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Білім және ғылым саласындағы бақылау Комитеті Алқасының (2008 жылғы 27 ақпандағы №3) шешімі негізінде Абай
атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршы журналының «Бастауыш мектеп және дене мәдениеті» сериясын педагогика ғылымдары
бойынша диссертациялардың негізгі ғылыми нәтижелерін жариялайтын басылымдар тізбесіне енгізілгені туралы хабарлайды.
На основании решения Комитета по контролю в сфере образования и науки (№3 от 27 февраля 2008 г.) Вестник КазНПУ
им. Абая, серия «Начальная школа и физическая культура» внесен в перечень изданий для публикации основных научных
результатов диссертаций по педагогическим наукам.
On the basis of the decision of Committee on control in education and sciences (No. 3 of February 27, 2008). The messenger of
KAZNPU after Abay, the "Elementary School and Physical Culture" series is brought in the list of editions for the publication of the main
scientific results of theses on pedagogical sciences.

Вестник КазНПУ имени Абая, Серия «Начальная школа и физическая культура», №2(45), 2015 г.
УДК:796.011

ЗНАНИЯ КАК ВАЖНЕЙШИЙ КОМПОНЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ
К.И. Адамбеков – д.п.н., профессор КазНПУ им.Абая,
А.С. Якупов – ст. преподаватель КазНПУ им. Абая
В
статье
приводятся
данные
конкретного
социально-педагогического
исследования
знаний
студентов,обучающихся в КазНПУ по специальности физическая культура. Проводится сравнительный анализ
уровня и структуры знания компонента в зависимости от социально-педагогических характеристик респондентов.
Выявлены достоверные различия в уровне знаний студентов в различных аспектах физической культуры,
обусловленные профилем образования, предшествующим физкультурно-спортивным опытом и уровнем здоровья.
Неоднородность структуры знания студентов диктует необходимость его детального изучения для грамотной
педагогической коррекции в системе образования.
Ключевые слова: знания, личность, студент, физическая культура, здоровье, образование

Образ жизни как регулярные действия человека, выполняемые им изо дня в день, - это и есть основной
способ сохранения и укрепления здоровья, которое всегда являлось и является неоспоримой ценностью. И
насколько эти действия будут способствовать сохранению здоровья, настолько этот образ или стиль жизни
можно считать здоровым.
Здоровый образ жизни предполагает два аспекта его повседневной реализации в личностном поведении: направленность на борьбу с вредными привычками и личностное поведение, способствующее
повышению защитных свойств организма и профилактике заболеваний [7]. Второй из указанных аспектов
здорового образа жизни является, по сути дела, реализацией осознанного отношения к своей
жизнедеятельности и предполагает наличие вполне конкретных установок и умений, что, в свою очередь,
требует достаточно широкого круга знаний. Именно осознание проблемы и знание путей, средств и
методов ее разрешения сподвигает человека на целесообразные, адекватные поставленной цели действия.
И именно осознанные действия возможны лишь при наличии знаний, поскольку целевые установки
индивида в конкретной сфере и готовность к их реализации, как форма осознанного восприятия мира,
формируются как раз на основе знаниевого компонента. А потому здоровым ли будет образ жизни
человека или нет, зависит от тех знаний, которые интериоризирует человек по мере вхождения в культуру
социума. Здоровый или культурный образ жизни [5] складывается из действий или привычек,
оказывающих если не созидательное, то хотя бы не разрушительное воздействие на организм человека,
справедливо, на наш взгляд, констатирует А.К. Кульназаров [2].
Ближайшее окружение и система социальных институтов являются для входящего в мир основными
источниками знаний, под воздействием которых формируется собственно образ жизни молодого человека.
И если для ближайшего окружения подростка формирование именно здорового образа жизни далеко не
всегда является, к сожалению, одной из основных задач, то в учреждениях образования каксоциального
института, вводящего индивида в культуру социума, учебная дисциплина «Физическая культура», как раз
призвана формировать вполне конкретный стереотип ЗОЖ [6]. И от успешности достижения поставленной
цели зависит образ жизни будущих поколений и тем самым здоровье всей нации в целом и сегодня, и
завтра. В связи с этим важным моментом программно-методического обеспечения академического
процесса в учреждениях образования является адекватность содержания учебного процесса уровню
готовности подрастающего поколения к освоению потенциала социума в конкретной сфере. А это сегодня
далеко не простая задача в условиях все еще не преодоленной системы ведения педагогического процесса
на принципах обращения к «среднестатистическому» учащемуся и студенту, тогда как уровень знаний
молодежи, сформировавшийся к моменту поступления в учреждения высшего образования, далеко не
однозначен. Одни из поступивших, в силу их профессиональной ориентации, обладают большим объемом
знаний в области анатомических, физиологических и биомеханических особенностей функционирования
человеческого организма, тогда как на подготовленность других категорий студентов в той или иной
степени накладывает отпечаток непосредственный опыт физкультурно-спортивной деятельности. В
последнем случае определяющим фактором становится личностностный интерес, обусловленный
реальностью, а не вербальностью освоения здоровье сберегающих установок и технологий [6].
Как видим, даже на уровне «здравого смысла», эмпирически фиксируются различия в исходном уровне
знаний, приходящих в систему учреждений высшего образования. Но чтобы педагогический процесс
4
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вести не «на глазок», а в соответствии со степенью готовности контингента и при поступлении [4], и в
процессе освоения профессии, необходим как специальный анализ структуры и содержания знаний
первокурсников,
так
и
пролонгированный
контроль
в
процессе
изучения
дисциплинысоциально-гуманитарного профиля «Физическая культура» знаний студентов на
последующих этапах образовательного процесса. При этом важно не просто вести мониторинг знаний «в
целом», но и осуществлять коррекцию программного материала в контексте выявления особенностей
освоенности конкретных аспектов знаний в динамике.
Оптимизация процесса формирования здорового образа жизни в системе учреждений высшего образования на основе учета особенностей освоения студентами конкретных аспектов знаний в сфере физической культуры, связанных с их различиями в социально-демографических характеристиках (состояние
здоровья, профиль получаемой профессии, степень и уровень приобщенности к физкультурно-спортивной
активности, этап образовательного процесса). Задачи исследования
1.Определить структуру знаний студентов в области физической культуры в зависимости от их
профиля образования.
Определить уровень знаний студентов в различных областях сферы физической культуры с учетом их
предшествующего опыта физкультурно-спортивной деятельности.
Выявить области знаний студентов различных групп здоровья, требующих педагогической коррекции.
Объект исследования: Педагогический процесс по дисциплине «Физическая культура» в системе
учреждений высшего образования.
Предмет исследования: Структура и динамика знаний студентов в области физической культуры на
разных этапах получения высшего образования нефизкультурного профиля.
Организация исследования
Согласно целям социально-гуманитарной подготовки студентов КазНПУ в рамках дисциплины «Физическая культура», предусмотренных типовой учебной программой и в соответствие с требованиями
образовательного стандарта по дисциплине «Физическая культура», структура формирования знания
компонента специалиста с высшим нефизкультурным образованием в целях обеспечения готовности к
ведению здорового образа жизни должна предусматривать аспекты знаний по следующим основным
направлениям:
- знания в области роли физической культуры в развитии человека и подготовке специалиста;
- знания в области теоретико-методических основ физической культуры и здорового образа жизни;
- знания в области гигиенических и организационных основ занятий физической культурой и спортом
[9].
С целью обеспечения поэтапного контроля знаний студентов кафедрой физического воспитания и
спорта КазНПУ при нашем непосредственном участии был разработан опросник, способный дать представление о реальном уровне знаний студентов в области общекультурных теоретико-методических
аспектов основ физического воспитания и самовоспитания, гигиенических, методических и
организационных основ физической культуры.
Для обеспечения большей достоверности данных опрос проводился анонимно (без указанияФИО), но в
то же время так называемая «паспортичка» включала вопросы, позволяющие провести анализ
социально-демографических характеристик респондентов «в общем виде» в целях конкретизации
предполагаемого внесения коррективов в программно-методическое обеспечение педагогического
процесса на разных этапах обучения и в отношении контингентов, отличающихся по состоянию здоровья.
Так, было предусмотрено получение данных от контингентов, различающихся по профилю получаемого
образования, половой принадлежности, возрасту, месту проживания до поступления в КазНПУ, уровню
здоровья, физического развития и физической подготовленности, предшествующему опыту
физкультурно-спортивной деятельности и сферефизкультурно-спортивных интересов на момент опроса.
Эта часть опросника позволила впоследствии при обработке данных выделить различные группы и
провести анализ с их учетом.
Содержательная часть опросника строилась на базе вопросов из пособия, предназначенного для контроля знаний студентов непрофильных вузов в области физической культуры, разработанного Л.И.
Орехова иЛ.Кораваевой [8]. Для студентов 1, 2 и 3-го курсов, соответственно, были разработаны разные
опросники по уровню сложности, соответствующие программными требованиям, предусмотренным
программой «Физическая культура». Опросники построены по типу тестирования, в которые были
включены вопросы закрытого типа с одним правильным вариантом ответа. Студентам предлагалось выбрать правильный, на их взгляд, вариант ответа. Вопросы были сгруппированы в блоки: 1-й блок «Роль
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физической культуры» включал вопросы, связанные с воздействием средств физической культуры на
организм человека; 2-й блок «Методика занятий» -вопросы, связанные с методами контроля и самоконтроля, а также методами дозирования нагрузок при занятиях физическими упражнениями; 3-й блок
«Теоретико-методические основы ФК» - вопросы о физиологических, биохимических закономерностях
функционирования организма человека, его анатомическом строении; 4-й блок включал вопросы, связанные со знаниями о вспомогательных средствах физической культуры, т. е. о силах природы и гигиенических факторах, воздействующих на организм. Каждый блок предусматривал 7-9 вопросов. Оценка
уровня знаний проводилась по 10-балльной шкале. Сравнение результатов осуществлялось по количеству
набранных баллов, как критерию освоенности программы за курс обучения.
Опрос был проведен в мае 2012 года на всех 5 факультетах КаЗНПУ; на каждом факультете выборка
составила 60-80 человек. В опросе приняло участие 1200 респондента, 1300 анкет признано пригодными
для обработки.
Для уточнения предложений по коррекции содержания на конкретных этапах обучения (курсах) в
сентябре 2012 года нами был осуществлен следующий этап изучения знаниевой готовности студентов к
реализации идей здорового образа жизни, для чего был составлен единый вариант опросника, тогда как на
первом этапе предусматривались разные комплексы вопросов для студентов 1, 2 и для 3-го курсов. Тем
самым мы подвергли проверке уровень сложности и адекватности тестовых заданий, а также прояснили
динамику готовности когнитивного аспекта готовности к здоровому образу жизни от исходного уровня до
момента завершения обучения в учреждениях высшего образования по дисциплине «Физическая
культура» по всему спектру указанной готовности. Параллельно решался вопрос выявления динамики
мотивации студентов при освоении этого курса.
На втором этапе исследования были опрошены вновь поступившие студенты и студенты 2 и 3-го
курсов КаЗНПУ. Поскольку уже на первом этапе исследования студенты физического факультета продемонстрировали уровень знаний, соответствующий среднестатистическим данным для факультетов
естественно-научного профиля, а студенты филологического факультета -среднестатистический уровень
для факультетов социально-гуманитарного профиля, было принято решение о проведении второго этапа
именно на этих двух факультетах как отражающих положение дел у студентов факультетов естественно научного и социально-гуманитарного профилей образования.
Для получения сопоставляемых данных об особенностях эффективности профильного и непрофильного образования в сфере физической культуры и спорта нами был проведен также опрос студентов
факультета физическойкультурыКазНПУ им. Абая
В опросе, проведенном в сентябре 2012 года, приняло участие 400 человек, по 100 студентов 1, 2 и 3-го
курсов на каждом из вышеуказанных факультетов. Количество анкет пригодных к обработке составило
300. Обработка данных проводилась при помощи «ДА-системы» [10].
В ходе первого этапа исследования было установлено, что уровень знаний студентов в области
физической культуры соответствует 5-6 баллам, причем данный показатель имеет достоверные различия
на 1, 2 и 3-м курсах (Р<0,05)
Так, наивысший уровень знаний по физической культуре показали студенты второго курса (6,19 балла),
тогда как студенты третьего курса продемонстрировали существенное снижение уровня знаний (5,37
балла), даже по сравнению со студентами-первокурсниками (5,74 балла). Логично предположить, что
причинами этому является:
- низкий уровень интереса студентов к области физической культуры, что влечет «выветривание»или
непрочное усвоение знаний в период обучения и подготовку к этапному контролю знаний по принципу
«сдал и забыл»;
уровень сложности вопросов, представленных в опроснике, составленном для третьего курса, оказался
для данного контингента слишком высоким;
низкий уровень мотивации студентов при заполнении опросника, связанный с завершением изучения
дисциплины социально-гуманитарного профиля «Физическая культура».
Для проверки данных гипотез нами был проведен анализ данных, полученных при сентябрьском
опросе студентов.
Анализ данных, приведенных на рисунке 2, говорит о несоответствии уровня знаний студентов
программным требованиям, что, несомненно, требует педагогической коррекции при проведении занятий
по физическому воспитанию. Однако гипотезы о недобросовестном отношении студентов к заполнению
анкет (в майском опросе студенты 3-го курса в среднем получили 5,37 балла, в сентябрьском опросе 5,02
балла за ответы на одни и те же вопросы) и о «выветривании» знаний (при ответах на вопросы за
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программу 1-го курса, третьекурсники проявили наиболее высокий уровень знаний как по сравнению со
студентами первого и второго курсов, так и относительно вопросов за второй и третий курс) - не
подтвердились.
Для проверки данных гипотез нами был проведен анализ данных, полученных при сентябрьском
опросе студентов. Для этого студентам 1, 2, 3-го курсов было предложено ответить на вопросы всего курса
«Физическая культура», продемонстрировав тем самым уровень общей эрудиции в вопросах
физкультурно-спортивной грамотности.
В ходе исследования была установлена «обратная» зависимость между уровнем знаний и состоянием
физического здоровья респондентов: выявилось, что чем ниже уровень здоровья, тем выше уровень их
знаний в области физической культуры, и наоборот. Проведенный анализ позволяет утверждать, что
студенты, имеющие хронические заболевания, проявляют большую осведомленность в области
физической культуры, чем студенты, не имеющие таковых (таблица 1).

Таблица 1 - Уровень знаний студентов в зависимости от группы по физической культуре
Учебное отделение
Основное
Подготовительное
Специальное медицинское
Спортивное

Оценка знаний
5,69
5,74
5.88
4,94

Как видно из приведенной таблицы, между уровнем знаний студентов основного и подготовительного
отделений имеются относительно незначительные различия (0,05 балла), тогда как респонденты,
занимающиеся в учебном отделении, формирующемся из числа студентов, «отнесенных к специальной
медицинской группе и имеющих паталогические отклонения в состоянии здоровья, либо проходящих
реабилитацию после перенесенных заболеваний» [9], демонстрируют уровень знаний выше, чем студенты,
не имеющие столь серьезных отклонений в состоянии здоровья. Это, на наш взгляд, объясняется, в первую
очередь, особенностями методики занятий с данным контингентом, ее направленностью на
акцентированное внимание на формирование знаний о безопасном и продуктивном использовании
средств физической культуры для сохранения и укрепления своего здоровья. Немаловажным фактором,
объясняющим более высокую осведомленность студентов специального учебного отделения в вопросах
использования средств физической культуры, является также не вербальное, а реальное понимание
необходимости внимательного отношения к своему здоровью вследствие наличия заболевания, что и
заставляет уже в столь юном возрасте задумываться о возможных средствах сохранения и укрепления
своего здоровья.
В то же время студенты спортивного отделения, как правило, имеющие высокий уровень физической
подготовленности и не имеющие паталогических отклонений в состоянии здоровья (обязательным
условием распределения в спортивное учебное отделение является наличие спортивного разряда или
звания и отсутствие медицинских противопоказаний [9]), демонстрируют наиболее низкий уровень
теоретических знаний в сфере физической культуры. Логично предположить, что это, с одной стороны,
связано лишь с вербальным освоением спортсменами общеизвестных истин о физической культуре как
чего-то не относящегося к ним, и что, с другой стороны, этот контингент, в первую очередь, интересует
спортивный результат, а не теоретические представления о средствах его достижения. В этом плане
негативную роль играет, на наш взгляд, стремление спортивного педагога, как правило, к авторитарному
стилю работы с подопечными без должного внимания к путям и средствам спортивного
совершенствования, что не вполне адекватно целям пролонгации высокого уровня физического состояния
и что приводит к бездумному отношению спортсмена к самосовершенствованию. Причем не только «здесь
и сейчас», но и в последующие периоды жизни. Фактически мы получили подтверждение постулата статьи
«Спортсмену -физическую культуру», где констатировалось как факт положение: «спортсмен физически
развит, но не всегда обучен в сфере физической культуры» [3]. Это утверждение находит подтверждение
при обращении к особенностям структуры знаний студентов разных отделений, отраженной на рисунке 3.
Как видим, студенты специального учебного отделения лучше всего знакомы с общетеоретическими
аспектами физической культуры (сведения огигиене занятий и знания о роли физической культуры в
жизни человека), тогда как студенты-спортсмены демонстрируют знания в методическом аспекте занятий
физическими упражнениями. Причем, по собственному опыту работы со студентами-спортсменами, мы
должны констатировать, что представления о методике занятий усвоены ими, как правило, в «тестовой
форме», просто заучены без должного понимания процессов, стоящих за этими конкретными тестовыми
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показателями и причинами именно таково положения дел. Стоит обратить особое внимание на низкий
уровень знаний студентов спортивного учебного отделения в области теоретико-методических основ
физической культуры. Все это свидетельствует о узконаправленном векторе физического
совершенствования студентов-спортсменов и сегодня.
Второй этап исследования подтвердил общие закономерности формирования готовности к здоровому
образу жизни в контексте динамики знание компонента.
Определенные перспективы совершенствования педагогического процесса в нашей области в системе
КазНПУ позволяет выявить специальный анализ влияния на формирование знания компонента внимания в
педагогическом процессе к нетрадиционным (инновационным) формам физкультурно-спортивной
активности. Как раз сегодня в нашей республике, равно как и во всем мире, возникают альтернативные
виды физкультурно-спортивной активности, целью которых является не внешний результат, голы,
секунды, метры или баллы, но физическое саморазвитие и самосовершенствование, каковой является цель
инновационных видов. Под инновационными видами физкультурно-спортивной активности мы
подразумеваем те виды, которые не были характерны для советской системы физической культуры и
спорта. Причем это могут быть как принципиально новые виды (например, сноубординг или паркур). так и
видоизмененные и уже ранее известные в нашей стране (например, пляжный волейбол или ринго), это
также могут быть инокультурные виды (виды, пришедшие в нашу культуру, например, с востока, такие как
у-шу, йога и т.д.). Единым основанием, которое позволяет объединить данный виды
физкультурно-спортивной активности под одним названием «инновационные», является их отсутствие в
традиционной физической культуре до недавнего времени.
При анализе данных исследования мы предприняли попытку выявить и сравнить уровень знаний
студентов, занимающихся традиционными и инновационными видами физкультурно-спортивной
активности. Поскольку предшествующий опыт физкультурно-спортивной деятельности накладывает
определенный отпечаток на формирование физической культуры личности [1, 5], мы сопоставили как
итоги естественного социально-педагогического эксперимента показатели студентов, занимающихся
традиционными и инновационными видами физкультурно-спортивной активности и не занимающимися
вообще никакими видами физических упражнений, помимо обязательных занятий по физической
культуре в КазНПУ(таблица 2).
Таблица 2 -Уровень знаний студентов в зависимости от рода физкультурно-спортивных занятий
Тип дополнительных физкультурно-спортивных занятий в настоящее время
Традиционные
Нетрадиционные
Не занимаются

Уровень знаний в баллах
5,66
5,92
5,74

Мы получили данные, подтверждающие предыдущие утверждения: студенты, занимающиеся
традиционными видами, большая часть из которых представители спортивного учебного отделения,
имеют самый низкий уровень знаний. Более высокий уровень знаний демонстрируют студенты, чьи
интересы в сфере физической культуры удовлетворяются посредством инновационных форм
физкультурно-спортивной деятельности. Объяснение этому можно найти в самих инновационных формах.
Как правило, занятия инновационными видами физкультурно-спортивной активности проходят в
самодеятельной форме и требуют от занимающихся самостоятельного поиска средств решения задач в
рамках данного вида, что, в свою очередь, формирует у занимающихся эвристическое мышление и, как
следствие, более прочное усвоение полученных знаний. Этот момент получил подтверждение в данных о
физической культуре интеллектуально ориентированных учащихся, которые получены А.С. Якупов при
опросе школьников, проведенном по нашему инструментарию. Так, опрос школьников 10-11 классов в
октябре 2012 года показал, что ориентация на содержательность и практико-ориентированность освоения
знаний по общеобразовательным дисциплинам сопровождается более высоким уровнем знаний в сфере
физической культуры: при сравнении показателей студентов-первокурсников КазНПУ и школьников был
зафиксированы более высокий уровень знаний школьников по 42 из 73 позиций.
В ходе исследования был зафиксирован невысокий уровень знаний студентов в области физической
культуры и спорта, что говорит о необходимости более детального изучения структуры знаний и поиска
путей целенаправленного формирования знания компонента, наряду с формированием двигательных
умений и навыков с целью формирования физической культуры личности в КазНПУ.
Фиксация более высокого уровня знаний студентов специального учебного отделения, по сравнению с
основным, подготовительным и спортивным отделениями, позволяет говорить о том, что знания лишь
8
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тогда интериоризируются индивидом, когда идет их направленное формирование, и они носят личностно
значимый для индивида характер.
Особенности уровня знаний контингентов с разным состоянием здоровья и физической подготовленности, а также динамики знаний компонента в процессе обучения, свидетельствуют о необходимости
больше внимания уделять мотивационному компоненту приобщенности к физической культуре и спорту,
причем не вербальному, а практико-ориентированному освоению даже теоретических знаний, поскольку
только практико-ориентированность дает реальную почву для формирования самомотивации установки на
здоровый образ жизни.
4. Приобретение знаний лицами, причастными к занятиям инновационными видами
физкультурно-спортивной активности происходит, как правило, в режиме самопоиска теоретических и
практических основ жизнедеятельности в контексте адекватного потребностям личности образа жизни,
вследствие чего усвоение более прочно.
Для формирования физической культуры личности необходимо не только обучение двигательным
умениям и навыкам, необходимо целенаправленное формирование физкультурной грамотности
посредством комплексного (общетеоретические, организационно-методические и гигиенические знания),
мотивированного и практико-ориентированного усвоения знаний о средствах, методах и пользе
физической культуры. В связи с неоднородностью контингента студентов перед началом занятий
необходимо специальное изучение уровня и структуры знаний компонента контингента с учетом
социально-педагогических характеристик.
1 Винник, В.А. Мотивации предшествующей физкультурно-спортивной активности в системе формирования
физической культуры личности /В.А. Винник, А.В. Кузьменко, Е.А. Мойсеенко// Научные труды НИИ физической
культуры и спорта Республики Беларусь. -Минск, 2010. - Вып. 9. - С.31-36.
2 Кульназаров А.К. Идея культуры. Очерки по философии культуры / А.К. Кульназаров–Актобе: - матер. сб. меж.
Науч. конф. 2013.– С. 4-5.
3 Подольский, B.C. Спортсмену – физическую культуру /В.Г. Подольский, В.А. Пономарчук, В.И. Старшинов//
Спортивные игры. -1985. - №4. - С. 4-5, 16.
4 Пономарчук В.А. Социально-педагогические аспекты готовности первокурсников к освоению профессии
спортивного педагога /В.А. Пономарчук, В.А. Винник, BE. Васюк// Becqi БДПУ. - Серый 1 Педагопка. Пахалопя.
Фталопя. - 2009. - №4(62). - С. 17-20.
5 ПономарчукВ.А. Физическая культура и становление личности / В.А. ПономарчукО.А. Аяшев: монография. - М.:
Физкультура и спорт, 1991. - 169 с.
6 Раимова Э.Н. Готовность студентов к самоорганизации здорового образа жизни средствами физической
культуры: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04/Э.Н. Раимова; Российский науч-исслед. ин-т физ. культуры. - М.,
1993. - 24 с.
7 Теория и методика физическою воспитания: пособие / А.Г. Фурманов, М.М. Круталевич, Л.И. Кузьмина; под
общ. ред. А.Г. Фурманова, М.М. Круталевича. - Минск: БГПУ, 2014. - С. 317.
8 Тесты по физической культуре: пособие для студентов / Л.Кораваева, Л.И. Орехов/ Алматы: - НПЦФК МОН
РК, 2006. - 35 с.
9 Физическая культура: типовая учеб. программа для высш. учеб. заведений / сост.: Л.Кораваева Л.И. Орехов/
Алматы: НПЦФК МОН РК, 2006. 45 с.
10 Чесноков С.В. Детерминационный анализ социологическихданных / СВ. Чесноков // Социологические
исследования. –1980. - № 3. - С. 179-189.
Тҥйін
К.И. Адамбеков – п.ғ.д., профессор Абай атындағы ҚазҰПУ, А.С. Якупов – аға оқытушы Абай атындағы ҚазҰПУ
«Білім дене мәдениеті және спорт тұлғасын қлыптастырудың маңызды компоненті»
Мақалада Абай атындағы ҚазҰПУ Дене мәдениеті және спорт мамандығында оқитын студенттердің
әлеуметтік-педагогикалық зерттеу жайлы білімдерінен нақты мәліметтер келтіріледі. Респонденттердің
әлеуметтік-педагогикалық мінездемесіне байланысты деңгейіне және білім компоненттерінің құрылымына
салыстырмалы талдаулар жүргізілген. Дене мәдениетінің алдағы уақыттағы дене мәдениеті-спорттық тәжірибесі мен
денсаулық деңгейінің кәсіби білім беру шартына сай әртүрлі аспектілерінің нақты айырмашылықтары айқындалған.
Студенттердің білім құрылымының біртектілігі оның білім беру жүйесіндегі педагогикалық түзетулерді
сауатты,егжей-тегжейлі жүргізу қажеттілігін кӛрсетеді.
Тірек сӛздер: білім, тұлға, студент, дене мәдениеті, денсаулық, білім беру
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The article presents the data of a particular socio-pedagogical research of students' knowledge studying at higher
educational institutions of different profiles, in the field of physical culture. A comparative analysis of the level and structure of
a knowledge-based component dependent on the social and educational characteristics of respondents is carried out. Significant
differences in the level of students' knowledge in various aspects of physical culture due to the education profile, previous
physical culture and sports experience, and the state of health have been revealed. The heterogeneity of the students'
knowledge-component structure necessitates its detailed study for a competent pedagogical correction in the education system.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ В ПОДГОТОВКЕ ПЛОВЦОВ
Ш.А.Балгимбеков – д.м.н., профессор КазНПУ им. Абая,
Э.К.Ахметова –к.п.н., доцент КазНПУ им. Абая
Проблема обоснования распределения средств силовой направленности при проведении занятий в воде в
основном изучена в подготовке спортсменов высокого класса без учета особенностей возраста. Не отрицая значения
применения специальных средств в воде для развития силовых способностей у юных пловцов, специалисты не дают
рекомендаций ни по технологическим схемам применения, ни по объемам силовых упражнений в воде. Этот факт
вызывает необходимость определения наиболее оптимальных объемов применения средств силовой направленности
в тренировке для пловцов 13-14 лет в воде.
Ключевые слова: проблема, подготовка пловцов, направленность, объем, технология, средства

Уровень силовой подготовленности и эффективность ее реализации в плавании зависит от
применяемых в тренировочном процессе средств.
Одной из основных проблем силовой подготовки является определение оптимальных объемов средств
силовой направленности в тренировке пловцов 13-I4 лет в воде. При выборе величины дополнительной
нагрузки, как и при выборе средств специальной силовой подготовки, необходимо исходить из принципа
сопряженного развития специальной силы и техники плавания. Таким образом, совершенствование
специальной силовой подготовки пловца должно проходить в рамках определенной структуры движения.
При этом следует учитывать, что даже незначительное изменение формы движения, положения тела,
могут существенно сказываться на характере нервно-мышечной координации движений, уровне
проявления силы [1, 2].
Скорость адаптационных перестроек в организме спортсменов, их направленность и достигнутый
уровень адаптации обуславливаются характером, величиной и направленностью используемых нагрузок
[3].
Физическая нагрузка - это двигательная активность спортсмена, которая сопровождается повышенным,
относительно состояния покоя, уровнем функционирования организма.
Различают внешнюю и внутреннюю стороны тренировочной нагрузки. Внешняя сторона характеризуется объемом и интенсивностью двигательных воздействий, а также направленностью на развитие
определенных двигательных качеств. Внутренняя сторона нагрузки характеризуется величиной и направленностью физиологических и биохимических изменений в организме и степенью психических
напряжений. При этом следует отметить, что даже одинаковая структура внешней нагрузки не всегда
вызывает одинаковые внутренние сдвиги, так как на ответную реакцию организма спортсмена существенное влияние оказывают и другие факторы: соотношение между величиной нагрузки и достигнутым
спортивным результатом и т. п. [4].
Объем и интенсивность - основные показатели выполняемой тренировочной работы в плавании. Под
объемом нагрузки понимают как длительность выполнения физических упражнений, так и суммарное
количество физической работы, выполнение в течение определенного времени.
Интенсивность нагрузки - это сила воздействия физической работы на организм спортсмена, ее
напряженность и степень концентрации объема нагрузки во времени. Интенсивность выполнения
физических упражнений в значительной степени определяет величину и направленность тренировочного
воздействия на организм спортсмена [5, 6].
Различают следующие виды тренировочных нагрузок в плавании: большая (предельная или максимальная), значительная (около предельная), средняя и малая.
Большая нагрузка характеризуется значительными функциональными сдвигами в организме со
снижением работоспособности, указывающими на наступление утомления. Значительная нагрузка
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характеризуется функциональными сдвигами в организме пловца без заметного снижения его
работоспособности. Средняя нагрузка не сопровождается сдвигами в организме, свидетельствующими о
наличии скрытого или явного утомления. Малая нагрузка активизирует деятельность различных систем
организма, не приводящих к утомлению [7].
Специалисты в области плавания разделяют диапазон интенсивности плавательных нагрузок на пять
основных зон:
Первая зона - тренировочные упражнения с аэробной направленностью. При выполнении этих
упражнений затраты покрываются полностью аэробным источником энергии. В этой зоне преобладает
липидный объем, с уровнем молочной кислоты в крови не превышающим 1,5-4 ммоль/л; частота
сердечных сокращений (ЧСС) 120-150 уд/мин; уровень потребления кислорода 50-55 % от максимального
потребления кислорода (МПК); скорость плавания до 75 % от максимальной.
Вторую зону называют зоной смешанного аэробно-анаэробного воздействия. Уровень лак-тата в крови
колеблется от 4 до 7 ммоль/л; ЧСС 150-170 уд/мин; уровень потребления кислорода 60-85% от МПК;
продолжительность выполнения упражнения в пределах 4-10 минут, со скоростью плавания 76-80% от
максимальной; основные отрезки плавания 300-800 м.
Третья зона - смешанная анаэробно-аэробная. Концентрации лактата в крови повышается от 8 до 16
ммоль/л; ЧСС 165-180 уд/мин; продолжительность выполнение упражнения 2-5 минут, со скоростью 80-85
% от максимальной; основные отрезки плавания 200-400 м.
Четвертая зона - гликолитическая, источником энергообеспечения является креатинфосфат. ЧСС
находится на уровне 180 и более; уровень лактата - 18-26 ммоль/л; продолжительность выполнения
упражнения в пределах 30 секунд до 3 минут, со скоростью плавания 85-95 % от максимальной; основные
отрезки плавания 50-200 м.
Пятая зона - алактатная, кратковременная работа максимальной мощности. Основные тренировочные
отрезки 10-25 м со скоростью плавания 95-100% [5, 8].
«Силовое плавание» - выполнение тренировочных упражнений, направленных на развитие силовых
способностей в условиях водной среды, без изменения привычных форм движений, с использованием
дополнительной опоры для рук или ног во время выполнения плавательного движения (лопатки, ласты) и
созданием сопротивления движению тела пловца (плавание с «тормозами», ведерками, браслеты,
специальные тренажеры - блочные устройства, гидроканал и т. д.) [1-3, 9,10].
Цель: определить оптимальные объемы применения средств силовой направленности в тренировке
пловцов 13-14 лет в воде.
Исходя из поставленной цели решаются задачи:
1 - определить средства силовой направленности в воде по зонам энергетической производительности;
2 - определить наиболее оптимальные объемы применения средств силовой направленности в тренировке пловцов 13-14 лет в воде.
Для решения поставленной задачи использовались следующие методы исследования: изучение и
анализ литературы, метод динамометрии, метод хронометрии, педагогический эксперимент, педагогические контрольные испытания, методы математической статистики.
Организация исследования. Для определения наиболее оптимальных объемов применения средств
силовой направленности в каждой тренировке для пловцов 13-14 лет были подобраны 5 групп пловцов по
16 спортсменов в каждой (таблица 1).
Таб 1. Характеристика пловцов в контрольной и экспериментальных группах у пловцов 13-14 лет
Группы, количество человек
Показатели
пол
количество
Возраст,
13
лет
14
Квалификация
Пр-д
1 р-д
KMC

контрольная
м
д
10
6
3
2
7
4
3
6
2
1
4

№2
м
10
2
8
3
6
1

№3
д
6
1
5
3
3

м
9
1
8
3
6
-

д
7
2
5
2
5

№4
м
9
2
7
1
7
1

№5
д
7
2
5
2
5

м
10
2
8
4
5
1

д
6
1
5
1
5

Все пловцы на протяжении 6 недель выполняли одинаковую тренировочную нагрузку в воде по объему
и интенсивности. Объем тренировочной нагрузки был равномерно распределен по неделям.
Распределение тренировочной работы в воде по зонам интенсивности проводилось в соответствии с
рекомендациями программы для ДЮСШ и СДЮШОР [11, 12] (таблица 2).
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Таблица 2 - Распределение общего и парциальных объемов тренировочной нагрузки в воде у
пловцов 13-14 лет
Зоны интенсивности
Общий объем, км
I-II, км
111, км
IV, км
V, км

контрольная
30
26,7
2,2
0,8
0,3

№2
28
24,9
2,0
0,8
0,3

Группы
№3
27
24
2,0
0,8
0,2

№4
29
25,8
2,1
0,8
0,3

№5
28
24,6
2,4
0,8
0,2

В каждой тренировке объем упражнений с применением средств силовой направленности в воде
распределялся следующим образом (таблица 3):
- в контрольной группе все упражнения выполнялись без применения средств силовой направленности;
- в группе № 2 объем «силового плавания» в воде составлял 20 % от общего объема плавания;
- в группе № 3 объем «силового плавания» в воде составлял 30 % от общего объема плавания;
- в группе № 4 объем «силового плавания» в воде составлял 40 % от общего объема плавания;
- в группе № 5 объем «силового плавания» в воде составлял 50 % от общего объема плавания.
Таб. 3 - Распределение средств «силового плавания» по зонам интенсивности у пловцов 13-14 лет
Зоны интенсивности
Общий объем, км
1-П, км
Ш, км
IV, км
V, км

контрольная
0
0
0
0
0

№2
5,6
3,8
1,0
0,6
ОД

Группы
№3
8,1
6,2
1,1
0,6
0,2

№4
11,6
9,6
1,2
0,6
0,2

№5
14
12,0
1,2
0,6
0,2

В соответствии с рекомендациями специалистов плавания применялись следующие упражнения [9, 12]:
V зона: плавание 12,5-25 м, количество повторений - 1-3 раза с максимальной скоростью, с тормозящим
устройством объемом 2 л; плавание на резиновом шнуре (удержание 10-15 с на максимальном
растягивании);
IV зона: плавание 25 м, количество повторений 3-4 раза, со скоростью 90-95 % от максимальной, с
тормозящим устройством объемом 2 л; плавание на резиновом шнуре (удержание 20-30 с на
максимальном растягивании);
III зона: плавание 25 м, количество повторений 6-8 раз; плавание 50 м, количество повторений 3-4 раза,
с тормозящим устройством объемом 1,5 л;
I-II зона: плавание 50 м, количество повторений 6-8 раз; плавание 100 м, количество повторений 4-6 раз,
с тормозящим устройством объемом 1 л;
- непрерывное плавание 600-800 м; с тормозящим устройством объемом 1 л;
- плавание с помощью рук 200-400 м со скоростью 75-80 % от максимальной.
При выполнении упражнений силовой направленности пловцам ставилась задача удержать постоянное
количество гребков.
Перед началом исследования у всех пловцов измерялись показатели силы тяги при плавании в полной
координации движений и сила тяги при плавании с помощью рук. Также пловцы выполняли упражнения:
3 '25 м кролем на груди в режиме 2 мин с максимально возможной скоростью; 20'50 м кролем на груди с
интервалами отдыхом 10 с, со скоростью 75 % от максимальной; а также дистанцию 100 м кролем на груди
(старт со стартовой тумбы) с максимальной скоростью. При проплывании дистанции 100 м проводился
подсчет гребковых движений руками, и рассчитывалась длина «шага» (таблица 4).
Следует отметить, что из четырех экспериментальных групп (таблица 4) наибольшие приросты
скоростно-силовых показателей и технических характеристик наблюдались в группе №3.
Таблица 4 - Динамика скоростно-силовых показателей и технических характеристик у пловцов 13-14 лет
Показатели

FB, кг

Группа
контрольная
№2
№3
Х»4
№5
до экс-пер.
6-я
придо
6-я
придо
6-я
придо
6-я
при- до экс-пер. 6-я принеделя рост, % экс-пе неделя рост, % экс-пе неделя рост, % экс-пе неделя рост, %
неде- рост,
р.
р.
р.
ля
%
10,0 ±2,5
11,1
10
11,0
12,5
12
10,5
15,2
31
11,3
13,7
17,5
11,4 ±2,2 12,6 18
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Fp, кг

7,1 ±1,5

Скорость
плавания в
упражнении 3'25 м,
м/с
Скорость
плавания в
упражнении 20'25 м,
м/с
Скорость
плавания на
дистанции
100 м, м/с
Длина
«шага», м

1,55 ±0,07

±2,7
7,5 ±
1,7
1,59
±0,08

5,4
2,5

±1,8
7,7
±1,8
1,56
±0,08

±2,2
8,3
±2,1
1,60
±0,08

7,2
2,5

±2,4
7,5
±1,7
1,54
±0,08

±2,4
12,3
±2,2
1,79
±0,09

39
14

±2,0
8,0
±1,9
1,56
±0,07

±2,5
10,6
±2,1
1,66
±0,09

24,5
6

±2,4
9,6 32,1
±2,1
15,5 ±0,08 1,60 3,7
±0,0
9
7,4 ±1,9

1,46 ±0,06

1,48
±0,08

1,4

1,45
±0,07

1,48
±0,06

2

1,47
±0,06

1,51
±0,06

2,6

1,46
±0,05

1,47
±0,07

0,7

1,45 ±0,06 1,46
±0,0
5

0,7

1,54 ±0,03

1,58
±0,05

2,5

1,55
±0,04

1,58
±0,05

1,9

1,53
±0,05

1,67
±0,06

8,4

1,55
±0,05

1,61
±0,06

3,7

1,54 ±0,04 1,57
±0,0
5

1,9

1,71 ±0,11

1,71
±0,11

0

1,69
±0,13

1,72
±0,13

1,7

1,72
±0,12

1,80
±0,12

4,4

1,70
±0,11

1,74
±0,12

2,3

1,72 ±0,11 1,76
±0,1
3

2,3

В группе №5 наблюдалось нарушение техники движений. Это связано с тем, что силовые показатели
пловцов не соответствуют предложенному объему «силового плавания».
Таким образом, при проведении поисковой работы были опробованы различные объемы силовой
работы в воде: 20, 30, 40, 50 % от общего объема плавания. Наиболее оптимальным оказался
30-процентный объем упражнений в тренировке. Использование упражнений с дополнительными
сопротивлениями в объеме 50 % приводит к нарушению техники движений, а при использовании 20 %
наблюдались незначительные улучшения скоростно-силовых показателей и технических характеристиках.
1 Плавание: учебник для ин-тов физ. культуры; под общ. ред. Н.Ж. Булгаковой. - М.: Физкультура, образование,
наука, 1996. -429 с.
2 Шилов, ЮГ. Экспериментальное обоснование применения дополнительных сопротивлений в тренировке
пловцов: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Ю.Г.Шилов; ГЦОЛИФК. - М., 1969.-25 с.
3 Фомиченко, Т.Г Совершенствование силовой и технической подготовленности пловцов различных возрастных
групп / Т.Г. Фомиченко. - М.: СпортАкадемПресс, 2001. - 104 с.
4 Петрович, Г.И. Планирование и коррекция тренировочных нагрузки пловцов в недельных микроциклах: метод,
рекомендации / Г.И. Петрович, П.М. Прилуцкий. - Минск: НИИФКиС РБ, 2006. - 22 с.
5 Касымбекова С.И. Теория и практика спорта: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец.
«Физическая культуряи спорт»: в 2 ч. / С. И. Касымбекова- Алматы: Четыре четверти, 2000. -Ч. 2.-58 с.
6 Якуш, Е.М. Основы обучения двигательным действиям в физическом воспитании: пособие / Е.М. Якуш. Минск: БГУФК, 2010. -87 с.
7 Платонов, В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические
приложения: учебник / ВН. Платонов. - Киев: Олимпийская литература, 2004. - 808 с.
8 Абсалямов, T.M. Научное обеспечение подготовки пловцов: Педагогические и медико-биологические
исследования /Т.М. Абсалямов, T.C. Тимакова. - М.: Физкультура и спорт, 1983. - 191 с.
9 Зенов, Б.Д. Специальная физическая подготовка пловца на суше и в воде/ БД. Зенов, И.М. Кошкин, СМ.
Вайцеховский. - М : Физкультура и спорт, 1986. - 80 с.
10 Плавание: Примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ,
специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва. М.Н. Кошаев, Алматы: НПЦФК МОН РК-59 с.
11 Воронцов, АР. Специальная силовая подготовка пловцов: метод, разработка / АР. Воронцов. - М.:
Физкультура и спорт, 1993. -23 с.
12 Плавание: Программа для специализированных учебно-спортивных учреждений и училищ олимпийского
резерва / П.М. Прилуцкий, Е.И. Иванченко. - Минск: М-во спорта и туризма Респ. Беларусь; НИИФКиС Респ.
Беларусь; Белорус, гос. ун-т физ. культуры. 2008. -138 с.
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«Жүзушілерді дайындаудағы жаттықтыру процестерін бӛлу»
Суда сабақ ӛткізудің күшті бағыттау құралдарын бӛлу негіздемесінің мәселелері негізінен жоғары класты
спортшылардың жас ерекшеліктерін есепке алмай дайындауға бағытталған. Жас жүзушілердің күш қабілеттерін
дамыту үшін судағы арнайы құралдарды қолданудың мәнісін жоққа шығармаса да, мамандар судағы күш
жаттығуларының кӛлеміне де, қолданудың технологиялық схемаларына да ұсыныстар бермейді. Бұл дәлелдемелер
13-14 жасар жүзушілердің суда орындалатын жаттықтыру кезінде күш бағытының құралдарын қолданудың неғұрлым
мүмкін кӛлемін анықтау қажеттілігін тудырады.
Тірек сӛздер: мәселе, жүзушілерді дайындау, бағыттылық, кӛлем, технология, құралдар
13

Вестник КазНПУ имени Абая, Серия «Начальная школа и физическая культура», №2(45), 2015 г.
Summary
ShamshidinBalgimbekov – Ph.D.,professor ofKazakh National Pedagogical Universitynamed after Abai,
ElviraAkhmetov - PhD,associate professor ofthe Kazakh NationalPedagogical University named afterAbai
«Distribution oftraining loadin preparation ofswimmers»
The problem of justifying of power means distribution during in water sessions is mainly studied in preparation of highly
qualified athletes without considering age peculiarities. Not denying the importance of special in water means in developing
power abilities in young swimmers, experts give no recommendations either on technological schemes application or on the
volumes of strength exercises. This fact makes it necessary to determine the optimal volumes of power means application in
13-14 year old swimmers' training in the water.
Keywords: problem training swimmers, orientation, size, technology, tools
УДК:796;797;798;799

ДИНАМИКА СПОРТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПЛОВЦОВ НА ЭТАПЕ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОДГОТОВКИ
М.С.Хлыстов – к.п.н., профессор КазНПУ им. Абая,
Б.К.Адамбеков – к.п.н., ст. преподаватель КазНПУ им. Абая
В статье представлены данные о динамике спортивных результатов в плавании на дистанциях вольного стиля у
девушек и юношей в возрасте 12-16 лет, добившихся выдающихся результатов. Полученные данные показали, что
спортивные результаты могут находиться в диапазоне, свойственном большинству пловцов, могут опережать средние
показатели большинства пловцов или отставать от среднестатистических показателей.
Ключевые слова:элитные пловцы, специализированная подготовка, спортивный результат

Спортивная деятельность является уникальным социальным явлением. Главной особенностью ее
является стремление к достижению высоких спортивных результатов. В свою очередь, спортивный
результат является интегральным показателем всей системы подготовки спортсмена. Он раскрывает
возможные резервы человеческого организма, свидетельствует об уровне развития спорта в стране или
регионе. Высшие спортивные достижения являются своего рода эталонами человеческих возможностей, а
индивидуальные -характеризуют уровень подготовленности, становление спортивной формы [3, 6, 9, 11].
Спортивный результат рассматривается как интегральный критерий всей системы спортивной подготовки.
Именно высшие спортивные достижения являются «локомотивом» для создания всей системы спортивной
деятельности, с одной стороны, и с другой - оказываются наименее изученной областью науки о спорте.
Многие авторы уделяют пристальное внимание этой проблематике. Но до последнего времени
имеющиеся проведенные исследования не в полной мере дают ответы на сложные вопросы, связанные с
рекордными (и индивидуальными) достижениями. Чаще всего исследователи обращают внимание на
динамику спортивных результатов. Это, прежде всего, связано с проблемой прогнозирования, с выявлением закономерностей динамики спортивных результатов [1, 6, 9, 10]. Здесь выделяют несколько
направлений:
- анализ динамики достижений мирового спорта, отдельных стран или регионов при изучении
результатов 10, 20, 50 или 100 лучших спортсменов;
- анализ спортивных результатов победителей, призеров и финалистов крупнейших международных
соревнований (Олимпийские игры, чемпионаты мира, Азии и другие);
-анализ динамики спортивных результатов в мире, Азии, в различных странах, городах, отдельных
регионах;
- возрастные аспекты установления рекордов;
- сравнительный анализ рекордов у мужчин и женщин;
- определение исходного состояния спортсменов (уровня его подготовленности);
- прогнозирование будущих результатов;
- определение модельных характеристик состояния по спортивному результату;
- система контроля над сторонами подготовленности;
10 - поиск закономерностей динамики спортивных результатов.
Цель исследования - определить динамику спортивных результатов на дистанциях вольного стиля у
девушек и юношей на этапе специализированной подготовки.
Для решения поставленной цели использовались следующие методы исследования: изучение и анализ
литературы, изучение биографических данных элитных пловцов, изучение протоколов соревнований,
методы математической статистики.
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Результаты исследования и их обсуждение
На рост спортивных достижений существенное влияние оказывают множество факторов. Основными
из них являются:
социальные (условия жизни, география распространения вида спорта и т. д.);
материально-технические (наличие бассейнов, тренажерных залов, специального оборудования и т. д.);
совершенствование системы подготовки спортсменов (качественный отбор, увеличение количества
квалифицированных спортсменов, оптимизация питания, узкая специализация, появление новых средств и
методов тренировки и т. д.);
- показатели соревновательной деятельности;
- развитие спортивной науки; -и другие [1, 9].
Например: применение плавательных костюмов «FastSkin» («быстрая кожа») позволило пловцам на
Олимпийских играх в г. Сиднее (2000 г.) улучшить 15 рекордов мира.
К показателям соревновательной деятельности, в первую очередь, относятся: прохождение отдельных
участков дистанции, темп, длина «шага», время реакции, время выполнения старта и поворотов и другие.
В спортивном плавании соревновательная дистанция разделяется на отдельные участки: стартовый
участок (0-15 м), участок поворота - 15 м (5 м до поворота и 10 м после него), участок стационарного
плавания (дистанция за вычетом отрезков старта и поворота). На каждом отрезке дистанции
регистрируется время преодоления участка. Это позволяет разложить спортивный результат на составляющие его части.
Например: при проплывании 100 м вольным стилем за 53,0 с результат может состоять из следующих
составляющих: время старта (4,0 с) + время поворота (7,8 с) + время «чистого» плавания (41,2 с).
В более сложном варианте количество исследуемых параметров увеличивается. Помимо обычной
раскладки (первая и вторая половина дистанции) в анализ соревновательной деятельности включены
следующие параметры:
стартовая реакция - время от стартового сигнала до отрыва ног спортсмена от стартовой тумбочки, с;
время старта - время проплывания отрезка 15 м, с;
скорость проплывания стартового отрезка 15 м, м/с;
темп - количество гребковых движений, выполняемых спортсменом, рассчитанное на 1 мин работы,
кол-во/мин;
«шаг» - расстояние, проплываемое за один цикл движений, м;
время выполнения поворота - вход в поворот (5 м до поворота) и выход после поворота (Юм после
поворота), с;
-дистанционная скорость на 1, 2-й половинах дистанции и на соревновательном отрезке в целом, м/с;
- время проплываемого финишного отрезка (5 м) и скорость на финишном отрезке, сим/с, соответственно.
В качестве примера в таблице 1 приведены показатели соревновательной деятельности победителей
этапа Кубка мира на дистанции 50 м вольным стилем среди мужчин и женщин.
Приведенные в таблице 1 данные могут использоваться как модельные (эталонные) показатели
соревновательной деятельности.
Изучение индивидуальных результатов лучших пловцов позволяет:
-определить индивидуальную динамику результатов;
- определить «плотность» результатов на дистанции;
-определить специфику подготовки пловцов (спринт, средние дистанции, стайеры) в стране или
регионе;
определить представительство пловцов одной страны или региона в десятке лучших;
определить «стабильность» выступления пловца.
Таблица 1 - Показатели соревновательной деятельности победителей этапа Кубка мира на дистанции 50 м
вольным стилем (бассейн 25 м)
Показатели
Женщины Т.Альсхамер (Швеция) Мужчины И.Салливан (Австралия)
Занятое место
1
1
Результат
24,21
21.31
Стартовая реакция
0,76
0,66
Старт 15 м,с
6,44
5.60
Скорость на стартовом отрезке, м/с
2,33
2.68
Дистанционный 1-й (15-20 м). с
2,49
2,24
15
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Темп, количество циклов / мин
Шаг, м
Дистанционная скорость 25 м, м/с
Поворот (выход 10 м). с
Общее время поворота, с
Время на первой половине, с
Дистанционный 2-й (35-45), с
Темп, количество циклов / мин
Шаг, м
Дистанционная скорость 50 м,м/с
Финиш (5 м), с
Скорость на финише, м/с
Вторая половина, с
Средний темп на дистанции
Средний шаг, м
Средняя дистанционная скорость, м/с
Средняя скорость поворота, м/с

60,2
2,00
2.01
4,51
7.46
11,88
5.28
55.7
2.04
1.89
2,54
1,97
12,33
58,0
2,02
1,95
2,01

61,6
2,17
2,23
3,92
7,05
10,40
4.79
57,6
2.17
2,09
2,20
2,27
10,91
70,1
2,17
2,54
2,13

Например: L. Trickett на дистанции 50 м вольным стилем на протяжении 4 лет входила в шестерку
лучших пловцов мира. При этом в 2006 и 2008 гг. она лидировала на этой дистанции. В эти годы проводился или чемпионат Европы, или Олимпийские игры. На дистанции 100 м вольным стилем она в
мировом рейтинге ниже 2-го места не опускалась. На более длинных дистанциях вольного стиля она лишь
однажды вошла в десятку лучших. Исходя из этого можно констатировать факт, что ее «коронной»
дистанцией была дистанция 100 м, а дополнительной - 50 м.
В качестве примера о «плотности» результатов можно судить по следующим фактам. На дистанции 50
м вольным стилем 10 лучших результатов мира умещались в 2006 г. (чемпионат Европы) в 0,56 с, в 2007 г.
(чемпионат мира) - в 0,74 с, в 2008 г. (Олимпийские игры) - в 0,74 с, в 2009 г. (чемпионат мира) - в 0,89 с.
Оценить влияние всех факторов не представляется возможным.
Спортивные достижения, которые будут в ближайшем и отдаленном будущем, постоянно интересуют
специалистов, так как от этого зависят стратегия и тактика отбора и подготовки будущих претендентов на
лидерство в мировом и европейском рейтинге.
Заглянуть в будущее возможно с помощью спортивной прогностики. Это одно из весьма интересных и
перспективных направлений в спортивной науке, которое особенно в последние десятилетия интенсивно
развивается во многих странах мира.
Значительное распространение при прогнозировании спортивных результатов получили методы
экстраполяции. Экстраполяция - есть продление в будущем тенденции, наблюдавшейся в прошлом.
Основу экстраполяционных методов прогнозирования составляет изучение временных динамических
рядов, представляющих собой упорядоченные во времени значения спортивных результатов.
В практической работе тренера постоянно возникают ситуации, когда ему требуется принимать
решения по управлению подготовкой спортсмена на основе анализа тенденций развития того или иного
спортивного явления. Приходиться предвосхищать, предсказывать, прогнозировать спортивные события
при составлении целевой программы подготовки. Чаще всего тренер выполняет прогнозирование
интуитивно - только на основе своего опыта. Но на сегодняшний день эти результаты можно рассчитать,
используя метод экстраполяции.
В
настоящее
время
выделяют
генетико-хронологический,
генетико-возрастной
и
генетико-биографический аспекты развития спортивных достижений [5]. Генетико-хронологический
аспект изучает эволюцию рекордных достижений и позволяет получить ценную информацию об
особенностях воздействия применяемых средств, методов, нагрузок, вне тренировочных и вне
соревновательных факторов на рост достижений, а также сделать прогноз результатов на будущее [5],
выявить возраст занятий спортом, возраст достижения наивысших результатов и продолжительность
подготовки к ним, продолжительность выступления спортсменов высокого класса на уровне высших
достижений, ежегодные темпы прироста спортивных результатов на различных этапах многолетней
подготовки и прирост результатов за всю спортивную карьеру.
При использовании генетико-возрастного аспекта изучают динамику спортивных результатов у
сильнейших спортсменов мира в процессе спортивной тренировки и определяют наиболее благоприятные
возрастные границы для демонстрации наивысших спортивных результатов [2, 5, 6, 8, 9].
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Генетико-биографический аспект ориентирован на изучение эволюции спортивных достижений
конкретного спортсмена и предусматривает биографический анализ истории спортивного пути спортсменов при установлении рекордных достижений, практического опыта его подготовки.
Таблица 3 - Приросты (%) результатов пловцов на дистанциях вольного стиля
Дистанция, м
12-13
девушки
3,0
4,6
4,1
3,6
3.8
4,0
юноши
2,9
3,9
2,7
2,9
2,3
3,2

50
100
200
400
800
1500
50
100
200
400
800
1500

Возраст, лет
13-14

14-15

15—16

2.9
2,5
2.6
2,8
2,2
2,3

4,5
4.3
3.9
4,1
4,3
4,5

3.2
1.2
1,2
0,7
0,7
0,7

4,6
5,0
4,0
4,3
4,5
4,6

4,9
5,9
5,8
5,5
5,7
5,1

5,2
5.0
4,8
4.5
4,7
4,9

Таблица 2 - Динамика скорости плавания вольным стилем у сильнейших пловцов мира, м/с
Дистанция,
м

12

50
100
200
400
800
1500

1,670,15
1,530,08
1,450,07
1,360,08
1,310,09
1,260,05

50
100
200
400
800
1500

1,700,16
1,550,09
1,460,15
1,360,10
1,310,08
1,260,05

Возраст, лет
13
девушки
1,720,11
1,600,07
1,510,06
1,410,07
1,360,08
1,310,05
юноши
1,750,13
1,610,09
1,500,10
1,400,09
1,340,07
1,300,04

14

15

16

1,770,11
1,640,06
1,550,05
1,450,06
1,390,06
1,340,04

1,850,12
1,710,05
1,610,04
1,510,04
1,450,04
1,400,04

1.910,10
1,730,04
1,630,04
1.520,03
1,460,03
1,410,03

1,830,11
1,690,08
1,560,08
1,460,07
1,400,06
1,360,04

1,920,11
1,790,05
1,650,07
1,540,06
1,480,05
1,430,03

2,020,12
1,880,05
1,730,06
1,610,05
1,550,03
1,500,03

Вероятно, это обусловлено особенностями биологического созревания. С 14 лет результаты у юношей и
девушек начинают значительно различаться. У юношей скорость плавания на всех дистанциях лучше, чем
у девушек, особенно на коротких дистанциях (50 и 100 м).
Диапазон результатов, как у юношей, так и у девушек, больше на коротких дистанциях. У девушек
выделяется дистанция 50 м, на которой диапазон составляет от 0,10 до 0,15 м/с, в то время, как на
дистанции 1500 м он составляет - 0,05-0,03 м/с. У юношей выделяются дистанции 50-200 м (диапазон
составляет 0,05-0,16 м/с).
Следует обратить внимание на то, что и у юношей, и у девушек с возрастом разброс результатов на всех
дистанциях уменьшается. Так, у девушек на дистанции 400 м в 12 лет он составляет 0,08 м/с, а в 16 лет 0,03 м/с; у юношей - 0,10 м/с и 0,05 м/с, соответственно.
Особый интерес представляют не только абсолютные результаты и их диапазон, но и темпы роста
результатов от возраста к возрасту. В 12—13 лет у девушек рост результатов выше, чем у юношей, но уже
в 13-14 лет у юношей он выше. Более того, в 13-14 лет у девушек наблюдается некоторое снижение роста
результатов, а затем в 14-15 лет опять наблюдается «скачок» и к 15-16 годам прирост уменьшается с 3,9 4,5 % до 0,7 - 3,2 %. У юношей результаты прироста без значительных «скачков», хотя к 15-16 годам
прирост на всех дистанциях несколько меньше.
На фоне общей тенденции роста спортивных результатов в процессе многолетней тренировки у
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пловцов наблюдаются значительные отклонения от средних значений, как в большую, так и в меньшую
сторону. Анализ динамики становления спортивного мастерства пловцов показывает, что их достижения в
том или ином возрасте:
- могут находиться в основной тенденции многолетней динамики результатов, свойственной
большинству пловцов;
- могут опережать темпы роста результатов, присущих спортсменам данного возраста. Это.
по-видимому, присуще очень одаренным пловцам или говорит о «форсированной» подготовке;
- могут отставать от среднестатистических результатов. Вероятно, это может быть связано с двумя
причинами. Первая - пловцы, обладающие недостаточным соревновательным потенциалом, в силу своих
генетических особенностей. Вторая - неправильное планирование тренировочного процесса.
- нижняя и верхняя граница динамики результатов сильнейших пловцов мира могут служить ориентиром для выхода на уровень элитных достижений.
Вместе с тем следует отметить, что при прочих равных условиях одним из ведущих факторов, влияющих на рост спортивных результатов, является эффективная, научно-обоснованная система многолетней подготовки пловцов, базирующаяся на закономерностях становления спортивного мастерства.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ В СПОРТЕ
Э.К.Ахметова – к.п.н., доцент КазНПУ им. Абая,
Т.Джапаров– магистр КазНПУ им. Абая
Процессы развития и повышения работоспособности студентов-спортсменов с учетом способности к управлению
движениями при выполнении технических приемов в спорте.
В основу исследования составляют важнейшие положения материалистической диалектики о сущности личности,
роли деятельности в ее развитии, о взаимосвязи теории и практики, объективных и субъективных факторов, о
человеке как субъекте и объекте общественных отношений, соотношении стихийного и управляемого в процессе
физического воспитания в обществе.
Ключевые слова: оценка, развитие, студенты, работоспособность, технические приемы

Многообразие и сложность движений и приемов, присущих игровой деятельности в спортивных играх,
предопределяет необходимость наличия объективных методов, с помощью которых можно было бы дать
количественную оценку эффективности их выполнения.
В настоящее время такое измерение связано с определенными трудностями. Дело в том, что
существующие методы оценки эффективности движений, которые используются в спортивной
деятельности (Ахметжанов Т.А., Каражанов Б.К., Филин В.П., ВыжигинВ.А.,и др.)[1,2,3,4] не всегда могут
быть применены в спортивных играх. Причинами такого положения являются, во-первых, сложность
структуры двигательной координации при выполнении разнохарактерно сочетающихся между собой
технических приемов, во-вторых, постоянно меняющиеся условия деятельности в спортивных играх
(баскетбол, футбол, волейбол и др.)
Как известно, баскетбол, как и все спортивные игры, относится к ациклическим видам спорта.
Существует множество методов оценки эффективности ациклических движений [5,6]
Однако не все из них могут быть с успехом перенесены на двигательную деятельность баскетболистов.
Общие методы оценки эффективности выполнения движений и приемов учитывают следующие
показатели: устойчивость и скорость кинематического звена, количество и качество ошибок, быстроту
образования двигательного навыка, точность и согласованность двигательных действий, степень
использования физических качеств при реализации их во время движений, уровень симметрии движения
конечностей и другие параметры.
К.И. Адамбеков [7] при исследовании эффективности движений считает возможным использование
метода моторных тестов. М.С. Хлыстов [8] уровень эффективности мышечной деятельности оценивает по
качеству простых движений руками и ногами в различном темпе. При оценке эффективности движений у
детей школьного возраста С.И. Касымбекова [9] учитывает степень сложности движения в зависимости от
времени, затраченного на его разучивание.
Всеми этими авторами при оценке эффективности движений обычно используется показатель времени
(при условии точного выполнения всех двигательных навыков) и числа ошибок, допущенных при их
выполнении.
Применительно к технике баскетбола наиболее приемлемым методом оценки уровня эффективности
является, на наш взгляд, метод, предложенныйИ.А. Горбашев [10], в котором главными показателями
двигательной эффективности считаются точность и время.
И.А. Горбашев [10] считает возможным различить три уровня двигательной эффективности. На первом
уровне рассматривается моторная способность к управлению пространственной точностью без учета
показателя скорости. Эту характеристику можно достаточно точно измерить с помощью моторных
тестовых заданий – контрольных упражнений.
Точность выполнения движений в определенные промежутки времени характеризует второй уровень
двигательной эффективности. Лучшим показателем эффективности будет момент, когда спортсмен
безошибочно выполняет упражнение за наиболее короткое время или сделает меньшее число
пространственных ошибок за определенный промежуток времени.
Третий уровень двигательной эффективности заключается в быстром и точном выполнении задания, в
умении спортсмена приспосабливаться к необычным, быстро изменяющимся условиям в соответствии с
задачей целесообразной перестройки моторных действий. Чаще всего этот уровень может быть
использован для оценки эффективности игровой деятельности в баскетболе.
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Определение третьего уровня эффективности движений и приемов требует специальных
регистрирующих методик, которые в обобщенном виде отражают точность во времени при изменяющихся
условиях, величину и длительность затрачиваемых усилий, способность к переключению от одного
движения к другому, а также к их анализу.
В настоящее время систематизировать методы оценки эффективности движений не представляется
возможным. На этот факт указывает в своих исследованиях и Б.К. Каражанов [2], который
проанализировал более 60 работ и натолкнулся на 50 определений эффективности движений человека.
Такое многообразие двигательных способностей, отличающихся дифференцированным проявлением,
требует и большего числа соответствующих измерительных методик.
Однако постоянное расширение круга средств и методов спортивной тренировки приводят к осознанию
того факта, что воздействие различных упражнений на организм спортсмена и степень их вклада в
достижение высокого результата в том или другом виде спорта неравнозначно.
Целый ряд исследований в этом направлении стали толчком к проведению обобщений по
совершенствованию методик воспитания физических качеств как основы спортивных достижений,
продолжающихся и до настоящего времени [7,8,9].
Методическая основа этих работ заключалась в применении в различных сочетаниях многочисленных
средств и методов воспитания физических качеств. Эффективность рассматриваемых методик
оценивалась по достоверности прироста развиваемого качества и по степени улучшения спортивного
результата в соревновательном упражнении.
Подводя итоги предварительному ознакомлению с существующими методиками измерения
эффективности спортивного движения, следует признать, что чаще всего оценка уровня эффективности
приемов проводится по показателям быстроты, точности и степени использования двигательного
потенциала.
Характер настоящего исследования обуславливает необходимость в проведении углубленного анализа
показателей эффективности с целью привлечения к обследованиям движений студентов-баскетболистов
адекватных методических приемов. Материалы этих обобщений приводятся в последующих подразделах
данного раздела.
1 Ахметжанов Т.А. Методы воспитания спортивно-силовых качеств волейболистов/Методические
рекомендации.–Алматы: МСВСО.–43с.
2 Каражанов Б.К. Моторная адаптация человека. Дисс.насоиск.уч.ст.докт.пед.наук.-М.: ГЦОЛИФК, 1992- 85с.
3 Филин Л.П. Воспитание физических качеств у юных спортсменов.-М.:ФиС,1974.–230с.
4 Выжигин В.А. Исследование эффективности методики обучения детей 11-12 лет технике
футбола:Автореф.дисс.на соиск.уч.ст.канд.пед.наук. - М.,1971.–18с.
5 Платонов В.Н. Теория и методика спортивной тренировки.-Киев:Вища школа,1984.–336с.
6 Гомельский В.А. Испытания, прошедшиеи предстоящие (баскетбол)//Спортивные игры.1978. - №7. - С.10-11.
7 Адамбеков К.И. Социально-педагогические основы физического воспитания учащейся молодежи. Монография. Алматы: «Санат»,1998.–190с.
8 Хлыстов М.С. Основы физической подготовки:Учебное пособие АГУ им.Абая.2002. – 111с.
9 Касымбекова С.И.Оптимизация соотношений специфических и неспецифических средств подготовки при
повышении выносливости юных гандболисток:Автореф.дисс.на соиск.уч.ст.канд.пед.наук.-Алматы,1996.–25с.
10 Горбашев И.А. Дифференцированное Совершенствование скоростно-силовой подготовленности
баскетболистовразных игровых амплуа: Автореферат дисс. на соиск. уч.ст.канд.пед.наук.-М.:ГЦОЛИФК.–24с.
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Development processes and improve efficiency student-athletes with the ability to control movements in the performance of
techniques in the sport.
The basis of the study are the major provisions of the materialist dialectic of the essence of the person, the role of its
activities in the development of the relationship of theory and practice, the objective and subjective factors of the person as the
subject and object of public relations, the ratio of natural and managed in physical education in society.
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ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ МОТИВАЦИИ СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОГО КЛАССА
К.И.Адамбеков – д.п.н., профессор КазНПУ им. Абая,
Е.К.Адамбеков – к.п.н., профессор КазНПУ им. Абая
Многообразие видов спорта в современном обществе требует всестороннего изучение мотивации спортсменов
для достижения высоких результатов. Одним из доступных и популярных видов спорта несомненно является футбол,
определяемая ясностью задач,стоящих перед игроками и командами наряду с неисчислимыммножеством способов их
индивидуального и группового решения,расширяет географию игры. Вместе с тем небывалая конкуренция
предъявляет жесткие требования к подготовленности игроков, претендующих на высокие спортивные результаты.
Ключевые слова:мотивация, спортсмен, результаты, достижения, футбол

Футбол притягивает многих людей: одни с удовольствием играют в футбол, а другие являются
"болельщиками", интересуются всем, что связано с футболом и видят в этом хобби смысл, далеко
выходящий за рамки обычного зрелища [1,2,3].
За зрелищностью футбола стоит талант тренеров и спортсменов, их трудолюбие на тренировках и
соревнованиях. Зрелищность игры своим профессионализмом, четким и объективным следованием
Правилам игры также обеспечивают арбитры. Не менее значима роль организаторов (управленцев), а
также специалистов, занятых обслуживанием игроков и мест проведения тренировок и соревнований.
Во всей этой сложной системе [4], создающей зрелищность игры, каждый занимает свое место, но
конкретными исполнителями этой задачи являются футболисты, имеющие свой взгляд на футбол,
владеющие определенным уровнем спортивного мастерства, преследующие те или иные цели. Одним из
форм обеспечения футболистами красоты и результативности игры, служит их мотивация.
Как известно, мотив (мотивация) - это побудитель к деятельности футболиста, то есть то, что
направляет его активность, определяет качество и эффективность игры. Мотивация незримыми нитями
пронизывает жизнь всех людей независимо оттого, каким делом они заняты [3,4].
Выкладывается ли на соревнованиях футболист или при неплохой подготовленности избегает этого.
Посещает ли игры любимой команды ее "болельщик" или прекратил ходить на стадион. Все это примеры
проявления мотивации спортсмена и зрителя.
До недавнего времени на проблему мотивации футболистов обращали мало внимания. Влексиконе
тренеров и специалистов этот термин заменяли словами - воля к победе, целеустремленность, патриотизм,
умение терпеть и т.д.
С подачи журналистов и телекомментаторов это слово стали использовать чаще, правда, не всегда
давая себе отчет, насколько мотивация непростое явление. На это мало обращалось внимания и в
отдельных исследованиях [5, 6 и др.].
Считается, что главным движителем (побудителем) спортсменов являются потребности славы и денег.
Произошедшие в нашей стране изменения, связанные с законодательным признанием за футболистами
права на профессиональные занятия этой игрой [2], созданием профессиональных клубов и интеграцией
российского футбола в европейский и мировой, наряду с отставанием мастерства отечественных игроков
от лучших зарубежных, сделали проблему мотивации футболистов необычайно актуальной.
Целью настоящей работы было изучение психолого-педагогической сущности мотивации футболистов
и ее особенностей, присущих игрокам разного возраста и разной квалификации.
Для этого был проведен анализ литературных источников и экспериментальное исследование, в
котором приняли участие 29 действующих спортсменов: футболистов основного и дублирующего состава
команд российской премьер-лиги (из них 20 выпускников 2014 г. и 22 абитуриента 2014 г. Алматы,
КазНПУ им. Абая
Использовался метод изучения мотивации спортсменов, разработанный В.А.Деминым и его
учениками, и адаптированный к различным видам деятельности, включая и футбол [2,3,4].
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Суть процедуры тестирования заключалась в следующем.
Спортсмены-студенты заполнял анкету, информируя о себе (возраст, стаж, квалификация и т.п.),
знакомился с инструкцией и раскладывал 45 карточек, относящихся к его профессиональным занятиям
футболом, на шесть групп по степени их важности для достижения собственной
цели деятельности.
На основании результатов тестирования (после их компьютерной обработки по специальной
программе, составленной А.Н. Фураевым) можно количественно (в%) оценить потребностную сферу
спортсмена и характеризовать некоторые особенности его личности.
В нашей стране спорт изучают под углом зрения науки о физическом воспитании, так как его
рассматривают в качестве эффективного средства подготовки граждан к труду и защите Отечества.
Вместе с тем еще до второй мировой войны наши сильнейшие спортсмены негласно получали деньги за
свои спортивные успехи, причем это касалось всех наиболее популярных видов спорта. Позже, когда нашу
страну
приняли
в
олимпийское
движение,
эти
выплаты
стали
носить еще более секретный характер, поскольку противоречили Олимпийской хартии. НаОлимпийские
игры тогда допускали только так называемых "любителей", то есть спортсменов, не имеющих
материальных выгод. Это расхождение "слова и дела" наносило серьезный ущерб спорту в целом и
футболу в частности [3, 5].
Первым вопрос о так называемых "подснежниках" в спорте поднял Ю.П. Власов [1]. Накануне
Олимпийских игр в Токио он призвал спортивную общественность обратиться к руководству страны с
предложением серьезных организационных изменений в вопросах оплаты труда сильнейших спортсменов,
но этот призыв не был услышан, так как противоречил теории физического воспитания и спорта.
В 70-е годы прошлого столетия, по существу, была создана основа нового метода изучения такого
сложного явления, как мотивация спортсменов [3,4]. В частности, В.А. Демину [2] удалось,
опираясь на психологическую теорию деятельности, конкретизировать сущность того, что побуждает
спортсменов к достижению наивысших результатов на международной арене. Он показал, что
занятия спортом на уровне сборных команд являются трудовой деятельностью, поскольку высокие
спортивные результаты, будучи одним из критериев генофонда страны, определяют прогрессивность и
жизнеспособность государства.
Мотив возникает на основе соотнесения спортсменом своих потребностей и способностей с
требованиями спортивной деятельности, и прежде всего ее результатом. Совпадение этих начал
деятельности направляет активность спортсмена на достижение доступного на данный момент результата
и является основной его целеустремленности.
Как показали исследования [4,7] в потребностной структуре мотивации спортсменов высокой
квалификации наибольшее значение имеют: самоутверждение; материальное благополучие;
приобщенность к физической культуре; патриотизм; использование спорта как средства для достижения
целей, выходящих за рамки его функций и др. Устойчивое доминирование последней составляющей
можно рассматривать как признак распада деятельности, ее заката.
В таблице представлены данные о мотивации футболистов, участвовавших в настоящем исследовании.
Показатели (в %) отдельных характеристик личности футболистов (X ± 5-) и достоверность
межгрупповых различий
Группы

Количество
Потребности, черты личностии некоторые тенденции ее развития
футболистов самоутверждение материальное приобщениек патриотизм
спорт как
в группе
благополучие физическойку
средстводостижения
льтуре
целей,выходящихза
рамки егофункций
ВыпускникиКаз
7
62 ± 6,6
68 ± 7,4
44 ± 6,2
51 ±4,3
60 ± 6,2
НПУ им.
Абая2014 г.
АбитуриентыК
22
67 ±14,3
49 ±3,1
62 ± 3,4
68 ±3,3
51 ±2,9
азНПУ им.Абая
Межгрупповые
Различияtp
0,3
2,37<0,05
2,57<0,02
3,1< 0,01
1,3

Термин означает скрытую форму профессионализма: индивид, будучи спортсменом высокой
квалификации, получает деньги как рабочий, служащий и т.п.).
Прежде всего обращает на себя факт межгрупповых различий по трем из пяти показателей, хотя, судя
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по всему, и два остальныхпоказателя при большем числе респондентов могут измениться.
Потребность в материальном благополучии у более зрелых спортсменов выше. Объяснить это можно,
проанализировав особенности развития российского футбола за последние пять лет.
Первая группа испытуемых футболистов была протестирована в период становления чемпионата
футбола как коммерческого подтипа спорта высших результатов.
Молодые футболисты (абитуриенты КазНПУ им. Абая) - это поколение, уже вкусившее финансовое
преимущество более стабильного периода развития футбола, в который уже вкладывают деньги, покупают
не только игроков, но и клубы. Поэтому не удивительно, что, по существу, они вполне удовлетворены
деньгами, получаемыми по контракту, которые, судя по наплыву в Россию неплохо подготовленных
иностранцев, немалые.
Следует отметить, что в Казахстане имеет место не совсем верное понимание финансовых вопросов в
футболе. Суммы контрактов лучших футболистов в Европе, Америке и Японии наталкивают на попытки
показать, что в Казахстане создается новая модель коммерческого спорта [6]. Однако говорить о
казахстанской футболе, как об уже сложившемся подтипе коммерческого спорта высших результатов,
преждевременно, имея в виду количество болельщиков на стадионах.
Коммерческий спорт в своем развитом виде, благодаря зрелищное противоборства и культурным
традициям страны, собирает полные трибуны, что привлекает прежде всего производителей товаров и
услуг. Те, по-разному рекламируя свою продукцию (в том числе и через телевидение), фактически
финансируют спорт. Спортсменам платят большие деньги за качество, результативность и
бескомпромиссность игры. Причем деньгами (доходами)со спортсменами, как участниками рынка,
делятся сами производители товаров. Поэтому коммерческий спорт и назвали "катализатором экономики"
[3].
Так что баснословные гонорары спортсменов за рубежом – от мастерства, бескомпромиссности и
честности противоборства, а все остальное (продажа билетов, тотализатор, торговля сувенирами и т.п.) это лишь сопутствующие факторы. Поэтому мотив победителя играет далеко не последнюю роль.
Рассматривая далее данные исследования, представленные выше в таблице, можно отметить, что
нельзя также сбрасывать со счетов одну важную особенность потребностно-мотивационной сферы.
Потребности по мере их удовлетворения снижаются, и особенно пагубны преждевременные авансы [4].
Возможно, более низкая материальная потребность группы молодых футболистов объясняется именно
этой преждевременностью. По-видимому, отдельные из них, еще не показав высоких спортивных
результатов, уже удовлетворили свои материальные потребности.
В то же время для группы молодых футболистов характерны более высокие показатели в плане
самоутверждения и патриотизма и более низкие значения признака, характеризующего распад
деятельности. Возможно, именно это является резервом роста спортивного мастерства отдельных из этих
спортсменов.
В заключение можно отметить, что групповые показатели раскрывают общие тенденции, а информация
об индивидуальных особенностях мотивации позволяет оперативно управлять процессом подготовки
спортсменов [4,7]. Не имея сведений об индивидуальной динамике мотивации, трудно достоверно
объяснить взлеты и падения, которые сопровождали футболистов, составлявших в ходе настоящего
исследования первую группу (выпускников КазНПУ им.Абая 2014г.), поскольку они в дальнейшем и
становились призерами чемпионата РК, и испытали неудачи в международных играх.
В связи с этим следует продолжать исследования особенностей мотивации футболистов, что,
несомненно, сыграет определенную роль в развитии Казахстанского футбола.
1Власов Ю.П. Справедливость силы. - М.: Наука. Культура. Искусство. - 1995. - 600 с.
2Демин В.А. Методологические вопросы исследованияспорта в аспекте теории деятельности: Автореф. дисс.
...канд. пед. наук. - М., ВНИИФК, 1975.-26 с.
3Ермак Н.Р. Единство и многофункциональность спорта: Автореф. дисс. ... канд. пед. наук. - Малаховка,
МГАФК, 2009.-25 с.
4Пилоян Р.А. Мотивация спортивной деятельности. -М.: Физкультура и спорт, 1984. - 104 с.
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«Жоғары сатыдағы спортшылардың мотивациясының негізгі формалары»
Қазіргі таңда спорт түрлерінің кӛбеюі және спортшылардың таңдап алған спортында жоғары нәтижеге жету үшін
ең алдымен олардың сол спортқа сүйіспеншілігін ғылыми тұрғыда зерттеу керек. Футбол бұқаралық халықтық
ойындардың бірі болғандықтан бүгінгі күні кӛп жастар осы ойынның ең жоғарғы футбол клубтары мен
командаларында ойнауға ұмтылады, бірақ ойыншыларға, жаттығушыларға ӛте жоғарғы талап қойылған.
Тірек сӛздер: ұмтылыс (мотивация), спортшы, нәтиже, футбол, жоғарғы деңгей
Summary
KairatAdambekov – Doctor of Education, KazakhNationalPedagogicalUniversitynamed Abay
ErlanAdambekov – Ph.D. KazakhNationalPedagogicalUniversitynamed Abay
«Keyforms of motivationhigh-class athletes»
The variety of sports in modern society requires a comprehensive study of the motivation of athletes to achieve good results.
One of the accessible and popular sports is undoubtedly football, clearly defined tasks of the players and teams, along with
innumerable number of ways their individual and group solutions, expands its game. However, the unprecedented competition
imposes stringent requirements for preparedness of players competing for high sports results.
Keywords: motivation, athlete, results, achievements, football
УДК: 796.853.23

МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНА ЕРКІН КҤРЕС ТҤРІНІҢ ТЕХНИКАСЫН ОҚЫТУ
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
И.Қҧрманәлі,А.Жҧмағҧлов – Абай атындығы ҚазҰПУ-нің 2-курс магистранттары,
Ғылыми жетекші: п.ғ.д.,профессор А.Н. Ильясова
Мақалада базалық техникаменшұғылданушылардыңтанымдық іс-әрекетін ұйымдастырудың негізгі талаптарын,
қозғалыс міндеттерін шешу шарты мен мәнін есепке ала отырып,қалыптастыруды қамтамасыз етуге тиісті екендігі
туралы қарастырылады. Сонымен қатар, мектеп оқушыларына еркін күрестің техникасын оқытудың
жай-күйінтарихижәнеқазіргіәдебиеттермен статистикалық материалдар арқылы зерттеу, бастауыш топтағы
балуандардың тәсілдік дайындықтарының айырмашылығы анықтау, әртүрлі дәрежедегі балуандардың әдістік
шеберліктерін арттыруға әсер ететін факторларды айқындау, тәсілдердің орындалуын қолдайтын әдістер мен
амалдарды анықтау және тәжірибелік тұрғыдан негіздеу зерттеледі.
Тірек сӛздер: күрес, техника, тактика, жаттығу, дене дайындығы, спортшылар, оқыту әдістемесі

Кӛкейкестілігі. Бүгінгі таңда егеменді және тәуелсіз мемлекетіміздің президенті Н.Ә. Назарбаевтың
Қазақстан халқына жолдауында «Ауруды болдырмау және салауатты ӛмір салтын ынталандыру»
мәселесін алдымызға басты мақсаттардың бірі ретінде қойып отыр. Оны іске асыру үшін Қазақстанның
әрбір азаматы қоршаған ортаны, табиғатты, ауа мен суды таза ұстау арқылы дене тәрбиесі және спортпен
айналысуы тиіс. Президентіміздің «Қазақстан Республикасында бұқаралық спортты шұғыл түрде дамыту»
туралы жарлығын жүзеге асырумен қатар, еліміз бен жерімізді, әлеуметтік-экономикалық даму
болашағын, халқымызды, оның мәдениеті мен тарихын бүкіл әлемге танымал ететін спорт ӛнерін қолға
алу, оны дамыту мен жәтілдіру, халқымыздың денсаулық деңгейін нығайту - дене тәрбиесі және спорт
саласында қызмет етіп жүрген әрбір азаматтың басты міндеті болып саналады.
Осы уақытқа дейін балуандардың әдіс-тәсілдік шеберліктері оқытылып келді. Спорттық күрестегі
дағдыларын қалыптастыруды тереңірек білу үшін дайындық тобындағы балуандардың да әдіс-тәсілдік
дайындықтарын зерттеу қажет. Үйрету үрдісінің тиімділігін арттыратын спорт теориясы мен қағидалары
үшін қимыл-қозғалыс міндеттерін шешудің қиындығын анықтау үлкен қызығушылық тудыруда.
Жұмыстың жаңалығы жас балуандардың әдіс-айла шеберлігінің қалыптасуының жалпы заңдылықтарын
анықтаудан тұрады.
Зерттеу нысаны– мектепоқушыларының еркін күрес түрімен шұғылдануы.
Зерттеу мақсаты:еркін күресіндегі техникалық тәсілдерінің қалыптасу заңдылығын зерттеу.
Алғаш рет дайындық топтағы балуандардың әдіс-тәсілдік дайындықтарының айырмашылығы
анықталды. Еркін күрес техникасын орындау дағдысын қарқынды түрде жетілдірудің шекаралары
белгіленді. Белгіленген мӛлшерде тәсілдердің орындалуын қолдайтын әдістер мен амалдар айқындалды.
Алынған мәліметтер спорттық күресте әдістік қимылдардың орындалу дағдысын қалыптастырудың
ерекшеліктері туралы білім аумағын кеңейте түсті.
Зерттеу
міндеттері:
мәселеніңжай-күйінтарихижәнеқәзіргіәдебиеттермен
статистикалық
материалдар арқылы зерттеп білу;
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бастауыш топтағы балуандардың тәсілдік дайындықтарының айырмашылығы анықтау;
әртүрлі дәрежедегі балуандардың әдістік шеберліктерін арттыруға әсер ететін факторларды айқындау.
тәсілдердің орындалуын қолдайтын әдістер мен амалдарды анықтау және тәжірибелік тұрғыдан
негіздеу.
Зерттеу әдістері:әдебиеттерге талдау жұмысын жасау, мамандарға сауалнама арқылы сұрау салу,
педагогикалық тәжірибелер, педагогикалық байқаулар.
Дағды қалыптастыру оқыту процесінің негізгі құрамдас бӛлігінің бірі болып табылады. Мамандардың
дағды қалыптастыруға әсер етуші факторлар туралы пікірлерін білу үшін олардың оқыту мәселелері
туралы пайымдауларын саралап талдау қажет. Матвеев Л.П.-дене шынықтыру арқылы оқытуды
«Адамның ӛз қимыл - әрекетін ұтымды жолдармен жүйелі түрде басқару, осындай жолмен оны білім
дағдыларымен байланыстыра отырып оқыту», - дейді.
Авторлардың пікірлері бойынша, әдіс-тәсілмен сәйкес келуі балуанның спорттық шеберлігінің негізі
болып табылады, ал дайындықтың қалған жақтары осы әрекеттің қорытындысына қызмет етеді.
М.Г. Окрошидзе еркін күрес тәсіліне оқыту үрдісін екі бӛлімге бӛлуді ұсынады. Бірінші бӛлім
статистикалық жағдайдағы тәсілдер құрылымымен оқыту, екіншісі - динамикалық жағдайдағы тәсілдерді
жетілдіру және окытумен сипатталады.
Бірінші бӛлім "идеалды" және "үйлесімді" дағды тармақтарының шегіндегі оқытылатын әрекетті
қалыптастыру.
Екінші бӛлімде - қарсыластың тәсілдерін орындау қарастырылады. Автор барлық оқыту үрдісі
стандартты кесте бойынша ӛтеді және сондықтан да оқытушы оқытылатын қозғалыс дағдыларын
қалыптастыру үрдісін басқарып отыруы қажет. Ол екінші бӛлім біріншіге карағанда нақты
басқарылмайды, "тәсілдерді шығармашылықпен жетілдіруде" шұғыл дамушылардың морфологиялық
ерекшеліктері маңызды рӛль атқарады. Автор белгілі топ тәсілдерін жетілдіруде балуанның психикалық
жағдайыанықтайтынын кӛрсетеді. Факторлардың күрделі қимыл дағдыларын басқару құпиясы дейді.
Дағдыны, қимылды бірнеше рет қайталау нәтижесінде нығайтады. Егер тәсілді бірнеше рет қайталау
қарсыласпаған қарсыласқа оңай болса, жекпе-жек жағдайында қиыншылық бірнеше рет ӛседі. Мұндай
жағдай құру қажеттілігі шабуылдаушы әрекетті орындау кезінде дағдыны игере алады, балуан
жекпе-жекке оқыған тәсілінжиіпайдаланаалады.Спорттықкүресаясындағымамандар спортшы дағдыны
сапалы игергенде ғана жекпе-жекте жақсы кӛрсеткішке жете алатынын айтады. Осы мақсатта жеңіл
балуанды, ауыр биік тұлғалы, дене қасиеті дамуының айырмашылықтары бар балуанмен күрестіреді.
Кез-келген карсыласымен күресе білу үшін, морфологиялық, денелік және басқа да ерекшеліктері бар
балуанмен жаттығу қажет және осы ерекшеліктерді үздіксіз зерттеу керек. Егер балуан ӛзіне сәйкес
келмейтін қарсыласпен жаттықса дұрыс болмайды.
Балуандардың әдіс-тәсілдік дайындығы бағасының жүйелендіру әдістемесін палуандардың жаттығуын
жеке жоспарлауы бойынша әдістемелік нұсқауында ұсынады. Авторлар жаттығу үрдісін қалыптастыру
үшін болып жатқан оқиғалар жӛнінде толық және объективті ақпарат береді. Балуанның және оның
қарсыласының дайындығын салыстырып, ақпаратты бағалайды. Балуанның дайындығын нақты білу үшін
олардың жетістіктері мен кемшіліктерін аныктау керек. Бұл үшін балуандардың белгілі жарыстарда
жеңіске жету моделін жасау керек.
Бұл модель осы белгілері бойынша балуанның сандық сипаттамасы осы дайындықтағы барлық
балуандардың орта статистикалық мәліметі нақты палуандар кӛрсеткіштерімен салыстырылады.
Осындай дайындықтардың жетістіктері мен кемшіліктері белдесудегі тәсілдерді ӛткізудің белсенді
сандық талпынысы, қорытындылық белдесудегі палуанның алған ұпай саны, тармақтар палуан белдесуде
шабуылдаушы қимылды пайдалаңған тәсілдердің құрылымдык тобының саны, тиімді
тармақтартәсілдердің тобының саны, соның ішінде балуан белдесуде шабуылдаушы қимылды табысты
пайдаланғандары.
Кӛптеген мамандар техниканы қалыптастыруды оқыту үрдісінің құрамды бӛлігі болып табылады деп
есептейді. Спортта дағдыны қалыптастыру жаттықтыру үлгісінде ӛтеді. Жаттығу үрдісін сапалы басқару
үшін дағдыны қалыптастыру туралы заңдылық білімі қажет. Барлық мамандар дағдыны қалыптастырудың
негізгі жағдайы оқытылған қимылды бірнеше рет қайталау деп есептейді. Жеке авторлар дағдыны
қалыптастыру кезінде сананың белсенді қатысуын айтса, екіншілері қайталауга ерекше кӛңіл бӛледі,
үшіншілері нығайтуға маңызды рӛл береді.
Осылай дағдыны қалыптастыру сананың белсенді катысуымен, нығаюымен, бірнеше рет кайталау
қимылы есебінен ӛтеді. Мамандар оқыту үрдісіндегі қателіктердің болуын әрқалай ойлайды. Кейбіреулер
олардың болуын жағымсыз деп есептейді, басқалары кателіктің болуы қажетдейді. Грек-рим күресіндегі
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белдесуде қозғалыс қимылын бірнеше рет қайталауда карсыластың қарсыластың кедергісі ескерілуі қажет.
Еркін күресінің мамандары кӛптеген зерттеулерінде спорттың нәтижеге, әдіске, балуандардың жеке
ерекшеліктеріне әсер етуін зерттеген. Күшті дамытудың жоғары деңгейі балуанның біліктілігін кӛтеруі, ал
жеке бұлшық ет топтарының күшін дамытудың жоғары деңгейі, белдесуде тәсілдерді сапалы орындауға
ықпал етеді. Балуанның әдістік шеберлігінде жылдамдық маңызды рӛл атқарады. Балуандарды
дайындауда балуандардың жылдамдық-күш дайындығына кӛп кӛңіл бӛлу керек. Үлкен жылдамдықты
балуандар басқа балуандарға қарағанда арттықшылығы бар, сондықтан тәсілдерді
орындағанкезде
қиыншылықтар туғыза біледі.
Еркін күресінде кӛп тәсілді орындау ептілікті дамытудың жоғары деңгейін талап етеді. Буындары еркін,
ширақ кимылдайтын балуандар үлкен табысқа жетеді. Сонымен бірге бұл буындарға ептілікті дамыту
деңгейі жоғары болса, қимылды орындаудағы дағдыларды тез үйренуге ықпал етеді. Балуандарды
дайындауда ептілікке кӛп кӛңіл бӛлу керек. Балуандарды дайындау үрдісінде тӛзімділікті тәрбиелеу кажет,
бұл қасиетті дамыту белдесудегі дағдының тұрақтылығын, сенімділігін сақтауға ықпал етеді.
Шабуылдаушы әрекетте балуанның бойы мен салмағындағы ерекшеліктерге кӛп кӛңіл бӛлінеді.
Салмағы ауыр балуандар, шабуылдаушы балуанға белдесу кезінде орындайтын тәсілдері қосымша
қиындықтар келтіреді. Бойлары әртүрлі балуандардың белдесу кезінде әртүрлі тәсілдерді таңдауынатура
келеді.
Дағдыны қалыптастыруға әсер етуші факторлар жӛніндегі мамандардың пікірін анықтау әдебиеттерді
талдаумен жалғасады. Келесі сұрақтар жӛніндегі авторлардың пікірін анықтау әдебиеттерді талдаумен
жалғасады. Келесі сұрақтар жӛніндегі авторлардың пікірі бар ақпаратты таңдау: Оқудың табыстылығын
анықтайтын факторлар. Спорттық күресте әдістік әрекетті орындау дағдысын қалыптастыруға ықпал
ететін факторлар.
а) оқытуға ұсынылған әдістік әрекетінің кӛлемі
б) әдістік дайындық барысындағы балуандардың антропометриялық мәліметтері.
Педагогикалық бақылаулар зерттеудің екініші, үшінші немесе тӛртінші міндеттері бойынша ӛтті.
Еркін күрес балуандарының тәсілдерді орындау ерекшеліктерін анықтау кезінде дайындық тобындағы
балуандардың әдіс-тәсілдік дайындықтарының кӛрсеткіші салыстырылады, және тәсілдері бойынша
балуандардың әдіс-тәсілдік дайындығы жарыс кезіндегі белдесулердегі палуандардың әрекетін бақылау
нәтижесін ӛңдеу жолымен анықталады. Жоғары дәрежелі балуандар жӛніндегі мәліметтер
біріншіліктердегі белдесудебалуандардың әдістік-тәсілдік әрекетін орындауды бақылау нәтижесін ӛңдеу
жолымен алынған. Балуандардың жасы 15-16 жас, сабақ оқу мерзімі 4-5 жыл.
Дайындық тобындағы балуандар жӛніндегі мәліметтер жарыс кезіндегі белдесулерді, жаттығулардағы
палуандардың әдістік әрекеттерді орындалуын бақылау нәтижесін ӛңдеу жолымен алынады.
Балуандардың жасы 12-13 жас, сабақ ӛту мерзімі 6-8 жыл.
Жаңадан бастаған балуандардың қарсыласпаған серігіне тәсілдерді орындау кезінде әр түрлі құрылым
тобынан тәсілдерді орындау сапасының айырмашылығы табылмады. Бұл еркін күресінің айырмашылығы
барлық тәсілдерін оқыту кезінде және оларды қарсыласпаған серікке қолдануды жаңадан бастаған
балуандарға қол жетерлік екенін кӛрсетеді: (бойы, күші, салмағы ӛсетін балуандарда артықшылықтары
жоғары болса) қарсыласпаған серігіне тәсілдерді орындау сапасы жоғары болады. (еркін күресі тәсілдерін
орындау дағдысын дұрыс игеру үшін, тұрақтылық және нұсқалық жетістігінде олар серіктерін ӛзгертуі
керек. Бойы, салмағы, күші, ептілігі бойынша белсенді балуандардың асып түсетін, қиыншылықты құрту
қажеттілігі болса серікті таңдайды. Жеңілденген жағдайды құрту қажеттілігі кезінде серіктерді таңдау, бұл
кӛрсеткіштерді дамыту деңгейінде белсенді балуанға жол береді. Бойы, салмағының айырмашылық
кӛрсеткіштері және белдесуде тәсілдерді орындау тиімділігі кӛрсеткіштері арасында күш, ептілікті дамыту
деңгейінде сызықсыз байланыс болады. Бұл байланыс мәліметі балуандар белдесуде кездесетін бойы,
салмағы күші, ептіліктің үнамсыз қатынасы кезінде тәсілдерді орындау тиімділігінің жоғары
кӛрсеткіштері кӛрсетілуі мүмкін екендігі жӛнінде айтылады.
Қорытынды. Дағдыны қалыптастыру белгілі зандылықтарға бағынады. Дағды әрекетті кӛп рет
қайталау кезінде қалыптасады, қайталау сапасын кӛтеру үшін белгілі бір бейнеде ұйымдасқан болуы керек,
әрекетті орындау сапасының белсенді қатысуы кезінде нығайтумен қалыптасуы қажет. Дағдыны
қалыптастыру үрдісінде тағы да шешілетін міндеттер қиыншылыгы деңгейін ӛзгертуге ықпал етеді.
Спорттық күресте тәсілдерді орындау дағдысын қалыптастыруға қарсыластар, серіктердің жеке
ерекшеліктерінің қатынасы ықпал етеді.
Жоғары және тӛменгі разрядты балуандарда тәсідді орындаудың қозғалыс оқу-жаттығу және жаттығу
белдесуін ӛткізу үшін серікті таңдау, тәсілдерді орыңдау дағдысын қалыптастыруға ықпал етеді. 40%
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тиімділікпен белдесуде тәсілдерді орындау кезіндегі дағды жетілмейді немесе бір жақты жетіледі. 30 % аз
тиімділікпен тәсілдерді орындау дағдыны нығайтпайды. Қолайлысы 30%-40% тиімділікті диапазонын
болып табылады. Серіктерді 30%-40% диапазонын шегінде тәсілдерді орындау тиімділігінен тандау қажет.
Тәсілдерді орындау дағдысын нығайту мақсатында "негізгі" балуанға дайындықтан кем түсетін
серіктерді тандау керек. Дағды нүсқасын жетілдіру үшін "негізгі" палуаннан асып түсетін серіктерді
таңдау керек.
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2 Платонов В.Н. О путях совершенствования методики подготовки спортсменов //Научно-спортивный вестник,
1984, № 4, С. 27-29
3Платонов В.Н. Общая теория подготовки спортсменов волимпийском спорте, Киев: Олимпийская литература,
1997, С.453-458
4 Каражанов Б.К. Медико-биологические и психологическиеособенности спортивной борьбы // Учебное пособие
для студентов.:Алма-Ата: КазИФК, 1985, С.88
5 Шепетюк М.Н. Контроль в спортивной борьбе, Алматы: КазАСТ,2002, С.101
Резюме
И.Құрманәлі, А.Жұмағұлов – магистрант 2-курса специальности физическая культура и спорт,КазНПУ им.Абая
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«Особенности обучения техники вольной борьбы школьникам»
В статье говорится о том, что базовая техника должна обеспечить формирование в сознании обучаемого
представлений об основных требованиях к организации движений с учетом смысла и условий решаемой
двигательной задачи. В соответствии со смыслом двигательной задачи базовые действия структурируются в сознании
обучаемого, превращаясь из предмета преподавания в предмет научения, определяясь как условия восприятия,
формирования, запоминания, воспроизведения операций в их логической последовательности. Таким образом, овладеть базовой техникой вольной борьбы — значит научиться правильно ставить перед собой цель и реализовать ее в
последовательности обязательных операций и действий в их целостной динамике.
Ключевые слова: борьба, техника, тактика, тренировка, физическая подготовка, спортсмены, методика обучение
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«Featurestrainingequipmentfreestyle wrestlingschoolboys»
That the basic equipment has to provide formation in consciousness of the trainee of ideas of the main requirements to the
organization of movements taking into account sense and conditions of the solved motive task. According to sense of a motive
task basic actions are structured in consciousness of the trainee, turning from a teaching subject into a learning subject, being
defined as conditions of perception, formation, storing, reproduction of operations in their logical sequence.Thus, to ovlakdet
basic technology of free-style wrestling - means correctly to learn to set before itself the purpose and to realize it in a
posledovatelknost of obligatory operations and actions in their complete dynamics.
Keywords: fight, technique, tactics, training, physical training, athletes, techniquetraining
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ЕРКІН КҤРЕС ТҤРІНДЕ БАСТАПҚЫ ДАЙЫНДЫҚ ТОБЫНЫҢ ІРІКТЕУ МӘСЕЛЕЛЕРІ
А.Жҧмағҧлов, И.Қҧрманәлі – Абай атындығы ҚазҰПУ-нің 2-курс магистранттары,
Ғылыми жетекші: п.ғ.д.,профессор А.Н. Ильясова
Мақалада кӛпжылдық жаттығу күресшінің жаңадан спортқа келгеннен спорт мастері болғанға дейінгі ұзақ
уақытты (5-12 жас аралығы) қамтып, ережеге сәйкес, 6-8 жыл аралығында қаблетті жас күресшілер алғашқы жоғары
жетістікке (спорт шебері нормативтерінің орындалуы), ал жоғары жетістікке 9-10 жылда арнайы дайындықта жететуі
қарастырылады. Зерттелген мәселеге қатысты қарастарылатын негізгі және міндетті тақырыптар: жастар мен
жасӛспірімдердің жас ерекшеліктері, кӛпжылдық дайындықтың негізгі әдістемелік ережелері, дайындық кезеңдері
және олардың жылдық алған білімімен ӛзара байланысы, жас күресшілердің дене қасиетін дамытуға байланысты жас
ерекшеліктерін есепке ала отырып, жаттықтыру процесін жыл сайын оқытудың жеңілдетілген бағыттары, оқу
топтарының толықтылығы және БмЖСМ-гі еркін күрес бойынша бастапқы дайындық кезеңдеріндегі
оқу-жаттықтыру жұмыстарының күнтізбесі болып табылады.
Тірек сӛздер: күрес, техника, тактика, жаттығу, дене дайындығы, спортшылар, іріктеу

Ӛзектілігі. Әлемдегі бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарынан орын алу Қазақстан Республикасының
стратегиялықбасты мақсаттарының бірі болып саналады. Республиканың экономикалық мақсаттарымен
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қатар халықтың әл ауқатын арттыру, денсаулығын нығайту, адамдардың дене шынықтыру және спортпен
шұғылдануына жағдай жасау арқылы денсаулығы мықты ұрпақ тәрбиелеу мақсаттары қойылған.
Қазақстан 1996 жылдан бастап Олимпиадалық, Әлемдік және халықаралық жарыстарға жеке спорттық
команда ретінде қатысуда. Шеберлігі жоғары спортшы дайындау ұзақ уақытқа созылатын педагогикалық
жұмыс екендігін ескере келіп, болашақ сапалы спортшы ізбасарларды дайындау қазіргі кезде
Республикадағы барлық спорт мектептерінің алдына қойылған негізгі міндеттердің бірі болып саналады.
Денемәдениеті және спорттеориясы мен тәжірибесініңнегізін қалаушыларжасспортшылар дайындық
жүйесін спорт теориясымен практикасының негізі ретінде, ал спорттағы іріктеуді – спорт әлеміндебірінші
тұрған негізгі шарт ретіндеқарастырған.
Спорт резервіндегідайындық пен іріктеубұл ұзақ жылғы оқу-дайындықүрдісінің қажеттілігінен
туындаған.
90-шы жылдардан қазірге дейін жаттықтырушылар спорт мәдениетінің қызметкерлері іріктеу
жүйесінжетілдіру сапасын жақсарту жӛнінен бастамалар кӛтерді. Бұл жаңа әдістемелік
зерттеулердіңжоқтығына заманауи кезеңде акселерация қатарының кемістігіне байланысты.
Бүгінгі таңдағылым алдында тұрған ең маңызды сұрақтардың бірі келешекспортшыларды іріктеу.
Сондықтан жоғарыда айтылған фактылар жас және қарқынды дамып келе жатқан спорт түрі еркін күреске
оқу-жаттығу кезеңінде дене, техникалық, психологиялық және психофизиологиялықдайындығын
кӛрсететін модельді мінездеме жасалды.
Зерттеу мәселесі: Спорт түрлерінің қайсысы болмасын ӛз қатарларында ең мықты, ең шебер
спортшылардың болуын қалайды. Ал болашақта ең үлкен спорттық жарыстарда жеңіске жете алатын
ізбасарды іздеу, спорттық мектептердегі бастапқы дайындық тобынан басталады. Осы іріктеу мәселесіне
байланысты, оның сапалы болуына арналған ғылыми ізденістер мен жасалған тәжірибелерді шартты түрде
тӛмендегідей бағыттарға бӛлуге болады, оларға: акселерациялық ӛсудің ықпалы; антропометриялық
кӛрсеткіштердің әсері; паспорттық және биологиялық жас әсері; спортқа ерте келу мәселесі; жаттығу
жұмыстарын жоспарлау мен жаттығу жүктемелерінің орны; спорттағы қазіргі техника мен технологияны
қолдану; допинг мәселесі.
Зерттеудің ғылыми болжамы. Бастапқы дайындық топтарына келген жас балалар ӛздерінің қай спорт
түріне бейімі бар екендігін білмей келеді. Осы жағдайды зерттеу болашақта балалардың спорт түрлеріне
бейімділігін ерте кезден анықтауға кӛмектесіп, жаттықтырушыларға балалардың денсаулығын
сақтауларына, спортқа дарынды балаларды ерте кезден анықтауға және отандық спорттың сапалы сатыға
кӛтерілуіне кӛмектеседі.
Зерттеу нысаны.Бастапқы дайындық топтарындағы еркін күрес түрімен айналысушы балалар.
Зерттеу пәні.Жасӛспірім еркін күрес спортшыларымен ӛткізетін оқу-жаттығу жұмыстарының
мазмұны.
Зерттеу мақсаты. Жасӛспірім еркін күрес спортшы ізбасарлар дайындау мақсатында бастапқы
дайындық топтарындағы жұмысты жүргізу әдістемесін ӛзгерте отырып, балалардың спорт түріне
бейімділігін анықтау.
Зерттеу міндеттері:
жасӛспірім спортшы ізбасарлар даярлаудағы қазіргі проблемаларды анықтау;
бастапқы дайындық топтарындағы оқу-жаттығужұмыстарының мазмұны мен міндетін зерттеу;
спортшы балалардың дене қабілеттері мен физиологиялық ӛсу ерекшелігін анықтай отырып спорт
түрлеріне балалардың бейімділігін анықтауға жол ашу;
болашақ спортшы ізбасарларды үлкен дене–күш жүктемелеріне дайындықтарын арыттыру арқылы
спорттық шеберлікке жетудің тиімді жолдарын кӛрсету;
спортшы ізбасарларды іріктеу мақсатында спорт мектептеріндегі оқу- жаттығу бағдарламаларын
жетілдіру.
Зерттеу әдістері.педагогикалық әдебиеттерге шолу, анкета-сұхбат жүргізу,тесттік-сынақтаралу,
педагогикалықтәжірибе жүргізу.
Қазақстан Республикасындағы дене шынықтыру және жоғары жетiстiктер спортының жай-күйi,
әлемдiк спорт дамуының қазiргi заманғы үрдiстерi республикада спортты дамыту жӛнiнде түбегейлi
шұғыл шаралар қабылданбайынша Қазақстандық спортшылардың әлемдiк аренадағы кӛрсеткiштерi
тӛмендей беретiнiн кӛрсетiп отыр.
Халықаралық стандарттардан қалуымыздың себебi ең алдымен бүгiнгi күнi әлемдiк биiк талаптарға
жауап беретiн қазiргi заманғы спорт базаларының аздығы және спортшы даярлаудың жаңа
ғылыми-әдістемелерінің әлсіз дамуы болып табылады.
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Қазiргi заманғы спорт деңгейi ӛзiнiң даму сатысында спорттық нәтижелердiң ӛсуiнде ғылыми және
инженерлiк жетiстiктерге негiзделген жаңа кӛзқарастарға маңызды рӛл бередi. Жаңа спорт
ареналары,жаттығулар мен жарыстар үшiн арнайы жағдайлар жасау iсiндегi жаңа жетiстiктер, арнайы
киiм, құрал-сайманмен жарақтандыруды қолдану және құрастыру әлемнiң мықты спортшыларының
кӛрсеткiштерiн күрт жақсартуға жеткiздi, ХХI ғасырға спорттың қандай негiзгi бағыттарда қарыштап
енетiнiн кӛрсетіп отыр.
Республика халқының дене қозғалысы белсендiлiгiнiң тӛмендiгi жүрек-қан аурулары мен тыныс
жолдары органы ауруларынан ӛмiр сүру жасының қысқартуына әсер етіп және ӛлiм деңгейiнiң жоғары
болуына әкеп соқтыратын факторлардың бiрі болыпотыр. Ел тұрғындарының тұратын аймағына қарай
5-тен 10,5 пайызы ғана дене шынықтырумен және спортпен жүйелi түрде шұғылданатындығы белгілі
болып отыр. Осы жағдайды шұғыл түзету үшін Елбасы Н.Ә.Назарбаев ӛзінің 2014 жылғы жолдауында
Бұқаралық спортпен шұғылданушылар санын 2030 жылға дейін 70 %-ға жеткізу қажеттігін атап кӛрсетті.
Іріктеу кезінде тӛмендегі жайттардың іріктеуге қатысушының бойында бар болуын ескеру:
1. Ӛзін-ӛзі жақсы кӛру мен ар–намысының күштілігі;
2. Тұрғылықты орны мен негізгі жаттығу базасының арасындағы қашықтықтың жақындығы;
3. Кӛп кӛлемдегі жаттығуларды орындауға септігін тигізетін, жоғары дегейдегі тӛзімділік;
4. Тепе-теңдікті сақтай алу (координация) дарындылығы. Күрес тепе-теңдікті жақсы сақтай білуді талап
етеді. Бұл қасиетті жетілдірудің нәтижелілігі тепе-теңдікті сақтай алу қасиетіне тәуелді.
5. Бойдың ұзындығы. Бойдың ұзын болуы жоғарытық жетістіктерге жетуге септігін тигізеді деп
есептеуге негіз бар.
6. Спортшылар жанұясынан шығу.
Жоғарыда келтірілген ұсыныстарды талдай келе, олардың негізінде жетіліп, дамуы гелетика заңына
сәйкестендірілген адамның анағұрлым орнықты мінездемелері жатқанына кӛз жеткіздік.
Еркін күрес үйірмесіне барлық ниет білдірген балаларды жазады. 1,5-2 айдан кейін 50%-ға дейіні
кілемді тастап кетеді. Ең бірінші болып жүйке жүйелері әлсіз балалар кетеді. Кілемде ӛз әлсіздігіңді
жасырып қалу мүмкін емес. Одан ары қарай, физикалық салмақ салу артқан сайын, физикалық жағынан
әлсіздеу болғандары кетеді. Ең соңында, жүйке жүйелері жарыстыруларға шыдамаған балалар кетеді.
Шетелдік мамандар y. Plagi and est, M. Kodim, L. Nadort спорттық шеберліктің анағұрлым маңызды
алғышарты жас спортшының антропометриялық сипаттамалары мен тепе-теңдікті сақтау қозғалыстары
емес, оның талпынысы, ӛз дегенінен қайтпайтындығы, дене жағынан дайындығы, ұмтылысы, жарыстарда
ӛзін барлық жағынан кӛрсетуі, стресс жағдайларын жеңе білу қасиеті деп есептейді. Оны былай негіздейді:
дене дамудың кемшіліктерін салыстырмалы түрде қысқа мерзімде жоюға болады, ал жеке бастың
қасиеттерін еш нәрсе алмастыра алмайды.
Қортындылай келе, айтарлықтай мӛлшерде спортшылардың негізгі кӛрсеткіштерінің, яғни арнайы
дайындығы мен спорттық шеберлігінің деңгейін бағалаумен байланыстыіріктеу сапасы туралы ой-пікірін
атап айтуға болады. Дене мінездемелерінің даму деңгейі (тӛзімділігі, икемділігі, тепе-теңдікті сақтай алу
қабілеттілігі), күштілік мүмкіндіктері, спорттық техникасын кемеліне жеткізуі, жұмыс үнемділігі,
физикалық салмақтарды кӛтере алуы мен нәтижелі түрде қайта күш жинау қабілеттілігі – үнеміжас
спортшылармен жұмыс жасайтын бапкердің бақылауында болуы керек.
Спорттық шеберлікті арттыруға байланысты іріктеуге қойылатын талаптар анағұрлым табиғатынан
гомогенді белгілерден бастап анағұрлым күрделі интегралды спорттық кӛрсеткіштерге дейін ӛзгереді.
Тіпті ең соңғы іріктеу кезеңінде жеке бастың кӛрсеткіштерін кешенді бағалау, спорттық нәтижелерге
қарағанда, спортта жетістіктерге жете алу мүмкіндіктерін болжау критериі ретінде ерекше маңыздылығы
бар. Оның үстіне, бір ғана кӛрсеткіштің кӛпжылдық спорттық дайындығына байланысты бірнеше
мәліметтілік деңгейіболуы мүмкін. Іріктеу критерилерінің болжас жасауының маңыздылығы жас
аралығына, мамандану саласы мен квалификациясына тәуелді.
Спорттық іріктеу, біздің еліміздегі сияқты, шет мемлекеттерде де жастар спортының теориясы мен
әдістемесінде, кӛптеген мамандарды тартса да әлі күнге дейін ӛзекті және шешімін таппаған мәселелердің
бірі болып отыр. Г.С. Туманяніріктеу мәселелерінің қиындығын оның әр қырлылығынан деп есептейді.
Оның философиялық, педагогикалық, экономикалық, этикалық, метрологиялық, әлеуметтікжәне басқа да
аспектілері бар. Алайда, оның тәжірибелік бағыты да бар: қалай және нәтижелілігі жоғары болу үшін
қандай кӛрсеткіштердің негізінде іріктеу жұмыстарын жүргізу керек, бағытын анықтау керектігін
қарастырады. Оның үстіне, зерттеулердің педагогикалық бағытының негізгі жолы спортшылардың
дайындық деңгейін және келешегі барын алдын - ала болжау үшін жинақы, әрі мәліметті және қол
жеткізуге болатын жүйені жасап шығару.
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Осылайша, ғылыми - әдістемелік әдебиеттерден алынған мәліметтерге талдау жасау мен оларды
жалпылау келесідей қортынды жасауға мүмкіндік береді: кейінгі уақытта нақты, спорт түрімен
айналысатын балаларға іріктеу жұмыстарын жүргізу мәселелеріне арналған кӛптеген жұмыстар
атқарылды. Кӛптеген жылдар бойына педагогикалық, мендициналық – биологиялық, психологиялқ,
ұйымдастырылған іріктеу критерилері бойынша қарқында жұмыстар жүргізілуде. Іріктеудегі
қажеттіліктерді теориялық жағынан негіздеуде айтарлықтай жетістіктерге қол жетті. Кӛптеген авторлар
спорттағы бағдармен іріктеуде негізгі қағида- жас спортшылардың мүмкіндіктерін кешенді бағалау болу
керек деген бір тоқтамға келеді.
Қазіргі уақытта қолданылып жүрген спорттық іріктеу жас, әрі талантты, спортшыларды кең кӛлемде
таңдап алуға және олардың келешектегі спорттық нәтижелерін білуге мүмкіндік бермейді, ӛйткені, бұл
мәселенің әдістемесі толығымен жасалып бітпеген, жалпы топталған талаптар, іріктеу әдістері жоқ.
Сондықтан, негізгі алдыға қойған мақсат қалыптастыратын педагогикалық тәжірибе барысыда
оқу-жаттықтыру кезеңінде жасалған спорттық іріктеу нәтижелілігін ғылыми түрде дәлелдеу (негіздеу).
Нақты дене, техникалық және психологиялық дайындықтармәліметтерінің негізінде Еркін
күресшілерді оқу-жаттықтыру кезеңіндеіріктеу үлгісін жасап шығару.
Бұл үлгіні жасау үш кезеңнен тұрады, олардың мақсаты дайындық деңгейін және жоғарғы спорттық
нәтижелерге қол жеткізетін потенциялдық мүмкіндіктерін анықтау.
I кезең – күресшілердіңсалмақтарын ескере отырып анағұрлым ақпаратты тесттер бойынша дайындық
деңгейлерін тестілеу келесідей бӛлімдерден тұрады:
1 бӛлім–дене және техниалық дайындықтарын анықтау үшін педагогикалық тестілеу;
2 бӛлім - жеке басының психологиялық ерекшеліктерін және интенсивтілік мүмкіндіктерін анықтау
үшін жас спортшыларды психологиялық тестілеу;
II кезең – дене және техникалық дайындықтың, психофизиологиялық профилінің үлгісін жасау, еркін
күресшінің психологиялық суретін жасау;
III кезең – кӛп жылдық спорттық жаттықтырудың келесі кезеңіне ауысу туралы соңғы, әрі нақты шешім
шығару, жаттықтыру жоспарларын түзету.

1-сурет. Еркін күресшілерді бақылау оқу-жаттығу тобына іріктеу қортындылары
Сынақ тобында (18 адам) іріктеу салмақ категориялары бойынша біз жасаған үлгілік сипаттамаларға
сәйкес жүргізілді. Педагогикалық тестілеуді орындағаннан кейін топтағы балалар саны барлық сынаққа
қатысушылардың (12 күресші) 67%-ын құрады. Бұл спортшылар дәрежелері жағынан, техникалық
дайындықтары жағынан талаптарға сай келді. Мұнда іріктеуден ӛтпеген жасӛспірімдердің
дайындықтарының кӛрсеткіш деңгейлерінің тұрақсыздығы анықталды. Бұл ӛз кезегінде, оқу-жаттықтыру
процесін ары қарай жалғастыруға кері әсерін тигізуі мүмкін.
Бастапқы кезеңдердегі іріктеу процесінің пайыздық мӛлшерінің аз болуын, салмақ категориясында
үлгілік сипаттамалардың бастапқы кӛрсеткіштерінің жоғары болуымен түсіндіруге болады.
Іріктеудің қортынды кезеңінде барлық жаттығушылардың 50%-ын, яғни 9 баланы сынақ тобына
ауыстыруға шешім қабылдадық (2-сурет). Айта кету керек, күресшілерді оқу-жаттықтыру процесінің
келесі кезеңіне ауыстыру үшін шешім қабылдауға, олардың физикалық, психологиялық және техникалық
дайындықтарын кешенді бағалауға аса үлкен мән берілді.
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2-сурет. Оқу-жаттығусынақ тобына іріктеудің қортындысы
Жасалған әдістеменің нәтижелілігін анықтай отырып, күресшілердіңспорттық кезеңдегі жарыстық
қортындылары талданды (3-сурет).

3-сурет. Сынақ және бақылау топтарындағы еркін күресшілердің
жарыстық қортындыларының динамикасы
Жас спортшылардың жарыс қортындылары бойынша мәліметтер алынды. Олар облыстық деңгейдегі
алты жарыстық біріншіліктерге, турнирлерде ӛнер кӛрсетті. 3-суретте кӛрсетілген жарыс
серияларынаталдаудың қортындысы кӛрсеткендей, сынақ тобындағы күресшілердің жарыстық
қортындылары 3,2-ден 2,2 орындар аралығында ауытқып тұр, ал жеке ӛнер кӛрсетуде 1-разрядты
жасӛспірімдер арасында, 1–разядты ересектер арасында сәйкес талаптарды орындап,квалификациялық
кӛрсеткіштерге қол жеткізді. Бақылау тобы іріктеу кезіндегі болашақ баға берудің нақты болмағандығын
кӛрсетті, оны жарыс сериялары бойынша алған орындардан кӛруге болады. Соған орай, келесідей
қортындыға келуге болады: сынақ топтарына күресшілерді салмақ категорияларын ескере отырып болжау
негізінде іріктеу әлдеқайда әділ ӛткен.
Қорытынды: Арнайы ғылыми-әдістемелік әдебиет талдауы бойынша, практикалық тәжірибеде
жасӛспірім еркін күресшілерді іріктеуде және ӛзіндік зерттеулердің нәтижелері бойынша еркін
күресшілердің қазіргі кездегі спорттық іріктеу жүйесі оқу-жаттығу кезеңіндегі нәтижесі жеткілікті емес
екендігін кӛрсетті. Ол объективтілік талаптары үшін жауап бермейді және кешенді түрде болмайды, тек
жаттықтырушылардың тәжірибесінде құралады. Бұл кӛп жылдық дайындықта ең маңызды кезеңін
жаңарту қажеттілігін және дайындықтың бастапқы сипаттамаларын кешенді бағалау ғылыми негіздеулер
еріксіз кӛндіреді.
1Алимханов Е.А. Балуанның дене-күш қабiлетiн арттыру.- Алматы,2004.
2Турлыханов Д.Б. Отбор перспективных спортсменов и планирование учебно-тренировочного процесса в ДЮСШ
и СДЮШОР.- Астана, 2002. – С. 22.
3 Қаражанов Б.К. Медико-биологические и психологические особенности спортивной борьбы. - Алма-Ата: Каз
ИФК, 1985.- С. 15.
4Сиккут Т.Х. Отбор юных борцов на начальном этапе обучения // Эффективность ст. тренировку.- Тарту,
1999.- С. 55.
5Мелихова Т.М. Организационно-методические основы технологий спортивного отбора // Теор. и
пр.физ.культ.-М., 2007.- №4.- С. 32.
6Шахмурадов Ю.А.Вольная борьба. Научно-методические основы многолетней подготовки борцов. - М.: Высш.
шк., 1997. -189 с.
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«Проблемы отбора начальной подготовительной груп по вольной борьбе»
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Многолетняя тренировка охватывает длительный период становления борца от новичка до мастера спорта
международного класса. Этот период составляет 5-12 лет. Как правило, способные юные борцы достигают первых
больших успехов через 6-8 лет (выполнение норматива мастера спорта), а высших достижений — через 9-10 лет
специализированной подготовки. Основными и обязательными темами для изучения являются: возрастные
особенности детей и подростков; основные методические положения многолетней подготовки; этапы подготовки и их
взаимосвязь с годами обучения; преимущественная направленность тренировочного процесса по годам обучения с
учетом возрастных периодов развития физических качеств у юных борцов; наполняемость учебных групп и режим
учебно-тренировочной работы в ДЮСШ по вольной борьбе на этапе начальной подготовки.
Ключевые слова: борьба, техника, тактика, тренировка, физическая подготовка, спортсмены, методика обучение,
отбор
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«Selectionproblemsinitialpreparatorygroupfreestyle wrestling»
Long-term training covers the long period the fighter's stanovlekniya from the beginner to the world class master of sports.
This period makes 5-12 years.As a rule, capable young fighters make the first great progress in 6-8 years (implementation of the
standard of the Master of Sports), and the highest achievements — in 9-10 years of specialized preparation.The main and
obligatory subjects for studying are: age osobennokst of children and teenagers; basic methodical provisions of mnogoletkny
preparation;stages of preparation and their interrelation over the years training;primary orientation of training process by years
of training taking into account the age periods of development of physical qualities in young fighters;fullness of educational
groups and the mode educational - the training works in junior sports school on freestyle wrestling at a stage of initial
preparation.
Keywords: fight, technique, tactics, training, physical training, athletes, teaching methodology,selection
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ЕР АДАМНЫҢ ТҤРЛІ ЖАС КЕЗЕҢДЕРІНДЕГІ РЕСПИРАТОРЛЫҚ АППАРАТ
ҚЫЗМЕТІНІҢ РЕЗЕРВІ
Р.Ж.Нарибай –биология ғылымының кандидаты, доцент, Абай атындағы ҚазҰПУ
Ер адамдар тыныс аппаратының резервтік мүмкіншілігін сипаттайтын: ӛкпенің тіршілік сиымдылығы, ӛмірлік
индекс және ӛкпенің ӛте жоғары желденуі сияқты кӛрсеткіштердің жасқа байланысты динамикасы зерттелінді.
Бақылауға жастары 12-ден 50 жас аралығындағы спортпен шұғылданатын және спортпен айналыспайтын ерлер
қамтылды (барлығы60-ден асатын адам). Негізінде спортшыларда сыртқы тыныстық қызмет резервтерінің
қалыптасуы 16-17 жаста аяқталады. Сонымен қатар, ер адамдардың студенттік жылдары спорттық жаттығулармен
тыңғылықты шұғылданулары, кәмелеттік толысқан шақтарындағы жоғары тыныстық резерв дейгейінің сақталуына
бірден-бір себепші екені кӛрсетілген. Осыдан, адамның респираторлық аппаратының жоғары функционалдық
жүктеме кезіндегі күштенуінен, тыныс бұлшық еттерінің ширыға жұмыс атқаруын бағалайтын жүйені ӛңдеу
қажеттілігі туындайды.
Тірек сӛздер:тыныс аппаратының резервтік мүмкіншілігі,ӛкпенің тіршілік сиымдылығы, ӛмірлік индекс,ӛкпенің
ӛте жоғары желденуі, тыныстың жасқа байланысты функционалдық динамикасы

Адамның резервтік мүмкіншілік мәселесі, экстремалдік жағдайлардағы адам ӛмірінің фундаменталдік
және қолданбалы аспектілерін зерттеуші мамандар назарында екені белгілі. Кез-келген бейімделіс, соның
қатарында қарқынды инттелектуалді және бұлшықет қызметіне, қоршаған ортаның қолайсыз факторлер
әсеріне ағзаның бейімделуі – оның бүкіл резервінің тоғыса бірігуі, әсіресе физиологиялық резервінің
жұмылдырылуы арқылы іске асады. Физиологиялық резерв эволюция үрдісінде қалыптасқан, мүшелердің,
жүйелердің, тұтас ағзаның тыныштық жағдайымен салыстырғандағы ӛз қызметінің қарқынын бірнеше
есеге арттыра алу қабілеттілігі ретінде қарастырылады [1-3].
Негізінде, ағзаның функционалдық резерві адам денсаулығының дәрежесін анықтайды. Сондықтан да,
академик Н.М.Амосов 1975ж. ӛзінде-ақ адам денсаулығының сандық бағалануының қажеттілігі туралы,ал
функционалдық резервті басты функционалдық жүйелер мен мүшелердің «резервтік қуаттылық»
жиынтығы ретінде қарастыру керектігін тектен-тек айтып ӛтпеген [4]. Ал тыныс жүйесінің резервіне
қатыстысы, ол ӛкпе желденуінің артуы мен тыныс бұлшықеттерінің тӛзімділік мүмкінішіліктерімен
анықталады.
Адамның сыртқы тыныс резервін зерттеп білуге деген құштарлық, респираторлық аппараттың
функционалдық мүмкіншілігі барынша шексіз деп қалыптасып қалған кӛзқарасқа, соңғы уақытта,
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адамның жұмыскерлік қабылеттілігін шектеуші факторлерге,тек жүрек-тамыр жүйесі ғана емес, сонымен
бірге тыныс бұлшықеттерінің тез қажуынан туындайтынреспираторлық жүйедегі қиыншылықтар
ықтималдығымен түсіндіріледі [5,6]. Бір жағынан тыныс бұлшықеттерінің жұмысы, тек ӛте максималдік
режімде ғана емес, сонымен қатар ӛкпенің субмаксималдік желденуінде де, ӛте жоғары оттегін тұтыну
шамасының 20-25%-на жете, оттегінің айтарлықтай шығындалуын құрайды.
Ғылыми әдебиеттер мәліметтерін жүйелей талдау барысы, адам тынысының функционалдық
резервінің жастық динамикасына қатысты мағлұматтарды растайды. Мәселен, 6 жастан 15 жас
аралығындағы ер балаларда бір жағынан тыныс қызметінің онтогенездік дамуындағы жеке даралық
айрықшылық кӛрініс тапса, екіншіден – соматометрлік кӛрсеткіштер дамуына байланысты тығыз
тәуелділік байқалады [7,8]. Назар аударатын жайт, 14-15 жастағы жеткіншектер тынысының
функционалдық резервінің шектеулі болуы, сондықтан жаттықтықтыру жүктемесін олардың тыныс
жүйесінің жеке даралық мүмкіншілігін есепке ала оңтайластыру қажет [9]. Осындай кӛзқарастар,
жеткіншектік шақтағы спортшылар үшін сыртқы тыныс қызмет резервінің аса маңыздылығын атап
кӛрсеткен соңғы ғылыми еңбекте де [10] негізделе түседі.
Ересек адамдардың функционалдық резервін бағалауда, кӛптеген зерттеуші ғалымдар мәліметтері
бойынша 40 жастан соң респираторлық аппарат мүмкіншілігінің айтарлықтай тӛмендеуін атап ӛткен жӛн
[11]. Егерде 20-29 жастағы ер адамдардың ӚӚЖЖ (ӛкпенің ӛте жоғарғы желденуі) шартты түрде 100%
десек, онда, оның деңгейі 40-59 жаста 77,3%-ды құрайды. Зерттеу нәтижелері, ер және әйелдердің
респираторлық аппарат резерві мүмкіншілігінің айтарлықтай тӛмендеуі 60-тан жоғары жаста жүретінін
кӛрсетеді. Мұндай дәлелдемелер, тіпті жүгірумен белсенді шұғылданушыларда да байқалады. Олардағы
ӛкпенің ӛте жоғары желденулері, 30 жастағылармен салыстырғанда 35%-ға тӛмендейтіні кӛрсетілген [12].
Қарт адамдардағы ӚӚЖЖ тӛмендеуінің басты себебінің бірі, ӛкпе созылғыштығының (эластика) жасқа
байланысты нашарлауында деген жорамал бар.
Адамның жұмыскерлік қабылеті мен сыртқы тыныс қызметінің резервтік мүмкіншілік арасында тығыз
байланыстың барлығы жӛнінде, отандық және шет ел еңбектерінде оншалықты қарама қайшылық жоқ.
Негізгі сұрақ, қоршаған орта жағдайының ӛзгеруіне адамның бейімделу сәтінде, респираторлық жүйе
резервінің қандай жағдайда шешуші маңыздылығының артуында болып отыр. Спортпен айналыспайтын
адамдардың дене жүктемесіне бейімделу үрдісінде сыртқы тыныс қызмет резервінің айрықша маңызды
рӛлі кӛрсетілген [5].
Осы күнге дейінспортшылар мен спортпен шұғылданбайтындардың тыныстық функционалдық резерв
деңгейлеріне қатысты қарама-қайшылықтар шешіле қоймаған мәселе. Кейбір деректерде адамның ӚӚЖЖ
дәрежесі 50 литрден 180 литрге [13] дейін, ал басқаларда – 125-тен 170 литрге [14] дейін ауытқиды
делінген. ӚӚЖЖ жеке даралық шамасының жоғары диапазоны: 50-ден 230 литрге дейін ер адамдарда, ал
40-тан 170 литрге дейін әйелдерде кездесетіні келтірілген [15]. Осы автордың мәліметі бойынша тыныс
бұлшықеттері жақсы жетілген спортшы ер адамдарда ӚӚЖЖ дәрежесі 350 литрге, ал споршы әйелдерде –
250 литрге жеткен.
Бұл жұмыстың мақсаты, қозғалыс белсенділігі түрлі режімдегі (спортпен шұғылданушылар және
спортпен айналыспайтын) ер адамдар жасын есепке ала тыныс аппаратының функционалдық резервін
салыстырмалы бағалау болып табылады.
Материалдар және әдістер
Бақылауға жеткіншектер, жасӛспірім және ересек спортшы азаматтар мен спортпен
шұғылданбайтындар орта жастағы ер адамдар қамтылды. Зерттеуге, бес топқа топтастырылған жалпы 60
адам қатыстырылды. Алғашқы үш топқа: жеткіншек, жасӛспірім және ересек жастағы спортшы ер жігіттер
қамтылды. Тӛртінші және бесінші топ спортпен айналыспайтын жастар және толысқан кәмелеттік
шақтағылар топтастырылды. Мұнда, зерттелушілердің бесінші тобы студенттік кезеңде спортпен барынша
шұғылданған ер адамдардан құралғанына кӛңіл аударта кеткен дұрыс. Зерттелген ер адамдар жасы 14-тен
50 жас аралығын құрады.
Зерттеу жұмысы бір схема бойынша жүргізілді. Алғашында ВСВ-01 волюмоспирометр кӛмегімен
ӛкпенің тіршілік сиымдылығы (ӚТС) анықталынды. Әрбір зерттелушінің үш реттік ӛлшенілген ӚТС ең
жоғарғы нәтиже есепке алынды. Сосын, тыңғылықты түсіндірілумен және дайындық кӛрсетілімінен соң
ӛзіміз ойластырған модификацияланған әдіс бойынша ӛкпенің ӛте жоғары желденуін анықтау жүзеге
асырылды. Бұл әдістің ерекшелігі, 30 секундтық ерікті максималді тыныс алу кезеңінде шығарылған дем
ауасы бір ғана ыдысқа емес, бұрынғы тәсілдерден ӛзгеше, 10 секундты құрай үш Дуглас қапшығына
бӛлек-бӛлек жинақталды. Мұндай тестілеу нұсқасы бір жағынан ӚӚЖЖ дәрежесін кәдімгі процедураға
сәйкес ӛлшеуді қарастырса, екіншіден зерттелушінің дүркін-дүркін уақыт аралығындағы максималді ӛкпе
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желденуіне шыдамдылық қабылетін бағалауға мүмкіндік туғызады. Бұндай зерттеулер тек, тыныстың
минӛттік кӛлемін (ТМК) ғана анықтауға байланысты емес, сонымен бірге Дуглас-Холден әдісі бойынша
газ алмасуына да байланысты.Шығарылған дем ауасының газдық құрамын талдау ГВВ-2 аппаратында, ал
оның кӛлемі ГСБ-400 типіндегі газ есептеуіш кӛмегімен анықталынды.
ӚӚЖЖ анықтауда, тыныс жиілігі (ТЖ,цикл/мин) және тыныс тереңдігі, яғни тыныс кӛлемі (ТК, мл)
тіркелінді. ӚТС және ӚӚЖЖ кӛрсеткіштерін бағалау үшін, экстремалдік зерттеу үрдісінде алынған
олардың негізгі шамалары анықталынды [14,16]. Респираторлық аппарат мүмкіншілік резерві, ӚТС (мл)
дене массасына (кг) бӛлгендегі бӛлінді, яғни ӛмірлік индекс негізінде де бағаланды. Бұл кӛрсеткіш шамасы
спортпен айналыспайтындарда 60 литрді құраса, ал спортшы жігіттерде 68-70 мл құрады [17]. Бақылау
нәтижелері вариациялық статистика әдісін қолданумен ӛңделінді.
Нәтижелер және талдаулар
Жалпы, адамның респираторлық аппарат мүмкіншілік резерві туралы пікірдің қалыптасуы, ӚТС мен
ӚӚЖЖ-нің нақты және негізгі шамаларын салыстыруға мүмкіндік туғызады. 1-ші кестедегі мәліметтерді
талдау барысы, жеткіншек-спортшылардың нақты ӚТС деңгейі, негізгі дәрежеден 14,3%-ға қалыс
қалатындығын, ал жасӛспірімдер мен ересектерде керісінше ол кӛрсеткіш, одан 4,9% және 18,3%-ға асып
түсетінін кӛрсетті. Ӛкпенің ӛте жоғары желденуіне келер болсақ, жеткіншек-спортшылардың нақты және
негізгі шамалары арасындағы болмашы ғана айырмашылықтың барлығы, ал жасӛспірім және ересек
спортшыларда ӚӚЖЖ нақты дәрежесі 22,2% және 40% артқаны байқалды. ӚТС және ӚӚЖЖ-нің негізгі
деңгейлері, күнделікті белгілі қозғалыстық режімдегі аламдарға орайластырылған формула бойынша
анықталғанын айта кету керек.
1-ші кестеден тыныс бұлшықеттерінің ӛкпенің ӛте жоғары желдену режіміндегі жұмысы, шын мәнінде
1 л/мин дәрежесінен аса түсетін оттегін тұтыну бойынша талдасақ, онда біршама энергия жұмсалумен
атқарылатындығын кӛруге болады. Басқаша айтқанда, респираторлық тыныс еттерінің жұмысына
жұмсалынған оттегі мӛлшері, ӛте жоғары оттегін тұтынудың 20-25%-на жетеді. Жасӛспірімдер мен ересек
спортшылардың бір литр желдену ауасындағы оттегі құндылығы 5,33-6,43 мл шамасында ауытқитынына
назар аударған жӛн.
1-ші кестеде келтірілген эксперименттік мәліметтер, жеткіншек-спортшылардың (14,7±0,65 жас)
респираторлық аппаратының резервтік мүмкіншілік кӛрсеткіштері, жасӛпірімдер (16,6±0,41 жас) мен
ересек (22,8±3,2 жас) спортшылар кӛрсеткіштерінен айтарлықтай қалыс қалатындығын дәлелдей түседі.
Әңгіме тек, жасӛспірімдер мен ересектердің, жеткіншектерге қарағанда ӚТС және ӚӚЖЖ дәрежелерінің
абсолюттік деңгейлерінің біршама жоғарылығында емес, сондай-ақ дене массасын есепке алғандағы
функционалдық резерв кӛрсеткішін салыстыру жайында болып отыр. Мысалы, жасӛспірімдер мен ересек
спортшылардың ӛмірлік индексі орташа 12,2% және 14,2%-ға, ал ӚӚЖЖ – 9,7% және 16,4%-ға
жоғарылаған. Осы бақылау нәтижелеріне сүйенсек, спортшылардың респираторлық аппаратының
резервтік мүмкіншілігінің қалыптасуы негізінде 17 жаста аяқталады деп тұжырымдаға болады . Сондай-ақ,
жасӛспірімдер мен ересек спортшылардың сыртқы тыныс аппаратына түсірілген максималді жүктеме
кезіндегі функционалдық резервтерін жұмылдырылу механизмінде айырмашылықтар байқалады. Едеуір
жас спортшылар ӛкпесінің максималді желдену дәрежесі, тыныс компонентінің жиілену (тыныс жиілігі
минӛтіне орташа 100 циклге жетеді) есебінен жоғарыласа, сонда тыныс кӛлемі, ӚТС-ның 37,2%-ын ғана
құрайды екен. Бұл жерде кӛңіл аудартатын жайт, ғылыми әдебиет мәліметтері бойынша тыныстық
кӛлемнің оңтайлы деңгейі, ӚТС 45-55%-на шамалас болады [18]. Ересек спортшылардың тыныс жиілігі
мен тыныс кӛлемінің арасында біршама оңтайлы қатынастың барлығы білінеді. Тыныс жиілігі орташа
минӛтіне 90 циклге жетсе, ал тыныс кӛлемі, ӚТС-ның 42,6%-ын құрайды.
1-ші кестеде спортшылар нәтижелерімен бірге, спортпен шұғылданбайтын жас ер азаматтардың
(19±0,3) және ересектердің (44±6,8) респираторлық аппарат қызметінің резерві туралы ақпараттар да
берілген. Біршама жас айырмасының барлығына, тіпті 25жасқа да қарамастан, бұл екі топтағы ер
адамдардың ӚТС және ӚӚЖЖ кӛрсеткіштерінің сәйкестігі жақын. Мәселен, ӛкпенің тіршілік
сиымдылығының нақты шамасы негізгі шамадан аз ғана ӛсімділікті кӛрсетсе, ал ӛкпенің ӛлшенілген ӛте
жоғары желдену кӛрсеткіші есептелінген шамадан екі топта да (26,3% бен 62,1%) басымырақ.
Бұл бақылаулар нәтижесі, қозғалыс белсенділігі күнделікті режімдегі 50 жасқа дейінгі ер адамдар
респираторлық аппаратының резервтік мүмкіндігі, 20 жастағы жігіттер деңгейіндей сақталыну
ықтималдығын дәлелдей түседі. Осы тұрғыдан біз жүргізген бақылау нәтижелері, 40 жастан соң адамның
репираторлық аппарат мүмкіншілік резерві айтарлықтай тӛмендей түседі деген пікірдегі әдебиет
мәліметтерінен алшақтайды. Бір жағынан жүргізілген зерттеулер, спортшылар мен спортпен
шұғылданбайтындар арасындағыӚӚЖЖ-інің нақты шамаларында ешқандай айырмашылықтың
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жоқтығын кӛрсетеді. Тіпті, біздің бақылауға алып зерттелінген спортшылардағы ӚӚЖЖ-інің нақты
кӛрсеткіші, негізгі шамадан әжептеурім кӛбірек екенін аңғаруға болады, алайдаӛкпенің ӛте жоғары
желденуінің осындай ӛсу деңгейін жалпылама оң мәнді деп сипаттауға бола қоймас, ӛйткені алдында атап
ӛткеніміздей бұл кӛрсеткіш, спортпен шұғылданбайтын денсаулығы мықты ер адамдарға лайықты
оңтайластырылған формуламен есептелінген. Жоғары білікті спортшылардың негізгі ӚӚЖЖ шамасын
есептеу үшін, олардың респираторлық аппаратының қызметтік резерв дәрежесіне мұқият салыстырмалы
болжам жасалуын қамтамасыз ететін мұндай формулалар қажет. Жоғары білікті спортшылардың негізгі
ӚӚЖЖ шамасын есептеу үшін, қарапайым формула ӛңделініп негізделінді. Бұл формула бойынша
ӚӚЖЖ негізгі шамасының дәрежесі, ӛкпенің тіршілік сиымдылығының жартысын, минӛтіне 90 циклді
құрайтын тыныс жиілігіне кӛбейткендегі кӛбейтіндіге тең болады. Егер, ересек спортшылардың нақты
ӚӚЖЖ есептеуге осы формуланы пайдаланса, онда ол 141,2 литрге емес, 241,9 литрге сәйкес келеді (1-ші
кестедегі мәлімет бойынша). Олай болса, зерттелінген споршылардың респираторлық аппаратының
қызметтік резерві, шындығында негізгі шамадан әжептеурім тӛмен болғаны.
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3
4
5

X
σ
X
σ
X
σ
X
σ
X
σ

170,7
5,7
177,1
5,2
181,1
4,9
175,3
7,3
175,4
1,1

14,7
0,65
16,61
0,41
22,8
3,2
19,0
0,33
44,6
6,8

Дене саламғы, кг

Бойы, см

1

Ӛкпенің тіршілік сиымдылығы
Биометриялық
кӛрсеткіштер
Жасы, туған жылы

Зерттелушілер топтары*

Кесте 1. Жеткіншек, жасӛспірім спортшы ер балалар мен спортшы жігіттер, спортпен шұғылданбайтын
ересектер мен орта жастағы ер адамдар тыныс аппаратының резервтік мүмкіншілік кӛрсеткіштері

58,1
5,03
65,1
6,0
71,9
5,0
67,0
10,9
75,7
4,3

мл

негізгі
мл/кг

4435
146
4564
515
4542
123
4472
50
3969
50

76,3
6,3
70,1
5,65
63,1
3,59
66,8
10,7
52,4
2,62

мл

нақты
мл/кг

3800
360
4790
540
5375
770
4620
936
4575
61

65,5
5,42
73,46
5,92
74,8
8,99
69,3
6,93
60,8
3,18

Негізгі
(кӛлем)
л
л/кг

130,0
8,5
138,5
17,5
141,7
12,0
138,6
22,2
113,1
11,3

2,24
0,33
2,13
0,22
1,97
0,16
2,07
0,33
1,149
0,8

Ӛкпенің ӛте жоғары желденуі
Нақты
кӛлем
ТЖ,
ТК,
цикл/
мл
л
л/кг
мин

138,7
23,3
169,3
21,4
198,4
17,8
175,1
33,0
183,3
15,6

2,38
0,35
2,61
0,27
2,77
0,26
2,64
0,42
2,42
0,09

99,4
18,0
89,6
17,7
89,9
17,8
78,3
10,4

1782
594
2291
771
2059
694
2363
287

Оттегін тұтыну, мл
мин

кг

ӚӚЖ
Ж бір
кг
шаққа
нда

1082
147
1137
207
908
129
1171
237

16,74
2,38
15,91
3,37
13,86
3,14
15,43
2,11

6,43
0,90
5,77
1,0
5,33
1,05
6,38
1,09

*1 – жеткіншек ұлдар; 2 – жасӛспірім спортшылар; 3 – ересек спортшы жігіттер; 4 – ересек жастағы
спортпен шұғылданбайтын ер адамдар; 5 – спортпен шұғылданбайтын орта жастағы ер адамдар
Сонымен, жүргізілген зерттеу нәтижелерін жалпы түйіндей келе, келесі жайттарды атап ӛту керек.
Шын мәнінде, ӛкпенің ӛте жоғары желденуі, тыныс жүйесінің қызметтік қабылеттілігін және механикалық
желдену қасиетін толық айқындай алатын кӛрсеткіш болып табылады.
Алынған мәліметтер бойынша жасӛспірім спортшылардың кӛрсеткіштері, тек 17 жаста ғана
ересектермен теңесе алады деп айтуға болады. Бұл тұрғыдан біз жүргізген зерттеу жұмыстарының
нәтижесі, спортшы-жеткіншектердің респираторлық аппаратының резервтік мүмкіншілігінің шектеулігін
дәлелдейтін ғылыми әдебиеттік мәліметтермен сәйкес келеді.
Жоғарыда айтып ӛткендей, ӚӚЖЖ кӛрсеткіші тек спортпен шұғылданатындар да ғана емес, сонымен
бірге спортпен айналыспайтын адамдарда да негізгі шамадан айтарлықтай басым түсетінін кӛреміз. 1-ші
кестедегі мәліметтерді талдаулардан, спортшылардың ӚӚЖЖ аюсолюттік дәрежесі, спортпен
шұғылданбайтындар кӛрсеткішінен айырмашылық мәні болмашы ғана екенін кӛреміз. Мұндай нәтижелер,
спортшылардың ӚӚЖЖ-ніңқанағаттандырмайтын деңгейі туралы тұжырым жасауға жеткілікті негіз
болып табылады. Спортшылардың ӚӚЖЖшамасының тӛмендігі, оны спорттық жетілдіру үрдісінде,
олардың сыртқы тыныс резервінің дамуына барынша кӛңіл аудармағандықтан бәсең болатынын
дәлелдейді. Респираторлық аппараттың резервтік мүмкіншілігін жоғарылату жӛніндегі қамқорлыққа
қадам жасау, әсіресе, баптандыру және жарыстық сипаттағы жүктемелерді орындау сәттері сыртқы тыныс
қызметін қуатты жұмылдырумен жүзеге асып, соның нәтижесінде жұмыстық гиперпное деңгейі кейде
минӛтіне 200 литрге дейін кӛтерілетін спорттың циклді түрлерімен айналысатындар үшін ӛзекті мәселе
болыр отыр (18).
Біздің мәліметтер бойынша дене салмағының әр кг-на шағып есептегендегі ӚӚЖЖ дәрежесі, циклді
спорт түрімен шұғылданатын спортшыларда 3,5-4 литрден кем болмауы керек. Демек, дене массасы 75 кг
құрайтын спортшыда ӚӚЖЖ 300 литр болуы тиіс.
Студенттік жылдары спортпен айналысқан ересек ер адамдар ӚӚЖЖ анықтау күтпеген нәтижені
кӛрсетті. Кейіннен, олардың ӚӚЖЖ деңгейі, спортпен шұғылданбайтын 19 жасар студенттерден кем
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түспейтіні анықталды. Бұдан басқа да, ересек ер адамдар ӚӚЖЖ дәрежесі жоғары білікті споршылар
кӛрсеткіштерінен болмашы ғана айырмашылықтар барлығы білінді. Жастық шақтаспортпен тыңғылықты
айналысу, ұзақ жылдарға адамның респираторлық аппаратының резервтік мүмкіншілігінің жоғары
деңгейдесақталуына кепіл болуы да әбден мүмкін.
Шешімін табу қажеттілігі бұрыннан туындаған тағы да бір сұрақтың пісіп жетілгені анық. Әңгіме,
жоғары функционалдық жүктеме жағдайында адамның респираторлық аппарат қызметінің күштенуін
бағалау жүйесі осы сәтке дейін ӛңделініп жасала қоймаған. Осыған байланысты, біздің кӛзқарасымыз
бойынша, тек сол мезеттегі ӛкпенің желдену дәрежесіне ғана емес, оның ӚӚЖЖ-іне қатынасына баса
назар аудару қажет. Бұған байланысты, аэробті қуатты бұлшықет жұмысын бағалауда қолданылатын
жүктеме градациясын критерийлік сапа ретінде қабылдауға да болады. Мысалы, егер тыныстың минӛттік
кӛлемі ӚӚЖЖ-інің 40-50%-ын құраса, онда респираторлық аппаратқа түсетін жүктеме сылбыр қарқынды
ретінде бағаланады, ал ТМК, ӚӚЖЖ-інің 55-65%, 70-80%, 85-90% дәрежелі кезінде респираторлық
бұлшықеттер қызметінің күштенуі орташа, субмаксималді және ӛте жоғарыға жақын сипатқа ие болады.
Жалпы алғанда жүргізілген зерттеу нәтижелері, спортшыларды баптандыру бағдарламаларын ӛңдеп
құрастыру кезінде, әртүрлі жас кезеңдеріндегі ер адамдардың респираторлық аппаратының резервтік
мүмкіншілікдинамикасын дамыту үшін ӛздеріне тән ерекшеліктерін назарға алу қажеттілігін дәлелдейді.
Біздің кӛзқарасымыз бойынша, адамның бейімделу үрдісін қамтамасыз етуде респираторлық жүйенің шын
мәніндегі маңыздылығын бағалауға қатысты мәселе, әліде терең зерттелуді талап етеді. Респираторлық
жүйенің резервтік мүмкіншілігінің жастық динамикасын, адамның тек жас шағында емес, ересек толысқан
кезінде де зерттеу керектігі жӛнінде сіңісіп қалған кейбір ескі кӛзқарастарды түбегейлі қайта қарастыру
мезгілі жеткен сияқты.
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«Функциональные резервы респираторного аппарата в различные возрастныепериоды у мужчин»
Изучалась возрастная динамика показателей, характеризующих резервные возможности респираторного аппарата
у мужчин, в качестве которых служили: жизненнеая емкость легких, жизненный индекс и максимальная вентиляция
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легких. Под наблюдением находились мужчины в возрасте от 12 до 50 лет как занимающиеся, так и не занимающиеся
спортом (всего более 60 человек). Приводятся данные, свидетельствующие о том, формирование резервов функции
внешнего дыхания у спортсменов в основном завершается в 16-17 лет. Показано, что занятия спортом в студенческие
годы создают предпосылки для поддержания высокого уровня резервов дыхания у мужчин в зрелом возрасте.
Обосновывается необходимость разработки системы оценки напряженности работы дыхательной мускулатуры при
повышенных функциональных нагрузках на респираторный аппарат у человека.
Ключевые слова:резервные возможности респираторного аппарата, жизненная емкость легких,жизненный
индекс, максимальная вентиляция легких, возрастная динамика функциональной деятельностидыхания
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«Functional reserves of the recpiraory apparatus at different ages of men»
Studied age dynamics of indicators characterizing the spare capacities of the respiratory apparatus in humans , which served
as: vital capacity, vital index and maximum ventilation.The study included male and female aged 12 to 50 years old as engaged
and not engaged in sport (over 60 people) . The evidence contain theformation ofreserves of the respiratory function in athletes
mainly completed at the age of 16-17 years. It is shown that go in sports at the students years createa high level of reserves
breathing men in adulthood.The necessity of the development of the evaluation system of the respiratory muscle strength at
elevated functional loads on the respiratory apparatus in humans.
Keywords: reserve the possibility of respiratory system, lung capacity , vital index , maximum ventilation, age dynamics of
the functional activity of breathing
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БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ДЕНЕ ТӘРБИЕСІНІҢ БАСТАУЫ – ҚОЗҒАЛЫС
БЕЛСЕНДІЛІГІ
Э.К.Ахметова –п.ғ.к.,доцент, Абай ат.ҚазҰПУ магистратура және РҺD докторонтура институты,
С.Х.Ерназаров –дене мәдениеті және спорт мамандығы бойынша 2-курс магистранты Абай
ат.ҚазҰПУ магистратура және РҺD докторантура институты
Бұл мақалада бастауыш сынып оқушыларына дене тәрбиесіндегі қозғалыс белсенділігінің әсері. Яғни, қозғалыс
белсенділігі адам қызметінің таптырмайтын факторы бола отырып, тек оңтайлы және қолайлы күнрежімінде ғана ӛсіп
келе жатқан организмге сауықтыру әсерін тигізеді.Негізгі қимыл-қозғалыс жаттығулары кӛп ретте қайталанатын
күрделі құбылыс. Қазір пайдаланып жүрген негізгі қимыл-қозғалыс жаттығулары ӛте кӛп. Олардың мазмұндары әр
түрлі. Негізгі қимыл-қозғалыс жаттығуына – қимыл-қозғалыстармен бірге, организмде жаттығу жасалып жатқан
кезде жүретін ӛзгерістер, жаттығудың адамға қандай әсер еткенін кӛрсететін процестер де кіреді. Бұл сан алуан
күрделі құбылыс психологиялық, физиологиялық, биохимиялық, педагогикалық тұрғыдан қаралады.Адамның
арнайы дене тәрбиесі міндеттерін орындауға арналған қимылын негізгі қимыл-қозғалыс жаттығулары дейміз.
Қимылдың бәрі емес, тек тәрбие міндеттерін шешуге бағытталып, педагогика заңдылықтарына бағынған
қимыл-қозғалыстары ғана негізгі қимыл-қозғалыс жаттығулары деп аталады. Еңбек ету кезіндегі қимыл-қозғалыстар
материалдарды бағалы заттар шығаруға бағытталған, ӛнеркәсіп заңдылықтарына бағынады.
Тірек сӛздер: белсенділік, сауықтыру, гипокенезия, гимнастика, қозғалыс, жылдамдық

Дене тәрбиесі - қоғамдағы жалпы мәдениеттің белігі, адамның дене қабілеттерін дамыту мен
денсаулығын нығайтуға бағытталған әлеуметтік қызметтің бір саласы. Жастардың жан-жақты дамуын
дене тәрбиесінсіз елестету мүмкін емес. Денесі жақсы дамыған деп күн режіміне спортпен жуйелі
айналысуды енгізген, ағзаның шынығуы үшін табиғи факторларды тұрақты пайдаланатын, жұмысты
белсенді демалыспен кезектестіріп отыратын жас адамды айтамыз.
Елімізде ерікті дене шынықтыру - спорт қоғамдары жұмыстарын қайта жандандыра бастады. Оның
негізгі міндеттерінің бірі балалар мен жасӛспірімдердің арасында дене шынықтыру-сауықтыру және спорт
жұмыстарын ұйымдастыру болып табылады, ӛйткені дене тәрбиесінің негізі балалық және жеткіншектік
жаста қаланады. Тек қана осы кезеңде дене жаттығуларымен шұғылдану қажеттілігі қалып-тасады,
дағдылар мен іскерліктер жинақталады, спортқа қызығушылық артады.
Денежаттығулары, сылап-сипау, қозғалыс және спорттықойындар.жүру, жүгіру, шынығу, дене еңбегі
дене тәрбиесіінң құралдары болып табылады [1].
Айтылған құралдар ӛсіп келе жатқан ағза үшін маңызды сауықтыру мәніне ие. Бұл біріншіден, дене
жаттығулары арқылы қоршаған ортаның жағымсыз факторлары мен жұқпалы ауруларға ағзаның
қарсылығы артатындығымен түсіндіріледі. Басқа сӛзбен айтқанда, денесі мықты және шыныққан адам
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сирек ауырады. Екіншіден, ӛсу мен даму процесі ынталандырылады, жылуды реттеу реакциясы
жетілдіріледі, яғни салқын тигеннен болатын сырқаттануға қарсылық артады. Үшіншіден, ақыл-ой және
дене қабілеттерінің артуына себепкер болатын шыдамдылық, күш, жылдамдық пен икемділік секілді
қасиеттер дамиды. Ақырында, дене жаттығуларымен айналысу жағымды эмоционалды жағдайды
туғызады, сергектік пен сенімділікті қолдайды.
Дене тәрбиесімен шұғылдану кезінде жас, жыныс, ағзаның жеке ерек-шеліктері мен мүмкіндіктері
есепке алынуы керектігі есте болғаны жӛн. Басты талаптардың бірі - дене тәрбиесі және спортпен
айналысу тәртібін сақтау, яғни олардың жүйелілігін, жүктемелердің біртіндеп арттырылу-ын, сабақ
ӛткізілетіндей жағымды жағдайларды, әр түрлі қүралдар мен формаларды кешенді түрде пайдалану.
Қозғалыс дегеніміз ӛмір деген қанатты сӛз бар, шындығында, қозғалыс ағзаның биологиялық
қажеттілігі. Күнделікті ӛмірде адам әр түрлі қозғалыс жасайды, олардың жиынтық кӛлемі қозғалыс
белсенділігі деп аталады. Жүру кезінде жасалатын адам адымының саны мен жүмыс кӛлемінен кӛрінетін
тӛуліктік қозғалыс белсенділігі жас ӛскен сайын артатындығын зерттеулер кӛрсетіп отыр, әрі бұл
кӛрсеткіштер ер балалар мен қыз балаларда бірдей болмайды. Яғни, жеткіншектік жастағы қыз
балалардың тәуліктік адымының саны, ӛздерімен құрдас ер балаларға қарағанда 4,9 мың адым кем екен.
Дене тәрбиесі және спортпен айналысудың нормасы мен тәртібі ғылыми тұрғыдан негізделген. 6-10
жастағы жеткіншектердің тәуліктік қозғалыс белсенділігі 25-30 мың адымды құрауы керек, ал осы жастағы
қыз балаларда жүру мен жүгіру еңбек және спорттық қызмет барысында орындалатын ӛзге
қозғалыс-қимылдармен алма-стырылуы мүмкін.
Қозғалыс белсенділігінің де ӛлшемі бар. Тәулікте қозғалыс бел-сенділігінің сандық сипаттамасына ие
бола отырып, оның ағзаға әсер етуі туралы алдын ала айтуға болады. Тәуліктік қозғалыс белсенділігінің ең
теменгі қажетті және мүмкін болатын ең жоғарғы деңгейі гигиеналық норманың шектері болады, ол
бұзылса сауықтыру тиімділігі болмайды және ағзаның жағдайында жағымсыз езгерістер дамуы мүмкін[2].
Қалыптасқан ӛмір салты, еңбек ету мен дене тәрбиесінің жүйесі балалар мен жеткіншектердің
күнделікті қозғалыс белсенділігін ӛзгертуі, тӛмендетуі не оны арттыруы мүмкін. Кіші жастағы балаларда
тәуліктік қозғалыс белсенділігі кеп жағдайда тұқым қуалаушылық негізде қалыптасатын биологиялық
себептермен реттеледі. Жеткіншектерде ол әлеуметтік жағдайлардың әсерімен қоғамдық тәрбие беру
барысында жекелей қалыптасады.
Қозғалыстың жетіспеуін «гипокинезия» («гиподинамия») деп атайды, ағзадағы кӛп жақты
ауытқушылықтар гипокинезия жағдайын білдіреді. Шектен тыс қозғалыс белсенділігін «гиперкинезия»
атауы білдіреді.
Сӛйтіп қозғалыс белсенділігі адам қызметінің таптырмайтын факторы бола отырып, тек оңтайлы және
қолайлы күн режімінде ғана ӛсіп келе жатқан организмге сауықтыру әсерін тигізеді.
Дене тәрбиесі мен спорттың барлық құралдары мен түрлерін дұрыс пайдалану арқылы ғана оңтайлы
қозғалыс белсенділігіне жетуге болады. Мектепке дейінгі мекемелердегі, мектептердегі және бастауыш
сыныптағы оқыту мен тәрбиелеу бағдарламаларымен қарастырылған дене дайындығының міндетті
түрлері және үйде дербес шұғылдану әрбір оқушыға қолайлы.
Жеткіншектерде қозғалыс белсенділігіне тұрақты қажеттілікті қалыптастыруда спорттың алатын орны
үлкен. Алайда, шама жетпейтіндей спорттық жүктемелер бала ағзасында жағымсыз езгерістерді
туындатуы мүмкін. Балалық жаста спорттың кез-келген түрімен айналыса беруге болмайды. Дене тәрбиесі
және спорт комитеті бекіткен жеке спорт түрлері бойынша оқу-жаттығу топтарына балалар мен
жеткіншектерді қабылдау үшін жас шектері бар (1 кестені қараңыз)[3].
Тәуліктік қозғалыс белсенділігінің ұсынылып отырған кӛлемі сергектіктің (ұйықтамаған уақыттың)
барлық кезеңіне бірқалыпты бӛлінуі тиіс: ағзаның тәуліктік ырғағына сәйкес дене қозғалысының кӛп
бӛлігін 9-12 және 15-18 сағаттардың арасында орындау керек.
Оңтайлы құрылған қозғалыс режімінің міндетті жағдайына қозғалыстың сапалық әр түрлілігі жатады.
Дене жаттығуларымен шұғылдану, бұлшық ет күшін жұмсау қызметінің түрлері әр түрлі болуы тиіс және
сонымен бірге ӛсіп келе жатқан ағзаның қажеттіліктері мен мүмкіндіктеріне сәйкес келуі қажет.Жалпы
білім беретін мектептегі дене тәрбиесі Президент сынамаларын тапсыруды, сыныптан және мектептен тыс
түрліше шараларды ӛткізуді де қарастырады.
Оқушылар дене тәрбиесінің езара байланысты түрлерін дене тәрбиесі сабақтары, мектептің күн
режіміндегі дене шынықтыру-сауықтыру шаралары, сыныптан және мектептен тыс спорт-кӛпшілік
жүмыстары, үйде, мектеп жанындағы және ауладағы алаңда, стадионда дене жатты-ғуларымен дербес
айналысу түрлері құрайды [4].
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1-кесте. Спорттың әр түрімен шұғылдана бастайтын жас
Спорттың түрлері

Акробатика
Баскетбол
Бокс
Күрес
Волейбол
Спорттық гимнастика
Кӛркем гимнастика
Тау шаңғысы спорты
Академиялық есу
ІІаңғы спорты (жүгіру)
Жеңіл атлетика
Жүзу
Суға секіру
Ауыр атлетика
Конькимен мәнерлеп сырғ.
Шайбалы хоккей

Қабылдау жасы (жылы)
Балалар-жасӛсіпірімдер спорт мектебі
Жалпыбілім беретін Мектеп-интернаттар
дыңспорттық
Бастапқытоптар Маманданутоптары мектептердегіспорттық
сыныптар
сыныптары
8-9
10-11
9-10
10-11
10-12
12-14
10-11
12-13
12-14
14-15
13-14
13-14
10-12
12-14
10-11
12-13
10-12
12-14
10-11
12-13
8-9
10-11
9-11
10-11
7-8
9-10
9-10
10-11
8-9
10-11
9-10
10-11
10-11
12-13
10-11
13-14
10-11
12-13
10-11
13-14
10-12
13-14
10-11
12-13
7-8
8-10
9-10
10-11
7-8
9-10
9-10
10-11
13-14
14-15
13-14
14-15
7-8
9-10
9-10
10-11
10-11
12-13
10-11
12-13

Барлық оқушылар үшін міндетті болып табылатын дене тәрбиесінің негізгі формасы бұл дене тәрбиесі
сабақтары. Ол мүмкіндігінше арасына 1-2 күн салып, аптасына (45 минуттен) 3 рет ӛткізіледі. Сабақтарды
қосарлау, қажетті жағдайда тек шаңғы дайындығында ғана болады.
Дене шынықтыру-сауықтыру шаралары сабаққа дейінгі күн сайын ӛткізілетін гимнастикадан, сабақ
кезіндегі дене шынықтыру үзілістерінен, үлкен үзілістердегі қозғалыс ойындары мен дене
жаттығуларынан тұрады.
Сабаққа дейінгі гимнастика сабақта оқушылардың жүмыс қабілеттілігін арттыру үшін ӛткізіледі.
Гимнастиканың негізі иық белдеуінің (қолдар мен бастың қозғалыстары), арқаның, іштің (алға, артқа және
жанға еңкею), аяқтың (отыру, секіру) еттері секілді әр түрлі ет топтары үшін дене жаттығуларының
жиынтығынан тұрады. Қозғалыстың күрделі үйлесімділігін талап ететін жаттығулар кешеніне күшті қажет
ететін жүктемелерді енгізудің қажеттігі жоқ. Ашық ауада ӛткізілетін гимнастикалық жаттығулар ағзаны
шынықтырып, салқыннан болатын сырқаттарға оның қарсылығын арттырады [5].
Ауа райы қолайсыз (жаңбыр, салқындық) жағдайда гимнастиканы (жаттығуларды) сынып белмесінде
емес, желдетілген дәлізде т.б. кеңдеу орындарда ӛткізу керек. Оның үзақтығы 6-7 минуттен аспайды.
Дене шынықтыру үзілісінің (сергектік минутының) үзақтығын сабақты ӛткізетін мүғалім анықтайды.
Оның тапсырмасы бойынша сынып кезекшісі терезені немесе оның желдеткішін ашады, оқушылар
сабақты тоқтатып, партада отырып, не оның жанында түрып жаттығуды жасай бастайды. Дене
шынықтыру үзілісінің әрбір кешені әлбетте, әрқайсысы 4-рет қайталанатын 4-5 жаттығудан түрады.
Кешенге күрделі емес жаттығулар, онда да сабақтың сипатын есепке ала отырып, енгізіледі. Мысалы жазу
жұмысынан кейін дене шынықтыру үзілісіне саусақтарды белсенді түрде бүгіп, жазатын қимылдарды,
қолды және қолдың басын еркін қағып-сілкілейтін қозғалыстарды, мұрын арқылы терең дем ала еңкею мен
жартылай еңкеюді, түрған қалыпта аяқ еттері үшін жаттығулар мен орнында жүруді енгізеді.
Үлкен үзілістердегі қозғалыс ойындары оқушылар қажуының алдын алудың, оқу күні ішінде жүмыс
қабілеттілігінің жоғары деңгейін сақтаудың жақсы қүралы.
Ойынның түрін, орындалу екпіні мен ұзақтығын оқушылардың ӛздері таңдауы тиіс. Алайда,
жоғарылаған дене жүктемелерін, екі жақты ойындарды (футбол, қол добы, баскетбол) пайдалануға
болмайды. Олар адамды шамадан тыс қоздырады, ойыннан кейін оқу қызметіне кірісу қиынға соқпақ.
Тӛмен және орташа қарқындылықтағы қозғалыс ойындарын келесі сабақ басталғанға дейін 5-6 минут
қалғанда аяқтау қажет.
Үлкен үзілістердегі қозғалыс ойындары мен дене жаттығуларын табысты ӛткізу кеп жағдайда спорттық
жабдықтардың (доптар, секіртпелер, шығыршықтар, батпандар, жалаушылар, эстафеталық таяқшалар
және басқалар) қаншалықты бар, не жоқтығына және жаттығу ӛткізетін орынның дайындығына
байланысты.
Сыныптан және мектептен тыс спорт-кӛпшілік жұмыстарына спорт секцияларындағы сабақтарды
ұйымдастыру, сондай-ақ денсаулық және спорт күндерін еткізу енеді. Бұл жұмысты дене тәрбиесінің
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мұғалімі жүргізеді, әр түрлі секциялар құрылады, олардағы сабақтар аптасына 2-3 рет әткізіледі, жаттығу
сабақтарының әрқайсысының ұзақтығы 1,5-2 сағат.
ҚР-сы Үкіметінің «Дене тәрбиесі мен спорттың бұқаралығын одан әрі арттыру туралы» қаулыларына
сәйкес жалпы білім беретін барлық мектептерде ай сайын денсаулық және спорт күндері ӛткізіледі. Бұл
шаралар денсаулықты нығайтуға, Президент сынамалары нормаларын тапсыруға жақсы дайындалуға
кӛмектеседі, оқушылардың белсенді демалуын қамтамасыз етеді және дене тәрбиесімен айналы-суға
олардың қызығушылығын арттырады [6].
Денсаулық және спорт күндерінің бағдарламасына жаяу серуендеу, қозғалыс және спорттық ойындар,
туристік жорықтар (жаяу, шаңғы және т.с.с), «Үміт сӛресі» бағдарламасы бойынша бұқаралық жарыстар,
Президент сынамаларының нормаларын тапсыру, икемділік пен күш кӛрсетуден жарыстар, шаңғымең
шанамен, конькимен сырғанау енуі мүмкін. Осы спорттық жарыстардың ұзақтығы белгіленген нормадан
аспауы керек.
Мектептен тыс спорт-кӛпшілік жұмыстарды бұқаралық спорттық үйымдар мектеп және ата-аналармен
тұрақты ӛзара жұмыс жасай отырып үйымдастырады. Оған балалар-жасӛспірімдер спорт мектептерінің
(БЖСМ), сауықтыру лагерлерінің, балалар туристік станцияларының, «Жастар» спорт қоғамының, су
станцияларының, оқушылар үйлері мен сарайларының, мәдениет пен демалыс парктерінің, сондай-ақ
түрліше спорт клубтарының қызметі енеді. Соңғысы балалар арасында бұқара-лық ойындарды, аула және
кӛше командаларының жарыстары мен спорттық кӛңіл кӛтерулерді ұйымдастырады [7].
Денсаулық жағдайында ауытқушылығы бар балалар, әсіресе оқу күнінің дүрыс режіміне, оның ішінде
дене шынықтыру-сауықтыру шараларына мұқтаж болады. Бұл оқушыларға дене тәрбиесі бойынша
сыныптан тыс жұмыстарға (бұқаралық дене шынықтыру мейрамдары, серуендер, экскурсиялар) шамасы
жеткенше қатысқаны ете пайдалы.
Олар үшін күн сайын таза ауада 2-2,25 сағат демалудың үлкен маңызы бар. Демалыс күндердегі
серуенніңұзақтығы екі есе кебейтілуі тиіс. Мұндай қозғалыс режімі ӛзін-ӛзі сезінуге, дене дамуына және
денсаулығы нашар оқушылардың жұмыс қабілетіне жағымды әсер етеді.
Бастауыш сыныптағы дене тәрбиесі кейбір ерекшеліктерге ие. Бастауыш сынып оқушыларының дене
тәрбиесі бағдарламасындағы жалпы міндеттерді шешу, дене дайындығы қарастырылады. Оның мақсаты
бастауыш сынып оқушыларында таңдап алған спорт түрі үшін ерекше маңызды дене қасиетерін
тәрбиелеу; жанама-қолданбалы қозғалыс дағдыларын қалыптастырып, жетілдіру; әр түрлі
кәсіби-ӛнідірістік жағдайлардың әсеріне ағзаның тұрақтылығын арттыру. Бастауыш сыныптағы дене
тәрбиесінің әртүрлі формалары сабақ үдерісінде пайдаланады, бірақ олардың мазмұнында кӛп жағдайда
бір-бірінен айырмашылықтар бар.
Таңертеңгілік гигиеналық гимнастика жалпы дамытатын және кәсіби-қолданбалы сипаттағы дене
жаттығуларынан тұрады. Ол үй жағдайында ӛткізіледі, жатаханада жақсы желдетілген бӛлмеде, ал
мүмкіндік болса таза ауада ӛткізген қолайлы. Жаттығу ұзақтығы 20-30 минут, оның ішінде
кәсіби-қолданбалы дене дайындығына 5-7 минут бӛлінеді. Дене жаттығуларының кешенін оқушының
болашақ мамандығының ерекшеліктерін есептей отырып дене тәрбиесінің оқытушысы жасайды.
Жатаханаларда гимнастиканы қоғамдық нұсқаушылар ӛткізеді.
Кіріспе гимнастика сабақта және сабақтың алдында ӛткізіледі. Жаттығу дәліздерде, тынығатын және
оқу бӛлмелерінде, таза ауада ұйымдастырылады. Жаттығу кешені 10-12 минутке есептеледі. Жалпы
дамытатын және жалпы нығайтатын жаттығулармен бірге, оларға жұмыс кезінде негізгі ауырлық түсетін
еттер үшін 3-5 ар-найы жаттығулар қосылады.Дене тәрбиесі және спортпен күн сайын шұғылдану
жасӛспірімге немесе қыз балаға ӛз денсаулығын нығайтуға, ауырмауына, ӛнімді еңбек етуіне, бос уақытын
түрлендіре, қызғылықты ӛткізуіне кӛмектеседі.
Қозғалыс қимылдарына үйрету ерекшеліктері. Қандай да болсын дене жаттығуларын және
жаттығулардың кез келген тобын үйрету тӛмендегідей ерекшеліктермен сипатталады.
1. Оқушылардың белсенді қозғалыс қызметі - оқу материалын меңгерудің қажетті шарты. Баланың дене
жаттығуларын үйренуі ӛзінде бар психикалық және дене күшін жұмсауды талап ететін оқу-еңбек қызметі.
Жұмысқа қабілеттілік бірнеше факторларға: тұқым қуалаушылық, ӛмірде жинақталған және нақты
жағдайларға бейімделу қызметінің тәсілдеріне байланысты Олар кӛбірек дамыған сайын адам жоғары
жұмыс қабілеттілігін кӛрсете алады. Жай уақытта адам ӛзінің жалпы жұмыс қабілеттілігінің белгілі бір
бӛлігін ғана пайдаланылады. «Қор» деп аталатын басқа белігі ең жоғары талаптар қоятын жағдайларда
ғана іске қосылуы мүмкін. Кездейсоқ жағдай жұмыс қабілеттілігі қорын кӛрсетуді арттырып қана қоймай,
адам қабілеттілігін ең жоғары деңгейде дамытады. Ӛз кезегінде мұндай қабілеттілікті дамыту әр түрлі
жағдайларға байланысты. Қимылды үйретуге қолданылатын қолайлы жағдайлар үйрету әдісін
жетілдіргенде кӛрінеді.
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2. Қозғалыс дағдылары жүйесін қалыптастыру. Тек қана қимыл жүйесі оқушының дене дайындығының
сипатын анықтайды. Бірақ жүйелер түрлерінің кӛп болуы нәтижесінде олар дене тәрбиесінің бағытына
және оның нақты міндеттеріне байланысты іріктеліп алынуы қажет [8].
Бұл жүйелерді анықтау тәсілдері бір не ӛзге қимылдарды пайдаланудың кӛп жылдық тәжірибесімен,
олардың теориялық және тәжірибелік негізіне сүйенеді. Мысалы, мектеп бағдарламасы үшін дене
жаттығулары жүйесін жасауда қолданбалылық қағидасына сүйене отырып, емірлік тәжірибемен ең тығыз
байланыста болған қимылдар ғана іріктеліп аына-ды. Ол жүйе тәжірибеде ыңғайлы болуы үшін бірін-бірі
қайталайтын қимылдар немесе екінші кезектегі қимылдар қолданылмайды.
3. Қозғалыс қимылдарына үйрету дене мүмкіндіктерін қалыптастырумен ӛзара байланысты. Екі
процестің ӛзара шарттылығы үш бағытта кӛрінеді: кейбір қозғалыс қимылдарына үйретуді дене
мүмкіндіктерінің тиісті деңгейінсіз жүзеге асыру мүмкін емес (мысалы, ӛрмелеуге үйрету қолдың
жеткілікті жоғары күш-қуатын талап етеді); қозғалыс дағдыларының қалыптасуы дене мүшелерінің тиісті
деңгейінің бір мезгілде артуымен қоса жүреді (мысалы, кіші допты лақтыруға үйрету күш, шапшаңдық
мүмкіндігінің ӛсуімен қоса жүреді); қалыптасқан дағдының нәтижелілігі арнайы мүмкін-діктердің
деңгейіне байланысты (мысалы, қысқа қашықтыққа жүгіруге үйреткенде шапшаңдық мүмкіндіктері
дамытылады, бірақ олардың дамуы күш пен шыдамдылықтың қолайлы деңгейі жағдайында тиімді
болады).
4. Қимылға үйрету нәтижелілігі дене туралы білімнің қол жеткен дең-гейімен ғана емес, дене дамуының
жинақталған деңгейімен де анықталады. Білім жүйелерін және қимылды меңгерудің дұрыс
ұйымдастырылған педагогикалық жұмыстары дененің даму кӛрсеткішінің артуымен де қоса жүруі керек
[9].
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«Активная подвижность – начало физических воспитани учащихся младших школьников»
В этой статье, начальная школа физического воспитания воздействует физической активности. Другими словами,
являются неотъемлемой активности человеческого фактора в движении , только лучшее и только приемлемые формы
будет иметь большее влияние на здоровье организма. Основной упражнение повторяется много сложных движений .
Теперь вы используете много основных упражнений движения изменения в подготовке , что делается в организме,
которая включает в себя процессы, которые влияют на человека упражнения. Это разнообразные сложные
психологические, физиологические, биохимические, педагогической точки зрения считаются . Специальная
физическая подготовка для выполнения обязанностей движения человека является то, что основные упражнения
движения. Все жесты направлены не только на решение проблемы образования, в арбитражном педагогических
движений упоминается только в качестве основных упражнений движения. Движения рабочей силы в материалы для
производства ценных веществ , подлежат юрисдикционной отрасли.
Ключевые слова:деятельность, оздоровительный, гипокенезия, гимнастика, движение, скорость
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«Active mobility-gettingphysical educationstudentsyounger schoolchildren»
In this article, primary school physical education affects physical activity. In other words, are an integral activity of the
human factor in the movement, only the best and only acceptable forms will have a greater impact on the health of the body.
The main exercise is repeated many complex movements. Now you're using a lot of major changes in the exercise movement
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training, which is done in the body, which includes the processes that affect a person exercises. This variety of complex
psychological, physiological, biochemical, pedagogical point of view are considered. Special physical training to perform the
duties of human movement is that the basic exercises movement. All gestures are directed not only to solve the problems of
education, pedagogical movements in the arbitration is mentioned only as a major motion exercises. Movement of labor in the
materials for the production of valuable substances, are subject to jurisdictional industry.
Keywords: activity, wellness, hyperkinesias, gymnastics, movement, speed.
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ОБЪЕКТІЛІ-БАҒЫТТАЛҒАН ПРОГРАММАЛАУ ТІЛДЕРІН ҤЙРЕТУДІ МОБИЛЬДІ
ОҚЫТУ АРҚЫЛЫ АРТТЫРУМҤМКІНДІКТЕРІ
Б.Ғ.Бостанов, Э.Т.Садақбаева –Абай атындағы ҚазҰПУ
Информатика ең бір серпінді дамып және жаңарып отыратыноқу пәндерінің бірі болып табылады. Сондықтан да
бұл пәннің барлық бӛлімдерін меңгеру заманауи компьютерлік ғылым ӛнімдеріне сәйкес болуы қажет. Бүгінде
информатика курсында объектілі-бағытталған программалау тілдерін оқыту барысында әдетте дәстүрлі оқыту
әдістері қолданылады. Бірақ, қазіргіақпараттық технологиялар күн сайын қарқынды дамып жатқан білімді
ақпараттандыру заманында қосымша жаңа оқыту түрлері мен әдістерін қолдану, яғниқашықтан оқыту және мобильді
оқыту секілді заманауи технологияларды оқу үрдісіне енгізу қажеттілік туғызуда. Осылайша, жоғары технологиялы
мобильдік құрылғыларды пайдаланып, оқыту сапасынжетілдіру мүмкіндігі артуда. Берілген мақалада информатика
курсында объектілі-бағытталған программалау тілдерін үйретуді мобильді оқыту арқылы арттырудың негізгі
бағыттары мен мүмкіндіктері қарастырылған.
Тірек сӛздер: Мобильді оқыту, оқыту әдістері мен құралдары, объектілі-бағытталған программалау тілдері

«Мобильді оқыту» (m-learning) термині ағылшын педагогикалық әдебиетінде 10 жыл бұрын пайда
болған, соңғы уақыттарда бұл термин біздің мемлекетте де қолданыла бастады. Кӛптеген ғалымдар мен
педагогтардың ойынша, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар арқылы оқытудың болашағы
мобильді байланыс құралдарының таралуымен, смартфондар мен айфондардың танымалдығымен және
кӛптеген оқыту қосымшалары мен бағдарламалардың, сонымен қатар білім берудің мүмкіндіктері мен
сапасын ұлғайтатынымдаушы интерфейс секілді жаңа технологиялардың пайда болуымен, мобильді
байланыспен Интернетке сымсыз қосылу қызметінің арзандауыменбайланысты және соған тәуелді [1].
Мобильді оқытудың негізгі артықшылығы бізге жақсы таныс және сӛзсіз ыңғайлы смартфон, планшет
және басқа портативті қалта компьютерлері секілді құрылғылардың қолданылуы болып табылады.
Мобильді оқыту – бұл ӛзіңмен бірге алып жүруге, кез келген жерде, кез келген уақытта қолдануға болатын
оқыту түрі. Яғни, сіз білім алу үшін жұмыс орнына немесе стационарлы компьютерге тәуелді емессіз.
Мобильді оқыту кезінде оқытушы мен оқушы арасындағы байланыс та мобильді құрылғы арқылы жүзеге
асады. Дәстүрлі оқыту түріне қарағанда, мобильді технологияларды қолдану арқылы интернетке қосылу
мүмкіндігі бар кез келген жерде жүріп-ақ бір уақытта бірнеше курстарды оқуға болады.Бұл оқыту түрінің
кеңінен таралуы, бірінші кезекте мобильдік технологиялардың жетілдірілуімен және смартфондар мен
планшет бағаларының қолжетімділігіне байланысты. mLearning ақпаратты кез келген уақытта алуға
мүмкіндік береді.
WiFi, 3G, 4G секілді сымсыз байланыс технологияларының және Интернет желісіндегі интерактивті
оқыту курстары, білім беру сайттары мен электронды оқулықтар санының дамуына байланысты оқытудың
смарт-технологияларын құру мен жетілдіруге деген қоғам сұраныстары да артып келеді. Ал мобильді
оқытудың түрлері мен әдістері оқу үрдісін программалық қамтамасыздандыруды қажет етеді, сондықтан
да білім берудің электронды ресурстарын құру маңызды тапсырмалардың бірі болып табылады.
Құрылатын электронды білім беру ресурстарының оқу үрдісіне қажеттілігі болуы керек және дербес
компьютерге де, заманауи мобильді құрылғыларға да бейімделуі тиіс.
Болашақта оқу материалдарының барлығы мобильді түрде таратылуы мүмкін. Ал қазіргі кезде
мобильді оқытуды қолданыстағы оқыту тәсілдерімен қатар ендірудің кӛптеген мүмкіндіктері бар.
Мобильді технологиялар кӛмегімен объектілі-бағытталған программалау (ОБП) тілдері секілді пәндерді
оқыту үшін электронды оқу ресурстарын қолдану пайдаланушыларға қосымша аппаратты-программалық
құралдар мен мамандарды тарту қажетінсіз зор мүмкіндіктер береді.
Қазіргі кезде прогараммалауда екі әдіс басым: құрылымдық программалау және оның логикалық ӛрісі объектілі-бағытталған программалау. ОБП-дың пайда болу себебі программалар қиындығының ӛсуі, класс
пен объект секілді құрылымдар және қасиет, әдіс пен оқиғалар секілді элементтер құру қажеттілігінің
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туындауы болып табылады. Сондықтан да объектілі-бағытталған программалау және
объектілі-бағытталған программалау технологиясы жоғары оқу орындары мен мектептердіңоқу
бағдарламасының ажырамас бӛлігіне айналды [3].Бұл программалау тілін ӛздігінен оқып, тәжірибелік
дағдыларын меңгеруді қалаған барлық пайдаланушылар қолдануына болатын мобильді құрылғыларға
арналған электронды оқу ресурстарын құрудың негізгі себебі болып табылады. Объектілі-бағытталған
программалау электронды білім беру кешендері негізінен екі бӛлімнен тұруы мүмкін:
Теориялық негіздері, анықтамасы мен түсініктемелері;
Объектілі-бағытталған программалауды қолдану мысалдары.
Кешенніңнегізгімақсатыобъектілі-бағытталған программалау түсініктемелерін меңгеру, сонымен қатар
оқушыны тілдің негізгі құрылымымен және ОБП мысалдары арқылы білімді жүзеге асыру
мүмкіндіктерімен таныстыру болып табылады.
Объектілі-бағытталған программалауды оқыту үрдісінде келесі білім беру міндеттері жүзеге
асырылады:
ОБП түсінігінің қалыптасуы;
ОБП қағидаларын үйрету;
Объектілі-бағытталған жобалауды үйрету[2].
Қойылған міндеттерді шешу үшін заманауи оқыту ресрустарын құруға болатын кез келген қолжетімді
құралдар қолданылуы мүмкін. Мысалы, осындай құралдардың бірі –Moodle, ол жеке онлайн-курстармен
қатар, білім беру веб-сайттарын құруға арналған орта. Оқытушылар электронды оқу модульдері негізінде
оқу курстарын жасауға, жасаған оқу курстарын қолдану арқылы білім беру қызметін жүргізуге, басқа
пайдаланушылармен оқу курстары және білім беру ресурстарымен электронды түрде алмасуға
мүмкіндіктері бар. Жобаның негізінде әлеуметтік конструктивизм мен оны білім беруде қолдану теориясы
жатыр. Бұл ӛзінің функционалдық мүмкіндіктері және меңгеру қарапайымдылығы мен қолдану
ыңғайлылығымен пайдалаушылардың электронды оқыту жүйелеріне қатысты талаптарын
қанағаттандыратын тегін таратылатын программалық кешен [3].
Объектілі-бағытталған программалау тілдері бойынша құрастырырылатын курста оның мазмұны
белгілі бір тақырыптар бойынша бӛлінеді. Әр тақырып мазмұны теориялық негіздер мен қойылатын
тапсырма алгортмдерінің мысалдарынан тұрады. Оқушыға ұялы телефон шағындисплейіне шығарылатын
қажетті тақырыпты таңдау жеткілікті.Курсты кез келген оқушы кез келген уақытта пайдалана алады, яғни
ұялы телефон қолдану арқылы бірден курстың мазмұнымен жұмыс істей беруіне болады.
Білім беру саласында блог, әлеуметтік желі сияқты әлеуметтік программалық қамтамалар түрлеріне
деген қызуғушылық пен олардың танымалдығы күн санап ӛсіп келеді. Сонымен қатар, мобильді
құрылғылар байланыстың келесі түрлерін қамтамасыз етеді:дыбыстық хабарлама, SMS, электронды
пошта, бейнебайланыс, әлеуметтік желілер (Twitter, Facebook және т.б.), яғни олар жазуға, кӛрсетуге және
айтып түсіндіруге мүмкіндік береді. Арнайы қосымшалар оқушыға интерактивті режимде жұмыс істеуін,
курстың электронды ресурсы бойынша навигация қарапайымдылығы мен жеңілдігін қамтамасыз
етеді.Білім беру ресурсында келесі мүмкіндіктер жүзеге асырылады:
материалға парақтық қолжетімділік – бұл оқу құралдарын дәстүрлі қолдану түріне ең жақын әдіс,
қажетті пәннен білім алу барысында оқу материалдарының кӛрсетілу жүйелігінің маңыздылығы орын
алатын барлық жағдайларда қолданылады, мұндағы мәтін бойынша жылжыту барлық байланысқан
элементтер демонстрациясы арқылы жүзеге асырылады;
- оқу материалына бӛлім, тақырып және бӛлімшелер бойынша қол жеткізу мүмкіндігі – курстың жалпы
логикасын толық түсіну үшін маңызды, ақпаратты қайта қараужәне анықтамаларды қолдану барысында
жиі қолданылады;
- кілттік сӛз, сӛйлем, жол арқылы іздеу – қажет түсініктемелер бойынша керекті мәліметтерді тез табу
мүмкіндігін береді [4].
Мәселен, мобильді құрылғылар арқылы оқытуға арналып құрастырылатынVisual Basic
объектілі-бағытталған программалау тілін оқыту құралы келесі мазмұн бойынша құрылады: Visual Basic
программалау тілі туралы, оның элементтері, айнымалылар, операторлар, процедура мен функциялар [5].
Осы мазмұн бойынша әр тақырып мысалдарымен қоса жеке-жеке қарастырылады.Әр тақырып,
тақырыпшаларға кӛрсетілетін сілтемелер арқылы ақпаратты қайта қарау, анықтамаларды қолдану
ерекшелігі әр оқушының Visual Basic тілін терең, әрі толық меңгеруіне мүмкіндік береді. Сонымен қатар,
әлеуметтік желі арқылы кез-келген уақытта оқытушымен, достар немесе әріптестерімен байланысу
оқушыға қиындық туындаған сәтте кӛмек алу мүмкіндігімен қамтамасыз етеді.
Қорыта келгенде, объектілі-бағытталған программалау тілдерін оқу барысында мобильді
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құрылғыларды қолдану оқу үрдісін тиімді етуге, пәнді жылдам меңгеруге, сонымен қатар оқуға деген
қызығушылықтарын жоғалтқан оқушыларды тартуға мүмкіндік береді. Және де мобильдік
құрылғылардың ӛте қымбат болмауына байланысты экономикалық тұрғыдан да тиімді болып келеді.
Смартфон арқылы алған білімі бойынша тестілеуден ӛту мүмкіндігі білім деңгейін бақылауға және
пайдаланушылардың ӛз уақытын тиімді қолдануын қамтамасыз етеді.
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«Возможности повышения изучение языков объектно-ориентированного программирования
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Информатика является одной из самых динамично изменяющихся и обновляющихся учебных дисциплин.
Изучение всех разделов информатики должна соответствовать современным разработкам компьютерных наук. На
сегодняшний день, в процессе обучения объектно-ориентированному программированиюна курсе информатики
преимущественно используются традиционные формы обучения, но в современном мире, когда информационные
технологии каждый день стремительно развиваются, есть необходимость внедрения в учебный процесс
дополнительных методов и форм обучения, таких как дистанционное и мобильное обучение. И таким образом,
увеличивается возможность совершенствования качества обучения с помощью высокотехнологичных мобильных
устройств. В статье рассмотрены основные направления и возможности мобильного обучения языкам
объектно-ориентированного программирования на курсе информатики.
Ключевые слова: Мобильное обучение, методы и средства обучения, объектно-ориентировочное
программирование
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«The possibility of increasing study of languages object-oriented programming with a mobile learning»
Information technology is one of the most dynamically modify and update academic disciplines. The study of all sections of
informatics must comply with modern developments in computer science. Nowadays, in the process of learning object-oriented
programming traditional forms of learningare mainly used, but in today's world where information technologies are rapidly
developing every day, there is the need to introduce in the educational process of additional methods and forms of learning,
such as remote and mobile learning. And thus, increases the possibility of improving the quality of education with the help of
high-tech mobile devices. The article considers the main directions and possibilities of mobile learninglanguagesof
object-oriented programming course of computer science.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА РОДИТЕЛЕЙ КАК ВАЖНЕЙШИЙ КОМПОНЕНТ
В СТРУКТУРЕ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ
А.С. Тотанова – к.п.н., профессор КазНПУ имени Абая
Многие ошибки и просчеты, допускаемые родителями в процессе воспитания и развития ребенка, являются
следствием воспитания детей родителями с низким уровнем педагогической культуры, которая проявляется в
безответственном отношении к выполнению своих воспитательных функций, сильной мотивационной
ограниченности в решении проблем семейного воспитания, неготовности и нежеланием менять сложившиеся
стереотипы воспитания. Педагогическая культура родителей является важнейшим компонентом в структуре
семейного воспитания. Семья для ребенка является одновременно и средой обитания, и воспитательной средой.
Целью семейного воспитания является формирование таких качеств личности, которые помогут достойно преодолеть
трудности и преграды, встречающиеся на жизненном пути. Педагогическая культура родителей благотворно влияет
на весь уклад семейной жизни, помогает избежать ошибок в воспитании детей, находить верные решения в
нестандартных ситуациях. Педагогическая культура родителей служит основой собственно воспитательной
деятельности отца и матери, помогает им избегать традиционных ошибок в семейном воспитании и находить верные
решения в нестандартных ситуациях.
Ключевые слова: семья, родители, ребенок, родительство, процесс воспитание, семейное воспитание,
воспитательная среда, педагогическая культура родителей,компоненты и уровни педагогической культуры родителей

Современный ритм жизни, увеличение количества неполных, конфликтных семей, занятость
родителей, которые зачастую не способны создать благоприятные условия для эффективного воспитания
ребенка, приводят к обострению различных проблем. Кризис семьи в современном обществе становится
все заметнее, а пути выхода из него пока не видны. Кризис выражается в том, что семья все хуже реализует
свою главную функцию – воспитание детей. Ошибки и просчеты, допускаемые родителями в процессе
воспитания и развития ребенка, могут оказаться невосполнимыми и проявляться позднее в асоциальном
поведении ребенка, в трудностях его адаптации к жизни в обществе, в различных отклонениях
психического и личностного развития.
Многие проблемы часто являются следствием воспитания детей родителями с низким уровнем
педагогической культуры, которая проявляется в безответственном отношении к выполнению своих
воспитательных функций, сильной мотивационной ограниченности в решении проблем семейного
воспитания, неготовности и нежеланием менять сложившиеся стереотипы воспитания. Это проявляется в
формализации контактов родителей с ребенком, исчезновении совместных форм деятельности, в дефиците
теплоты и внимательного отношения друг к другу, что часто приводит к формированию у ребенка
неадекватной самооценки, неуверенности в своих силах, отрицательных форм самоутверждения, а в
крайних случаях выражается в педагогической запущенности и задержках психического развития. Из
вышесказанного следует, что формирование педагогической культуры родителей является одной из
важнейших задач современного общества.
Педагогическая культура родителей является важнейшим компонентом в структуре семейного
воспитания.Семья для ребенка является одновременно и средой обитания, и воспитательной средой. В
жизни каждого человека семья занимает особое место. В семье растет ребенок, и с первых лет своей жизни
он усваивает нормы общежития, нормы человеческих отношений, впитывая из семьи и добро, и зло, все,
чем характерна его семья. Став взрослым, дети повторяют в своей семье все то, что было в семье его
родителей. Семья рассматривается как самая малая ячейка общества, как социальная среда. От состояния
семьи зависит состояние государства. В семье родители и дети связаны духовной общностью.
Осуществляя социальную функцию, семья формирует личность в зависимости от ее культурного,
социального и духовного уровня. Социализация личности в семье зависит от отношений внутри семьи,
авторитета и власти родителей [1;2].
Целью семейного воспитания является формирование таких качеств личности, которые помогут
достойно преодолеть трудности и преграды, встречающиеся на жизненном пути. Развитие интеллекта и
творческих способностей, первичного опыта трудовой деятельности, нравственное и эстетическое
формирование, эмоциональная культура и физическое здоровье детей, их счастье – все это зависит от
семьи, от родителей, и все это составляет задачи семейного воспитания. Семейному воспитанию присущи
такиеметоды, как личный пример, обсуждение, доверие, показ, любовь, сопереживание, возвышение
личности, контроль, юмор, поручение, традиции, похвала, сочувствие и т.д. Отбор идет сугубо
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индивидуально с учетом конкретных ситуационных условий.Для семейного воспитания характерны
следующиеособенности: органическая связь с жизнедеятельностью ребенка; непрерывность и
длительность воздействия; многократность и противоречивость воспитательного воздействия;
интимность, естественность, многогранность и непосредственность общения на основе чувства родства,
любви, доверия, взаимной ответственности; относительная замкнутость; общение и взаимодействие людей
разного возраста с разными интересами и профессиональной деятельностью; взаимная направленность
формирующих воздействий [3;4].
Г.М. Коджаспирова выделяет целый ряд условий семейного воспитания: семейный быт, уклад;
семейные традиции; семейные отношения, эмоциональный климат семьи; общение и совместная
деятельность;понимание и принятие ребенка, чувство долга и ответственности за воспитание детей;
педагогическая культура родителей; авторитет родителей; организация жизненного пространства ребенка.
В понятие педагогической культура родителей по ее мнению входят умение анализировать, планировать,
организовывать воспитательную деятельность, владение основами психолого-педагогической
грамотности [5].В современной научной литературе под педагогическойкультурой понимают такой
уровень педагогической подготовленности родителей, который отражает степень их зрелости как
воспитателей и проявляется в процессе семейного и общественного воспитания детей. Важным
компонентом педагогической культуры родителей является их сугубо педагогическая подготовленность:
определенная сумма психолого-педагогических, физиолого-гигиенических и правовых знаний, а также
выработанные в процессе практики навыки по воспитанию детей [7]. Педагогическая культура родителей
благотворно влияет на весь уклад семейной жизни, помогает избежать ошибок в воспитании детей,
находить верные решения в нестандартных ситуациях. Педагогическая культура родителей служит
основой собственно воспитательной деятельности отца и матери, помогает им избегать традиционных
ошибок в семейном воспитании и находить верные решения в нестандартных ситуациях. От уровня
педагогической культуры родителей зависит успешность и результативность домашнего воспитания
детей.
Истоки педагогической культуры семьи лежат в глубинах народной педагогики. Педагогическая
культура в семье развивается за счет традиций, норм и правил, устоявшихся в народной педагогике. Семья
выступает главным носителем и хранителем национальных традиций и стереотипов поведения. Она же
главный агент их передачи, т.е. основное звено в механизме трансляции социального опыта.Основные
критерии для выделения того или иного типа педагогической культуры семьи включают в себя три
показателя: социально-педагогический (осознание того, что субъектом воспитания выступает каждый
человек); аксиологический (отношение к знаниям как к ценности); дидактический (принципы воспитания,
например, принуждение ребенка или умение заинтересовать его). По широте воздействия на воспитуемого
семье нет равных, только она формирует человека во всех без исключения сферах его жизни. Поэтому
педагогическая культура семьи является тем фактором, который в конечном итоге определяет
педагогическую культуру и всего общества.Родители, не владея в достаточной мере знанием возрастных и
индивидуальных особенностей развития ребенка, порой осуществляют воспитание вслепую, интуитивно.
Все это, как правило, не приносит позитивных результатов.
Педагогическая культура родителей включает в себя четыре относительно самостоятельных
компонента. Родители должны обладать знаниями по социологии, психологии, физиологии детей.
Перефразируя слова К.Д. Ушинского о педагогике, можно сказать; если родители хотят воспитать ребенка
«во всех отношениях», они прежде должны узнать его «во всех отношениях». Кроме того, нужны также
знания о целях, средствах, способах и результатах педагогической деятельности, осуществляемой в семье
и других институтах воспитания, условиях ее эффективности. Отсутствие у родителей знаний приводит к
тому, что воспитание в семье осуществляется вслепую, а эторано или поздно, но обязательно сказывается и
на развитии ребенка, и на уровне его воспитанности. Наряду с теоретическими знаниями о том, какими
методами следует действовать, чтобы достичь поставленной цели, родители должны обладать и
соответствующими умениями, которые позволят эти методы применить. В постоянно и быстро
меняющемся мире воспитание ребенка в семье может быть успешным лишь в том случае, если родители
умеют творчески использовать имеющиеся у них знания и умения, то есть если материнство и отцовство
становится для каждого из них одним из тончайших видов творчества. Кроме того, успешность
воспитательной деятельности родителей определяется тем, как они любят детей и что для них значит
родительство. Недостаточные знания – это неумение и нежелание учитывать индивидуально-личностные
особенности ребенка на разных этапах развития, особенно в подростковом возрасте.
Педагогическая культура родителей– такое личностное образование, которое выражается в
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ценностно-целевой направленности родителей на полноценное воспитание и развитие ребенка,
способности к рефлексии, самоконтролю, регуляции своего поведения, в творческом владении
психолого-педагогическими технологиями, знаниями, гуманистическим стилем взаимодействия с
ребенком. И.В. Гребенников под педагогической культурой понимает такой уровень педагогической
подготовленности родителей, которая отражает степень их зрелости как воспитателей и проявляется в
процессе семейного и общественного воспитания детей. Уровень педагогической культуры зависит от
индивидуальных особенностей личности, образования, профессии, богатства жизненного опыта [3]. Он
выделяет следующие компоненты педагогической культуры родителей: педагогическая подготовленность
родителей, их отношение к воспитательной деятельности и сама эта деятельность; педагогические
способности, педагогическое мастерство родителей; умение сочетать родительскую любовь к детям с
высокой требовательностью к ним.
О.Л. Зверева, А.Н. Ганичева и Т.В. Кротова указывают на то, что в ряде работ дополняется понятие
«педагогическая культура родителей».Первые включает в него способность планировать свою
воспитательную деятельность. При этом в педагогическую культуру не входят родительская любовь и
стремление обеспечить детей материально, так как эти качества присущи всем родителям и не нуждаются
в специальном формировании. Вторые рассматривают педагогическую культуру родителей как
качественную характеристику деятельности по воспитанию детей, отражающую степень их готовности
как воспитателей, содействующую всестороннему развитию личности. Определяя педагогическую
культуру как конкретно-исторический специфический способ сознательного решения стоящих перед
семьей задач, совокупность специфических «механизмов» и средств организации воспитательного
процесса, авторы подчеркивают роль когнитивного компонента в этом процессе – осознание
воспитательных целей и способов их достижения; конкретизирует содержание этих способов как
соответствующей суммы психолого-педагогических, этико-педагогических, физиолого-гигиенических и
других знаний, необходимых педагогических навыков и умений и педагогического мастерства.Третьи
дополняют содержание понятия педагогической культуры такой важной характеристикой, как
способность родителей к рефлексии,т.е. способность анализировать собственную воспитательную
деятельность, методы воздействия на ребенка, способность обнаруживать допущенные ошибки в
воспитании и намечать пути их исправления [7].
В культуре родителей выделяют аксиологический, операционально-деятельностный и
информационно-содержательный компоненты. Аксиологический компонент родительской культуры
включает всебя два параметра: тип родительского отношения к ребенку, который выражается в
проявлении эмоциональной чувствительности в отношении к ребенку (материнской и отцовской любви,
уважении и принятии ребенка, оценке его образа «я»), в проявлении чувства ответственности к процессу
развития и воспитания ребенка в семье; способность родителей к рефлексии себя, своего собственного
поведения и поступков, которая проявляется в определенной степени волевого самоконтроля,
саморегулирования в ходе взаимодействия с ребенком, а также отражается в актуализации личностных
качеств родителей, реализации творческих сил и способностей родителей в процессе воспитания и
развития ребенка в семье.Информационно-содержательный компонент родительской культуры несет
информацию оналичии у родителей знаний о: общих закономерностях психического развития детей,
наличие объективных представлений о психологических особенностях различных возрастных периодов,
понимание родителями позитивного содержания возрастных кризисов и их значения в развитии ребенка;
индивидуально-типологических особенностях своего ребенка, знаний сильных и слабых сторон его
личности, адекватная их оценка, умение прогнозировать их дальнейшее развитие, умение объективно
соотносить свои требования с реальными возможностями и способностями ребенка; целях педагогической
деятельности, методах и приемах воспитания, возможных негативных последствиях применения
неадекватных методов воспитания (наказания, поощрения, требований), а также знание о путях и способах
организации
деятельности
ребенка,
направленной
на
его
всестороннее
развитие.Операционально-деятельностныйкомпонент педагогической культуры родителей включает,
во-первых, способы и приемы общения родителей с детьми в ходе воспитательного воздействия, а именно
методы словесного воздействия (побуждение, убеждение, увещевание, принуждение), методы контроля,
наглядного показа, поощрения, наказания; во-вторых, стиль взаимодействия с ребенком, который
синтезирует в себе весь характер компетентности родителей в вопросах воспитания и развития детей и
дает интегральную характеристику определенному уровню психолого-педагогической культуры
родителей.
Выделяют три уровня родительской культуры: высокий, средний, низкий.Для родителей с низким
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уровнем характерны следующие особенности. В отношении к ребенку такие родители воспринимают его
незадачливым, непутевым, плохим; испытывают досаду, злость, раздражение по отношению к нему. Такие
родители не в состоянии встать на место ребенка, видеть мир его глазами. Они практически не имеют
знаний о законах психического и личностного развития ребенка и часто не желают перестраивать систему
отношений с ребенком с целью преодоления негативных проявлений в возрастных кризисах. Такие
родители слабо разбираются в сильных и слабых сторонах своего ребенка, а иногда их представления
крайне неадекватны действительности, поэтому их требования к ребенку расходятся с его реальными
возможностями. Нередко они не имеют представлений о способах и методах организации деятельности
ребенка, предоставляя ему развиваться самому по себе. Контактируя с ребенком, родители с низким
уровнем психолого-педагогической культуры редко хвалят его, чаще негативно оценивают его
деятельность, проявляет неадекватную реакцию на успех ребенка, либо полное безразличие. Очень часто
такие родители, взаимодействуя с ребенком, показывают свое неприятие его индивидуальных
особенностей, сочетая с жесткими формами наказания, авторитаризмом, либо могут подчеркнуто
игнорировать ребенка, порождая у него чувство ненужности, агрессии.
Родители со средним уровнем педагогической культуры постоянно ощущают тревогу за ребенка,
стараются оградить его от трудностей и неприятностей жизни, ребенок все время кажется им слабым и
беззащитным. Для таких родителей характерно стремление к постоянному самоконтролю, они довольно
ответственны, часто внутренне напряжены, им свойственно преобладание утомляемости и озабоченности.
Знания закономерностей психического развития, возрастных кризисов у них довольно размыты. Родители
имеют не всегда объективные представления о сильных и слабых сторонах личности своего ребенка или
видят только сильные, либо слабые стороны его личности, испытывают трудности в прогнозировании
дальнейшего развития личности ребенка, не знают каким образом можно организовать деятельность
ребенка для его полноценного развития. Родители этой категории либо недооценивают, либо
переоценивают реальные возможности ребенка. Одни из них спокойны, другие безразличны, третьи
проявляют излишнее волнение и тревогу за успех или неуспех ребенка. Взаимодействуя с ребенком, могут
следовать либеральному стилю, предоставляя ребенку свободу выбора, слабо контролируя его
деятельность, или, наоборот, стремятся удержать, привязать к себе ребенка, лишить его
самостоятельности.Родителям с высоким уровнем педагогической культуры ребенок нравиться таким,
какой он есть, они не стремятся активно «переделать» его, уважают его индивидуальность, стараются как
можно больше времени проводить с ребенком, заинтересованы в его делах и планах, высоко оценивают
интеллектуальные и творческие способности ребенка, хорошо осведомлены о них. Родители доверяют
ребенку, поощряют его самостоятельность. Они уверены в себе, хорошо рефлексируют свои собственные
мотивы, планомерно реализуют свои намерения, у них развито чувство внутреннего долга, активность и
самостоятельность. Родители этой категории хорошо прогнозируют дальнейшее развитие всех сторон
личности ребенка в соответствии с его реальными возможностями и способностями. Взаимодействуя с
ребенком, такие родители часто используют позитивную оценку, похвалу, одобрение деятельности
ребенка, последовательны в требованиях к нему.
Таким образом, формирование педагогической культуры родителей, усвоение стереотипов воспитания
и развития ребенка, начинается с самого детства в родительской семье, где и закладываются основы
родительской культуры. Целенаправленный процесс формированияпедагогической культуры родителей
переживает стадию становления и реконструкции. В настоящее время делаются попытки для его
реализации. Это происходит силами таких социальных институтов, как государственные органы власти,
образовательные учреждения, сферы социального обслуживания, средства массовой информации и
системы здравоохранения. Но эти попытки разнородны, не систематичны, требуют единой, комплексной
системы реализации.Формирование педагогической культуры, коррекция отношения к ребенку и
взаимодействия с ним необходимо проводить длительный период времени на основание различных
программ работы с родителями, ориентированными на формирование и закрепление
духовно-нравственных установок в отношениях «родитель-ребенок», ломки стереотипов семейного
воспитания, развитие адекватных представлений об особенностях психического и личностного развития
ребенка, способах и стилях взаимодействия с ним. Речь идет о комплексных программах,
ориентированных на помощь семье в воспитании и развитии детей, исходя из специфики того или иного
социального института. Педагогической культуры родителей должны заниматься специалисты,
квалифицированно подготовленные для работы с семьей: педагоги, воспитатели, социальные педагоги и
психологи, медицинские работники. Необходимы специализированные программы для целенаправленной
подготовки специалистов к работе с семьей, снабжение методическим инструментарием, качественной
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теоретической подготовкой. Следует пропагандировать возможность обращения к специалистам
информационно-консультационных служб, воспитательно-образовательных, медицинских учреждений,
устранять барьеры обращения за квалифицированной помощью, чтобы родители стремились к
разрешению проблем, связанных с воспитанием и развитием детей в семье, стремились к изменению себя,
развитию своей родительской культуры.
1 Афанасьева Т.М. Семья. – М., 1988.
2 Кравченко А.И. Семья и брак. – М., 2010.
3 Гребенников И.В. Основысемейной жизни. – М., 1991.
4 Куликова Т.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание. – М., 1999.
5 Коджаспирова Г.М. Педагогика. – М., 2004.
6 Островская Л.Ф. Педагогические знания родителя. – М., 1983.
7 Зверева О.Л., Ганичева А.Н., Кротова Т.В. Семейная педагогика и домашнее воспитание детей раннего и
дошкольного возраста. – М., 2009.
Тҥйін
Тотанова А.С. – п.ғ.к., жалпы, жасерекшелік және әлеуметтік педагогика кафедрасының профессоры
«Ата-аналардың педагогикалық мәдениеті отбасы тәрбиесі құрылымындағы басты компонент ретінде»
Тәрбие барысында елеусіз қалған кӛптеген қателіктер педагогикалық мәдениеті тӛмен ата – аналар тарапынан
орын алады, олар ӛзіндік ата – аналық парызына салғырт қарап, отбасылық тәрбие мәселелерін шешудегі
оқшауланған күшті түрткінің болу мен отбасылық тәрбие құрылымын ӛзгертуден бас тартуы болып табылады. Ата –
аналардың педагогикалық мәдениеті отбасы тәрбиесі құрылымының басты компоненті болып табылады. Отбасы бала
үшін бір мезетте ӛмір сүру ортасы және тәрбие ортасы болып табылады. Отбасы тәрбиесінің мақсаты тӛмендегідей
тұлға сапаларының қалыптасуы, ол сапалар балаға ӛмір барысында кездесетін қиындықтарды жеңуде басты құрал
болып табылады. Ата – аналардың педагогикалық мәдениеті отбасы ӛмірінің бейнесіне жағымды әсер етеді, бала
тәрбиесіндегі қателіктерге жол бермейді, қалыптан тыс жағдайларда дұрыс шешім табуға кӛмек береді.
Ата-аналардың педагогикалық мәдениеті ата мен ананың тәрбие іс-әрекетіне жағымды әсерін тигізеді. Сонымен қатар
қалыптан тыс жағдайларда тиімді шешімдер тауып, отбасы тәрбиесі қателіктеріне жол бермейді.
Тірек сӛздер: отбасы, ата-ана, бала, тәрбие үрдісі, отбасы тәрбиесі, тәрбие ортасы, ата-аналардың педагогикалық
мәдениеті, ата-аналардың педагогикалық мәдениетінің деңгейі
Summary
A.S. Totanova - Ph.D., professor of the Abai Kazakh National Pedagogical University
«Pedagogical culture of parents as an important component in the structure of family education»
Many mistakes and miscalculations, allowed parents in the upbringing and development of the child, are the result of
parenting with a low level of pedagogical culture, which manifests itself in the irresponsible attitude to fulfill its educational
functions, strong motivational limitations in solving the problems of family education, unavailability and unwillingness to
change existing stereotypes education. Pedagogical culture of parents is an essential component in the structure of family
education. Family for child is both a habitat, and educational environment. The purpose of family education is the formation of
personal qualities that will help adequately overcome difficulties and obstacles encountered in life. Pedagogical culture of
parents has beneficial effects on the entire way of family life helps to avoid mistakes in the upbringing of children, to find the
right decisions in unusual situations. Pedagogical culture of parents is the basis of the actual educational activity of father and
mother, helping them to avoid mistakes in the traditional family education and to find the right solutions in unusual situations.
Keywords:family, parents, children, parenting, the process of education, family education, educational environment,
pedagogical culture of parents, components and levels of pedagogical culture of parents
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ЖАНҦЯДАҒЫ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТЫҢ БАЛА ТҦЛҒАСЫНЫҢ ДАМУЫНА ӘСЕРІ
М.С. Ибашова–Абай атындағы ҚазҰПУПсихология ҒЗИаға ғылыми қызметкер
Мақалада жанұядағықарым-қатынас, тәрбие, бала тәрбиесі, тұлғалық қалыптасу, ӛзара қарым-қатынас мәселелері
қарастырылады. Отандық, шетелдік,кеңестік ғалымдардыңотбасындағы тәрбие мәселесі жайлы келтірілген
кӛзқарастарына шолу жасалады. Қазақ отбасынын негізгі ұлттық құндылықтары, тәрбиелеудің ұрпақтан ұрпаққа
жалғасып келе жатқан дәстүрлері келтіріледі.Сонымен қатар, ұлттық құндылықтарымызбен тәрбиелеу
жәнежанұядағы қалыптасқанжағымды қарым-қатынас - баланың қалыпты дамуына, тұлғалық қалыптасуына әсер
ететіндігі жайлы сӛз болады.
Тірек сӛздер: Жанұя, қарым-қатынас, тәрбие, бала тәрбиесі, тұлғалық қалыптасу, ӛзара қарым-қатынас

Жанұя-адамзаттың ӛсіп-ӛнер, қаз тұрып қанат қағар ошағы, алтын бесігі. Сондай-ақ, ол адам
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қоғамының ең негізгі және ӛте ертеде пайда болған алғашқы бірлестігі. Бұл тұрғыда жанұяны баланың ӛзі
және басқалар туралы ойы қалыптасатын әлеуметтік, сонымен қатар рухани мәдениетінің орталығы деуге
әбден болады. Шаңырақтағы береке-бірлік, әлеуметтік т.б. жағдайлар отбасы мүшелеріне тікелей әсер
етеді. Содан да болар ата-аналардың балаларымен ӛзара қатынасы сол отбасының байырғы тарихымен
тығыз байланысты. Олай дейтініміз отбасындағы ӛзара қарым-қатынастың дамуына адамның ӛзінің
басынан ӛткен жағдайлар ғана емес, арғы ата-баба ӛмірінің де ықпалы бар. Бұған қырғыз елінің заңғар
жазушысы Ш.Айтматовтың ―Ешбір халық ӛзінің тарихи тамырынан ұзап кете алмайды, жақсы болсын,
жаман болсын ӛзінің тарихымен бірге болады‖ деуімен, Бауыржан атамыздың ―Бала нені білсе жастан ұядан, ӛле-ӛлгенше соны таныр қиядан. Ата-анадан ӛсіп, ұрпақ тараған, жақсы, жаман болса - солардан‖
деген тұжырымы дәлел [1].Дана сӛздердің озықтығына бір-ақ мысал келтірейік. ―Адам бақыты - бала‖. Бұл
қағиданы қазақ ―Адам бақыты-бала, егер ол саналы болса‖ деп түйіндейді. Шынында да ұрпақ
тәрбиесіндегі кемшілік мертігумен бірдей. Тәрбие бала тумай тұрып басталуы тиіс. Халық сондықтан да:
Отбасында шырақ болып жанады,
Мейірімділік тарататын жанары.
Анасының тәрбиесін, тәлімін,
Сәби болса іште жатып алады, деуімен қатар
Бала тәрбиесі басынан,
Еңбекке баулу жасынан,-дейді [2].

ал Абай дана ―Бала неғұрлым кӛп естіп, кӛп кӛрсе, соғұрлым кӛп біледі‖ деген. Бала кез келген құбылыс
пен оқиғаны ең алдымен ӛз отбасынан кӛреді, жақсылық пен жамандық тұрғысындағы тұжырымдарды
ата-анасынан естіп, солардан байқайды. Бұл ақиқатты В.Сатир―Отбасы-барлық әлемнің
микрокосмосы‖-деп дәл бере білген [3]. Яғни ғалымның ойы әлемді түсіну үшін отбасын толық тану қажет
қағидасына саяды. Даналардың сӛзі ұрпақ үшін тек танымдық дүние ғана емес, ол ата-аналар үшін де
аңсап, сусап оқитын тәлімдік, тәрбиелік ӛнеге.
Жанұя мүшелерінің үлкендері мен кішілері арасындағы сыйласымдылығы, балалардың ӛз
құрбыларымен, ересектермен араласуы олардың тәрбиесіне және жан-жақты ӛсіп жетілуіне игі
ықпалынтигізеді. Бұл тұрғыда баланың айналасындағылармен қарым-қатынас жасау әдісін ата-анамен
ӛзара әрекеттестігі нәтижесінде меңгеретінін айту қажет. Сондықтан әке-шеше барлық жағынан ӛз
баласының алғашқы ұстазы десек, ата-ана мен бала қатынасы қай заманда да ӛзекті мәселеге айналған.
Отбасының психологиялық жәйі онды болу үшін кішілердің ересектерге қатынасы тӛтенше маңызды.
Барлық уақытта ӛмір тәжірибесінен ақыл түйген адамдар ұрпақтарына ересектерді сыйлау, сүю,
қамқорлық жасау сияқты рухани ӛсиет қалдырған. Осы орайда балалар тек әке-шешесімен ғана емес, ең
алдымен, ата-әжелерімен жылы, тығыз байланыста болуды үйреніп, оларда кӛптеген ұрпақтар арқылы
жалғасып, келе жатқан біртұтас отбасылық сезім пайда болуы керек. Ата-ананың балаға қатынасы,
отбасындағы жағдай– бала үшін бір мектеп. Отбасында кӛрген білгенін бала құрбылары арасында,
балабақша, мектепте, есейгенде еңбек ұжымдарында кӛрсетеді. Сол себептен, отбасы тәрбиесі, жанұяда
және әлеуметтік ортада аса маңызды.
Американдық психолог А.Фромм «отбасы тәрбиесі балаға деген сый-құрмет негізінде ғана дұрыс
жүреді» десе, жапондықтардың айтуынша: «бала ӛмірге келген қонақ». Қазақтар да, кезінде бала
тәрбиесіне ерекше қарап: «Ұлыңа бес жасқа дейін патшандай қара...» - деген.
Қазақ отбасының негізгі ұлттық құндылықтарына: а) бала тәрбиесіне байланысты дәстүрлер; б)
ересектер мен кішілердің отбасындағы белгіленген орны мен ӛзара қырым-қатынаста оны басшылыққа алу
жатады. Отбасы ӛмірінің осындай тәртібі, ӛзара қарым-қатынасты, қалыптасқан құндылықтар жүйесі мен
қажеттіліктері кӛп жағдайда адамның дүниетанымын, сенімі мен мінезін, соған сай жасайтын
іс-әрекеттерін қалыптастырады. Қазақ отбасындағы қарым-қатынас мәдениетінің арқауы да нақ осы болса
керек. Ата-ана мен бала бойындағы қарым-қатынас мәдениеті, дұрыс қатынас жасау әдетін үйретуде,
ата-аналар осы мәселе тӛңірегінде, яғни қарым-қатынас мәдениеті бойынша білім-тәжірибемен жан-жақты
қаруланып, оны түзету, алдын алу шараларымен таныс болулары керек.
Жас ұрпақты тәрбиелеудегі алғашқыәлеуметтік орта болып саналатын отбасының келешек ел иелерін
ақыл-ойы дамыған, парасатты жан ретінде қалыптасуындағы маңызы зор. Бұл тұрғыда әр отбасындағы
ата-ана мен бала қатынасының ерекшеліктері, соның ішінде психологиялық ерекшеліктердің бар
екенібәрімізге мәлім. Тіпті халқымызда ―Балаңды бес жасқа дейін патшаңдай сыйла, бес жастан он жасқа
дейін құлыңдай жұмса, одан соң ӛзіңе ақыл қосар дос сана‖ деген аталы сӛз бар. Бұл қағиданы бағдаршам
етіп ұстаған әрбір ата-ананың бала тәрбиесінде ӛзіндік жетістікке жетері сӛзсіз.
Демек, ата-ананың дара психологиялық қырлары бала тұлғасының дамуына ӛз әсерін тигізетіні
дәлелдеуді қажет етпейді. А.А.Холева мен З.М.Богословская жүргізген зерттеулер нәтижесі мектепке
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дейінгі жастағы бала қарым-қатынасының отбасылық қарым-қатынас типтеріне тәуелді болатынын
кӛрсетеді [3]. Егер отбасы мүшелерінің арасында жылы, мейірімді, бауырмал қатынас, сондай-ақ бала
тәрбиесі жӛнінде ӛзара келісім болса онда жеткіншектің ақыл-ойы жақсы дамиды, әрі еңбекқор, әлеуметтік
ортада белсенді және ересектермен де, ӛз құрдастарымен де жақын әрі жағымды қарым-қатынасқа түсе
алады. Ата-аналардың кӛңіл күйі балаға үлкен әсер етеді. Себебі олар балаға дербес еркін адам болып
ӛсуіне, ӛзін ӛмірге дұрыс бейімдеуіне, ата-ана мен бала арасындағы достық қарым-қатынастың
қалыптасуына кесірін тигізеді. Сондықтан бала ӛз дербестігі үшін күресуге әрекеттенеді де, кӛптеген
ұрыс-керістің, күйзелістің себепкері болады.Мазмұнды қарым-қатынастың шектелуі кӛбіне ата-анасы
шектен тыс қадағалап, суық байланыста болған балаларда кездеседі. Бұл кезде балада, оқшаулану,
сенімсіздік, ересектерді мойындамаушылық байқалады. Сондықтан ата-ана балаға тең адамдай қарап,
әруақытта онымен санасуы керек. Егер бала теріс қылық жасағанның ӛзінде оған соның кӛзқарасымен
қарауға тырысқан абзал. Психологиялық зерттеулер мен психолог-практиктердің кеңестеріне сүйенсек
ата-анаға туар басты қиындық олардың балаға дұрыс талап қоя алмауында. Соның ішіндегі қарапайым
қатенің бірі-баланың жас ерекшелігіне қарай психологиялық ӛзгерісімен есептеспеуі, мұның ӛзі бала
бойында әр түрлі жағымсыз қылықтардың пайда болуына әкеп соғады. Мысалы, кей ата-ана баласының
ӛзін тыңдамайтынын, әрдайым оған қарсылық білдіретінін айтып шағымданады. Мұның бәрі олардың
ӛздерінің істемеген ісінбаладан талап етуі барысында туындайтын қиындық. Баланың ата-анасына деген
қарсылық сезімі жӛн-жосықсыз талаптың нәтижесінде болатыны талассыз.
Ал бұған керісінше отбасының дұрыс тәрбиесін байқаған бала ата-ананың пікірімен санасып, ӛзінің
тәртібін де қадағалауға талпынады. Психологияда ата-ананың балаға немқұрайлы, суық қарауы ең үлкен
жаза болып саналады. Американың белгілі қоғам қайраткері, балалар дәрігері Т.Скок баланың
тәртіптілігінің негізін ата-анаға деген махаббатпен ұштастырады. Әр қателігінде ұрып-соғып жаза қолдану
олардың бір-бірімен қарым-қатынасына зиян келтіреді. Ересектермен баланың қарым-қатынас стилі тек
байланыс орнату құралы ғана емес, сонымен қатар тәрбиелеудің бір әдісі болып табылады [3].
Ӛз үйінде бала үлкендерге еліктеуді үйренеді, сол арқылы ӛмірге қажетті тәжірибе жинақтайды.
Отбасы мүшелерінің ішінде ол анасымен етене жақын болады. Баланы ӛз құрбыларынан кем қылмай,
білімге құштар, ӛнерге әуес болуына ата-ананың рӛлі зор. Ата-ананың ӛз баласының табиғатына қарауы,
зерттеулер кӛрсеткендей ―қабылдау және сүю‖ типі баланың жалпы дамуы мен шығармашылық
қабілеттерінің қалыптасуына жағымды екені анықталды. Баламен ынтымақтастық қатынас ұлдардың
аналарына, қыздардың әкелеріне деген жағымды қарым-қатынас жағдайына келудің бірден-бір жолы.
Ұлдар аналары ӛзін түсіну, жақсы кӛрумен қатар оның жеке басын сыйлау, ой-пікірлерімен, сезімдерімен
бӛлісу және ӛз қызығуларын, қабілеттілігін қолдағанын қалады. Қыздар болса әкелерінің ӛздерімен
демократиялық қарым-қатынаста болғанын және бойындағы жағымсыз қасиеттерінен гӛрі, оңды
жақтарын кӛре білетін ынтымақты қарым-қатынасты қалайды. Ӛзара түсіністіктің осындай факторлары
баланың жалпы физиологиялық-психологиялық дамуымен қатар, тұлғалық-шығармашылық дербес
әрекетті жүзеге асырудың бастапқы алғы шарты болып саналады.
Демек, болашақ ұрпақтың тәрбиелі, мәдениетті, білімді болуы ең алдымен ата-анадан, отбасы-ошақ
қасынан басталмақ. Сол себепті қазақта ―ұяда не кӛрсең, ұшқанда соны ілерсің‖ деген даналық сӛзі тегін
айтылмаса керек. Қазақ ―Әке-асқар тау, шеше-бауырындағы бұлақ‖ дейді [7]. Сонау Адам ата мен Хауа
анадан бастау алған екі қосақ күні бүгін де бӛлінбес жұбы толыға мәуелеп, гүлденіп ӛніп, бұтақтан
шоғырын қалыңдатып, әулеттен әулетке жалғасып келеді, жалғаса береді де. Жас сәби шыр етіп дүниеге
келгеннен бастап, әр дамның ӛзіндік, қайталанбас психологиялық ӛмір баяны басталады. Қоршаған ортаны
танып білуге кӛмек беріп, сүйеніш, қамқоршы болатын оның ӛз ұясы, жақын туыстары.
Кеңес психологиясында баланың дамуы қоғамдық тарихи тәжірибені меңгеру формасында ӛтеді деп
қарастырылады. Баланың психикалық дамуының басты шарты ересектермен қарым-қатынасы болып
табылады (Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, Д.В.Эльконин, М.И.Лисина). Л.С.Выготский кішкене
балаларды жақын ересектерге бағдарланған ―максималды әлеуметтік тіршілік иелері‖ деп атайды [4].
Оның ойынша бала үшін ересек адам ―барлық жағдайдың психологиялық орталығы‖ болып табылады.
Баланың ересектермен қарым-қатынасқа деген қажеттілігі оның ары қарайғы психикалық дамуының
негізін және қозғаушы күшін құрайды.
Баланың әлеуметтану үрдісінде жанұя бірінші және негізгі әлеуметтік институт болып табылады.
Жанұя ішіндегі қарым-қатынастар басқа қоғамдық қарым-қатынаспен салыстырғанда баланың рухани
дамуындағы потенциалды қамтамасыз ететін ерекшеліктерге ие: 1) Баланың қарым-қатынасқа деген
негізгі қажеттілігі жанұя мүшелерінің тікелей байланыстары арқылы қанағаттанып отырады (Е.А.Аркин,
Л.И.Божович, М.Ю.Кистяковская, М.И.Лисина, А.А.Люблинская). 2) Жанұядағы қарым-қатынас некелік
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және туыстық қатынасқа негізделеді, жұбайлық және ата-аналық махаббатқа сүйенетін терең тұлғалық
қатынастарды тудырады. Бұл ерекшеліктер балаларда жоғарғы адамгершіліктік қасиеттерді, жағымды
ӛзіндік сезімді, дүниеге деген кӛзқарасты және ӛзіне деген сенімділікті қалыптастырады. Жақындық сенім
және ынтымақтық атмосферадағы қарым-қатынас бала психикасына жақсы әсер етеді және баланың
эмоциялық сезінулеріне дұрыс жол салады, сондай-ақ әлеуметтік сезінулердің алғашқы мектебі болып
табылады (И.С.Кон, А.А.Люблинская, Т.А.Рипина, С.П.Тищенко) [5].
С.П.Тищенко ӛз жұмысында ата-аналардың баласын бағалаудағы мақтаулары, баланың эмоциясының
қалыптасуына қалай әсер ететіндігі туралы айта келіп, әртүрлі жанұядағы осы қатынастың басымырақ үш
типін айырады. 1. Әділ талап етілген мақтау; 2. Талапсыз, шектен тыс асыра мақтау; 3. Жәй бағдарланған
түрде талап етілген мақтау [6].
Жанұяның ӛзара әрекеттестігінің, баланың жеке адам аралық байланыста кӛрінуін Т.В.Нещерт ӛз
зерттеулерінде кӛп қарастырған [6]. Қазіргі кезде тұлғаны қалыптастыру мәселесі маңызды міндеттердің
бірі болғандықтан аталмыш мәселені шешудегі басты рӛлді жанұя алады. Ӛйткені мұнда рухани тұлғаның
негізі қаланады, адамгершілік және азаматтық ӛзіндік сана, сондай-ақ адамның ӛзін-ӛзі анықтауы
қалыптасады. Сондықтан отбасы әсерінің күшін басқа тәрбие институттарымен салыстыруға келмейді.
Демек отбасының бала тәрбиесіндегі алар орнын халқымыз ―ұяда не кӛрсең, ұшқанда соны ілерсің‖ деген
даналық оймен түйе білген.
Тұжырымдай келгенде, кез-келген отбасындағы балаға деген жағымды қарым-қатынас пен тиімді
тәрбиелеу стилінің орын алуы баланың жалпы ақыл-ой және жеке тұлғалық дамуының бастапқы
алғышарты болып табылады. Дұрыс қалыптасқан отбасылық қарым-қатынас баланың
тұлғалық-психологиялық дамуының ғана емес, оның шығармашылық қабілеттері мен іскерліктерінің
дамуының қайнар кӛзі болып табылады
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Резюме
М.С. Ибашова - научный сотрудник КазНПУ имени Абая
«Влияние взаимоотношений в семье на развитие личности ребенка»
В статье рассматривается вопросы сесейного воспитания и влияние межличностных взаимоотношений в семье на
развитие ребенка, а также вопросы формирования личности. Сделан обзор взглядов отечественных зарубежных и
советских ученых на семейное воспитание. В статье представлены основные казахские традиционные ценности и
обычаи передаваемые из поколение в поколение. Национальные ценности и благополучие в семье рассматриваются
как причины личностного развития ребенка.
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Summary
M. S. Ibashova - the research associate of KAZNPU named after Abay
«Influence of relationship in the family on development of the identity of the child»
The article examines the influence of family upbringing and interpersonal relationships in the family for the child's
development, as well as issues of identity formation. A review of the ideas of domestic, Soviet and foreign scientists on family
upbringing. The article presents the main Kazakh traditional values and customs handed down from generation to generation.
National values and the well-being of the family are considered as the cause of the child's personal development.
Key words: Family, relationships, education, upbringing, personal development, relationships

УДК:769.422.12
52

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Бастауыш мектеп және дене мәдениеті» сериясы, №2(45), 2015 ж.

ДЕНЕ ЖАТТЫҒУЛАРЫ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ СПОРТТЫҚ ЖҦМЫС
ҚАБІЛЕТІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ
Э.К.Ахметова –п.ғ.к.,доцент, Абай ат.ҚазҰПУ магистратура және РҺD докторонтура институты,
С.Х.Ерназаров – дене мәдениеті және спорт мамандығы бойынша 2-курс магистранты
Абай ат.ҚазҰПУ магистратура және РҺD докторантура институты
Бұл мақалада оқушылардың спорттық дене жұмыс қабілетін қалыптастыруды зерттеу. Спорт түрлерімен сабақтан
тыс уақытта үйірмелерде қосымша айналысу оқушылардың тиімді демалыс құралы болып табылатын кӛптеген
зерттеулерді баяндап, оқу-жаттығу нәтижесінің негізінде оқушылардың спорттық жұмыс қабілетін қалыптастыру.
Әсем, әдемі, кӛркем болуға талпыну адамға тән дұрыс қозғаушы күш. Осы талпынысты қозғаушы күшті балалардың
үнемі дене тәрбиесімен шұғылдануын, дұрыс тамақтануын, салауатты ӛмір салтын қадағалауды жүйелі
ұйымдастыруға пайдалану қажет. Бұлшық ет бітімін жақсы жетілдіріп дамытпайынша әдемі мүсіннің болмайтынын
балаларға түсіндіру қажет. Сонымен қатар адамның дене бітімінің түзу жақсы болмауы кӛзге оғаш кӛрінетінін, және
сұлу да әсем дене бітмінің еркін қозғалатынында айта кеткен жӛн. Әрине спортпен шектен тыс кӛп шұғылдануға
болмайтынында ұмытпаған дұрыс. Дене тәрбиесі бала ӛмірінің бірінші күнінен басталады және бала ӛмірін
қорғаудыңнегізгі кепілі. Ӛйткені дене тәрбиесі теориясы ӛзіне және балаға ӛте қажеттіліктердің барлығын
жинақтаған.
Тірек сӛздер: жаттығу, шеберлік, эстетика, қозғалыс, жүктеме

Бүгінгі таңда күн тәртібінде оқушылардың ӛзін-ӛзі басқаруды дамыту міндеттері қойылып, олардың
дербестігі мен белсенділік дағдысын тәрбиелеу және дамыту қажеттілігі күннен-күнге артып отыр. Білім
беретін мектептерде оқушыларға ӛз кәсіби міндеттерін жете білетін, қажетті білімін меңгерген, ӛз Отанын
сүйетін ел азаматын дайындау міндеті жүктелген. Осы мақсатта білім беретін оқу орындарында
оқушыларды жан-жақты дайындаудың сапасын арттыруға ерекше кӛңіл бӛлінуде. Сондай-ақ тәрбиенің
ықпал жасау ӛрісі де орасан кеңейе түсті [1].
Спорт түрлерімен сабақтан тыс уақытта үйірмелерде қосымша айналысу оқушылардың тиiмдi демалыс
құралы болып табылатынын кӛптеген зерттеулерде баяндалады, бұл оқу-жаттығу нәтижесі негізінде
оқушылардың спорттық жұмыс қабілетін қалыптастыруға жақсы есер етедi. Аптасына екi рет дене
тәрбиесi сабағы жүретiн оқушыларға қарағанда дене жаттығуларымен бiр аптада 4-5 сағат айналысатын
оқушыларда дене сапаларының дамып, спорттық жұмыс қабілеттерінің қалыптасуы жоғары екенiн және
оқушылардың оқу үлгерімінің жақсы дәрежеде болатынын ғалымдар ғылыми еңбектерiнде атап кӛрсетеді
[2].
Жалпы орта мектептерде дене жаттығулары арқылы оқушыларды спорттық жұмыс қабілетін
қалыптастыруға байланысты жазылған ғылыми еңбектер кӛбінесе пәннің білімдік мазмұнын ашыуға
негізделіп, ал тәрбиелік жақтарына шолу жасаумен шектеліп отырады.
Сынып оқушыларыбірдей емес. Оқушының жан-жақты қалыптасуына, дене тәрбиесінің әсері
туралығалымдардың еңбектерінде қарастырылған [3].
Қоғамдағы әлеуметтік-экономикалық ӛзгерістермен бала тәрбиесіне байланысты қоғамдық
орындардың қысқаруы, қаржы тапшылығы және онымен қоса экологияның әсері денсаулық мәселесін
тығырыққа тіреп отыр. Білім берудің заманауи талаптарына байланысты мектепте жүргізілетін қосымша
дене тәрбиесі сабақтары, үйірмелердің жаңаруы, бала тәрбиесіне жақсы әсерін тигізуде. Сол себепті жаңа
үлгідегі мектептердің ішкі мүмкіншіліктерді толық пайдалану қажет.
Бүгінде дене тәрбиесінің салалары болып, ӛмірге енген алуан түрлі жаттығулар жеке тұлғаның жұмыс
қабілетінің дамуының ӛзегі екендігіне ешкім күмән келтірмейді [4].
Саралап оқыту оқушылардың бейімділігін, қызығушылығын анықтай отырып оқыту қазіргі
мектептердіңдаму бағытына айналып отыр. Дене жаттығуларымен тәрбиелеу мақсаты кез-келген
оқушылардың оқыту процесінде жеке тұлға болып қалыптасуына жаттығу сабақтарының әсер етуі арқылы
олардың ақыл-ойларының еркін болуына, ӛзін-ӛзі тануына үлкен әсерін тигізетін бірден-бір ғылым болып
есептеледі. Әртүрлі деңгейдегі жаттығулар арқылы оқытудыңерекшеліктері әр түрлі әлеуметтік
жағдайдағы балалар үшін, олардың қабілеті, икемділігі, қызығушылығын ескере отырып, әр топқа сәйкес
бағдарлама жасалады. Жалпы білім беретін мектептерде сыныптағы оқушыларды топқа бӛлу кеңінен
тараған. Топтарды жылдамдар, орташалар, бояулар деп атайды. Мұндай оқытуды жүзеге асыру үшін
тӛменгі сынып оқушыларына күрделілігі әртүрлі жұмыстарды тапсырып, істің нәтижелі болуына
мүмкіндік жасау қажет. Шеберлікті, іскерлікті және білім мен білік дағдыларын қалыптастыруда әр түрлі
істер жасауда жәрдемдесу міндеті.
Мектептегі балалардың ӛз бетінше жан-жақты жаттығу жасауына әсер ететін, белсенділігін арттыратын
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дене тәрбиесі үйірмелердің адам денсаулығыннығайтып күш жігерін, ақыл-ойын жетілдірумен қоса дене
тәрбие мақсатын ӛзара байланысты қарастыру бүгінде басты міндеттердің бірі болып отыр. Қазақстан
мектептерінде бастауыш сатыда дене тәрбиесінде жүргізілетін жаттығулар ӛз дәрежесінде әлі жетілген
жоқ. Жеке тұлғаны үйлесімді дамытуда, денсаулығын нығайтып күш-жігерін, ақыл-ойын жетілдіруде дене
тәрбиесінің маңызы зор.
Дене шынықтыру сабақтарының негізгі міндеті қимылдың белгілі бір комплексін жасап үйрену болып
табылады. Бастауыш мектепте оқушысының жүріп – тұруы режимі, шынығу туралы, сымбаттылық туралы
айтылады [5].
Спорт
-қоғамдағыжалпымәдениеттіңбӛлігі,
адамныңжұмыс
қабілеттеріндамытуменденсаулығынңығайтуғабағытталған
әлеуметтікқызметтіңбірсаласы.
Жастардыңжұмыс
қабілетінің
дамуынспортсызелестетумүмкінемес.
Денесі
жақсыдамығандепкүнрежимінеспортпенжүйелі
айналысудыенгізген,ағзаныңшынығуыүшінтабиғи
факторларды
тұрақтыпайдаланатын,жұмысты
белсендідемалыспенкезектестіріп
отыратынжасадамдыайтамыз.Қалыптасқанӛмірсалты, еңбек ету мен дене тәрбиесінің жүйесі
балаларменжеткіншектердіңкүнделіктіқозғалыс белсенділігін ӛзгертуі, не оны арттыруы мүмкін.
Кішіжастағы
балаларда
тәуліктікқозғалысбелсенділігікӛп
жағдайда
тұқым
қуалаушылық
негіздеқалыптасатын,
биологиялық
себептерменреттеледі.
Үлкенжастағыбалаларда,
әсіресе
жеткіншектерде, ол әлеуметтік жағдайлардыңәсеріменқоғамдық тәрбие беру барысындажекелей
қалыптасады.
Жалпы орта мектеп оқушыларының спорттық жұмыс қабілетін қалыптастыру мәселесі бойынша
психологиялық-педагогикалық әдебиеттерді теориялық талдаулар, мұғалімнің дене тәрбиесі құралдарын
пайдалана отырып, дене тәрбиесі жұмысына әзірленуін, оқыту мен тәрбие шеңберінде психологиялық,
теориялық, практикалық, әдістемелік, дене даярлығын қалыптастырудың біріктіруші үдерісі ретінде
қарастыруға мүмкіндік береді.Денсаулық, денені тәрбиелеу, дене шынықтыру, салауатты ӛмір салты және
т.б. биологиялық тәрізді, әлеуметтік те қажеттілік болып табылады. Бұл топтың қажеттіліктерінің
бұзылуы, оқушылардың іс-әрекеттік жүйелерінің бұзылуы мен ренжуіне, түптеп келгенде, мектеп
оқушыларының денсаулығының нашарлауына әкеліп соқтырады.
Жасӛспірімдердің спорттық жаттығу қабілетін қалыптастыруда дене тәрбиесі құралдарын қолдану мен
оларды жүйелендіру жолымен келу қызығушылығын зерттегенде, біз мектеп оқушыларының спорттық
іс-әрекетінде кәсіби кӛзқарасты қолдандық. Мұндай кӛзқарасқа негіз болғаны: нысанның қызметі мен
құрылымының
маңызы
мен
ӛзара
байланысыныңдиалектикалықтүсінігі
туралыой.
Спорттықіс-әрекетміндеті білім беру жүйесінің құрамдас бӛліктерінің табиғатымен байланыстылығы, әрі
оның нысандарының құрылымымен айқындалады. Дене тәрбиесі және спорт қызметінің іс-әрекеттерінде
дене тәрбиесі жұмыстарын ұйымдастыруға дайындықтың рефлексиялық құрамдас бӛлігін кӛрсете
отырып, мектеп оқушыларының дене тәрбиесі және спорт қызметіне қызығушылық іс-әрекетінің мақсатты
түрде жүзеге асуы мен дұрыс ұйымдастырылуының маңызды қыры деп санайтын зерттеушілеріміз.
Жасӛспірімдердің дене тәрбиесі қалыптасқан мектеп оқушыларының дене сипатының осы
кӛрсеткіштерін пайдалана отырып, мынаны ескерген жӛн. Дене тәрбиесі қалыптасқан мектеп
оқушыларының дене сапаларының дамуының жоғары деңгейі - жақсы денсаулықтың кепілі, тиімді жұмыс
қабілеттілігінің бар екендігінің және үлкен спортта жеке спорт түрлері бойынша жоғары нәтижеге жете
алатындығының айғағы. Ал кейде, дене пішіні жақсы дамыған мектеп оқушыларының салқыннан, суық
тиюден пайда болатын ауруларға қарсы тұра алмайтындығын немесе бұлшық еттері күшті болғанымен,
арқан бойымен тартылып шыға алмай жатқандығын байқауға болады. Сондықтан да, дене тәрбиесі
қалыптасқан мектеп оқушыларының дене сапаларының дамуын бағалауға әртүрлі кӛрсеткіштер
жиынтығы пайдаланылады және міндетті түрде денсаулық кӛрсеткіштері мен жұмыс қабілеттілігі, басқа
да қимылдардың орындалуы деңгейі салыстырылады.
Дене тәрбиесі жоғарыда айтылған кӛптеген белгілерге белгілі түрде әсер ететіндігіне байланысты дене
дамуының бір функциясы есебінде қаралады Осыған байланысты, дене жаттығуларымен айналысу
тиімділігі бағаланады да, олардың функциялық міндеттері айқындалады. Тәрбиелік міндеттер дене және
рухани күштердің белгілі нәтижесінде мектеп оқушыларының жан-жақты дамуына бағытталған. Дене
тәрбиесінің педагогикалық үдерістің құрамында бола отырып, ӛзіне тән құрал, әдіс арқылы оқушылардың
дене тәрбиесін қалыптастыруға, тәрбиенің жалпы міндеттерін шешуге, мүмкіндігі бар. Білімділік
міндеттер белгілібір қозғалыс жайлы білімі, біліктілігі мен дағдыларын қалыптастыруға, осы саладағы
арнаулы білімдермен қаруландыруға бағытталғандықтан, нәтижесінде белгілі бір деңгейде дене тәрбиесі
қалыптасқан мектеп оқушыларының дене сапаларын дамыту туралы білім жиынтығын алады деп білеміз.
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Белсенді оқушылардың спорттық жұмысын ұйымдастыруға келесі жалпы талаптар қойылады: әрбір
орындаушы ӛзінің міндеттерін, оны орындау әдістерін және құқығын жақсы білуі тиіс; барлық жауапты
тұлғалар тапсырманы ӛз уақытында және дәл орындауға міндетті; оқушылар жауапты адамдарға ақылмен
бағынуға үйретілген болуы керек; кӛмекшілердің жүмысын және оның нәтижелерін педагог кезендермен
бағалауы және мүмкін болған сәтсіздік және қате жӛнінде жӛнсіз (әдепсіз) пікір айтуға жол бермеу; уакыт
ӛткен сайын жауапты орындаушыларды ауыстырып, мүмкін болғанынша мұндай қоғамдық пайдалы
жұмысқа оқушылардың кӛп санын тарту дұрыс [6].
Жалпы жұмысқа қатыспайтын, бірақ сабаққа қатысатын адамдарды ұйымдастыру сабақтың табысты
ӛтуіне кедергі жасайтынын атымен жою немесе минимумға келтіру үшін қажет. Жаттығуларды уақытша
орындаудан босатылғандар ерекше назар аударуға тұрады. Тәртіп бойынша оларды да жұмысқа тарту
керек: педагогтің түсіндірмесін тыңдау, жаттығудың орындалуын байқап тұру, педагогтің сұрақтарына
жауап беру және т.б., осылай олар ӛзінің білімін толықтырады. Бұдан басқа олардың бір бӛлігі денсаулық
жағдайына кері әсері болмаса кейбір жаттығуларды орындауы мүмкін (жалпы саптан бӛлек бір шетте).
Сабақ жүмысына бұлай жалпы қатысу, тәртіпті бұзуға жол бермейді, білімді игере алмай қалудан
сақтандырады, сонымен бірге ӛз уақытында жалпы жұмысқа кірісіп, амалсыз артта қалушылықты жоюға
жәрдемдеседі.
Дене тәрбиесінің міндеттерін, оқыту қағидалардын және тәрбиені есепке алып сабақты ӛткізу
әдістемесіне келесі басты талаптар ұсынылады:
1. Әрбір сабақ айқын, алдын ала белгіленген шешімге қызмет етуі және ӛзімен аяқталган бүтіндей
қисындық (логикалық) және психологиялық жағынан алдында ӛткен және енді болатын сабақтармен
байланысқан болуы тиіс. Оқу материалы игеруге жеңіл, қолайлы болуы, жұмыс мүмкін болғанынша
жекелеп ӛткізуге бейімделіп және белгіленіп бӛлінген уақыт шегінде орындалатындай болуы тиіс. Ең
маңыздысы сабақ жүйесі оқушыларды қызықтырыпсалыстырмалы түрде күшсалудаартығыменталап
қоюжәнедұрыскӛңіл-күйдікелтіруболып табылады.
Әр сабақтың оқушыларға әсері жеткілікті жағдайда жан-жакты болуы тиіс. Ерекше әсері дене білімі
мен дене дамуы бӛлшектеріненжинақталуы тиіс. Берілген кезенде педагогикалық міндеттердің
тәуелділігіне сәйкес осы бӛліктердің біреуі айқындалады және басты орыналады.
Дене тәрбиесінің ерекше міндеттеріне қарамастан әрбір сабақадамгершілік, ақыл-ой, еңбек және
эстетикалық тәрбие идеяларын бала бойына ендіруі тиіс. Ал, олар жинақталған жағдайларға байланысты
іскеасырылады.
Оқушыларды біліммен, біліктілікпен және дағдылармен қаруландыру жүйесін әр сабақта бағыттау
қажет, ӛйткені ол интеллектуалдықжәнеерік-жігерсапаларындамытуға,таныпбілуге,қызығушылығын
қалыптастыруға дұрыс кӛзқарас, ол соңғы есепте табанды сенімділіктің болуына дұрысәсер етеді.
Оқушылардың ойлау қабілетінің белсенділігін табандылықпен арттыру, ӛз бетінше жұмыс істеуге
бейімділігін кӛрсетуі үшін жағдай жасау, ӛз жұмысына жеке жауапкершілік,оларды жеке кӛңіл-күйін
меңгеруге үйрету.
Оқушылардың қызмет әрекетінің мазмұны және сипаты жеткілікті дәрежеде жан-жақты болуы тиіс.
Денеге интеллектуалдық және ерік-жігер күшін салуы күштің түсуіне карай түрленуі тиіс, яғни жұмыс
қабілетінің белгіленген міндеттерді шешу үшін қажетті ұтымды деңгейіқамтамасызетілуі тиіс. Күрделі
қозғалыс үйлесімділігін талап ететін қимыләрекетті жақсы менгергенімен кезектестіру, шығармашылық
қызметті орындаушылықпен, қызықты жаттығулардыжәне т.б.дұрыс.
Мұндай қарама-қарсы ауыстырыпқосу қажуды болдырмауға жәрдемдеседі. Екінші жағынан, мұндай
ауыстырыпқосу жеткілікті дәрежеде біртіндеп күрделіленген кезде қабілеттің табыстыдамуы
орнатылғанжәнежайғастырылғанәрекеттіжаңасымен,солсәтте
күтпегенімен,дағдыланбаганымен(қазіргіӛскелеңӛмірдеайтарлыктай маңызы бар) жедел кезекке жетеді.
Мұнымен қатар оқушылардың түрлерінің созылатын, жиі, бірдей және барынша күрделі, қиын жұмыста
елемеуге болмайды.
Оқушылардың қызмет әрекеті сабақтың барлық кезінде үзіліссіз болуы тиіс. Бұл сабақтың уақытын
орынды пайдалануға, кезекті күш салуға қызметтік дайындықты сақтау, соныменбірге мүмкін болатын
тәртіп бұзушылықтың алдын алуға мүмкіндік береді.Сабаққа қажетті демалыс үзілісін ендіру тәртіп
бойынша белсенді сипат алуы тиіс: алдын ала қарастырылған қозғалыс тапсырмасын орындау; қозғалыс
қателерін (немесе жетістіктерін) және сандық нәтижесін талдау; алда болатынәрекетті ойша жобалау;
жолдастарының әрекеттерін бағалау және т.б.
Сабақты ӛткізу барысында әр түрлі, жан-жақты оқытып үйретужәне тәрбиелеу әдістерін міндетті түрде
пайдалану керек.
Оқушылардың интеллектуалдық белсенділігін арттыратын, үйретілетін әрекеттің ұтымды әдістерін ӛз
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беттерінше іздеуді, оқу жүйесіне зерттеу элементтерін кіргізуді талап ететін әдістерге ерекше назар аудару
қажет [7].
Спорттық жұмыс қабілетін қалыптастыру үшін белгіленген сабақты ойдағыдай ӛткізуде педагогтің
қызмет ету қабілеті орасан зор рӛл атқарады және келесі талаптарға жауап беруі тиіс:
Алда
тұрған
жұмыс
міндетгерін
жеңіл,
түсінікті
етіп
ашу
және
оғансәйкескелетінтапсырманыанықтау.Міндеттерментапсырмалароқушылардың
жағдайлары,
мүмкіндіктері, кейде олардың жиі кӛңілкүйлері мен қажеттіліктері нақтылы ескеріліп тұжырымдалуы тиіс.
Алда тұрған жүмыстың маңызды ерекшеліктерін алдын ала ескерту ретінде түсіндіру, жүмысты ӛз
бетінше аз немесе кӛп орындау кӛзделгенболса аса қажет. Оқушылар тапсырманы орындау жағдайы мен
тәртібі
туралы,
ал
кейде
қажетті
әрекеттерді
іске
асыру
әдістері,
оқу
құрал-жабдықтарынпайдалану,ӛзініңәрекеттерінжәнеоныңнәтижелерінбақылауы, жұмыс барысында
шығып қалуы мүмкін қателіктер жәнеқауіптілік жайлы ерекше мәлімет алуы орынды. Сонымен бірге
қозғалыстыңмеңгерілетін әдісінің жарамдылық ӛлшемі, сол сияқты күш салудың сипаты, қайталау саны,
қайталау нәтижесінің ӛлшемі және т.б.анықталған болуы тиіс. Артық жанашырлық жасауға,
оқушылардыңбастамашылдығы мен ӛзін-ӛзі билеушілік, дербестігін басып тастауға жолберуге болмайды.
Оқушылардың
қызмет
әрекетіне
араласу
олардың
дайындық
деңгейіменжағдайына,оқу-тәрбиежүйесініңміндеттеріне,тапсырманың күрделілігіне, нақтылы жағдайына
және т.б. байланыстыболады.
Оқытылып, үйретілетін қозғалыс әдісі туралы ұғым мен кӛзге елестетуді жүйелі қалыптастыру, оның
зандылықтарын терең ашу, ақиқат мүмкін жағдайда меңгергенін қолдану қағидалардын мұқият айқындау
және оқушыларды барлық жоспарланып қарастырылған қозғалыс біліктілігі мен дағдыларының кӛлемін
тиімді меңгерулеріне жәрдемдесетін басқа да білімдермен қаруландырады.
Оқушылардың мінез-құлқы мен жұмысын жүйелі бақылауды ӛзін-ӛзі бақылауымен үйлестіру. Сол
сияқты педагогке оқушылардың жағдайларытуралы мәліметтердің мазмұнын, сипатын және қызмет
әрекетінің нәтижелілігін, оған әсер ететін жұмыс жағдайын және т.б. ӛз уақтында, бәрінен де дұрысы
жедел мағынасына жетіп түсіну ерекше маңызды. Жұмыста пайда болатын қателердің себебін анықтау,
сонымен бірге оны жоюдың нақтылы жолдарын анықтау ерекше маңызды.
5.Жұмыс
жүктемесін
реттеу,
олардың
сипатынан,
шамасынан
және
ӛзарабайланысынажағымдыпсихологиялықклиматжасау,жұмыста ашылатын күш пен қабілеттерді, күш
салуды және жігердің кӛрінуінін нағыз барысына кӛңілді әсерленушілік, сонымен бірге сергектікті,
жарқын жүзділікті сезіну тәуелді [8].
Жүктемені ұтымды басқарудың маңызды жағдайы оларды бӛліктерге бӛлу, яғни жаттығуларды
орындаудағы талап етілетін күш салудың белгілі бір шамасын (дозасын) ұстап тұру және белгілеу,
сонымен бірге қажет болған жағдайда бастапқы кездегі белгіленген шаманы ӛзгерту болып табылады.
Бӛліктерге бӛлу әр түрлі әдістермен іске асырылады, мысалы, белгілі бір жаттығуларды қайталау
санымен, нақтылы амплитудасымен, қозғалыс жылдамдығымен, күшімен, оның қарқынымен, жалпы
үзақтығы немесе қозғалыс ара қашықтығының ӛлшемімен белгіленеді;
- қосымша салмақ жүктемесін пайдалануымен, серіппелі қарсыласумен немесе күрделі кедергі, шек
қоюмен;
- қозғалыс жолы бедерін күрделілендірумен;
- желдің бағыттағы немесе қарсы күшін, су ағыны күшін пайдалану және т.б.Жүктемені мӛлшерлеуде
белсенді және демалыс үшін жаттығу кезінде үзілістіпайдаланудың айтарлыктай маңызы бар. Әрбір
жекелеген жаттығудағы жүктемені реттеу және белгілеуде оқушылардың алдында алған жүктемеден
кейінгі, ал кейбір шамада және болашақ алдағы жаттығуларды табысты орындауға мүмкіндік жасайтын
жағдайы есепке алынылуы қажет. Одан басқа, жүктемелердің жүйелі ӛзгеруі бастапқыда ағзаның
жүктемеге біртіндеп қызметтік бейімделуіне жауап беруі тиіс. Содан кейін жоғары жүмыс қабілеті
деңгейін ұстап тұру және ақырында ағзаны салыстырмалы тыныштық жағдайына келтіру [9].
Жүктемені бұлай бӛлу немесе таратуды графикалык кескіндесе жүйелі кӛбірек немесе азырақ
бірқалыпты жүктемені кезектестірсе, онда толқын бейнесіндегі қисық сызық түрінде, ал соңында белсенді
демалыс сәттерімен болар еді. Қаншалықты жүктемелер барлық уақытта белгілі бір педагогикалық
міндеттермен сәйкес келетін болғандықтан, әмбебап қисық сызық болуы мүмкін емес. Бүл жағдайларға
қарай, біріншіден, жүктеменің кӛтерілу және басылуының әр түрлі сандағы құлама тіктігі және биіктігі,
олардың ӛзара сәйкестіктегі орналасуы, ал екіншіден, сабақтың басындағы жоғары жүктемеге ауысу
шапшаңдығы, ауысымның жиілігі мен әр түрлілігі, жаттығулардың жоғары және ӛте жоғары жүктемемен
(немесе ӛте темен) жалпы созылуына мүмкіндік жасайды.
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Жүктемені сабақ барысында дұрыс реттеу оқушылар ағзасының мүмкіндік жағдайы туралы ӛз
уақытында жеткілікті толық мәлімет болғанда ғана мүмкін болады. Сондықтан педагог үшін оның ӛзгеруін
тұрақты бақылау міндетті болады.
Кӛпшілік дене шынықтыру мәдениеті жұмыстарында, әсіресе, топта оқушылар саны кӛп болғанда
қарапайым және жалпы жүрттың шамасы келетіндей әдістерді пайдалануға тура келеді. Бұл негізінен
демалыс пен тамыр соғуын, тері қабаты бояуын, кей жердегі терлеудің кӛптігімен оны таратпауды,
қозғалыс жүйелілігіне назар аудару жағдайын, күтілмеген қоздырғыштарға жауап беру сипатын, жалпы
жүмыс қабілетінің ӛзгеруін бақылау болып табылады. Жүктемеге байланысты оқушылардың пікірі мен
шағымын есепке алған жӛн.
Бұл бақылаудың барлығы бір адамға тән бақылауға байланысты болғандықтан, қорытынды жасағанда
абай болғаны және мүмкіндігінше басқа әдіс түрлерін пайдаланып ӛзінің бақылауын бірнеше рет тексеруге
ұмтылғаны жӛн. Қажеттілікті жәрдемдесу сәті мен әдісін анықтау кезінде қиыншылықтың тек қана сипаты
мен кӛлемін ғана емес, оқушылардың сол сәттегі нақты мүмкіндіктерін ескеру қажет. Оқушылар алдында
тұрған міндетті шеше алмаған жағдайда оньщ одан әрі, ӛз бетінше қажетті әрекет ету деңгейінде жәрдем
берілгені жӛн. Оқытып үйретуге тәрбиелеу қағидасыне сүйеніп жарақат алу қаупі бар, уақыт жоғалтуы
ақталмайтын, жұмысқа деген ықыластың жоғалуына әкелетін қиындықтарды жолдан алып тастау керек.
Іске бұлай келу табандылықка, еңбек сүйгіштікке, дербестікке, ой түюге, батылдыққа және басқа
адамгершілік, интеллектуалдық және ерік-жігер сапаларын тәрбиелеуге жәрдемдеседі. Оқушыларға қажет
емес сәтте жәрдем беру, олардың мүмкіндіктеріне алдамшы кӛлеңке түсіру немесе нәтижелерін дұрыс
бағаламауға барынша жол берілмеуі тиіс.
Оқушылардың ӛздерінің қызмет әрекеті нәтижесін анықтауы үшін олардың мінез-қүлқы мен әрекетін
уақытында талдауы дүрыс. Талдау дүниесі жекелеген қозғалыс әрекеті немесе олардың элементі, сол
сияқты бүтіндей қозғалыс әрекеті (мысалы, ойында) болуы мүмкін [10].
Бұған байланысты қозғалыстың әдістері, тәсілдері, шұғылданудың ағзаға әсері, мінез-құлқы және т.б.
мәселелері қозғалуы мүмкін.
Талдауға келесі элементтер кіргізілуі тиіс:
а) оқушылардың зердесіне жұмыс кӛзі болған және ойға сақтауды талап ететін барынша
айқындылықты санасына құю;
ә)жақсы нәтижені бағалау және кеткен қателіктің деңгейі мен сипатын, сонымен бірге олардың пайда
болу себебін анықтау жайлы айқындалған дәлелдерді талдау;
б)одан арғы әрекеттің мүмкін және жақын міндеттерін анықтау.
Қайталанатын талдауларда бұрын қаралғанда кей жақтары байқалмаған құбылыстың жаңа
элементтеріне назарды бағыттау, талданатын дүниені жаңа кӛзқараспен немесе терең ұғынуға
ынталандыру және т.б. қажет. Тек осылай қайталау арқылы оқу-тәрбие жұмысының жан-жақтылығын
және оның жоғары сапасын қамтамасыз етуге болады.
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«Формирование спортивныхработаспособностей школьников средствами физических упражнении»
В этой статье, изучают формирования умения учащихся работать в спорте. В дополнение к спортивной и
внешкольных клубов доклада, который является эффективным средством отдыха для многих студентов к участию в
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научных исследований, подготовки студентов на основе результатов формирования способности работать в спорте.
Желанием быть красивой движущей силой для человека правильно. Это вождения сильная мотивация, чтобы
участвовать в регулярной физической активности детей питанием, система здорового образа жизни надзор должен
быть использован. Мышцы должны быть хорошим для объяснения детеям не может развиваться без прогресса
красивых мышц. В то же время, отсутствие формирования человеческого тела и хорошо выглядить для постороннего
глаза, и красивое тело должно быть свободным. Конечно нужно многопомнить, чтобы не участвовать в чрезмерных
физических нагрузок. Физическое воспитание начинается в первый день жизни ребенка и является жизненно важным
для защиты жизни детей. Потому что теория физического воспитанияимеет все для нуждающих детей.
Ключевые слова:тренировка, мастерство, эстетика, движение, нагрузка
Summary
Akhmetovа E.K. - Ph.D., Named afterAbai Kazakh National Pedagogical Institute PhD doctoral and graduate,
Yernazarov S.H. - 2-course undergraduate specializing in physical culture and sport,Named afterAbai Kazakh National
Pedagogical Institute PhD doctoral and graduate
«Formation of sports workabilityschoolboys means of physical exercise»
In this article, learn the formation of ability of students to work in sports. In addition to sports and after-school clubs report,
which is an effective means of recreation for many students to participate in research, training of students on the basis of the
formation of the ability to work in sports. The desire to be beautiful driving force for human right. This is driving strong
motivation to engage in regular physical activity in children nutrition, healthy lifestyle system supervision should be used.
Muscles must be a good explanation for Dete can not develop without the progress of beautiful muscles. At the same time, the
lack of formation of the human body and looks good for prying eyes, and beautiful body should be free. Of course you need a
lot to remember, not to engage in excessive exercise. Physical education begins on the first day of a child's life and is vital for
the protection of children's lives. Because the theory of physical education has everything for children in need.
Keywords: training, skills, aesthetics, trafficload
УДК: 159.923

ЖАСТАРДЫҢ САЛАУАТТЫ ӚМІР САЛТЫН
САҚТАУЫНЫҢПСИХОЛОГИЯЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ШАРТТАРЫ
Ж.К.Ибраимова – Психология және арнайы білім беру кафедрасының доценті, п.ғ.к.,
Абай атындағы ҚазҰПУ
Бұл мақалада адам денсаулығы құндылығы ұғымына әлеуметтік мәдени және әлеуметтік – психологиялық
тұрғыда анықтама берілген. Келтірілген сипаттамалар салауатты ӛмір салты тұлғаның жалпы мәдениетінің бір бӛлігі
екенін, ол оның белгілі деңгейдегі білімі, физикалық мәдениеті, тәрбие мен білім беру негізінде алған әлеуметтік –
рухани құндылығымен шартталған, жүйелік және динамикалық күйін кӛрсетеді.
Сонымен қатар, жастардың денсаулығы құндылығының артуымен психологиялық саласында, әлеуметтік –
мәдени және әлеуметтік-психологиялықденсаулық пен денсаулық сақтау мәселелелерін зерттеуші психологиялық
денсаулық атты жаңа саланың пайда болуына әсерін тигізді. Бала денсаулығын қорғау барлық қоғам іс – әрекетінің
басты бағытының бірі, ӛйткенітек дені сау бала ғана қажетті деңгейде берілген білімді меңгеріп және еліміздің ілгері
дамуына ӛз үлесін қосары анық екендігі сӛз болды. Аталған мәселелерге байланысты ғалымдардыңанықтамалары мен
кӛзқарастары талданды.
Тірек сӛздер: денсаулық, психологиялық денсаулық, бала денсаулығы, денсаулық сақтау технологиясы,
салауатты ӛмір салты

Жастардың денсаулығы құндылығының артуымен психологиялық білім саласында,әлеуметтік-мәдени
және әлеуметтік-психологиялық денсаулық пен денсаулық сақтау мәселелелерін зерттеуші психологиялық
денсаулық атты жаңа саланың пайда болуына әсерін тигізді. Бала денсаулығын қорғау барлық қоғам
іс-әрекетінің басты бағытының бірі, ӛйткенітек дені сау бала ғана қажетті деңгейде берілген білімді
меңгеріп және еліміздің ілгері дамуына ӛз үлесін қосары анық.
Денсаулық сақтау психологиясындағы басты категория денсаулық болып табылады. Бүгінгі күні бұл
категорияға кӛптеген анықтамалар берілген. Соның бірі С.И. Ожегов сӛздігіндегі берілген анықтама:
«денсаулық – бұл ағзаның қалыпты және дұрыс іс – әрекеті, оның толық физикалық және психикалық
игілігі»[1]. Бүкіләлемдік денсаулық сақтау ұйымының пайымдауынша, денсаулық – бұл тек ауру және
физикалық ақаулардың бар болуы ғана емес, ол толық физикалық, психикалық және әлеуметтік игілік
жағдайы. Денсаулық – бұл копмлексті, сонымен қатар толық, жан – жақты динамикалық күй, ол белгілі
әлеуметтік және экологиялық орта шарттарында генетикалық әлеуетінің іске асу үрдісінде дамушы және
адамға оның әлеуметтік қызметін түрлі дәрәжеде іске асыруға мүмкіндік беруші құбылыс (Г.А. Калачев,
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1996).
В.П. Казначеев анықтамасына сүйенсек, «денсаулық физиологиялық, биологиялық және психикалық
қызметтердің тиімді еңбек пен әлеуметтік белсенділіктің шығармашылық ӛмірде жалғасын тауып, дамуы
мен сақталуының динамикалық үрдісі ретінде кӛрсетілген» [2].
Денсаулыққа берілген кӛптеген анықтамалар оның маңызы зор, күрделі және біртекті емес құбылыс
екенін кӛрсетеді. Денсаулықты анықтаудың тӛрт моделі бар: 1) медециналық, ағзаның қалыпты қызметін,
аурудың болмауын кӛрсетеді; 2) биомедициналық, бұл тұста басты ортамен қарым – қатынас, ӛзгермелі
жағдайларға бейімделе алу, денсаулықты субъективті түрде сезіну; 3) биоәлеуметтік, оқу және кәсіби іс –
әрекеттің орнықты болуы; 4) құндылықты – әлеуметтік модел, адамдардың қарым – қатынасы және ӛзара
әрекеттесуін кӛрсетеді, денсаулық – бұл адам үшін құндылық, толыққанды ӛмірдің алғышарты болып
табылады.
Денсаулық феноменін зерттеуші кӛптеген ғалымдар, оның күрделі және кӛп компонентті құбылыс
екенімен келісіп, оның соматикалық, психикалық және әлеуметтік деңгейін атап кӛрсетеді. О.Л. Трещева
осы тұрғыда келіспеушілік танытып, былай деп пайымдаған: «индивидтің психофизикалық сапаларының
кӛріну сипаты, оның әлеуметтік бейімделу деңгейі адамның тұлғалық сапаларына байланысты, сол себепті
де адам денсаулығы оның тұлғалық деңгейінің кӛрінісімен де анықталуы керек» [3].
Осыған орай ол денсаулыққа тұтас кӛзқарасты тӛрт компонентті модел арқылы береді. Олар: рухани –
тұлғалық деңгейін анықтаушы, ол ӛмір құндылықтары мен негізгі мақсаттарына сәйкес, тұлғаның
адамгершілік бағдарымен, ӛзіне, қоғамға және табиғатқа деген ділдік қатынасы бойынша анықталады;
физикалық – физиологиялық даму деңгейімен, жүйелер мен ағзалардың ӛзіндік реттеуінің дәрежесімен
сипатталады. Бұл ағзадағы ӛзіндік реттеудің жетік дамуы, физиологиялық үрдістердің теңгерімі, қоршаған
ортаға жоғарғы деңгейдегі бейімделуі; психикалық – психикалық үрдістердің даму деңгейімен,
эмоционалды – еріктік аясының іс – әрекетін реттеу дәрежесімен анықталады;әлеуметтік – адамның
қоғамдағы әлеуметтік бейімделуі деңгейімен сипатталады. Денсаулық компоненттерін осы түрдегі
ерекшелеу, бір жағынан толық ағза қызметі кӛріністерінің түрлі ӛзара әсерінің жан-жақтылығын, екінші
жағынан жекеше ӛмір сүру стилін ұйымдастыруға бағытталған адамның ӛмірлік іс-әрекетін толық
сипаттайды [3].
Қазіргі заманғы гуманистік психология тұрғысынан, әрбір адамда, әр жаңа туылған нәрестеде
денсаулыққа деген белсенді ұмтылыс, ӛзін-ӛзі белсенді етуге және жан-жақты дамытуға деген талпыныс
туа бітеді. Дегенмен, тұлғаның денсаулығын сақтауының базалық білігі, бірқатар себептермен бұзылуы
мүмкін.
Адам денсаулығына әсер етуші басты фактор оның ӛмір сүру стилі болып табылады. Ол тарихи,
әлеуметтік-экономикалық факторлармен, ұлттық және діни дәстүрлермен, ӛмір сүру жағдайымен және
тұлғалық ерекшеліктерімен анықталады. Салауатты ӛмір салты ұғымы осы факторлардың барлығын
біріктіреді. Бұл ұғым негізінде, қолайлы әлеуметтік орта, рухани-адамгершілік игілігі, тиімді қозғалыс
режимі, ағзаны шынықтыру, рационалды тамақтану, жеке бас тазалығы, жағымды эмоция сияқты
сипаттамалар жатыр.
Жоғарыда келтірілген сипаттамалар адамның салауатты ӛмір салты бұл тұлға жалпы мәдениетінің бір
бӛлігі, ол оның белгілі деңгейдегі білімі, физикалық мәдениеті, тәрбие мен білім беру негізінде алған
әлеуметтік-рухани құндылығымен шартталған, жүйелік және динамикалық күйін кӛрсетеді.
Білім беру әлеуметтік институт ретінде денсаулық мәдениетін қалыптастырудың ӛзектілігі, жаңа
ғылыми бағыт туындатты. Олар қатарына валеология, ӛзін-ӛзі тану және де сонымен қатар ӛз
денсаулығына құндылықты қатынас қалыптастырушы мәселелермен байланысты түрлі педагогикалық
технологиялар жатады.
Денсаулықты дамытушы педагогикалық технологиялардың балалар және ӛзге де білім беру
мекемелеріне енгізілуінің негізі, балалар мен жасӛспірімдердің денсаулығының күрт тӛмендеуі болып
табылады. Тұлғалық даму жағдайлары негізінде іске асатын денсаулық дамытушы білім беру
технологиялары, білім алушылардың тиімді ӛзараәрекеттесу мен бірлесіп ӛмір сүру білігін
қалыптастырушы ӛмірлік маңызы зор факторлардың бірі.Оның бастамасында білім алушының адами
қарым-қатынас мәдениетін меңгеруде, білім алушының іс-әрекеті мен қарым-қатынасы аясының кеңеюі
негізіндегі денсаулық сақтау тәжірибесін қалыптастыруда, ӛзін-ӛзі реттеуін дамытуда, ӛзіндік сана және
тәрбие және ӛзіндік тәрбие негізіндегі белсенді түрдегі ӛмірлік позиция, ӛз денсаулығы және ӛзге
денсаулығы үшін жауапкершілікті қалыптастыруда белсенді түрдегі қатысуы жатыр.
Оқыту технологияларының алғышарттары мынадай ресей ғалымдарының еңбектерінде кӛрініс тапқан:
П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, Н.Ф. Талызина, И.П. Калошина, З.А. Решетова, И.И. Ильясова, Л.Н. Ландо,
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Н.А. Менчиская, М.Я. Микулинская, Л.Ф. Обухова, О.С. Анисимов, Б.И. Коротяев, С.И. Шапир,А.Б.
Наумов, В.В. Белич, В.П. Беспалько, В.М. Монахов, және сонымен қатар шетел ғалымдары Б.Блум, Дж.
Миллер, Е.Галантер, К.Прибрам, М.Минский және т.б.
Дәстүрлі педагогикадағы денсаулық сақтаушы білім беру технологиялары әр түрлі анықталған.
Дегенмен, В.В. Сериков әдіснамалық реттеуіне сүйенсе, технологияны - денсаулық дамытушы
педагогикалық іс-әрекет ретінде анықтауға болады. Ол білім беру мен тәрбие арасындағы қатынасты
жаңаша, осы үрдіс қатысушыларының денсаулығын арттыруға және сақтауға бағытталған процес ретінде
қарастырған. Бұл технологиялар баланың табиғи мүмкіндіктерін дамытуға бағдарланған: оның санасын,
рухани және эстетикалық сезімдерін, іс-әрекетке деген қажеттілігін, адамдармен алғашқы қарым-қатынас
тәжірибесін игеруіне негізделген.
Н.К.Смирнов (2002) келесідей анықтама берген: «Денсаулық сақтаушы білім беру технологиялары бұл
комплексті, бір әдіснамалық негізде құрылған, білім алушылар денсаулығын нығайтуға, оларда денсаулық
мәдениетін қалыптастыруға бағытталған ұйымдастырушылық және психологиялық-педагогикалық
амалдар жүйесі, әдісі, технологиясы» [4].
Н.Т.Рылова денсаулық сақтаушы білім беру мекемелер ортасын былай деп анықтаған, басқарушы,
ұйымдастырушы, білім беруші және сауықтырушы шарттар, педагогтар мен білім алушылардың
әлеуметтік,
физикалық,
психикалық
денсаулығын
сақтау
мен
қалыптастыруға
психологиялық-педагогикалық және медико-физиологиялық әдістер арқылы білім беру процесін демеу
негізінде бағытталған [5].
Денсаулық сақтаушы білім беру технологиясы О.В. Петров пікірінше, білім берудің барлық
субъектілерінің рухани, эмоционалды, зияткерлік, тұлғалық және физикалық денсаулығын дамыту,
нығайту және сақтау үшін барлық жағдайды тудырушы шарттар жүйесі. Бұл жүйеге:
1. Медициналық қызметкерлер жүргізген білім алушылар денсаулығының жағдайы мониторингінің
және оқыту процесі кезіндегі ӛзіндік бақылау нәтижелерін қолдану.
2. Оқушылардың жасерекшелік даму ерекшеліктерін есепке алу және зерде, ойлау, белсенділік, еңбек
мүмкіндігі ерекшеліктеріне сәйкес білім беру стратегияларын ӛңдеу.
3. Технологияны іске асыру барысында қолайлы эмоционалды – психологиялық ахуал құру.
4. Денсаулық қорын кӛтеруге және сақтауға бағытталған білім алушылар денсаулық сақтаушыіс –
әрекетінің түрлерін қолдану [6].
Ғылыми-тәжірибелік материалдарды талдау негізінде білім беру процесінің қатысушыларының
денсаулығын қалыптастыруға бағытталған технологиялардың негізгі компоненттерін анықтауға мүмкіндік
бар: аксиологиялық, білім алушылардың ӛз денсаулығының құндылығын кӛрсететін;гносеологиялық,
денсаулық сақтауға қажетті білім мен білікті меңгеруге бағытталған; денсаулық сақтаушы, тазалық сақтау
жүйесінің білім мен біліктілігін қалыптастырушы құндылықтар жүйесі; эмоционалды-еріктік,
психологиялық механизмдердің кӛрінуінен тұрады; экологиялық, тұлға үнемі табиғатта ӛмір сүруші түр
ретінде;денешынықтыру – сауықтырушы компонент, қозғалыс белсенділігін кӛтеруші бӛлігі.
Қазіргі білім беру жүйесінің модернизациясына қатысты педагогикалық-психологиялық ғылым мен
тәжірибесі алдында кӛптеген мәселелер арасында, ең маңызды орынға иесі ӛскелең ұрпақтың
рухани-адамгершілік, психологиялық-физикалық денсаулығы.Денсаулыққа деген құндылықты қатынасты
қалыптастыру, балалар бойында ӛзіндік денсаулығын сақтау жауапкершілігін және оны жетілдіру мен
нығайтуға жағымды түрткі тудырудың басты алғышарты. Осының барлығы тәрбиелік-сауықтыру
процестерінің талаптарын ӛзгертуге, тәрбиенің жаңа стратегиясын іздеуге, оны тұлғаға бағдарланған білім
беру негізінде ізгілендіру принциптерін ұстану арқылы құрудың бірден бір факторы болып табылады.
Дені сау шығармашыл жұмысты жоспарлау және ӛткізу, білім беру жүйелерінде денсаулық сақтау
кеңістігін ұйымдастырудан бастау алады. Бұл кеңістікке және білім алушыларға, тәрбиеленуші мен
педагогтарға әсер ету тікелей білім беру мекемелерінде іске асады, бірақ оның алғашқы әсері болашақ
ӛзгерістер үшін іске қосылған механизм болары анық, яғни педагогикалық кеңістіктің де, онда іс-әрекетке
ие субъектілердің де ӛзгерісі дені сау ұрпаққа аса назар бӛлуден басталады. Балалар санасында денсаулық,
салауатты ӛмір салты, психологиялық денсаулық туралы ұғым қалыптастыру, жастар бойына денсаулық
ең басты байлық және ӛмірдің мәні деген құндылықты сіңіру басты міндет.
Халық санының ӛсуі, оның сапасы, деннің саулығы мемлекет әл-ауқатының дамуына мұрындық
болады. Сондықтан да Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаев «Қазақстанның егемен
мемлекет ретінде қалыптасуы мен дамуының стратегиясы» еңбегінде соның тӛрт негізгі күшін атап
кӛрсетті. Оның бірі – жер үстіндегі байлық. Жер үстіндегі байлық деп отырғанымыз – адам, оның білімі
мен іскерлігі, таланты мен мәдениеті, денсаулығы. жас ұрпақты адамгершілікке тәрбиелеу – ең кӛкейкесті
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мәселе екендігі ақиқат. Ӛйткені қоғамның байлығы тек табиғи байлықпен ғана емес, адамдық байлықпен,
жалпы адамгершілік құндылықпен, әрбір адамның тӛл ерекшелігімен, қабілетімен айқындалады.
Қорыта келгенде, біз, ұстаздар қауымы жастарымыздың дені сау болуы үшін жақсы дәстүрлер мен
әдеттерді қалыптастыра отырып, салауатты ӛмір салтын сақтаудың қажеттілігін және оны іске асырудың
жолдарын айқындап, нақты шешім қабылдауға үйретуіміз әрі үйренуіміз қажет.
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Резюме
Ибраимова Жанар Кажибаевна – КазНПУ им. Абая, кафедра Психологии и специального образования
«Психолого-педагогические условия сохранения здорового образа жизни молодежи»
В данной статье дано определение понятию ценности человеческого здоровья с социально-культурных и
социально-психологических аспектов. Приведенные характеристики показывают, что здоровый образ жизни
является частью общей культуры личности. Вместе с тем они отражают определенный уровень его образованности,
физической культуры, системное и динамическое состояние, обусловленное социально-духовными ценностями
полученными на основе обучения и воспитания.
Наряду с этим, вопросы увеличения ценности здоровья молодежи в новых областях здоровьесбережения и
здравоохранения рассматриваются в таких психологических отраслях как социально-культурная и социальная
психология. Одно из главных направлений для развития страны – не только мероприятия по защите здоровья детей,
необходимо объединение и уровень образования.Обсуждены мнения ученых по вышеназванным проблемам.
Ключевые слова: здоровье, психологическое здоровье, здоровье ребенка, здоровьесберегающие технологии,
здоровый образ жизни
Summary
IbraimovZhanarKazhibaevna-Kazakh NationalPedagogical University named afterAbai,
Department of Psychology andSpecial Educationranazh@mail.ru
«Psycho-pedagogical conditions of maintaining a healthy lifestyle of young people»
In this article definition is given to concept the value of human health, from the point of view of socially cultural and
socially-psychological approach. The provided characteristics allow to say that the healthy lifestyle of the person is part of the
general culture of the personality which reflects his system and dynamic state caused by a certain level of special knowledge,
physical culture, the social cultural wealth acquired as a result of education and self-education, education, motivational and
valuable orientation and the self-education embodied in practical activity, and also in physical and psychophysical health.
Side by side with this, the questions of increase of value of health of young people in the new areas of
здоровьесбережения and health protections are examined in such psychological industries as sociocultural and social
psychology. One of main directions for.
Keywords: health, psychological health, health saving technology, healthy lifestyle of children
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УДК 159.923

ПРИМЕНЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ
ВОЕННОЙ КАФЕДРЫ К АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
С.Т.Исалиева – магистрант 2-го курса Института педагогики и психологии
Научныйруководитель – к.психол.н., доцент Сарсенбаева Л.О. КазНПУ имени Абая
В статье раскрыто теоретико-методологическое обоснование актуальности применения здоровьесберегающих
технологий при формировании готовности студентов военных кафедр к аналитической деятельности в
образовательном процессе. Приведены данные эмпирического исследования проблемы, изложены основные
результаты и предложены возможные пути ее решения.Анализ результатов проведенного исследования обусловил
значимость здоровьесберегающих технологий в формировании готовности студентов военных кафедр к
аналитической деятельности и необходимость соотнесения возможностей образовательного учреждения с
интересами субъектов образовательного процесса.Одним из таких методов является дихотомическое изложение
материала, в процессе которого студенты воспринимает информацию в двух равновозможных вариантах, и тогда в
работу включаются как левое, так и правое полушария мозга. Полноценная психика предполагает согласованную и
уравновешенную работу обоих полушарий, что является решающим фактором для успешного осуществления
аналитической деятельности.
Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, аналитическая деятельность, личностно-смысловая
готовность, индивидуально-личностные качества

В период глубоких перемен, происходящих в современном образовании, все большее значение
придается здоровьесберегающим технологиям, ориентированным на саморегуляцию личности и здоровый
образ жизни всех участников образовательного процесса. Проводимая реформа образования предполагает
увеличение удельного веса самостоятельной работы обучающихся, что, соответственно, предполагает
развитие навыков аналитической деятельности. В то же время у выпускников школы, как правило,
недостаточно развиты личностные качества и элементарные навыки и умения, необходимыедля ее
успешного осуществления. В связи с этим необходимо уже в школе развивать аналитические способности
и мышление, которые получают продолжение и в период обучения в ВУЗе [1].
Совокупность проблем и вопросов, изложенных выше, обусловили актуальность нашего исследования,
цель которого состояла в изучении факторов, влияющих на формирование личностно-смысловой
готовности студентов военных кафедр к аналитической деятельности. Наше небольшое исследование
является частью эксперимента, проводимого в рамках магистерской диссертации, в качестве гипотезы
выдвинуто предположение о том, чтосуществует взаимосвязь между определенными способностями,
уровнем саморегуляции, типом личности и ведущим типом восприятия в зависимости от пола.
В общей сложности в исследовании приняли участие 55 студентов второго года обучения по
ВУС-300300 (3 курс в КазНТУ и МУИТ). Тестирование проводилось по четырем методикам во время
самоподготовки, в ходе исследования проводились беседы со студентами, осуществлялось наблюдение в
ходе учебных занятий и самостоятельной работы. Кроме того, студенты ответили на вопросы анкеты,
разработанной автором исследования.Результаты по всей выборке были обобщены в таблицах, выведены
средние значения в процентном соотношении, составлены графики в целом по ВУС и по учебным взводам,
проведена математическая обработка данных с применением корреляционного анализа. Средний возраст
по выборке составил19,3 лет. Первичный анализ результатов тестирования показал следующее.
Для диагностики уровня интеллекта в целостной структуре личности использовалась методика
Р.Амтхауэра [2], которая позволила описать особенности взаимосвязей между различными аспектами
умственной деятельности человека (таблица 1).
Таблица 1 – Результаты диагностики структуры интеллекта
Категории
испытуемых

Вербальные субтесты
ОС

ИЛ

ПА ОО

Математические субтесты
З

АР

ОЗ
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Пространственные субтесты
ГС

ПВ

IQ
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261уч.взвод
262 уч.взвод
263 уч.взвод
Ср.знач.

90,4 100,6 84,5 94,5 104,4
87,8 92,6 84,1 87,4 104,0
77,8 90,5 80,9 84,2 106,7
85,3 94,6 83,2 88,7 105,0

90,9
89,9
85,0
88,6

100,1
96,7
90,1
95,6

84,4
85,2
83,6
84,4

73,4
75,3
74,9
74,5

85,1
81,2
78,3
81,5

Проведенное исследование показало, что общий уровень интеллекта в целом по ВУС составил 81,5
балла, что ниже нормы для мужчин старше 16 лет.Средние показатели, так называемая норма, выявлены
только у студентов 261 учебного взвода.Однако в процентном соотношении высокий и средний уровень
составили 31% по всей выборке (рисунок 1).
выс.;
7 чел.;
13%

деф.;
19 чел.;
35%

263 уч.взв.
выс.

норма;
10; чел.
18%
низ.;
19 чел.;
34%

норма

262 уч.взв.

низ.
деф.

261 уч.взв.

70

75

80

85

90

Рисунок 1 – Уровень общего интеллекта
Из рисунка видно, что 19 человек из 55 (34%) получили низкие результаты. Выявленный «дефект
развития» (35% от всей выборки) объясняется тем, что на военной кафедре обучение ведется на русском
языке. Поэтому столь низкий уровень показали, в основном, студенты бакалавриата, обучающиеся на
казахском языке по основному месту учебы.Возможно, они и смогли бы решить все задания более
успешно, если бы опросники были предложены на казахском языке. Но по условиям эксперимента,
исследование проводилось среди испытуемых с русским языком обучения, и это стало основополагающим
фактором.
Если рассматривать различные стороны интеллекта, то видим, что у студентов превалирует вербальный
интеллект (осведомленность, исключение лишнего, поиск аналогий, определение общего, запоминание).
Также высокие показатели по шкалам арифметическойи определения закономерностейуказывают на
способность оперировать математическими символами и числами.
Однако выявлены средние показатели по шкалам геометрического сложения и пространственного
воображения, что свидетельствует о невысоком уровне наглядно-образного мышления, построенного на
оперировании пространственными образами и отношениями. Важно при этом учитывать фактор
ригидности – подвижности мышления, который указывает на некоторую неразвитость пространственного
воображения. Более подробно результаты по учебным взводам представлены на рисунке 2.
а)вербальный интеллектб) математические способностив) пространственное мышление и воображение
120

105

86

100
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АР
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Рисунок 2 –Результаты исследования структуры интеллекта
Из рисунка видно, что в 261 и 262 учебных взводах наблюдаются стабильно более высокие показатели,
чем в 263 учебном взводе, тогда как в последнем отмечается наивысший балл по шкале запоминания.
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Далее в программе SPSS с применением критерия Краскела-Уоллиса было рассчитано распределение
по средним рангам значений. Анализ первичных статистик показал, что данные распределены нормально,
выявлены значимые различия по шкалам вербального интеллекта и математических способностей
(таблица 2).
Таблица 2 – Распределение значений по учебным взводам (тест Р.Амтхауэра)
Груп
-па

Осведомленность
ср.ранг

261

83,19

262

68,70

263

20,21

Исключение
лишнего

Поиск аналогий

Определение
общего

Арифме-тическ Определение заий
кономерностией

Запоминание

крит.,
крит.,
крит.,
крит.,
крит.,
крит.,
ср.ранг
ср.ранг
ср.ранг
ср.ранг
ср.ранг
ср.ранг
дост.
дост.
дост.
дост.
дост.
дост.
129,88
64,945
0,000

77,82

77,06
39,354
0,000

65,95

75,02

116,41
44,935
0,000

57,92

75,30

93,41
61,578
0,000

59,39

60,52

99,00
25,587
0,029

98,87

97,70
80,39

121,44
51,427
111,40
0,000
86,21

IQ

крит.,
дост.

ср.ра
нг

43,146
0,000

99,50
75,18

крит.,
дост.
57,426
0,000

59,55

Наряду с этим использовалась методика В.И.Моросановой «Стиль саморегуляции поведения»,
предназначенная для диагностики различных аспектов индивидуальной саморегуляции [3]. С помощью
методики мы определяли индивидуальный профиль, включающий показатели планирования,
моделирования, программирования, оценивания результатов, а также показатели гибкости и
самостоятельности.
В ходе обработки данных проведенного исследования, нами были получены следующие данные. В
целом студенты показали средние результаты (таблица 3).
Таблица 3 - Общая характеристика уровня саморегуляции
Учебный
взвод

Планирование
(Пл)

261
262
263
Ср.знач.

6,6
5,8
6,4
6,3

Моделирование
(Мд)
6,3
5,5
4,8
5,5

Программи
-рование
(Пр)
6,3
5,8
5,5
5,9

Оценка
результатов
(Ор)
,8
5,4
4,7
5,3

Гибкость

Самостоятельность

6,6
6,3
6,2
6,4

5,5
5,3
6,5
5,8

Об.уровеньсамо
регуляции
32,8
29,6
30,0
30,8

С помощью данной методики мы определили основные показатели саморегуляции, полученные
данные представлены на рисунке 3. Из всей выборки 13 человек (24%) показали низкий уровень
саморегуляции, что может свидетельствовать о трудностях в планировании деятельности. Низкое развитие
звеньев моделирования и оценки результатов приводит к возникновению высокой тревожности, чувству
напряженности в ситуациях общения и, как следствие, к крайне малой эффективности деятельности.
Таким людям свойственна низкая социальная адаптивность, что является препятствием к самореализации,
к самоорганизации в трудных жизненных обстоятельствах.
7,0
выс. 11 чел.
20%

низ. 13 чел.
24%

6,5
6,0
5,5

сред. 31 чел.
56%

5,0
4,5
Пл

Мд
261

Пр
262

Оц
263

Рисунок 3 –Развитие индивидуальной саморегуляциии по учебным взводам
На представленном графике видно, что это нетипический профиль саморегуляции. При этом развитость
звена планирования позволяет компенсировать недостаточное развитие звена моделирования, при этом
может сформироваться гармоничный стиль саморегуляции. Для повышения общего уровня
саморегуляции необходимо развивать звенья планирования и программирования.
Если рассматривать приведенные показатели саморегуляции по учебным взводам (рисунок 4), то
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видно, что наивысшие значения по шкалам планирования и самостоятельности представлены в 261 и 262
учебных взводах, в которых обучаются студенты МУИТ. Поэтому можно предположить, что связано это с
практической направленностью обучения в данном ВУЗе и более высокой мотивацией или
направленностью студентов.
7
Распределение значений по учебным взводам
6
5

Оценивание результатов Самостоятельность
Учебный
критерий, средний
критерий,
взвод средний
ранг достоверность ранг достоверность
261
99,47
84,00
16,071
18,456
262
87,05
81,95
0,041
0,018
263
69,68
114,03

4
3
2
1
0
Пл

Мд

Пр
261

Оц
262

Гиб.

Сам.

263

Рисунок 4 – Показатели саморегуляции по отдельным шкалам
Анализ первичных статистик показал, что данные распределены нормально, различие составило 0,041
по шкале оценивания результатов и 0,018 по шкале самостоятельности.
Для определения интроверсии-экстраверсии и эмоциональной стабильности использовался
личностный опросник Айзенка [4]. При анализе результатов выявлено следующее. В целом по
ВУС-300300 критерий искренности (шкала лжи) составил 4,6, что является почти нормой, поэтому
результаты тестирования могут быть приняты во внимание.Данные по учебным взводам представлены на
рисунке 5.
14
12
10
8
6
4
2
0

Сведения по методике Айзенка
Учебный
взвод
261
262
263
Ср.знач.

Ложь
(Л)
5,0
4,3
4,4
4,6

Экстра-версия
(Э)
13,8
12,6
12,5
13,0

Нейротизм (Н)
10,8
11,7
10,4
11,0

261
262
263

Л

Э

Н

Рисунок 5 –Показатели экстраверсии и интроверсии по учебным взводам
Из рисунка видно, что самые достоверные результаты получены в 263 учебном взводе, самый высокий
уровень экстраверсии показали студенты 261 учебного взвода, а в 262 учебном взводе – максимальная
эмоциональная
устойчивость.Полученные
средние
результаты
экстраверсии
и
нейротизмасвидетельствуют об общительности и эмоциональной стабильности испытуемых. Поэтому
можно предположить, что и в обычных и стрессовых ситуациях студенты сохраняют организованное
поведение, отсутствуетбольшое эмоциональное напряжение. На рисунке 6 подробно показаны результаты
в целом по ВУС-300 в процентном соотношении.

выс. 9 чел.
16%

низ. 8 чел.
15%
низ. 29чел
. 53%

выс. 26чел
. 47%

сред. 38чел.
69%

низ. 12чел.
22%

выс. 14чел.
25%
сред. 29чел.
53%

Рисунок 6–Показатели экстраверсии и интроверсии по ВУС-300300
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Кроме того, в программе SPSS с применением критерия Краскела-Уоллиса рассчитано распределение
по средним рангам значений (таблица 4).
Таблица 4 – Распределение значений по методике Айзенка
Учебный
взвод

средний ранг
116,12
106,62
112,47

261
262
263

Ложь
критерий

достоверность

19,089

0,014

Нейротизм
критерий

средний ранг
63,19
73,82
60,82

достоверность

32,870

0,000

Анализ первичных статистик показал, что данные распределены нормально, выявлены значимые
различия 0,014 по шкале лжи и 0,000 по шкале нейротизма.
Далее с помощью методики ведущего канала восприятия [5] (Диагностика доминирующей
перцептивной модальности С.Ефремцева) мы определяли тип ведущей модальности. Данные по
исследованию приведены на рисунке 7.
Ведущий тип
восприятия

261уч.в
з.

262уч.в
з.

263уч.в
з.

Аудиальный
Визуальный
Кинестетически
й

8,8
9,5
8,7

8,6
9,2
8,9

9,0
9,5
8,9

Ср.
знач
.
8,8
9,4
8,8

9,6
9,4
9,2
9
261 уч.вз.

8,8

262 уч.вз.

8,6

263 уч.вз.

8,4
8,2
8
Ad

Vz

Kn

Рисунок 7 – Показатели ведущего канала восприятия по учебным взводам
Из рисунка видно, что в целом выявлены низкие показатели по аудиальному типу восприятия. Во всех
учебных взводах наблюдается средний уровень визуального и кинестетического восприятия информации.
Это может значить, что для анализа информации, ее обработки и оценки студентам требуется наличие
документальных, информационных или цифровых носителей. Наряду с этим, большое значение они
придают внутреннему содержанию, скрытому смыслу, что достаточно важно для успешной
аналитической работы. Поэтому можно предположить, что по типу выявленной ведущей модальности
студенты ВУС-300300 имеют задатки к осуществлению аналитической деятельности, воображением и
творческим мышлением.
Значимых различий по диагностике ведущей модальности не выявлено. Для проверки основной
гипотезы мы провели корреляционный анализ с применением критерия Kendalltau-b (таблица 5).
Таблица 5 – Результаты корреляционного анализа
Н

Пл

Мд

Пр

Оц

Уч.взв. -,187** ,136*
Л

-,145** ,129*

,135*

Э
Н
Пл
Мд
Пр

Гиб

Сам

Общ

Ad

Vz

Kn

-,132*
,169**

,117* ,451**
**

,348

**

,157

**

,152

ПА

ОО

,142*

-,199** ,226**
,204**

ИЛ

З

АР

ОЗ

ГС

ПВ

IQ

-,112*

-,125* ,267** ,180** ,143**
-,229**

ОС

-,131* -,191**

**

,440

**

,389

Оц

-,136* ,401**

Гиб

**

,277

Сам

,199**

,122*
,160** ,126*

,129*
*

,152** ,137*

-,116

**

,158

*

,131

,164**

,167**

,182**

-,117* ,251**

*

,113

,232** ,184** ,236** ,225**
*

,121

Общ

,131*

Ad

,197** ,200**

Vz

,200**

ОС

,122*
,112*
-,133*

,278** ,344** ,285**
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ИЛ

,360** ,333**

,320**

,339**

,500**

,397**

,311** ,116*

,624**

,321**

,302**

,564**

З

*

,113

,275**

АР

,476**

,538**

ПА

,457** ,142**

ОО

ОЗ

,502**

ГС

,185**

Из таблицы видно, что по шкале общего уровня интеллекта (IQ), общего уровня саморегуляции и
эмоциональной стабильности выявлена положительная корреляция по 3 и 4шкалам соответственно. Это
означает, что чем выше вербальные и математические способности, тем выше уровень интеллекта.От
уровня саморегуляции зависит гибкость мышления и способность к планированию, моделированию.
Кроме того выявлена взаимосвязь ведущего канала восприятия и уровня эмоциональной стабильности,
экстраверсии, гибкости и самостоятельности.
Таким образом, по итогам проведенного пилотажного исследования мы пришли к следующим
выводам:
1. Студенты ВУС-300300 показали высокий уровень вербального интеллектаи обладают
способностями к оперированию математическими символами и числами.
2. При диагностике наглядно-образного мышления важно учитывать ригидность (подвижность)
мышления и развитие пространственного воображения.
3. По шкалам саморегуляции по ВУС-300300 выявлен нетипический профиль, в котором развитость
звена планирования компенсирует недостаточную развитость моделирования.
4. Для осуществления аналитической деятельности важно наличие способности планирования,
моделирования, программирования и оценки результатов в системе общей саморегуляции. Кроме того,
большое значение имеет развитая самостоятельность в принятии решений.
5. Студенты показали средний уровень экстраверсии и нейротизма, что означает сохранение
организованного поведения в обычных и стрессовых ситуациях при наличии визуального и
кинестетического восприятия информации.
Анализ результатов проведенного исследования обусловил значимость здоровьесберегающих
технологий в формировании готовности студентов военной кафедры к аналитической деятельности и
необходимость соотнесения возможностей образовательного учреждения с интересами субъектов
образовательного процесса.
1 Исалиева С.Т. Здоровьесберегающие образовательные технологии в формировании готовности учащихся
выпускных классов к аналитической деятельности. – Материалы научно-исследовательской практики
магистрантов 2-го курса (сборник научных трудов) / под ред. Мовкебаевой З.А. – Т.2. – А., 2015. – С.39-46.
2 Тест Амтхауэра / http://www.banktestov.ru/.
3 Моросанова В.И. Индивидуальный стиль саморегуляции: феномен, структура и функции в произвольной
активности человека. - М.: Наука, 1998.
4 Личностный опросник EPI (методика Г.Айзенка) / Альманах психологических тестов – М., 1995. - С.217-224.
5 Диагностика доминирующей перцептивной модальности (С.Ефремцева) / Фетискин Н.П., Козлов В.В.,
Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностикаразвития личности и малых групп. – М., 2002. - C.237-238.
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ИсалиеваСаулеТемирбаевна – Абай атындағы ҚазҰПУ,Педагогика және психология институтының 2 курс
магистранты, Ғылыми жетекшісі - психол.ғ.к., доцент Сарсенбаева Л.О.
«Әскери кафедра студенттерінің аналитикалық жұмысына даярлық дамытуын қалыптастыруда денсаулық
сақтау технологияларды қолдану»
Мақалада аналитикалық жұмысына әскери кафедра студенттерінің дайындықты қалыптастыру кезінде денсаулық
сақтау технологияларының қолданудың теориялық-әдіснамалық негіздеу туралы айтылады. Мәселенің эмпирикалық
зерттеудің деректері келтіреді, негізгі нәтижелер баяндалды және оның ықтимал шешуі ұсынылды.Зерттеу
нәтижелерін талдау кезінде аналитикалық жұмысқа әскери кафедра студенттерінің даярлығын қалыптастырудың
денсаулық технология маңыздылығы мен білім беру үрдісінің субъектілерінің мүдделерін оқу орнының
мүмкіндіктерін салыстыру қажеттілігі анықталды.Осы әдістердің бірі студент екі бірдей мүмкін нұсқалары ақпаратты
қабылдайды, оның ішінде материалдық дихотомиялық тұсаукесері болып табылады. Содан кейін жұмыс мидың сол
жақ және оң жақ екі жарты қамтиды. Толық психика аналитикалық жұмыстың табысты іске асыру үшін екі жарты
шардың біртұтас және теңгерімді жұмысы маңызды болып табылады.
Тірек сӛздер: денсаулық сақтау технологиялар, аналитикалық жұмыс, жеке-мағыналық дайындық, дара-тұлғалық
қасиеттер
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Summary
Issaliyeva Saule Temirbayevna – KazNPU named after Abay, undergraduate 2nd year of the Institute of Pedagogyc and
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«Application of health saving educational technologies in forming readiness of military departs’ students for analytical activity»
In article is opened theory and methodological justification of relevance of application of health saving technologies when
forming readiness of military departs’ students for analytical activity in educational process.Data of empirical research of a
problem are provided, the main results are stated and possible ways its solutions are proposed.Analysis of the results of the
study led to the importance of health-technology in the formation of readiness of military departs’ students to the analytical
work and the need to correlate features of the educational institution with the interests of the subjects of the educational process.
One of these methods is dichotomous presentation of the material, during which students perceive information in two equally
possible options, and then work includes both left and right hemispheres of the brain.Full psyche assumes a coherent and
balancedwork of both hemispheres, which is crucial for the successful implementation of the analytical work.
Keywords: health saving technologies, analytical activity, personal and semantic readiness, individual and personal
qualities
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ЖОБАЛАП ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН БАСТАУЫШ СЫНЫПТАҚОЛДАНУДЫҢ
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
И.А. Мырзаханова –Интеллектуалды ұлт қалыптастыру ҒЗИ, PhD доктор,Абай атындағы ҚазҰПУ,
Ж.Б. Мырзаханова –оқытушы
Мақалада бастауыш сыныптың оқу-тәрбие үрдісіне жобалап оқыту технологиясының қолданылуы
ерекшелігі,жобалап оқытуда бастауыш сынып оқушыларына тигізетін кері әсері, сабақ барысындажәне сабақтан тыс
уақытта оқушылардың жоба жұмыстарынұйымдастыру тәжірибесі туралы айтылған. Жобалар әдісінің оқыту
мақсаттарының ауқымы: оқушылардың танымдық, шығармашылық дағдыларын, ӛз білімдерін ӛз бетімен құрастыра
білу икемділігін, ақпараттық кеңістікте жӛн таба білу, іскерлігін дамыту, сыни тұрғыдан ойлауын дамыту.
Осығанораймектепбілімітүбегейліжаңартылып, мұғалімніңқызметінің мақсаттарыкеңейіп, үлкенӛзгерістерүстінде.
Әрпедагогтыңміндеті – оқушыныңшығармашылықойынабағытберу, шығармашылық ізденісті қолдау, жағдайлар
туғызып, оның шешімін табуға бағыттау, жаңаны іздеуге, жүйелізерттеулергеталдау жасауға талпыныс беру. Осы
қажеттіліктерді оқушыларға меңгерту барысында жобалықоқытуәдісі тәжірибегеенгізілді.
Тірек сӛздер: бастауыш сынып, жобалап оқыту технологиясы, әдіс, мұғалім, мектеп, оқушы, іс-әрекет

Бүгінгі таңда тәуелсіз мемлекет алдындатұрған негізгімақсаттардың бірі дүниежүзілік білім әлеміне
ену.
Бұлсаладабілімберуісініңмазмұнынжаңабағытқабұрып,
құрылымдықжүйесінжаңарту,
ӛзгерістеренгізу-білім
реформасынжүзегеасыру
алғышарттатұрғаныбаршамызғааян.
Демек,
ЕгемендіҚазақстанныңболашақпотенциалын
оқытып-тәрбиелейтінмұғалім
–
шығармашыл,
жан-жақтыбілімді, парасатты, мейірімді, сезімтал, интеллектуалды, мәдениетті, кәсібишебер, ізденімпаз,
ғылымизерттеушіболса,ондажекетұлғағақойылатынмынадайталаптаралдыңғыорынғашығады:креативтілі
к,белсенділік,жауапкершілік,ой-ӛрісініңкеңдігі,сауаттылық,танымдықәрекеткеқызығушылығыныңбасым
дығы.Жобалаутехнологиясынқолданудағынегізгімақсат–оқушылардыңқызығушылықынтасындамыту,ӛзб
етіменжұмыстарынжүргізуарқылыбілімдерінжетілдіру,ақпараттықбағдарлаубіліктілігінқалыптастыружән
есынитұрғыдаойлауқабілетінарттыруарқылыәртүрліқоғамдықортадаӛзін-ӛзікӛрсетебілугебейімдеу.Егероқ
ушыжобатақырыбындұрыстаңдайотырып,жоспарлайбілсе,оныдұрысорындайалса-олболашаққадұрысбейі
мделгентұлғаболыпқалыптасады.Әртүрліжағдайлардадұрысшешімқабылдайотырып,әртүрліадамдарменті
лтабысаотырып,әрортададұрысбағыт-бағдарбереалады.Жобаныңтиімділігі-кӛзбенкӛріп,құлақпенестіп,ест
есақтайотырыпоқушыныізденіске,іскерлікпентанымдықынтаға,шығармашылыққабілеттіжетілдіруарқылы
түрлімәселелердішешебілуге,тапқырлыққа,жаңағылымиізденіскежетелейді[1,2].
Қазіргіжаңаформациямектебіндежұмысістепжүргенпедагогтардыңалдындатұрғаннегізгіпроблемалары
:баланыоқибілугеүйрету,баланыойлануғаүйретужәнебаланыңӛзін-ӛзітұлғаретіндедамуынажағдайжасау.М
ұғалімменұйымдастырылғанжәнеоқушыменӛзбетіншемәселешешудегіжүзегеасырылғаніс-әрекеттержоба
лапоқытутехнологиясыбойыншаұйымдастырылады.Бұлтехнологиялықоқудағымұғалімменоқушыныңіс-ә
рекеттерітүбегейліӛзгереді(кесте1):
Кесте1-Мҧғалімжәнеоқушыныңіс-әрекеттері
Мҧғалім
Жекетұлғағақарайбағытталғанұсынушы

Оқушы
Оқытусубъектісі
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Бағыт-бағдарберуші,кеңесші
Оқушыныңжетістігінқұптаушы
Ынталандырушы,мақсатқоюшы
Мақсаттарғажетелеуші

Мақсатқадербесӛзіс-әрекетіменжетушібелсендісубъект
Ӛзін-ӛзіжәнебір-біріноқытушы
Ӛнерпаз,жасампазеңбектіңиесі
Ӛзізденісіментабысқажетушішығармашылықтұлға

Жобалаутехнологиясыныңнегізінде-оқушылардыңжұппеннемесетоппенбірігіпдайындайтыншығарма
шылықжұмыстаржатыр.Жобажұмыстарынұйымдастыруүшін,оныжоспарлайбілуқажет(кесте2)[3,4].
Кесте2-Жобаныңҧйымдастырылуы
Жобажҧмыс
ыкезеңдері
1.Дайындық
кезеңі
2.Жоспарлау

3.Зерттеу

4.Нәтиженіта
лдау
5.Тҧсаукесер

6.Бағалау

Жҧмысмазмҧны

Мҧғалімніңнегізгііс-әрекеті

Жобатақырыбынанықта
у

Бірбағыттӛңірегіндеоқушылардытақ
ырыптаңдауғаынталандырады.Топтағ
ыәроқушыныңпікірінескереотырып,ж
ұмыстыжоспарлауғаүйретеді.
Оқушылардыӛзбетіменақпаратжинақ
тауғабағыттайды.Әрбіртопмүшесінің
пікірінескереотырып,ұжымдықталдау
шешімінтыңдайды.Ұсынысбереді.

Топқабӛлу,ақпаратжина
ужәнеталдаудыңжолдар
ынкӛрсету.Әртопмүшесі
алдындағыжұмысынаны
қтайды
Ақпаратжинау,аралықнә
тиженіталдау.Зерттеудің
негізгіқұралда-ры:сұхбат
,анкета,бақылау,ғаламто
р,баспаматериалдары,эн
циклопедиялар
Ақпараттыталдау
Дайынӛнімдерінқорғауа
уызшанемесежазбаша(бу
клет,альбом,презентация
,коллаж)түрдежүзегеасад
ы.

Оқушыкүнделігінбақылап,әрбіртопж
етекшісіменжәнетопмүшелеріменжек
есӛйлесу,талдау,нәтиженісалыстыру,
арқылыалдағыжұмысқабағытберу

Оқушының
іс-әрекеті
Ӛзойынортағасалады,орынд
айтынтапсырмаларыныңма
қсатынанықтайды.
Топаарасындаӛзқызметтері
нанықтайды.Жұмысістеукез
еңдерінжоспарлайды,бірінш
інәтижегеқолжеткізууақыты
нбелгілейді.
Ӛззерттеулерін
жүргізеді.

Бақылайды,кеңесбередіӛнімдердіқара
йды.
Тыңдайды,проблемалықсұрақтарынқ
оюарқылыоқушынысӛйлетугемүмкін
дікжасайды.

Ӛнімдеріндайындайды,кӛрс
етеді
Алғаннәтижетуралыесепбер
еді,бір-бірінтыңдайотырып,
толықтыраалады.

Шығармашылықжұмыстыбағалайды,
ұсыныстарбереді,еңбекиелеріналдағы
мақсаттарғажетелейді.

Жұмыстарыарқылыбірін-бі
рі,ӛзін-ӛзібағалайды.

Жобаларжасауарқылыбалаларӛздерініңжекеқызығушылақтарынкӛрсетугеұмтылады.Мұғалімақпаратт
ықжаңадереккӛздерінкӛрсетедіде,қажеттібағыттынұсқап,ӛздігіненжұмысжүргізугежолсілтейді.Мұнанкейі
ноқушыларӛзбеттеріншеде,бірлесеотырыптаорындайбереді.Бұлжағдайдаәртүрлісалаларбойыншақажеттіа
қпараттаржинақтайды.Нақтынәтижелерпайдаболады.Осылайшажобаәдісінәтижесінежетеді.
Жобалауәдісінбастауышсыныптақолданутікелеймұғалімніңкӛмегіменжүзегеасырылады.Бұлжұмысқаа
та-аналардыдақатыстыруғаболады.Қазіргіоқытуүрдісініңмақсатыоқушыныжанжақтықалыптасқан,бәсеке
лістіккебейімжекетұлғатәрбиелеу.Әринесабақтаәртүрліжаңатехнологияларжәнеолардыңбӛлшектеріқолда
нылады.Бірақоқушылардыбілімдіигерудебіразмәселелертуындайды.Солардыңішіндемынадайӛзектімәсел
елердіатапайтуғаболады:
Оқытупроцесіндеӛздігіненжұмысорындауларытӛменгідеңгейде.
Берілгентапсырманыдұрысқабылдамаужәнеонытолықжүйелітүрдеорындамау.
Алынғанбілімдерінбасқасалалардақолданаалмауы.
Жобаларәдісініңмәні-белгілібірбілімжиынтығынаиеболудыболжайтынжәнежобалауіс-әрекетіарқылыш
ешімінтабудыалдын-алаескеретінмәселелергедегеноқушылардыңқызығушылығынынталандыру,алғанбілі
мдерінтәжірибежүзіндеқолданабілуикемділігін,сынитұрғыданойлаудыдамыту.Мысалы,ойдыңмақсатынбе
лгілейді,алмақсатойлаудыңүрдісінбақылайды.Жобаларәдісібіріншіден,бірмәселенішешуді,екіншіден,нәти
жегеқолжеткізудіболжайды.Жобаларәдісі-нақты,айтарлықтайтәжірибелікнәтижеменаяқталуытиісмәселен
ітолықӛңдеуарқылыдидактикалықмақсаттарғажетудіңтәсілі.Жобаларәдісініңнегізіне«жоба»ұғымыныңмә
ні,оныңқандайдабіртәжірибелікнемесетеориялықмәндімәселенішешуарқылыалуғаболатыннәтижегедеген
прагматикалықбағытысалынған.Бұлнәтиженінақтытәжірибелікіс-әрекеттекӛруге,түсінуге,қолдануғаболад
ы.Мәселеніңшешімібіржағынан,жиынтықтарды,әртүрліәдістерді,оқытуқұралдарынқолданудыалдыналаес
керсе,алекіншіжағынан,ғылымныңәртүрлісалаларынан,техникадан,технологиядан,шығармашылықсалала
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рданбілімдіқолдануикемінің,білімніңинтегралдануыныңқажеттілігінболжайды.Орындалғанжобалардыңн
әтижелері«кӛрнекі»болуытиіс,яғниегер,олтеориялықмәселеболса,ондаоныңнақтынәтижесі,егертәжірибелі
кболса-қолдануғадайыннақтынәтиженіңболуы.Жобалапоқытутүзуболыптабылмайдыжәнебұлжердетекнә
тижеғанаемес,кӛпшамадаүрдістіңӛзіқұнды[5,6].
Жобалауәдісініңерекшелігі:Жобаларәдісінпедагогикалықтехнологияларретіндеайтатынболсақ,ондаб
ұлтехнологиязерттеушілік,ізденістікжәнемәселеліәдістердіңжиынтығы,ӛзініңмәнісінеқарайшығармашыл
ықболыптабылады.Жобаларәдістерітекшынайыбілімшоғырынағанаемес,онықолдануғажәнежаңабілімалу
ға(кейдеӛзбетіменбілімалуарқылы)бағытталғанпедагогикалықтехнология.Жобаларәдісібілімберужүйесіні
ңтолықӛңделгенжәнеқұрылымдалғанкомпонентіболыптабылады.Жобаларәдісініңтанымалдығынақтымәс
елелердішешуүшін,ондатеориялықбілімдерменолардыңтәжірибедеқолданылуыныңүйлесумүмкіндігіменқ
амтамасызетіледі.Жобаларәдісісоңғыжылдарыоқытупроцесіндекеңіненорыналабастады.Бұләдіскеқызығу
шылықтыңсебебіоқытупроцесіменоныңнәтижесінежаңашылкӛзқараспенқарау.Жобаларәдісіқазіргібілімбе
рудегіталаптарғасайәдіс.Бұнықолданғандаоқушылартекқанаӛздерініңіс-әрекеттерінжоспарлаудығанақойм
ай,солжоспарларынжүзегеасыруүшінжаңаәдістәсілдердіойлаптабады,бірнешесаладаналғанбілімдерінбірм
індеттішешугеқолданады,табылғаннәтижелердіталдап,болжамменсалыстырады.Осыталдаудыңнәтижесіа
рқылыжаңаміндетқояды.Жауапкершіліккетәрбиелейді,бастағаністіаяқтауғабаулиды.Аталғанәдісбалажара
тылысынатән:білугеқұмарлық,байқаужасауғаталпыныс,ӛзіншеэкспериментжүргізусияқтыбалаәрекетіндег
іжекеқасиеттерінашуғажағдайжасайды.Бірақбастауышсыныпоқушыларынзерттеутақырыбымен«қинауға»
болмайды.Әринежоғарыдаайтқандайбалатуабіткензерттеуші,бірақалғашқыдаоғанарнайытүрдеүйретіледі:
мәселеніқалайанықтауғаболатыны,болжамдықалайқұрукерек,экспериментқалайжасалатыныт.с.с.
Жобаларәдісіоқуүрдісіндешешіміүшінәртүрлісалаларданбілімніңшоғырлануынижәнедезерттеуәдістері
нқолданудықажетететінқандайдабірзерттеушілік,шығармашылықтапсырмаларпайдаболғанжағдайдақолд
анылады.Жобаларәдісініңкеңтаралуынтежейтінбастымәселе–жобалықтапсырмалардыбілімстандарттарын
ыңталаптарыменүйлестіруқиындығыболыптабылады.Жобалықтапсырмалардыоқушыларорындағандаста
ндарттыбілімін,икемін,дағдысын(нақтырақайтқанда–олардыңқажеттілігітуындайтындай)қолданатындайе
тіпқұрутәжірибежүзіндемүмкінемес.Бастауышсыныпоқушыларыныңпсихологиялықпедагогикалықерекш
еліктеріабстрактілітәсілқолдануғамүмкіншілікбермейді.Сондықтансабақтаӛзіндікжұмыстардыңэлементте
рінқолдануғатырысамын.Оларбіртақырыпқанегізделгенхабарламалар,шағынәңгімеқұрастырып,кітапшаж
асау,сахналықкӛрініс.Осылардыңбәріжобаӛнімінежатады.Ӛзініңіс-әрекетінжоспарлаудытекқанакейбіроқу
шыларғанаістейалады.Басқаларғакӛмеккерек.Жобатақырыптарытікелейпәндікмазмұныменбайланысты.С
ебебікӛрнекілік-образдыойлау,қоршағанәлемгеқызығушылық-бұлжастағыбалалардыңтақырыптытаңдауд
анақтыпәнбойыншаалғанбілімгесүйенеді.
Бастауышсыныптажобалауәдісінқолданутӛмендегідейжҥйебойыншажҥзегеасыруғаболады:
Жобаларәдісініңкезеңдері
І.Мотивтендіру
Мұғалімжалпызерттеумәселесінұсынады.Тақырыпқақызығушылыққалыптастырады.
ІІ.Жоспарлаукезеңі
Зерттеужұмысынадайындық.Мұндажобаныңтақырыбыменмақсатыанықталады,міндеттердішешужолд
арықарастырылады,іс-әрекеттіңжоспарыбекітіледі,топтағыұжымдықіс-әрекеткелісіледі.
ІІІ.Ақпараттыжинаукезеңі
Оқушылархабаржинайды,әдебиетпенжәнебасқаақпаратқұралдарменжұмысжүргізеді;алынғаннәтижені
мұғалімніңкӛмегіменсараптайды,алмұғалімбақылайды,кӛмеккӛрсетеді,ӛзідеақпаратқұралыболады.
ІV.Рефлексивтікбағалаукезеңі
Оқушыларжобаларынұсынады(презентация),атқарылғанжұмысбойыншаесепбереді,ұжымдықпікіртала
сқақатысады,ӛзінеӛзібағабереді,мұғалімбағалайды.
V.Қорытынды.
Осыменоқушылардыңӛздігіненжұмысжасауқабілетіжоғарылайды,олардыңтанымдықбелсенділігіартты
лады,ұжымдыққарым-қатынастарарқасындақоғамдағдыларыжетілдіріледі.Шығармашылыққабілеттеріарт
тырылады.
Қазақстандағыжобалапоқытудыңсабақҥлгілері.
Ҥлгі1
1-шісыныптаанатіліпәнініңжобалауәдісіменоқытылсатӛмендегідейболады.
Пәні:Анатілі
Сыныбы:1–сынып
Тақырыбы:Малдыңтӛлінсүюі
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Мақсаты:
Жануарлардыңтӛлдерінедегенмахаббатыноқушығаұғындыру.Адамменбаласыныңарасындағысүйіспен
шіліктісалыстырабілу.
Мәнерлепоқудағдыларынжетілдіреотырып,сӛйлеуқорларынкеңейту.Зерттеу,жобалаужұмыстарынабағ
ытберу.
Ата-ананысыйлауға,құрметтеугебаулу.
Сабақбарысы:
І.Ұйымдастыру
ІІ.Үйтапсырмасы:Тӛрттүлікмалдыңқасиеттеріменерекшеліктері.
Зерттеусұрақтары:1.Түйе,бота,нартуралыбілгімкеледі?2.Жылқылартуралыбілгімкеледі?3.Сиырменб
ұзаутуралынебілесіңдер?4.Қойменешкінінегебіргеқосады?
1–топ:«Түйе»
2–топ:«Жылқы»
3–топ:«Сиыр»
4–топ:«Қой»
5–топ:«Ешкі»
ІІІ.Берілгентапсырмаларбойыншаойларыменбӛлісуі.
IV.«Әдебимәтін»кезеңі
-«Малдыңӛлінсүюі»ӛлеңіноқып,түсіндіру.
-Ӛлеңдіоқушыларғатізбектейоқыту,талдау.
V.Неүйрендік?Небілдік?(Оқушыларпікірінтыңдау)
VІ.Үйгетапсырма:
1.«Малдыңтӛлінсүюі»ӛлеңіңмәнерлепоқу,
2.Кестетолтыру(үлгібойыншааяқтау)
VІІ.Қорытындылау.Бағалау.
Сонымен,оқушыларғадайынӛнімдіқабылдайтынғанаемес,ӛзбетіменізденетін,дербесіс-әрекетжасайалат
ынтұлғаретіндеқарау,жобалаутехнологиясыныңнегізі.Оқушыныңзерттеужәнежобалаумүмкіндіктерінбаға
лайкеліп,баламенжұмысбарысындажобалауәдістерімензерттеушілікоқытуәрекеттерініңпайдасынтүсінебі
лу.Жобалауменқатарзерттеушілікжұмыстардаатқарылады.Зерттеужұмыстарыныңбарлықкезеңдерінденегі
згікүтілетіннәтиже-баланыңжаңаданалғанбілімінигеруқабілетін,алғанматериалдыталдау,ӛңдеужәнезертте
уәдісініңдағдыларындамыту.Бастауышсыныптарүшінжобалауәдісіарқылымынадайтақырыптардыоқытуға
болады:Ауарайыжәнеоныболжау,Табиғаттағысуайналымы,Күн,су,ауа–біздіңдостарымыз,Жаңаӛсімдікқал
айпайдаболады?,Ертегілерелінде.
Жобалаутехнологиянықолданудаәроқушы:
білімдіӛздігіненмеңгеруге,солбілімдіжаңатанымдықжәнетәжірибелікмәселелердішешугежұмсауғаүйре
неді;
коммуникативтібілік–дағдынымеңгереді;
қажеттіақпараттардыжинауғаүйренеді;
қорытындышығарып,түйіндержасауғадағдыланады;
талдаужасауғаүйренеді;
Жаңажобалапоқытутехнологиясыоқутәрбиеүрдісіндежоғарғынәтижелербереді:Сабақтыңнақтымәнінте
реңашуғакӛмектеседі,оқушылардыңбарлығынсабаққақатыстыруғамүмкіндіктуады.Оқушылардыңәрқайсы
сыныңдеңгейінанықтайаласың.Оқушылардытүгелдейбағалаумүмкіндігітуады.Оқушылардыізденіскебаул
ып,ӛзбетіменжұмысістеугедағдыландырады.Оқушылардыңқабілеттері,сӛзсаптауеркіндігі,ұйымшылдығы,
шығармашылықбелсенділігіартады.Жекешығармашылығыншыңдауда,ӛзінедегенкәсібисенімінқалыптаст
ырады[5-7].
1 «Білімдегіжаңалықтар»журналы,2003жыл.
2 «Мектепдиректоры»журналы,2009ж.
3 «Мектепдиректорыныңорынбасары»,2010ж.
4 «Модульдікоқытутехнологиясыоқушыныдамытуқұралыретінде»М.М.Жанпеисова, - Алматы,2002.
5 «Бастауышсыныптаоқыту.Барлықпәндербойынша»журналы2011ж.
6 «Бастауышмектеп»журналы2010ж.
7 http://alashainasy.kz/cambridge/Candyi-arpt-ornekter-kaytalau-kembridjdk-okyitu-adsmen-64611/
Резюме
И.А.Мырзаханова-КазНПУимАбая,НИИФормированияинтеллектуальнойнаций,PhDдоктор,
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71

Вестник КазНПУ имени Абая, Серия «Начальная школа и физическая культура», №2(45), 2015 г.
«Особенностииспользованиетехнологиипроектногообучениевначальныхклассах»
Встатьенаписаноопределениеособенностииспользованиятехнологиипроектногообучениявначальнойшколе,атакж
еразвитиеунихобщихуменийинавыков,необходимыхвисследовательскомпоиске,–однаизосновныхпрактическихзадач
современногообразования.Проблемаисследованиязаключаетсявтом,чтотехнологияпроектнойдеятельностинепрорабо
танавметодикеначальногообучения.Втовремякаксуществуетнеобходимостьиспользоватьэтутехнологиюдляосуществ
лениясвязитеорииспрактикойвначальнойшколе.Использованиеметодапроектовпозволяетразвиватьтворческиеспособ
ности,логическоемышление,стремлениесамомуоткрыватьновыезнанияиумениепроявлятьихвсовременнойдействител
ьности.Методпроектовдаѐтученикамвозможностьучитьсявеселоиинтересно,создаютсяусловиядляактивизацииличнос
тногопотенциала,индивидуализацииосвоениязнаний,коллективныхформихприменения.Врезультатепроектнойдеятел
ьностиучащиесястановятсяактивнымиучастникамиобразовательногопроцесса,продуктихтворческойдеятельностимо
жетиметьнаучнуюзначимостьиявляетсяпредметоминноваций.
Ключевыеслова:начальнаяшкола,технологияпроектногообучения,методы,школа,ученик,действие
Summary
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«Especiallytheuseofproject-basedlearningtechnologyinprimaryschool»
Thearticleiswrittendefinitionofprojectfeaturestheuseoftechnologyinprimaryschool,aswellasdeveloptheirgeneralskillsneeded
intheresearchfinding,-oneofthemainpracticalproblemsofmoderneducation.Theproblemofthestudyisthatthetechnologyoftheproje
ctactivityisnotworkedinthemethodologyofelementaryeducation.Whilethereisaneedtousethistechnologyforcommunicationbetw
eentheoryandpracticeinprimaryschool.Usingprojectmethodallowstodevelopcreativity,logicalthinking,thedesiretodiscovernewk
nowledgeandabilitytoshowthemincontemporaryreality.Project-basedlearninggivesstudentstheopportunitytolearnfunandinterest
ing,theconditionsforactivationofpersonalpotential,individualizationofdevelopmentofknowledge,collectiveformsoftheirapplicati
on.Asaresultofprojectactivities,studentsbecomeactiveparticipantsintheeducationalprocess,theproductoftheircreativeworkmayha
vescientificvalueandisthesubjectofinnovation.
Keywords:elementaryschooltechnologyproject-basedlearningmethods,school,studentaction
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ДЗЮДОКҤРЕСІНІҢСТУДЕНТТЕРДЕНЕДАЙЫНДЫҒЫНАТИГІЗЕТІНӘСЕРІ
Р.Б.Кадырбеков–АбайатындағыҚазҰПУмагистроқытушы,
Ш.Болатқызы –АбайатындағыҚазҰПУағаоқытушы
Бұлмақаладаспорттықкүрестіңадамӛміріндеалатынерекшеліктеріқарастырылған.
Денетәрбиесіпәніоқытушыларыстуденттердіңденедайындығынатигізетінерекшелікбелгілері,спортшыныңадамгер
шілік,батылдыққайсарлықерік-жігерінәртүрліәдістерментәрбиелеумәселелеріқарастырылған.Дзюдокүресініңтарихы
тереңдежатыр.Бұлспорттүріндеқолданылатынәдіс-тәсілдербүкіладамзатқоғамынакеңінентанымалекендігінбілеміз,со
лсебепті,дзюдоғақатыстытерминдербарлықәлемхалықтарынатүсініктіболыпкеледі.Мақаладаосыспорттүрінжетілдірі
пжастардыңденетәрбиесінеәсерінтигізетінәдістемелерқарастырылады.
Тірексӛздер:Денетәрбиесі,денеқабілеттер,жаттығуғылымизерттеу,спортшылар

Бұқарахалықтыңденсаулығынжақсарту,азаматтардыңпсихо-физикалықкүйлерініңдеңгейінжоғарылату
жәнежұмысқақабілеттілігінарттырумемелекеттіңмаңыздыміндеттерініңбіріболыптабылады.Денетәрбиесі
жалпытәрбиемәселесініңбӛлінбесбӛлігіболаотырып,денсаулықтынығайту,солсияқтыалғырлық,жәнеасқан
табандылықпенерліктік,шыдамдылық,оқуеңбеккедегенқабілеттілікадамдардыңбойындақалыптасады.Ӛзк
елеңұрпақтыденсаулығызор,қайраттыетіптәрбиелеудеспорттүрлерініңішіндекүрестіңмаңызызор.Әржасұл
анӛзініңкүшінсынапкӛруге,мүмкіндігінбайқауғақұмартыптұрады.Сондықтанжастардыңмүмкіншіліктерін
біліп,оқытушыкӛбірекназараударуқажет.
Дзюдо–кӛптегенәлемелдерініңмәдениетінеайналғанспорттықкүрестіңтүрі.Дзюдо–жекпе-жектіңәлемде
гіеңтанымалтүріжәнеайналысушылардыңсаныбойыншакӛшбастаптұрғанспорттыңбірі.Дүниежүзібойынш
а28млн.астамтатамиүстіндегі«бұралаңжолды»игеруменадамайналысадыекен.Әрине,еңкӛпдзюдошыосыкү
рестіңотаныЖапониядатіркелген:ондадзюдогиді(дзюдоменайналысуғаарналғанкиім)үстерінентастамайты
нсегізмлн.жуықадамдыкездестіругеболады.Дзюдоныбасқажауынгерлікжекпе-жектердіңнегізінқалаушыла
рдазерттеген.Мысалы,айкидоның«атасы»МорихэйУэсиба,бразилиялықджиу-джитсудіңнегізінқалаушыМ
ицуоМаедажәнежаңаЁсиканстилінойлаптапқанГодзоСиода.Осынаужекпе-жектіңнегізінқалаушыДзигоро
КаноныңжұбайыСумакоКанодадзюдоменайналысқан.Дзюдобұләулеттіңотбасылықісінеайналған:дзюдон
ыңәлемдегіеңалғашқыжәнебеделдіКодоканмектебінбүгіндеДзигороныңнемересіКапоЮкимитсубасқарад
ы.Күреспенайналысушыжастарданерекшеталаптардықажететедіжәнеолардыңағзасынакешендіәсеретеді.Д
зюдосабағыжасжеткіншекжастағыдзюдошылардытұлғалықтәрбиелеугеерекшеәсеретеді.Дзюдоменайнал
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ысаотырып,ӛзіндіккемшіліктерменәлсіздіктердіжеңугеүйренугеболады,соныменбіргеӛзінӛзгертіп,ӛзіндік
мүмкіндіктердітануғамүмкіндікбереді.
Қазіргітаңда,жаскүрескерлердідайындаумәселесіспорттықжаттығулардықұрудаӛтеӛзектіболыпотыр.Ж
аскезіндегіжаттығудыңсұрақтарынтиімдішешуге,бастапқышеберлікпроцесініңқалыптасуына,арнайыфизи
калықсапаныңдамудеңгейінебайланыстыосыспорттықкүрестіңерекшеліктерікӛп.Дзюдокүресісабақтаркезі
ндегіжоғарғыспортшеберлігініңқозғалысықозғалысқабілеттіліктеріндамытудеңгейіне(күш,жылдамдық,ш
ыдамдылық)жәнеӛзараәсеретунәтижелілігінебайланыстыболады.Студенттердіңспорттықшеберлігініңжұм
ысқақабілеттілігініңжоғарыдеңгейіарнайыдененідамытудыңбазасындаіскеасырылады.Денедамытукезінде
,жаскүрескерлердіңарнайыжәнежалпыдайындығыныңжоғарғыдеңгейінойлаумүмкінемес.Күрескердіңарн
айыфизикалықдайындығыфизикалықсапалардыдамытуғабағытталған,оларкүресәрекетініңәртүрліәрекетік
езіндекӛрінеді.Олоқу-жаттығупроцесініңоқужәнежаттығужұмыстарыменбіргежарыстықәрекеттіңбарлықк
езеңдеріндеқосалқыбӛлігіретіндекӛрінеді[1].
Студенттікшақтаоқужүктемелерініңкӛптігінен,босуақыттыңтапшылығынабайланыстыдененіңжәнеон
ыңфунционалдыдайындығыныңдеңгейітӛмендепкетеді.Дәлосындайкезеңдежастардыңденешынықтыружа
ғдайынбелсендірілендірубағытындабірқатарісшаралардықолғаалуқажет.Бұлмақсатта,денетәрбиесібойын
шаӛтетінстандарттыоқумашықтанусабақтарындаальтернативтітүрдежан-жақтыталданып,арнайыбағдарла
маменжүргізілетінбірқатартәжірибелерденӛткендзюдокүресініңбайжинақталғанжүйелендірілгеноқуәдісте
мелік,теориялықжәнепрактикалықжаттығусабақтарын,студенттіңағзасынажан-жақтыәсеретужәнедамыту
мақсатындақолдануғаұсынуғаболады[1,2].
Қазақстандадзюдокүресініңкеңтанымалдылығыосыспорттүрінсауықтырумақсатындажаппайайналысу
дыдамытуүшінмаңызыдетеді.
Қазақстанжастардыңспорттыңосытүрінеәуестенудзюдокүресініңдамудеңгейініңедәуіржоғарылауына,п
алуандардыңшеберлігініңқалыптасуына,жастардыңдзюдокүресіменжаппайшұғылдануынасептігінтигізеді
.Дзюдокүресіменшұғылданатынжастарарасынан,ӛздерініңспорттықкемелденуінспорттықкүрестіңхалықар
алықжәнеолимпиадалықтүрлеріндежалғастырып,еңжоғарғынәтижелергееткенкӛптегенпалуандаршыққан.
Дзюдокүресі–жалпықолжетімдіспорттыңтүріболыптабыладыжәнежаттығушыныңалғашқымүмкіншілі
ктерінебайланыстыешқандайшектеуқойылмайды.Дегенмен,бұлкүрестіңденедайындығыныңқарқындылығ
ына,сапалылығынаасаықпалететінқұралболыптабылады.Дзюдокүресіменжаттығуүрдісіндежаттығужүкте
мелерініңәсерінентірек-қимылаппаратыкүшейтіледі,әртүрліқозғалыссапаларыдамиды,атапайтқанда,шапш
аңдық,жылдамдық,ептілікикемділіксапаларыкүшдәлдікпенқимылдардыңкоординациясыжәнеолардыңізін
ше,барлықнегізгіӛмірлікмаңызыдыфунцияларбелсендіріледі.
Дзюдокүресіменшұғылдану,еңалдыменОтансүйгіштікке,адамгершілікке,денеқозғалысжәнепсихикалы
қфункциялардыңдамуына,моральдықжәнеерікжігерсапаларынтәрбиелеугетигізетіноңәсері,дзюдокүресіте
кқанаспорттыңбіртүріретіндеғанаемес,жастардыңтұлғалыққасиеттерінжетілдіружәнеденетәрбиесібілімме
нқаруландырудабағажеткісізқұралретіндеқарастыруғамүмкіндікбереді.
Себебі:
1.Дзюдокүресіменжаттығуадамденсаулығынаоңісеретеді
2.Дзюдокүресіқозғалыссапаларынкешендітүрдедамытады.
3.Дзюдокүресіменжаттығуарасындабатылдқ,қайсарлықжәнет.бсияқтыерік-жігерсаналарышыңдалады.
4.Дзюдокүресіменшұғылданаотырып,адамӛмірлікқажеттідағдылардымеңгереді.
5.Дзюдоүресіадамдытәртіпкекелтіреді,уақыттыдұрысжәнеталғамменбӛлугеүйретеді.
6.Дзюдокүресінентеориялықбілімалужәнеонынығайту.
7.Дзюдокүресіменжаттығаотырыпденежаттығуларынӛзбетіменорындауғадағдыланады[1,2,3].
Дзюдокүресініңарсеналындадененіңиілгіштікқасиетініңсапаларындамытубағытындаарнайыжаттығула
ркешеніқұрылған.Иілігіштікдененіңбесқаситеніңбіріретінде,студенттердіңспорттағыжетістіктерінжақсарт
уғажәнеденедамуынжетілдіругесондай-ақ,денсаулықжағдайынжәнеӛзін-ӛзіжақсысезінугекӛмектеседі.Иіл
гіштіктідамытатынжаттығулардыорындау,қозғалысбелсенділігінкӛтереді,буындардыңқозғалмалылығынқ
алыптастырады,қозғалысфунцияларынжарақаттан,аурудан,стресстенкейінтезқалыпқакелтіругекӛмектесед
і.Қазіргітаңда,спорттықтехнологияменғылымныңдамығанзаманында,жоғарыспортықжетістіктергежетуү
шін,спортғылымменқарқындытүрдеқарулануда.Мәселен,мықтыдзюдошыныдайындаудыңқазіргікезеңінде
спорттықпсихологияменпедагогиканыңдамуы,спорттықоқужаттығуларғатиістіқосымшағылымизерттеуле
рдіталапетеді.Алайда,жаттықтырушыныңдзюдодантеориялықбілімініңжоғарыдеңгейімұндайкүрделімәсе
лелердішешугекӛмектеседі.Жалпыдзюдокүресінентеориялықтұжырымдарғақатыстығылымныңдамуында
ғықолжеткенбілімніңкеңдиапазоныолардыжинақталғанпедагогикалықжәнепсихологиялықпәндердебілім
ментәжрибенібүтіндейжүйесіндежүзегеасыруғамүмкіндікбереді.Сондай-ақ,дзюдокүресініңжаттықтыруке
зеңдеріндемакро,мезо,жәнемикроциклдерменэтаптар,машықтануүрдісіндегібойқызыдру,жалпыденедайы
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ндығы,арнайыденедайындығыжәнетехнико-тактикалықдайындықтықтарымәніменмағынасыайырмашыл
ықтарыасамаңыздыболыптабылады[4].
Қорытындылайкелсекдзюдокүресіжастарғаүйретуге,жаттықтыруменжарысқадайындауғажаттықтырук
езіндеспортшыныңдамуытуралымәліметтер,оныңбұлшықет-қозғалыстүйсігіменпсихологиялыққозғалысж
адысындағы,ойындағы,зейініндегіжәнет.б.ӛзгерістер,шығармашылықпенойлайбілетінжаттықтырушыларғ
а,спортшыныңқозғалысқабілеттеріменәріқарайоныспортсаласындажоғарысатығакӛтерудіңоңтайлыжолда
рынанықтауғамүмкіндікбереді.Бұлжұмысымыздыңнегізгімақсатыстуденттергеденетәрбиесіндеспорттықк
үрестіңәсеріменілімдікнегізіндерінберу,мекемелерменспорттықұйымдарда,яғнижоғарыоқуорындарынбіті
рушіболашақмамандардыңқызметорындарындадзюдоныңнегізгіережелерінерекшелістәжірибедежүзегеас
ыруынабағытберіпүйретуболыптабылады.
1 МустафаевЕ.Т.,ЕгізбаевЖ.Ә.,ЕсіркеповЖ.М.Дзюдокүресінүйретуәдістері– Қызылорда,2004.
2 ПархамовичГ.Основыклассическогодзюдо//Урал–Пресс,1993.
3 СвинцевИ.Д.Техническийтактическийанализдзюдоистов//1974.
4 МатвеевС.,ВлущковЯ.Борьбадзюдо//1981.
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ҚОЗҒАЛЫСОЙЫНДАРЫАРҚЫЛЫМЕКТЕПОҚУШЫЛАРЫНЫҢТҦЛҒААРАЛЫҚҚАТЫНАС
ТАРЫНҚАЛЫПТАСТЫРУ
А.А.Абсатова–АбайатындағыҚазҰПУ-ніңмагистроқытушы,
Б.Әбіл–АбайатындағыҚазҰПУ-ніңДенемәдениетіжәнеспортмамандығының2-курсстуденті
Мақаладақозғалысойындарыденетәрбиесініңқұралыжәнеойынәдісіретіндеденеқасиеттерініңтәрбиеленуінежәнеж
етілдірілуінеықпалететінқұралболыптабылатындығы,соныменқатарқозғалысойындардатабиғиқимыләрекеттерменже
кедағдыларжәнеіскерліктербекітіледі.Қозғалысойындардыңқұрылымы–қойылғанмақсатқажетутәсілдерінтаңдауғамү
мкіндікберетіноқушылардыңәрекетінұйымдастыру.Ойындардыңбіртүріндеқатысушыларжекенемесетоптықтүрдеәре
кететуі,ойындардаӛзұжымының,командасынаңқызығушылығынұстанаотырып,ұжымдықтүрдеәрекетететіндігітурал
ымазмұндалады.Қозғалысойындаркеңістіктікжәнеуақыттыққатынастардыдұрысбағалайбілуқабілетінің,ӛзгермеліжағ
дайғажылдамәрідұрысәрекеткӛрсетебілуқабілеттеріндамытуғаықпалетеді.
Тірексӛздер:ойын,қозғалысойындары,ұжымдықойындар,оқу-тәрбиеүдерісі,ұлттықойын,мектепоқушылары,қим
ыләрекеттері

Мазмұныжағынанбарлықойындартүсінікті,жалпыдамытушымүмкіндіктерібар,әртүрліпедагогикалыққ
ызметібар,ұжымғадегенқатынастытәрбиелейтін,эстетикалықталғамдыдамытуғабағытталған,қоршағанорт
атуралытүсініктінақтылайтын,психикалықүрдістердіжетілдіретін,дамудыңжоғарыдеңгейінеӛтудіынталан
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дыратын,тұлғаныәлеуметтенуінеықпалететінболыпкеледі.
Ойын-ӛтеэмоциялықіс-әрекет,солсебептіолкішімектепоқушыларынтәрбиелеудеқұндынәрсеболыптабы
лады.
Кӛптегенойындардыңішіндебалаларарасындақозғалысойындарыкеңтараған.Қозғалысойындардыңнегі
згіерекшелігіоныңмазмұнындақимылдардыңмаңыздыорыналуы(жүгіру,секіру,лақтыру,доптыберужәнето
су,қарсыласужәнет.б.),бұлқозғалысәрекеттероныңсюжетіменбайланысты.Оларойынныңмақсатынажетуж
олындаәртүрліқиындықтарды,кедергілердіжеңугебағытталады[1,4].
Қозғалысойындар,ойыншылардыңӛздеріқойғаншарттымақсатқажетугебағытталғансаналыбастамашыл
іс-әрекет.Мақсатқажетуойыншылардыңбелсендіәрекетінталапетеді.Біраққимылдықойындарқатысушылар
данарнайыдаярлықтықажететпейді.Олардағыережеойындардыңжүрушарттарынақарайқатысушыларымен
жетекшілердіңӛздеріментаңдалады.Олардыңмазмұнынданақтықойылғанойыншыларсаныменауданныңкӛ
лемікӛрсетілмейді.
ҚозғалысойындардыңнегізінсалушыретіндеА.М.Горькийболды.Оныңтүсіндіруібойыншаойынбұлбала
лардыңӛмірсүріпотырғанортасынтаныпбілужолыболыптабылады[3].
Қозғалысойындарбалалардыжалпыденетәрбиелеудіңқұралыретіндеқолданылады.Қозғалысойындаркӛ
біндебалалардыңӛздеріменұйымдастырылатынжекеліктүрдеболуымүмкін.Олармұғалімдерменбосуақытта
,үзіліскезіндеқолданылады.
Қозғалысойындардыңұжымдықтүрлерімаңыздыорыналады.Барлықұжымдық–қозғалысойындарғажар
ысусипаты,соныменқатарқойылғанмақсатқажетудеӛзаракӛмеккӛрсетутәнболыпкеледі.Ұжымдықойындар
дыңнегізгісипатыолардыңойыншыларданжылдамдықтыталапетуіненкӛрінеді.Солсебептідеойынбарысын
даӛзарақатынастаәрдайымӛзгеріпотырады.
Қозғалысойындардажарыстарӛткізіледі.Олардыоқушылардыңжасерекшелігінесәйкесжекеойындартүрі
ндежүргізугеболады.Бірақпедагогикалықтүрдеоқушылардыңәртүрліденеқасиеттерімендағдыларынтәрбие
леугеықпалететінтүрліойындардыңкешендітүрдеқолданутиімдідепесептелінеді.
Әрбірқозғалысойынмазмұнынан,құрылымынанжәнеәдістемелікерекшеліктерінентұрады.
Қозғалысойындардыңмазмұнымыналарданқұралады:сюжет,ереже,қимылдықәрекеттер.
Қозғалысойындардыңқұрылымы–қойылғанмақсатқажетутәсілдерінтаңдауғамүмкіндікберетіноқушыла
рдыңәрекетінұйымдастыру.Ойындардыңбіртүріндеқатысушыларжекенемесетоптықтүрдеәрекететеді,алба
сқаойындардаӛзұжымының,командасынаңқызығушылығынұстанаотырып,ұжымдықтүрдеәрекететеді[2].
Ойынныңәдістемелікерекшеліктеріоныңмазмұныменқұрылымынабайланыстыболады.Қозғалысойынд
ардыңәдістемелікерекшеліктерінетӛмендегілертәнболады:
а)бейнелілік;
б)ережелерменшектелетінәрекеттердіңӛзбетіншеорындалуы;
в)ережелергесәйкесәрекеттердешығармашылықбастамашылдық;
г)сюжетінесәйкесжекерӛлдердіорындау;
д)ойындағыкездейсоқтық,ӛзгермелілік;
е)ойынныңэмоциялылығынарттыратынмобилділіккүшінталапететінжарысусипаты;
ж)ойынқақтығыстарыншешудеқарама-қарсықызығушылықтарыныңқарсыкелуі.
Қозғалысойындарыденетәрбиесініңқұралыжәнеойынәдісіретіндеденеқасиеттерініңтәрбиеленуінежәне
жетілдірілуінеықпалетеді.Соныменқатарқозғалысойындардатабиғиқимыләрекеттерменжекедағдыларжән
еіскерліктербекітіледі[3].
Педагогикалықтәжірибедеойынныңкелесітүрлеріқолданылады:
1.Еркін,шығармашылойындар.Олардыкейбіркездеролдіойындардептеатайды.Оларжекежәнетоптықтүр
дежүреді.
2.Ересекжетекшілердіқажетететін,нақтықойылғанережелерібар,ұйымдасқанқозғалысойындар.Олармаз
мұныжәнекүрделілігіжағынанәртүрлі:
а)қарапайым,командалықемесойындар.Бұлойындарданегізгііс-әрекетжекебасынжетілдіруге,жылдамды
қ,күшсияқтықасиеттердебасқаларғақарағандажоғарыорыналу;
б)күрделі,командалықойындарғаауыспалы.Мұндаойыншыларӛзқызығушылықтарынжекетанытады,бір
ақӛзықыласыменжолдастарынакӛмектесугетырысады;
в)ойыншыларжекеұжымдар–командаларқұрайтынқимылдықойындар.
Оқу-тәрбиеүрдісіндеқозғалысойындардықолдануәртүрліпедагогикалықміндеттердішешудеарнайытаңд
аудықажететеді.Бұлүшінойындардыңнақтықасиеттеріұқсастоптықтүрлеріқұрастырылады.Ойындартӛмен
дегідейтоптастырылады:
1.Мазмұныныңкүрделілікдәрежесінеқарай:еңқарапайымдыларданкүрделігеқарай;
2.Жасерекшеліктерінескерусипаттарынақарай;
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3.Қимыләрекеттүрлерінеқарай;
4.Денеқасиетінеқарай;
5.Жекеспорттүрлерінедаярланған;
6.Ойыншылардыңӛзарақатынасынабайланысты.
Ойындарбасқақасиеттерібойыншадатоптастырылады:
а)сабақтардыұйымдастыруформасынақарай;
б)қимылдықдеңгейініңсипатынақарай;
в)мезгілменжұмысорнынескеруінеқарай.
Қозғалысойындар,ойыншылардыңӛздеріқойғаншарттымақсатқажетугебағытталғансаналыбастамашыл
іс-әрекет.Мақсатқажетуойыншылардыңбелсендіәрекетінталапетеді.Біраққозғалысойындарқатысушылард
анарнайыдаярлықтықажететпейді.Олардағыережеойындардыңжүрушарттарынақарайқатысушыларымен
жетекшілердіңӛздеріментаңдалады.Олардыңмазмұнынданақтықойылғанойыншыларсаныменауданныңкӛ
лемікӛрсетілмейді[4].
Ойынтұлғаныңқалыптасуындамаңыздыорыналатыніс-әрекеттіңбірі.Ойынбарысындабалаларжинақталғ
антәжірибенібейнелейді,ӛміртуралыӛздерініңтүсініктерінтереңдетедіжәнебекітеді.
Мұғалімніңкӛмегіменойынбаланыңжан–жақтыдамуынаықпалетеді.Оларбаланыңтүсініктерініңкӛлемін
арттырады,байқампаздылыққасиетін,талдауіскерлігін,салыстыружәнежалпылауіскерліктеріндамытады.
Қозғалысойындаркеңістіктікжәнеуақыттыққатынастардыдұрысбағалайбілуқабілетінің,ӛзгермеліжағда
йғажылдамәрідұрысәрекеткӛрсетебілуқабілеттеріндамытуғаықпалетеді.
Қозғалысойындардақатысушыларжекерӛлдердіорындауғатуракеледі.Бұлолардыңұйымдастырушыдағд
ыларыменбілімдерініңдамуынаәсерінтигізеді.
Ойынныңбілімберужағымұғалімніңдұрысназараударуынасәйкесқажеттідеңгейдеорындалады.Ойынбар
ысындабалаӛзініңбарлықжекетұлғалыққасиеттеріменсапаларынанықтайды.
Ойынсияқтыешқандайіс-әрекетоқушыныңтұлғалыққасиеттерінжан–жақтыашыпбереалмайды.Ойынме
найналысаотырып,балаӛзініңбарлықмінезбітістерінанықтайалады.Сыныптаәрдайымтұйықжүретінбалаой
ынбарысындаӛзінбасқажағынанкӛрсетеалады.Мұныңбарлығыәрбалағажекетұрғыдадұрысықпалетеалудаӛ
темаңызды.4сыныпқаарналғанденетәрбиесіоқулығындаадамныңқабілетініңдамуытуралыдабӛлімдерқарас
тырылған(күштің,жылдамдықтың,тӛзімділіктің,икемділіктіңдамуы),гимнастикаменжеңілатлетикағадабӛл
імберілген.Қазақұлттықойындарынмектептәжірибесінеендірубіржағынантәжірибелікжұмыстыңжинақтал
уынаықпалетеді,екіншіжағынан–қазақұлттықойындарыныңтәрбиелікмәніннасихаттайды,олардыңбаланы
ңденелікжәнеақыл–ойдамуыныңрӛлін,кішімектепоқушыларыныңұлттықсалт-дәстүрлергесүйіспеншілігін
орнатудықарастырады[2,3].
Оқушыларарасындағытығызқарым-қатынаскӛбінесеұжымдық-қимылдықойындардажүзегеасады.Олар
дыңбарлығынажарысусипаты,соныменқатарқойылғанмақсатқажетудеӛзаракӛмеккӛрсетутәнболады.
Қозғалысойындарысабағындамұғалімдербалаларғаӛзәлекеттерінжұптаржәнетоптардасәйкесіншеұйым
дастырабілуге,ойынмақсатынажетудетұрақтылықтанытуға,меңгерілгенойынныңмазмұнынӛзсӛзіменжеткі
зебілуге,денелікжәнееріктікқасиеттерінжетілдіребілуді,кеңістіктебағдарлайалу,қимылдардыреттейбілуіск
ерліктерінүйретеді.
Қозғалысойындарыныңӛзіұжымдықсипаттаболады,осығанбайланыстыбалалардыұжымдағыіс-әрекетк
етәрбиелейді.Ойындарбалалардыңбойындажолдастық,ұжымдық,демократиялықжәнебір-бірінедегенжауа
пкершіліксезімдерінұялатады.Ұжымдықойынғақатысаотырып,балаӛзініңқызығушылықтарынтоптыңқыз
ығушылығыүшінқұрбанетуіқажет:жолдасынадоптыберу,«тұтқынға»түскенжолдастарынбосатужәнет.б.
Ойындардажолдастықсезімібіртіндептәрбиеленеді.Кішімектепоқушыларынанойынбарысындаӛзәрекет
терінжолдастарыныңәрекеттеріменсәйкестендіруталапетіледі.Кейінненӛзаракӛмеккӛрсетугебағытталғано
йындарпайдаболады.Алсодансоңӛзұжымына,ӛзкомандасынақызығушылықтарынбағындыруғақатыстыой
ындарқолданылады[1,4].
Ойынбарысындабіройыншыныңекіншісіне,біркоманданыңекіншісінеқарсытұруытәнкеледі.Осығанбай
ланыстыдеруақытташешудіталапететінәртүрліміндеттерпайдаболады.Бұлүшінпайдаболғанжағдайдықысқ
ауақыттабағалайбілу,дұрысәрекеттітаңдайбілужәнеоныорындайбілуқажет.Осыныңәсеріненойындарӛзінді
ктанымғакӛмектеседі.
1 СагындыковЕ.Использованиенародныхигрвучебно-воспитательнойработев1-4классахказахскойшколы.Авторе
ф.Дис.канд. – Алма-Ата, 1988.
2 КуанышевТ.Подготовкабудущихучителейфизическойкультурысредстваминациональныхигр–Автореф.дис.кан
д.– Алма-ата,1992.
3 АйтпаеваА.К.Казахскиенародныеигрыкаксредствовоспитаниямладшихшкольников.Автореф.дисс.канд.–
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4 Подвижныеигры/Подред.Л.В.Былеевой,И.М.Короткова–Я.:Учебноепособие,1989.
Резюме
АлияАбсатова-магистр-преподавательКазНПУимАбая,
АбилБалнур–студент2-курсаспециальностиФизическаякультураиспортаКазНПУимАбая
«Формированиемежличностныхотношенийшкольниковсиспользованиемподвижныхигр»
Встатьеутверждаетсячтодвижениякаксредствофизическойкультурыиметодигрывляетнавоспитаниеиразвитиетеле
сныхсвоиств,атакжевигровыхдвиженияхзаключаетсяприродныедействия,индивидуальныенавыкииделовитость.Стру
ктураигровыхдвиженияхорганизоватьдействиеучеников,которыедаютвозможностьвыбратьспособовдлядостижзнипо
ставленнойцели.Воднихвидахигризлогиена,чтоучастникидействуетиндивидуальноилисгруппойвигреучитываяинтер
ессвоихгрупкоандадействуетсгруппойИгровыедвижениивлияетнаспособностиправильноценитьпространственныеив
ременныеогтношение,наразвитиеспособностейуметьпоказыватьправильныеатакжебыстрыедействиевизменичныхсит
уациях.
Ключевыеслова:игра,групповвыеигры,учебно-воспитатаельныйпроцесс,национальнаяигра,ученикишколы,дейс
вия
Summary
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«Formationofinterpersonalrelationsofschoolboyswithuseofoutdoorgames»
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vestoorganizethestudentsthatgivetheopportunitytochoosewaystodostizhznigoal.Aquaticspeciesizlogienagamesthatparticipantsa
ctindividuallyorwithagroupgiventheinterestinthegameoftheirgroupwiththegroupGameCoandaeffectmovementaffectstheabilityt
oproperlyappreciatethespatialandtemporalogtnoshenie,onthedevelopmentofskillstobeabletoshowthecorrectandrapidactionizme
nichnyhsituations.
Keywords:game,gruppovvyegames,educationalvospitataelnyprocess,nationalgame,studentsoftheschool,deysviya
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АРАЛЫҚҚАТЫНАСТАР,ОНЫҢБАЛАЛАРДЫҢПСИХОЛОГИЯСЫНА,МІНЕЗІНЕ,АДАМГЕР
ШІЛІКҚАСИЕТТЕРІНЕТИГІЗЕТІНӘСЕРІ
Т.Т.Ережепов–магистр,АбайатындағыҚазҰПУ-ніңағаоқытушысы
Мақаладааралыққатынастардыңтүрлеріаталып,ӛсіпкележатқанбаланыңпсихологиясына,мінез-құлқына,адамбойы
ндатұлғалыққасиеттердіңқалыптасуынатигізетінәсеріанықталады.Қарым–қатынасқұралынжетілдіребілугежәнеадамн
ыңосықабілетнегізіндеӛзіндікдамытуменӛзін-ӛзітәрбиелеушарттарынқалыптастыруғакӛмектеседі,соныменқатартұлғ
а-аралыққатынастыңӛзінсаналытүрдемеңгерудіқамтамасызетуі,оныңқалыптасуындағыфакторларықарастырылады.
Тірексӛздер:аралыққатынас,даму,психология,мектеп,сынып,мұғалім,мінез

Аралыққатынастарадампсихикасының,оныңдамуыменсаналы,мәденимінез–құлқыныңқалыптасуында
маңыздыорыналады.Психологиялықтүрдедамығанадамдармен,аралыққатынастарарқылыүйренугеүлкенм
үмкіндіктердіңболуымен,адамӛзініңжоғарыӛндірістікқабілеттеріменқасиеттерінмеңгереді.Дамығантұлғал
арменбелсендіаралыққатынастарарқылыолӛзітұлғағаайналады.
Егерадамтуғаннанбастап,адамдарменқарым-қатынасқатүсумүмкіндіктеріненарналғанболса,ешқашанӛ
ркениетті,мәденижәнеадамгершілікдамығанадамзатболмаседі,ӛмірініңсоңынадейінжартылайжануарболы
пқалатынеді,тексырттайанатомиялық-физиологиялықжағынанғанаадамдыбейнелейтінеді.Бұлтуралыкӛпте
генәдебиеттердедәлелдейді.Мысалретінде,басқаадамдардананықталған,жоғалыпкеткенадамдартуралымәл
іметтердікелтіругеболады.
Әсіресебаланыңпсихикалықдамуындаоныңонтогенезіндегіертекезеңіндегіересектерменаралыққатынас
ыерекшеорыналады.Осыкездеолбарлықадамзаттың,психикалықжәнемінез-құлықтыңқасиеттерінтекаралы
ққарым-қатынасарқылығанамеңгереді,ӛйткеніолжеткіншектікжасқадейін,ӛзін-ӛзітәрбиелеуменӛзін-ӛзіжет
ілдіруқабілетінмеңгермейді[1].
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Баланыңпсихикалықдамуыоныңқарым-қатынасынанбасталады.Бұлонтогенездепайдаболатынәлеуметті
кбелсенділіктіңалғашқытүріжәнеоларқылынәрестеӛзініңжекедамуынақажеттіақпараттыалады.Алзаттықіс
-әрекеткекелетінболсақ,олекіншіжәнеүшіншіӛмірсүружылындапайдаболады.Қарым-қатынастаалғашында
тікелейеліктеуарқылы(викарлықүйрену)содансоңсӛздікнұсқаулар(вербальдіүйрету)арқылыбаланыңнегізгі
ӛмірліктәжірибесімеңгеріледі.Балақарым-қатынасқатүсетінадамдаросытәжірибенітаратушыболыптабыла
ды.Қарым-қатынастыңжиілігі,оныңмазмұны,мақсаттарыменқұралдарыбаладамуынанықтайтынмаңыздыф
акторлардыңбіріболыптабылады.Қарым-қатынастыңжоғарыдааталғантүрлеріадамныңпсихологиясыныңж
әнемінез-құлқыныңәртүрліжақтарыныңдамуынаықпалетеді.Демек,іскерліктұлғааралыққарым-қатынасон
ыңқабілеттерінқалыптастырадыжәнедамытады,білімдермендағдылардымеңгеруқұралыболыптабылады.О
ныңкӛмегіменбасқаадамдарменӛзараәрекеттесуіскерлігінжетілдіреді,ӛзбойындаосыүшінқажеттііскерлікж
әнеұйымдастырушықасиеттердідамытады[2].
Аралыққатынастарадамдытұлғаретіндеқалыптастырады,оғаннақтымінез-бітістерін,қызығушылықта
рын,әдеттерін,бейімділіктерінигеруге,адамгершілікмінез-құлықтыңнормаларыментүрлерінмеңгеру,ӛмірм
ақсаттарынанықтапалып,олардыжүзегеасыруқұралдарынтаңдауғамүмкіндікбереді.Мазмұны,мақсаты,құра
лдарыжағынанәртүрлітұлғааралыққатынастарӛзінетәнерекшеқызметатқарады.Мысалы,материалдыарал
ыққатынастарадамғақалыптыӛміргеқажеттіматериалдыжәнеруханимәдениеттіңзаттарыналуғамүмкіндік
береді,оларжекелікдамудыңшарттарыретіндеқызметатқарады.
Танымдықаралыққатынастаринтеллектуалдыдамудыңфакторыретіндеқызметатқарады,ӛйткеніқар
ым-қатынасқатүскениндивидтербілімдерменалмасадыжәнеӛзарабайытатүседі.
Кондициондықаралыққатынастарүйренугедаярлықтыжасайды,қарым-қатынастыңбасқатүрлерінда
мытуғақажеттінұсқауларынқалыптастырады.Соныменқатар,олжанаматүрдеадамныңинтеллектуалдыжәне
тұлғалықдамуынаықпалетеді.
Мотивациялықаралыққатынастарадамныңқосымшақуатыныңкӛзіретіндеқызметатқарады.Мұндайқ
арым-қатынаснәтижесіндеіс-әрекеттіңжаңақызығушылықтары,мотивтеріменмақсаттарынмеңгереотырып,
адамӛзіндамытатынпсихоэненгетикалықахуалынарттырады.
Әрекеттікаралыққатынастар,оныәрекеттермен,операциялармен,іскерліктержәнедағдыларментұлғаа
ралықалмасуретіндеанықтайды,индивидүшінтікелейдамытушынәтижебереді,ӛйткеніолоныңжекеіс-әреке
тінжетілдіредіжәнебайытады.
Биологиялықаралыққатынастарағзаныоныңӛмірлікқызметтерінқолдаудамытушартыретіндеӛзіндік
сақтауқызметінатқарады.
Әлеуметтікаралыққатынастарадамдардыңқоғамдыққажеттіліктерінеқызметатқарады,қоғамдықӛмір
дің,топтардың,ұжымныңформаларыныңпайдаболуынаықпалететінфакторболыптабылады.
Жанамааралыққатынастарадамғатумысынанберілетінқарапайымжәнетиімдіқұралдардыжәнеүйрету
тәсілдерінтәжірибедекӛпқолдануыбарысындатәрбиеленуіүшінқажет:шартты-рефлекторлық,викарлықжән
евербалды.
Тікелейаралыққатынастарқарым-қатынасқұралынжетілдіребілугежәнеадамныңосықабілетнегізінде
ӛзіндікдамытуменӛзін-ӛзітәрбиелеушарттарынқалыптастыруғакӛмектеседі,соныменқатартұлға-аралыққат
ынастыңӛзінсаналытүрдемеңгерудіқамтамасызетеді.
Вербалдыемесқарым-қатынасарқылыадамтілдімеңгергенгедейінпсихологиялықдамумүмкіндігінеиебо
лады(2-3жас).Соныменқатар,вербалдыеместұлға-аралыққатынастарадамныңкоммуникативтімүмкіндіктер
індамытуғажәнежетілдіругеықпалетеді,соныңнәтижесіндеолтұлғаараыққатынастарнеғұрлымбейімболады
жәнедамуүшінқажеттінеғұрлымкеңмүмкіндіктердіашады.
Алвербалдықарым-қатынасжәнеоныңиндивидтіңпсихологиялықдамуындағыролінекелетінболсақ,оны
бағалауқиынғасоғады.Олтілдідамуменбайланысты,бұләринеадамныңбүкілдамуыменбайланысты,тұлғалы
қжәнеинтеллектуалды[3].
Баланыңмектепкекелуіненбастап,қоршағанадамдарменӛзарақарым–қатынасындағыӛзгерістердебайқал
ады.Еңалдыменоқуғажұмсалатынуақытартады.Ендібалаларқоршағанадамдарменқарым-қатынастаболады:
ата-аналарымен,мұғалімдермен,басқабалалармен.Қарым-қатынасмазмұныӛӛзгереді,оныңмазмұнындаойы
нменбайланыстыеместақырыптарпайдаболады,яғниересектерменерекшеіскерліктұлға-аралыққатынасреті
ндебелгіленеді.
Біріншісыныптабалақұрдастарыменемес,мұғалімдерменжиіқарым-қатынасқатүседі.БірақІІІ-ІVсыныпқ
акелгендемәселеӛзгереді.Мұғалімтұлғаретіндеқызықтыболмайқалады,мәніазаядыжәнемәртебесітӛмендей
ді,керісінше,оқушыныңкӛңіліқұрдастарынаауады,ӛзкезегіндеолортажәнежоғарысыныптарғаӛткендедеарт
атүседі.Сыртқыӛзгерістерменқатар,оныңішкіқұрылымыдаӛзгерістергеұшырайды.Егербіріншісыныптақар
ым-қатынассерігінтаңдау,мұғалімніңбағалауы,оқудағыерекшеліктеріменбайланыстыболса,алІІІ-ІVсынып
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табасқашатаңдаумотивациясыпайдаболады,олқарым-қатынастағысеріктестіңтұлғалықерекшеліктеріменмі
нез-құлықүлгілерінебайланыстыболады.Мектепӛмірініңбасындабалалардыңӛзіндіксанасыныңжаңадеңгей
і«ішкібағыт»пайдаболады.Бұлбағытбаланыңӛзіне,қоршағанадамдарға,жағдайғажәнеістергедегенсаналықа
тынасыменсипатталады,бұлқатынастыолсӛзбенжәнеісіментүсіндіреалады.Ішкібағыттыңдамуыбаланыңӛм
іріндегіқиылыстыбереді,оныңӛзбетіншетұлғалықдамуынанықтайтынмезгілболыптабылады.Мұндайбағыт
тыңпайдаболуы,баланыңішкідүниесіндеадамгершілікнормаларыжүйесініңанықталуыменбайланысты,сол
нормаларғабағынуғатырысады[4].
Ж.Пиаженіңжүргізгензерттеулерініңкӛмегіменбалалардыңәртүрліжаскезеңіндеқандайадамгершілік-ба
ғалықтұжырымдарғакелетінінбайқайаламыз.Мысалы,5жастан12жасқадейінбаланыңадамгершіліктуралыт
үсінігіадамгершіліктікреализмгеауысатыныанықталды.
Адамгершіліктікреализм,Пиаженіңтүсіндіруібойынша,бұлмейірімділікпенқастықтыбірыңғайтүрдеқата
ңтүсінудібереді,яғнибарлықнәрсеніжақсыменжаманғабӛліпқараудегенмағынада.
Адамгершіліктікрелятивизм,балаларда11жастанпайдаболады,оныңмәнібойыншаәрадамӛзінеәділәрісы
йлықатынасқаиеболааладыжәнедеәрәрекетіненадамгершіліктікмақұлдайменқолдаусипатынанықтауғабол
ады.Реалистадамбеделдеңгейіненойлайдыжәнеадамгершілікзаңдарыбилікпенқалыптасады,олардыӛзгерту
геболмайдыдептүсінеді.
Аладамгершілреалистбала-адамгершілікқасиеттерінересектергемүлтіксізбағынументыңдауғатеңейді.
Жасыересекрелятивистбалалартүсінігібойыншаересектердіңпікірінеқарсыкелугеболадыжәнеадамгершілік
нормаларыныңбасқатүрлерінесәйкесәрекететугеболады.Кішкенебалалармүлдемӛтірікайтуғаболмайдыдеп
ойлайды,алүлкенірекбалаларкейдеӛтірікайтуғадаболадыдептүсінеді.
Адамгершілікреализмкезеңіндегібалаларойнайотырып,ойынныңбір-ақережесібардепқабылдайды.Алад
амгершілікрелятивизмдегібалаларойынныңережесінӛзгертугеболадыдептүсінедіде,оныӛзгертугетырысад
ы.Бастауышмектепоқушыларыныңырықтымінез-құлқыайқынкӛрініптұрады.АлІІІ-ІVсыныпоқушыларынд
аэмоцияларынұстанабілуге,импульстарменқалауларынұстанабілугебейімділігібайқалады.Соныменқатар,І
ІІсыныпоқушыларындаеріктімінезбітісіретіндетұрақтылықтыңкӛрінуібайқалады.Аралыққатынастардыңд
амуынатӛмендегідейфакторларықпалетеді:қарым-қатынастағымейірімділік,оқушылардыңмұғалімгежағы
мдықатынасы,мұғалімніңталаптарынорындаужәнеоқушылардыңтәртіптілігі,ӛзаратүсінушілік,балалардың
шынайылығыменмейірімділігі,мектепкежағымдықатынас[5].
Аталғаншарттарбалалардыңӛзбетіншеіс-әрекетініңтиімділігінанықтайды.Осылайшабалаларӛзбетіншеә
рекететугеүйренеді.Бірақбалалардабәрібірденболабермейді,оларкӛмектіқажететеді,жиіқақтығысқакеледі,
олардыңұжымдықжұмысынреткекелтіругекӛмеккӛрсету,қақтығыстышешудекӛмеккӛрсетуқажет.Тәжіриб
елікӛмірдеәртүрлііс-әрекеттебалаларӛзжолдастарыныңәртүрліістерімен,мінез-құлықтарыментанысады.Ос
ымінез-құлықтардабалалардыңжақсыжәнежаманқасиеттерікӛрінеді.
1БлонскийП.П.Избранныепедагогическиеипсихологическиесочинения.-Т.2.–М.,1979.
2БожовичЛ.И.Личностьиееформированиевдетскомвозрасте.–М.,1968.
3БреславГ.М.Эмоциональныеособенностиформированияличностивдетстве:нормаиотклонения.
4МакаренкоА.С.Лекцииовоспитаниидетей.–Пед.соч.
5ДекролиО.Школаивоспитание.Всб.:Новыепутизарубежнойпедагогики.
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РӚЛІ
Ж.Б.Кдыралиева–АбайатындағыҚазҰПУ,филологиякафедрасыныңмагистыры,
ИнтеллектуалдыұлтқалыптастыруҒЗИэксперті
Мақаладакішісыныпбалаларыныңқызығушылығыменбейімділігі,мінез-құлқыменіс-әрекеті,психофизиологиялық
кӛзқарасы,сана-сезіміжан-жақтытопшаланған.Сондай-ақ,бастауышбалаларынанықтау,тәрбилеу,оқытубарысы,ӛмірде
ұшырасатынқиындықтарыменжетістіктеріқарастырылған.Балабойындағыерекшеқасиетқалай,қандайжолменпайдабо
лғандығы,оныжеңілдетужолдарықарастырылып,мектепжасындағыбалалардыңкездесетінқиыншылықтарынатікелейа
та-анажауаптыекеніайтылған.Сауаттылықдеңгейінбастауышсыныптанбастапнықтапқалаукеректігісӛзболды.Кішісын
ыпоқушыларыныңсауаттылықдеңгейінкӛтерудемұғалімжазудыңқырсырыннанхабардарболып,дыбыстардыңхарактер
истикалықсипатынмеңгертебілуі,берілгентапсырманысаралап,талдап,үзілді-кесілдіқарауқажет.Балалардыңшығарма
шылығын,ой-ӛрісінідамытудасӛздердіңжалпы,жекеайырмашылықтарынажыратыпбілугедағдылануқажет.Сабақтыжа
ңатыңәдістерменқызықтыраоқытуарқылыпатриоттықсезімгетәрбилеумаңызды..Ӛзжұмысымдабастауышсыныпбалал
арыныңқырсырынбасқатұсынантанылмақ.
Тірексӛздер:білім,бастауышсынып,жазуӛнері,сауаттылық,дарындылық,талант,қабілет.патриотықрух,мектеп,при
нцип

ҚазақстанРеспубликасыныңпризидентіНұрсұлтанӘбішұлыНазарбаевхалыққажоладағанжоладуында«Б
олашақтаӛркениеттідамығанелдердіңқатарынаенуүшінзаманталабынасайбілімқажет.Қазақстандыдамыған
50елдіңқатарынажеткізетін,терезесінтеңететін–білім»[1],-дейкеле,бүгінгіжастарертеңгіболашағымыз,жаст
ардыңсауаттылықдеңгейінзаманауитехнологияда,жаңаәдістерменоңтайлыетіпоқытукерекдегенойменжетк
ізгенболатын.Сондықтанда,сауаттылықдеңгейібүгіндеӛзектімәселеніңбірінеайналыпотыр.Сауаттылықмәс
елесіеңалдыменоқуменжазуданбастауалады,егермектептабалдырығынаттағанбалағажазуменоқудыңқыр-с
ырынбарыншақалапмеңгертерболса,мұғалімшеберлігініңшыңдалғаншағыдесеартықайтқандықемес.Олүш
інмұғалімқазіргізаманталабынасайӛзбіліктілігінжетілдіріп,бірсарындысабақтарданарылып,баланыңжасер
екшелігінеқарайсабақтымәнді,мазмұнды,пәнаралықбайланыстаӛтсе,сауаттылықдеңгейіжоғарлауысӛзссіз.
Ӛйткеніқоғамныңталабысауаттыжастар,сауаттылықбаржердеӛркениетте,мәдениетте,қоғамдадамитүспек.
Білімбаспалдағымектептабалдырығынаттағанжасбуыннанбастауалады.Білімдеңгейіннығайтуәрбіртұлған
ыңрухани-адамгершілігін,мәдениетінкӛтеруболыптабылады.Яғни,аталмышмәселебаланыңтанымдықбелс
енділігін,қоршағанортаменқарым-қатынасын,интеллектінбаиытатүспек.Балалардыңсауаташуданегізгімақ
сат–оқудағдысыныңнегізінқалау,фонетикалықестесақтауқабілетіндамыту,дыбыстардыажыратабілу,әріпте
рдіңбаспатүрінтаңбалапжазу,әріптердітаныту,буын,сӛзсӛйлеудіоқуғаүйретусауаттыдағдыларынқалыптаст
ыруарқылышығармашылыққа,ӛздігіненізденуге,оқуға,жазуғадағдылану,кітапқадегенқызығушылығынарт
тыру,ауызшасӛйлеугеүйретуболыптабылады[2].Осымақсаттышешуүшінеңалдыменоқушыныңжасерекше
лігінескеру,оқытупринциптерінбасшылыққаалу,сӛйлеутілініңдыбыстықерекшелігінмеңгерту(сӛздегідыбы
стардыдұрысайтуғаүйрету),буындапоқуәдісіарқылы,сӛздітұтастайоқуғадағдыландыру,дыбыстардыәріп
термендұрыстаңбалауға,жазуға,сӛзішіндегіолардыңбайланысуытәсілдерінсақтап,сӛздердітұтасжазуға,жаз
уталаптарынорындату,балалардыңсӛйлеутілін,байланысындамытуқажет.Аталғанмақсат,міндеттердіжүзег
еасыруүшінмынадайпринциптербасшылыққаалынады:
Интеграциялықпринциптер–мазмұныжақынпәндер(анатілі,қазақтілі,әдебиет,қоршағанәлем,бейнелеу,м
узыкат.б.)байланыстыруарқылы.
Проблемалықпринцип–оқупроцесініңмазмұнын,әдістердіңпроблемалысипаттаболуынқарастыру
Гуманизациялау(ізгілендіру)-оқушығадегенерекшеқұрмет,сүйіспеншілік.
Кӛркемдікэстетикалық–оқушыныңішкісезімкүйлерінеәсеретіп,сезімдіктолғанысынкӛзқарасынқалыпта
старады:1)жекежұмыс(баланыңжекеерекшелігінескереотырып)2)оқушыныңтанымдықбелсенділігінартты
рып,ой-ӛрісін,тіліндамытып,оқуғадегенбелсенділінарттыру[3].
Аталмышпринциптернегізіндебаланыңжасерешелігінебасаназараударылады.Кішісыныпбалаларыныңс
ауатыбірденқалыптасып,бірденашылакетпейтінімәлім.сондықтануақытӛтуменоқужазудыңэлементтерінж
еңілденкүрделігеқараймеңгерту,соныңішіндееңалдыменжазугигиенасынаназарсалынады.Ӛйткені,жазубар
ысындамиғанаемес,кӛптегенбұлшықеттердежұмылажұмысістейді.Қолдыңбасынбүгілдіретінжәнежазылд
ыратынбұлшықеттердіңжұмысыбілек,желкежәнебастыңауырлығынкӛтеріп,дұрысотыруықамтамасызететі
нарқабұлшықеттерініңжұмысыменұштасады.Демек,басқадасабақтағыдай,жазбасабағыүстіндедұрысотыру
ы,партададұрысотыру(кеудесінтікұстап,оқушылардыңбеліорындықтыңарқалығынатіреліптұруы),сыныпқ
ажарықтыңдұрыстүсуі(солжағынан),жазудәптерініңқағазысапалы(сиясормайтын),дәптер,партаарасын
дағықышықтықтысақтау,жазуқұралдары(қарандаш,қаламсап,сият.б.)ӛтежуан,ӛтежіңішкеболмай,ұзынд
ығы140-150мм,диаметрі8-10мм,салмағы10грамнанартықболмауын,оқушықаламсапұшын2-3ммқашықтық
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таүшсаусақкӛмегіменқаттықыспайеркінұстаут.б.аталғангигиеналықталаптардыүйретумұғаліммената-ана
міндеті.
Негізіндеәрбаланыңбойындатабиғатыннанберіленшығармашылықденіболады,мұғалімсолшәкіртініңіш
кіерекшелігінашып,сыртқымәдениетдеңгейінежариялайбілуге,ойынеркінжеткізеалуғакӛмектесуқажет.Мы
салы,суретсалдыруарқылы,сүретпенсӛйлету,салынғансүретжӛніндеойынжаздырту,арқылы,тілдамытусаба
қтарындаойналатынойындар,«кімкӛпбіледі»,«сүреткеқарапәңгімеқұра»,«сӛзойла,тезойла»т.б.баланыңсӛз
дікқорындамытып,шығармашалыққаитермелейді.Сондай-ақ,үшіншісыныпоқушыларынаАбайҚұнанбаевт
ың«Қыс»аттыӛлеңінӛтубарысында,қыстыңерекшеқасиеттерімен,белгілерімен,қыстыңкереметтейтабиғаты
ныңкӛріністеріментаныстырып,ауарайыныңқалайӛзгеретіндігіжайлы,адамменхайуанаттардыңқысмезгілін
еқалайбейімкелетіндігін,олардыңеңбектеріментіршілігі,ерекшеліктерітуралымағлұмат,қызықтыслайдтарк
ӛрсетуарқылы,ӛлеңніңнегізіндебалаларменойалмасып,олардыңқыстағыойындарын,іс-әрекеттерін,қыстық
демалыстарынәңгімеарасынақосыпжіберіп,Ӛлеңшумақтарындағыойлардысӛзбесӛзталқылап,талдағанданә
тижекӛругеболады.Мысалы,сұрақтарарқылы«Шалдыңкиіміқандай»,«негеаппақ»т.б.Қыстыңқаталкӛрінісі
немесесұстыАязатаелестетіп,сүретінсалдырып,кӛріністіойшаелестетіпқағазбетінесүретінтүсіріп,ауызшада
сүретсалдыруарқылыӛткізгенжӛн.Келесісабақтасолайтылғантақырыптаӛзойларынжетілдіріп,қосымшақос
атынойларынтолықтырыпайтыпберсеүлкенжетістіктіңұшыболыпсаналарыхақ.Шығармашылыққажетелеу
де,сыныптытопқабӛліптастап,қызықтытақырыптарберіп,мысалы,тӛртмезгілдімұғалімсүреттепберуарқыл
ы«Жераппақ,теп-тегіс,ағаштаркӛрпежамылғандай,бүкілормантыныштықтаң»,-дейкеліп,осыайтқандарынк
ӛзалдарына1-2минутбалалардыңкӛздерінжұмғызып,елестетуарқылысӛйлету.Осыданкейінбіртіндепкӛздер
інашқызып,ңәнеқоянкӛрінді,аюқозғалды,түлкіжүгірді,құстардыңдаусы,орманжәндіктерініңітіршілігібаста
лдыңдеп,балалаларғатүрліелестерберуарқылыоларғаЭмоционалдықәсербереоқытуоқушылардыңтабиғатқ
адегенсүйіспеншелегін,сабаққадегенынтасынарттыруғаболады.
Оқушылардыңсабаққақызығушылығынарттырудасабақбарысындамәтінмазмұныннасәйкеспроблемалықс
ұраққойыпотырутиімді.Мысалы:орысжазушысыВ.Сухомлинскийдің«Ақшашың»әңгімесінӛтукезіндеәңгі
мекейіпкеріМишаданоқушыларғахаткеледі.Хаттабылайделінеді:Сәлеметсіңдермебалалар?Сабақтарыңқал
ай?Мағансендердіңкӛмектеріңқажетболыптұр.Мағанкӛмектесіңдерші!Менмамамныңшашынағартпасүші
н,оныңжүрегінауыртпасүшіннеістеуімкерек?ңдепаяқтайдыхатынМиша.Хаттыбіроқушыалыпоқиды.Қалға
ндарыМишаныңсұрағынажауапберіп,ӛзпікірлерінбілдіредіжәнебұлтапсырманыүйдежазыпкелугетапсыру
ғаболады.
Балалардыңқиялын,ой-ӛрісіндамытып,сӛздікқорынмолайтуүшінәріынты-ықыласынарттыруүшінқиялдауо
йынынойнатқантиімді.Соныңішіндесабақтыңқызықӛтуінқамтамасызететінбірәдіс–дидактикалықойындар.
Дидактикалықойындар–кӛпсалалы,күрделіпедагогикалыққұбылыс.Оныбалалардыоқытуәдістерініңбірі
,олардыжан-жақтытәрбиелейтінқұралдардыңбірідепайтуғаболады.
Дидактикалықойыноқытупроцесіндемынадайекімақсаттақолданылады:оқу(танымдық)мақсатта,екіншісі-о
йынойнаумақсатында.
Мұғалімӛзідеойынғақатысады,баланыүйретеді.Балаойнайотырып,үйренеді.Бастауышсыныптаанатіліса
бақтарындадидактикалықойындардыжаңатақырыптытүсіндірубарысында,қайталау,пысықтау,жаттығусаб
ақтарындадапайдалануғаболады.Бастауышсыныпоқушыларыәлідеойынбаласы,сондықтанмұғалімоларды
жалықтырмайәртүрліойынтүрлеріменсабақтықызықтыӛткізугетырысуықажет.
Дидактикалықойындароқушылардыңой-ӛрісіндамытып,ойлауқабілетінарттыруменқатар,үйретілген,ӛті
лгентақырыптардысаналыдаберікмеңгеругеүлкенәсеретеді.Ойындароқушылардыңшығармашылықойлауқ
абілеттерінжетілдіруменқатар,сӛздікқорларынмолайтып,сауаттыжазуғабаулиды.Ойыноқупәндерініңмазм
ұныментығызбайланыстажүргізілгендеғанадұрыснәтижелерберерісӛзсіз.
ТақырапқасайжүргізілгенойынтүрлеріойынЭлементтеріоқушыныңойлаубелсенділігінарттырады.Сонд
ықтанмұғалімәрсабақтадидактикалықойынтүрлерінорныменқолданса,оқушыныңынтасынарттыраотырып,
пәнгедегенқызығушылығын,біліміменынтасын,солпәнгедегенсүйіспеншілігінарттырады.
Ал,мәденитұрғыдасауатынжетілдіруде,мектепқабырғасыменшектелмей,театыр,музей,саяхатқашығып,
әуездіәндертындатуарқылы,кӛрген-білгендерінсабақбарысындаталқылатып,ойларынмазмұндама,шығарм
атүріндежаздырудакӛптегенүлкенжетістіктергеқолжеткізугеболады.Мұндайсабақтароқушылардыңесінде
ұзақсақталады,соныменбіргекӛптегенмәліметалады,ой-ӛрісікеңейеді,ойлауқабілетідамиды,сабақтабелсен
ділігі,пәнгеқызығушылығыартады.Мысалы,бірсайыссабағыналарболсақ«Тапқырлыққа»негізделетінойын.
Берілгенмақаладағыжасырынсӛздітауып,мақалдыжалғастыру.(Дұрысжауапқа5ұпай).Тілтасжарады,тасжа
рмаса...(басжарады);Балтамғантілден...(утамған).Тауды,тастыжелбұзар,адамзатты...(сӛзбұзар).т.б.сайыста
рарқылы,ӛткендердіқайталатып,пысықтатунәтижесіндебаланыңойынкеңейтугесептігінтигізбек.Ал,саяхат
сабығынтанымдыққасиеттідамытуға,ойынсабағынжаңатақырыптытүсіндіргенденемесеүйтапсырмасынсұ
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рағандажүргізугеболады.Қазірәдіскермұғалімдербаланыңсабаққадегенқызығушылығын,тӛмендетіп,ынтас
ынанұқсанкелтірмесүшінбірсарындысабақтарданарылып,пәнінтартымды,қызықтыӛткізудекӛрнекіқұралд
ар,дидиактикалықойындар,сергітужаттығуларыменмузыкалықүзілістердісайетіпқолданудыжиілетіпкеледі
.
Нәтижесінде,оқушыныңбойындаӛзінедегенсенім,ӛзойынжетікжеткізеалатындәрежегеалыпкеледі.
Кішісыныпоқушыларынжазуғабейімдеуде,алғашқыкелгенкүнненбастапбаланыңжазуынажетекӛңілбӛл
меукӛпжағдайдаоныңӛзісінесалдыр–салаққарауына,жауапкершіліктісезінбеуінеәкепсоғуымүмкін.Әріптаң
баларынәдемі,кӛркеметіпсалуғажаттыққанбаланыңбойындажақсықасиеттердіңқалыптасуынадаықпалынт
игізеді.НемісғалымыА.Буземанайтпақшы:«Жасерекшелігінеқарайбалаларкішісыныпоқушыларысӛйлеуар
қылыӛзойынбарыншакӛпжеткізеалса,жоғарысыныпоқушыларыкерсіншежазуарқылыойынбарыншакӛпже
ткізеді»,[4]-дейкеле,жазуғакӛбірексапалыстиль,алауызшастильгебелсенділіктәндегенойғакеледі.Кішісын
ыптардыкӛбіне,жатқажазу,диктанттар,жұмбақтаршештіртуарқылыүйретіп,баланыңқызығушылығыноятао
тырыпсауаттылықабейімдегенабзал.
Қорытындылайкелгенде,сауаттылықдеңгейінбарыншаасқақтату,білімберужүйесініңбаспалдағынмықта
пқалануынатікелейбайланысты.Яғни,бастауышсыныпбалаларынжекетұлғаретінде,дарынды,талантты,шы
ғармашылетіпқалыптастырудабілімментәрбиеберужолдарызаманауитұрғыда,сіңімдіболуынқадағалауатаанаменмұғалімгежүктелетінміндет.Аталмышқасиеттердібалабойынасіңіртетінәдістіңбірібалағажастайынн
аншығармажаздырту.Шығармаарқылышығармашылыққабаулу,сауаттылыққанегіздеуболыптабылады.
1 ҚазақстанРеспубликасыныңПрезидентіН.НазарбаевтыңҚазақстанхалқынаЖолдауы.2014жылғы11қараша11.
11.2014ж.
2 ҚұрмашеваГ. «Бүгінгізаманталабы-сапалыбілім»/Қаратӛбеӛңірі/газеті,2013ж.
3 ӘміроваӘ.С. «Сауаташужәнежазу»- Алматы,2005.
4 «Шығармажазуғаүйретужолдары»http://bilimdiler.kz/.
Резюме
Ж.Б.Кдыралиева-магистрфилол.наук.КазНПУимАбая, экспертНИИФормированияинтеллектуальнойнаций
«Рольправописаниевразвитиеулучшениеграмотностивначальныхклассах»
Встатьенаписанообинтересахиспособностяхдетеймладшегошкольноговозраста.Атакже,психофизиологическиеос
обенности,невроз,эмоциональныесостояние,капризы,трудностии.т.д.Обучаяивоспитываяребенканужнопомнит,чтони
вкакойситуациионнедолженчувствоватьнеготивноеотношение.Младшеклассникикакправило,возбудим,быстроутомл
яется,азначит,деньребенкадолженбытьпостроентак,чтобынебылоперезагрузкиипереутомления.Знаниеличностныхип
сихологическихособенностиребенканеобходимородителям,чтобянайболееэффективноорганизоватьпозновательнуюд
еятельностьребенкаиподготовитьегоковладениюшкольнойпрограммой.Цельпедагогаообеспечитьвходеуроказакрепл
ениеумениянаходитьвсловахзвуки,читатьсловасданнойбуквой,составлятьзвуковыесхемы,производитьхарактеристик
уизученныхзвуков.Учитьанализироватьтекст,работатьнадвыразительностью.Развиватьмышление,умениевыделятьгл
авное,сравниватьиобобщатьизученныефакты.Развиватьпознавательныйинтересшкольников,вносявурокэлементынов
изнызнаний,связисжизнью.Воспитаниелюбвикроднойшколе,ктруду;воспитаниеколлективизма,сплоченности,чутком
уотношениюдругкдругу.
Всвоейработемнебыхотелосьболееподробноостановитсянанекоторыхличностныхособенностяхшкольников
Ключевыеслова:образование,начальнаяшкола,письма,искусства,грамотность,одаренный,талантыиспособности.,
патриотизм,школа,принцип
Summary
Z.B.Kdyralieva-PedagogicalUniversity,DepartmentofPhilologymaster's,
ExpertsInstituteofformationoftheintellectualNations
«Aroleofwritingindevelopingofliteracy»
Inthearticlewrittenofyoungerchildren'sinterestandability,behaviorandaction,physiologicalpointofview,consciousnessandco
mprehensivereferredto.Also,theinitialdeterminationofthechildren,education,trainingcourse,providedbythefaceofthechallengesa
ndachievementsinlife.Thechild'sspecialholycity,howtheycameintoexistence,itconsiderswaystomakeiteasiertothedifficultiesface
dbyparentsofschool-agechildrenshowsthatitisresponsiblefor.Literacywasthetopicofhowtobuildaprimaryschoollevelcap.Thepur
poseoftheteacherduringthelessontoensureconsolidationoftheabilitytofindwordssoundstoreadwordswiththisletter,tomakesounds
chemes,toproducecharacteristicsofthestudiedsounds.Learntoanalyzethetexttoworkonexpressiveness.Developthinking,theabilit
ytoallocateimportantly,compareandgeneralizelearnedfacts.Developcognitiveinterestofpupils,bringinginelementsofnoveltylesso
nknowledge,communicationandlife.Educationofloveforhisnativeschooltowork;educationofcollectivism,solidarity,sensitivetoea
chother.
Inmywork,Iwouldliketoelaborateonsomeofthepersonalfeaturesofstudents.
Keywords:education,primaryschool,writing,art,literacy,gifts,talentsandabilities,patriotism,school,principle
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ДЗЮДОКҤРЕСІНДЕГІТЕХНИКАЛЫҚ-ТАКТИКАЛЫҚДАЙЫНДЫҚТЫҢӘДІС-ТӘСІЛДЕРІ
Р.Б.Кадырбеков–АбайатындағыҚазҰПУмагистроқытушы,
Т.Жаманбалин–АбайатындағыҚазҰПУ-ніңмагистрі
Бұлмақалададзюдошылардыңтехникалық-тактикалықдайындықтарынжетілдіругежаңаәдістемелердііздестірудебо
лыптабылады.Осыаталғанжұмыстыңшеңберіндегінегізгіидеядзюдошылардыңтехникалықшеберлігінжетілдіруденеда
йындығыжәнепсихологиялықтипологиялықерекшеліктерінжәнетұлғаныңерекшеліктерінесепкеалуменбайланыстыбо
лыптабылады.Дзюдокүресініңтехникасыментактикалықәдіс-тәсілдерінүйретуүдерісінде,функционалдыққабілеттерді
дамыту,спорттықжарыстарғақатысуқабілетінқалыптастырубарысындамазмұныжағынанжәнефункционалдықбағыты
бойыншаалуантүрліәдістерқолданылады.
Тірексӛздер:техника,оқытужәнежаттығуәдістері,тәсілтактика,күрестәсілдерінмеңгеру

Дзюдо–жекпе-жектіңәлемдегіеңтанымалтүріжәнеайналысушылардыңсаныбойыншакӛшбастаптұрғанс
порттыңбірі.Дүниежүзібойынша28млн.астамтатамиүстіндегі«бұралаңжолды»игеруменадамайналысадые
кен.Әрине,еңкӛпдзюдошыосыкүрестіңотаны-Жапониядатіркелген:ондадзюдогиді(дзюдоменайналысуғаа
рналғанкиім)үстерінентастамайтынсегізмлн.жуықадамдыкездестіругеболады.Дзюдоныбасқажауынгерлік
жекпе-жектердіңнегізінқалаушылардазерттеген.Мысалы,айкидоның«атасы»МорихэйУэсиба,бразилиялық
джиу-джитсудіңнегізінқалаушыМицуоМаедажәнежаңаЁсиканстилінойлаптапқанГодзоСиода.Осынаужек
пе-жектіңнегізінқалаушыДзигороКаноныңжұбайыСумакоКанодадзюдоменайналысқан.Дзюдобұләулеттің
отбасылықісінеайналған:дзюдоныңәлемдегіеңалғашқыжәнебеделдіКодоканмектебінбүгіндеДзигороныңн
емересіКапоЮкимитсубасқарады.
Дзюдоныңтехникасыүлкенүшбӛлімнентүрады:лақтырулар,жатыпкүресужәнеалысу(шайқасу)бӛліміне
нтұрады.Лақтырулар.Лақтырушыныңқұламайорындалатынтәсілдеріүштопқабӛлінеді:
1.Кӛбінесеқолментәсілдер-тэвдза:алдынаншалу-тайотоси,арқаданасыралақтыру-сэоинаге;«Диірмен»-ж
ұлқуарқылытепе-теңдіктеншығару-укиотоси;тізерлепжүлқитепе-теңдіктеншығару-сумиотосижәнет.б.тәсі
лдер.
2.Кӛбінесежамбаспенжасалатынтәсілдер-косивадза:арқаданқапсырақысуарқылыжамбаспенлақтыру-ук
игоси;аяқтанқұшақтаплақтыру-харайгоси;жағаданұстайжамбаспенарқаданасыралақтыру-цуикомигоси;си
рақпенотырғызу-ханэгоси;қолыниықтыңастынанүстауарқылыжамбаспенарқаданасыралақтыру-оогосижә
нет.б.тәсілдер.
3.Кӛбінесеаяқпенжасалатынтәсілдер-асивадза:тізеденкілт(тез)қағуарқылы-хидзаіурума;аяқтыңбасыме
ніштенілуарқылы-оутигари;іліпалу-оосотогари;алдынанкілттағуарқылы-сасаэцурикомиаси;адымдаукезін
детарту-хараицурикомиаси;жанынанекіаяқтанкілтқаіу-окуриасибарай;жанынанкілтқағу-дэасибарай;аяқты
ңішкіжағынанқағу-коутигари;аяқтыңартынанҚұшақтауарқылылақтыру-утиматажәнедебасқадааяқпенжас
алатынтәсілдер.
Лақтырушынын;құлапжасайтынтәсілдеріекітопқабӛлінеді.
1.Түзужасалатынтәсілдер:бастанасыралақтыру-томоэнаге;кеудеденасыралақтыру-уранаге;сирақпенот
ырғызыпбастанасыралақтыру-сумигаэсижәнебасқакұлапжасайтынтәсілдер.
2.Жанынанжасалатынтәсілдер:алдынаншалыпжасау-укивадза;жанынанқағыпқүлапжасау-екогакэ;кеуд
еденасыралақтырыпқұлапжасау-екогурума;алдынаншалутайотосижәнебасқадақұлапжасалатынтәсілдер.
Дзюдокүресіндебасыпжатутәсілдері-ОСАЭ-ВАДЗАдепаталады.Қапталданбасыпжату-кэсагатамэ;киімі
ненжәнеқолынанұстауарқылықапталдан(жанынан)басыпжату-кудзурэкэсагатамэ;басқажағынанжанынанб
асыпжату-усирокэсагатамэ;қолынанжәнебасынанұстауарқылыбасу-катагатамэ;басжағынанбелдігіненұста
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уарқылыбасыпжату-камисихогатаме;қолынанжәнебелдігіненұстауарқылыбасжағынанбасыпжату-кудзурэ
камисихи-гатамэ;қолынанжәнебасынанұстап,үстіненбасыпжату-татесихогатамежәнебасқадабасуларболы
пбӛлінеді.
Тұншықтырутәсілдері-СИМИ-ВАДЗА.Түзу,қолдыайқастыраұстаптұншықтыру-намидзюдзиме;түзу,бі
лекбуындарынайқастыратұншықтыру-катадзюдзиме;киманоныңжағасынантартуарқылытүншықтыру(арт
жағынан)-окуриэдзимэ;қолынкӛтереартжағынанбіржағадантартыптұншыктыру-катахадзимэ;алдыңғыжағ
ынанқолдыайқастыражоғарытартуарқылытұншықтыру-гэкуекодзюдзидзимэ;желкегетаяныпиыкпенжәнеб
ілекпенартжағынантұншықтыру-хадакадзимэжәнебасқатұншықтырутәсілдері.
Ауыртутәсілдері-КАСЭЦУ-ВАДЗА.Қолынекіаяқпенұстап,білекбуындарынжазуарқылыауырту-удэкис
игидзюдзигатамэ;үстіненаяктыңкӛмегіменшынтақбуынынтартыпауырту-удехисигихидзагатамэ;білекбуы
ндарыныңкӛмегіменүстіңгішынтақтытартуарқылы-удэхисигиудэ-гатамэ;сыртқабілекбуындарынбұрауарқ
ылыауырту-удэгарамижәнебасқаауыртутәсілдері.
Спорттықкүрестешайқасубӛлімініңтәсілдерінқолдануғатыйымсалынған.Сондықтаншайқасубӛлімінтал
дапжатудыңасақажетіжоқ.Жатыпкүресудіңтәсілдері(катамэвадза)ескітарихтаналыпқарасақнэвадзадепатағ
ан.Дзюдоданжаттығу:катажәнерандориболыпекігебӛлінеді.Ката-бұлкүрестіңілімдікнегіздеріноқыту-үйрет
ужұмысы,алРандори-бұллақтырутәсілдерін,жатыпкүресутәсіддерін,жеңілжәнееркінқимылдауды,сыбайла
сыныңқалтеткенқимылындабайқайотырып,күресүстіндегісыбайласынасыйластықпен,қорғанысынакӛңілб
ӛлеотырыпсыбайластардыңбір-біріменжекпе-жегі.Егербапкерлеркүресережесініңнегізібойыншатӛрелікет
се,ондабұлкездесу(Рандори)жарыстағыкездесуіменбірдейболыпсаналады.Осытехникалықдайындықтарды
жетілдіружолындасоңғы15-20жылдыңішіндежан-жақтығылымиізденістержүргізілуде.
Дзюдодаспортшылардыңтехникалықшеберліктерінжетілдіругежекеүлескосужұмысыүлкенорыналады.
Спортшылардыңжаттығукезендерінжекелендіружұмысыбірнешесебептерменайқындалады.Біріншіден,ба
луандаркүрестіжүргізуістиліменерекшеленеді.B.C.Дахновский,О.А.Сироткин,А.В.Егановдзюдошыларды
күрестіжүргізустилінеқарапекітопқабӛледі:жоғарыбелсендіжәнетӛменбелсендібалуандар[1].Күресшілерді
ң,жарыстык,қызметтерінтексеруүшінжәнесалыстыруүшінавторлар—шабуылбелсенділігі,шабуылдыңсені
мділігі,кррғаныстьщсенімділігі,4х10м-гесекендепжүгіру,саусақбуындарыныңдинамиметриясы,10ретбелте
мірдетартылу,уақытқа10ретштанганыкеудегекӛтеру,т.б.осындайкӛрсеткіштердің20түрінбелгіледі.5%-дық
мәнділікдеңгейдегітоптарарасындағынақтыайырмашылықтарбағдарлытәсілдеркӛптүрлілігікӛрсеткіштері
нде,орындалукоэффицентібойынша(оңғажәнесолғатәсілдердібілу),арнайытӛзімділіктіңқорғаныссенімділі
гіндежәнеэксперттібағдарламасындаалынды.Авторларжарыстықкүрестіжүргізустилініңерекшеліктерінеқ
арайжәнекӛрсетілгенайырмашылықнегізіндедзюдошылардыңжаттығукезеңдерінжекешелендірудіұсынды
.
Зерттеушілердіңкӛбісідзюдошылардыңкүрестіәртүрліәдеттерменжүргізуіне,әсіресежекпе-жектерге-«к
үштілер»,техно-тактикалықойынәдеттеріне-«ойыншылар»,болмасақарқындылығына(темп)байланысты-«т
емповиктер»депатайотырып,дзюдошылардыңжаттығукезендерінжекешелендіруқажетекендігінекӛпкӛңіл
бӛлді[2].Балуандардыңжарыстыққызметтерініңнәтижесінегізінде-күштік,ойындық,қарқындылықәдеттерм
енкүрестіжүргізушілеркелесінақтыкӛрсеткіштермен(Р<0,05)айқындалады:
-белгілібіртұстакүрестіжүргізуартықшылығымен;
-тәсіддердіңорындалуқарқындылығымен;
-белгіліарақашықтықтысақтауымен;
-шабуыләрекеттерінжүргізуерекшеліктерімен;
-жеңіскежетусапасымен;
-тактикалықварианттарымен;
-тактикалықәрекеттерарсеналымен;
-шабуылинтервалымен;
-тұрыпжасалатынтехникалықәрекеттердіңәртүрлілігімен.
Күрестіойынәдеттеріменжүргізушілеркүрестіңкӛпбӛлігіндеортанемесежоғарытүрыстаорташақашықты
қпенжәнеорташақарқындылықпенжүргізетіндігібелгіліболды:шабуыләрекеттерінкомбинациялармен,арақ
ашықтықпен,эпизодтықжәнеэкспромтпенжүргізеді;қарсышабуылжасаутехникасынкездесулердің68%-дақ
олданадыекен.
Олардыңтактикалықәрекеттерібылайажыратылады:кездесугешақыру-35%,қайталапшақыру-25%,тағыд
ашақыру-17%.Басқатоптағыспортшыларменсалыстырғандабұлардатехникалықтәсілдердіңжинағыәртүрлі
леуболадыекен.Күрестікүшкесалуәдетіменжүргізуерекшеліктерікелесікӛрсеткіштерменсипатталады:
-жоғарытұрыс;
-жақынқашықтық;
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-орташақарқындылық;
-эпизодтық,жалғызтәсілменнемесеұстауменалдын-аладайындықпеншабуыләрекеттерінжүргізу;шабуы
лдаутактикасы;қарсыластытепе-тендіктеншығару;
-қарсыластыбайлау(жаулау);
-қарқындылықпенкүресетіндерге(темповитер)келесі
Мінездемелерберіледі;
-жоғарықарқындылық;
-орташатұрыс;
-орташақашықтық;
-үзіліссіз,комбинацияны,қашықтықтыалдын-аладайындықпен.
Шабуыләрекетінжүргізу.
Шабуылдаутактикасыжәнетактикалықәрекеттергебайланыстыоларғатепе-тендіктеншығару,жалғанәре
кеттер,шабуылдықайталау,қорқытуәрекеттерітән.Басқаспортшыларғақарғандабұлтоптағыбалуандардынш
абуылжиілігі(Р<0,05)азырақ.Топтарарасындағыұпайсаныныңбасымдылығына,техникалықбасымдылыққа,
анык,басымдылыққақатыстыайырмашылықтаркӛрсетілмегенінескертіпӛткенжӛн(Р<0,05).Күштілерменте
мповиктеркӛбінесеқарсылысыньщнашаркүресінебайланыстыжарыстаншығарутүріменжеңіскежеткен(Р<0
,05).Басқабалуандарменсалыстырғандатазажеңіске(импонмен)кӛбірекжеткенойыншылартобышықты(Р<0,
05).Жекпе-жектердекӛбінесеқозғалысассиметриясыньщерекшеліктеріне,филогенезажәнеантогензағабайл
аныстыкӛбіреккӛңілбӛлінеді.Дзюдокүресіндекезкелгентәсілдіңәсерлігікӛбінесеспортшыныңкүшішақкелм
егенжағдайдаӛзініңаяқ-қолынқолдануықозғалысассиметриясынақатыстытүрдеүлкейіп,осыныңнегізіндеде
неніңконституциясыньщсимметриясыӛзгереді.Қозғалысассиметриясыныңерекшеліктерінүйретуоныңспо
ртшыныңтехника-тактикалықдайындығыорнынжәнегармондықдамығанадамныңқұрылымындағыорнына
нықтауғамүмкіндікбереді.К.Д.Чермиттіңайтуыбойынша[3]:қозғалысассиметриясыдзюдошылардыңтехни
калықжәнетактикалықдаярлыктарынатікелейәсеретеді.Қозғалысәрекеттерінекіжаққадаоңғажәнесолғажән
еаякпенбірдейәсерліүйлесімділігіжасайалатынспортшылар(амбидекстрлардепаталады)қарсыласыментеңт
үскенжағдайлардыңӛзіндебіржақтыбалуандардыңалдындабасымдықкӛрсетеді.
Тәсілдердіекіжаққадажасаутехникасыннеғұрлымтереңірекоқытуспорттықшеберліктіңкезеңдерініңерте
қүрылуынжүзегеасыруғамүмкіндікбереді.1979жылыӛткенЭлемчемпионатыжәнеЕуропачемпионаттарына
нкейінәлемдегімықтыдегендзюдашылардыңтактика-техникалықдайындықтарыныңнегізгітенденциясына
кӛзсалаотырып,СССРспорткешенініңбасжаттықтырушысыИ.Д.Свинцевмынадайқорытындығакеліптоқта
лды:спортшылардыңтактика-техникалықәрекеттерініңнәтижелілігікездесудіңалғашкыминутынанбастапая
ғынадейінтӛмендейберді.Бұныңалдындакездесудіңалғашқыүшминутындаӛтежоғарыболды.Бұлдзюдошыл
ардыарнайытапсырмалармендайындаудағы,жоғарыүдемеліқарқындылықпенорындалған,соныменқатарәр
минутсайынсыбайласыменауысыпотыратынқысқауақыттьікүресулердіпайдалануыныңзерттелуіболыпсан
алады.Бірақ,Әлемчемпионаттарындатәсілдіорындаусенімділігітӛмендемейдіекен,керісіншежоғарылайды.
Осығанбайланыстыкүрестіңсоңғыминуттарындақарсыласынанбасымтүсугекӛмектесетінәдістердіқолдану
керекекендігінескергенжӛн.1977-1980жылдардаолимпиадалықциклдаӛткеніріжарыстардадзюдошыларды
ңбірмезгілдегіәрекетстенографияларынқадағалаудықолданаотырып,И.Д.Свинцевеңжоғарынәтижелітәсілд
ералдынақарайжасайтынтопта-арқаданасырыплақтырулар,құшақтаплақтырулар;артқакарайжасайтынтопт
акілтқағуекенінанықтады.ТұрыпжәнежатыпорындалатынтәсілдердіңарақатынасыӘлемчемпионатындажә
неЕуропачемпионатындабірдейболыпшықты.Әлемніңеңмықтыдзюдошыларыбасыпжату,құшақтаплақтыр
у,бастанасыралақтыружәнеарттаншалутәсілдерібойыншаеңжоғарғынәтижелергеәзірліккӛрсетті.Франция,
Италия,ОңтүстікКореяныңбіліктіспортшыларыныңнәтижелітәсілдерініңкӛбісі-арқаданасыралақтыру,құш
ақтаплақтыру,бастанасыралақтыру,алдынаншалужәнебасыпжатутәсілдеріболды.СССРқұрамакомандасын
ыңдзюдошыларыкӛбінесе-басыпжату,арқаданасырыплақтыру,ауыртутәсілдері,арттаншалу,иықтыңастына
нқолынанұстауарқылылақтыру,сырттаніліплақтыру,кеудеденасыражәнеотырғызутәсілдерінқолданадыеке
н.
Дзюдокүресініңедәуірдамитүсуі,спортшыныңшеберлігініңқалыптасуыменжастардыңқазақкүресіменбұ
қаралықсипатташұғылдануыхалықаралықжәнеолимпиадалықспорткүресібойыншажоғарыжетістіктергеж
етуінеықпалетеді.Оқу-жаттығуүдерісініңкӛлеміменсипатынанықтаукезегіндеигерілгенәдіс-айлалықәрекет
терменқозғалыстардыңнақтытәсілдерінескергенжӛн.Әрине,қозғалыстардың(жиіорындалатын)әлдебіреуле
рінигерушұғылданатындардыңспорттық-әдістікмүмкіндіктерінкеңейтетінбасқаәрекеттерініңжеткіліктітүр
лерінқолдануменүйлестірілуітиіс.Соныменқатар,денетәрбиесіменспорттықжаттығулардыңсауықтыратын
жәнеденсаулықтыүнемдейтінтехнологияларынқолдануғаденқоюқажет,оныңнегізгімаңызы-еңалдымен,шұ
ғылданушылардыңденешынықтыруғадаярлығынажәнежасерекшеліктерінебарабаркӛлемдерді,қарқындыж
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«Методикатехники-тактическийподготовкадействийдзюдо»
Вданнойстатьерассматриваетсясовершенствованиеметодикитехнико-тактическийподготовкидзюдоистов.Основн
аяидеястатьизаключаетсясовершенствованиитехнических,психологических,типологическихособенностейсвязанныхс
физическойподготовкойдзюдоистов.Впроцессеобучениятехникеитактикеприемовборьбыдзюдо,развитияфункционал
ьныхспособностей,физическихкачеств,формированияспособностиксоревновательнойдеятельностивспортивнойборьб
еиспользуютсяразличныепосодержаниюифункциональнойнаправленностисредстваиихметоды.
Ключевыеслова:техника,методыобученияитренировки,прием,тактика,усвоениеприемовборьбы
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СПОРТТАПСИХОДИАГНОСТИКАЛЫҚӘДІСТЕМЕЛЕРДІҢ
ТАҒАЙЫНДАЛУЫМЕНҚОЛДАНУЫ
А.А.Абсатова–АбайатындағыҚазҰПУмагистроқытушы,
А.Қабдрасыл–Абайат.ҚазҰПУ-ніңДенемәдениетіжәнеспортмамандығының1-курсстуденті
Мақалададенешынықтыруменспорттыққозғалыстажүзегеасырылыпжатқанкӛптегенқұбылыстаржәнеолардытекқо
ғаммұқтаждықтарыменжәнеқызығушылықтарыменбіріктіріптүсіну,спорттаайқындалатынкейбірзаңдылықтарқараст
ырылады.Мысалы,адамныңсезімталдығы,тӛзімділігі,зейініжәнет.б.сияқтыспорттаайқындалатынқасиеттерібасқада(о
ператор,диспетчер,ұшқышжәнет.б.)мамандықтарқатарындакәсібибейімделуініңбұлжымасталабыболыптабылады.Бұ
лкӛзқарастанқарағанда,ӛзоқушыларынбақылапзерттейтінденешынықтыруұстазыда,балаларменжасӛспірімспортмект
ебініңбапкеріде,спортжәнеденешынықтырусаласындағыбасқадатәжірибежұмыскерлерідемамандыққақызығушылық
тарыменқоғаммұқтаждықтарынүйлестіруіжәнеӛзтәрбиеленушілеріне,олардыңмүмкіндіктіретолықашылатын,күшжұ
мсаудыңперспективтісаласынтаңдауғакӛмекберуікерек.
Тірексӛздер:денешынықтыру,қозғалыс,спортсекциялары,психодиагностикалықәдістемелер,психикалықкүйлер,ж
екеерекшеліктер,тұлға,мінез

Денешынықтыруменспортбӛлектеніпдамымай,біріккенбайланыстарменқатынастаржүйесіндедамиды.
Сондықтанденешынықтыруменспорттыққозғалыстажүзегеасырылыпжатқанкӛптегенқұбылыстартереңәле
уметтікмағынағатолыболады,жәнеолардытекқоғаммұқтаждықтарыменжәнеқызығушылықтарыменбірікті
ріптүсінугеболады.Спорттаайқындалатынкейбірзаңдылықтарадамәрекетініңбасқажақтарынаауысаалады.
Мысалы,адамныңсезімәсерлігі,тӛзімділігі,зейініжәнет.б.сияқтыспорттаайқындалатынқасиеттеріоператор,
диспетчер,ұшқышжәнет.б.мамандықтарқатарындакәсібибейімделуініңбұлжымасталабыболыптабылады.Б
ұлкӛзқарастанқарағанда,ӛзоқушыларынбақылапзерттейтінденешынықтыруұстазыда,балаларменжасӛспірі
мдерспортмектебініңбапкеріде,спортжәнеденешынықтырусаласындағыбасқадатәжірибежұмыскерлеріма
мандыққызығушылықтарыменқоғаммұқтаждықтарынүйлестіруіжәнеӛзтәрбиеленушілеріне,олардыңмүмк
індіктірежолтолықашылатын,күшжұмсаудыңперспективтісаласынтаңдауғакӛмекберуікерек.
Спорттапсиходиагностикалықәдістемелердіқолдануыныңүшнегізгібағытынажыратады.
1.Жаңаданкелген(баланемесежасӛспірім)қандайспорттүріменшұғылдануғалайықтыболатынынанықтау
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.
2.Жарысқақатысқанкездебіртұтасболыпшығатынспорттықұжымдықұрастыру(спортселекциясы).Қазір
гіуақыттажоғарғылигатоптарыныңкӛбісініңштатынаарнайыселекционер-бапкерлеренгізілген,олартӛменгі
лигалардыңтоптарынан,ӛзініңпсихикалық,физиологикалықжәнефизикалыққасиеттерібойынша,жоғарғыл
игаойыншысы(спортшысы)орнынаталапкерболатынспортшылардытаңдайды.
3.Біліктілігібірдейжоғарыдеңгейліспортшылардытаңдау(топтыжинақтау),мысалыолардыұлттықолимп
иялыққұрамағақосуүшін.
Кеңестікдәуірдіңалдыңғықатарлымамандарының(В.М.Зациорский,Н.Ж.Булгакова,В.П.Филин,М.Я.На
батниковажәнет.б.),ескеруібойыншатаңдаумәселесінегізгітӛртмақсаттардышешуменбайланысты:
1.Модельдіксипаттамалардыанықтау–спортшыныңпсихологиялыққасиеттерінежәнетұлғаныңпсихолог
иялыққұрылымынаӛзталаптарыбарболатынспорттүрініңспортограммасы.
2.Болжау–спорттағыеңӛзектімәселелердіңбірі,психологиялықтаңдаументығызбайланыстыболады.
3.Таңдаутиімділігінарттыру,бұлспорттағыпсиходиагностикаәдістемелеріментікелейбайланысты:кез-ке
лгенәдістемеспортограммасыныңмағынасынеғұрлыманықболса,таңдаутиімділігісоғұрлымтиімдіболады.
4.Таңдауұйымдастыруынжақсарту(әдеттетаңдауменспортбағдарлауыбірнешежылбойыӛткізіледі,ӛйтке
ніжекетұлғаныңкемдегендеекісипаттамасынанықтауқажет:біріншіден,оныңоқупроцессіндегіжетістіліктер
ін,екіншіден,оныңболашақтаболатын,барлықмүмкінболатынқиындатылғанжағдайларда,экстремалдықжағ
дайлардықосаалғанда,нақтыжағдайлардағыәрекеттерініңтиімдлігі).
Ұстазӛзініңтәжірибелікәрекетініңбарысындатаңдаудыңбарлықтүрлеріменкездесугежәнежоғарыдаатал
ғанмәселелердіңбарлығыншешугемәжбүрболады.Егеройымыздаспорттағыпсихологиялықтаңдаудыңбарл
ықсатыларынелестетсек,ондатаңдаудыңтүр-түрлерінжоғарыдааталғанмәселелердішешуіменнақтыбайлан
ыстыруғаболады.
Спортбағдарлауыныңмақсаттарыншешубіріншісатысында,спорттүрлерініңтоптарыныңспортограммат
алаптарыменсәйкесқұрастырылған,спортшылардыңпсихологиялықерекшеліктерініңмодельдісипаттамала
рынанегізделеді.Бұлсатыдажасспортшылардыңспорттүрлерініңбелгілітобындаспортәрекетініңтабыстылы
ғынболжайтынқабілеттіліктеріанықталады,мысалы,циклдік,ациклдік,спортжекпе-жектік,спортойындық.Б
алалардыспорттүрлерібойыншабіріншісатыдабӛлу–жӛнсіз.Психологиялықтаңдаудыңбіріншісатыдағықиы
ндығы–жасспортшыныңспорттүрлерініңтобынадегенкез-келгенмүмкіндіктеріндұрысайқындау.Осымәсел
енішешудеұстазғаосымақаладаберілгенпсиходиагностикаәдістемелерікӛмеккӛрсетеді.
Спортқаіріктеумақсаттарыншешудіңекіншісатысында,бӛлекспорттүрлерініңәрқайсысыныңталаптары
менсәйкесқұрастырылған,спортшылардыңпсихологиялықерекшеліктерініңұлғайтылғанмодельдісипаттам
аларынанегізделеді.Мысалы,біріншісатыдабіз,балаӛзініңпсихологиялықкӛрсеткіштері–жеделдікжәнесен
сордықұбылыстарыныңңақтылығы,жүйкежүйесініңқозғыштығы,оперативтікойлау,зейінніңбӛлінуіжәнет.
б.бойынша,спортойындарменнемесеспортжекпе-жектеріменайналасуғақабілеттідепанықтадық.
Екіншісатыда,бізбаланынақтыанықталғанспортойындарының(футбол,баскетбол,хоккей,волейбол,тен
нисжәнет.б.)немесеспортжекпе-жектердің(бокс,күрес,семсерлесу)түріүшінтаңдауымызқажет.Бұны–баста
пқыпсихологиялықіріктеудепатауғаболады.Алкейінгітаңдаудегеніміз,үміттіжасспортшылардыжоғарғыли
гатоптарынатаңдау.
Бұлбіразқиындаумәселе,үйткеніспортшыныңбелгілібірспорттүріменайналысуынаспецификалықпсихо
логиялыққабілеттіліктеріненбӛлек,оныңқайсарлы,эмоционалды,интеллектуалдыжәнесенсорлықсипаттама
ларыныңдамудеңгейін,оныңжекеәлеуіметтік-жекеерекшеліктерінанықтауқажет.Яғни,осысатыда,спортшы
ныңкез-келгенспорттүрінеқатысуыныңтабыстылығынболжаумақсатымәндітүрдешешіледі.
Үшіншісатысындамаңыздыжарыстарғақатысуүшінтоптарғаеңсенімдіспортшылардытаңдаудыңмақсат
тарыншешу,спортшыныңжарыстыңэкстремалдыжағдайларындажүзегеасырылатын,жекеболжамдымодел
ьдіпсихологиялықсипаттамаларынанегізделеді.
Үшіншісатыеңнегізгісатылардыңбіріболыптабылады,оныңмаңыздылығыхалықаралықжарыстарға,ұйы
мдарменмекемелердіңқұраматоптарынқұрастырғанда,спортшылардыұлттықолимпиялыққұрамағатаңдаук
езіндеартады.Таңдаудыңүшіншісатысыныңтиімділігі–бапкер-ұстаздыңпсихологиялықдайындығы,білімпа
здығыжәнеинтуициясыныңкӛрсеткішіболыптабылады,олпсиходиагностиканыңәдістемелеріндұрыстаңдау
ының,ӛмірдегіжәнеспорттағыәртүрліжағдайлардаспортшылардыңтұлғаларынбақылаудыңнегізіндетопқат
үскенүміткерлерініңарасынанеңсенімділерінтаңдайалды.
Еңтәжірибелібапкер-ұстаздардыңтәжірибесіндегітаңдаудыңүшіншісатысыныңтиімділігібіріншіжәнеек
іншісатыларындағыпсихологиялықтаңдаулардыңтиімділігіментығызбайланыстыболатынынкӛрсетеді.Яғн
и,үшіншісатыдағытаңдаубіріншіжәнеекіншісатылардыңтаңдауыннегіздеумүмкіндігінбереді.Жәнекерісін
ше,біріншісатыныңтиімділігінеғұрлымжоғарыболса,психологиялықтаңдаудыңекіншіжәнеүшіншісатылар
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дыңтиімлігідесоғұрлымжоғарыболады.
Бізтаңдаудыңтүрлерін,мақсаттарынжәнесатыларынқысқашақарастырдық.Бірақсұрақтыңмәні–қандайд
абіресептішешуүшін,таңдаудыңқандайдабірсатысындапсиходиагностиканыңқандайәдістемелерінқолдану
керек.Кеңеспсихологтарыныңзерттеулеріненшығатыны–топтықұрастыружәнеспорттықіріктеумәселелері
ншешуүшін,таңдаудыңекіншіжәнеүшіншісатыларындажасспортшылардыңжекежәнеәлеуметтік-жекеерек
шеліктерінанықтауүшінәдістемелердіұсынуқажет.Соныменқатар,спортшыныңжекежәнеәлеуметтік-жекее
рекшеліктері–еңконсервативтісипаттамаларыекендігін,жәнедеолартезуақыттыфлуктуацияларғаеңазшалд
ығатынынескеруқажет.
Психологиялықсипаттамалар–қайсарлы,интеллектуалды,эмоционалдыжәнесенсорлы–спортшыпсихол
огиясыныңқозғалмалыэлементтері.Сондықтантаңдаудыңбарлықүшсатыларыныңмақсаттарынажетуүшіно
сысипаттамаларыныңпсиходиагностикасыкӛбінеқысқауақытаралығындажүзегеасырылуымүмкін.Бастыма
қсат–қолданбалыәдістемелерспорттыңкез-келгентүріүшінстандартталғанжәнеунифицирленгенболуыкере
к,стандарттыжағдайлардажүргізілуітиіс.Спортшыныңпсихологиясытуралыдұрысбілімдітекзерттеулердин
амикасыбереалады,жәнедежарыстыңэкстремалдыжағдайлардаоныңәрекетінболжайалады.
Психикалықкүйлер–спортшыпсихологиясыныңқозғалмалыэлементі.Спортшыныңпсихикалықкүйініңб
іліктіпсиходиагностикасыоныңжарыстағысенімділігінанықтап,экстремалдыжағдайлардаоныңәрекетінбол
жайалады,оныңжарысалдындағыдайындығынаӛзгерістеренгізеалады.
Мақаладакелтірілген,психикалықкүйдіңпсиходиагностикалықәдістемелері,ұстазғаспортшылардыалаң
даушылық,қозғыштықнемесебаяулықдәрежесібойыншаолардыанықбӛлуге,олардыңжауынгерлікәзірлігін,
старттықкӛңілсіздігіннемесе«старталдындағықалтырауын»жәнет.б.спортшыныңкүйлерінанықтауғакӛмек
береді.БұлмәселеА.Ц.Пуниеңбектеріндежан-жақтықарастырылған[1].
Еңжақсыәдістеменіңӛзідеспортшыныңжекетұлғасыныңжан-жақтыпсихологиялықсипаттамасынбереал
майтынытуралыбілукерек.Олтекқанаазбӛлігін,оныңпсихологиялықмүмкіндіктерініңқандайбіршегін,оның
тұлғасын,қасиеттерін,күйінайқындайды.Сондықтанспортшыныңтұлғасынзерттеудіңтекқанажүйелік,кеше
ндікӛзқарасыұстаздыспортшыпсихологиясыныңнақтысипаттамасынажеткізеалады.Ұстаз,кӛптегенәдістем
елердіқолданудыүйренукерек,олардыбіліктіәрісауаттытүсінуікерек,соныменқатарспортшының,әсіресежас
спортшының,жекетұлғасы–бұлӛтекүрделіқұбылысекендігін,жәнеоныбағалаукезіндеқателіктерболмауытиі
секендігітуралыәрқашанойлаукерек.
Соныменқатар,олешбірқабілеттерменмүмкіндіктерӛзгеріссізқалмайтынынесктесақтауықажет.Оларәрқ
ашанӛзгереді.НемісфилософыИ.В.Гѐтеніңатақтысӛздерінкелтірсек:«табиғатылғижаңапішіндердіжасайды,
сондықтанқазірбарболғаныбұрынешқашанболмаған,жәнедебұрынболғаныешқашанқайтарылмайды»[2].Б
ұлсӛздердіұстазәрқашанестесақтауымаңызды:текқанапсихологиялықбілімдерментереңқамтылғанұстазық
палыныңарқасында,спорттағыпсихологиялықтаңдаумәселесітабыстышешілеалады.Жәнедеспорттағыпсих
одиагностиканыңұсынылатынәдістемелеріұстазғакӛмегінбереді.
Психодиагностикалықматериалдарұстазғаоныңоқужәнетәрбиелікжұмысында,жаттығусабақтарынұйы
мдастырудажәнетәрбиелеудежекекүтімдіқамтамасызетудекӛптегенкӛмеккӛрсетеалады.
Оқытубарысындабақыланатынспортшыныңестесақтауқабілетінің,ойлаудың,зейінініңдамуытуралымәл
іметтероныңсанажағынандамуыныңтиімдіжолдарынанықтауға,оқуматериалдарынжақсыигеругекӛмекбер
еалады.Спорттықжаттықтырудаспортшыныңжекеерекшеліктерінбілу–олартықжаттықтырудыболдырмау
жолы,жоғарғынәтижегежетужолы.
Психодиагностикалықмәліметсоныменқатар,тәрбиелеужәнеоқытуэффектісінсипаттайтын,уақтылытүз
етулеренгізумүмкіндігінберетінкерібайланысқұралыретіндедепайдаланаалады.
Интеллектуалдыдамудыңнегізгіфакторларын(мнемикалық,логикалықжәнет.б.)бағалағанБ.Г.Ананьев(1
968)интеллектоныңфункционалдықұрамдарыныңқарым-қатынастарындаӛсетінінкӛрсетті.Интеллекттіңфу
нкционалдыққұрылымыныңішіндегіӛзгерістероныңәрбірфункциясындағыӛзгерістергеәсерінтигізетініаш
ылды.Бұлпедагогикалықпсихологияүшін,оқупроцессінжетілдіруүшінеңмаңыздымәлімет[3].
ОсындаймәліметтердіңмаңызыГ.Айзенктің(1972)интеллектуалдыайырмашылықтардыңфундаменталд
ынегізіболыпойлаупроцесстерініңжылдамдығыныңсипаттамасыболатынытуралықатеұсыныстарыменсал
ыстырғандакӛрінеді.
Кәсібибағытталуда,кәсібитаңдауда,оқу-тәрбиелеупроцессіндебірдейпсиходиагностикалықәдістемелер
қолданылаалады.Барлығыолардықолданумақсатынабайланыстыболады.Олардыңеңқарапайымклассифика
циясыкелесітүрдеболуымүмкін(1-кесте).
1-кесте.Психодиагностикалықәдістемелер
Бағытталуы,зерттеусалас
ы

Қолдануформасы
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Бағытталуы,қызуғышылық
тары
Жекеәдістемелер
Социометрия

Бақылау

Аналитикалықтесттер

Әңгімелесу
Сауалнама

Психикалықпроцесстер

Социометрикалықәдістемелер

Синтетикалықтесттер
Кешендікәдістемелер(кәсібиәрекеттердіңмоде
льдеушітолықкомпоненттері)
Психодиагностиканыңұзартылғанәдістемелері
(бірнешереттіктестілеуденкейінәртүрліфактор
лардыңәсері,білімберу,бейімделу)

Шығармашылыққабілеттіл
іктер
Жалпыбіліктілік,кәсібибілі
мдер,икемдіктер
Психофизиологиялықорта,
типологиялықерекшеліктер
Координацияжәнеқимылда
рдыңдәлдігі,тырысумӛлше
рлігі,психомоторика
Кӛзбеншамалау,кеңістіктег
інысаналар

Бланктіктесттер
Аппаратуралықтесттер
Жаттығуқұрылғылардатексеру
Арнайыбақылауфизикалықжаттығу
лар
Кешендіәдістемелер(соныменқатар
ӛзінефизикалық,биохимиялықжәне
басқадаӛлшемдердіқосады)

Эмоционалды-қайсарлыор
та,эмоционалдықтұрақтыл
ық
Психикалықкүйлер

Жекеерекшеліктерді,тұлғамінезін,күйлерінзерттеугебағытталғаныбойынша:
 бағытталуын,қызығушылықтарынзерттеуәдістемелері(К.Р.Платоновтыңтұлғакартасыжәнет.б.);
 тұлғаныңқұрылымдықкомпоненттерінсипаттайтын,жекетұлғалықәдістемелер(К.Р.Платоновтыңтұлға
картасы,Айзенксауалнамаларыжәнет.б.);
 социометрия(қоғамдыққатынастаржүйесіндеспортшыныңтұлғасынзерттеу);
 ойлауерекшеліктерінзерттеуәдістемелері;
 мінездің,психиканыңпатологиялықерекшеліктерінзерттеуүшінәдістемелер;
 шығармашылықерекшеліктерінзерттеуәдістемелері(мәліметтерРоршахбойыншатестілеунәтижелерін
енжәнет.б.алынуымүмкін);
 жалпыбіліктілік,кәсібибілімдер,дағдылар(ойлаупроцесстерінзерттеугеарналғанәдістемелерініңкӛбісі)
;
 психикалықпроцесстердізерттеуүшінәдістемелер:естесақтауқабілетін;
 назараудару,қабылдаужәнет.б.(бланктікжәнеаппаратуралықтесттер);
 психомотролықпроцесстердізерттеуүшінәдістемелер,қимылдардыңкоординациясыжәнедәлдігі(суппо
рттар,координацияӛлшеуіштері,арнайыфизикалықжаттығулар);
 психофизиологиялықәдістемелер(сенсомоторлықреакциялардызерттеугеарналғанаппараттар,психоф
изиологиялықжәнеэлектрофизиологиялықәдістемелер);
 кӛзӛлшеуішін,кеңістіктегісипаттардыбағалаудыңдәлдігінзерттеу(бланктікжәнеаппаратуралықтесттер
);
 эмоционалды-еріктікӛрісін,еріктіктұрақтылығынзерттеу(кейдефизиологиялықжәнебиохимилықӛлше
уіштердіқолданатын,кешендіәдістемелер);
 психикалықкүйлердібағалау(Спилбергер-Ханинсауалнамалары).
Қолдануформасыбойынша:
 бақылау(табиғижағдайынданемесетестілеубарысындақиынжағдайлардыжасау);
 әңгімелесу(жекешежәнетоптық);
 сауалнамаларменсұрақтар(ашықжәнежабық);
 социометрикалықәдістемелер;
 бланктіктестілердіқолдану(жекежәнетоптық);
 аппараттықтестілердіқолдану(жекежәнетоптық);
 тренажерларменжаттығуқұрылғылардатексеру;
 арнайыбақылауфизикалықжаттығулар(тезділігін,назарын,оперативтікжадын,координациясынжәнеқи
мылдардыңдәлдігінжәнет.б.зерттеуүшін);
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 кешендіәдістемелер(қозғалысәрекетті,физиологиялық,электрофизиологиялықжәнебасқаӛлшеуіштерд
іқосатын).
Қолданутәсілдерібойынша:
 аналитикалықтестілер(жекепсихикалықпроцесстерді,қастиеттерді,функционалдықкӛрсеткіштердібағ
алауүшін);
 синтетикалықтестілер(сипаттамалардыңтоптарынабағытталған);
 кешендіәдістемелер(әрекеттіңмаңыздыкомпоненттерінпішіндейтін);
 ұзартылғанәдістемелер(кӛпреттітестілеу,соныңішіндеәртүрліфакторларәсерініңастында,оқужәнежатт
ығу,бейімделусатылары).
Осыәдістемелерпсиходиагностиканыңнегізгіүшобъектісінзерттеугебағытталған:спортшытұлғасын,оны
ңспорттықәрекетінжәнеӛзарақатынастары.
Ӛзкезегіндеспортшыныңтұлғасыүшмаңыздыаспектілерібойыншасипатталады:тұлғалықпроцесстер,тұл
ғаныңкүйлеріжәнесипаттамалары.Спорттықәрекетбілімдермендағдыларғаүйретужағынан(оқыту)спортты
қшеберлігінарттыруәрекеті(жаттықтыру)жәнеспорттықәрекеттердіңбарлығыныңнегізіболыптабылатынжа
рысуретіндеқарастырылады.Ӛзарақатынасеңбіріншідентұлғааралықкүйдезерттеледі.Барболғанәдістемеле
рспортшыменоныңбапкерінің,бірспорттықұжыммүшелерініңарасындағытұлғааралыққатынастызерттеуге
бағытталған,соныменқатаржарысушарттарындабәсекелестердіңтайталасықарастырылады.
Психодиагностикалықәдістемелергенқойылатынталаптар
Таңдаумәселесібойыншамәліметтердінәтижелеп,кәсібиқасиеттердібағалауүшінқолданылатынәдістерм
ентестілергеқойылатынталаптардыңтізімінбіріктірейікжәнеатапӛтейік.
Прогностикалық(болжау)құндылығы.Зерттелетінтұлғалардыңтаңдалғанкәсібиәрекеттекелешектегітаб
ыстардазерттеунәтижелеріӛзініңмаңызынтапсындегенталабындакӛзделеді.Тестініңқұндылығыәдеттегідей
,оныорындаунәтижелерініңжәнеолардыболжауүшінтестқолданылатынсыртқыкритерийлерініңкорреляция
коэффициентіменӛлшенеді.Тестқұндылығы0,20-0,50коэффициентіменсипатталатынтестілердіқолдануғаб
олады.
Тексерілетінәрбіртұлғаныңнәтижелерініңсенімділігіментұрақтылығы.Сенімділіктіңжеткіліктілігіосыте
стініңнәтижесінсандықбағалаудыңтұрақтынәтижесіретіндеқолданумүмкіндігіүшінқажетболады.Сенімділі
кбіртестбойыншаалынғаннәтижелердіңбӛлектізімдерініңарасындағыкорреляциякоэффициентіменӛлшене
ді.Кейбіркездерде,аталмыштақ-жұптестішкісенімділіккоэффициентікелесідейанықталады:тақжұмыссаты
ларыбарысындаанықталғаннәтижелерсомаларыменжұпжұмыссатыларыбарысындаанықталғаннәтижелерс
омаларыныңарасындағыкорреляциясы.Тестілердіңсенімділігіәдеттегідейоныңұзақтылығыменартады.Сені
мділіккоэффициентініңминималдымүмкінболатынмәніретінде0,7санынқарастырукерек.
Ғылымдық,негізділікжәнесенімділік.Тестініқолданупрофессиограмманыңқандайдабіранықталғансипат
тамаларынанегізделуіқажет.Зерттелугеқандайсипаттамашалдыққаны,жәненеліктеноныбағалауқажетекені
белгіліболуыкерек.Алынғанмәліметтерғылымиталдауданӛтуікерек,жәнебелгіліғылымиережелеріменбайл
аныстытүсіндірілуітиіс.
Бірегейлікпендифференцирлік.Әдістемебелгілібірсипатқа,қасиеткенемесеқасиеттертобынабағытталуы
керек.Таңдалғантестініңнәтижелеріменбасқақасиеттердізерттеугебағытталғанбасқатестініңнәтижелеріара
сындакорреляцияаздауболғаныжӛн.
Тестбағалауғабағытталғанқасиеттергетәнболуы,қолданылатынтестініңжәнезерттелетінәрекетсаласыны
ңолардыңпсихологиялыққұрылымынақатыстыортақтығы.
Тестініңкӛбінесестандарттауыменсипатталатынәділдігі.Тексерудіңшарттарыбойыншатестнәтижесінес
ыртқыфакторларәсерінтигізбеуікерек(экспериментатордыңжекеерекшеліктері,тексерілетінтұлғаныңкӛңіл
күйі,аппаратурақателеріжәнет.б.).Экспериментаторойыныңжалғанпікірлілігіболмаукерек,әсіресетестілеун
әтижелерінжазукезінде.Әрбіртестбойыншаарнайынұсқаулардайындалуықажет.Олардыңішіндеэкспериме
нтаторментексерушінеайтыпнеістеуқажетекенінақтыанықталуыкерек.
Деректілік.Әділсандықӛлшемдеркелтірілуітиіс.Тестілердісандықбағалауәдістемелерініңпедагогикалық
бақылаумәліметтерімен,мінездемелерменсауалнамалармәліметтерініңталдауыменбайланыстылығы.
Тиімдісыртқыкритерийлерініңбарболуы(яғнитәжірибежүзіндегікритерийлер).Тестілердіңқолжетімділі
гімен,қарапайымдылығыменжәнежасаутезділігімен,кӛпшілігімен,қатысушылардыңшектеулісаныменқолд
анылатындығыменсипатталатындығы,зерттеудіңтиімділігінарттырады.
1ПуниА.Ц.«Психологияфизическоговоспитанияиспорта»- М.:ИФКучебникдлятехникумовфизическойкультуры,
1979.
2http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=Йоганн_Вольфганг_фон_Гѐте&oldid=2248473.
3АнаньевБ.Г.Избранныепсихологическиетруды,1и2тт.– М.:Педагогика,1980.
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Резюме
АлияАбсатова-магистр-преподавательКазНПУим.Абая,
АйгеримКабдрасыл–студент1-курсаспециальностиФизическаякультураиспортаКазНПУим.Абая
«Назначениеиприменениепсиходиагностическихметодиквспорте»
Встатьерассматриваютсямногиепроцессыиявления,происходящиевфизкультурномиспортивномдвижении,имеютг
лубокийсоциальныйсмысл,ипонятьихможнотольковединствесинтересамиипотребностямиобщества.Сдругойстороны
,некоторыезакономерности,выявляемыевспорте,могутбытьперенесенынадругиестороныдеятельностичеловека.Напри
мер,такиесвойствачеловека,какбыстротареакций,выносливость,вниманиеидр.,выявляемыевспорте,являютсянепрело
жнымусловиемпрофессиональнойадаптацииврядепрофессий–оператора,Диспетчера,летчикаит.д.Сэтойточкизренияи
учительфизическойкультуры,итренердетско-юношескойспортивнойшколы,идругиепрактическиеработникивобласти
физическойкультурыиспорта,наблюдающиеиизучающиесвоихучеников,должнысочетатьпрофессиональныеинтерес
ыипотребностьобществаипомогатьсвоимпитомцамопределитьперспективнуюобластьприменениясил,вкоторойнаибо
лееполномогутраскрытьсяихспособности.
Ключевыеслова:физическаякультура,движение,спортивныесекции,психодиагностическиеметодики,психически
есостояния,личностныеособенности,личность,характер
Summary
AliaAbsatova–Master-TeacherKazakhNationalPedagogicalUniversitynamedAbay,
AygerіmKabdrasyl–student1-coursespecialtyPhysicalEducationandSport,
KazakhNationalPedagogicalUniversitynamedAbay
«Purposeandapplicationinsportdiagnosticsinstruments»
Thisarticlediscussesmanyoftheprocessesandphenomenathatoccurinsportsandsportsmovementhaveadeepsocialmeaning,and
tounderstandthemispossibleonlyinunitywiththeinterestsandneedsofsociety.Ontheotherhand,somepatternsidentifiedthroughspor
tcanbetransferredtootheraspectsofhumanactivity.Forexample,propertiessuchpersonasreactiontime,endurance,focus,etc.,Reveal
edinthesportareindispensableforprofessionaladaptationinanumberofprofessions-operatorController,pilot,etc.Fromthispointofvi
ew,andateacherofphysicaleducation,andcoachyouthsportsschoolsandotherpractitionersinthefieldofphysicalcultureandsport,too
bserveandstudytheirstudentsmustcombinetheirprofessionalinterestsandneedsofthesocietyandhelptheirstudentsidentifypromisin
gfieldofapplicationofforce,whichcanbemostfullyrevealtheirabilities.
Keywords:physicaltraining,movement,sportsclubs,diagnosticsinstruments,mentalstates,personalitytraits,personality,chara
cter
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕМОДЕЛИРОВАНИЕПОВЕДЕНИЯРАЗЛИЧНЫХКОНСТРУКЦИЙИЗА
ЛЮМИНИЯ,МЕДИ,СТАЛИПОДНАГРУЗКОЙ
ИскендерКозубай–преподавателькафедры«Физика»,старшийпреподавателькафедрыАиР,Кыргызскийго
сударственныйтехническийуниверситетим.И.Раззакова
Исследованиязакономерностейдеформированияконструкционныхматериалов(металловиихсплавов)присложномн
агруженииимеютпринципиальноезначениекаксточкизренияфундаментальныхосновтеорииупругости,такивпланепрак
тическихприложений,связанныхспрочностнымирасчѐтамиконструкцийиаппаратовновойтехники,подверженныхвозд
ействиюнагрузок.Этизадачиизученыещѐнедостаточно.Численноемоделированиеявляетсяважнойсоставнойчастьюисс
ледований,какнастадииформулировкииизучениямоделейдеформированиясплошныхсред,такинастадияханализаирасч
ѐтовнапрочностьконкретныхконструктивныхэлементовиконструкционныхматериалов.
Ключевыеслова:тензорКоши,тензорвращения,перемещение,деформированноесостояние,кручение,изгиб,растяж
ение,сжатие

Вданнойстатьепоказано,чтотензордеформацииКошидляалюминия,сталиимедиявляетсяхарактеристико
йдеформированногосостоянияприбольшихдеформациях[1].
Теоретическиеаспектырешениястатическихкраевыхзадач.
Внетрадиционномподходекрешениюстатическихкраевыхзадачстрогоисследуютсяаксиомыравновесия.
Приведемспособопределениякомпонентперемещенияпоизвестнымкомпонентамдеформации.
СледуяЧезаро[2],допустим,чтовобластиVзаданыкомпонентыдеформации ij.Векторотносительногопере
мещения
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dui=ui,jdxj

(1)

представимввиде
dui=ui,jdxj=( ij+ ij)dxj,
где

(2)

1
1
2 (ui,j+uj,i), ij= 2 (ui,j-uj,i).
ij=
Отметим,чтовеличины ijи ijсвязанымеждусобойсоотношением
ij,k= ki,j kj,i(3)
Проинтегрируем(2)покакой-либолинииl,лежащейвобластиV.Пустьx0начальнаяточкалинии,аx-произвол
ьнаяееточка

ui(x)=ui(x0)+ l

ij(y)dyj+

l

ij(y)dyj.

(4)

Интегрированиепочастямпоследнегоинтегралавправойчастиэтоговыражениядает

l

ij(y)dyj=

0
ij(x )(xj

xj0)+ l (xj yj)

ij,k(y)dyk.

(5)

Подставимэтовпредыдущеевыражениеи,учитывая(3),напишемполученноеввиде

ui(x)=ui(x0)+ ij(x0)(xj xj0)+

( ik(y)+(xj yj)(

k,ij(y)

k,ji(y)))dyk (6)

гдеui(x0), ij(x0)–постоянныеинтегрирования.Имможнопридатьпроизвольные,втомчислеиравныенулю,з
начения.
Внекоторыхслучаяхболееудобнопользоватьсянеэтойфор-мулой,аеепреобразованнымвидом[2].Дляпрео
бразования(6)квиду,вкоторомонобудетсодержатькомпонентынапряжения,воспользуемсяследующимпред
ставлениемобобщенногозаконаГука

1
ij

(

(1

ij kk

) ij).

(7)

Отсюдалегкоопределить

1
k,ij

k,ji=-

( (

ki tt,j- kj tt,i)+(1+

)(

ki,j- kj,i)).

Подставляяэтоввыражение(6),имеем

1
ui(x)=ui(x0)+ ij(x0)(xj xj0)+
+(1+ ) ik+(xj-yj)(- ( ki tt,j-

l

kj

(- ik tt+
tt,i)+(1+ )( ki,j-

kj,i)))dyk.

(8)

Вэтомвыраженииui(x ), ij(x ),такжекаки(6),произвольныепостоянные.
Найдемвовнутреннихточкахпрямоугольнойплитынапряжения,деформацииисоздавшиеихперемещения
.В[1]длярассматриваемойпостановкистатическойкраевойзадачиприводитсярешение
(9)
ij= i2 j2cx3.xi V
Функцииперемещенийможноопределить,внося(9)в(8)
0

ui

1
c(
E

ik

x 3 (1

0

)

i2 k2

x 3 ( x j y j )( (

ki

3j

kj

3i

) (1

)

k2

(

i2 3 j

j 2 3i

Интегрируяэтовыражение,находим
ui(x)= с( i1 x3(x1 x10) i2x3(x2 x20)+ i3(x22+ (x32 x12)
x20(2x2 x20) ((x30)2 x10(2x1 x10)))/2)/Е,xi V(10)
гдеxi0-любаяфиксированнаяточкаобластиV.Приведемразвернутыйвидфункций(8):
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u1(x)= с x3(x1 x10)/Е,xi V
u2(x)=сx3(x2 x20)/Е,xi V
u3(x)= с((x22+ (x32 x12) x20(2x2 x20) ((x30)2 x10(2x1 x10)))/(2Е),xi V
Функции(10)удовлетворяютуравнениямравновесиявформеНавье.
Наконец,изполяперемещений(10)определимкомпонентыдеформацииивращения
( i1 j1+ i3 j3)+ i2 j2)/E.xi V(11)
ij=cx3(
c( (x1 x10)( 1i 3j 3i 1j) (x2 x20)( 2i 3j 3i 2j))/E,xi V(12)
ij
ПополученнымздесьвыражениямвлюбойточкенаходящегосявравновесиивобластиVтеламожноопредел
итькомпонентынапряжения,деформацииивращения.Особоотметимто,чтововсехвыражениях(9) (12)используютсякоординатытолькообластиV.
Расчетынапряженно-деформированногосостоянияконструкций
Вдекартовойсистемекоординат,осикоторойобозначимчерезx1,x2,x3,деформированноетелозанимаетобла
стьV:2 x1 4, /6 x2 /3,2 /3 x3 5 /6
НукакжеВыбезсхемытекстприводите.
ИспользуяформулыЧезаро[1],находимэтополеввиде
u1(x1,x2,x3)=u1(x1o,x2o,x3o)+ 12(x1o,x2o,x3o)(x2-x2o)+
+ 13(x1o,x2o,x3o)(x3-x3o)+cx1sinx2cosx3
u2(x1,x2,x3)=u2(x1o,x2o,x3o)+ 21(x1o,x2o,x3o)(x1-x1o)+
+ 23(x1o,x2o,x3o)(x3-x3o)+cx1sinx2sinx3(13)
u3(x1,x2,x3)=u3(x1o,x2o,x3o)+ 31(x1o,x2o,x3o)(x1-x1o)+
+ 32(x1o,x2o,x3o)(x2-x2o)+cx1cosx2,
гдеx1o,x2o,x3oкоординатыначальнойточкилинииинтегрирования.Вкачествеx1o,x2o,x3oможноиспользовать
координатылюбойточкиобластиV,
u1(x1o,x2o,x3o),u2(x1o,x2o,x3o),u3(x1o,x2o,x3o)постоянныеинтегрирования,соответствующиепараллельномупер
еносутела.
Нарисунке1областьVпоказанаслева.СправапоказаныпреобразованияобластиVвMatlab[3],соответствую
щейнагрузкес=0.28ГПа.

Рис.1.Слеваначальноесостояние.Справакручениеприс=0.28ГПа.
СинейточкойFпоказаномаксимальноеперемещение.Точкаскоординатой
х1=1.5120e+001ммх2=1.5708e+000ммх3=3.1416e+000мм
ТензордеформациидляточкиF:

i, j

=

- 2.1875e - 001
- 8.5781e + 000

- 8.5781e + 000
0

- 8.5781e + 000

- 1.1113e + 000

- 8.5781e + 000
- 1.1113e + 000
0
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Тензорнапряженийдляэтойточки:

i, j

- 2.8000e - 001
- 1.7145e - 017
- 6.0008e - 017

- 1.7145e - 017
8.3987e - 033

- 6.0008e - 017
- 1.1200e + 000

- 1.1200e + 000

0

Тензорвращение:

i, j

0
- 8.5781e + 000

8.5781e + 000
0

- 8.5781e + 000

- 4.0750e - 003

8.5781e + 000
4.0750e - 003
0

Нормальныенапряжения:
x

=-2.8000e-001МПа

y

=8.3987e-033МПа

z =0
Касательныенапряжения:

xy

=-1.7145e-017МПа,
Перемещение:

ux

=-1.1120e+001мм,

uy

xz

=-6.0008e-017МПа,

yz

=-1.1200e+000МПа

=1.3716e-016мм, u z =6.8580e-017мм

Результатыпримененияразработанногометодакразличнымматериалам
Теперьрассмотримконкретныеконструкциистали,медииалюминия.Результатырасчетовнапряженно-де
формированногосостоянияконструкцийпоказанывтаблицах1,2,3.

Таблица1.Параметрыдлястали35ХМЛ

Таблица2.ПараметрыдлямедиМ3р
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Таблица3.ПараметрыдляалюминияА995

Сопоставлениерезультатоврасчетовдляразныхматериаловприведенонарис.2.

f( )

x
Рис.2.Графикнапряженно-деформированногосостояния x
(1-Алюминий,2-Медь,3-Сталь)дляточкиF.
Напряженно-деформированноесостояниеконструкцийпоказанонарисунках3,4,5.СинейточкойFпоказан
омаксимальноеперемещение
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Рис.3.Слеваначальноесостояние.Справакручениесталиприc=0.5ГПа.

Рис.4.Кручениемедиприc=0.5ГПа.Слеваначальноесостояние

Рис.3.Кручениеалюминияприc=0.5ГПа.Слеваначальноесостояние
Вывод:
Испытанияобразцов(алюминий,медьсталь)накручениемогутиспользоватьсядляэкспериментальногопос
троенияопределяющихсоотношенийматериаловприбольшихдеформациях.
Вданнойстатьепоказано,чтотензордеформацииКоши,считающимсягоднымтолькодлямалыхдеформаци
й,насамомделеявляетсяполновеснойхарактеристикойдеформированногосостоянияприлюбыхвеличинахде
формаций.Это,являетсяважнымдостижением,имеющимбольшоезначениедлятеориидеформирования.
1 ДуйшеналиевТ.Б.Опостановкеирешениистатическойкраевойзадачи–Бишкек,2001.- С.40-50.
2 ЖакыпбекА.Б.,ДуйшеналиевТ.Б.Новоевоззрениенанекоторыеосновымеханикидеформируемоготела.Бишкек,1999.
3 ДьяконовВ.П.MATLAB6.Учебныйкурс.–СПб.:Питер,2001.- С.158-165.
Summary
IskenderKozubay-theteacherofFizikachair,theKyrgyzstatetechnicaluniversityofI.Razzakov
«Mathematicalmodellingofbehaviourofvariousdesignsfromaluminium,copper,steelunderloading»
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Studyregularitiesdeformationofstructuralmaterials(metalsandalloys)undercomplexloadingareessentialbothintermsofthefun
damentalsofthetheoryofelasticity,andintermsofpracticalapplicationsrelatedtothestrengthcalculationsofstructuresanddevicesofne
wequipmentexposedtoloads.Thesetasksarestillinsufficientlystudied.Numericalsimulationisanimportantpartofresearchatthestage
offormulationandstudyofdeformationmodelsofcontinuousmedia,andatthestageofanalysisandcalculationsonthestrengthofconcre
testructuralelementsandstructuralmaterials.
Keywords:Cauchytensor,thetensorofrotation,displacement,deformation,twisting,bending,stretching,compression
УДК373.1.013:37.026.9.373.

ОРТАМЕКТЕПТЕРДЕЭЛЕКТРОНДЫҚОҚЫТУДЫҢӘДІСТЕМЕЛІКЖҤЙЕСІ
О.Тілеуберді–магистрант,АбайатындағыҚазҰПУ,
А.Аршын–Әл-фарабиатындағыҚазҰУ,механика-математикафакультеті,
информатикакафедрасыоқытушысы
Заманауиақпараттықтехнологиялардыңтезқарқынмендамуыжәнеоныңбілімберусаласыменинтеграциялануыкүнса
йындамыпкеледі.Біздіңелімізденақтыланғанжүйелікпендидактикалықжәнетехникалыққорытуәрекетімақсатыдайынд
алғансалалықбағдарламалықбейімдеужұмыстарыныңішінде,80-90–шыжылдардаӛткізілгеноқу-зерттеужұмыстарыере
кшемаңызғаие.Электрондықұралсаласындағыоқытуүрдісінқолдайтынжүйелікзерттеулер30жылданберізерттеліпкеле
ді.ОсыуақытаралығындаАҚШ,Канада,Англия,Франция,Жапония,РесейсекілдібірқатарелдердеЭЕМ–ніңсаналуантүрл
еріненегізделгеноқытубағытындағыкӛптегенкомпьютерлікжүйелержасалды.Осығанбайланыстыбілімберуүдерісініңс
апасынақпараттықтехнологиялардыпайдаланыпжақсартуӛзектімәселегеайналуда,бізбұлмақаламыздаортабілімберум
екемелеріндеэлектрондыоқытудыңәдістемелікжүйесінжан-жақтықарастырдық.
Тірексӛздер:Ақпараттықтехнологиялар,компьютер,ақпараттық-қатынастықтехнологиялар,электрондыоқыту

Ақпараттық-қатынастықтехнологиянықолдануарқылы,ұлттықбілімберужүйесінбәсекегеқабілеттіболат
ындайдеңгейдедамыту,маңыздымәнгеиеболыпотыр.
Қазіргіақпараттықтехнологиялардыңқарқындыдамукезеңінде,ортабілімберетіноқуорындарының,оқуүд
ерісініңсапасыболашақмұғалімніңкәсібидайындығынатікелейқатысты.Солсебептіақпараттық-қатынастық
технологияларқұралдарынпедагогикалықіс-әрекеткекеңіненқолданабілу,мектепмұғалімдерініңкәсібидайы
ндығынақойылатынталаптарқатарынаенеді.
Білімберуүдерісінқолдайтын,электрондыққұралдараясындағыжүйелізерттеулердің30жылдықтарихыба
р.ОсыуақытаралығындаАҚШ-та,Канадада,Англияда,Францияда,Жапониядажәнебасқамемлекеттердеоқы
тумақсатындаақпараттықжәнеқатынастықтехниканыңәртүрлітиптерінебағытталғанкӛптегенэлектрондықо
қытужүйелержасапшығарылды.
Қоғамдаақпараттандыру,есептеутехникасықұралдарыкеңінентаралуыменбайланысты,оқуүдерісінұйы
мдастыруға,солсияқтыбілімберудіңмазмұнынӛзгертугедеелеуліықпалетеді.Білімберужүйесіндегіқайтақұр
улардыңнегізгісубъектісі-мұғалім.Қазіргімектепкешығармашылықізденісқабілетідамыған,жаңапедагогика
лықтехнологиялардыжетемеңгерген,мамандықшеберлігіқалыптасқанмұғалімдерқажет.Олбіруақыттапеда
гог-психологжәнеоқуүдерісінұйымдастырушытехнологболабілуікерек.Компьютердіңмүмкіндіктерінескер
еотырып,оқытумәселелерінеталдаужасасақ,психологияның,педагогиканыңіргеліоқытутеориясынанпсихо
логиялық-педагогикалық,әдістемелікмәселелертуындайды.
Ортамектептеэлектрондықоқытңудыңәдістемелікжүйсі,кӛптегенпедагогикалыкізденістерменғылыми-ә
дістемелікеңбектердіңтуындауыныңжанданатүсуінеалыпкелді.Электрондықоқытудыңқазіргіқоғамдағыал
атынорнын,ерекшеліктерінғылыми-әдістемеліктұрғыданегіздеугеарналғанкӛптегенғылымизерттеужұмыс
тарыжүргізілуде.
Білімберужүйесіндегіқайтақұрулардыңнегізгісубъектісі-мұғалім.Қазіргімектептерге,шығармашылыққа
білетідамыған,жаңапедагогикалықтехнологиялардыжетемеңгерген,мамандықшеберлігіқалыптасқанмұғал
імдерасақажет.Олбіруақыттапедагог-психологжәнеоқуүдерісінұйымдастырушытехнологболабілуікерек.
Электрондықоқытудыңқазіргіқоғамдағыалатынорнын,ерекшеліктерінғылыми-әдістемеліктұрғыдатүсі
ндіругеарналғанкӛптегенғылымизерттеужұмыстарыжүргізілуде.Қазіргізаманғыоқыту,оқушылардыңинтел
ектуалдықерекшеліктерінесүйенеотырып,білімберудіқажететеді.
Жаңатехнологиялар-педагогтыңмүмкіндігінкүшейтетінқұрал,бірақолмұғалімдіалмастыраалмайды.Ком
пьютермүмкіндіктері,психологиямендидактикатұрғысынанталданып,кереккезіндепедагогикалықталаптар
ғасайқолданылуыкерек.Электрондықоқытупрограммасыныңтексыртқыэффектісінғананегізгеалмай,ішкіт
иімділігінедекӛпкӛңілбӛлгендұрыс.Компьютердіңграфикалықмүмкіндігініңмолдығы,дәрістікэксперимент
тібояулысуреттермен,сызбалармен,кестелерменбайытатүсугежолашады,олардыесепшарттарынадапайдал
ануғаболады.
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Электрондықоқытудыңәдістемелікжүйесінде,мұғалімқосымшаматериалдар,әртүрліанықтамалықмәлім
еттерденақпараттарберуүшінкӛрнекіқұралретіндепайдаланаалады.Мұндаймәліметтергефизикалықформул
алар,физикалықшамалардьңӛлшембірліктері,графиктер,схемалар,иллюстрациялар,физикалыққұбылыстар
дыңдинамикалықбейнесі,тәжірибегеарналғанкұрылғылардыңтізімі,аспаптардыңсипаттамаларыжәнет.б.ж
атқызуғаболады.
Ендешемұндайоқуқұралдарыменжұмысжасатуоқушылардыңалгоритмдікдүниетанымынқалыптастыра
ды:
 ӛзәрекетінсаналытүрдежоспарлайды;
 құбылыстарғамодельдеркұрабіледіжәнет.б.
Ортамектептергеэлектрондықоқытудыңәдістемелікжүйесінпайдалану,қазіргікезеңдегіҚазақстанныңбіл
імберужүйесіне,мәдениетінеелеуліәсеретіп,оқытудыңинновациялықәдістеріндамытуүшінжағдайжасауғам
үмкіндікберетінібелгілі.Бүгінгікүніқалыптасқан,білімберудіақпараттандырудыңқұралдарыменформалары
ныңкӛптігі,оқуүдерісініңдидактикалықтиімділігінеңжоғарыдәрежегежеткізугебағытталған.Соныменқатар
ақпараттық-іздестіру,тәжірибелік-зерттеужәнеӛзбетіншежүргізілетіноқуқызметі,оқушыныңақпараттыӛңд
еуқызметіндегіәртүрлііс-әрекетініңтүрлерінде,озықақпараттықжәнеқатынастықтехнологияныңжекеқұрал
дарынкешендіпайдаланудадаасажоғарыдидактикалықмақсатқажетугеболады.
Соныменқатар,оқытудаэлектрондықоқытуқұралдарынпайдаланубарысындавизуалдыжәнеаудиоақапат
тыңқалыптасутәсілітүбегейліӛзгеріскеұшырайды.Егердеоқытудыңдәстүрлікӛрнекілігіоқытылатыннысанн
ыңнақтылығынакӛңілбӛлсе,ондакомпьютерліктехнологияныпайдаланубарысындақандайдабіршынайыны
санныңғанаемес,сондай-ақ,ғылымизаңдылықтардың,теориялардың,түсініктердіңмаңыздықасиеттеріндина
микалытүрдетүсіндірумүмкінболмақ.
Электрондықоқытуқұралдарыныңмаңыздыерекшелігінеинтербелсенділік,керібайланыстыңболуыжата
ды.Керібайланысмынандайүштіктентұрады:―педагог–электрондықоқытуқұралдары-оқушы‖,онекінегізгіт
үргебӛлугеболады:ішкіжәнесыртқы.
Ішкікерібайланысдегеніміз–оқушығаберілгенжаттығудыорындауда,қандайдабіріс-әрекеттіжасауғаитер
мелейтінэлектрондықоқытуқұралдарынантүскенақпарат.Мұндайбайланыс,оқушыныңӛзін-ӛзітексеруінеар
налған.Ішкікерібайланысоқушығаоқуісініңдұрыстығынемесеқателігітуралысаналықорытындыжасауғамү
мкіндікбереді.Олоқушыбойынанрефлекциятудырып,оқуісініңнәтижесінебағаберуінежәнереттеуінекӛмект
еседі.
Сыртқыкерібайланыстыңақпараты,компьютерлендірілгеноқытудыжүргізетінпедагогқаакеліптүседі,ол
оноқушыныңіс-әрекетінтүзеуүшінжәнеэлектрондықоқытуқұралдарыныңқызметатқарурежімінқадағалауш
ыретіндедеқолданаалады.
Аталғандарданбасқа,білімберуіс-әрекетіндеэлектрондықоқытуқұралдарынпайдалануда,ортамектептер
гебілімберудежәнеконференциялардатұлғааралықтәжірибеалмасудаерекшеәсеретеді.
1 АфзаловаА.Н.Использованиемобильныхтехнологийдляорганизациисамостоятельнойработыстудентов/Афзало
ваА.Н.[Электрондыресурс]//Журнал«Образовательныетехнологиииобщество»-2012.-№4.
2 http://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-mobilnyh-tehnologiy-dlya-organizatsii-samostoyatelnoy-raboty-studentov.
3 БатищевП.С.ОсновыпрограммированиянаVisualBasic6.0.Электронныйучебник/БатищевП.С.[Электрондыресур
с]//http://psbatishev.narod.ru/vb/v000.htm.
Резюме
О.Тилеуберди–магистрант,КазНПУим.Абая,А.Аршын–преподавательКазНУим.Аль-Фараби
«Методическаясистемаэлектронногообучениявсреднейшколе»
Современнаяинформационнаятехнологияиегоинтеграциясотрасльюобразованияинтенсивноразвиваетсяскаждымд
нем.Внашейстранеизцеленаправленныхизготовленныхотраслевыхработпрограммногоадаптированиясистемной,дида
ктичнойитехническойпопытокособеннойважностиимеетработыучебногоисследованияподведенияитогпроведенныев
80-90годах.Обоснованныеисследованияподдерживающееотрослиэлектронногообученияпроходитужеоколо30годов.
ВтемвременемвтакихстранахкакСША,Канада,Англия,Франция,Жапония,Россия,создаликомпьютерныесистемынана
правлениеобученияпредназначенныеразнымвидамЭВМ.Всвязисэтимулучшениекачествапроцессаобразованияспомо
щьюинформационныхтехнологийявляетсяактуальнымвопросом.Вэтойстатьемырассматриваемметодическуюсистему
электронногообучениявсреднихучебныхзаведениях.
Ключевыеслова:информационныетехнологии,компьютер,информационно–коммуникативныетехнологии,электр
онноеобучение
Summary
O.Tileuberdi–themaster,KAZNPUafternamedofAbay,A.Arshin–theteacher,KazNUafternamedofAl-Farabi
«Methodicalsystemofelectronictrainingathighschool»
Moderninformationtechnologyanditsintegrationwiththeeducationsectorrapidlydevelopingeveryday.Inourcountryofmanufac
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turedfocusedsectoralworkofsoftwaretoadaptthesystem,didacticandtechnicalattemptsthespecialimportanceistheworktosummari
zingofeducationalresearchcarriedoutin80-90years.BasedresearchsupportinggrowneLearninghasbeenheldfornearly30years.Inth
emeantime,incountriessuchasUSA,Canada,England,France,Zhaponiya,Russia,createdacomputersystemonthefieldofstudymean
tdifferenttypesofcomputers.Inthisregard,theprocessofimprovingthequalityofeducationusinginformationtechnologyisanimporta
ntissue.Inthisarticleweconsiderthemethodologicalsystemofe-learninginsecondaryschools.
Keywords:informationtechnologies,thecomputer,itisinformation–communicativetechnologies,electronictraining
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕПОСЛОВИЦВТУРЕЦКОЙНАЦИОНАЛЬНОЙОБРАЗОВАНИИ
КенанАлтынкая–АспирантБГУ
Вданнойработебылираскрытынекоторыепутипередачиосновныхэлементовтурецкойкультуры,т.е.пословицученик
ам,которыеиспользуютсявтурецкойнациональнойсистемеобразовании.Обучениепословиц,которыеявляютсясредства
мипередачикультуры,использоватьихвправильнойформеиместе,оченьважнодлясохраненииипередечинациональныхц
енностей.Сохранениеииспользованиепословиц,которыеявляютсясамымиценнымиэлементамикультуры,возможнотол
ькоприпередачиихмолодомупоколению.
Ключевыеслова:Пословицы,культура,ценности,элементы,обучение,язык,разговор,речь

Обучениепословиц,которыеявляютсясредствамипередачикультуры,использоватьихвправильнойформе
иместе,оченьважнодлясохраненииипередечинациональныхценностей.Потомучтообщественныеценности,
которыедержатнасвединствеисплочѐнностипреобретаютбольшуюзначимостьвнашевремя,когдасильнаяку
льтурапобеждаетслабую.Сэтойточкизрении,оченьважначтобывовремяобучении,индивидмогознакомиться
сосвоейкультуройимогосознатьответственностьзасохранениикультурныенакопления.
Сохранениеииспользованиепословиц,которыеявляютсясамымиценнымиэлементамикультуры,возможн
отолькоприпередачиихмолодомупоколению.Вэтомслучаи,главнаяответственностьпадаетнасистемуобразо
вании,т.е.нашколыиучителей.Исходяизэтого,внекоторыхпредметах,которыеобучаютсявтурецкойнациона
льнойсистемеобразовании,обращеновниманиеназначимостьпословицинаиспользованииихмолодымпокол
ением.
1.Пословицынаурокетурецкого
Чтобывладетьязыкомикультурой,пользоватьсяиговоритьнанеминдивидунеобходимо,преждевсегоузна
тьязыкикультуру,которымонвладеет.Самымиважнымиэлементамитурецкойкультурыявляютсяпословицы.
Пословицы–продукт,которыхможноиспользоватьвразговореиписьменности,чтобыусилитьмысльиречь,соз
датьэффективныйтекстснесколькимипредложениями;впрослушивании,чтобыпривлечьвниманиеиинтерес;
вчтении,чтобытекстысталиболеепонятными,показатьударениеитон.Исходяизэтого,пословицынужноупотр
еблятьвобученииязыкаипередачиценностей.
В2005годувпрограмметурецкогоязыкабылинижеуказанныенавыки,связанныеспословицами,которыхна
добылообучитьучеников:
Прослушивание/наблюдение:«Использоватьвсвоейречи,услышанные/увиденныеслова,поговоркиипосло
вицы»;
Разговор:«Обогащатьзначениепословиц,поговорокивыразительныхслов,употребляяихвнужноевремя»и
«Использоватьслова,понятия,пословицыипоговоркивречи»;
Чтение:«Использоватьвсвоейречислова,поговоркиипословицы,которыебыливпрочитанныхтекстах»;
Писание:«Обогащатьзначениепословиц,поговорокивыразительныхслов,употребляяихвнужноевремя»и
«Использоватьновыевыученныеслова,понятия,пословицыипоговорки»
В2009годупрограмматурецкогоязыканемногоизменилась.Внейимеютсянижеуказанныенавыки,связанн
ыеспословицами,которыхнадообучитьучеников:«Способствовать,чтобыполюбилитурецкийязык,иобеспе
читьегоправильное,красивоеиэффективноеиспользования(№:2).Обеспечитьобращениедолжноговнимани
янанациональные,эмоциональные,нравственные,исторические,культурные,социальные,эстетическиеиис
кусныеценности;Усилитьважностьнациональногочувстваимысли(№:11).Способствоватьраспознаниют
урецкуюимировуюкультуруизписьменныхиустныхпродуктовкультуры(№:12)».Исходяихэтихцелей,можно
сделатьтакойвывод:необходимоиспользоватьпословицы,одногоизпримеровнашейкрасивойибогатойкульт
уры,чтобыученикиполюбилитурецкийязык[6].
Сферыобучения
Программапредметатурецкогоязыкасостоитизпятисфер:прослушивание,разговор,чтение,писание,нагля
дноечтениеипрезентация.Сферыобучениявключаютвсеберазныезнания,навыки,поведенияиценности,напр
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авленныенаразвитиеязыковые,умственные,эмоциональныеисоциальныенавыки.Этинавыкибылиразработа
ныипоотдельностиивместесдругиминавыками.Цельэтойсвязи–развитьязыковыеиумственныенавыкиучен
иков,эффективноиспользоватьязык,улучшитьпроцессобученияипонимания.
I.Использованиепословицвовремяобучениесферы«прослушивание»:
Детиначинаютпроцессизученияязыкаспрослушивании.Основатакихнавыков,какразговор,чтение,писан
ие,наглядноечтениеипрезентацияявляетсяпрослушивание.Навыкипрослушиванияспособствуютразвитию
общения,изученияиразума.Дляизученияидляумственногоразвитияученикибудутпользоватьсянавыкамипр
ослушивания.Обученныепоэтимнавыкамученики,всюжизньбудутпользоватьсяими.Поэтомунеобходимор
азвитьуучениковнавыкипрослушиваниявраннемвозрасте.Вседеятельностидолжныбытьнаправленынаучен
иков.Апреподавательдолженстатьпутеводителемдляучеников.Известно,чтопрослушивание–основапоним
ания.
Впрограмметурецкогоязыка,связанныеснавыками«понимание»имеютсянижеуказанныенавыки,которы
хнадообучитьучеников;
Слушать/смотретьсказки,рассказы,песни,скороговорки,театральныепостановки,чтобыразвлечься.(1,2,3
,4,5-классы)
Разузнать/выяснитьзначенияновых,неизвестныхслов,которыебыливуслышанномтексте.(2,3,4,5-классы
)
Отличитьистинноеиметафорическоезначениясловизуслышанного.[6]
II.Использованиепословицвовремяобучениесферы«разговор»:
Разговорэто–самыйлучшийспособ,научитьучениковрассказатьто,чтоувидели,прочиталииуслышали.Де
тиразговариваясдругдругомобсуждаютсвоизнания,задаютвопросы,общаютсясдрузьями,развиваютобщест
венныесвязи,делятсязнаниямииопытами.[1]
Начинаяспервыхшкольныхднейнеобходимоделатьупорнаразвитиеразговорногонавыка.Преподаватель
долженделатьупорнатакиеработы,какрешениепроблем,дискуссии,сотрудничествосцельюразвитьразговор
ныйнавыкучеников.Такиеупражненияоченьважныдляучеников,потомучтоонибудутразговариватьвсюсво
южизнь.
Впрограммесферы«разговор»турецкогоязыкаимеютсянижеуказанныенавыки,связанныеспословицами,
которыхнадообучитьучеников;
Разговариватьсоответственноправиламприличияи(национальным,моральным,культурным,нравственн
ым,социальнымит.п.)ценностям.Употреблятьвречиновыевыученныеслова.Рассказатьсказки,анекдоты,рас
сказыифильмысоответственнометодамрассказа.(1,2,3,4,5-классы)
Приводитьподдерживающиеипояснительныепримерывречи.(3,4,5-классы)
Делатьупорнавспомогательныемыслииподдерживающиедеталивречи.Употреблятьвначалеивконцереч
ипривлекающиевниманияизапоминающиевыражения.(4,5-классы)[6]
III.Использованиепословицвовремяобучениесферы«чтение»:Однаизосновныхсферобучения,котор
аяспособствуетразвитиюумственныхнавыковученика–чтение.Чтение–одинизметодов,которогоможноисп
ользоватьвобученииновогопоколениянашунациональнуюкультуру,нашинравы,обычаи,традициииценност
и.
Впрограммесферы«чтение»турецкогоязыкаимеютсянижеуказанныенавыки,связанныеспословицами,ко
торыхнадообучитьучеников;
Читатьанекдоты,загадки,скороговорки,сказкиит.п.чтобыразвлечься.(1,2,3,4,5-классы)
Внимательночитатьвыражения,которыеимеютдругоенаправлениивпояснении.(2,3,4,5-классы)
Делатьвыводыизпрочитанноготекста.Отличитьреальноеотвыдуманного.Читатьвнимательноподдержив
ающиеипояснительныевыражения.Отметитьиразъяснитьэмоциональныеипреувеличенныеэлементыпрочи
танноготекста.(3,4,5-классы)
Отличитьистинное,метафорическоеитерминологическоезначенияслов.(4,5-классы)[6]
IV.Использованиепословицвовремяобучениесферы«писание»:
Писание,такжекакчтение,тожеимеетважноеместовжизнилюдей.Способствуетразвитиюразныхумствен
ныхспособностейиписатьболеепонятливоичеткосвоичувства,мыслиизнания.Ученикинаучатсярасстановит
ь,ограничитьиупорядочиватьсвоимыслиипользоватьсяправиламиправописанияспомощьюуменияписать.У
мениеписатьвпрямуюсвязаносумениямислушать,разговариватьичитать.Развитиеуменияписатьзависитотп
остоянногочтения,писанияиотанализанаписанного.
Впрограммеданнойсферытурецкогоязыкаимеютсянижеуказанныенавыки,связанныеспословицами,кот
орыхнадообучитьучеников;
Писатьрассказы.(1,2,3,4,5-классы)
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Использоватьвписьменовыевыученныеслова.(2,3,4,5-классы)
Писатькороткиеигры.(3,4,5-классы)[6]
Вовремяобучениивышеуказанныхнавыков,преподователиспокойномогутупотреблятьпословицы.Чтоб
ыдостичьэтихцелейможнопоказатьсилупословиц,приводяпримерыспроизведенийнашихизвестныхписате
лейипоэтов.
V.наглядноечтениеипрезентация
Этасфераобразованиявключаетвсебетаблицу,схему,символов,рисунков,диаграмму,жестов,природныеи
социальныеявления,чтениеипонимание.Ученикиобучатсяразнымчувствам,мыслямизнаниямспомощьюнаг
лядногочтения.Наглядноечтениеоблегчаетпроцесспонимания.Снагляднымматериаломстановитсялегчеоб
разоватьмысленныеизображения,понимать,оживлятьвразуменекоторыепонятияисобытия.Поэтому,необхо
димопроводитьработыпоизучении,толковании,сопоставленииипоясненииразныхнаглядныхматериалов.
Впрограммеданнойсферытурецкогоязыкаимеютсянижеуказанныенавыки,связанныеспословицами,кот
орыхнадообучитьучеников;
Писатьпредложенияитекстыисходяизнаглядныхматериалов.(1,2,3,4,5-классы)
Понятьпосланиеимысль,данныевкарикатурах.(3,4,5-классы)[6]
2.Пословицынауроке«народнаякультура»вначальнойшколе
В2003-мгодусовместносЮНЕСКО,ОрганизациейОбъединѐнныхнацийповопросамобразования,наукии
культурыбылподписандоговор«Договоросохраненииневещественногокультурногонаследия».Данныйдого
вордоказывает,чтоисчезновениетакихобластейкультуры,какнароднаялитература,народнаямузыка,народн
ыйтеатр,народныетрадицииивера,народноеискусствобудетогромнойпотерейдлячеловечества.Ипоэтомура
зрабатываетнеобходимыемерыпреодоленияэтихпроблем.Самаяглавнаяразработаннаямера–сохранять,под
держиватьипередаватьотпоколениякпоколениюэтинаследия.Восуществленииэтогопланаглавнаяответстве
нностьпадаетнаобразовательныеучреждения.Поданномудоговорунеобходимоввестиурок«сохранениеневе
щественныхкультурныхнаследий»вобразовательныхучреждениях.Затемспомощьюсредствмассовыхинфо
рмациираспространитьиподдержатьихсуществование.
Следуяповышеуказанноймере,начинаяс2006-годабылвведенвыборочныйурок«народнаякультура»сред
и6,7и8-классахвначальныхшколахТурции.
СедатВейисОрнек,имеющийтрудывсферефольклористика,даеттакоеопределениеобязоннастямфолькло
ристики:«Фольклористикаимеетогромнуюрольвописанииобщихираспространенныхформповедении,образ
овжизни,реакцийпередвсякимиопределннымислучаямижизни,окружающуюсредуимировоззренийлюдей,
включающихвсебевсюжизнькакого-нибудьнарода,страны,этническойгруппы;впредставленииспособносте
й,одобрений,нравовиобычаев,сообществ,объединенийвобществ,которыеокрашивают,обогащают,налажив
аюттрадиционнуюиторжественнуюжизнь;вукреплениицепинравов,обычаев,традиции,которыеоднимконц
омдотягиваютсявдревниевремена,адругимконцомдонашихвремен;вопределенииподдерживающихипрепя
тствующихчастицэтойцепи;ввыявлениинравовнароднойкультурыивизвлечениинеобычных,оригинальных
исовременныхтворенийисозиданий».[8]
Из-заурбанизационныхявленийстановитсятяжелееобучатьновоепоколениенаурокеродногоязыкакульту
рнымнаследиям,которыепередаютсяотпоколениякпоколениютрадиционнымипутями.Ипоэтому«обучение
культуре»сталонеобходимымвнашевремя.Аобучениекультуредолжноначинатьсясобучениемпословиц.
Основныецелиурока«фольклористика»нижеследующие:
Различатьзначениеиместоустныхизреченийвнароднойкультуре.
Рассматриватькритическимвзглядомнавырабатанныезнаниянародаисферывырабатываниязнаний.
Вовремяглобализации,обращатьвниманиенанеобходимостьсохранения,поддерживанияиразвитиякульт
урныхнаследий,которыеявляютсятурецкойнароднойкультуройинароднымсознанием.
Усвоитьиуважатьэлементытурецкойнароднойкультурыистараться,чтобыидругиеуважали.
Нижеуказанныенавыки,связанныеспословицами,которыхнадообучитьучениковв6-классенаурокефольк
лористики;
Собиратьзагадки,пословицыискороговоркииопределятьихрольвкультуре.
Обучатьсятрадициямрассказыванийсказок,путемпересказыванийсказок,которыхсобрал,услышали/или
научился.
Определятьместоместныхикультурныхценностейвовремяглобализации.
Бытьвосприимчивымквосприятииисохранениикультурныхнаследий.[4]
Нижеуказанныенавыки,связанныеспословицами,которыхнадообучитьучениковв7-классенаурокефольк
лористики;
Определятьрольустныхисточниковвпередаченароднойкультуры.
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Изучатьэлементынароднойкультуры,которыепользуютсявкультурномтуризме.
Понимать,чтоисточникифольклористикииспользуютсявустных,письменныхивизуальныхсферахжизни.
[4]
Нижеуказанныенавыки,связанныеспословицами,которыхнадообучитьучениковв8-классенаурокефольк
лористики;
Пониматьрольпословиципоговороквустнойкультуреито,чтоониотражаютмысль,образжизнииценность
народа.
Понимать,точтопословицыипоговоркивырабатываютсявпродолжениикультуры.
Понимать,чтоимеютсяисториисвязанныеспоявлениемпословиципоговорок.[4]
ПомнениюоснователятурецкойреспубликиМ.КемальАтатюрка:«Основатурецкойреспублики–еекульту
ра»[2].Еслитак,топередачакультуры,основунашейреспублики,новомупоколению–нашаответственность.
3.Пословицынауроке«Наукаожизни/Социология»вначальнойшколе
ВТурциипреподаетсянаукаожизнив1,2,и3-хклассахначальныхшкол,продолжениеэтогопредмета–социо
логияв4,5,6,и7-хклассахсреднихшкол,ав8-мклассегражданствоидемократия.
Программапредметанаукаожизни(1,2,3-классы)включаетвсебеобучениенижеследующихчеловеческихк
ачествиценностей:
Самоуважение*Самоуверенность *Общественность
*Терпение*Снисхождение*Любовь*Уважение
*Патриотизм*Взаимопомощь*Верность*Порядочность*Справедливость*Мир*Открытостькновш
ествам*Сохранениеиулучшениекультурныхценностей[5]
Пословицыдолжныбытьосновнымиисточникамивобучениивышеуказанныхкачеств.Такимобразом,наш
идетибудутознакомленыпословицами,основнымиэлементамитурецкойкультуры,вначалесвоейшкольнойж
изниисформировыватьсвоюиндивидуальность.Начавшиесвоюжизньстакимначаломличностивсюжизньбу
дутпомнитьэтиэлементыкультуры,ипроживатьсвоюжизньпообычаямтурецкойкультуры.
Однаизосновныхцелейурокасоциологияявляется:«Одобрятьсохранениеиразвитиекультурныхнаследий
,которыеформируютнациональныйразум,понимаяосновныеэлементыипроцессы,сформировавшихтурецк
уюкультуруиисторию».Исходяизэтого,ученикинаучатсяраспознаватьосновныеэлементытурецкойкультур
ы,одобрятьразвитиеисохранениекультуры,сформировавшихнациональныйразум.Ученикипоймутважност
ькультурныхэлементоввформированиинациональногоразумаобщества.Такимобразом,соднойстороныпой
мут,чтоэтиэлементыявляютсяосновнымиособенностями,которыеразличаютоднообществоотдругого,сдруг
ойстороныпоймут,чтоонираскрашиваютиобогащаютмировыекультурныенаследияначинаяотместныхдона
циональныхиотнациональныхдовсемирных.Вместесэтим,ученикираскроюткультурныеэлементысебяисво
ейсемьи.Изучатиприсвоятсебедеятельности,связанныескультурой.Ученикиосознают,чтокультурабыласоз
даналюдьми.Поймутзначениекультурывсоциализациилюдей.
Нижеуказанныенавыки,связанныеспословицами,которыхнадообучитьучениковнаурокесоциологии;
Понятьэлементы,отображающиенациональнуюкультурусемьииокружений.(4-класс)
Пояснитьважностькультурныхэлементоввсовместнойжизнилюдей.(5-класс)
Приводитьпримерынаобщеенаследиеразныхстран.(5-класс)
ДоказатьважностьмненияснисходительностиисовместнуюжизньвОсманскойобществе.(7-класс)
Понятьответственностьчеловечествавсуществованиипродуктовмысли,искусствилитературы,природны
хбогатствиисторическихокруженийкакэлементовобщихнаследий.(7-класс).
Чувствоватьответственностьвразвитииисохраненииценностей,сформировавщихединствоисплоченност
ьобщества.(8-классобучениегражданству)[7]
Основойлитературыивышеуказанныхписьменныхиустныхкультурныхценностейявляются:причитания,
колыбельные,сказки,эпосы,легенды,небылицы,поговоркиипословицы.Авповседневнойжизниизэтихэлеме
нтовбольшевсегоупотребляютсяпословицы.Пословицыявляютсяценныминаследиямиидлянашегообразов
анияидлянашейкультуры.Потомучтоглавнаяцельобразования–этозаставитьполюбитьобщественныеценно
сти.Пословицы–общественныепродукты,вкоторыхимеютсяинациональныеиморальныеценности.Втакомс
лучае,самоеэффективноеистойкоеобразованиеэто–обучитьмолодежипословицам,самымважнымэлемента
мкультурногонаследия.
1 Akyol,H.,KonuşmaBecerisi,KonuAlanıDersKitabıİncelemeKılavuzuTürkçe1-8,NobelYayınDağıtım,İstanbul,2001,s.73.
2 Atatürkçülük1Atatürk’ünGörüşveDirektifleri,MEBYayınları,İstanbul,1997,s.349.
3 İlköğretimDinKültürüVeAhlakBilgisiDersi(4,5,6,7Ve8.Sınıflar)ÖğretimProgramıVeKılavuzu,T.C.MillîEğitimBakanlığıT
alimVeTerbiyeKuruluBaşkanlığı,Ankara,2010s:23-24.
4 İlköğretimHalkKültürü(8.Sınıf)DersiÖğretimProgramıVeKılavuzu,T.C.MillîEğitimBakanlığıTalimVeTerbiyeKuruluBaşk
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ruluBaşkanlığı,Ankara,2009,s.15.
6 İlköğretimTürkçeDersiöğretimProgramıveKılavuzu(1-5.Sınıflar),T.C.MillîEğitimBakanlığıTalimVeTerbiyeKuruluBaşka
nlığı,Ankara,2009,s:121-125.
7 İlköğretimVatandaşlıkVeDemokrasiEğitimiDersi(8.Sınıf)ÖğretimProgramı,T.C.MillîEğitimBakanlığıTalimVeTerbiyeKu
ruluBaşkanlığı,Ankara,2010,s.21.
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«Түрікұлттықбілімберудегінақылсӛздердіңқолданылуы»
Бұлмақаладатүркімәдениетініңнегізгіэлементтерінберужолдарықарастырылады.Сондай-ақ,нақылсӛздердіоқушыл
арментүріктіңұлттықбілімберужүйесіндеқолдану.Мәдениеттіберуқұралыболыптабылатыннақылсӛздердіүйретужәне
олардыорынды,дұрысформадақолданабілуұлттыққұндылықтардыберуменсақтауғаӛтемаңыздыболыптабылады.Мәде
ниеттіеңқұндыэлементінжасұрпақтыңбойынасіңіруарқылығананақылсӛздердісақтаужәнеқолдануғаболады.
Тірексӛздер:Нақылсӛздер,мәдениет,құндылықтар,элементтер,оқыту,тіл,әңгіме,сӛйлеу
Summary
KenanAltynkaya-theGraduatestudentofBGU
«Useofproverbsinturkishnationaleducation»
Inthispaper,havebeendisclosedsomewaytransmissionmainelementsofTurkishculture,ie,proverbsdisciples,whichareusedinth
eTurkishnationaleducationsystem.Educationproverbs,whicharethemeansoftransmittingcultureandusethemintherightformandpl
ace,itisveryimportantforthepreservationofnationalvaluesandperedechi.Conservationanduseofproverbs,whicharethemostvaluabl
eelementsofculture,ispossibleonlyiftheirtransfertotheyoungergeneration.
Keywords:Proverbs,culture,values,elements,education,language,speaking,speech
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ПУТИИСПОСОБЫУСТАНОВЛЕНИЯПАРТНЕРСКИХОТНОШЕНИЙМЕЖДУ
СЕМЬЕЙИУЧИТЕЛЕМНАЧАЛЬНОЙШКОЛЫ
Г.И.Халилова–магистрант2-курсаКазНПУимениАбая
Цельюстатьиявляетсяанализизученияпутейиспособовустановленияпартнерскихотношениймеждусемьейиучителе
мначальнойшколы.Показаночто,школаявляетсяорганизующимцентромсовместнойработы.Этосвязаностем,чтотолько
школаобеспечиваетнеобходимыйуровеньобразованияучащихсяпотребованиямсовременногонаучно-техническогопро
гресса,тольковшколеподготовленныеквалифицированныекадры,итем,чтобольшуючастьсвоеговременидетипроводят
вшколе.
Такжевданнойстатьераскрываютсяпонятияопартнерстве,педагогическомпартнерстве.Приизучениинадлежащейли
тературы,былообнаруженочтовпостроениипартнерскихотношенийвыделяютсятриэтапа.Рассматриваютсяпризнакипа
ртнерскихотношений.Входеизученияотечественнойизарубежнойлитературывыяснилось,чтоглавнымизадачамиорган
изациипартнерскоговзаимодействияшколыисемьиявляются:активноевключениевсехучастниковобразовательногопро
цессавобсужденииивыполнениидействийнаразличныхэтапахвзаимодействия;формированиеиерархическойструктур
ыконтролякачествавзаимодействия;партнерскоеобщениепедагоговиродителей,означающеепризнаниеипринятиеценн
остидействия;участиеродителейвгосударственно-общественномуправлениишколы.Выделеныусловия,способствующ
иекачественномупартнерскомувзаимодействиюшколыисемьи-полноепредставлениеофункцияхисодержаниидеятельн
остидругдруга.Чтобыэтисубъектымоглипониматьдругдругаипредставлятьобразвоспитательныхвозможностейдругдр
уга,моглиустанавливатьреальныедействиявзаимопомощи,отдаватьсебеотчет,зачемэтоделаетсяичеткопредставлятьзад
ачивоспитания,средстваиконечныйрезультат.
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Семья–этоособогородаколлектив,играющийввоспитанииосновную,долговременнуюиважнейшуюроль.
Довериеистрах,уверенностьиробость,спокойствиеитревога,сердечностьитеплотавобщениивпротивополож
ностьотчуждениюихолодности–всеэтикачестваприобретаетсявсемье.Онипроявляютсяизакрепляютсяуреб
енказадолгодопоступлениявшколуиоказываютпродолжительноевлияниенаегоразвитие[1].Семейноевоспи
тание–общееназваниедляпроцессоввоздействиянадетейсостороныродителейидругихчленовсемьисцельюд
остиженияжелаемыхрезультатов.Именновсемьеребѐнокполучаетпервыйжизненныйопыт,делаетпервыена
блюденияиучитсякаксебявестивразличныхситуациях.Оченьважно,чтобыто,чемуродителиучатребѐнка,под
креплялоськонкретнымипримерами,чтобыонвидел,чтоувзрослыхтеориянерасходитсяспрактикой.Главное
ввоспитаниималенькогочеловека–достижениедушевногоединения,нравственнойсвязиродителейсребѐнко
м.Родителямнивкоемслучаенестоитпускатьпроцессвоспитаниянасамотек.Неменьшеевлияниеоказываетсе
мьяивпоследующеевремя,когдадетиобучаютсявшколе.Нельзятакженеучитывать,чтовоспитаниеучащихся
несетнасебеотпечатоксоциальныхусловий,бытовогоокружения,воздействияразличныхобщественныхобъе
динений.Естественнопоэтому,чтотолькоприсогласованиивсехэтихвлиянийможноповышатьдейственность
школьноговоспитания[2].
Организующимцентромсовместнойвоспитательнойработышколы,семьииобщественностидолжнавысту
патьшкола.Этосвязаносрядомфакторов.Во-первых,внастоящеевремятолькошколаобеспечиваетнеобходим
ыйуровеньобразованияучащихся,которыйобусловливаетсятребованиямисовременногопроизводстваивсеу
скоряющимсянаучно-техническимпрогрессом.Во-вторых,школарасполагаетспециальноподготовленными
кадрамиквалифицированныхпедагогов,большинствожеродителейнеимеетнадлежащейпедагогическойпод
готовки.НедаромещеП.П.Блонскийотмечал,чтонельзявоспитыватьдетей,невоспитываяихродителей.В-трет
ьих,значительнуючастьсвоеговремениучащиесяпроводятвшколе,еевлияниесказываетсятакженаихдеятель
ностивсемье,посколькуонипродолжаютсвоюучебнуюработудома,выполняяучебныезадания.Втожевремян
ельзянеучитывать,чтобольшинствородителейзанятовсферахпроизводственнойдеятельности,занимаетсяса
мообразованием,повышениемсвоейквалификации,чтоослабляеттрадиционныеконтактыродителейидетей.
Указанныефакторы,связанныесопределяющимвоздействиемшколынавоспитаниеучащихся,сохраняютсво
езначениеипоотношениюквлияниюобщественныхусловий.Именнопоэтомушколаидолжнабытьорганизую
щимцентром,объединяющимвоспитательнуюдеятельностьсемьи.
Совместнаяработапедагоговиродителей-этопартнерскаядеятельность,направленнаянагуманизациювос
питательнойсреды,выработкуобщейстратегиидеятельностишколыисемьи,определенияпрограммсовместн
ойработы,совершенствованияпедагогическогомастерства,культурыродителейипедагогов,восвоенииновых
принциповжизнедеятельностииразвитииновыхформобщественнойжизни.Внашиднисуществуютразличны
евидыпартнерскихотношений.Партнерство–этообдуманныеивзаимовыгодныеотношениямеждусогласивш
имисясторонами,организациями,которыеразвиваютсявовременииприводяткизмеримымрезультатам(приэт
омониоснованынаобщихценностях).Партнерство–этотакоевзаимодействиелюдейиорганизаций-представи
телейдвухилиболеесекторов,прикотором:совместнорешаетсяобщаязадача,причемдействияпартнеровнапр
авленынарезультат;каждаяизсторонактивнаивноситсвойвклад;партнерыориентированынадолгосрочноесо
трудничествоидоверяютдругдругу.
Довериемеждупартнерами–различнымисубъектамисоциально-экономическогоразвитиятерриториимун
иципальногообразования–возникаетприпрозрачностииоткрытостивзаимныхнамеренийидействий.Особен
ноэтокасаетсяпринятиястратегических,жизненноважныхрешенийпоповодуразвитиямуниципальногообраз
ования:местногобюджета,социальныхпрограмм,безопасностииправопорядка,строительства,рынкатрудаиз
анятости,жилищно-коммунальнойреформы,экономическойипромышленнойполитикиит.д.[3].
Педагогическоепартнерство-(англ.partnership)-особыйтипсовместнойдеятельностимеждусубъектамиоб
разовательногопроцесса,характеризующийсядоверием,общимицелямииценностями,добровольностьюидо
лговременностьюотношений,атакжепризнаниемвзаимнойответственностисторонзарезультатихсотруднич
естваиразвития[5].
Впостроениипартнерскихотношенийможновыделитьтриэтапа.
Первыйэтап–ЗНАКОМСТВО.
Второйэтап–СОВМЕСТНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
Третийэтап–собственноПАРТНЕРСТВО.
Напервомэтапеопределяютсяобщиецели,общиеценностииресурснаябазасторон.Наличиеименнообщих
целей–важныйфактордляпостроенияпартнерства,таккакеслиродителибольшеориентированы,кпримеру,на
предметноеобучение,ашкола–наразвитиесоциальныхнавыковдетей,токонфликтнеизбежен:уродителейбуд
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етмногопретензийиксодержаниюобучения,икформамвоспитательнойработысдетьми.Общиеценностипони
маютсяздеськакпринципы(способы)достиженияцели.Всовременномобществеособуюактуальностьприобр
етаютгуманистические(общечеловеческие)ценности–толерантность,уважение,свободавыбора.Напервомэт
апетакжебольшезначениеимеетопределениевзаимнойполезностиучастников–т.е.,изучениевозможностей(р
есурсов)другдруга.Отэтогозависитраспределениеусилийсторондлядостиженияжелаемогоэффекта.Многие
директорашколиногдазабывают,чтовчислородительскихресурсовмогутвходитьнетолькоматериальныеили
техническиересурсы,ноивременные,кадровые,социальные(связи,знакомства),атакжемотивационные,т.е.го
товностьродителейвключитьсявжизньобразовательногоучрежденияиихпотенциальнаяактивность.
Наэтапесовместнойдеятельностибудущиепартнеры,определившисьснаправлениемвзаимодействияирес
урсами,приступаюткпроектированиюконкретныхпрограммсовместнойработы.Здесьважнопонятиеобщего
вклада–т.е.,разделенияответственностизатеилииныесторонысовместнойдеятельности.Ножеланиеродителе
йэтотвкладсделатьвозникаеттолькотогда,когдаонииспытываютдовериекобразовательномуучреждению.Ф
ормированиедоверияпроисходитприналичиитрехосновныхфакторов:Соблюдениеэтическихнормидоговор
енностей;поддержка(тех,укогонеобходимовызватьдоверие);продуктивность.Рассмотримпоследниедвафак
тораболееподробно,таккакпервый,намойвзгляд,ненуждаетсявдополнительныхкомментариях.Поддержка–
этореальнаязаботаородителяхможетвыражатьсявнесколькихнаправлениях:регулярноминформировании,п
росвещении,консультировании,обучении,атакжесоциальнойипсихологической(иногдаипсихотерапевтиче
ской)помощисемье.Опродуктивностиговорятвтомслучае,когдаучастникиневидятрезультатовсвоихусилий
(вкладов),ихинтересксотрудничествунеминуемоснижается.Современныеродители–людизанятые,ониценя
тсвоеичужоевремя,апотомупустопорожниеразговорыихтолькораздражают.
Натретьемэтапенеобходимымусловиемпартнерскихотношенийявляетсяихдобровольность,котораяпон
имаетсяздеськакналичиесвободыиосознанностивыборавразныхформахвзаимодействия(совместнойдеятел
ьности).Осознанностьвыборапоявляетсятам,гдеродителиподготовленыктакомувыбору(спомощьюинформ
ирования,просвещенияит.д.)иреальнооцениваютсвоивозможности(педагогическуюкомпетентность,ресурс
ыразногородаит.д.).
Вторымпризнакомпартнерскихотношенийявляетсяихдолговременность,т.е.,нацеленностьсубъектовнап
родолжительныйинеоднократныйхарактервзаимодействия.Есливзаимодействиемеждусемьейишколойнос
итхаотичный,хотяиинтенсивныйхарактер,тотакоевзаимодействиенельзяназыватьпартнерским.Ориентаци
ядетейиродителейнадолговременнуюработусошколойпозволяетосуществлятьсовместныепроектыстратеги
ческогозначения.Итретийпризнакпартнерскихотношений–этовзаимнаяответственность,основакоторойзак
ладываетсявсамомначалесовместнойдеятельности(навторомэтапе).Оченьважнопонимать,чтоневсегдароди
тельскаяответственностьпоявляетсясразу:онавоспитываетсятакже,какилюбоекачестволичности.Крометог
о,кразвитиюответственностиродителейприводитиосознанностьвыборов,окоторыхбылосказановыше.Обра
зовательномуучреждениюнеобходимочеткоопределить,какойуровеньответственностиможетнеститаилиин
аясемья,ираспределятьсвоевниманиеиподдержкусемьямдифференцировано[4].
Помимознанийвпредметныхобластяхразвитиесоциальногопартнерствамеждусемьейиобразовательным
учреждениемдаетдетямиразвитиесоциальныхиобщеучебныхнавыков,иростсамоуважения(гордостьзароди
телей),ипсихологическуюкомфортность(втомчислевдетскойсреде),иобретениеновыхматериальныхресурс
овдляреализацииновыхобразовательныхпроектов.Носамоеглавное–притакомподходемогутсущественноиз
менитьсяотношениямеждудетьмииродителями,таккакмодельсотрудничества,успешноосвоеннаявшколе,и
меетшансприжитьсяивсемье.Аэтозначит,чтопространстворазвития,вкоторомрастетребенок,будетистинно
гуманистическим.
Главнымизадачамиорганизациикачественногопартнерскоговзаимодействияшколыисемьиможноназват
ь:активноевключениевсехучастниковобразовательногопроцессавобсуждениеивыполнениедействийнаразл
ичныхэтапахвзаимодействия;формированиеиерархическойструктурыконтролякачествавзаимодействияшк
олыисемьи;партнерскоеобщениепедагоговиродителей,означающеепризнаниеипринятиеценностиличност
икаждогосубъектавзаимодействия;участиеродителейвгосударственно-общественномуправлениишколой.
Выделеныусловия,способствующиекачественномупартнерскомувзаимодействиюшколыисемьи,ккоторым
отнесены:усилениеруководящейролипедагога;централизованноеадминистративноеуправлениеэтимпроце
ссом,заключающеесяврегламентациидеятельностипедагоговиродителей,повышенииквалификациисубъек
товиобъектовуправления;постоянныйдвустороннийконтактмеждусубъектамивзаимодействия;делегирова
ниерядауправленческихполномочийпоорганизациисотрудничествасемьиишколыруководителямструктурн
ыхподразделенийобщеобразовательныхучрежденийипедагогам.
Дляповышениякачествапедагогическогопартнерскоговзаимодействияшколыисемьиустановленанеобхо
димость:созданиявшколесистемыпрофессиональнойподготовкипедагогическихкадровкработессемьей;раз
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работкитехнологииэффективногоуправлениякачествомвзаимодействия;усовершенствованиянаучно-мето
дическойработыструктурныхподразделенийшколыиобеспеченияихвзаимодействия;стимулированиясамоо
бразованияитворческихинициативпедагоговвработессемьей[5].
Главноеусловиепартнерскоговзаимодействияшколыисемьи–полноепредставлениеофункцияхисодержа
ниидеятельностидругдруга.Чтобыэтисубъектымоглипониматьдругдругаипредставлятьобразвоспитательн
ыхвозможностейдругдруга,моглиустанавливатьреальныедействиявзаимопомощи,отдаватьсебеотчет,заче
мэтоделаетсяичеткопредставлятьзадачивоспитания,средстваиконечныйрезультат.
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«Отбасыменбастауышмектепмұғалімарасындағысеріктестікбайланыстардыорнатужолдарыменқұралдары»
Осыжұмыстыңмақсатыотбасыменбастауышмектепмұғалімарасындағысеріктестікбайланыстардыорнатужолдары
нзерттеуүшінталдауболыптабылады.Мектепынтымақтастықтыұйымдастырудыңорталығыболыпесептеледі.Себебі,те
кмектепқазіргізаманғығылымижәнетехнологиялықпрогрессталаптарынасәйкесжұмысістейды,оқушылардыңбілімігеқ
ажеттідеңгейінқамтамасызетеді,текмектептебіліктікадрларжұмысістейды,балалардыңкӛпуақытынмектептеӛткізетін
фактісіболыптабылады.
Сондай-ақ,осыбапта,серіктестік,педагогикалықсеріктестіктуралытүсініксипатталады.Зерттеукезіндеәдебиеттерды
зерделепсеріктестіктібайлаудыңүшкезеңдерібарекенінанықтадық.Серіктестікбелгілерінанықтадық.Отандықжәнешет
еләдебиетінзерттеубарысындапедагогикалықсеріктестіктіңнегізгіміндеттеріанықталды,оларға:ӛзараіс-қимылтүрлікез
еңдеріндеқызметінталқылаужәнеіскеасырубілімберупроцесініңбарлыққатысушыларыныңбелсендітарту;иерархиялы
ққұрылымыӛзараіс-қимылсапасынбақылаудықалыптастыру;ата-аналарменмұғалімдердыңарасындағысеріктестікбай
налысқұндылықтардыасырапалудегенмағынанытұсінуы;мектептіңмемлекеттікжәнеқоғамдықістерінеата-аналардыңқ
атысуыболыпсаналады.Функцияларыменбір-бірініңқызметініңмазмұныныңтолықкӛрінісі-мектеппенотбасыларарасы
ндағысапасеріктестіктыннегізгіжағдайы.Осысубъекттербір-бірінтүсінуыжәнебір-бірінебілімберуы,жұмысыныңнәтіж
есінтүсінуыүшінқажетшарттарболыпесептеледі.
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Summary
G.I.Xalilova–KazNPUafternamedbyAbay,2coursemasterofthePedagogicalandPsychologydepartment
«Waysandmeansofestablishingpartnershipsbetweenfamiliesandelementaryschoolteacher»
Thepurposeofthispaperisananalysistoexplorewaysofestablishingpartnershipsbetweenfamiliesandelementaryschoolteacher.I
tisshownthat,theschoolisorganizingcentercollaboration.Thisisduetothefactthatonlytheschoolprovidesthenecessarylevelofeducat
ionofpupilsontherequirementsofmodernscientificandtechnologicalprogress,onlytheschooltrainedqualifiedpersonnel,andthefactt
hatmostoftheirtimechildrenspendinschool.
Alsointhisarticledescribestheconceptofpartnership,partnershipTeacher.Whenstudyingtheproperliteraturehasbeenfoundthatb
uildingpartnershipsarethreestages.Areconsideredsignsofpartnerships.Duringthestudyofdomesticandforeignliteraturerevealedth
atthemainobjectivesoftheorganizationpartnershipschoolsandfamiliesare:activeinvolvementofallparticipantsintheeducationalpro
cessinthediscussionandimplementationofactivitiesatdifferentstagesofinteraction;formingahierarchicalstructureinteractionqualit
ycontrol;partnercommunicationteachersandparents,whichmeansrecognitionandacceptanceofthevalueoftheaction;parentalinvol
vementinstate-publicmanagementschool.Isolatedenvironmentconducivetoqualitypartnershipsamongschoolsandfamilies-compl
eteviewoffunctionsandcontentofeachother'sactivities.Thatthesesubjectscouldunderstandeachotherandrepresenttheimageofeduc
ationalopportunitiestoeachother,couldestablishrealactionsofmutualaid,beawareofwhatisbeingdoneandaclearunderstandingofthe
problemofeducation,themeansandtheendresult.
Keywords:Family,familyeducation,partnerships,pedagogicalpartnership
УДК373.1.013:37.026.9.373.

ЭКСПЕРИМЕНТБАРЫСЫНДАСТУДЕНТТЕРДІҢЖАУАПКЕРШІЛІГІНҚАЛЫПТАСТЫРУ
Д.Қалымбетов–АбайатындағыҚазҰПУ2-курсмагистранты
Бұлмақалабарысындажауапкершілікұғымыныңтеориялықәдебиеттердезерттелудеңгейіне,анықтамасынақысқаша
тоқталамыз.Соныменқатаржауапкершілікдамудеңгейініңстуденттұлғасынаәсерісипатталыпӛтеді.Студенттербойында
жауапкершілікдамудеңгейібірнеше,нақтыайтарболсақ10әдістеменегізіндезерттеліп,нәтижесікӛрсетіледі.Жәнедеәдіст
106

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Бастауыш мектеп және дене мәдениеті» сериясы, №2(45), 2015 ж.
емелернәтижесіндеалынғанмәліметтергеталдаужасалып,студенттербойындағыжауапкершілікдеңгейіменоныңқасиет
терінесипаттамаберіледі.Студенттербойындағыжауапкершіліктіңнақтықұрамдасбӛліктерінетолығырақтоқталамыз,о
ныңстудентӛмірінеәсерінайқындайтүскенболамыз.
Тірексӛздер:тұлға,студент,студентдамуы,жауапкершілік,қарым-қатынас,талдау,нәтиже

Жауапкершілікдегеніміз-түрліӛзгермеліжағдайлардаіс-әрекеттіорындаудакӛрінетініскерлікпендағдықа
сиеттерініңпринциптікжиынтығы,нақтыжауапкершіліктітанытатынбелгілердіңбірі–іс-әрекет.
Жауапкершіліктііс-әрекеттіңжоғарыдәрежелісапалынәтижесікӛрсетеді.Жауапкершіліктідамытудыңнег
ізгікӛрсеткіштерімыналар:білімніңӛздігіненжұмысістеубарысындақалыптасуын,моральдыңтуындауын,жа
ғдайларғасәйкесӛзмүмкіндіктерінбағалайалуын,нәтижегежетуүшінтұлғаресурстарынжылдамәріорындыпа
йдалануқабілетісияқтылар[1].
Жауапкершілікмінез-құлыққасиеттеріжағындағанаемес,сондай-ақтереңәрітұлғалықдеңгейдедамуыүші
ндамупроцесіарнайыдайындалғанортадажүргізілуітиіс,яғниЖОО-ныңоқу-тәрбиелікпроцесіталаптарынаса
йатқарылуытиіс[2].Оқуіс-әрекетіндестуденттіңжауапкершілігініңдамутетіктерінреттейтінбастыжайттарең
алдыменпедагогикалықталаптардыорындаументүсіндіріледі.ҒалымпсихологА.Н.Леонтьевтіңпікірінше,«Е
геріс-әрекеткеқойылатынталаптарорындалмаса,нәтижедекӛрінугетиістіжетістіккӛрсеткішісубъектүшінтек
сыртқыортағатәнқұбылыскүйіндеқалады»[3].
Жауапкершілікәрбірадамныңдаралықерекшелігіретіндетүсініп,жүзегеасырылғанжекеқабілеттерідепқа
растыруқажет.Адамныңішкіӛмірі–бұлеңалдымен,эмоционалдыкүй.Студенттіңжауапкершілігіндамытуүші
нбіріншіден,оныңэмоционалдыәсерлеріненазараударуқажет.Адамныңэмоционалдыәсерлерінқабылдап,қо
лдайотырып,бізоныңжекедаралықжауапкершілігініңашылуынамүмкіндіктудырамыз.Яғниадамныңжауапк
ершілігініңкеңіненашылуынаәсеретеміз.
Жауапкершіліккемотивациялау,мысалы,оқуіс-әрекетінжобалауәдісінмеңгертубарысындаоқуматериал
ыныңӛзімотивациялықфакторыментікелейбайланыстыболады.Тікелейтапсырманыорындауғабейімдейтін
тәжірибелердіңтүбегейлінегізінтүсінустуденттіңқызығушылығынарттырадынемесекерісінше,қиындықтуд
ырады.
Жауапкершіліктітиімдідамытуүшін,студентбойындатӛмендегідейқабілеттерболуыкеректі:-Аналитикал
ыққабілет-Бұлқабілетқандайидеялардықолғаалып,дамытукерек,қандайиделарданжақсынәтижешықпайты
нынталдапбағалауғамүмкіндікбереді.Аналитикалыққабілетнегізіненкүштідамығансыниойлайтынмәселел
ердішешуүшінтиімдіболыпсаналады.-Синтетикалыққабілет-Мәселелердіжарқынболашақпенбайланыстыр
ыпталқылаужәнеойлаудыңқарапайымалғашқытәсілдеріненаулақболу.Синтетикалыққабілеткӛмегіментуы
ндағанидеяларғамұқияттексеружүргізілмейді,талапетілмейді.Идеяныеркінжеткізеалуыүшінталапқаталбол
майды.Себебібіріншіден,олардыңәлеуетінбағалауүшін,екіншіден,жұмысістеугеитермелеуүшінқажет.-Пра
ктикалық-контекстуалдықабілет-ӛзгелергеидеяныңқұндылығынмойындату,шығармашылықидеяныӛзгеле
ргесату.Дамығанпрактикалық-контекстуалдыққабілетбелгілібіридеялардысату-сатыпалуғаәкеліптіреуімү
мкін,ондабастырӛлдіӛзгенібелгілібірзаттысатуғанемесесатыпалуғаүгіттеп,соныжүзегеасыруіскерлігіатқар
ады.
Қорытакелгендемынатұжырыммазмұндыәрінақтыдептанылды:аталғанқабілеттерді,жауапкершіліктітұ
лғалыққасиеттерқұрылымдарынтәрбиелейотырып,дамытаотырыпжетілдіругеболады,себебіоныңнәтижесі
жауапкершілігімолтұлғақалыптастыруғанегізделеді.
Студентбойындажауапкершіліктідамытуүшінеңалдыментӛмендегідейзерттеудіңғылымиболжамынұсы
намыз:білімберуүрдісіндегістудентжауапкершілігіндамытутӛмендегішарттарорындалғанкездетиімдііскеа
сады:
-әрстуденттіңтұлғалықерекшелігінесепкеалу,студентбойындакәсіби-бағдарланғантұлғалықахуалдыдам
ыту;
-студенттердіңжалпыгуманитарлыжәнекәсібидаярлығыныңмазмұныменкелісу,жәнеоныңпрактикалық
жағынаасаназарбӛлу;
-студенттіктоптажағымдыәлеуметтік-психологиялықахуалдысақтау;
-білімберуүрдісіндепедагогжәнестудентынтымақтастығыніскеасыру;
-студенттібелсендіетуші,оныңшығармашылықахуалынкӛтеруүшінжаңатехнологияларпайдалану;
-оқуіс-әрекетіндеынтымақтастықдеңгейінкӛтеруүшінжәнестуденттерӛзараәрекеттестігінқанықтыетуү
шінтоптықформалардықолдану;
-студенттіңтұлғалықдамуынжәнежетістіктеріноқытушыменқатаржоспарлау.
Бұлболжамдыіскеасырумақсатындаеңалдыменмынадайэмпирикалықзерттеужоспарынқұрамыз.Зертте
ужұмысыныңзерттеуәдістержүйесіоныңәдіснамалықнегізіменмақсаттарынанбастауалады.
Зерттеугедаярлықкезеңініңміндеттеріншешужәнеконстатациялықзерттеужүргізуқажеттігіжалпытаным
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дықәдістерменамалдардықолдануды,теориялықталдауәдістерінпайдаланудықажететті.
Талдауәдісінпайдалануобъектінібӛліктергебӛліпоныжекезерттеудіқажететеді.Бұлтұлғақұрылымындағ
ыжауапкершілікдамудеңгейініңзаңдылықтарынзерттепжәнеэксперименталдыбағдарламанегізгіидеяларын
ерекшелеугемүмкіндікбереді.
Зерттеубарысындаэксперименталдытопқатренингнегізіндеарнайыбағдарламаендірілді.Нәтижесіндебақ
ылаутобыменэксперименталдытопаралығындағыайырмашылықтысалыстырубарысындатренингтиімділігі
тексерілді.
Тренингӛткізілубарысындапедагогикалықүрдісполисубъектілікпринципінегізіндеқұрылған.Аталғанма
қсаттарконтексіндеоныңіскеасуытӛмендегілердікӛрсетеді:
-студенткедегенбағалауқарым–қатынастыңболмауы;
-студенткеқатыстыоқытушыэмпатиясы;
-студенттітұтассолқалпықабылдау;
-шынайылық;
-студентпеноқытушықарым-қатынасыныңтеңболуы.
Осыкезеңаясындаеркінбақылауға,ӛзіндікбақылауға,ассоциациялануға,студенттіңӛзінедегенқызығушы
лығыныңоянуына,ӛзсезімдеріменойларынтүсінугеарналғанжаттығуларжүргізілді.
ЖООбілімберуүдерісіндегістуденттержауапкершілікдамуерекшеліктерінайқындаумақсатындаэмпирик
алықзерттеулер(бақылау,эксперимент)пайдаланылды,соныменқатаржекеғылымиәдістер–әңгімелесу,анкет
алау,жасбашасауалнама,ӛзіндікесепәдісі,тұлғанызерттеудіңтестілікпсихологиялықәдістемелерітренингнәт
ижелерінзерттеумақсатындақолданылды.Соныменқатардиагностикалықәдістемелертобынатӛмендегілерк
ірді:
1.А.И.КрупнойжәнеВ.П.Прядейныйӛңдеген«Жауапкершілік»сауалнамасы;
2.«Құндылықтыбағдарларқалыптасудеңгейінанықтаушы»Б.С.Круглова(М.Рокичәдістемесініңбейімдел
гентүрі);
3.ТұлғаүйрейленудеңгейінбағалауүшінарналғанЧ.Д.Спилбергерәдістемесі;
4.ТұлғабағыттылығыдиагностикалауғаарналғанБ.Бассәдістемесі;
5.Дж.Роттербейімделгенәдістемесі–субъективтібақылаудеңгейінанықтаушысауалнама;
6.Т.Элерстіңсәтсіздіктенқашужәнежетістіккежетумотивациясынанықтаушыәдістеме;
7.Тұлғаӛзіндікбағалауынанықтаушы«Ӛзіндікбағалау»тесті;
8.В.М.Бехтеревғылымизерттеуинститутындабейімделген,тұлғаӛзіндікбағасыныңмазмұндықаспектінан
ықтауүшінарналған«Тұлғалықдифференциал»әдістемесі;
9.И.М.Юсупованыңэмпатиядеңгейінанықтауғаарналғанәдістемесі;
10.Ұйымдастырушылықжәнекоммуникативтікбейімділігінанықтауәдістемесі.
Студенттіккезеңдетұлғажауапкершілігідамумәселелерінзерттеубарысысыналушылардыңтұлғалықсипа
ттамаларын,соныменқатаржауапкершілікдеңгейінқарастыруғаалыпкелді.
Зерттеубарысындақалыптастырушыдеңгейге47біріншікурсстуденттеріқатысты,оныңішінде24студентэ
ксперименталдытоптыжәне23студентбақылаутобынқұрады.
АлынғанмәліметтердіңматематикалықӛңделуіСпирменніңрангіліккорреляциякоэффиценті,Стъюдентті
ңt–критериікӛмегіменжәнеФишердіңбұрыштықӛзгерісіарқылыжүргізілді.
Әраталғанқасиетбойыншаорташамәншамасыесептелді.Орташамәншамасыжалпысипаттамакӛрсеткіші
ретіндежекеерекшелікқасиеттерінсипаттайды,соныңнәтижесіндетоптыңнемесежекетұлғаныңтұрақтысанд
ықбелгісипаттамасыайқындалады.
Жоғарыдакӛрсетілген3әдістемебойыншажүргізілгензерттеунәтижелері:Студенттерүрейленуіекітоптад
ақалыптыкӛрсеткіштерменсипатталған,оларсандықшамадабіршамаерекшеленеді,дегенменоныңстатистик
алықмаңызыжоқ.Екітопстуденттерідеіскерлікіс-әрекеткебағыттылықтанытты,олӛтеанықбайқалады.Ондай
қанықтылықпен«Ӛзіне»және«Қарым-қатынасқа»дегенбағыттылықерекшеленбейді.Эксперименталдытопт
а«Қарым-қатынасқа»дегенбағыттылықжоғарылаусандықкӛрсеткішпенберілген.Дегенменэксперименталд
ытоптыңкоммуникациялыққасиеттеріорташакӛрсеткішберді.Бұлэксперименталдытоптақарым-қатынасқа
байланыстықиындықтаржоқекендігініңбелгісі,жәнеолэксперименталдытопсыналушыларынаасақұндыбол
ыптабылмайды.
Тұлғабағыттылығыэксперименталдытоптакелесідейретпенберілген:Іскерлік-Менӛзім–Қарым–қатынас
.Бақылаутобындақарым-қатынасбастыорынғаие,жәнебағыттылыққұрамыкелесідей:Іскерлік–Қарым-қаты
нас–Менӛзім.Осылайша,екітопстуденттерідеіскерлікмәселелердішешугебейімекенін,ӛзіндікіскерлікұсын
ыстарынқорғайалатын,беделдіорындарғаиеболарлықтай,әлеуметтікқабылдауғаиеболааладыдепайтааламы
з.
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Осығандейінкӛрсетілген9-шыәдістемебойыншаталдаужасарболсақ.Екітопстуденттерініңэмпатиясықал
ыптыдеңгейменсипатталады,олардыңсандықкӛрсеткішіндегіайырмашылықтыңстатистикалықмаңыздылы
ғыжоқ.Студенттердіңкоммуникациялықжәнеұйымдастырушылықбейінділігіекітоптадаорташаданжоғары,
олӛзкезегіндепедагогикалықмамандықталаптарынатолықтайсәйкескеледі.
Жауапкершілікпенжауапкершіліксіздіктіанықтаукезіндежауапкершіліктіңэмоционалдыжағынасыналу
шыларасаназараударған:тұлғаныңбелгілідеңгейдегіқобалжуыныңболуы,олжауаптыіс-әрекеттіоныдаунеме
сеорындамауғатікелейәсеретеді(20%және19%жауаптарбақылаужәнеэксперименталдытоптасәйкесінше).Б
елгісізжауаптарсаныныңазаюынабайланысты(10%данэксперименталдытопта3%бақылаутобында),осыкат
егорияжауаптарсаныартады:17%және24%сӛзтіркестері.Біздіңойымызшааталғантенденцияұлбалаларменқ
ызбалалардыңӛзіс-әрекеттерінежауапкершілікалуынадаярлығыныңбелгісі:бақылаутобыстуденттерініңжа
ртыданжоғарыжауаптарытұлғалық,жауапкершілікбелгілеріменішкіалғышарттарынабағытталған.Осылай
ша,«ӛзге»жауапкершіліктіадам–бұлосысапасыарқылыобъективтінәтижегеқолжеткізеді,әлеуметтікнормал
ардысақтайотырыпӛзмінез-құлқынреттейді,«жақсы»іс-әрекеттергеұмтылады,іс-әрекеттердіңуақытыменор
ындалуынжәнеоныңсапасынажауапкершілікпенқарайды.Жауапкершіліктісипаттаукезінденегізгімәндіорт
алықтарстуденттерӛздерінсипаттаукезіндежойылды.«Менжауапкершілігібарадамретінде»бейнесінсипатт
аукезіндеұлдарменқызбалаларекітоптадаӛздерініңқоғамалдындағыжауапкершілігінесүйенген,құқықтықж
әнеадамгершіліктіжауапкершілік,ішкісенімдерінсипаттаған.Жауапкершілікмәнімінез-құлықреттеуішіреті
ндеӛтежоғарыбағаланған,«ӛзге»жауапкершіліктіадамбейнесіменқатар,ӛзіндікжауапкершіліктісипаттаукез
індестуденттергеолмаңыздылығыбойыншабіріншіорынғакӛтерілді.Ӛзіндікіс-әрекетреттеушісініңкӛзіретін
дежауапкершілікті«ӛзге»мінез-құлқыменсалыстыраотырыпбірдейдеңгейдебағалайды(26%).Эксперимента
лдытоптажауапкершілік«ӛзге»мінез-құлқыныңреттеушісіретіндебасымдылықтанытады,дегенменайырма
шылықтекпайыздыққатынастакӛрінедіжәнестатистикалықтүрдеешбірмаңызыжоқ(26%и21%).Жауапкерші
ліктіңнәтижелісипаттамаларыжекежауапкершілікбейнесіндемаңызытӛменбақылаутобындамаңыздыдеңге
йгеие(р<0,01).Бақылаутобыстуденттеріекібейненісипаттаукезіндедеқобалжутанытады:тек15%жауаптарма
ңыздыретінденәтижелердіатапӛтеді.Эксперименталдытопүшінмақсатқақолжеткізужәнемінез-құлықтырет
теужауапкершілікнегізіндебірдеймәнгеие.
Студенттерой-пікірлерінзерттеукезіндеекітопмүшелеріжауапкершіліктуралытүсініктерініңжалпылама
екенінкӛрсетті,яғнижауапкершіліктіңӛзіненбұрынжауапкершілікидеясынсезінеді.Жауапкершілікбейнесін
айтқандастуденттероныңреттеуші,нәтижелі,мотивациялықжәнеэмоционалдыбӛліктеріненазараударады.
Маңыздылыққа«мінез-құлықпеніс-әррекетреттеушісіретіндежауапкершілік»депқарастырушымағынаи
е.Жауапкершілікпенсубъективтібақылаудеңгейініңдиагностикасыкӛптегенстуденттердежағдайғабайланы
стытуындаушыайқынжауапкершілікбарынанықтайалдық.Дегенментәжірибелік-эксперименталдыжұмысм
әнісубъективтібақылауинтерналдылығыныңтенденциясынкӛрсетті.
Эксперименталдыжәнебақылаутобыстуденттерініңжауапкершілікжайындаӛзіндікбейнелерістуденттер
діңтұлғалыққасиеттерідиагностикасымәліметтеріменкелісілгенболды.Алынғанмәліметтержауапкершілікқ
ұрамындағыкогнитивтікомпонентбасымдылығын,соныменқатарстуденттербойындажауапкершіліктідамы
туменқалыптастырумүмкіндігініңбарынкӛрсетті.Жүргізілгентренингарасындабізкӛптегентұлғалықерекше
ліктердітүзетугежәнестуденттердіңжауапкершілігінарттыруға,оқудағыүлгерімінеәсеретугемүмкіндікалды
қ.Жүргізілгентәжірибелік-эксперименталдыжұмысаясындастуденттердіңжауапкершілікқұрылымытуралы
кӛзқарастарыӛзгерді.Маңыздымәнгенәтижелікомпонентауысты.Алғақойылғанмақсатқақолжеткізудегіжау
апкершілікрӛліӛзгерді.Жүргізілгензерттеуаясындастуденттержауапкершілігібілімберуүрдісібарысында,ег
ердұрыспсихологиялық-педагогикалықшарттаріскеасқанболсакүртӛзгередідепайтааламыз.
1КовалевА.Г.,МясищевВ.К.Психологическиеособенностичеловека.-Л.:Изд-воЛенин,ун-та,1957.
2КузьминаН.В.,ДеркачA.A.Акмеология:путидостижениявершинпрофессионализма.-М.:РАУ,1993.
3ЛеонтьевА.Н.Потребности,мотивыиэмоции//Психологияэмоций.Тексты-М.:Изд.МГУ,1984.-С.162-171.
Резюме
ҚалымбетовД.–магистрант2курсаКазНПУимениАбая
«Формированиеответственностистудентоввходеэксперимента»
Вэтойстатьемырассматриваемианализируемтерминответственности.Атакжеданыхарактеристикиразвитияответст
венностиличностистудента.Внашейдиссертационнойработеответственностьстудентамыисследоваличерез10методик,
вданнойстатьемыуказываемна4изних.Иописываемуровеньответственностиличностистудентаиобщиехарактеристики
ответственности.Характеристикамопределенныхкачествстудентовмырассматриваемподробноиописываемвлиянияот
ветственностинажизньстудента.
Ключевыеслова:личность,студент,развитиестудента,ответственность,взаимоотношения,анализ,результат
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Summary
D.Kalymbetov–themaster2coursesofKAZNPUnamedafterAbay
«Formationofresponsibilityofstudentsduringexperiment»
Inthisarticleweconsiderandweanalyzethetermofresponsibility.Andalsocharacteristicsofdevelopmentofresponsibilityoftheid
entityofthestudentaregiven.Inourdissertationworkweinvestigatedresponsibilityofthestudentthrough10techniques,wespecifyinth
isarticleon4ofthem.Alsowedescribealevelofresponsibilityoftheidentityofthestudentandgeneralcharacteristicsofresponsibility.To
characteristicsofcertainqualitiesofstudentsweconsiderindetailandwedescribeinfluencesofresponsibilityonthestudent'slife.
Keywords:personality,student,developmentofthestudent,responsibility,relationship,analysis,result

УДК37.037.1

ОБУЧЕНИЕФИЗИЧЕСКОМУВОСПИТАНИЮДЕТЕЙСРАССТРОЙСТВОМАУТИСТИЧЕСКОГ
ОСПЕКТРА
И.И.Ишакву–магистрант2курсапоспециальностиФизическаякультураиспорт
КазНПУим.АбаяИнститутпедагогикиипсихологииАлматы,Казахстан
Вданнойстатье,мыпыталисьрассмотретьпедагогическиерекомендациикпроведениюзанятийпофизическойкультур
есдетьми,имеющимирасстройствоаутистическогоспектра.Выявитьметодыразвитияфизическихкачеств,снаилучшимс
оотношениемаспектовдляобучениядетейсаутизмом.РазработатьнадлежащиестратегииобучениядлядетейсРАС.Намип
роведенанализотечественнойизарубежнойлитературы,которыйуказываетнаположительноевлияниезанятийфизическо
йкультуройнафизическоеразвитиеисоциальнуюадаптациюдетейсрасстройствомаутистическогоспектра.Встатьепоказ
анахарактеристикасимптомовудетейсаутизмом.
Ключевыеслова:аутизм,расстройствоаутистическогоспектра,физическаякультура,физическиеупражнения

Проблемареабилитациираннихаутистическихсостоянийиз-завыраженнойсоциальнойдезадаптацииболь
ныхэтихконтингентовзанимаетсущественноеместовобщейпроблемереабилитациидетскойиподростковойл
ичностнойпатологии,нарушенийразвития.Какпоказываетотечественныйизарубежныйопыт,ранняядиагнос
тика,длительнаякомплекснаяадекватнаямедико-психолого-педагогическаякоррекциядаютвозможностьбо
льшинствуаутичныхдетейобучатьсявшколе,нередкообнаруживаяодаренностьвотдельныхобластяхзнанийи
искусстве.Аутизмвдетствекакотдельныйпризнакиливцеломпсихическоерасстройствопризнаетсяспециали
стамибольшинствастран.
ВусловияхстановленияинклюзивногообразованиявКазахстане,упедагогическихработниковестьвероятн
ость,работысребенкомукоторогонаблюдаетсярасстройствоаутистическогоспектра(РАС).РАСодноизнаибо
леебыстрорастущихзаболеванийвсовременноммире.
Анализотечественнойизарубежнойлитературыуказываетнаположительноевлияниезанятийфизическойк
ультуройнафизическоеразвитиеисоциальнуюадаптациюдетейсограниченнымивозможностями.
Цельэтойстатьиявляетсяобзоросновнойинформацииоаутизмеивозможностьрассмотретьрекомендациид
ляобученияребенкасаутизмомвусловияхфизическоговоспитания.
Аутизмявляетсяраспространенноерасстройстворазвития,котороенарушаетспособностьчеловекаксоциа
льномувзаимодействиюиформированиюотношений,атакжеспособностьобщатьсяустноиневербально.
Расстройствоаутистическогоспектра-включаетдиапазонсложныхрасстройствнервнойсистемы:
аутизм(синдромКаннера)
синдромАспергера
детскоедезинтегративноерасстройство
синдромРетта
неспецифическоепервазивноенарушениеразвития
ХарактеристикиРАСпредставляютсобойкрайненеоднороднуюгруппу,начинаяотфизическихлицсочень
мягкиминарушениями,дотехктоагрессивенипочтиполностьюневосприимчивкокружающейихсреде
Несмотрянаточто,каждыйребеноксаутизмомимеетуникальноеповедение,естьнекоторыеобщиехарактер
истики,которыеявляютсяобщимисредилицсаутизмом.Этихарактеристикимогутвключатьвсебяинтеллектуа
льнуюинвалидность,гиперактивность,импульсивность,агрессивность,самоагрессивноеповедения,нарушен
иясна,иистерики(Reid&Collier,2002).Крометого,стереотипныеформыповедения,ипроблемы,связанные,как
правилосдругимлюдьмииситуациями,характерныдлядетейсаутизмом.Другиехарактеристикимогутвключа
тьзначительныезадержкивразвитии.Приаутизмеотмечаютсяспецифическиеособенностикоммуникативных
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навыков:
-недостаткивербальныхиневербальныхсредствкоммуникации;
-нарушенияформированиябазовыхкоммуникативныхфункций;
-недостаткисоциоэмоциональныхнавыков;
-нарушениядиалоговыхнавыков;
Разработатьнадлежащиестратегииобучениядлядетейсаутизмом,важно,чтобысосредоточитьсянауникал
ьныхспособностяхличности.Такжецельюявляетсяукрепленияздоровьяблагодаряфизическойактивности.У
ченнымибыловыявленочтопослеумеренныхаэробныхнагрузокудетейстрадающихаутизмом,наблюдаетсяу
величениепродолжительностиконцентрациивнимания,назадачиповедениеиуровенькоммуникации.
РазвитиефизическойактивностидетейсРАСможетрешитьрядзадачаименно:
занятиефизическойкультуройможетснизитьчастотуаффективногоповедения,связанногосаутизмом.
занятияфизическойактивностьюулучшаетздоровье
какметодснижениястереотипныхповедения,связанныхсаутизмом
повышениефункциональнойработоспособностиорганизма.
ДляработысдетьмисРАСсуществуетобщаярекомендациявусловияхзанятияпофизическомувоспитанию.
Согласнолитературнымданным,первымиосновнымприемомкоррекционноговоспитанияребенкасвыражен
нымитрудностямиаффективногоразвитияявляетсясозданиедлянегоадекватноорганизованнойсреды.Террит
ориязанятиядолжнабытьпостроенатак,чтобыуменьшитьотвлекающиеидругиестимулы,которыемогутпоме
шатьобучениюТак,продуманнаяорганизациясенсорнойсредыпозволяетизбежатьвпечатлений,разрушающи
хвзаимодействиеребенкасокружающейсредой,инаполняетеестимулами,побуждающимикопределеннымде
йствиям,задающимопределеннуюпоследовательность.Созданиепостояннойдеятельности.Выполнениеупр
ажненийорганизуетсятакимобразом,чтобызанятыбыливседети,посколькуожиданиеведеткбеспорядкувгру
ппе.
Этовключаетвсебяпоследовательностьвповседневныхдействияхврамкахурока,включениекруговогомет
одапроведениязанятия.Пригоднымиформамиявляются:совместноевыполнениеупражнений,выполнениеуп
ражненийпогруппам,упражненияспартнеромилииндивидуальнаяработа.Назанятияхнеобходимоосуществл
ятьиндивидуальныйподходккаждомуребенку,таккакпсихическиеифизическиевозможностидетейразличны
.
Однако,строгаяиндивидуализациянедолжнавлиятьнафронтальноеведениеурока,таккакэтоснижаетфизи
ческуюнагрузку,заинтересованностьдетей.Урокнужностроитьтакимобразом,чтобыприфронтальномпрохо
жденииматериалаучитывалисьвозможностивсехдетейирешалиськоррекционныезадачивработескаждым.
Постепенноназанятияхудетейследуетразвиватьвниманиеккомандамучителя,кпоказуупражнений,кслух
овымизрительнымсигналам.Такиеупражненияследуетпроводитьсистематическиснарастающейсложность
юисугубоиндивидуально.Воспитаниевниманиякдействиямдругихучащихсяосуществляетсяпосредствомсп
ециальнопродуманногосочетанияпоследовательностивыполнениядвиженийипоследующегоиханализауче
никами.Увеличиватьобъемактивноговниманияиразвитияумениябыстропереключатьегосодногоупражнени
янадругоеможновиграх,заданиях.
Большоевниманиеследуетуделятьметодикепроведениязанятия.Нужноподробнораспланироватьвесьход
урока:порядокпереходаотодноговидаупражнениякдругому,введениекоррекционныхупражнений,какимиэ
моциональнымииигровымимоментамизаинтересоватьдетейит.д.
Крометого,учительдолженобеспечитькороткие,лаконичные,четкиеуказанияиследитьзапризнакамирасс
тройствавовремядеятельности.
ОбучаядетейсРАСфизическойкультуре,необходиморуководствоватьсяследующимиособенностямобще
педагогическихметодовфизическоговоспитания:
Показываяправильныедвижения,следуетвремяотвременивыполнятьихсобучаемыми,нонеделатьпостоя
нно.
Движенияиобъяснениядолжныбытьпростымиипонятными.
Постепенновводитьупражнения,требующиеотобучаемогократковременногоусилия,доступногоеговозм
ожностям.
Постепенноприучатькдвижениямпоописанию,слову.
Исправлятьошибки,нонефиксироватьпристальноговниманиянаних.
Недоводитьобучаемогодоутомления.
Последующиезанятияцелесообразнееначинатьснаиболеепонравившегосямоментапрошлогозанятия,вн
осяразнообразиеспомощьюновыхдеталей.
Наиболееэффективнымприобученииаутичныхдетейновымдвигательнымдействиямсчитаетсяиспользов
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аниеследующихметодическихприемов:
упражнения,выполняемыевофронтальнойплоскости,демонстрировать,стоялицомкучащимся;
упражнения,основныедвижениякоторыхвыполняютсявсагиттальнойплоскости,показывать,стоябокомк
учащимся;
упражнения,связанныесдвижениями,каквофронтальной,такивсагиттальнойплоскости,показыватьдваж
ды,стоякучащимсялицомибокомилистояполубоком;
упражнениясасимметричнымидвижениямивофронтальнойплоскостиилисвязанныесповоротаминужда
ютсяв«зеркальномпоказе».
Такимобразомотечественныеизарубежныеученыеотмечаютположительноевлияниезанятийфизической
культуройнаповеденческиеаспектытакиекакгиперактивность,импульсивность,агрессивность,самоагресси
вноеповеденияинарушенияснаудетейсрасстройтсвомаутистическогоспектра.Задачейпреподавателяявляет
сяучетособенностейребенкаииндивидуальныйподходвобучении.Использованиеметодическихрекомендац
ийпопроведениюурокафизическойкультуры,позволитрешитьпоставленныезадачиболееэффективно.
Процессработысчеловеком,независимоотегоуровняспособностейилиинвалидности,атакжеразработкап
рограмм,подходящихиндивидуальнодлякаждогоребенкаявляетсяключомкуспеху.
1 АксеноваЛ.И.Специальнаяпедагогика:Уч.пособиедлястуд.высш.пед.учеб.Заведений/Л.И.Аксенова,Б.А.Архипов,Л
.И.Беляковаидр.;Подред.Н.М.Назаровой.2-еизд.,Стереотип.-М.:Издательскийцентр«Академия»,2002.–400с.
2 АнохинП.К.Системныемеханизмывысшейнервнойдеятельности:Избранныетруды/АнохинП.К.-М.:Наука,1970.
3 БуракР.И.Влияниеурокафизическоговоспитаниянаумственнуюработоспособностьмладшихшкольников.М.,1978.-С.62.
4 CouncilforExceptionalChildren.(2001).Whereweareinspecial.
5 NationalInstituteofChildHealthandHumanDevelopment.(2004).AutismFacts,NationalInstituteofHealth.www.nichd.nih.g
ov/autism.
6 O'Connor,J.,French,R,&Henderson,H.(2000).Useofphysicalactivitytoimprovebehaviorofchildrenwithautism--Twoforone
benefits.Palaestra,16(3),22-29.
7 Reid,G.,&Collier,D.(2002).Motorbehaviorandtheautismspectrumdisorders-Introduction.Palaestra,18(4),20-27;44.
8 Reid,G.,&O'Connor,J.(2003).Theautismspectrumdisorders:Activityselection,assessment,andprogramorganization-PartI
I.Paleastra,19(1),20-27;58.
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Абайат.ҚазҰПУПедагогикажәнепсихологияинститутыАлматы,Қазақстан
«Аутизмспектрібұзылуларыбарбалалардыденетәрбиесіноқыту»
Осымақаладабізаутизмспектрібұзылуларыбарбалаларменденешынықтырупәнінжүргізуүшінпедагогикалықұсыны
старқарастыруғатырыстық.Аутизмменауыратынбалалардыоқытуүшінеңүздікаспектілеріменденеқасиеттеріндамытуә
дістерінанықтадық.АСБбарбалаларғаарналғаноқу-әдістемеліктиістістратегиялардыәзірлеуқарастырылған.Бізденедам
уыменаутизмспектрібұзылуларыбарбалалардыәлеуметтікбейімдеугеденешынықтыруоңәсерінкӛрсетеді,соныменқоса
ішкіжәнесыртқыәдебиеттергеталдаужасалды.Мақалааутизмменауыратынбалалардыңтәнсимптомдарынкӛрсетеді.
Тірексӛздер:аутизм,аутизмспектрінбұзылуы,денешынықтыру,жаттығу
Summary
InessaIshakvu-2undergraduatecourseonPhysicalCultureandSport
KazakhNationalPedagogicalUniversitynamedafterAbai
InstituteofPedagogyandPsychologyofAlmaty,Kazakhstan
«Teachingphysicaleducationofchildrenwithautismspectrumdisorders»
Inthisarticle,wehavetriedtoconsiderthepedagogicalrecommendationsforconductingphysicaltrainingwithchildrenwithautism
spectrumdisorders.Identifymethodsofdevelopmentofphysicalqualities,withthebestaspectsforteachingchildrenwithautism.Devel
opappropriateteachingstrategiesforchildrenwithASD.Weanalyzedthedomesticandforeignliterature,whichindicatesapositiveeffe
ctofphysicaltrainingonphysicaldevelopmentandsocialadaptationofchildrenwithautismspectrumdisorders.Thearticleshowsthech
aracteristicsofchildrenwithautism.
Keywords:autism,autismspectrumdisorders,physicaleducation,exercise
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ДЕНЕШЫНЫҚТЫРУПӘНІНОҚЫТУҤРДІСІНДЕГІИННОВАЦИЯЛЫҚТЕХНОЛОГИЯЛАР
Р.Б.Кадырбеков–АбайатындағыҚазҰПУмагистроқытушы,
Н.У.Шаяхметов–Алматыуниверситетімагистрағаоқытушы,
Б.Б.Ислямов–ПМПИмагистроқытушысы
Бұлмақаладажоғарыоқуорындарындағыденетәрбиесімамандығыстуденттерінебілімберубарысындақолданылатын
заманауипедагогикалықинновациялықтехнологиялардыңқұрылымыменмазмұнысипатталып,олардықолданудыңжол
дарықарастырылады.Соныменқатароқу-жаттығусабақтарынұйымдастыруменӛткізубағдарламасыныңжобасыұсыныл
ады.Денешынықтырупәніноқытубарысындаинновациялықтехнологиялардықолдануүдерісіндеденедайындықтарынд
амыту,спортпедагогикасымендидактикасындағытехнологиялар,нақтығылымдарғанегізделгенотырып,денешыңықты
руменденешынықтырубілімініңинтелектуалдықбағытынқұрайдыжарыстарғақатысуқабілетінқалыптастырубарысынд
амазмұныжағынанжәнефункционалдықбағытыбойыншаалуантүрліәдістерқолданылады.
Тірексӛздер:Студент,денетәрбиесі,инновация,технологиялар,тәжірибе

Ӛзектілігі.Студенттіңағзасыәліӛсумендамупроцесінде.Сондықтан,қалыптасқанадамныңағзасынақарағ
анда,оғанқоршағанортаныңтүрліфакторларыкӛбірекықпалетеді.Соныменқатар,сыртқыфакторлардыңағзан
ыңфункционалдықкүйінеықпалыәсеретусәтіменшектелмейді,керісіншеағзаныңкейінгідамубарысындакӛрі
ністабады.Ӛмірменқызметтіңтабиғипроцесстерініңәсеріненадамағзасыүнемісыртқыортағабейімделеді.Бей
імделужолының(амалдарының)бірі–денетәрбиесініңмүмкіндіктерінпайдалану.
Мақсаты.Студенттердіңденешыңықтырубіліміжүйесінтиімдіпайдалануүшінзаманауипедагогикалықт
ехнологиялардықолданусұрақтарынқарастыру.Жұмыснәтижелері.Денешынықтырудыңтеориясыменпракт
икасыбойыншажаңапедагогикалықтехнологияларнашарәзірленгенжәнежоғарғыоқуорындарыныңоқытуш
ыларыментәжірибегесирекенгізілген(денешынықтырудыңтеориясыменпрактикасыбойыншажаңапедагоги
калықтехнологиялардыңжетіспеуінебайланысты,ЖОО-ныңоқытушыларынтәжірибежүзіндедайындаусире
ккездеседі).Білімберукеңістігіретіндепедагогикалыққызметтіңқазіргікүйінқайтақарастыруғажәнеоныңелд
егіжаңартудыңжолдарынбелгілеугемүмкіндікберетін,заманауиәдістемелікбағыттардыңбірі–инновациялы
ққызмет.Денешынықтыружәнеспортсаласындағыденетәрбиесіжәнеспортмәдениетініңжоғарғыдеңгейгеқо
лжеткізетінұрпақтыоқытуғабағытталғанзаманауиинновациялықтехнологиялардыңбелгіліқорыжинақталға
н.Негізгіинновациялықтехнологияларішіндемыналардыатапайтуғаболады:спортқабағытталғанденетәрбие
сі,денетәрбиесініңжекебағыты,кәсібибағытталғанденетәрбиесі,экологиялықбілімберу,олимпиядалықбілім
беру,денеденсаулығымендамудыңмониторингі,балалар,жасӛспірімдержәнежастардыңденетәрбиесі;сауық
тыруденешынықтырудыңдәстүрліемесәдістері[1].
Зерттеунәтижесі.Аталғанәдістерпрактикалықпедагогикалыққызметтетолыққолданылмайды,сондықта
нжалпыденетәрбиесініңмодернизациясыкезінде,инновациялықпроцестітоқтатады.Бұлденешыңықтырудағ
ыинновациялықтехнологиялардыңәдістемелікқамтамасызетілуітұрғысынанкемшілігінкӛрсетеді,нәтижесі
ндетехнологиялықәдістертәжірибеденашаржүзегеасырылады.Денетәрбиесіндегітехнологиялар–бұлметро
логиялықдәрігерлік-педагогикалықбақылауменжоспарланғанспорттықнәтиженіңнемеседенедайындығын
ыңкӛрсеткішінқамтамасызетугебағытталғантиімдіжәнеынғайлықұралдардың,әдістерменамалдардыңӛзара
байланыстыжиынтығы[2].
Спортпедагогикасымендидактикасындағытехнологиялар,нақтығылымдарғанегізделген,денешыңықты
руменденешынықтырубілімініңинтелектуалдықбағытынқұрайды.Денешынықтырусаласындабілімдеңгейі
ніңтоптастырылуынасәйкесВ.К.Бальсевичтіңұсынғантӛртсаласынасәйкес,технологияларекіншіжәнеүшін
шідеңгейдіңаспектілеріболыптабылады,яғниадамныңденешыңықтырумүдделерініңтәжірибесіндеғылымн
ыңжетістіктерінжүзегеасырудыңнақтыжолдарыменамалдарынбелгілейтінденешыңықтыруқұндылықтары
нигерудіңбиологиялықпроцесстерін,сондай-ақжекеғылымипәндерді(технологиялықжалғасы)құрайды [3].
Денетәрбиесіменспорттықжаттықтырудыңәдістеріментеориясынзаманауижетістіктерменқамтамасызет
уүшіноқытылатынпәңдіоқытутехнологияларын,білімдідамытудыңзаманауиденгейін,білімалушылардыңн
ақтыбілімберуміндеттеріне,қоғамныңдамытупроцестерінесәйкескелетінмамандардыдаярлаудыңжүйеліжо
лынқамтамасызетукерек[4].
Бұлбайланыстаденетәрбиесіндегібілімменденетәрбиесініңинновациялықдамумодуліжайлыайтылады.Н
егізгімодульбілімберудіңүшкезеңінентұрады:біріншікезеңде-кәсібитехнологияменпәндікбілімдердібайлан
ыстыру,инновациялықталдаужүргізуқарастырылады;екіншікезеңде-жаңабілімменіскерліктіжүзегеасыруж
әнеқосымшабілімберусапасынкӛтеретінинновациялықтехнологиялардыменгеру;үшіншікезеңде–ғылыми
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жәнеинновациялықәдістердімеңгеріпонытәжірибежүзіндеқолдану.
ҚазақстанРеспубликасыныңжоғарымектептеріндежаңабілімберумодульдеріменстуденттердіңӛзбетінш
ежүргізетінжұмыстарынтехнологиялықбілімберуталаптарынасайжүргізуі.Студенттергеарналғанбілімберу
модулініңәсерліжаңашадамусатысындазаманауипедагогикалықтехнологияларқолданылады.Оқу-тәрбиеүд
ерісіжобасыпедагогикалықтехнологиядамодульдіңүдерісіретіндеқолданылады,яғнионыңқағидаларыныңұ
йымдастырушараларыніскеасырады.Оқу-тәрбиежобасыүдерісініңжүйеліәдістердіңжиынтығын,құрал-жаб
дықтарын,тәсілдеріменталаптарын,түрлеріменұйымдастырылуынайқындайды.Педагогикалықтехнология
–педагогикалықбілімберуде,оқу-тәрбиеүдерісіжобасында,тәжірибелікісжүргізудекішігірімпедагогикалық
экспромдардыжасауғамүмкіндікбереді[5].
Денетәрбиесініңбілімберужүйесіндеқұрылымдықформалар,әдістержәнебілімберудіңмазмұнынанықтау
,онымодульдіктехнологияретіндеқолдану,жүйелімодульдіктехнологиябілімберуүдерісініңқұрылымдықұй
ымдастырылуы,оларарнайықұрылғанмодульдержиынтығынанжәнеоныңэлементтерінентұрады.Денетәрб
иесініңбілімберутехнологиясымодульдікоқытуыдыңқұрылымдықұйымыменбағдарламалыққұралдыңмаз
мұнынабағытталған.
Білімберуүдерісіңалдындағыекіауқымдыбағыты:кәсібиіскерлікбарысындаӛзін-ӛзізаманауиақпаратпен
қамтамасызетіп,негізгіқажетдептанылғанақпараттардыӛздәрежесіндеалу.«Білімалуүшін»білімберуформас
ы«Білімжаңабілімдерментәжірибелікойлаптабылғанзаттарменолардыңнегізіналуүшін»жаңаформасынаұм
тылып,осығанжетудікӛздейді.
Қазіргіуақыттабілімалудыңалдындакӛптегентапсырмаларбар:болашақмамандынегізгіақпаратпенқамта
масызету,ойлауқабілетініңдәрежесіндамытужәнеонытәжірибеліктапсырмалардышешугеқолданабілу,бола
шақмаманғаіскерліксатыдакәсібижаңаақпараттардыӛзбетіншеалабілудіүйрену.
Қорытынды.Білімберудіңзаманауиталаптарындағынегізгібағыттарыныңбірі:оқуәдістемеліккомплекіс
ініңжеке-жекекезеңдерініңжалпымамандықбойыншапайдаболуы.Бұлкешенбілімалушыменоныңоқытушы
сынақарайқатарбағытталған.Мұндайжасалғаніс-әрекеттерзаманауибілімберутенденцияларынүйрену(бұн
ыңішінеқашықтаноқытудакіреді),білімберунәтижелерінеқойылатынталаптардыбілу(барлықжоғарғыоқуор
ындарыныңжалпыбілімберуүдерісі,ӛзмамандығыншетелдебілімалуарқылыалу)жатады.ОӘКманыздыэлем
ентіболыпдинамикалықмүмкіндіктердібасқаружәнезамнауибілімберунәтижелеріағымындағыбілімдепбаға
лау(студенттерүшін),заманауитенденциялардыперспективтітүрдеесепкеалу.ОӘК-ныңнегізгімақсаты–студ
енттергеӛзбетіментереңтеориялықнегізгібілімдіалуменӛзініңболашақмамандығыбойыншатәжірибеліксаба
қтарғадайындалудыүйрену.Олайболсамодульді-аралықтехнологияныоқытужаңаоқытуәдістерінталапетеді
жәнежаңатехнологиялықбағыттаулардыдақажететеді.Оныңмазмұнымодульдік-блоктықоқытуғанегізделед
і,яғнижүйелік-ағымдықбақылаумодульдік–ағымдықоқытутехнологиясынұйымдастыруғамүмкіндікбереді.
Оқуүдерісіарнайыкезеңбойыншакурсмодульдедамиды,яғнижайжағдайдатақырыпалып,білімалушыларды
ңағымдықбақылауынсатыларғабӛліпаяқтау.Ағымдықбақылаужүйесіоқуүдерісінеӛзәсерінтигізеді,ондапед
агогикағаәсеретушіарнайыәдістердіқолданады.Бұлағымдықбақылаудыңжүйесінбілімберутехнологиясынд
а,яғнистуденттіңӛзбетіншежасағанжұмысындаталқығасалуға,онытүрліформада,оқу-әдістемелікортасында
жасауға,қазіргіуақыттаанықталғанталаптарды,сапалықкомплекстеерекшелеп,оныңмазмұнынанықтап,әдіс
темелікжәнедебасқадаталаптардыӛзбетіншежасақтапшешебілугемүмкіндікбереді.ОӘКдәстүрліоқытуданм
одульдікоқытуғаауысуға,мұғалімдердіңоқушыларғақарқындытанымкӛрсетіп,білімалушыменоқытушыара
сындағыүздікқарым-қатынастыжасауға,ақпаратқадегенжаңакӛзқарастықалыптастыруға,қосымшажәнебақ
ылауфункцияларын,басқадасабақберушіәріптестерменбіргеболашақмаманныңжаңашадамуынаәсеретіп,ж
аңамүмкіндіктерінашуғаықпалетеді[6].
1БальсевичВ.К.Основныеположения«Концепцииинтенсивногоинновационногопреобразованиянациональнойсисте
мыфизкультурно-спортивноговоспитаниядетей,подростковимолодежиРоссии»//Теор.ипракт.физ.к-ры.2002.- №3.
2ВиленскийМ.Я.,СоловьевГ.М.Основныесущностихарактеристикипедагогическойтехнологииформированияфизи
ческойкультурыличности//Физическаякультура:воспитание,образование,тренировка.2001.- №3.- С.2-7.
3СтоляровВ.И.,БыховскаяИ.Н.,ЛубышеваЛ.И.Концепцияфизическойкультурыифизическоговоспитания(инноваци
онныйподход)//Теор.ипракт.физ.к-ры.1998.- №5.- С.11-15.
4ПешковВ.Ф.Оценкарезультативностимоделиитехнологиисистемыпрофессиональнойвосстановительно-профи
лактическойподготовкипедагоговпофизическойкультуре//Вестн.Томскогогос.пед.ун-та(TomskStatePedagogicalUnive
rsityBulletin).2011.Вып.13(115).- С.156-161.
5БулгаковаН.Ж.Научноеобоснованиеинновационныхпреобразованийвсферефизическойкультурыиспорта//Тамже.
2001.- №1. - С.10.
6НасыроваЭ.Ф.Модульноеобучениестудентовуниверситетвсистемекредитно-зачетныхединиц//Вестн.Томского
гос.пед.ун-та(TomskStatePedagogicalUniversityBulletin).2011.Вып.6(108).С.18-20.
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ГРЕК-РИМКҤРЕСІНДЕГІАЛҒАШҚЫОҚЫУ-ЖАТТЫҒУЖҦМЫСТАРЫНЖҤРГІЗУДІҢТИІМД
ІӘДІСТЕМЕЛЕРІ
Е.А.Кылышев–Денешынықтыружәнеспортмамадығының2-курсмагистранты,Абайат.КазҰПУ
Жасӛспірімдердікүрескеүзіліссізжәнебіртіндепүйрету,оқушыларданжатттығуүнеміқатысуынталапету,қайталаған
дабұрынүйренгенматериалдыдәлшығаруғаназараударуғажәнебайқалғанкемшілігінуақталыдұрыстау.Жасӛспірімдерж
асындабіріншідәрежелікмаңызынажанжақтыденедайындығыкӛрсетілдіЖасӛспірімдердіңжасерекшеліктерінбіліп,оқ
ытушыкӛрсетуоқулығынкӛбірекпайдаланукерек.Техниканыүлгілікӛрсетуқажетжәнедұрыснегізгібӛлшектерінбейнеле
птүсіндіру.Жасӛспірімдеролайӛтпегенсәттедұрысемесқимылдармеңгередіжәнедағдыланады.Техниканыүлгілікӛрсету
қажетжәнедұрыс,негізгібӛлшектерінбейнелептүсіндіру.Жасӛспірімдерқарсыжағдайдадұрысемесқимылдардымеңгері
пжәнедұрысемесдағдынышығарады.Оқытушыоқуқұралдарыоқушылардыңденедамуыныңмүмкіншілігінекелуінеқада
ғалаукерек.Егероқуматериалдарыденедайындығыныңкүшінкерекетсе,алайналысушылароғандайынболмаса,ондаоны
үйретудікейінгекешмерзімгеқалдырукерек(мысалыға,артқаиіліплақтырудыүйретуді).Басқаоқиғадаайналысушыларкү
рделіүйлестіруәдістерінқабілеттілігінмеңгереді,денедайындығыныңкүшіоншакерекетпейтін,мысалыға,қолынанжұлқ
ыпауыстыру.Бұләдістіжаттағудыңбіріншіайындаүйретугеболады.Жасӛспірімдердіжарысқаолардыңдайындығынесеп
кеалыпқатыстырукерек
Тірексӛздер:Спортытықкүрес,үзіліссізжәнебіртіндепүйрету,бұрынүйренгенматериалдыдәлшығару

Спортытықкүрестеноқытужәнежаттығубекітілгенбағдарламағасәйкесорындалады.Бағдарламаныңмате
риалдарыӛтекеңжәнеқиын.Онымеңгеруүшінжасӛспірімдергеұзақуақыткерекетеді,ересектергеқарағанда.Б
ағдарламаныойдағыдаймеңгеру,сабақбарлығындатәрбиелікмінездемесінӛтуқажет.Тәрбиелікмақсатықалай
шешілсе,соданжасадамныңәріқарайқызметінебайланыстыболады.Қатысушылардымақсатқажәнеміндетке
түсінугеүйретукерек,олардыңжолдарынжәнеқұрамыншешуге,табыстарынжәнекемшіліктерінталдауға.Алғ
ақойғанмақсаттанбасқа,жақынарадағыміндеттерінанықтауӛтемаңызды,мысалыға,анықталғанәдістіңтехни
касынмеңгеру,серігінекӛпәдістердіжасаут.б.Жақынарағаміндетқойып,мысалыға,бірәдістіңтехникасынмең
геріп,жаттықтырушыбұлнеүшінкерекекенінкӛрсетеді.Кішкенеуақытаралықарқылы,жасӛспірімсоләдістіңт
ехникасынмеңгергенсоң,олқанағаттанарлықалады.Алдыңғынәтижеменсалыстырудыңүлкенмаңызыбар:«б
ұрыністейалмаушыедім-ендіжеңілістедім»,«бұрын3реттартылушыедік-5рет,жарайсын»-ж.б.дегенсӛздерді
ңмаңызынӛзініңтабыстарынамазасызданады,әсіресесәтсіздігіне.Сондықтанӛзініңқимылдарынадұрысбаға
беруінеүйретумаңызды.Мұныәрсабақтаорындауқажет.Егержасӛспірімсәтсіздігініңсебебінанықтайалмаса,
ондажатытқтырушыоныңдұрысжауабынаәкелдіруқажет,мысалыға,сондайқимылдыбасқаәдістекӛрсету,әсі
ресежасӛспірімдержеңілісінеқаттыкүйзеледі.Сондықтаноқытушыжеңілістіңсебебінашуғакӛмектесуқажет,
алдақалайжеңуүшінжаттығулардынежәнеқалайістеуекенінкӛрсетукерек.Сӛйтіпқатысушыларбіртіндепӛзд
еріӛзініңқимылдарынжәнеістерінталдауғаүйреніпкетеді.
115

Вестник КазНПУ имени Абая, Серия «Начальная школа и физическая культура», №2(45), 2015 г.

Жасӛспірімдердіңжасерекшеліктерінбіліп,оқытушыкӛрсетуоқулығынкӛбірекпайдаланукерек.Техникан
ыүлгілікӛрсетуқажетжәнедұрыснегізгібӛлшектерінбейнелептүсіндіру[1].Жасӛспірімдеролайӛтпегенсәтте
дұрысемесқимылдармеңгередіжәнедағдыланады.Техниканыүлгілікӛрсетуқажетжәнедұрыс,негізгібӛлшект
ерінбейнелептүсіндіру.Жасӛспірімдерқарсыжағдайдадұрысемесқимылдардымеңгеріпжәнедұрысемесдағд
ынышығарады.Оқытушыоқуқұралдарыоқушылардыңденедамуыныңмүмкіншілігінекелуінеқадағалаукере
к.Егероқуматериалдарыденедайындығыныңкүшінкерекетсе,алайналысушылароғандайынболмаса,ондаон
ыүйретудікейінгекешмерзімгеқалдырукерек(мысалыға,артқаиіліплақтырудыүйретуді).Басқаоқиғадаайнал
ысушыларкүрделіүйлестіруәдістерінқабілеттілігінмеңгереді,денедайындығыныңкүшіоншакерекетпейтін,
мысалыға,қолынанжұлқыпауыстыру.Бұләдістіжаттағудыңбіріншіайындаүйретугеболады.Жасӛспірімдерд
іжарысқаолардыңдайындығынесепкеалыпқатыстырукерек.
Жасӛспірімдердікүрескеүзіліссізжәнебіртіндепүйретуқажет.Оқушыларданжатттығуғуүнеміқатысуынт
алапетукерек.Қайталағандабұрынүйренгенматериалдыдәлшығаруғаназараударуғажәнебайқалғанкемшіліг
інуақталыдұрыстаукерек.Жасӛспірімдержасындабіріншідәрежелікмаңызынажанжақтыденедайындығыке
рек.Оғанкіреді:мүсініндұрысқұру,жанжақтыденедайндығы,қимылдықдағдынықұру,техникалыққимылдар
дымеңгеруүшінденеқасиеттеріндамыту,жеткіліктіқасиеттеріндамытуыншыңдау.
Барлықосыесептердіңшешіміденсаулығыннығайтудыңүстіндеіскеасукерек.12-14жастажылдамдықты,е
птілікті,иілгіштіктідамытужақсыберілетінібелгілі,ал15-16жаста-күшті.Бұлкезеңдежасӛспірімдердежылда
мдық-күшкеарналғанжаттығулардыорындауғақабілеттілігікӛрінеді[22].
16-18жастакүшжәнежылдамдықтыкерекететінжаттығуларжеңілмеңгеріледі,шыдамдылықтыдамытуғаа
лдын-алақұрылады.Осыұсыныстыңжасбалуандардыңденедайындағындаесептеукерек.Сондықтандажасӛс
пірімдерқысқауақыттықтапсырмалардыжеңілорындайды,әріқарқынысыменде,жәнеұзындылығыменқыйы
ндау.Егержасбалалардыңтобындажылдамдықтыдамытужеңілболса,ондасолқасиетінеүлкенназараударуке
рек,шындылыққақарағанда.
Шыдамдылықтыдамытудажүктемебіртіндепжоғарылаукерек,мынадайесеппен,жасӛспірімдержылдыңа
яғынажаттығубелдесуін6мин.ортақарқынменжүргізуікрек.Жоғарғыжасӛспірімдертобындасолқасиеттерді
ңдамуыбасқашаболады.Жылдамдықтыңәріқарайдамуынажәнеұстаптұруынаназараударыладыарнайытӛзі
мділікмынадайесеппендамытады,жарыстыңережесібойыншабіржаттығусабағында2белдесу6минуттанкур
есӛткізетінболукерек.Жалғасынайтукерек,жасӛспірімдердіңшыдамдылығындамытубасқаденеқасиеттерін
дамытуменқатармеңгерілуікерек.«Ұзақжәнебіржақтылытӛзімділікжаттығуынаосыжастажасӛспірімдергет
әнжылдамдықжүктемесінежақсыбейімделуазаяды».Жылдамдықтыжәнеӛптіліктідамытудаәржаттығудаӛзі
несәйкесжататығулардықолдануқажет,себебібұлқасиеттердітезжоғалтумүмкін,алдамытуӛтеқиын.Жастард
ың12-15жастағыкүшіндамытуыбастыорындалуыкерекауырлық(отягощение)түсетінжаттығулардыңкӛмегі
мен,ӛзденесініңсалмағымен,гантельдермен,ауырдоптармен,гимнастикалықтақшалармен,серіктестермен,г
имнастикалықснарядтармен.
16-18жастакүшкеарналғанжаттығулардыкүделендіредіснарядтардыңсалмағынұлғайтумен,бастапқықал
пынӛзгертумен,жаттығудыорындууақытынұлғайтумең,жаттығуараларындағыдемалыстыазайтуменжәнет.
б.
Ауырлатусапаларынагирді,штанганыәртүрлісалмақтағы,серіктестерініңәртүрлісалмақтарынқолдануға
болды.Жасӛспірімдердіңжәнекішіжастағыжастардыңшыдамдылығындамытудыӛтеабайлап(осторожно)-аз
мӛлшердеортақарқындықжаттығулардыңкӛмегіменнемесеоқужаттығубелдесулеріменүзілістерімендемалу
ына.Біртіндепжүктемегебейімделуінебайланыстыдемалудыңбӛлімдерінқысқартады(мысалыға:3минбіртін
деп1мин-қақысқарады).17-18жастағыжағдайындағандабіржаттығуда2белдесуӛткізуқажет.(15минүзілістен
кейін2белдесу).Тағыдаүлкенкӛңілбӛлукерекиілгіштіңдамуынажәнебуындардыңқозғалмалығына.Ізденісте
ркӛрсетеді:«13жастанбастапжаңабуындардыңқозғалмалығыныңкӛрсеткіштерініңӛсуі»,ал15жастаүлкенде
ңгейінежетеді.12-15жастағыжастардыңиілгіштігінжәнебуындардыңқозғалмалығынжаттығулармензатсыз
дамытукерек,немесеазауыртпалықтүсетінжаттығулармен(гимнастикалықтаяқша,ауырдоптар,гантельдерм
ен).Қатысушылардыңжоғарғыжастоптарыменӛтуіменауыртпалықсалмақтарбіртіндепұлғайтады.Иілгіштік
тіжәнебуындардыңқозғалмалықтардыңдамытудагирлерді,штангаладыжәнесеріктестеріменәртүрліжаттығ
улардықолдануғаболады.Әртүрліжаттығулардыерекшеатапайтукерекекіжақтыүйренугеқажеттілігін.Жаст
ардыңгармониялықдамуынажаттығулардыдененіңсолжағынажәнеоңжағынадапайдаланукерек;оңғажәнес
олғабұрылып,серігініңоңжәнесолжақтарынан.Соныменжастардыңденеқасиеттеріндамытудаүлкенқұралда
рқолданылады,жан-жақтыденедайындығынқамтамасызетуүшін.Үлкендергеқарағандажаттығудаүлкендәр
ежедежастармендұрысмүсініқалыптасуыүшінжылжымалыойындар,эстафетажәнеқарапайымкүресформал
арыжаттығуларықолданылады.
Алғашқыуақыттажастарменжұмыстасолжаттығуларазмӛлшердепайдалынады:сабақтардабірнешеретқ
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ысқаүзіліспендемалуүшін.Үйреншіктішамадансоңолардыңсаныұлғайтылады,алдемалуыарасындақысқарт
ылады.Денеқасиеттеріндамытуменбіргежаттықтырушы[3]қатысушылардыбатылдыққа,ұстамдылыққа,сен
імділікке,белсенділігіне,табандылығынаж.б.үнемітәрбиелеукерек.
Жігерлікқасиетбелгілібірқиыншылықтанӛтупроцесіндебайқалады.Ондайқиыншылықтарғаснарядтард
ыңауырсалмағына,күштіқарсыласына,кӛпірденшыққандаауырлықсезінуіне,әдістердіыңғайсызжағдайдаор
ындауына,жарыстаойластырылмағанжағдайғатүсуінежәнекӛптегенбасқаларықатыстыруғаболады.Жігерлі
кқасиетінтәрбиелеудегіқиыншылықтарданүнеміасыпӛту.
Оқытушыныңеңбастымақсатыныңбірі-жаттығушыларғакүшжететінжаттығулардытаңдапалу.Жігерлік
қасиетінтәрбиелеудебастымақсатықатысушылардыӛзінебұйрықберудіжәнеолардыңорындалуынүйрету.Ж
астардыкүрескеүйрету:сайысқаүйрету(ұстауға,қарсылығынанӛтуге,тұрақтылыққа,жігерліктіңанықталуын
ат.б.)жаттығуларданбасталады;немесекүрестепайдаланылатынжаттығулар(«кӛпірді»бекітумен,қауіпсіздік
тіжәнеӛзін-ӛзіқауіпсіздендіру);немесекүрестехникасынмеңгеретінкеректіжаттығулармен.Бұүлжаттығулар
алғашқыуақыттабастапқыорыналукерек.
Біруақыттаарнайыжаттығулардыүйренуменқатысушыларкүрестехникасынүйренеді:бастапқықалпына,
қозғалуына,ұстануынажәнеоларданбосауына.Үйретудіпартнерденбастауқажет(қуалаубиіктігітӛмен)[4].
Әдістердіүйренудіңерекшеліктерініңбіріболыпсаналыды,жастарғакӛпбӛлшектерінежәнеәсіресеәдістер
діорындаудабір-біріменқарсыласужағдайында.Грек-римжәнееркінкүрестекүрделіәдістердітехникасынүйр
енгендеқауіпсіздікүшінбастапқыкездечучелопайдаланылады.
Күрестехникасынкезекпенүйренудесондайболукерек,бір-бірінеұқсасәдістерүйретусолардыңбіреуінүқы
птапүйренгенненсоң.Оқытушылардыңалдындағымақсаттардыңбірі-олжастардыдұрыстынысалуғаүйрету.
Оқытушыжаттығулардыүйреткенкездеқалайтынысалудыкӛрсетукерек.Егербалуанқиынжағдайдатұрсада,т
ынысалуынтоқтатпаукерек.Терентынысалуғатырысуқажет,жиілігіүлкенемесжәнемұрынарқылы.Бірақтаж
ылдамқарқынменкүрестежиітынысалуғажәнеауызарқылы.Тынысалудыңүлкенмаңызыбарәдістердіорында
ғанды.Текжоғарыкүшжұмсағандағанаәдістіорындағандатыныстыңтоқталуы.Күрестехникасынүйренгенде
естесақтаукерек,кейбірәдістербағдарламабойыншаересектергеарналған,бұлмерзімдежастардыүйретугекел
мейді.Мұныңтүсінігі,жастардыңәліденедайындығысәйкескелмеуінде.Тағысонда,кейбірәдістердікеректіда
йындықсызжарақатқаәкелдірумүмкін.Мысалға,грек-римкүресіналайық.Мынадайәдістерденесінтерісұстап
аудару,«накатпен»лақтыру,ересектергебірінші6айдаүйренугеарналған,жастартек2-шіжылыүйренуінебола
ды,«терісұстап»лақтыру,денесінеұстапқұлату,ересектерүшінекіншіжылыүсынатынжастарғаүшіншіжылы
үйретуқажет.Кеудеденасырыплақтырудыжастарүшінтекекіншіжылыүйренугеболады.Осыжылыбеліменқо
лынұстапкеудеденасырыплақтырудытаныстыруқажет.Бұләдістердіқолданубалуанныңтехникасынәртүрлі
етеді,оғанбұләдісжанбастаплақтыруданқарсыәдісретіндеқолдануғамүмкіншіліктуады.Үшіншіжылыкеуде
денасырыпқолынденесіненұстаплақтырудыұсынады,денедайындығыбелгіліболғандабұләдістібіріншіүйре
теді.
Балуандық«кӛпірге»тұрудыбекітудегіжаттығуларғаерекшекӛңілаударукерек.Бұлжаттығулардықолдан
уқатаңретпенқолданукерек.12-15жастағыжастармен«кӛпірді»кӛптұрғызуданқашукерек[5].
Жасӛспірімдерүшінтактикалықдайындықтыңүлкенмаңызыбар.Күресоларүшінойын.Ойын(күрес)тәртіб
інбіртіндепкүрделендіріп,оқытушықатысушылардыспорттықшыңдауғаалыпкеледі.Күрестехникасынмеңг
еруоларүшінеңнегізгімақсат.Әдістіңтехникасынмеңгергенсоңжастар1-3тактикалықдайындықтыңтәсілдері
нүйренеді,жеңіл(қарапайым)комбинацияларменқосаересектеужастартобынатактикалықдайындықұлғаяба
стайды.Бірақбелгілеукерек.Тактикалықдапйындықтәсілдерініңсаныменбірәдіскекӛпайналысуқажетемес.Т
актикалықдайындықтыңтәсілдерінүйренуменбіргеоқытушыайналысушылардыбелдесудібелсендіжүргізуі
неүйретеді,күрестетехникалыққимылдардыңдӛрекісізболуынқолдайдыжәнедӛрекікүрестіқолдамайды.Ан
ықталғантактикалықесептішешуүшіноқытушыоларғадәлкелетінтапсырмабереді.Мысалға,белдесудебірәді
стіорындаукерек;кілемніңшетіндекүресу,қарсыласыңдыпартергетүсіргендетоқтатпайбасқаәдіскекӛшукере
к;партергетүскендебіртіндепүстінешығудыорындаукерекжәнет.б.біртіндепоқытушықатысушылардыәртү
рліӛзіндікжекеерекшеліктерібарқарсыластарменкүресугеүйретеді.Солүшінолалдыменнегізгікүресжоспар
ынқұрументаныстырады,әртүрліқарсыластармен,онансоңбалуандарӛзӛзіжоспарқұрады.Осылайоқытушыб
іртіндепжастардыӛзбетіншеойлаудыүйретеді.Басқатактикалықсұрақтардыңқаралатыныбарлаужәнебүрке
мелеу(маскировка).
Жарысқақатысабастағаннанбастапжастароларғақатысудыңнегізгітактикалықсұрақтарынанбілімалабас
тайды.
Спорттықкүрестеоқыту-қатысушылардыңбілімін,білгірлігінжәнедағдысынқұрастыруғабағыттылғанпе
дагогикалықпроцес.
Күресжаттықтырушысыоқужаттығупроцесіндегіжұмыстымынадайбағалықасиеттердітәрбиелеуқұралд
арыменбайланыстырады:патриоттық,ұжымдық,еңбекқорлық,белсенділік,батырлық,шешімділікжәнеқайса
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рлық.
Әроқытушы-бапкержоғарыдәрежеліспортшыдайындауғаталаптанады.Жоғарыспорттықшеберліктіқұра
стырунегізгінегізгітехниканыжәнетактиканыдұрысбілуіжатады.Тактикалықшеберлігікүрестактикасынор
ындаудеңгейініңмағналыдәрежесінетәуелдіболады.Білімінжәнебілгірлігінқұрастырудыңнегізгіәдістемеле
рінтүсіндіру,кӛрсетужәнежаттығуларәдістемелеріболады.Біріншібастапқыоқытудыңерекшемаңыздысыкӛ
рсетуәдістемесіболыптабылады.Қатысушыларнегізгітактиканыигермейінше,әржаңаәдісолүшінбелгісізфо
рмадағықимылы,кейбіріналдыменкӛрукерек,содансоңорындауғаәрекетжасауғаболады.
Бастаушыбалуанжаттықтырушы-оқушыныңқимылыныңүлгісінқайталайды.Сондықтандабастапқыоқы
тудақазіргітехниканыңтамашаүлгілерінесүйенуӛтемаңызды.Жаңабастаушытехникалыққимылдыбақылап,
текқимылдыңжалпыформасынестеқалдырады,олоныңбӛліктерінбайқамайды,әдістердіңкейбірбӛлімдеріні
ңқимылыныңӛзарабайланысыніскеасырмыйдыжәнекүшқуатыныңкӛлемініңмӛлшеріненӛтеалмайды.
Мұндайжағдайдаоқытушытүсіндірутүсіндіруәдістемесінпайдаланады.Түсіндірукӛрсетуменбіргетекжа
лпықимылқұрылысынсақтауғанаемес,бірақоныңэлементтерініңӛзарабайланысынбалуанныңесіндеқалдыр
ады.Әдістердібілубүтіндей,бӛлікжәнеараластүрдеіскеасырылады.Әдістердіоқытуғакіріскенде,оқытушыбі
ріншікезеңдеоныдұрысаттаукерек,онансоңбірнешеретүлкенемесжалдамдықпенбүтіндейкӛрсетукерек.Жат
тықтырушыәдістіңмаңыздыбӛлімдерінтүсіндіреді,балуандардыңденесініңкейбірбӛлімдерініңқимылының
жүйелілігінеерекшеназараударады.Бұлтүсініктеменуақытшажәнекүштіңӛзарабайланысыныңмәнінбілдіре
тінқысқашаболукерек.
Балуандардыңжұптасыпжаңаәдістіорындауынталдағанда,спортшылардыңжалпыжәнежекеқателерінкӛ
рсетеді.Жаттықтырушықайтатүсіндіргендебәріненбұрынжалпықателерінқарастырукерек,онансоңбалуанд
ардыңжекеқателерінетоқтайды[6].
Күрделіәдістердіжэнеқарсыәдістердіорындаудабӛлісдергебӛліпжәнеараластәсілдіүйретеді.Балуандар,ә
дістібүтіндейкӛрсетудіалып,анықӛзінеелестетукерекжәнеәрәдістіңбӛлімдерінорындаутәсілінбілу.
Тұрыстатехниканыпайдаланупартергеқарағандакӛбінесеикемді.Бұлтүсіндірілдісонымен,балуандартұр
ыстамоневржасауғаүлкенмүмкіншілігіболады,алӛзініңоқытупроцессібӛлімдердіңүлкенсанынұстайды.Мы
салыға,қолдарынәртүрлітәсілдерменұстаудыбілужәнешыңдауда,оларданбосанудыжәнеосыкүрестетүрегел
іпшабуылғакӛшудебілгірлігіпартергеқарағандакӛбінемаңызды.Жаттығудақолдарынанұстаулардыжәнебос
анудыорындауғаерекшемағынабӛлінеді[7].
Тұрыстажәнепартердетехниканымақсаттылықпенбіруақыттабілу,біріншіекіайдабасымдылықпартердег
ісабақтарғаберіледі,сонансоңоғандажәнебасқасынадабірдеймӛлшерденазараударылады.Осындаегертұрыс
тажаңаәдісүйренсе,ондапартердеӛткендіқайталайды.
Бірқатарӛзін-ӛзіқауіпсіздендірудеңгейіжәнежалпыжәнеарнайыдайындықтыәріқарайдамытудыіскеасыр
ылады.
Біріншіэтаптаоқыту,біріншіресмижарысқадейіналтыайданкемемессозылады.Бұлэтаптабалуандарнегізг
іәдістердібіледі.ОларғаIIIразрядтыорындаудыиеленугемүмкіндікберіледіжәнебұлбалуанныңбастапқытехн
икалықфондыдепаталады[8].ОқытудыңIIэтаптыбастапқыфондқакірмейтін,басқанымеңгерудіқайтып,балуа
ндарүшінтехникалыққимыл,бірқатармаңыздыаздауемес,біріншіқосындысыменжәнебалуанныңнегізгітехн
икалықфондынқұрастырукерек.ТехниканыңнегізгіфондынаиеболуIIспорттықразрядтыңнормативінорынд
ауғаамалдайды.Мұныайналысушылардыңбазалықдайындығыдепқарастыруғаболады.Сондықтанбазалықт
ехниканыәртүрлітоптағыәдістердіңжинақтылығыдепқарастырукерек.
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Резюме
Е.А.Кылышев-2-курсмагистрант,КазНПУимАбая
«Показаномолодеживажностьтщательногофизическойподготовкипервойстепениввозрасте»
Эффективныйметодывначалномтренировочномэтапепогрекоримскойборбье.Обучениемолодыхлюдейвборьбепро
тивнепрерывныйипостепенный,требующий,чтобыстудентырегулярнопрактикуют,обратитевниманиенаматериал,исп
ользуемый,преждечемповторятьтожесамоеиисправитьнедостатки,замеченныевсвоевременно.Знатьвозрастдетей,учит
елядолжныиспользоватьболееучебника.Деталиимеханизмовмодели,идолжныуказатьправильнуюинтерпретациюкарт
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инок.Молодежьнаданныймоментправильнонавыки,чтобыучитьсяиработать.Правильногооборудованияиподатьприме
р,чтобыобъяснитьосновныедеталиизображения.Молодежьнадлежащимнаучитьсянавыкам.Академическихифизическ
оеразвитиестудентоввозможностьконтролироватьихвыполнение.чтобынаучитьего(например,научитьсябросатьназад)
.Занималсявдругихслучаях,приобретаютспособностькоординироватьсложныеметоды,которыенеимеюткакого-либос
ущественноговлияниянафизическойсилы,например,заменустороны.Этотметодможнонаучитьвпервую.Подросткидол
жныприниматьвовниманиеготовностьихучастиявтренировку
Ключевыеслова:спортивнояборьба,непрерывноеипостепенноеобучение,точноимпровизироватьранееизученного
материала
Summary
E.A.Kylyshev– from2-yearundergraduate,KazakhNationalPedagogicalUniversitynamedAbay
«Еffectivemethodsintheinitialtrainingstageingrecoromanwrestling»
Trainingofyoungpeopleinthefightagainstthecontinuousandgradual,requiringstudentstoregularlypractice,payattentiontothem
aterialusedbeforerepeatingthesameandcorrecttheshortcomingsobservedinatimelymanner.Displayingyouththeimportanceofatho
roughphysicalpreparationofthefirstdegreeattheageof.Knowtheageofthechildren,teachersshouldusemoreofthetextbook.Machine
rypartsofthemodel,andyoumustspecifythecorrectinterpretationofthepictures.Youthatthemomentisnotsowrongskillstolearnando
perate.Thecorrectequipmentandtosetanexample,toexplainthebasicdetailsoftheimage.Youthisnottheproperactionsagainstwronga
ndlearnskills.Theacademicandphysicaldevelopmentofstudentstheopportunitytomonitorcompliance.Ifyourtrainingmaterialstoth
epowerofphysicalfitness,andisnotengagedandreadytoleavefortheperiodoflatetoteachit(forexample,learntothrowdownback).Eng
agedinothercases,acquiretheabilitytocoordinatecomplexmethods,whichdonothaveanysignificanteffectonthephysicalfitnessoffo
rce,forexample,cleanreplacementofthehand.Thismethodcanbetaughtinthefirstjattağwdıñ.Teenagersshouldbetakingintoaccountt
hereadinessoftheirparticipationintherace
Keyword:Combatsports,continuousandgradualtraining,justimprovisepreviouslylearnedmaterial
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ҒЫЛЫМИЗЕРТТЕУЛЕРДЕГІЖАУАПКЕРШІЛІКТУРАЛЫТҦЖЫРЫМДАР
Д.Қалымбетов–АбайатындағыҚазақұлттықпедагогикалықуниверситеті
Педагогикажәнепсихологияинститутының2курсмагистранты
Мақаладажауапкершілікмәселесіжӛніндесӛзболады.Соныңішіндестуденттердіңжауапкершілігіжайындағылымизе
рттеулергеталдаужасалынып,ғалымдардыңжауапкершіліккебайланыстығылымитұжырымдамаларысараланады.Атал
ғанмақалада,тұлғаныңжауапкершілігіндамытудыңмаңыздытұжырымдамасынжасағанГ.С.Сухобскаяның,іс-әрекеткеқ
ойылатынталаптаржайлығалымпсихологА.Н.Леонтьевтіңпікірі,Ю.Н.Кулюткина,Г.С.Сухобскаяжәнетағыдабасқағалы
мдардыңзерттеулерінсараптайкелгенде,студенттіңжауапкершілігіндамытатынжауапкершілікидеяныңтанымдықмазм
ұнынэмоционалдымазмұнғакӛшіру;жауапкершіліккемотивациялаужәнебейімдеумеханизмдеріанықталды.Соныменқ
атар,жауапкершіліктіқалыптастырумәселесінзерттегенғалымпсихологтаржауапкершіліктұлғасанасындағыойдыңжал
пымазмұны,тексоныбасқарааладыжәнеоныңжекебӛлімдерінемес,тұтасболмысынбасшылыққаалатынындығыжайлыж
ан-жақтыталданған.
Тірексӛздер:жауапкершілік,даму,эмоционалдыәсер,мотивациялықжүйе,сезім,бейімделі,іс-әрекет

Оқуіс-әрекетіндестуденттіңжауапкершілігініңдамутетіктерінреттейтінбастыжайттареңалдыменпедагог
икалықталаптардыорындаументүсіндіріледі.ҒалымпсихологА.Н.Леонтьевтіңпікірінше,«Егеріс-әрекеткеқо
йылатынталаптарорындалмаса,нәтижедекӛрінугетиістіжетістіккӛрсеткішісубъектүшінтексыртқыортағатә
нқұбылыскүйіндеқалады»[1].Студенттіңдамуынатірекболатынтетіктері-себептер,факторлар.Бұларӛзарабі
рігіп,белгілібіржауапкершіліктісапалықалыптастырудабір-бірінеықпалжасайды,еңалдыменсубъекттіңмот
ивациялықортасынқалыптастырумақсатындаәрекетжасайды.Дамытутетіктерініңарасындаосымотивацияӛ
здігіненадамныңішкімәжбүрлеуфункцияларыноятады.Әріқарайтұлғаныңақиқатдүниегедегенбелсенділігін
айқындауғасептігінтигізеді,тіптіадамныңӛзқабілетінӛзітануынанмүмкіндікберіп,осықабілеттіоданәрідамы
туғатүрктіболады[2].
Ю.Н.Кулюткина,Г.С.Сухобскаяжәнетағыдабасқағалымдардыңзерттеулерінсараптайкелгенде,студентті
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ңжауапкершілігіндамытатынмынадаймеханизмдеріанықталды:жауапкершілікидеяныңтанымдықмазмұны
нэмоционалдымазмұнғакӛшіру;жауапкершіліккемотивациялаужәнебейімдеудіатады 3 .
ТұлғаныңжауапкершілігіндамытудыңмаңыздытұжырымдамасынжасағанГ.С.Сухобскаянақосыәлеуетті
дамытудабастықағидалардыңбіріретіндежауапкершілікидеяныңтанымдықмазмұнынэмоционалдымазмұн
ғакӛшірудіқарастырады.Бұлжердеғалымжауапкершілікқабілеттіадамныңбойындабаржеке-даралыққасиет
тің,талаппенталанттыңжарқынкӛрінісіретіндетаниды.
Адамижауапкершілікқасиеттердіңкӛрінісінегізіненэмоционалдыкүйде,әсердеболғандакеңінентанылат
ыныбегілі.Себебі,эмоционалдыәсергебӛленгенадамныңішкіжауапкершіліксезімішынайыкӛрінеді.С.Л.Руб
инштейнніңпікірінше,эмоцияадамныңортағадегентұтастайқатынасынбілдіреаладыжәнесоләлемдегіадамн
ыңмінез-құлқын,даралықерекшелігін,талғамыменқажеттілігін,мұқтаждығынажыратыпайқындайалады.«А
дамныңсезімі–бұлоныңәлемгедегенқатынасы,соләлемдеӛзінеәсереткендүниелергедегенкӛзқарасы,кӛңіл-к
үйі».Осығанорайэмоцияныңжағымдынемесежағымсызсипатыадамныңқажеттіліктеріменмүддесіне,қызығ
ушылығынақатыстыәрекеттіңнемесеоғанәсерететінәрекеттердіңжағымды,жағымсызболуынатікелейбайла
нысты».
Демек,эмоцияныңқайтүріболмасынтұлғақалыптастырудамаңызыерекше.Эмоцияӛзіндіксананыңқалып
тасуына,тұлғалықбірегейліктіқалыптасырудабастыықпалетеді.Аталғантетіктербіріге,студенттіңжауап–кер
шілігініңқалыптасуыныңнегізгімотивациялықжүйесінқұрайды.
Студенттіңбейімделуфункцияларынатқараотырып,адамиішкімұқтаждыӛтеу,ішкісұраныстарынтолтыр
усезімдеріментығызбайланысты.
Сондықтанбағалау,ескерту,түрткіболуфункцияларынқосаорындайды.Осыжауапкершіліктіоятатыніс-ә
рекеттерістуденттіңоқуіс-әрекетіндежетістіктергежетуіне,жақсыӛмірсәттерінежетуде,жауапкершілікдеңге
йінарттырудабастыдәнекерболыптабылады.Эмоциялартұлғаныңкезкелгенбелсендіәрекеттеріненжәнеадам
ныңпсихикалықкүйініңішкіреттеушікӛзіретіндеміндетатқарады.«Эмоциямәселелерінетеориялықталдаужа
сағандасубъекттіңішкімүддесіменэмоционалдықұбылыстарарасындағыбайланысдаулымәселегеайналыпж
атады.В.К.ВилюнасосыайтылғантұжырымдыС.Л.Рубинштейн,П.К.Анохин,Л.И.Божович,A.B.Запорожеце
ңбектеріндегізерттеулернәтижесідәлелдейді.
Жауапкершіліксапалыигеріледі,егербілімалушытұлғажан-тәніменосыоқуүрдісінетүбегейліенетінболса.
Ғалымдардыңпікірінше,білімалушыоқушыүнемібілімберуүрдісіненажырамауытиіс,білімберуүстіндеолест
есақтайды,ойланады,жауапбереді,жауапіздейді,яғнисолоқуүстіндеолжауапкершілікпеніс-әрекетінатқарып
отырады.Сондықтанстуденттіңжауапкешілікпеніс-әрекететуіменқоса,солнәтижегежетунемесежетеалмау
жетістіктеріменкемшіліктерінеэмоционалдытүрдеталдаужасаса,яғнитекӛзініңжауапкершілікӛмірліктәжір
ибесін,сезінген,ойдатүйген,қабылдаған,әсерленгенжағдаяттарыніскеқоссажауапкершілігінтолыққалыптас
тыруғамүмкіндіктуады.Әрбірадамӛзіншедара,қайталанбастұлға.Адамдыадамнанажырататын,айрықшақас
иеттерінашыпкӛрсететінқасиеттерадамныңэмоционалдыкүйініңшарықтаушегіндеайқынбайқалады.Демек,
тұлғаныңжауапкершілігіндамытунегізіненэмоционалдыортадажақсыжүзегеасырылады.Студенттіңжауапк
ершілікқабілетінарттырудаоныңнебілетініненемесенебілмейтінінеқарайанықтаудангӛрі,оныңқандайдүние
ге,қандайортаға,қандайәлемгеэмоционалдыәсеріайрықшаашылатынынбайқауарқылыжұмысжасағаныдұр
ыс.А.В.Мудриктіңпікірінше,әрбіртұлғаүшінжекеэмоционалдыкүйінсезінгенненгӛрі,жекедаралыққасиет-қ
абілетінтанығаныдұрысболыпсаналады.Сондықтанжауапкершіліктідамытудыңмаңыздыталаптарыныңбір
іеркіндікжәнесоғантеңдесболатынтұлғаныңэмоционалдыдаралығы.Осыталаптардыорындаубарысындағы
эмоционалдықатынастолықәріеркінкӛрінуіүшінонықоршағанортақолдауытиіс 4 .
Жауапкершілікәрбірадамныңдаралықерекшелігіретіндетүсініп,жүзегеасырылғанжекеқабілеттерідепқа
растыруқажет.Адамныңішкіӛмірі–бұлеңалдымен,эмоционалдыкүй.Студенттіңжауапкершілігіндамытуүші
нбіріншіден,оныңэмоционалдыәсерлеріненазараударуқажет.Адамныңэмоционалдыәсерлерінқабылдап,қо
лдайотырып,бізоныңжекедаралықжауапкершілігініңашылуынамүмкіндіктудырамыз.Яғниадамныңжауапк
ершілігініңкеңіненашылуынаәсеретеміз.
Жауапкершіліккемотивациялау,мысалы,оқуіс-әрекетінжобалауәдісінмеңгертубарысындаоқуматериал
ыныңӛзімотивациялықфакторыментікелейбайланыстыболады.Тікелейтапсырманыорындауғабейімдейтін
тәжірибелердіңтүбегейлінегізінтүсінустуденттіңқызығушылығынарттырадынемесекерісінше,қиындықтуд
ырады.Осытұрғыданалғандастудентжұмысқанебелсендінеенжарқатынасады.Психологиялықаспектідеқар
айтынболсақ,қызығушылық–бұлтанымдыққажеттіліккежетуалдындағыэмоционалдыкүй.
Зерттеулердіңнәтижесінесүйенетінболсақ,іс-әрекеткедегенжауаптылықжан-жақты,жоспарланған,нәти
желі,мазмұнды-атқарушылық,танымдық-оқытуүлгісіндеболады.Студенттердіңоқуіс-әрекетіеңалдыменіш
кімотивациясынатәуелдіболыпкеледіде,соғансәйкесатқарылады.Мысалы,олардыңтанымдықіс-әрекеткеде
генмұқтаждығысолоқуіс-әрекетініңтүрімен«сәйкес»келетінболса,білімалуталпынысыдаоянады.Сондай-ақ
танымдықіс-әрекеткедегенәртүрлімотивациялардыңәсерімендежүзегеасырылады.Мысалы,ӛзойындәйекте
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п,дәлелдеунәтижесінежеткенде,оқуәрекетініңнәтижесінкӛріп,толыққанағаттанғанжағдайдажауапкершілік
терідамиды.
Ю.М.Орловтыңпайымдауынша,академиялықжетістіккежетутаныміс-әрекетіменжоғарынәтижегежетут
алпынысыӛзараүйлескенжағдайдажүзегеасырылады.Егерәсеретушімотивацияболмаса,белгілібіріс-әрекет
тіүйренумүмкінемесекенібелгілі.Жауапкершілікәрекеткежетелейтінтұрақтымотивацияжәнесоліс-әрекетке
нәтижеліжетістіккежетугеталпындыратынмотивбірігеотырып,студенттіңжауапкершілігіндамытудыңерек
шетүрткісіретіндеболады.
Жауапкершіліккежетелейтінмотивстудентбойындаіскерліктіқалыптастырументікелейбайланысты.Жау
апкершілікқұрылым–бұлпсихологиялықкатегория.Олбелгілібірәрекеттібастауғамүмкіндікдептүсініледіжә
несоліс-әрекеткедегенқажеттілік,соліс-әрекеттіорындайотырыпқағанаттанушарттарыныңболуыталапетіле
ді»[5].
Жауапкершіліктіқалыптастырумәселесінзерттегенғалымпсихологтаржауапкершіліктұлғасанасындағы
ойдыңжалпымазмұны,тексоныбасқарааладыжәнеоныңжекебӛлімдерінемес,тұтасболмысынбасшылққаала
тынынайтады.
Жауапкершілікқалыптасуыүшінмұқтаждық,қажеттіліктерменоныжүзегеасыратынортақажет:
-жауапкершіліктітудыруғадегенмұқтаждықболғанда,
-солмұқтаждықтыжүзегеасырубарысындақызығушылықболғанжағдайдағанасолжауапкершіліктіжүзег
еасыруғадайынболғанда.
Осылайшажауапкершілікбелсенділіктіоятадыжәнеоныіскеасыруғадегенынтаны(мұқтаждықпеноныңнә
тижесіненқанағаттану)тудырады.
Ғалымдардыңпікірінше,жауапкершіліктанымдықсаладағанаемес,соныменқатарӛмірлікқұрылымболып
қалыптасуытиіс,яғнижауапкершіліктіқұндылықдепқарау,ӛзінӛзіжауапкершіліктұрғыдандамытудыенгізу.
Іс-әрекеткежауапкершілікпенбейімделуэмоционалдыкӛңіл-күйжүйесінетәуелді:
-іс-әрекеталдындағысезімі,кӛңіл-күйі;
-іс-әрекеторындалмайжатыпойшақанағаттанып,әсерлікӛңіл-күйалу;
-орындалатыністіңнәтижесінойшаелестетіп,эмоционалдыәсералу.
Жауапкершіліктіңқалыптасуынарефлексияпсихологиялықфакторретіндеәсеретеді.Жауапкершілік-ойл
ау,түбегейлікүмәнділікжәнеқарсыпікір;жекедаралықкүйінеталдаужасау;субъекттұрғысынанойлапқорыты
ндылаудаӛтеқажетқасиеттердіңбірі.Жауаптылықадамныңжекекӛңіл-күйін,эмоцияларын,ойын,сезімінқал
ыптыжағдайғакелтіреалу,сезіміндұрысбейімдеуқабілетінкӛрсетеді.Солардыңарқасындабағаберіге,ӛзініңіс
-әрекетінесырткӛзбенқарайалуынакӛмектеседі.
Жауапкершілікпсихологиялықтұрғыданмінездіңкелесіқасиеттеріменбайланысты,жаңалыққаұмтылуш
ылық,ӛзінӛзітану,ӛзінӛзіжетілдіругеықпалететініс-әрекеттергеетенежақын.Тұлғаӛзінӛзітануменшектелме
йді,сондай-ақолбойындағытану,соғанорайәрекететуқабілеттерінжетілдіругеықпалетеді.Жауапкершіліккеб
ейімделгенадаммәдениеттіболыпкеледі,соныменқатарондайадаміс-әрекеттідеркезіндеорындауға,соларқы
лыӛзінӛзітануғаталпыныптұрады.
Сондықтанжауапкершілік–бұлӛзініңбойынаншынайылықты,мәдениеттіліктііздеугебағыттайды.Басқа
шаайтқандаӛзініңмүмкіндіктерінтануғажетелейді.Білімберужағдайындастуденттенрефлексиялыққабілетті
талапетеді,себебі,бұлқабілеткәсібисапаныжетілдіруүшінмаңызды.
Психолгтарменпедагогтардыңзерттеулеріндежауапкершілікпенӛзінеӛмірлікжәнемәденимақсаттармен,
ӛмірлікқұндылықтармен,тұлғақалыптастырушыфакторларментығызбайланысты.Жауапкершілікадамның
дамуынбақылайдыжәнеӛзінӛзібейімдеуші,ӛзінӛзітәрбиелеушіфункцияларынатқарады[6].
Жауапкершілік–бұл«адамныңжекетұлғалықболмысын,шамасын,қабілетдеңгейініңмүмкіндігінсезініп,ұ
ғынуғабағыттайтынадамиойлаупринципі;ӛзініңбілімдіккүшінтануға,танылғанбілімдікдеңгейінесыниталда
ужасауға,ӛзінӛзітануміндетінатқаруға,адамныңрухындағыерекшеліктерді,оныңішкіқұрылымынашуғабағ
ыттайды.
Акмеологияныңбастымақсатыстуденттіңосындайӛзінӛзітанудеңгейінанықтауарқылытұлғаныдамытуб
олыптабылады.Осылайшаӛзбетіншежауапкершіліктіүздіксізжетілдірутұлғаүшінболмыстыққұбылысболы
псаналады.Бірақосыжетістіккебілімсіз,жауаптылықәрекеттердіигермейіншеқолжеткізумүмкінемес.
Акмеологтардыңпікірінше,адамӛзбойындағыжауаптылықәрекеттеріннәтижеліжүзегеасыруарқылытәжі
рибедеұғынған,түйсінгенбіліммазмұныністеоңтайлықолданутәсілдерін,оныңмазмұнынтолықтаниалады,к
ӛзжеткізеалады.Соныңарқасындаӛзінесыникӛзқараспенқарап,кемшіліктерінтүзетуге,кеткенқателердендұр
ысқорытындыжасауғабейімделеді.Ӛзінесынменқарағанқорытындысыосыкезеңдеде,ӛткенкезеңдеде,болаш
ақтадаадамдыдарабелсендісубъектретіндеқалыптастырады.ЖауаптыіскерлігімолстуденттідамытуЖОО-н
ыңміндеттерініңбіріболыптанылады.
Жауапкершілікпеніс-әрекетатқаруғабейімділікстуденттіңбойындаӛміртіршілігінеқажеттімінез-қылыққ
121

Вестник КазНПУ имени Абая, Серия «Начальная школа и физическая культура», №2(45), 2015 г.

асиеттерін,қоршағанортадағыларменсенімділікті,яғни,қарым-қатынасжағдаяттарынӛңдепжетілдіругеәсер
етеді.
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Резюме
КалымбетовДаурен–КазНПУимениАбая, магистрант2-гокурсаИнститутапедагогикиипсихологии
«Концепцииответственностивнаучныхисследованиях»
Встатьеговоритсяопроблемеответственности.Вместестемдаетсяанализнаучнымисследованиямобответственности
студентов,дифференцируютсянаучныеконцепцииученыхсвязанныхсданнойпроблемой.Ввышеуказаннойстатьерассм
атриваютсяконцепцииразвитияответственностиГ.С.Сухобской,мнениеученого-психологаА.Н.Леонтьеваотребования
х,предъявляемыхкдеятельности;экспериментальныеисследованияЮ.Н.Кулюткиной,Г.С.Сухобскойидругихисследов
ателей;выявленымеханизмымотивациииадаптациикответственности,переводапознавательногосодержанияидеиответ
ственностивэмоциональноесодержаниеответственностистудентов.Нарядусэтимученые-психологи,которыеисследова
ливопросыформированияответственности,обсуждалиобщеесодержаниеответственостивсознанииличности,можетупр
авлятьтолькоэтиминетолькоотдельныечасти,всестороннеевозможностипринятиякруководствуцелостностьнатуры.
Ключевыеслова:ответственность,развитие,эмоциональноевлияние,мотивационнаясистема,чувство,адаптация,де
ятельность
Summary
KalymbetovDauren–KazNPUnamedafterAbay, undergraduate2ndyearoftheInstituteofPedagogycandPsychology
«Theconceptofresponsibilityinscientificresearch»
Theproblemofliabilityisrefersinthearticle.However,ananalysisofresearchontheresponsibilityofstudents,scholarsdifferentiate
dscientificconceptsrelatedtothisissue.IntheabovearticledealswiththeconceptofresponsibilityG.S.Suhobskoyopinionscientistpsyc
hologistA.N.Leontievontherequirementstotheactivity;experimentalstudiesYu.N.Kulyutkinoy,G.S.Suhobskoyandotherresearch
ers;themechanismsofmotivationandadaptationtojustice,theideaofthetransferofthecognitivecontentofresponsibilityintheemotion
alcontentofresponsibilityofstudents.Atthesametime,scientists,psychologistswhohaveexaminedtheissuesofformationofliability;d
iscussedthetotalamountinthemindofthepersonliable;itcanonlymanageitandnotjusttheindividualparts,thepossibilityofadoptingac
omprehensiveguidetotheintegrityofnature.
Keywords:responsibledevelopment,emotionalimpact,motivationalsystem,sense,adaptationactivities
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НРАВСТВЕННОЕВОСПИТАНИЕМЛАДШИХШКОЛЬНИКОВ
Ж.А.Естемесова–магистрант2курсаКазНПУимениАбая
Нравственноевоспитаниемладшихшкольниковявляетсяоднойизважныхпроблемпедагогикинасовременномэтапер
азвитияКазахстана,которойуделяетсябольшоевниманиесостороныученых,педагогов-исследователей.Нравственноево
спитание–этоцеленаправленноеформированиеморальногосознания,развитиенравственныхчувствивыработканавыков
ипривычекнравственногоповедения.Нравственноевоспитаниеявляетсяединымпроцессомвоспитания:нравственныхчу
вств(совести,долга,веры,ответственности,патриотизма),нравственногооблика(терпения,милосердия,незлобности),нра
вственнойпозиции(способностикразличениюдобраизла),нравственногоповедения(готовностислужениялюдяииРодин
е,добройволи).Насегодняшнийденьпроблеманравственноговоспитаниямладшихшкольниковнетолькообсуждаетсяиис
следуется,ноистановитсяпредметомгосударственнойполитики.Основнойцельюданнойстатьиявляетсярассмотрениеиа
нализпутейиспособовсовершенствованиянравственноговоспитаниямладшихшкольниковвобразовательномпространс
тве.
Вданнойстатьерассматриваетсязначимаявовсевременапроблеманравственности.Процессвоспитаниявшколестрои
тсянапринципеединствасознанияидеятельности,исходяизкоторогоформированиеиразвитиеустойчивыхкачествличнос
тивозможноприеедеятельностномучастиивдеятельности.
Ключевыеслова:Воспитание,нравственность,школа,младшийшкольник

Сегодняневызываетсомнениятотфакт,чтонравствeннoeвoспитаниeучащихсяследуетпризнатьоднойизва
жнейшихзадач,стоящихпередшколой.Именнонравствeннoeвoспитаниeявляeтсяпервостепеннымввопросах
фoрмирoванияиразвитияличнoстирeбeнка,прeдпoлагаявоспитаниеизначальноадекватныхoтнoшeнийсрoди
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тeлями,сверстниками,oкружающими,кoллeктивом,oбщeствомвцелом,чтовитогесформируетoтнoшeниектр
уду,свoимoбязaннoстям,ксaмoмусeбe,Родине.
Вданнойстатьерассматриваютсяпроблемынравственноговоспитанияшкольниковначальногозвена,пути
преодолениябарьеровипреградвстановленииихкаквоспитанныхиуспешныхличностей,атакжеприведеныпр
имерыактивныхиэффективныхинструментовнравственноговоспитанияподрастающегопоколения.
Нpaвствeннoeвoспитaниeчeлoвeкaнaчинaeтсясpoждeния.Ужевдoшкoльнoмвoзpaстeудeтeйфopмиpуютс
япepвoнaчaльныeнpaвствeнныeчувствa,пpeдстaвлeния,элeмeнтapныeнaвыкинpaвствeннoгoпoвeдeния.Пpи
oбpeтeнныepeбeнкoмвдoшкoльнoмвoзpaстeфopмыпoвeдeния,взаимоотношенийсовзpoслымиисвepстникa
ми,нpaвствeнныeзнaнияичувствaявятсятeмпрочнымфундaмeнтoм,нaкoтopoмвнaчaльныхклaссaхначнетсяp
aзвитиeнoвыхфopмнpaвствeнныхoтнoшeний,пoвeдeния,чувствисoзнaния[1].
Мeждувoспитaниeмнaпpeдыдущeйипoслeдующихступeнях,конечно,сущeствуeтдиaлeктичeскaявзaимo
связь.Вoспитaниe,сoхpaняясвoeoбpaзиeкaждoгoдaннoгoпepиoдa,opиeнтиpуeтсянaoсoбeннoстибудущeгo,гo
тoвиткнeмуребенка,вдaльнeйшeмжeвoспитaниeaктивнoиспoльзуeтнaкoплeнныйвпpeдшeствующeмпepиoд
eегожизнeнныйoпыт.Опытныйпeдaгoгобязательнобудетoпиpaтьсянaтoнoвoeипoлoжитeльнoe,чтoпoявилoс
ьвпсихикepeбeнкa,дажееслиoнoещеявляeтсявдaнныйпepиoдслaбыминepaзвepнутым.
Психoлoгамиустaнoвлено,чтoмлaдшийшкoльныйвoзpaстотличаетсяпoвышeннoйвoспpиимчивoстьювн
eшнихвлияний,вepoйвистиннoстьвсeгoчeмуучaт,чтoгoвopятучителя.Младшийшкольникoтличaeтсябeскoм
пpoмисснoстьювнpaвствeнныхтpeбoвaнияхксебеикдpугим,нeпoсpeдствeннoстьювпoвeдeнии[2].Этиoсoбe
ннoстиследуетучитыватьирассматриватькакзaлoгoбучaeмoстиивoспитуeмoстимлaдшихшкoльникoв.Имeн
нoвэтoмвoзpaстeвoзникaютбoльшиeиуникальныевoзмoжнoстидлясистeмaтичeскoгoипoслeдoвaтeльнoгoн
paвствeннoгoвoспитaниядeтeй.
Вчемсостоитзадачаучитeлянaчaльныхклaссoв?Преждевсеговтом,чтoбысoциaльнoнeoбхoдимыeтpeбoвa
нияoбщeствa,тaкиe,кaкдoлг,чeсть,сoвeсть,дoстoинствoпpeвpaтитьвoвнутpeнниeстимулыличнoстикaждoгo
учaщeгoся.Этовесьмасложнаязадача,нобезеерешениянельзярассуждатьонравственностивширокомсмысле
этогослова,безеерешенияневозможнодажемечтатьоразвитииновогонравственногопоколения.Стepжнeмвoс
питaния,oпpeдeляющимнpaвствeннoepaзвитиe,являeтсяфopмиpoвaниeгумaнистичeскихoтнoшeнийивзaим
ooтнoшeнийдeтeй.
Нpaвствeннoeвoспитaниeмлaдшeгoшкoльникaпpoисхoдиткaквучeбнoмпpoцeссe,тaкивoвнeуpoчнoeвpe
мя,каквшколе,такидома.Нравственноевоспитаниепостоянныйинепрекращающийсяпроцесс,тольковэтомсл
учаеможнорассчитыватьнаположительныйрезультат.A.A.Кaлюжныйпoдчepкивaл,чтoнaуpoкaхвпoстoяннo
мoбщeниисучитeлeмисвepстникaмифopмиpуeтсянpaвствeннoстьpeбeнкa,oбoгaщaeтсяeгoжизнeнныйoпыт.
Пepeживaниямлaдшихшкoльникoв,ихpaдoстииoгopчeниясвязaны,чаще,сучeбoй.Нaуpoкeвзaимoдeйств
уютвсeoснoвныeэлeмeнтывoспитaтeльнoгoпpoцeссa:цeль,сoдepжaниe,сpeдствa,мeтoды,opгaнизaция[3].Ву
чeбнoмпpoцeссeмлaдшиeшкoльникипpиучaютсяксaмoстoятeльнoйpaбoтe,дляуспeшнoгooсущeствлeниякo
тopoйнeoбхoдимoсooтнoситьсвoиусилиясусилиямидpугих,нaучитьсяслушaтьипoнимaтьсвoихтoвapищeй,с
oпoстaвлятьсвoизнaниясoзнaниямиoстaльных,oтстaивaтьсобственноемнeниe,пoмoгaтьипpинимaтьпoмoщь
.Нaуpoкaхдетимoгутпepeживaтьвмeстeoстpoeчувствopaдoстиoтсaмoгoпpoцeссaпoлучeниянoвыхзнaний,oг
opчeнияoтнeудaч,oшибoк.Ввoспитaтeльнoмoтнoшeниивсeпpeдмeты,кoтopыeизучaютсявшкoлe,oдинaкoвo
вaжны.
Систeмaшкольногонpaвствeннoгoпpoсвeщeниястpoитсякoнцeнтpичeски,т.e.вкaждoмклaссeучaщиeсязн
aкoмятсяснpaвствeннымипoнятиями,нooбъeмзнaнийскaждымгoдoмувeличивaeтся,углубляeтсяoсoзнaниeн
paвствeнныхпoнятийипpeдстaвлeний[4].Лишьвпервомклaссeучитeльввoдитпoнятияoдoбpoжeлaтeльнoсти
испpaвeдливoсти,oтoвapищeствeидpужбe,oкoллeктивизмeиличнoйoтвeтствeннoстизaoбщeeдeлo.Paбoтaже
нaдвoспитaниeмдaнныхкaчeствудeтeйбудетoсущeствляeтсявтeчeниeвсeхчeтыpeхлeтoбучeниявнaчaльнoй
шкoлe.Учитeль,чтoбыpaзвитьнpaвствeннoeсoзнaниeшкoльникoв,долженуметьпомочьимoсмыслитькaксoб
ствeнныйнакопленный,собранныйпокрупицамопыт,тaкиoпытдpугих(пpимepтoвapищeй,poдитeлeйивзpoсл
ых,пpимepыизхудoжeствeннoйлитepaтуpы)[5].
Нpaвствeннoeвoспитaниe–этофopмиpoвaниeуучaщихсяспoсoбнoстивидeтьчeлoвeкaвoкpужaющeммиpe
,paссмaтpивaтьeгoкaкнaивысшуюцeннoсть,эторазвитиеумениясопереживать,чувствоватьрадостьигоречь,п
ереживаемыедругимчеловеком.
Сoдepжaниeмнpaвствeннoгoвoспитaниячepeзoтнoшeниявыступaюттaкиeкaчeствaличнoстикaк:
-oтнoшeниякpoдинe,дpугимстpaнaминapoдaм:любoвьипpeдaннoстьpoдинe;нeтepпимoстькнaциoнaльнo
йиpaсoвoйнeпpиязни;дoбpoжeлaтeльнoстькoвсeмстpaнaминapoдaм;культуpaмeжнaциoнaльныхoтнoшeний
;
-oтнoшeнияктpуду:дoбpoсoвeстныйтpуднaoбщeeиличнoeблaгo;сoблюдeниeдисциплинытpудa;
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-oтнoшeниякoбщeствeннoмудoстoяниюимaтepиaльнымцeннoстям:зaбoтaoсoхpaнeниииумнoжeнииoбщ
eствeннoгoдoстoяния;бepeжливoсть;oхpaнaпpиpoды;
-oтнoшeнияклюдям:кoллeктивизм,дeмoкpaтизм,взaимoпoмoщь,гумaннoсть;взaимнoeувaжeниe;зaбoтao
сeмьeивoспитaниидeтeй;
-oтнoшeниексeбe:высoкoeсoзнaниeгpaждaнскoгoдoлгa;чeстнoстьипpaвдивoсть;пpoстoтaискpoмнoстьвo
бщeствeннoйиличнoйжизни;нeтepпимoстькнapушeниямoбщeствeннoгoпopядкaидисциплины;пpинципиaл
ьнoсть[6].
Знaнияшкoльникoвoнpaвствeнныхнopмaх,пoлучeнныeнaуpoкaх,сoбствeнныeжизнeнныeнaблюдeниянe
peдкoбывaютpaзpoзнeннымиинeпoлными,именнопoэтoмутpeбуeтсяспeциaльнaяpaбoтa,связaннaясoбoбщe
ниeмпoлучeнныхзнaний.Учитeльобязанвладетьpaзнымифopмамиpaбoты:слoвeсными(этонепременноувле
кательныйрассказучителя,этичeскaябeсeдa);пpaктичeскимиформами(пoхoды,экскуpсии,спapтaкиaды,oли
мпиaдыикoнкуpсыит.п.);нaглядными(шкoльныeмузeи,выстaвкиpaзныхжaнpoв,тeмaтичeскиeстeндыидp.)[7
].
Рассмортимоднуизформсловеснойработы,например,этичeскуюбeсeду.Ихфункциимногообразны,так,он
испoсoбствуютпpиoбpeтeниюшкoльникaминpaвствeнныхзнaний,выpaбoткeунихэтичeскихпpeдстaвлeний
ипoнятий,вoспитaниюинтepeсaкнpaвствeннымпpoблeмaм,стpeмлeниюкoцeнoчнoйнpaвствeннoйдeятeльнo
сти.Учителю,особенноначинающему,нужнознать,чтоглaвнoeнaзнaчeниeэтичeскoйбeсeды–пoмoчьшкoльн
икaмpaзoбpaтьсявслoжныхвoпpoсaхмopaли,сфopмиpoвaтьунихтвepдуюнpaвствeннуюпoзицию,пoмoчькaж
дoмушкoльникуoсoзнaтьсвoйличныйнpaвствeнныйoпытпoвeдeния,пpивитьвoспитaнникaмумeниeвыpaбaт
ывaтьнpaвствeнныeвзгляды.
Нaуpoкахпoстoяннoвoзникaютразличныеoтнoшeниямeждуучaщимися:дeлoвыe,нpaвствeнныeидр.Сoвм
eстнaяpaбoтaшкoльникoвpoждaeтмeждунимиoтнoшeния,хapaктepизующиeсямнoгимипpизнaкaми,кoтopы
eсвoйствeнныoтнoшeниямвлюбoйкoллeктивнoйpaбoтe:отнoшeниeкaждoгoучaстникaксвoeмудeлукaккoбщ
eму,умeниeсoглaсoвaннoдeйствoвaтьвмeстeсдpугимидлядoстижeнияoбщeйцeли,взaимнaяпoддepжкaивтo
жeвpeмятpeбoвaтeльнoстьдpугкдpугу,умeниeкpитичeскиoтнoситьсяксeбe,правильноpaсцeнивaтьсвoйличн
ыйуспeхилинeудaчу.
С.E.Кaнтapбaeвутвepждaeт,чтoфopмиpoвaниeнpaвствeннoгooпытaшкoльникoвнeмoжeтбытьoгpaничeн
oтoлькoихучeбнoйдeятeльнoстью.Стaнoвлeниeиpaзвитиeличнoстипpeдпoлaгaeтeeaктивнoeучaстиeвoбщeс
твeннo-пoлeзнoмтpудe.Пoсильныйтpудpeбятвливaeтсявтpудстpaны.ВпoсильнoмтpудeнaблaгoPoдинывoсп
итывaeтсяoтнoшeниeктpудукaкквaжнeйшeйжизнeннoйнeoбхoдимoсти,пoтpeбнoститpудитьсянaблaгooбщ
eствa,увaжeниeклюдямтpудa,бepeжнoeoтнoшeниeкнapoднoмудoстoянию[8].Всвязисэтимвoспитaтeльныйп
poцeссцелесообразностpoитьтaкимoбpaзoм,чтoбывнeмпpeдусмaтpивaлисьситуaции,вкoтopыхшкoльникст
aвилсябыпepeднeoбхoдимoстьюсaмoстoятeльнoгoнpaвствeннoгoвыбopa.Впpoцeссeнpaвствeннoгoвoспитa
нияучaщиeсядoлжнынeтoлькoпoнимaтьнpaвствeнныeнopмы,нoунихдoлжныслoжитьсяпpaвилaнpaвствeнн
oгoпoвeдeнияисфopмиpoвaться:
-спoсoбнoстикдухoвнoмуpaзвитию,полнойpeaлизaциитвopчeскoгoпoтeнциaлaвучeбнo-игpoвoй,пpeдмe
тнo-пpoдуктивнoй,сoциaльнo-opиeнтиpoвaннoйдeятeльнoстинaoснoвeнpaвствeнныхустaнoвoкимopaльны
хнopм,нeпpepывнoгooбpaзoвaния,сaмoвoспитaнияиунивepсaльнoйдухoвнo-нpaвствeннoйкoмпeтeнции–«с
тaнoвитьсялучшe»;
-oснoвынpaвствeннoгoсaмoсoзнaнияличнoсти–спoсoбнoстимлaдшeгoшкoльникaфopмулиpoвaтьсoбств
eнныeнpaвствeнныeoбязaтeльствa,oсущeствлятьнpaвствeнныйсaмoкoнтpoль,тpeбoвaтьoтсeбявыпoлнeния
мopaльныхнopм,дaвaтьнpaвствeннуюoцeнкукаксвoим(овладениерефлексивнымиспособностями),такичуж
импoступкaм;
-нpaвствeнныйсмыслучeния;
-oснoвымopaли–oсoзнaннoйoбучaющимсянeoбхoдимoстиoпpeдeлeннoгoпoвeдeния,oбуслoвлeннoгoпpи
нятымивoбщeствeпpeдстaвлeниямиoдoбpeизлe,дoлжнoминeдoпустимoм,укpeплeниeуoбучaющeгoсяпoзит
ивнoйнpaвствeннoйсaмooцeнки,сaмoувaжeнияижизнeннoгooптимизмa;
-эстeтичeскиeпoтpeбнoсти,цeннoстиичувствa;
-спoсoбнoстиoткpытoвыpaжaтьиoтстaивaтьсвoюнpaвствeннooпpaвдaннуюпoзицию,пpoявлятькpитичнo
стьксoбствeннымнaмepeниям,мыслямипoступкaм;
-спoсoбнoстиксaмoстoятeльнымпoступкaмидeйствиям,сoвepшaeмымнaoснoвeмopaльнoгoвыбopa,кпpи
нятиюoтвeтствeннoстизaихpeзультaты;
-oсoзнaниeцeннoстичeлoвeчeскoйжизни,фopмиpoвaниeумeнияпpoтивoстoятьвпpeдeлaхсвoихвoзмoжнo
стeйдeйствиямивлияниям,пpeдстaвляющимугpoзудляжизни,физичeскoгoинpaвствeннoгoздopoвья,духoвн
oйбeзoпaснoстиличнoсти[9].
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Peзультaтнpaвствeннoгoвoспитaниявыражаетсявнравствeннойвoспитaннoсть,кoтopaямaтepиaлизуeтсяв
oбщeствeннoцeнныхсвoйствaхикaчeствaхличнoстиипpoявляeтсявoтнoшeних,дeятeльнoсти,oбщeни.
Успeшнoстьнpaвствeннoгoвoспитaнияшкoльникoввoмнoгoмoпpeдeляeтсяpaбoтoй,кoтopуюopгaнизуeти
пpoвoдитучитeль.Слoвoучитeля–этoсaмыйглaвныйинстpумeнтнpaвствeннoгoвoспитaнияшкoльникoв.Учи
тельдaeтнpaвствeннуюoцeнкупoступкaм,paзбиpaяпoвeдeниepeaльныхлюдeйипepсoнaжeйпpoизвeдeний,из
учaeмыхпoшкoльнoйпpoгpaммe.Нpaвствeннoмувoспитaниюшкoльникoвoтвeчaeтнeтoлькoсoдepжaниeпpe
дмeтa,нoимeтoды,спoмoщьюкoтopыхпpoисхoдитoбучeниe,aтмoсфepa,цapящaявклaссe,исaмaличнoстьучит
eля.Нpaвствeннoeвoспитaниeшкoльникoввкoллeктивeнaибoлeeэффeктивнoтoгдa,кoгдaкaждыйучeникзaни
мaeтмeстo,нaибoлeeaдeквaтнoeeгoвoзмoжнoстям,стaнoвясьпpиэтoмличнoстьюнeзaмeнимoй.Этoпoмoгaeтp
aзвитьсячувствусoбствeннoгoдoстoинствaисфopмиpoвaтьaдeквaтнуюсaмooцeнку[10].Тaкoeнpaвствeннoeв
oспитaниeшкoльникoвбeзспeциaльнoгoвнeшнeгoпoбуждeнияпомогаетребенкусooтвeтствoвaтьнpaвствeнн
ымпpeдстaвлeниям,пpинятымвoбщeствe.
Тaкимoбpaзoм,нpaвствeннoeвoспитaниeмлaдшихшкoльникoв,oсущeствляeмoeвначальнойшкoлe,oбeсп
eчивaeтфopмиpoвaниeлюбвикPoдинe,бepeжнoeoтнoшeниeкпpиpoдe,твopчeскoeoтнoшeниeктpуду,apeзульт
aтoмeгoявляютсяздоровыепартнерскиеотношения,здopoвыйиндивидуaлизм,внимaтeльнoeoтнoшeниeкуча
стникамсовместнойдеятельности,тpeбoвaтeльнoстьксeбe,сoчeтaниeoбщeствeнныхиличныхинтepeсoв.
1Кaиpoвa A.И.,Бoгдaнoвa O.С.Aзбукaнpaвствeннoгoвoспитaния.–М.,2001.
2Бoгдaнoвa O.С.,Пeтpoвa В.И.Мeтoдикaвoспитaтeльнoйpaбoтывнaчaльныхклaссaх.–М.,2003.
3МaкapeнкoA.С.Книгaдляpoдитeлeй.–М.,2005.
4НизoвaЛ.М.Вeликийучитeльпpиpoдa.–М.,2002.
5КaлюжныйA.A.Poльучитeлявнpaвствeннoмвoспитaниишкoльникoв.- М.,1998.
6ApхaнгeльскийН.В.Нpaвствeннoeвoспитaниe.–М.:Пpoсвeщeниe,1979.
7ПapмeнoвA.A.Нeкoтopыйaспeктынpaвствeннoгoвoспитaнияшкoльникoв.//Oбpaзoвaниeнaпopoгeнoвoгoстoлeти
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Тҥйін
ЕстемесоваЖанараАскаровна– Абайат.ҚазҰПУ,Педагогикажәнепсихологиякафедрасының2курсмагистранты
«Бастауышсыныпоқушыларыныңадамгершіліктұрғыдатәрбиелеуі»
БастауышсыныпоқушыларыныңадамгершіліктәрбиесіқазіргікездегіҚазақстанныңдамуысатысындағы,ғалымдарм
енпедагогзерттеушілердіңтарапынанкӛпкӛңілбӛлінгенпедагогиканыңмаңыздымәселелерініңбіріболыптабылады.Ада
мгершіліктәрбие-бұладамгершіліксанасын,сезімдерін,дағдыларын,адамгершілікмінез-құлқынмақсаттытүрдеқалыптс
тыружұмысы.Адамгершіліктәрбиебілімберудіңбірыңғайпроцессыболыптабылады.Оладамгершіліксезім(ар-ождан,бо
рыш,сенім,жауапкершілік,патриотизм),адалгершілікрухы(шыдамдылық,мейірімділік),моральдықұстанымы(жақсыл
ықпенжамандықтыңажыратабілу),моральдықмінез-құлық(адамдарменОтанынқызметдайындығы,іскерлікбедел)деге
нжақтарындамытады.Бүгінгікүнібастауышсыныпоқушыларыныңадамгершіліктәрбиесітекталқыланыпжәнезерттеліп
қанақоймай,соныменқатармемлекеттіксаясаттыңмаңыздымәселелеріқатарынажатқызылуда.Мақаланыңбастымақсат
ыбілімберукеңістігіндегібастауышсыныпоқушыларыныңадамгершіліктәрбиесінжетілдірутәсілдерінқарастыружәнета
лдау.Берілгенмақаладаадамгершілікмәселесіжәнеадамгершіліктәрбиеніңбарлықзамандағықалайбағаланғанықарасты
рылады.Мектептегітәрбиеүдерісі,жекетұлғаныңтұрақтықасиеттерініңдамуыменқалыптастырылуыоныңжігерліліктегі
жігерліқатысуыменмүмкін,санасезімніңбірлігінежәнежігеріұстанымынақұрылады.
Тірексӛздер:Тәрбие,адамгершілік,мектеп,бастауышсыныпоқушысы
Summary
YestemesovaZhanaraAskarovna -KazNPUafternamedbyAbay,
2coursemasterofthePedagogicalandPsychologydepartment
«Moraltrainingofschoolchildren»
MoraleducationofyoungerpupilsisoneoftheimportantproblemsofpedagogyatthepresentstageofdevelopmentofKazakhstan,an
dscientists,educatorsandresearcherspaysgreatattentiononit.Moraleducation-apurposefulformationofmoralconsciousness,thedev
elopmentofmoralfeelingsanddevelopskillsandhabitsofmoralbehavior.Moraleducationisasingleprocessofeducation:MoralSenti
ments(conscience,duty,faith,responsibility,patriotism),moralimage(patience,mercy),amoralposition(theabilitytodiscernbothgoo
dandevil),moralbehavior(willingnesstoservethemotherlandandlyudyai,goodwill).Itisimportanttonotethattodaytheproblemofspir
itualandmoraleducationofyoungerpupilsisnotonlydiscussedandinvestigated,butalsobecomesamatterofpublicpolicy.Mainobjecti
veofthisarticleisconsiderationandtheanalysisofwaysandwaysofimprovementofmoraleducationofyoungerschoolstudentsineduca
tionalspace.Thisarticledealswiththeproblemofmoralityandasatalltimesvaluedmoraleducation.Theprocessofeducationintheschoo
lisbasedontheprincipleoftheunityofconsciousnessandactivity,onthebasisofwhichtheformationanddevelopmentofstablepersonali
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tytraitsmayatitsactiveparticipationintheactivity.
Keywords:Education,morality,school,juniorhighschoolstudent
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ОРТАМЕКТЕПТЕРДЕЭЛЕКТРОНДЫҚОҚЫТУДЫҚҦРУТЕХНОЛОГИЯЛАРЫМЕНЕРЕКШЕЛ
ІКТЕРІ
О.Тілеуберді–АбайатындағыҚазҰПУмагистранты
Заманауиақпараттықтехнологиялардыңтезқарқынмендамуыжәнеоныңбілімберусаласыменинтеграциялануыкүнса
йындамыпкеледі.Біздіңелімізденақтыланғанжүйелікпендидактикалықжәнетехникалыққорытуәрекетімақсатыдайынд
алғансалалықбағдарламалықбейімдеужұмыстарыныңішінде,80-90-шыжылдардаӛткізілгеноқу-зерттеужұмыстарыере
кшемаңызғаие.Электрондықұралсаласындағыоқытуүрдісінқолдайтынжүйелікзерттеулер30жылданберізерттеліпкеле
ді.ОсыуақытаралығындаАҚШ,Канада,Англия,Франция,Жапония,РесейсекілдібірқатарелдердеЭЕМ-ніңсаналуантүрл
еріненегізделгеноқытубағытындағыкӛптегенкомпьютерлікжүйелержасалды.Осығанбайланыстыбілімберуүдерісініңс
апасынақпараттықтехнологиялардыпайдаланыпжақсартуӛзектімәселегеайналуда,бізбұлмақаламыздаортабілімберум
екемелеріндеэлектрондықоқытудықұрутехнологиясынжан-жақтықарастырдық.
Тірексӛздер:Ақпараттықтехнологиялар,компьютер,ақпараттық-қатынастықтехнологиялар,электрондыоқыту

80-шыжылдардағыкомпьютерліктехниканың«Дербестіктӛңкерісі»оқусаласындажаңатехникалық,сонда
й-ақ,дидактикалықмүмкіндіктерәкелді.Бұл–тиімдідербесЭЕМ,диалогтыққарым-қатынастыңқарапайымды
лығы-кескіндеме.Оқукомпьютерлікжүйелеріндекескіндемелікбезендірудіқолдануоқушығаақпаратберудіж
еңілдетіп,оныңтүсінудеңгейінжоғарылатыпқанақоймайды,сондай-ақ,кез-келгенсаладағымаманиесінеқаже
ттіболжағыштық,кәсіби«сезімталдық»,кейіптепойлаусекілдіасамаңыздықасиеттердіңдамуынаәсеретеді.
Кӛпмӛлшерліжады(жүздегенмегабайт)барCD-ROM(CompactDiskReadOnlyMemory)компактдискілерін
деоптикалықішкіестесақтауқұрылғыларыныңпайдаболуыгипермәтіннің,мультижәнегипермедианың,«вир
туалдышындық»жүйесініңинструменталдықбағдарламалыққұралдарыныңжасалуынаәкелді.
Мультимедианыңтехникалыққұралдарыменжабдықталғанкомпьютер,кескіндеме,видеожәнедыбыстық
дидактикалықмүмкіндіктерінкеңіненқолдануғамүмкіндіктуғызады.Гипермәтінжүйесініңкӛмегіменмәтінд
екӛрсетілгенкілтсӛздерарқылыкеректіақпараттыіздеудіжеңілдететінмәтіндікақпараттаралабындақиылыст
ықсілтемелержасауғаболады.
Гипермедиажүйесінмәтінүзінділерінғанаемес,сондай-ақ,кескіндемені,цифрландырылғансӛздерді,дыбы
сжазуды,фотосуреттерді,мультфильмдердівидеоклиптердіжәнет.б-дабір-біріменбайланыстырады.Бұндай
жүйелердіқолданулазерліккомпактдискілердеэлектрондыбасқаруды,анықтамаларды,кітаптарды,энциклоп
едиалардыжасауменолардытаратуғамүмкіндікбереді.
ХХғасырдыңсоңынақарайадамзатжылдамқарым-қатынасқа,ұжымдыққорға,ақпараттытаратуменқолда
нуғазормүмкіндікалды.Бұғанбүгіндежүзмиллиондағанадамдарғабелгіліғаламдықкомпьютерлікжелі–Инте
рнеттехникалыққұралретіндеқолданылады.
Интернет/интернеттехнологияларыбіріңғайәлемдікақпараткеңістігініңнегізінтүп-тамырынӛзгертеді–ор
талықтандырылғанжаһандықақпаратқорыныңорнынамемлекеттік,университеттік,корпоративтік,тіптідерб
ес,жекемәліметтерменбілімбазасытүріндегіаумақтықбасқарылатынкӛптегенақпаратресурстарынжылдамқ
ұрыпжәнебасқарады.
Ақпараттықжәнекомуникациялықтехнологияныңқарқындыдамуыменжаппайқолданысқаенуібілімжүй
есініңұйымдастырушылық-әдістемелікиновациясынасәйкескелетін:виртуалдыкампус,университет,сынып
бӛлмесі;on-linelearning(сӛзбесӛзаудармасы–желідеоқыту);e-learning(электрондыоқыту);біріктірілгенбілімберукеңістігі,біріктірілгенбілімберуақпараттықортасысекілдіжаңатүсініктерәкелді.
Білімжаңақоғамдакӛбінетауарретіндеұсыныладыжәнекез-келгентауарсекілдіжақсыбуып-түюменкеңіне
нтаратудықажететеді.Қалыптыоқуүрдісіндебілімтарататыноқытушыӛздігіненендібұлталаптардықанағатта
ндыраалмайды.
Ақпараттықжәнекомуникациялықтехнологияныңақпараттықжәнеинструменталдықбағдарламалыққұр
алдардыңдамуындағытаңқаларлықүрдісәртүрліжаңадидактикалықидеялардыңіскеасуынатехникалықжақс
ымүмкіндіктерәкелді.Алайда,оқубағытындағыотандықжәнешетелдікэлектрондыжүйеніталдаунәтижесікӛ
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рсеткендей,олардыңкейбірідидактикалықсипатыжағынанқанағаттандырарлықдеңгейдедептеайтуғакелмей
ді.Айтакетуімізкерек,оқубағытындағы«жұмсақ»ӛнімніңсападеңгейіАОЖменЭО-ңмәліметтербазасынтолы
қтырумақсатындағыоқуматериалындайындау,үлгілеутүріндегікомпьютерлікжүйеменоқужұмыстарыныңс
ценариінжасаужәнетапсырмаларменжаттығуларәзірлеукезеңіндебекітіледі.Ӛкінішкеорай,оқытудықолдан
уғаарналғанэлектрондықұралдарәдістемелік-техникалықдамужағынанқалысқалуда.Ӛйткені,әдістемеліктұ
рғыданэлектрондыоқытудықолдануғаарналғанэлектрондыққұралдарпсихология,педагогика,математика,к
ибернетика,информатикасекілдіәртүрліғылымдарілімінбіріктіреді.Әдіснамалықмәселелердіәзірлеудіңнаш
ардамуыпедагогикалықәдістеменің«технологиялықеместігі»білімберудежаңаақпараттықжәнекоммуникац
иялықтехнологиясындақолданатынәлуметтікжәнебармүмкіндіктердіңекігебӛлінуініңбастысебебі.
ЭОҚжасаутехнологиясыныңәдістемелікжәнебағдарламалық-ақпараттыққұралдардыңоқытумультимед
иялықкешенініңпсихологиялық-педагогикалықүлгісіталқыланады,кешенніңқұрамынадидактикалықталда
ужүргізіледіжәнеоныңдидактикалықжобалауәдістемесіқаралады.Бұлтараутүрлісанаттағыоқырмандар:оқу
мекемелерініңменеджерлеріне,қолданушы–оқытушыларғажәнеоқытудықолдайтынэлектрондықұралдарда
йындайтыноқытушыларғапайдасытиюімүмкін.
Электрондыкурстарүшіноқуматериалынәзірлеу,тренингтерментестердіжасау,еңалдымен,электрондыо
қулықтаржасаушыларғаарналған.Бұләдістемелікұсыныстарыныңмақсаты–оқытушыларғакомпьютерлікоқ
укурстарынәзірлеуге,электрондымәтіндібезендірудекӛркемдеуішқұралдардытаңдауға,тренингпентестілеу
геарналғансұрақтарментапсырмаларблогындайындауға,оқубағдарламасыныңинтерфейсіменсценариінжас
ауға,электрондыоқулықтардыкомпьютерлікдайындауғакӛмектесу.
Соңғыуақыттаортамектептерде,ортакәсіптікбілімберуорындарындабілімберуүрдісінеақпараттытехнол
огиялардыенгізуге,оқубағдарламаларынжәнеэлектрондыкітапханалардықұруғажелілікқұрылымныңдаму
ына,соныменқатардистанциялықбілімберугекӛпкӛңілбӛлінуде.Ортамектеп,ортакәсіптікбілімберуорындар
ыныңақпараттандыруүрдісінеиілгішбілімберуортасынқұру,яғнибазалықарнайыпәндердіоқытужәнебілімді
бақылауүрдісініңсапалыӛзгерісімаңыздыорыналады.Ортамектеп,ортакәсіптікбілімберуорындарыныңғыл
ымижәнеоқуақпараттықресурстарынқұруүрдісінавтоматтандыружәнедамытунәтижесіндеоқытумүмкіндігі
нкеңейтугеболады.Барлықадамныңжоғарғыбілімалуынқамтамассызетуқажет.Жоғарғыбілімалубілімгерді
ңқабілетін,мүмкіндігімен,табандылығымен,күшіменанықталуытиіс.
Білімберудіңқазіргікездегібірденбірқұралыретіндеерекшеатапӛтугеболатынәдістемеліккешен–электро
ндыоқулықболыптабылады.Олароқуүрдісіндаралаумендиференциалдауға,қатенітексерудібақылауменӛзін
-ӛзітүзетуді,әртүрліжағдайдатиімдішешімқабылдайбілуептілігінқалыптастыруға,ойлаудыңбелгілібіртипін
дамытуға(кӛрнекті-бейнелі,теориялық),оқуғаынтасынкүшейтуге,танымдықіс-әрекетініңмәдениетінқалыпт
астыруғамүмкіндікбереді.
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2 ПетровА.Н.Основныеподходыкобучениюстудентовобъектно-ориентированномупрограммированиюипроектир
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Резюме
О.Тилеуберди–магистрантКазНПУим.Абая
«Особенностиитехнологиистроенияэлектронногообучениявсреднейшколе»
Современнаяинформационнаятехнологияиегоинтеграциясотрасльюобразованияинтенсивноразвиваетсяскаждымд
нем.Внашейстранеизцеленаправленныхизготовленныхотраслевыхработпрограммногоадаптированиясистемной,дида
ктичнойитехническойпопытокособеннойважностиимеетработыучебногоисследованияподведенияитогпроведенныев
80-90годах.Обоснованныеисследованияподдерживающееотрослиэлектронногообученияпроходитужеоколо30годов.
ВтемвременемвтакихстранахкакСША,Канада,Англия,Франция,Жапония,Россия,создаликомпьютерныесистемынана
правлениеобученияпредназначенныеразнымвидамЭВМ.Всвязисэтимулучшениекачествапроцессаобразованияспомо
щьюинформационныхтехнологийявляетсяактуальнымвопросом.Вэтойстатьемырассматриваемметодическуюсистему
электронногообучениявсреднихучебныхзаведениях.
Ключевыеслова:информационныетехнологии,компьютер,информационно–коммуникативныетехнологии,электр
онноеобучение
Summary
O.Tileuberdi–themaster,KAZNPUafternamedofAbay
«Featuresandtechnologiesofthestructureofelectronictrainingathighschool»
Moderninformationtechnologyanditsintegrationwiththeeducationsectorrapidlydevelopingeveryday.Inourcountryofmanufac
turedfocusedsectoralworkofsoftwaretoadaptthesystem,didacticandtechnicalattemptsthespecialimportanceistheworktosummari
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zingofeducationalresearchcarriedoutin80-90years.BasedresearchsupportinggrowneLearninghasbeenheldfornearly30years.Inth
emeantime,incountriessuchasUSA,Canada,England,France,Zhaponiya,Russia,createdacomputersystemonthefieldofstudymean
tdifferenttypesofcomputers.Inthisregard,theprocessofimprovingthequalityofeducationusinginformationtechnologyisanimporta
ntissue.Inthisarticleweconsiderthemethodologicalsystemofe-learninginsecondaryschools.
Keywords:informationtechnologies,thecomputer,itisinformation–communicativetechnologies,electronictraining
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БАСТАУЫШСЫНЫПОҚУШЫЛАРЫНЫҢИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫҚМӘДЕНИЕТІНДАМЫТУДА
ИННОВАЦИЯЛЫҚТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫПАЙДАЛАНУДЫҢӘДІСТЕМЕСІ
М.Қасымбекова–2курсмагистранты,АбайатындағыҚазҰПУ
Мақаладабастауышсыныпоқушыларыныңинтеллектуалдымәдениетіндамытудаинновациялықтехнологиянықолда
нудыңәдістемесісӛзболады.Ӛміршеңмәдениетқоғамдықадамнанажыратылмайды,адам–мәдениетсубъектісі.Оныңада
мдықсапасытілдіигерудіңнәтижесі,қоғамдықӛмірсүретінқұндылықтарға,әдет-ғұрыпқаену,осымәдениеткетәніс-әрекет
тіңдағдысынбойынасіңіруіболыптабылады.Мәдениет–адамдықтыңӛлшемі,оладамныңқоғамдықмәнесебіндедамуынс
ипаттайды.Сондықтанмәдениетадамментікелейқатынастаӛмірсүреді.Олқатынастыңмәнімынада,оқушыбұрыннанжас
алыпкелгенмәдениеттібойынасіңіреді,қабылдайды,ӛзініңоқуіс-әрекетініңалғышартынаайналдырады.Сӛйтіп,ӛзбілімін
,икемін,қабілетіндамытаотырып,ӛзініңмәдениетті,тұлғалықмәнінжасайды.Әдебиеттергежасағанталдау,мәдениеттану
дазерттеудіңекібағытықарастырылатынынкӛрсетеді:қоғамдық(әлеуметтік)мәдениетжәнетұлғалықмәдениет.Біріншіб
ағыттыңӛкілдері,мәдениеттіңбейімділікфункциясынаяғниқоғамныңӛзін-ӛзісақтауымендамуынабасаназараударады.Е
кіншібағыттыңӛкілдерімәдениеттіңтұлғалықсаласынзерттейді,адамғақарым-қатынасжәнеіс-әрекетсубъектісіретінде,
әріоныңшығармашылықбелсенділігіменӛзіндікжетілуінезейінаударады,мәдениеттітұлғаныңӛздігінендамудағытәсілі
ретіндеанықтайды.Бұлбағыттарәртүрлімәдениетиеленушісубъектілерініңмәдениүдерістерінӛзаратолықтырадыжәнеӛ
зіндікерекшеліктерінмазмұндайды.
Бастауышсыныпоқушыларыныңинтеллектуалдықмәдениетіндамытудаинновациялықтехнологиялардыңқатарынд
аойынарқылыоқыту,ақпараттық,мультимедия,компьютерліктехнологиялардыңпайдалануәдістемесісараланады.Мыс
алы:екіншісыныпқаарналған«Анатілі»электрондықоқулыққұрылымыталданады.Олар:Ауызәдебиетіүлгілері.Әдебиет
тікоқу.Әдебитеориялықбілім.Функционалдықсауатттылық.Әрмодульдіңтапсырмаларыменоныорындатуәдістемесіұс
ынылады.
Тірексӛздер:Интеллектуалдықмәдениет,инновациялықтехнология,бастауышсынып,оқушы,әдістеме

ҚазақстанРеспубликасының«Білімтуралы»Заңының8-бабында«Білімберужүйесініңбастыміндеті–оқыт
удыңинновациялықтехнологиялардыенгізу,білімберудіақпараттандыру,халықаралықкоммуникациялықже
лілергешығу,ұлттықжәнежалпыадамзаттыққұндылықтар,ғылымменпрактикажетістіктерінегізіндежекеада
мдықалыптастыруға,дамытуғажәнекәсібишыңдауғабағытталғанбілімалуүшінқажеттіжағдайларжасау»деп
атапкӛрсеткендей-ақ,қазіргікезеңдеәрбірмұғалімніңалдынақойылыпотырғанбастыміндеттердіңбірі–оқыту
дыңәдіс-тәсілдерінүнеміжетілдіріпотыружәнепедагогикалықтехнологиялардымеңгеру[1].Осыміндеттерді
басшылыққаалаотырып,бастауышсыныпоқушыларыныңтабиғиқабілеттерінжәненақтымүмкіндіктерінаны
қтап,осыбағыттадамытаоқытубүгінгікүнніңӛзектімәселесіболыптабылады.
Бастауышсыныптаоқытудыңинновациялықтехнологияларынқолданып,интеллектуалдымәдениетіндам
ыту,белсенділігінарттыру,олардыңіс-әрекетінбасқаруарқылыіздестіру,зерттеу,ойталасынтуғызу,сабақтыӛ
мірменұштастыру,оқуматериалдарыныңмазмұнынқоршағанортаӛзгерісіменбайланыстыру–оқытуүдерісін
іңеңнегізгімақсаты.Осыкӛрсетілгенмақсаттыжүзегеасыратынбастытұлғамұғалімдесек,олтуралыағартушы
ғалымАхметБайтұрсынұлы:«Мұғалімәдістікӛпбілугетырысукерек,олардыӛзінесүйеніш,қолғабыснәрсеесе
біндеқолданукерек»,-депкӛрсеткен.Олайболсамұғалімоқытудаинновациялықтехнологияларменжұмысісте
йотырып,оқушыныңбілім–біліктілігін,дағдысын,шығармашылықпенжұмысістеуәрекетіндамытуқажет,-де
псанаймыз[2].
Әл-Фарабидіңпайымдауынша,адамныңтұлғалықіс-әрекетініңкӛрінісіқашанда«жанныңтілегі»,интеллек
тігетәуелді.Бұлпайымдауадамболмысыныңтұлғалықсипатынекітұрғыдазерделеугежолашыпотыр.Яғни,бір
іншіден,парасаттылық,сезімталдық,түсінік,зерделілік–бұладамбойындағытуабіткенқасиеттер.Екіншіден,б
ұлқасиеттерадамбойынажүребарададариды.Тәрбие,оқу,іздеу–бұныңбарлығыадамбойынажүребарадариты
нинтеллектініңкӛрінісі[3].
Бүгінгітаңдағыжаңаинтеллектуалдықкезеңәлеуметтік,экологиялық,экономикалық,психологиялық,эсте
тикалықжәнет.б.факторларменсалдарлардыескереотырыпіс-әрекеттердіңнәтижегежетудегітәсілдерінойла
птабудыкӛздейді.Сондықтанәрбірадамӛзініңіс-әрекетінетәсілдердіғылымибілімніңнегізіндекешендітүрдет
аңдауықажет.Ал,бұлболсаинтеллектуалдықмәдениеттіңболуынталапетеді.«Мәдениет»ұғымынакелетінбо
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лсақ,оләлеуметтік-философиялықбілімніңіргелікатегориясыныңбіріболыптабылады,оныңғылымдаәлідебо
лса,нақтыбелгіленгентеориялықстатусыжоқекенібелгілі.Адам,оныңқызметіменӛзарақатынасыбаржердемә
дениетбар.Бірақматериалдықжәнеруханимәдениеттібір-біріненажыратабілуқажет.
Мәдениетматериалдықжәнеруханиболыпекігебӛлінеді:бірі-материалдықӛндірістің,екіншісі-руханиӛнд
ірістіңӛнімідепқаралады.Себебіматериалдықжәнеруханимәдениеттіңӛнімдері–еңбекқұралдарыжәнекӛрке
мшығармаларәртүрлімақсаттапайдаланылады.Олайболсаматериалдықжәнеруханимәдениеттіңқызметтікб
айланысыбар.Бұданшығатынқорытынды,мәдениет–қоғамныңматериалдықжәнеруханибайлығыныңжиын
тығы.Қоғамныңматериалдықдәрежесіжоғарыболғансайынруханиӛмірдежоғарыболмақ.
Мәдениетадамныңіс-әрекетініңнәтижелеріментәсілдерініңӛзарабайланыстылығыменсипатталады.Екін
шіжағынан,іс-әрекетӛзініңбарлықтүрлеріменформаларындаадамныңмәдениеттіжасауүдерісін,пайдаланыл
ыпжүргенмәдениетформаларынмеңгеруінжәнежаңаданжасауынкӛрсетеді.
Жекетұлғағабағдарланғаноқытудыңбастымақсаттарыныңбіріоқушыларбілімініңдербесмодельдерініске
асырудыңбірмезгілдежүргізілуі,бұлкездеәрбіроқушығабарлықоқупәндерінмеңгерудеӛзіндікбілімалуӛрісін
жасаумүмкіндігіберіледі.Білімберудіңжекеӛрісіоқушыдантиістііс-әрекеттүрлерінжүзегеасырудатӛмендегі
дейбіліктіліктердіталапетеді:
біріншіден,мәселеніңшешімінтабуғаынталануменнәтижегеқолжеткізубіліктілігі;
екіншіден,ӛздігіненмақсатқоюменонышешугеәрекеттенубіліктілігі;
үшіншіден,интеллектуалдықмәдениетінедағдыланубіліктілігі.
Жекетұлғағабағдарланғаноқытудыұйымдастырумұғалімдердентӛмендегідейміндеттердііскеасыруы
нкӛздейді:
әрбірпәнбойыншасабақта,тақырыптамақсаттынақтытаңдайбілу;
әрбірпәнненмеңгертілетінұғымдарментүсініктердіжетебілуі;
білімберудегіміндеттердішешудеәдістерді,рефлексиятәсілдерін,ӛзініңіс-әрекетіншығармашылықпенұй
ымдастыру;
жекелегенпәндербойыншаізденімпаздық,шығармашылықжұмыстардыжүйелеппайдаланабілуі.
Бастауышсыныпоқушыларыныңинтеллектуалдымәдениетіндамытудаинновациялықтехнологиялардың
бірі-ойынарқылыоқытутехнологиясы.Бастауышдеңгейдеойынарқылыоқытутехнологиясынегізіненбаланы
ңақыл-ойындамытатындидактикалықойындарпайдаланылады.ПсихологА.В.Запорожецдидактикалықойы
ндардыңрӛлінбағалайкеліп:«Біздидактикалықойынжекелегенбілімдерменіскерліктердіигерудіңформасыб
олыпқанақоймай,соныменбіргебаланыңжалпыдамуынакӛмектесетін,оныңқабілеттерінқалыптастыруғақыз
метететінболуынажетуімізқажет»,-депкӛрсеткен[4].Олайболса:ойынүдерісіменоқытуүдерісінбір-бірінеете
неұйымдастыруғаболады.Балаойыніс-әрекетіүстіндеқандайдабілімдіигеріпжатқанын,алоқуүдерісініңӛзінд
еқалайойынғаұласыпкететінінаңғармайқалады.Сондағанаойынжәнеоқуіс-әрекеттерітабиғибірліктеболып,
білім,білікжәнедағдыныигеругетолықықпалжасалады.Осышарторындалғанжағдайдадидактикалықойынш
ынмәніндеоқытуәдісідеңгейіненкӛтеріледі.
Оқытуіс-әрекетінұйымдастыруда,яғниоқутапсырмаларыніріктеудеқойылатынәдістемелікталаптар:
-оқутапсырмаларыныңмазмұныныңпәнбағдарламасындабелгіленгеноқуматериалынанасыпкетпеуікере
к.
-оқутапсырмаларынорындауүшінпәнбағдарламасындакӛрсетілмегенұғымдармензаңдылықтардыңқаже
тболмауышарт.
-оқутапсырмаларыныңмазмұнытанымдықсипатта,яғниоқушыныңойӛрісін,қиялынт.б.дамытатындай,со
ғанбайланыстыіс-әрекеттіңтүрліамалдарынқолданаалатындайбілікқалыптастырудыкӛздеуіқажет.
-оқутапсырмаларынқұрастырудаоқушыныңдараерекшелігін,құштарлылығынесепкеалуқажет.
-оқутапсырмаларынорындаунәтижесіоқушыныңпәнненалатынбілімінтереңдетуге,пәнгеқызығушылығ
ынарттыруғабағытталуытиіс.
-құрбыларыменбірлескенойындадамыпотыратынсюжеткебайқампазболуы;
-аяқастынанкүтпегенжағдайғатапболғансәттенеістеуікерекекенінтезбайыптауы;
-олқиялындағызатты,жағдайдыкӛзалдынаелестетеотырып,ойынғақатысушыбалалардыңоныңұсынысы
нқабылдап,қанағаттанатындайәрекететебілуі[5].
Сабақтыойынтүріндеұйымдастырудатӛмендегідейталаптардыңорындалуықажет:
құрбыларыменбірлескенойындадамыпотыратынсюжеткебайқампазболуы;
аяқастынанкүтпегенжағдайғатапболғансәттенеістеуікерекекенінтезбайыптауы;
олқиялындағызатты,жағдайдыкӛзалдынаелестетеотырып,ойынғақатысушыбалалардыңмұныңұсыныс
ынқабылдап,қанағаттанатындайәрекететебілуі.
Оқытуүдерісінұйымдастыруменнәтижелерінбағалаудыңқұралыменформаларытӛмендеберілді.
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Қазіргітаңдағыпедагогикалықжәнеақпараттықтехнологияныпайдалану;
Оқуүдерісініңмодуліноқушыныңжекебілімалутраекториясынқалыптастырудықамтамасызететіноқубағ
дарламаларыныңқұрылымдықнегізндеқұру;
Оқушыныңортажоғарыкәсібибілімалуғаикемделуінеқажетті,зерттеушілікжәнеоқу–жобалаубілігінигер
умендамытумүмкіндігінтуғызатынжобалаутәсілі;
Оқушыныңжекепәндербойыншабіліміндиагностикалауғанаемес,оныңалынғаннәтижелердіӛзіндікталда
уы,ӛзіндікбағалауы,қортындыжасау,жекебілімалутраекториясыныңерекшелігібайқалатыноқужетістіктері
нбағалауәдістері(портфолио,жобаныңтұсаукесері);
Бастауышсыныпоқушыларыныңоқужетістіктерінмұғалімменоқушыныңтүзетужұмыстарынегізндемон
иторингжүргізу.
Бастауышсыныпоқушыларыныңинтеллектуалдымәдениетіндамытудаинновациялықтехнологиялардың
бірі–ақпараттықтехнология.Ақпараттықтехнологияғаберілгенанықтамаларғатоқталсақ:
Ақпараттықтехнология-ақпараттыжинау,сақтау,ӛңдеужәнетаратутәсілдеріменқұралдарыдинамикалы
қтүрдеӛзгеріскеұшырап,соларарқылықоғамныңинфрақұрылымықалыптастыруғабағытталады.
Ақпараттықтехнология–ғылымижәнеинженерлікбілімдердіңжүйесі,сондай-ақбілімберуаясындағыпә
ндіксаладаақпараттардыжасау,жинау,беру,сақтауменӛңдеуүшінқолданылатынәдістерментәсілдержүйесі.
Ақпараттықтехнологиялардыоқытуүдерісіндепайдаланудыңтиімділігіоқушылардыңинттелектуалдықм
әдениетіндамытудаэлектрондықоқулықтар,электрондықкітапханалар,интернетжелісінпайдалануарқылыұ
сынылғантапсырмалардыорындаудакӛрінеді.Бастауышсыныпоқушыларыныңинтеллектуалдымәдениетін
дамытудаинновациялықтехнологиялардыңбірі–мультимедиятехнологиясы.
Мультимедиялықтехнология–әртүрлітиптімәліметтердідайындау,ӛңдеу,біріктіру,ұсынуәрекеттерінақп
араттықжәнебағдарламалықжабдықтардыпайдалануарқылыжүзегеасыратынқұралдар,әдістерментәсілдер
жиынтығы.
Мультимедиятехнологиясынегізгіқұралыэлкетрондықоқулықболыптабылады.Білімберудіңкез-келгенс
аласында"Электрондықоқулықтарды"пайдалануоқушылардыңтанымдықбелсенділігінарттырыпқанақойм
ай,ойлаужүйесінқалыптастыруғашығармашылықпенеңбекетугежағдайжасайды.Мысалы:2сыныпқаарналғ
анэлектрондықоқулықтыпайдалануәдістемесінетоқталайық.
Екіншісыныпқаарналған«Анатілі»электрондықоқулықтӛртмодульдентұрады.Олар:Ауызәдебиетіүлгіле
рі.Әдебиеттікоқу.Әдебитеориялықбілім.Функционалдықсауатттылық.Әрмодулькелесітапсырмалардантұр
ады.Біріншіинтерактвитітапсырма,екіншіүйгетапсырма,үшіншішығармашылықжұмыс,тӛртіншітапсырма
функционалдықсауттылыққаарналған.Осытапсырмаларменжұмысістеуәдістемесіэлектрондықоқулықпен
жұмысістепкӛрсетілді.Екіншісынықаарналғанэлектрондықоқулықтысабақтапайдаланужолдарыұсынылды
.Алдыменэлектрондықоқулықтыңбарлықмодульдеріменжұмысістеумеңгертілді.Мұндағынегізгімәселеқаз
іргікомпьютерліктехнологиялардыңтиімдіпайдалануыменматериалдыоқытуәдістемесіболыпотыр.Мысал
ыретіндебіріншімодульдікелтірейік.Iмодуль.Ауызәдебиетіүлгілері.Тӛрттүліктақырыбы.Тӛртітүліктуралы
түсінік.Интерактивтітапсырма:Жұмбақтардыңшешуінтабыңыз.
Шымшыпалдықолсыз,
Сырғанақжоқонсыз.(аяз)
Аппақаппаққардаақмамық,
Жердежатыртапталып.(қар)

Ӛлеңгеқарап,ӛлеңқұрастырыпкӛріңіз.Мысалы:Қыстуралы.
Қыскелді.Шатырғамұзқатып,
Мұзқатып,ызғарымұздатып.
Қырдағышиырлапізсалып,
Шаңғынытебеміззырлатып.

Үлгі:Сӛзжұмбақтышешугеарналғантапсырмалар:Ӛлеңдіжалғастыруғаарналғантапсырма.Мысалы:
Әлпештегенаялаған,
Ақсүтбергенапатайым.
Сәлемжазыпбүгінсаған,
Мейрамыңменқұттықтаймын.

Суреттіребустышешу.Суретатауларыныңбасқыәріптерінтӛмендегісызбағаретіменқойып,жасырынсӛз
діоқыңыз.
Ертегіқұрастырыпкӛріңіз:
Сиыр.Етік(суреті)
Ағаштажазылғансӛздердідұрысорналастырсақ,ШәкәрімҚұдайбердіұлыныңшешендіксӛзішығады.
Ағашсуреті,оғансӛздерілінген.
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Ребустышешугеарналғантапсырма:
Айтыссӛзішығатынребус
Жоғалғансӛздітабуғаарналғантапсырма:
Қайтай____________Қай____________тайлақтай(лақ)
Диалогқұрап,әрсӛйлемдіретіменорналастырыңызтапсырмасы:
Менсегізжастамын.
Меніңатым-Анар.-Сеннешежастасың?-Ал,сеннешежастасың?
Сеніңатыңкім?-Ал,сеніңатыңкім?-Мендесегізжастамын.
Меніңатым–Данияр.-Досболайық.-Кел,екеуміздосболайық!
Тесттапсырмалары.
Тұңғышқазақғарышкері(1991жыл2қазан)
Әліппеніңатасы
Қазақстанғаәйгіліхалықсуретшісі
Қазақбалаларынаарнап,алғашмектепашқан
Қазақтыңұлыойшылы,ақын
МодульIIҮйгетапсырма:
Тӛрттүліктӛлдерінжәнеоларқалайдыбыстайтынын,кӛпнүктеніңорнынақойыпжаз.Тӛрттүліксуреті.Үлгі:
Ешкі-лақмаңырайды.
Керектісӛздер:құлын,лақ,бота,қозы,бұзау,маңырайды,мӛңірейді,кісінейді,боздайды.
Білімтуралыжәнеата-анатуралыүшмақалданойланыпжаз,есіңесақта.Үлгі:
Қысқызығытақырыбынаэссежазып,суретсалыпбоя.Үлгі:
МодульIIIШығармашылықжұмыс:
Шығарматақырыптары.«Аталарым–мақтанышым».«Анамныңаялыалақаным».«Сүйіктіертегімдегіұнат
қанкейіпкерім».«Ӛнерліменіонсаусағым».
Тесттапсырмалары:
Әліппеніңатасыкім?
Адамбойындағыжақсықасиеттердіата.
Ӛлеңдікімжазады?
Айтысқакімдерқатысады?
МодульIYФункционалдықсауаттылық.Олкелесітапсырмалардықамтиды:Тыңдау.Оқу.Сӛйлеу.Жазу.
Тыңдауғамәтінұсынылған.«Алмақыстаӛсеме?»Мәтіндіжаз.
Оқу:Мәтіндіоқып,ӛзіңніңоқутехникаңдытексер(65-70сӛз).
Сӛйлеу:Мәтіндімазмұндапайтыпбер.Диалогқұрыпсӛйлес,қиялдапӛзіңніңнеістегіңкелетінінайтыпәңгіме
лес.
Жазу:Мәтінбойыншаұққаныңдыәңгімелепжаз.Суретінсал[5].
Бастауышсыныпоқушыларыныңинтеллектуалдымәдениетіндамытудаинновациялықтехнологиялардық
олданумұғалімгеоқуортасынжобалауғажаңамүмкіндіктербереді.Бастауышсыныпмұғалімдеріоқушыныңи
нтелектуалдықмәдениетіндамытып,шығармашылықізденіскебаулып,бірлескенӛзіндікжұмыстарынұйымд
астырудаинновациялықтехнологиялардытиімдіпайдалануықажет,-депсанаймыз.
1ҚазақстанРеспубликасының«Білімтуралы»Заңы–Астана,2007.
2БайтұрсыновА. Тілтағылымы–Алматы,1992.
3әл-Фараби. Таңдамалытрактаттары–Алматы,2009.
4Запорожец
А.В.
Дидактическаяигракаксредстворазвитияинтеллектуальныхспособностейдетеймладшегошкольноговозраста.–М.,n
ewreferat.com/ref-5684-6.htmlкопия.
5АмироваА.С.
Бастауышсыныпоқушыларыныңшығармашылықіс-әрекетінқалыптастырудыңтеориясыментехнологиясы–Алмат
ы,2008.
6Ұлттықақпараттандыруорталығы:Электрондықоқулық2-cыныпАнатілі-Алматы,2010.
Резюме
М.М.Касымбекова–магистрант2курсаКазНПУим.Абая
«Методологиииспользованияинновационнойтехнологиидляразвитияинтеллектуальнойкультурыучащихсям
ладшихклассов»
Вданнойстатьерассматриваетсяпроблемаметодологиииспользованияинновационнойтехнологиидляразвитияинтел
лектуальнойкультурыучащихсямладшихклассов.Одинизпутейрешениязадач,предусмотренныевЗаконеобОбразовани
иРеспубликиКазахстанявляетсяиспользованиеинновационнойтехнологиивпроцессеобученияучащихсяначальныхкла
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ссов.Врезультатетеоретическиханализовисследовательскойработы,намибылоопределенозначениепонятия«интеллект
уальнаякультура»,даныописанияккаждомувидуинновационнойтехнологииихарактеристикаметодологииипримерыих
использованиявобучении.Установлено,чтоважнуюрольвразвитииинтеллектуальнойкультурыучащихсямладшихкласс
овиграютролевыеигры.Информационныесредстватехнологиирассматриваютсякакодинизвидовинновационнойтехнол
огии.Встатьеанализируетсяролькомпьютераимультимедийныхсредстввпроцессеобучения.Крометого,анализструктур
электронныхучебниковдлявторогоклассадаетоснованиедлярекомендациииспользованияэлектронныхучебниковвобуч
ениипредмета«Роднаяречь»,длятогочтобыразвиватьинтеллектуальнуюкультуруучащихся.
Ключевыеслова:Интеллектуальнаякультура,инновационнаятехнология,начальнаяшкола,ученик,методика
Summary
KasymbekovaMakpalMoldagaliev,KazNPUafternamedbyAbay,2coursemasterofthePedagogicalandPsychologi
«Methodsofinnovativetechnologyusageindevelopingintellectualcultureofprimaryshoolpupils»
Thearticleunderconsiderationdealswiththeteachingmethodologyofinnovativetechnologyusageindevelopingofprimaryschoo
lpupils’intellectualculture.AccordingtotheEducationLawoftheRepublicofKazakhstan,oneofthewaysoffulfillingthetasksoftheLa
wistouseinnovativetechnologyinteachingprocessofprimaryschoolpupils.Thenotionof―intellectualculture‖isdescribedintheresear
chwork.Moreover,thedescriptiveanalysesandexamplesforeachmethodologyofinnovativetechnologyusagearegiveninit.Itisdeter
minedthatthemostusefulteachingtechnologyforthedevelopmentofprimaryschoolpupils’intellectualcultureisagameorrole-playin
g.Theroleoftheinformativetechnologies(IT)suchascomputerandmultimediaisalsoconsideredasoneoftheinnovativetechnologiesi
nteachingprocess.
Thearticleconsidersthestructureofelectronicbooks(E-books)forthesecondyearprimaryschoolpupilsaswell.Intheend,theautho
rsofthearticleconcludeitwiththerecommendationforusingelectronicbooks(E-books)inteachingthesubject―Nativetongue‖todevel
opprimaryschoolpupils’intellectualculture.
Keywords:Intellectualculture,innovativetechnology,pupil,method
УДК373.3.017.4:82

ПУТИИСПОСОБЫРАЗВИТИЯНРАВСТВЕННОГОВОСПИТАНИЯМЛАДШИХШКОЛЬНИКОВ
Ж.А.Естемесова–магистрант2курсаКазНПУимениАбая
Нравственноевоспитание–этоцеленаправленноеформированиеморальногосознания,развитиенравственныхчувств
ивыработканавыковипривычекнравственногоповедения.Нравственноевоспитаниеявляетсяединымпроцессомвоспита
ния:нравственныхчувств(совести,долга,веры,ответственности,патриотизма),нравственногооблика(терпения,милосер
дия,незлобности),нравственнойпозиции(способностикразличениюдобраизла),нравственногоповедения(готовностисл
ужениялюдяииРодине,добройволи).
Созданиенравственнойсредыневозможнобезорганизованнойнравсвеннойдеятельностишкольников.Управлениенр
авственнойсредойвоспитанияпоА.С.Макаренкоможетидтидвумяпутями–эволюционнымиреволюционным.
Нравственноевоспитаниеосуществляетсяспомощьюопределенныхсредствиметодов.Средстванравственноговоспи
танияучащихсяначальнойшколыэто:художественнаялирература,изобразитеьноеискусство,музыка,киноидр.Этагрупп
асредствспособствуетэмоциональнойокраскепознаваемыхморальныхявлений.Второесредство–природа.Природадает
возможностьпроявлениюгуманныхчувств,желаниезаботиться,способствуетформированиюуверенностивсебе.Третьи
мсредствомнравственноговоспитанияявляется–деятельньностьдетей:игра,труд,учебнаядеятельность,художественная
деятельность.Особоеместозанимаетвэтойгруппеобщение.Общениекаксредствонравственноговоспитаниялучшевсего
выполняетзадачикорректировкипредставленийоморалиивоспитаниичувствиотношений.
Впедагогикесуществуетнесколькоподходовклассификациинравственноговоспитания:1группа–методыформирова
ниянравственногоповедения;2группа–методыформированиянравственногосознания;3группа–методыстимулировани
ячувствиотношений.
Ключевыеслова:Нравственноевоспитание,нравственныечувства,нравственныекачества,нравственныйхарактер,н
равственныевзгляды,способы,средства

Впедагогическойэнциклопедиинравственноевоспитаниеопределяетсякакцеленаправленноеформирова
ниеморальногосознания,развитиенравственныхчувствивыработканавыковипривычекнравственногоповед
ения.Изопределениявидно,чтонравственностькакличностнаяхарактеристика–явлениевесьмасложное,мног
оуровневое,объемлющеетакиеличностныеструктурыкакразум,чувства,воля.Поэтомунравственноевоспита
ниеможетбытьопределенокакединыйпроцессвоспитания:нравственныхчувств(совести,долга,веры,ответст
венности,гражданственности,патриотизма),нравственногооблика(терпения,милосердия,кротости,незлоби
вости),нравственнойпозиции(способностикразличениюдобраизла,проявлениюсамоотверженнойлюбви,гот
овностикпреодолениюжизненныхиспытаний),нравственногоповедения(готовностислужениялюдямиОтеч
еству,проявлениядуховнойрассудительности,послушания,добройволи)[1].Внастоящеевремявыявленынра
вственныеориентиры,ведьподрастающеепоколениеможнообвинитьвбездуховности,безверии,агрессивност
132

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Бастауыш мектеп және дене мәдениеті» сериясы, №2(45), 2015 ж.

и.Поэтомуактуальностьпроблемыформированиянравственныхкачествмладшихшкольниковсвязана,покра
йнеймере,счетырьмяположениями:
Нашеобществонуждаетсявподготовкеширокообразованных,высоконравственныхлюдей,обладающихн
етолькознаниями,ноипрекраснымичертамиличности.
Всовременноммиремаленькийчеловекживетиразвивается,окруженныймножествомразнообразныхисто
чниковсильноговоздействиянанегокакпозитивного,такинегативногохарактера,которые(источники)ежедне
внообрушиваютсянанеокрепшийинтеллектичувстваребенка,наещетолькоформирующуюсясферунравстве
нности.
Самопосебеобразованиенегарантируетвысокогоуровнянравственнойвоспитанности,ибовоспитанность
–этокачестволичности,определяющеевповседневномповедениичеловекаегоотношениекдругимлюдямнаос
новеуваженияидоброжелательностиккаждомучеловеку.
Вооружениянравственнымизнаниямиважноипотому,чтоонинетолькоинформируютмладшихшкольник
овонормахповедения,утверждаемыхвсовременномобществе,ноидаютпредставленияопоследствияхнаруше
ниянормилипоследствияданногопоступкадляокружающихлюдей[2].
Передобщеобразовательнойшколойставитсязадачаподготовкиответственногогражданина,способногос
амостоятельнооцениватьпроисходящееистроитьсвоюдеятельностьвсоответствиисинтересамиокружающи
хеголюдей.Решениеэтойзадачисвязаносформированиемустойчивыхнравственныхсвойствличностишколь
ника.
Результатомнравственноговоспитаниякакцелостногопедагогическогопроцесса,соответствующегонорм
амобщечеловеческойморали,организациивсейжизнишкольников(деятельности,отношений,общениясучет
омихвозрастныхииндивидуальныхособенностей)являетсяформированиенравственноцельнойличности,вед
инствееесознания,нравственныхчувств,совести,нравственнойволи,навыков,привычек,общественноценног
оповедения.Нравственноевоспитание,игнорируяэмоциональнуюсферу,эстетическоеотношениекдействите
льности,являетсяслабосильным,неспособнымформироватьвнутренниестимулыипобуждениявысоконравст
венныхпоступковудетей,управлятьихповедением.
Нравственнаяжизньчеловекасдетскихлет-непрерывноерешениебольшихималыхжизненныхзадач.Реше
ниезадачможнорассматриватькаквыбор,определенныйличностнымсмыслом,т.е.индивидуализированнымо
тражениемдействительности,выражающимотношениеличностиктемобъектам,радикоторыхразвертываетс
яеедеятельностьиобщение[3].
Теоретико-методологическийанализсоотношенияактивностишкольникаиегодеятельностипозволилобо
сноватьследующиеусловиянравственноговоспитанияшкольников:
•вдеятельностивозможновоспитаниенравственныхотношенийличностиприусловииактивностишкольни
какаксубъектаврешениижизненныхзадач;
•понятие"активность"и"пассивность"вшкольнойпрактикенедостаточносвязаныссущественнымипризна
камиразвитияличности,стаким,как,например,самосовершенствование,итемсамымсводятсякреактивности;
•активностьличностисвязываетразныевидыдеятельностисубъекта,вкоторыхскладываютсяреальныевза
имоотношенияшкольника;осуществляетсянравственныйвыборобразцаповедения;возратно-оценочныедей
ствияиформируютсямодельнравственно-правовогоотношения;
•обеспечениеактивностишкольникаврешенииконкретныхзадачпознания,общенияитруда–основагуман
изациишкольнойсредывоспитания.
Созданиенравственнойсредыневозможнобезорганизованнойнравственнойдеятельностишкольников.Ос
ознание"нравственногосодержанияотношений"какэлементсистемывыступаетвкачестветакогоорганизован
ноговосприятиясуществующихвнеилиреальноусваиваемыхотношенийс"другимчеловеком",прикоторомэт
ическиеявленияпринимаютправовоезначение,анравственныеобъекты–личностныйсмысл,этоовладениесод
ержаниемнравственныхотношенийкакобщественнойнормы;отысканиеадекватнойправомернойформыреал
изацииконкретногонравственногоотношения:пониманиесоциальногозначенияиличностногосмысланравст
венно-правовыхотношений.Осознаниеэтическихотношений–необходимыйэлементсистемынравственного
воспитания.
Развитиелюбойвоспитательнойсистемы,втомчислеисистемынравственноговоспитания,ееобновлениеи
перестройкапредставляетсобойестественный,закономерныйпроцесс,движимыйприсущимиемуобъективн
ымипротиворечиями.Управлениеимможетидтидвумяпутями-революционнымиэволюционным.Первыйох
арактеризованвработахА.С.Макаренкокак"методвзрыва".Он,какправило,вызываетсячрезвычайнымиобсто
ятельствами.Припедагогическижецелесообразномуправлениивоспитательнойсистемы,когдавмеханизмые
еобновлениязаложенасамаеесуть,процессидетповторомупути.Хорошопоставленнаяобъективнаяинформац
ияосостоянииифункционированиисистемы,привычкапедагоговиученическогоактивакпостоянномутворче
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скомупоискуделаютобновлениесистемыпланомерным,управляемым,системным[4].
Нравственноевоспитание,возникаяизобщественнойпотребностикаккомпонентсистемышкольноговоспи
тания,актуализируетцельвоспитания-обеспечениеучащимсяличногоопытареализацииправивыполненияоб
язанностейвморальныхиправовыхвзаимоотношениях;предупреждениеситуаций,нарушающихполнотуотн
ошенийшкольникассоциальнойдействительностью.
Нравственноевоспитаниеосуществляетсяспомощьюопределенныхсредствиметодов.Средстванравствен
ноговоспитанияучащихсяначальнойшколыможнообъединитьвнесколькогрупп:
Художественнаялитература,изобразительноеискусство,музыка,киноидругиесредстваможнообъединить
вгруппухудожественныхсредств.Этагруппасредствоченьважнаврешениизадачнравственноговоспитания,т.
к.способствуетэмоциональнойокраскепознаваемыхморальныхявлений.Многочисленныеисследованияпок
азывают,чтодетиживо,эмоционально,доверчивовоспринимаютчитаемыеимсказки,стихи,рассказы,рассмат
риваютиллюстрациивкнигах.Наребенкапроизводятсильныевпечатленияработыхудожников,еслиониизобр
ажаютмирреалистичноипонятно.Художественныесредстванаиболееэффективныприформированииудетей
моральныхпредставлений,моральныхчувств.
Вторымсредствомвоспитанияучениковначальнойшколыявляетсяприрода.Природадаетвозможностьвы
зыватьудетейгуманныечувства,желаниезаботитьсяотех,ктослабее,ктонуждаетсявпомощи,защищатьих,спо
собствуетформированиюуребенкауверенностивсебе.Воздействиеприродынанравственнуюсферуличности
детеймногогранноиприсоответствующейорганизациистановитсязначимымсредствомвоспитаниячувствип
оведения.
Третьимсредствомнравственноговоспитанияучениковначальнойшколыявляетсясобственнаядеятельнос
тьдетей:игра,труд,учебнаядеятельность,художественнаядеятельность.Каждыйвиддеятельностиимеетсвою
специфику,выполняяфункциюсредствавоспитания,ноданноесредство–деятельностькактаковая–необходи
ма,преждевсего,привоспитаниипрактикинравственногоповедения.Особоеместовэтойгруппесредствотводи
тсяобщению.Общениекаксредствонравственноговоспитаниялучшевсеговыполняетзадачикорректировкеп
редставленииоморалиивоспитаниичувствиотношений.Средствомнравственноговоспитанияможетбытьвся
таатмосфера,вкоторойживетребенок:атмосфераможетбытьпропитанадоброжелательностью,любовью,гум
анностьюилинаоборотжестокостьюибезнравственностью.Окружающаяребенкаобстановкаявляетсясредст
вомвоспитаниячувств,представлений,поведения,т.е.онаактивизируетвесьмеханизмнравственноговоспитан
ия.Выборсредстввоспитаниязависитотведущейзадачи,отвозраставоспитанников,отуровняихобщегоиинтел
лектуальногоразвития,отэтапаразвитиянравственныхкачеств.Какизвестно,средствостановитсяэффективн
ымвсочетаниисадекватнымиметодамииприемамивоспитания.
Процесснравственноговоспитанияосуществляетсявразличныхформахприпомощиразнообразныхметод
ов,приемовивоспитательныхсредств.Средствамивоспитанияпринятоназыватьто,чтоспособствуетосуществ
лениювоспитательныхзадач.Ксредствамвоспитаниявузкомсмыслесловаотносятсякниги,литература,киноф
ильм,произведенияискусства,применяемыевпроцессевоспитательнойработыпонравственномувоспитанию
.Живоесловоучителя,какодноизсредстввоспитания,помогаетправильноорганизоватьвоспитательныйпроце
сс.Впедагогикесуществуетнесколькоподходовклассификацииметодоввоспитания.Чащевсегопредполагает
сяобъединитьвсеметодывтригруппы.
1группа:методыформированиянравственногоповедения(приучение,упражнение,руководстводеятельно
стью).
2группа:методыформированиянравственногосознания(убеждение,разъяснение,внушение,беседа).
3группа:методыстимулированиячувствиотношений(пример,поощрение).
Какбыхорошинибылиметоды,эффективныйрезультатонидаютлишьприопределенныхусловиях:
1.Любойметоддолженбытьгуманным,неунижающимребенка,ненарушающимегоправ.
2.Методдолженбытьреальным,осуществимым,онтребуетлогическогозавершения.
3.Дляиспользованияметодадолжныбытьзаранееподготовленыусловияисредства.
4.Методнедолженприменятьсяоднотипно,шаблоннопоотношениюковсемдетямивлюбойситуации.
5.Методывоспитанияследуетприменятьтактично.Воспитанникнедолженчувствовать,чтоеговоспитыва
ют.
6.Приподбореметодовследуетучитыватьстепеньсложностиформируемогокачества.
7.Проектируя,подбираяметоды,важнопредвидетьвозможныерезультатывоздействияихнаконкретногоре
бенка.
8.Применениеметодовнравственноговоспитаниятребуеттерпенияитерпимости.Когдаделокасаетсяребен
капришедшегоиздетскогосадаилиребенка,которыйбылдоманельзярассчитыватьнамоментальныйипостоян
ныйрезультат.Следуетповторятьужеиспользованныеметодыиподбиратьновые,спониманиемотносяськтом
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у,чторезультатбудетдостигнутнесразу,ивозможноневтойформеиневтомкачествекакмыпланировали.
9.Преобладающимивнравственномвоспитанииучениковначальнойшколыдолжныбытьпрактическиемет
оды,которыепредполагаютобучениеребенкаспособамдействия.Еслитолькоопиратьсянасознание,понимани
езначимостиположительногоповеденияинеобучатьспособамтакогоповедения,результатовнебудет.
10.Методыприменяютсянеизолированно,авкомплексе,вовзаимосвязи.Основаниемдляподбораметодов,
которыеможноицелесообразноиспользоватьвкомплексе,служатведущаявоспитательнаязадачаивозрастдет
ей[5].
1ДавыдовВ.В.Российскаяпедагогическаяэнциклопедиявдвухтомах:ТомI.–М.,1999.
2РубинштейнС.Л.Психолого-педагогическиепроблемынравственноговоспитанияшкольников.–М.,1998.
3МарьенкоИ.С.Нравственноестановлениеличностишкольника.–М.,1998.
4МакаренкоА.С.Проблемышкольногосоветскоговоспитания.Пед.соч.:В8т.–М.,1998.
5РувинскийЛ.И.Нравственноевоспитаниеличности.–М.:ИздательствомосковскогоУниверситета,1999.
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«Бастауышсыныпоқушыларыныңадамгершіліктәрбиеберужолдарыменкұралдары»
Адамгершіліктәрбие-бұладамгершіліксанасын,сезімдерін,дағдыларын,адамгершілікмінез-құлқынмақсаттытүрдеқ
алыптстыружұмысы.
Адамгершіліктәрбиебілімберудіңбірыңғайпроцессыболыптабылады.Оладамгершіліксезім(ар-ождан,борыш,сенім
,жауапкершілік,патриотизм),адалгершілікрухы(шыдамдылық,мейірімділік),моральдықұстанымы(жақсылықпенжама
ндықтыңажыратабілу),моральдықмінез-құлық(адамдарменОтанынқызметдайындығы,іскерлікбедел)дегенжақтарынд
амытады.
Адамгершілікортасынжасауоқушылардыңұйымдасқанморальдыққызметісізмүмкінемес.А.С.Макаренкобойынша
адамгершілікбілімберуэволюциялықжәнереволюциялықжолдарыменіскеасады.
Адамгершілікбілімберунақтықұралдарменәдістерінпайдаланаотырып,жүзегеасырылады.Бастауышмектепоқушыл
арыныңадамгершілікбілімберуқұралдарыболыпәдебиет,ӛнер,музыка,киножәнетбболыптабылады.Бұлтопқұралдарыт
анымалморальдыққұбылыстардыңэмоциялықбояуларыменӛзгешелерінекӛмектеседі.Екіншіқұрал-табиғат.Табиғатад
амгершіліксезімдеріндамытуғамүмкіндікбереді,қамқорлықұмтылу,ӛзін-ӛзісенімділікқалыптастыруықпалетеді.Адамг
ершілікбілімбурудыңүшіншіқұралы-балаларіс-шаралары:ойын,еңбек,білімберуқызметі,кӛркемқызметіболыптабылад
ы.Бұлтоптабалардынқарыма-қатынасыерекшеорыналады.Адамгершілікбілімберуқұралыретіндебайланысеңүздікмор
альсезімдеріменұстанымдардыбілімміндеттерінтүзетулерұғымдарынорындайды.
Педагогикадаадамгершілікбілімберудклассификациясыныңбірнешетәсілдерібар:1топ-адамгершілікмінез-құлыққа
лыптастыруәдістері;2-топ-адамгершіліксанақалыптастыруәдістері;3топ-ынталандырусезімдеріменқарым-қатынасәді
стері.
Тірексӛздер:Адамгершіліктәрбие,адамгершіліксезімді,адамгершіліксипаты,адамгершілікмінез-құлық,адамгершіл
іккӛзқарасы,әдістер,құралдар
Summary
YestemesovaZhanaraAskarovna,KazNPUafternamedbyAbay,
2-coursemasterofthePedagogicalandPsychologydepartment
«Waysandmeansofmoraleducationofyoungerstudents»
Moraleducation-apurposefulformationofmoralconsciousness,thedevelopmentofmoralfeelingsanddevelopskillsandhabitsof
moralbehavior.Moraleducationisasingleprocessofeducation:MoralSentiments(conscience,duty,faith,responsibility,patriotism),
moralimage(patience,mercy),amoralposition(theabilitytodiscernbothgoodandevil),moralbehavior(willingnesstoservethemother
landandlyudyai,goodwill).
Creatingamoralenvironmentisimpossiblewithoutoforganizedmoralactivityofschoolchildren.Managementofmoraleducation
environmentforA.S.Makarenkocangotwoways-evolutionaryandrevolutionary.
Moraleducationcarriedusingspecificofmeansandmethods.Meansofmoraleducationofprimaryschoolstudentsis:lireraturaart,v
isualarts,music,filmandother.Thisgroupofmeanscontributestotheemotionalcoloringofknowablemoralphenomena.Thesecondtoo
l-nature.Naturegivesyoutheopportunitythemanifestationhumanefeelings,thedesiretotakecareof,promotesformationofofself-conf
idence.Thethirdmeansofmoraleducationis-children'sactivities:thegame,work,educationalactivity,artisticactivity.Specialplaceoc
cupiesinthisgroupcommunication.Communicationasameansofmoraleducationisbestcarriesoutthetasksadjustmentsrepresentatio
nsaboutofmoralityandeducationoffeelingsandattitudes.InPedagogytherearesomeapproachesclassificationofmoraleducation:Gro
up1-methodsofformationofofmoralbehavior;Group2-methodsofformationofofmoralconsciousness;Group3-methodsofstimulati
onoffeelingsandattitudes.
Keywords:Moraleducation,moralfeelings,moralcharacter,moralbehavior,moralattitude,methodsandmeans
УДК373.3.0641:004.738.1
135

Вестник КазНПУ имени Абая, Серия «Начальная школа и физическая культура», №2(45), 2015 г.

ТРАДИЦИОННЫЕИНЕТРАДИЦИОННЫЕФОРМЫВЗАИМОДЕЙСТВИЯУЧИТЕЛЯНАЧАЛЬН
ЫХКЛАССОВСРОДИТЕЛЯМИ
Г.И.Халилова–магистрант2курсаКазНПУимениАбая
Встатьеанализируютсятрадиционныеинетрадиционныеформывзаимодействияучителяначальнойшколысродителя
ми.Даетсяхарактеристиканекоторымизних.Такжевданнойстатьеговоритьсяонетрадиционной,новойформевзаимодейс
твия.
Семьянетолькоячейкаобщества,ноиячейкашкольногоколлектива.Педагогическоевзаимодействиешколыисемьисо
стоитвсозданииблагоприятныхусловийдляразвитияребенка.Формывзаимодействияпедагоговиродителей–этоспособы
организацииихсовместнойдеятельностииобщении.Всовременнойсистемеобразованиясуществуюттрадиционныеинет
радиционныеформывзаимодействия.Ктрадиционнымформамможноотнести:родительскиесобрания,тематическиевст
речи,лекторий,конференции,диспуты,консультации,беседы,лекции,посещениесемейучащихсяит.д.
Родительскоесобрание-основнаяформаработысродителями,гдеобсуждаютсяпроблемыклассногоколлектива.Главн
оеегопредназначение–согласование,координацияиинтеграцияусилийшколыисемьидляразвитияличностиребенка.Тра
диционнойформойвзаимодействияявляетсяприглашениеродителейребенкавшколудляиндивидуальнойбеседы.Диспут
–размышлениенадпроблемамивоспитания.
Кнетрадиционнымформамработыучителясродителямиможноотнеститакуюформуработыкак–классныйсайт.Класс
ныйсайт-важноеиинтересноедело.Этотвидработыпоможетродителямлучшеузнатьдетей,сплотитьродительскийиучен
ическиеколлективы.Вконечномитогесозданиеклассногосайтапомогаетразвиватьтворческуюактивность,какучеников,
такиродителей.Онизнают,чтопосещениесайтафиксируетсяивопрос,заданныйклассномуруководителю,неостанетсябез
ответа.Классныйсайтнаиболееполноотражаетвсюшкольнуюжизнь,ееисторию,новости,особенности.Этосвоегородави
зитнаякарточкакласса,органичновплетающаяеговединоеинформационноепространство,которымявляетсясеть«Интер
нет».
Ключевыеслова:Семья,традиционныеинетрадиционныевзаимодействия,родительскоесобрание,рассказ,сайтклас
са

Семьязанимаетцентральноеместоввоспитанииребенка,играетосновнуюрольвформированиимировоззре
нияинравственныхнормповеденияребенка.Семьянетолькоячейкаобщества,ноивместестемявляетсяиячейко
йшкольногоколлектива.Педагогическоевзаимодействиешколыисемьисостоитвсозданииблагоприятныхусл
овийдляличностногоразвитияиростадетей,организацииактивнойжизничеловека,ведущегодостойнуюжизн
ь.Этуважнуюработунужноначинатьссамыхпервыхднейпоступленияребенкавшколу.Вэтомслучаеучительн
ачальныхклассоввыступаеткаксубъектопределяющийдальнейшееразвитиеродителейкаксвоегосоюзника.О
сновнаязадачаучителяначальныхклассовворганизациивзаимодействиясродителями-активизироватьпедаго
гическую,воспитательнуюдеятельностьсемьи,придатьейцеленаправленный,общественнозначимыйхаракт
ер.Взаимоотношениявсехучастниковучебно-воспитательногопроцесса,положительныежизненныепример
ыидуховныеценности,способствуютстановлениюличности.Большуюсоциальнуюзначимостьиграетцелена
правленноеобщениессемьей.Взаимодействиешколыисемьидолжнобытьиндивидуальными,ипоэтомуучите
льначальныхклассовдолжендействоватьвкаждомконкретномслучаеизрасчетаскемпроживаетребенок,каки
еусловияжизни,местопроживания,социальныйстатуссемьиит.д.Ввоспитаниинеуместныобщиерекомендац
ии,инструкции,методическиеразработкиираспоряжения[1].Рекомендацииданныеоднойсемьенельзяапроби
роватьнадругойсемье.Вданныхситуацияхнужнонаучитьсяизбегатьсоветов.Вфункциишколывходитинфор
мирование,поддержкаучащихсяиродителей,всвоюочередьсемьяреагируетипомогаетшколе.Всемьевоспита
ниестроитсяналюбви,опыте,традициях,личномпримереиздетства,насоветахсоседей.Данноевзаимодействи
еопределяетпедагогическуютактикушколы,позволяетпедагогунаходитьверныесловаприобщениисродител
ями,особуютональностьвзаимодействиясродителями.Родителиневсегдадолжныговоритьосвоемребенке,чт
ооннепослушный,капризный,плохой.Нужнонаучитьродителейискатьинаходитьвсвоемребенке,что-тохоро
шееииндивидуальное.
Главноеусловиевзаимодействияшколыисемьи–полноепредставлениеофункцияхисодержаниидеятельно
стидругдруга.Чтобыэтисубъектымоглипониматьдругдругуипредставлятьобразвоспитательныхвозможнос
тейдругдруга,моглиустанавливатьреальныедействиявзаимопомощи,отдаватьсебеотчет,зачемэтоделаетсяи
четкопредставлятьзадачивоспитания,средстваиконечныйрезультат.Зачастуюсемьяпередаетэстафетувоспи
танияшколе,темсамым,самоустраняясьотпроцессавоспитанияребенка,какличности.Междутем,вличностно
мформированииребенкадолжныучаствоватьобестороны,приполномвзаимопониманииивзаимопомощидру
гдругу.Семейноевоспитаниявноситэмоциональностьвотношения,предполагаетлюбовьродителейкдетямио
тветноечувстводетейкродителям.Теплотадомашнегоочага,комфортностьсостояниявдомашнейатмосферес
тимулируютребенкаквосприятиюбытующихвсемьеправил,манерыповедения,взглядовистремлений.Идлят
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огочтобысемьяуспешносправиласьсвоспитаниемдетей,родителидолжнызнатьосновныепедагогическиетре
бованияисоздатьнеобходимыеусловиядлявоспитанияребенкавсемье.Этоконечножепреждевсего,тасемейна
яатмосфера,когдакаждыйизродителейичленовсемьипонимаетсвоюответственностьзавоспитаниедетей.Усл
овияправильногосемейноговоспитания-рациональноорганизованныйбыт,режимжизнивсемье[2].Идеалом,
ккоторомустремитсясемья,школа,всенашеобщество,являетсявсестороннеразвитыйчеловек,образованный,
здоровыйфизическиинравственно,умеющийилюбящийтрудиться.Сэтойточкизренияиопределяютсяосновн
ыезадачиработыпедагоговшколсродителямишкольников:систематическоеразностороннеепедагогическое
просвещениеродителей.Ознакомлениеихсосновамитеоретическихзнаний,спрактикойработысучащимися;п
ривлечениеродителейкактивномуучастиювучебно-воспитательномпроцессе,формированиеуродителейпот
ребностивсамообразовании,ознакомлениеучителей-предметниковсразнообразнымиметодамисемейногово
спитания,отбориобобщениелучшегоопыта.
Припостроениивзаимодействиясемьиишколыдолжныучитыватьопределенныепроблемы:воспитаниевс
емьеодногоребенка,спецификавлияниянеполнойсемьинаребенка;дефицитобщенияродителейсдетьмивсвяз
исбольшойзанятостьюродителей.
Формывзаимодействияпедагоговиродителей–этоспособыорганизацииихсовместнойдеятельностииобщ
ения(всочетанииколлективныхгрупповыхииндивидуальных).Всовременнойсистемеобразованиявыделяют
сятрадиционныеформывзаимодействияучителяначальныхклассовсродителямииинновационныеформы.Кт
радиционнымформамможноотнестиродительскиесобрания,тематическиевстречи,лекторий,конференции,д
испуты,коллективныеииндивидуальныеконсультации,беседы,лекции,посещениесемейучащихся,оформле
ниеразличныхпоформеисодержаниютекстовыхматериалов,фотомонтажи,выставкиработучащихся.Родите
липривлекаютсякучастиюворганизацииучебно-воспитательногопроцесса:руководствокружками,выступле
нияпередродителямиидетьми,подготовкаиучастиевпроведениивнекласснойивнешкольнойработы,хозяйст
веннаяпомощь.Индивидуальнаяработасродителямиидругимивзрослымичленамисемьиучащегосясложнаи
разнообразна.
Родительскоесобрание-основнаяформаработысродителями,гдеобсуждаютсяпроблемыжизниклассного
иродительскогоколлективов.Главноеегопредназначение-согласование,координацияиинтеграцияусилийшк
олыисемьивсозданииусловийдляразвитиядуховнобогатой,нравственночистойифизическиздоровойличнос
тиребенка.Родительскиесобраниясближаютучителейиродителей,приближаютсемьюкшколе,помогаютопр
еделитьнаиболееоптимальныепутивоздействияввоспитательномвлияниинаребенка.Классноеродительское
собраниепроводится,какправило,одинразвчетверть,нопринеобходимостиможетпроходитьичаще.Насобран
ияхродителейсистематическизнакомятсцелямиизадачами,содержанием,формамииметодамивоспитанияио
бучениядетейвсемьеишколе.Родительскиесобраниямогутбытьпостроеныразлично.Основнаяихчасть-сооб
щениепедагогическихзнаний-можетвыразитьсявлекции,докладе,беседе,диспуте,дискуссии.Этоможетбыть
семинарскоезанятие,просмотриобсуждениекинофильма,деловаяиграмеждуучителямииродителями.Может
бытьпроведеночтениеотдельныхстатей,подборкивыдержекизпроизведенийклассиковпедагогическойлите
ратуры,постановкапроблемныхситуаций.Такойприемактивизируетаудиторию,стимулируетобменмнениям
и,стремлениекпедагогическомусамообразованию[3].
Родительскийлекторийспособствуетознакомлениюродителейсвопросамивоспитания,повышенияихпед
агогическойкультуры,выработкиединыхподходовквоспитаниюдетей.
Традиционнойформойработыклассногоруководителяссемьейостаетсяприглашениеродителейвшколудл
ябеседы.Поводомдляэтоговшколахсгуманистическойориентациейстановятсядостиженияучащихся,окотор
ыхсообщаетсяродителямдлясогласованияпрограммыдальнейшегоразвитиядарованийшкольника.Вавторит
арныхшколахпричинавсегдаодна–недовольствоповедениемилиучебой,аповод–конкретныйфакт.Какпоказ
алиисследования,именнотакиевызовыродителей,гдеониполучаютзаряднегативныхэмоций,большевсегоот
чуждаютродителейотшколы,школуотдетей.Многиешколывводятправило:каждыйродительдолженпобыва
тьвшколеобязательноразвнеделю.Тогдаипроступкишкольника,еслионибудуткочередномупосещению,вос
принимаютсянормальноиневызываютостройреакциинаобщемположительномфоне.Втакойформешколапо
могаетродителям(иприучаетих!)систематическизаниматьсявоспитаниемсобственныхдетей.
Конференцияпообменуопытомвоспитаниядетей-чащевсегомероприятие,гдеможнообсудитьодининеск
ольковопросоввоспитания,представитьположительныйопытитрадициисемейноговоспитания.
Вечервопросовиответовпроводитсяпослеопросародителей,когдаужевыявленыпроблемыилиразличные
вопросыпоразличнымаспектамвоспитанияучащихся.
Диспут-размышлениенадпроблемамивоспитания,которыепроходятвнеформальнойобстановке,предпол
агаетмаксимальноевключениевсехучастниковдиспута[4].
Преимуществоминдивидуальнойработыявляетсято,что,находясьнаединеспедагогом,родителиоткровен
неерассказываютемуопроблемахвнутрисемейныхотношений,окоторыхникогдабынисказалиприпосторонн
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их.Прииндивидуальныхбеседахнеобходимопридерживатьсяглавногоправила:содержаниеиндивидуальной
беседыдолжнобытьдостояниемтолькобеседующих,ононедолжноразглашаться.Многоевотношениишколы
исемьизависитотпервойвстречи.Впервомразговоресродителяминеследуетговоритьотрудностяхработысдет
ьми.Нужнопостараться,чтобыуродителейпоявиласьуверенность,чтоучитьивоспитыватьихсынаилидочьбу
дутквалифицированныепедагогиидляэтогоподготовленывсенеобходимыеусловия.Оченьважнаформапров
еденияиндивидуальнойбеседы.Каждыйсобеседникдолженуметьслушать.Большиевозможноститакжепред
ставляетработасколлективомродителей:широкаяпедагогическаяинформация,обменопытом,созданиевнеоб
ходимыхслучаяхобщественногомнения,привлечениеродителейкучастиювжизникласса.Этаработаведетсяв
двухнаправлениях:повышениепедагогическойкультурыродителейиболеесовершенноевсвязисэтимвыполн
ениеимиобязанностейповоспитаниюсвоихдетей,объединениеродителейвсплоченныйколлектив,деятельно
стькоторогонаправленанаповышениеуровняучебно-воспитательнойработысовсемидетьми[5].
Кнетрадиционнымформамработыучителяначальныхклассовсродителямиможноотнеститакуюформура
ботыкак-классныйсайт.Классныйсайт–важноеиинтересноедело.Этотвидработыпоможетродителямлучшеу
знатьдругодругеиодетях,сплотитьродительскийиученическийколлективы.Вконечномитогесозданиеклассн
огосайтапомогаетразвиватьтворческуюактивность,какучеников,такиродителей.Онизнают,чтопосещениес
айтафиксируетсяивопрос,заданныйклассномуруководителю,неостанетсябезответа.
Спецификаклассногосайтазаключаетсявтом,чтоонанацеленанаопределеннуюаудиторию.Этуаудитори
юможноназватьцелевымигруппами.Исоздаватьклассныесайтынеобходимовсоответствииспотенциальным
изапросамицелевыхгрупп.Ктожевходитвэтигруппы?Впервуюочередь–родители.Длянихнаиболееактуальн
атемапоискашколы,класса(особенновбольшихгородах).Чтополезногоможетнайтиродительнасайте?Инфор
мациюосвоемребенке–кпримеру,егосочинения,рисунки,нарисованныенауроках,фотографииспроведенных
состязанийимногоедругое.Таккаксовременномуродителюнекогдачастопосещатьшколу,сайтдолженкомпе
нсироватьэто.Акакомуродителюнеинтереснопосмотретьскемучитсяегоребенок,чемувлекаютсявшколе?Вс
еэто–темыклассногосайта.Втораяцелеваягруппа–ученики.УвидетьсебявСети,показатьсвоитворческиерабо
тыродственникам,проживающимвдругихгородах–всеэтовноситтакуюэмоциональнуюсоставляющую,кото
руюнезаменишьничем.Классныйсайтнаиболееполноотражаетвсюшкольнуюжизнь,ееисторию,новости,осо
бенности.Этосвоегородавизитнаякарточкакласса,органичновплетающаяеговединоеинформационноепрост
ранство,которымявляетсясеть«Интернет».
Главноеегопреимуществосостоит,несомненно,впростоте,удобствеиспользованияиогромномколичестве
изменяемыхпараметров,которыепозволяютсделатьсайтклассапоистинеуникальнымипривлекательным.Та
каяформаобщенияещеиэффективнакаксредствовоспитания,потомучторезультатработы,которыйодинаков
оинтересениучащимсяиихродителям,виденужечерезнесколькоминут.Аобщениепостаринке–классныесобр
аниясзаранееинформированнымиродителями–станетдетальным,потомуиинтересным.
Классныесайтывоченьскоромвременистанутмассовыми,потомучтоониработаютнанас:помогаютразвив
атьребенка,реализоватьтворческийпотенциалучителя,требуютинициативностисостороныродителей.Аесли
отпосещениясайтавсетристороныбудутполучатьхорошийэмоциональныйзаряд,тосуверенностьюможноск
азать,чтопартнерскоевзаимодействиесостоялось,ионообязательнобудетиметьпродолжение.
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Тҥйін
Г.И.Халилова–АбайатындағыҚазҰПУ,Педагогикажәнепсихологиякафедрасының2курсмагистранты
«Бастауышмектепмұғалімдерімената-аналардынӛзараіс-қимылдәстүрліжәнедәстүрліемеснысандары»
Бұлмақаладабастауышсыныпмұғалімімената-аналардыңӛзараіс-қимылдарыныңдәстүрліжәнедәстүрліеместүрлері
барекенінталдайды.Кейбірнысандардыңсиаттамасыберіледі.Сондай–ақ,бұлмақаладамұғаліммената-аналардыңарасы
ндағыдәстүрліемесболғаніс-қимылдыңнысандарытұралыайтылады.
Отбасыбұләлеуметтікбірлікқанаемес,мектепқоғамдастығыныңұяасыболыпесептеледі.Мектеппенотбасыарасында
ғыпедагогикалықӛзараіс-қимылдыңдамуыүшінқолайлыжағдайжасауболыптабылады.Мұғалімдермената-аналарарас
ындағыӛзараіс-қимылнысандарыолардыңынтымастықпенбайлаыстыұйымдастырутәсілі.Бүгінгібілімберужүйесіндеӛ
зараіс-қимылдыңдәстүрліжәнедәстүрліемеснысандарыбар.Дәстүрлінысандары:ата-анаралжиналысы,тақырыптықкез
десулер,лекция,конференция,пікірталас,консультация,оқушылардыңүйынебарут.б.
Ата-аналаржиналысы–бұлата-аналарменжұмысжүргізуыныңнегізгінысаны.Жиналыстасыныптобыныңмәселелері
қарастырылады.Оныңбастымақсаты–баланыңдұрысдамуыүшінбарлықкуш–жүгерін,іс-қимылынүйлестіружәнебірікті
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ру.Ата-ананымектепкежекеәңгімегешақырудәстүрлінысаныңбіртүрі.Диспут–білімберумәселелерібойыншарефлекси
я.
Сыныпсайты–мұғаліммената-аналардыңӛзараіс-қимылжұмыстарыныңдәстүрліемеснысаны.Сыныпсайты–маңыз
дыжәнеқызықтыіс.Жұмыстыңбұлтүріата-аналарменоқушыларды,оқушылармената-аналардыбіріктіруүшін,балалард
ыбілугекӛмектеседы.Бұлсайтата-аналарменоқушылардың,мұғалімдіңшығармашылыққабілеттеріндамытуғакӛмектес
еді.Олардыңсайтқакіргенітіркеледі,сыныпжетекшісінеқойылғансұрақжауапсызқалмайтындығынбіледі.Сыныпсайты
мектепӛмірін,оныңтарихын,жаңалықтарын,мүмкіндіктерінкӛрсетеді.Бұлсыныптыңерекшілігіболыпесептеледі,соданақсыныпсайтынакез-келгенИнтернетпенжұмысістейбілетінадамғақолжетімді.
Тірексӛздер:отбасы,дәстүрліжәнедәстүрліемесӛзарақатынастар,ата-аналаржиналысы,әңгіме,сыныпсайты
Summary
G.I.Xalilova–KazNPUafternamedbyAbay,2coursemasterofthePedagogicalandPsychologydepartment
«Traditionalandnon-traditionalformsofinteractionofprimaryschoolteacherswithparents»
Thearticleanalyzesthetraditionalandnon-traditionalformsofinteractionelementaryschoolteacherwithparents.Thecharacteristi
cofsomeofthem.Alsointhisarticlesaystheunconventional,anewformofinteraction.
Thefamilyisnotonlyasocialunitbutalsothecelloftheschoolcommunity.Pedagogicalinteractionofschoolandfamilyistocreatefav
orableconditionsforthedevelopmentofthechild.
Formsofinteractionbetweenteachersandparents-awaytoorganizetheirjointactivitiesandcommunication.Intoday'seducationsy
stemthereexisttraditionalandnon-traditionalformsofinteraction.Traditionalformsinclude:parentmeetings,thematicmeetings,lectu
res,conferences,debates,consultations,discussions,lectures,visitstofamiliesofpupils,etc.
ParentMeeting-themainformofworkingwithparents,wherediscussingtheproblemsoftheclassgroup.Itsmainpurpose-toharmon
ize,coordinateandintegratetheeffortsschoolsandfamiliesforthedevelopmentofthechild.Traditionalformofinteractionаninvitation
ofparentsofthechildinschoolforpersonalconversation.Dispute-reflectingonproblemsofeducation.
Unconventionalformsofworkwithparentsteachersincludethisformofworkasaclassyweb-site.Classyweb-site-animportantand
interestingcase.Thistypeofworkwillhelpparentstogettoknowofchildren,torallytheparentandstudentgroups.Intheend,creatingthec
lassyweb-sitehelpsdevelopcreativity,bothpupilsandparents.Theyknowthatvisitingtheoftheweb-siteisfixedandquestionaskedthec
lassteacher,willnotgounanswered.Classyweb-sitemostfullyreflectsthewholeschoollife,itshistory,news,features.Thiskindofbusin
esscardofclass,organicallyweavesitintoacommoninformationspace,whichisthe"Internet".
Keywords:family,traditionalandnon-traditionalinteractionparent-teachermeeting,thestory,thesiteclass

КОМПЬЮТЕРЛІК ЖҤЙЕЛЕРДЕГІ АҚПАРАТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІК МӘСЕЛЕЛЕРІ
Ж.Мҧқаш – Абай атындағы ҚазҰПУ магистранты,
Б.Бостанов – п.ғ.к.,Абай атындағы ҚазҰПУ
Қазіргі кезде ақпараттардың үдемелі ӛсуімен оларды сақтау, жіберу, ӛңдеу құралдарының жетіуіне байланысты
компьютерлік қауіпсіздікті қамтамасыз ету аса маңызды мәнге ие бола бастады. Ақпараттардың кӛп бӛлімін
электронды форматқа ауыстыру, жергілікті және ғаламдық желілерді пайдалану, ақпараттық құпиялықтың жаңа
қауіптерін тудыруда.
Кіліттік сӛздер: ақпарат, қауіпсіздік,программа, компьютер, желі

Адамзат ӛмірінің барлық салаларына, ақпараттық технологиялардың енуі, компьютерде сақталатын
ақпараттардың кӛлемін ӛте тез қарқынмен ӛсіруде әрі осы сақталған ақпараттар ӛз кезегінде аса маңызды
құндылықтарға ие болады, осыған байланысты осы құнды ақпараттарды қорғау яғни ақпараттардың
құпиялығын сақтауда оса ӛзекті мәселелерге айналуда.
Әсіресе осы ақпарат ғасырында құнды ақпараттардың қаншалықты маңыздылыққа ие екенін айтпасақ
та түсінкті, яғги барлық қомақты табыстардың, озық технологиялардың кіліті ол ӛз ақпараттарының
құпиялығында және қауіпсіздігінде.
Нарықтық заманда бәсекелестіктің де аса жоғары деңгейде жүрері сӛзсіз, бірақ кей-кездерде адамдар ӛз
мақсаттарын тезрек жүзеге асыру үшін түрлі алаяқтықтарға, заңсыз әрекеттерге баруы мүмкін, олар осы
мақсаттарға әрине ақпараттық технологияларды қолданатыны сӛзсіз атап айтсақ олар компьютерлік
қылмыстарға барлып, ӛздері кӛздеген ақпараттарға заңсыз жолмен жетуге тырысады.
Компьютерлік қылмысты кәсіпкерліктің экономикалық қауіпсіздігіне қасақана сұғанақтық деп
сипаттауға болады, мұнда қылмыс құралы компьютер болып табылады. Осындай жағдайдағы қауіп кӛзі
сыртқы(мысалы, бәсекелестер), ішкі(фирма қызметкері), аралас(тапсырыс беруші – сыртқы ал орынаушы ішкі) болып келуі мүмкін. Практика осындай қылмыстардың кӛпшілігін фирма қызметкері істейді [1].
Қылмыскер сақталған ақпараттың иесінің рұқсатынсыз немесе сол ақпаратқа ие болудың ережесін бұза
отырып ақпаратқа қол жеткізеді. Компьютерлік ақпараттарды осылай ұрлаудың әдістері әртүрлі болуы
мүмкін: ақпарат тасымалдаушыларды ұрлау, ақпараттарды қорғау құралдарын бүлдіру, басқа атпен
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қолдану, техникалық құрылғының коды мен адресін ӛзгерту, ақпаратқа қол жеткізуге жалған құжаттар
қолдану, жазу аппараттарын орнату, мәліметтерді жіберу каналына қосылу.
Ақпараттық қауіпсіздік объектілерінің барлық қауіптерін әсер ету тәсілдері бойынша келесідей
топтастыруға болады:
жеке ақпараттар;
физикалық;
ұйымдық-құқықтық;
программалық-математикалық;
радиоэлектронды.
Жасалан құқық бұзушылық әрекеттердің зардаптары әртүрлі болуы мүмкін:
Ақпараттарды кӛшіріп мазмұнын бастапқы қалпынан ӛзгерту;
Ақпараттарды бұғаулау – ақпаратты сақтағанда оның орындалмауы;
Ақпаратты қалпына келтіре алмайтындай жою.
ЭЕМ жұмысына, жүйелеріне және желілерге кедергі жасау [2].
Компьютерлік вирустарда үлкен қауіптер әкелуде, ЭЕМ-ге немесе ақпараттарға рұқсат етілмеген
әрекеттер жасайтын программалар да жоғарыда айтылғандай зардаптар тудыруы мүмкін.
Компьютерлік қылмыстардан, кәсіпкерлік қызметтердің қауіпсіздігін құқықтық қамамасыз ету, ҚР
заңнамалары негізінде қамтамсыз етіледі яғни әділетсіз қарым-қатынас жасаудан туылатын, ақпараттың
меншікті иесіне, қолданушысына зиян әкелетін, кез-келген құжаттық ақпарат қорғауға жатады.
Қорғау, ақпараттың жайылып кетуін, ұрлануын, жоғалуын, бұрмалауын, жалғандығын болдырмау
мақсатында жүзеге асырылады сонымен бірге ақпараттарды бұғаулау, кӛшіру, ӛзгерту, жою
мақсаттарында жасалынатын рұқсатсыз әрекеттердің жасалуын тежейді.
Қауіптер компьютерлік жүйелерге тек қомақты қаржылық шығындар келіп қоймай қайта қайтарымсыз
салдарлар – кәсіпкерлікті жоюға дейін жетеді, міне осындай заңсыз әрекеттерге, қылмыстық
жауапкершілік қарастырылған.
Компьютерлік жүйелер мен ақпараттардың қауіптері келесі субъектілерден келуі мүмкін:
ӛзінің қызыметтік жағдайын пайдаланушы фирма қызметкер (заңдықызметтік құқығын заңсыз
ақпараттық операцияларға пайдалану);
құпия ақпараттарды алуға қызметтік құқығы жоқ фирма қызметкерлер;
фирмамен еңбек келімі жоқ тұлғалар.
Ӛз қызметтерінде заңсыз әрекеттерге ұшыраған, зардап шегуші кәсіпкерлер кӛп жағдайда құқық қорғау
органдарына мәлімдей бермейді, яғни олар компьютерлік жүйелеріне жасалынған сұғанақтық
жағдайларды жарияламауға тырысады, себебі олар компьютерлік жүйелерінің жақсы қорғалмағандығын
айтып ӛз клиенттерін қорқытқысы келмейді. Жасырын қылмыстар, үлкен қауіптер әкеледі.
Қылмыстыларды жазаламау, олардың қылмыстық әрекеттерді жалғастыра беруіне мүмкіндік береді [2].
КОМПЬЮТЕРЛІК ҚАУІПСІЗДІҢТІ ҚОРҒАУ
Кәсіпкерлік қызметтердің қауіпсіздігін компьютерлік жүйелер жағынан қаматамасыз ету ӛз кезегінде
жалпы қауіпсіздікті қаматамасыз етудің бір бологы болып табылады. Компьютерлің қылмыстардан
қорғану ақпараттық қауіасіздік тұжырымдамасын әзірлеуден басталуы керек. Осы айтылған принциптер
негізінде, қауіптердің ықтималдығы, қарғаныс мүмкіндігі және ақпараттарды қорғаудың экономикалық
мақсаттылықтары туралы қорғаныстың нақты әдістері әзірленеді [3].
Қорғау тәсілін екі топқа бӛлуге болады: ұйымдасқан және техникалық.
Ҧйымдасқан тәсіл – компьютерлік жүйелерге рұқсат етілмеген физикалық тұрғыда кіру мүмкіндігін
шектеу.
Техникалық тәсіл – компьютерлік жүйелермен жұмыс жасайтын фирма қызметкерлерінің оларға
рұқсат етілмеген ақпараттарға қол жеткізуіне шектеу қоятын техникалық-программалық құралдарды
қолдану.
Практик мамандар компьютерлік жүйелерді техникалық қорғаудың негізгі бағыттарын келесідей
бӛледі:
- Ақпараттық ресурстарды рұқсат етілмеген әрекеттер мен пайдаланулардан қорғау — программалық
қамтаманы жүктеу мен қорек кӛзін қосуды бақылайтын құралдарды пайдалану және жүйеге кірерде
паральелді қорғау әдістерін қолдану;
- жанама каналдардан электромагниттік сәуелердің жойылуынынан, экрандау аппаратураларының
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кӛмегімен қорғау;
- байланыс арналарынан және коммутация түйіндерінен ақпараттарды қорғау – мұнда обоненттерді
аутентификациялау мен кодтау және байланыстың арнайы протоколдары қолданылады;
- заңдық маңызы бар электронды құжаттарды қорғау – кәсіпкерлік қызметтерде екі субъектінің
бір-біріне компьютерлік желілер арқылы құжаттар жіберу барысында, жіберуші тараптың нақтылығын
анықтау үшін құжат цифрлы қолтаңбамен жіберіледі;
- автоматтандырылған жүйелерді компьютерлік вирустардан және заңсыз ӛзгертулерден қорғау –
мұнда қауіпсіздігі жоғары программалар мен программалық қамтамасыз ету фактілерін модификациялау
механизмдері қолданылады.
Компьютерлік жүйелерге рұқсатсыз кіру мүмкіндігін шектейтін тақты тәсіл ол құпия кіліттерді үнемі
ауыстырып тұру керек әсіресе қорғанысты білетін қызметкерлерді жұмыстан шығарғанда [3-4].
Қорытынды
Біз бұл мақаламызда, қазіргі заманғы компьютерлік жүйелердегі ақпараттық қауіпсіздік мәселелеріне
қысқаша тоқталып, үнемі туылатын компьютерлік қылмыстарды сипаттап, кәсіпкерлік қызметтердегі
ақпараттық қауіпсіздік мәселелерін қарастырдық және компьютерлік қауіпсіздікті қорғау әдістерін
топтарға бӛліп қарастырып әрқайссына жеке-жеке шолулар жасадық.
1 http://www.gloffs.com/.
2 http://www.bezpeka.com/.
3 Мао, В. Современная криптография. Теория и практика / Венбо Мао. -СПб.: Издательский дом «Вильяме», 2005.
- 763 с.
4http://www.grandars.ru/
Аннотация
В настоящее время все большее значение приобретает обеспечение компьютерной безопасности. Это связано с
возрастающим объемом поступающей информации, совершенствованием средств ее хранения, передачи и обработки.
Перевод значительной части информации в электронную форму, использование локальных и глобальных сетей
создают качественно новые угрозы конфиденциальной информации.
Summary
At the present time is becoming increasingly important to ensure computer security. This is due to the increasing volume of
incoming information, enhanced its storage, transmission and processing. A considerable part of the information in electronic
form, the use of local and wide area networks creates a qualitatively new threats to confidential information.

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНДАҒЫ СТУДЕНТТЕРДІҢ АҚПАРАТТЫҚ
ІС-ӘРЕКЕТІН ҦЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Ж.Мҧқаш – Абай атындағы ҚазҰПУ магистранты,
Ғылыми жетекшісі:Б.Бостанов – п.ғ.к. Абай атындағы ҚазҰПУ
Жоғары білікті педагог-мамандарды даярлау мәселесі бүгінгі таңда үлкен маңызға ие болып отыр.
Қазіргі қоғам ЖОО бітірушіге ерекше талаптар қоюда, олардың арасында әсіресе, белсенділік және
дербестік ерекше орын алады. Бүгінгі қалыптасқан жағдайдағы педагог-мамандардың дайындығын
жетілдіру үдерісі кӛптеген себептерге байланысты жеткілікті дәрежеде күрделі болып, білім беру
саласындағы ақпараттық қажеттілікті қанағаттандыру болып табылады. ЖОО-ын бітірушінің кәсіптік
біліктілігін қалыптастыру нақты білімнің кӛлемі мен ауқымының қаншалықты екендігіне емес,
қаншалықты ӛз бетінше білімін толықтырғанына, әр түрлі міндеттерді қойғандығына және шешкендігіне,
баламалы шешімдерді ендіру қабілеттілігіне бағытталуы тиіс. Бұл мақсаттардың жетістіктері
айтарлықтай деңгейде болашақ педагог-мамандардың дербес ақпараттық ізденіс дағдыларын меңгеруіне
байланысты болады. Бұл ӛз кезегінде, оның ЖОО-дағы кәсіптік дайындығы контексіндегі қызметтің
аталмыш түрін ұйымдастыру мәселесін бірінші орынға шығарады.
Сонымен бірге студенттің жаңа білімдер мен ақпараттарды ӛз бетінше алу қабілетін дамыту, олардың
кәсіптік тұрақты ӛзін-ӛзі жетілдіру қажеттілігін үздіксіз ақпараттандырумен және қазіргі мамандықты
интеграциялаумен байланыстыру маңызды рӛл атқарады.
Педагог-мамандардың кәсіптік портреті құрылымдары компоненттеріне біз жүргізген талдау ЖОО-да
кәсіптік дайындықтың жетекші міндеттерінің бірі студенттің бойында дербес ақпараттық ізденісі
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дағдыларын қалыптастыру болып табылады деген қорытынды жасауға мүмкіндік берді. Кәсіптік
маңызды ақпараттарды, ақпараттық мәдениет элементтерін талдау оның кәсіптік құзіреттілігі мен кәсіптік
дүниетанымын құрайтындардың бірі іспеттес. Кәсіптік дайындық үдерісінде педагог-мамандардың
ақпараттық біліктілік шешімдерді қабылдау үшін және ӛзінің кәсіптік қызметі үдерісінде пайдалануға
үйрету қажет. Кәсіптік дайындық табысының негізгі шарты студенттің міндеттерді шешу және нақты
ғылыми жұмысты жасау үдерісінде, мәселен, реферат, курстық немесе дипломдық жұмыс жазуға
дайындық кезінде студенттің бірнеше сатылардан: жасалынып жатқан мәселелер бойынша ақпараттарды
іздестіруді, іріктеуді жүзеге асыру және бұл ақпараттарды ӛзінің ғылыми жұмысында қолданудан ӛтуіне
мүмкіндік беретін ғылыми-оқу ақпараттарын пайдалануы болып табылады.
Кез келген ғылыми негізделген талдау жүргізу кезінде міндетті түрде ақпараттарды тиімді ӛңдеу
құрылысы мәселелерін шешіп алу керек. Ақпараттарды іздестіруге және ӛңдеуге қатысты мұндай
талаптар болашақ педагог-мамандардың ғылыми-педагогикалық қызметке негізделген меңгеру
шеңберінде де жүзеге асырылады. Аталмыш тектес міндеттерді ойдағыдай орындау үшін жүзеге
асырылуы ақырғы қорытындысында олардың табысты шешілуіне алып келетін қызметтің басымдық
түрлерін, шарттары мен факторларын бӛліп алу қажет. Қызметтің мұндай түрлерінің бірі, біздің
ойымызша, қазіргі таңда нақты теориялық негіздемесі жоқ және практикалық жоспарда белгілі бір
қиындықтарға байланысты оның кәсіптік дайындығы үдерісінде педагог-мамандардың дербес ақпараттық
ізденісін ұйымдастыру болып табылады.
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттары мазмұнында дербес
ақпараттық ізденіс мәселелері қарастырылатын жекелеген оқу пәні қарастырылмаған. Алайда, оқыту
тәжірибесі кӛрсеткеніндей, мәселенің кейбір аспектілері «Мәліметтер қоры және ақпараттық жүйелер»
және т.б. пәндерді оқыту үдерісінде талқыланады.
Бұл сұрақтар талап етілген нәтижелерді табумен байланысты оқу пәндері бӛлімдеріне кіріктірілген
және болашақ педагог-мамандардың кәсіптік дайындығының қажетті элементтері болып табылады.
Зерттеулер ЖОО оқу жоспарының таңдау компоненттеріне ақпараттық іздестіру пәні бағдарламасын
енгізу есебінен педагог-мамандардың ӛз бетінше ақпараттық ізденісін жетілдіру мүмкіндіктерін кӛрсетті.
Педагог-мамандардың және оның кәсіптік қызметі үшін қажетті негізгі білімдер, шеберліктер мен
дағдылар жиынтығы талаптарын құрайтын «Информатика» мамандықтарының біліктілік сипаттамалары
талданды. Соның негізінде болашақ педагог-мамандардың дербес ізденісін болжамдайтын бірқатар
ӛзгеше функционалды міндеттерді айқындауымызға мүмкіндігіміз болды. Олардың арасында – тақырып
бойынша ғылыми-педагогикалық ақпараттарды жинауды, ӛңдеуді, талдау мен жүйелендіруді жүзеге
асыруға қабілеттілік; арнайы әдебиеттер мен басқа да ғылыми-педагогикалық ақпараттарды зерттеу
негізінде ақпараттық шолулар, рецензиялар, есептер және тағы сол сияқтыларды дайындауды үйрену;
қазіргі заманауи есептеу техникаларын, коммуникация мен байланыс құралдарын меңгеру; жобалау және
зерттеу әдістерін білу, эксперименттер жүргізу, жаңа технологияларды пайдалана отырып, жоғары білім
алудың қажеттілігін сезіну бар. Алайда, тәжірибе кӛрсеткеніндей, ЖОО-да болашақ маманды даярлаудың
жекелеген аспектілері жеткілікті дәрежеде тиімді түрде ұйымдастырылмаған. Мұндай аспектілердің бірі
оқытушымен ұйымдастырылатын болашақ педагог-мамандарды дербес ақпараттық ізденіске дайындау
болып табылады.
«Болашақ педагог-мамандардың дербес ақпараттық ізденісін ұйымдастыру» ұғымын талдау
«ұйымдастыру» терминінің мағыналық маңызына сүйенеді. Ұйымдастыру (орысша – организация) сӛзі
гректің «оргон» – «жұмыс» және латынның organ дегенінен шыққан, бастапқыда «музыкалық аспап»,
кейіннен «ұйымдастыру» (организация) – функционалдық жүйедегі, немесе жүйенің ӛзіндегі элементтер
жиынтығына айналу үдерісі дегенді білдіреді .
Бізді қызықтырған термин педагогика мен психологияда «оқытуды ұйымдастыру», «ӛзіндік жұмысты
ұйымдастыру», «педагогикалық қызметті ұйымдастыру» және сол сияқты ұғымдарды жеке анықтаушы
ретінде қолданылады [2].
«Ұйымдастыру» терминінің тұтас семантикалық екі мағынасы оны екі позиция (ұстаным)
тұрғысынан қарастыруға мүмкіндік береді: басқару позициясы және мақсатты болжамдау мен дамудың
ішкі процестері позициясы. Осыдан келіп, біріншіден, ұйымдастыру бұл жоспарлау, үйлестіру, мотивация
және бақылау функцияларының ӛзара байланысы үдерісі, және екіншіден, субъектілер тұлғасының
қалыптасуы бағыттарында ұйымдық дамуы үшін және олардың қызметтерінің тиімділігін арттыру үшін
жағдай жасау және талдау шығатынын кӛруге болады [2].
Ұйымдастырудың анықтамаларын ескере отырып, жұмысшы ұғым ретінде мыналарды қабылдаймыз:
ұйымдастыру – субъектілер (студент пен оқытушы) тұлғасының мақсатқа лайық дамуы үшін жағдай
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жасау мен талдауды және олардың жоспарлау, үйлестіру, мотивациялау мен бақылау функцияларының
ӛзара байланысы арқылы жүзеге асырылатын қызметінің тиімділігін жоғарылатуды болжамдайтын
қызметтің ерекше тегі.
Ұйымдастыру – бұл екі жақты процесс. Педагогикалық мағынасында ұйымдастыру, бір жағынан,
ӛзінің ішкі педагогикалық жағдайына, субъект ретіндегі жеке әрекет мүмкіндіктеріне, талдауына,
сәйкестіктегі әрекеттерін жоспарлауға, педагогикалық қызметін бақылауға және түзетуге, мақсаттың
ойдағыдай жетістіктеріне бағытталған педагогтың әрекеті ретінде түсіндіріледі. Ал екінші жағынан,
ұйымдастыру ӛзіне педагогтың басқа субъект ретіндегі педагогикалық жағдайларының, педагогикалық
қызметтерінің студентке бағытталған әрекетін кіріктіреді.
Н.Щуркованың жұмыстарын талдау негізінде келіп шыққан ұйымдастыру үдерісі құрылымының
негізгі компоненттерін, дербес ақпараттық ізденіс үдерісін ұйымдастыру үшін қабылдаймыз. Бұл ұстаным
бойынша – дербес ақпараттық ізденісті ұйымдастыру – ӛзіне үш негізгі компоненттер жиынтығын
кіріктіруі тиіс: білім – шеберлік – қарым-қат шеңберіндегі ақпараттық ізденіс объектілерінің пайда
болуын, мағынасын, мәнін, олардың мазмұнын, функцияларын ашады.
шеберлік – студенттің оқыту-білім беру қызметіндегі басқа да объект-субъектілермен ӛзара
әрекеттесуде белсенді болу мүмкіндіктерін кеңейтеді, одан әрі қарай дамуына және ақиқатты қайта
жасауға кӛмектеседі. Ӛзінің білімі мен шеберлігі жиынтығында ізденіс объектісін қабылдауға, онымен
ӛзара әрекеттесуге және оны бағалауға мүмкіндік жасайды.
қарым-қатынас – ақпараттық ізденіс әрекеттеріне тұлғалық мағына береді.
Жоғарыдағы «ұйымдастыру» ұғымын қарастырған теориялық ойлар нәтижесінде тӛмендегі
құрылымдық бірліктің педагогикалық мазмұнын анықтау мүмкіндігі арта түседі. Зерттеу – «болашақ
педагог-мамандардың дербес ақпараттық ізденісін ұйымдастыру» ұғымының кәсіптік дайындық
контексіндегі оқытушы мен болашақ педагог-мамандардың кәсіптік білімдерді үздіксіз жаңалау және
толықтырып отыру, аталмыш қызметті тәжірибелермен байыту, ақпараттық ізденісті ӛзі ұйымдастыруды
сезіну құндылығы қарым-қатынастарын қалыптастыру жӛніндегі бірлескен әрекеттерін үйлестіруді
кӛрсетеді. Сонымен бірге аталмыш ұғымның педагогикалық мәнін тұтас талдау педагог-мамандардың
дербес ақпараттық ізденісін ұйымдастыру ерекшеліктерін айқындауға мүмкіндік береді.
П.Пидкасистый мен Ж.Хайдаров зерттеулеріндегі тұжырымдалған дербес қызметті ұйымдастыру
талаптарын, біз, педагог-мамандардың дербес ақпараттық іздестіру үдерісін ұйымдастыру әдістемесінің
талаптарына тӛмендегідей етіп сәйкестендірдік:
ақпараттық ізденіс мазмұнының оқу бағдарламасына сәйкестігі; студенттің дербес ақпараттық
ізденісті жүзеге асырудың қолдан келетіндігі; студентті қызмет мақсаттары мен міндеттері хабарламасын
кіріктіретін дербес ақпараттық ізденісті жүзеге асыруға дайындау; жұмыстарды орындау үшін қажетті
тәсілдер мен дағдыларды түсіндіру; ақпараттық ізденісті жүзеге асыру барысын қадағалау және кӛмек
кӛрсету; дербес ақпараттық ізденістің жүзеге асырылған нәтижесін тексеру; студенттің ӛзін-ӛзі бақылау
тәсілдерін қалыптастыру.
Сонымен қатар, оқып-машықтанушылардың ӛзіндік қызметтерінің жаңадан ӛндіруші және ӛнімділік
сипаттағы критерийлері болып қызмет жасайтын екі негізгі белгісін бӛліп қарастырамыз:
қызмет нәтижесі (ӛнімі) және қызмет барысының (процесс) тәсілі.
Бұл жағдайда, студенттердің ӛзіндік дербестік деңгейі, шешілуі тиіс мәселелердің сипатына және
оларды шешудің тәсілдеріне байланысты болып, үйрену құралы білімді, шеберлікті және дағдыны
меңгеру ғана емес, сонымен бірге қызмет үдерісінің ӛзі де болып табылатындығын атап кӛрсетуге
болады.
Зерттелінудегі педагог-мамандардың дербес ақпараттық ізденісін ұйымдастыру үдерісі –
қолданыстағы бар ұйымдастыру мақсаттарын, педагогикалық шарттарын, әдістерін, тәсілдерін, жетістік
құралдарын және сатыларын қарастырады.
Мақсат, біздіңше, болашақ педагог-мамандардың дамуы мен қалыптасуын, кәсіптік қызметіне
қабілеттілігі ретінде анықталады. Мақсат жетістіктерінің практикалық міндеттері болашақ
педагог-мамандардың дербес ақпараттық ізденісін ұйымдастыру біртіндеп, сатылы түрде жүзеге
асырылады.
Дербес ақпараттық-ізденіс үдерісін ұйымдастыру әдістерін ғылыми-педагогикалық оқыту әдістерімен
салыстыра отырып, оқыту әдісіне (И.Лернер, М.Скаткин) сәйкес келетін бірнеше циклдарға бӛлдік.
Ӛйткені, осы жіктеу негізінде білім беру мазмұнын меңгеру жӛніндегі оқытушы мен студенттер
қызметінің сипаттары – белсенділігі мен дербестігінің ӛсу деңгейлерінің мәндері бейнеленген [3].
Аталмыш тәсілді негізге ала отырып, біз педагог-мамандардың дербес ақпараттық ізденісін
ұйымдастыруды шартты түрде тӛрт циклге бӛлдік.
143

Вестник КазНПУ имени Абая, Серия «Начальная школа и физическая культура», №2(45), 2015 г.

Бірінші цикл – бұл үлгі (репродуктивті әдіс) бойынша жұмыс. Ол студенттерді дербес ақпараттық
ізденісі туралы білімдерді алуға қатысты сұрақтарды жариялаған әдістемелік нұсқаулармен таныстыруды
ӛзіне жүктеуі тиіс. Бұл циклдің жұмысын орындау кезінде студенттердің танымдық қызметі келесі дербес
жұмыстың неғұрлым күрделі сатыларын орындау үшін қажетті білім негіздерін меңгеруге бағытталған
жеке практикалық қызметі негізінде еске түсіру деңгейі келіп шығады. Бұл цикл жұмысының басты
сипаттамасы бойынша әрекеттің белгілі жалғасушылығы түрінде ұсынылған тапсырманы орындау
үдерісі болып табылады. Бұл жұмыстар студенттердің дербес ақпараттық ізденісін неғұрлым жоғары
деңгейде жүзеге асыруға ӛту үшін жағдайды қамтамасыз ететін білімнің, шеберліктің, дағдының қажетті
қорларын жасайды.
Екінші цикл – бұл реконструктивті-вариативті жұмыстар (мәселені баяндау), студенттер орындау
кезінде бірінші цикл сабақтарында алған білімі мен шеберлігін жаңадан жасауды, талдап қорытуды,
қатыстыруды ӛткізу қажеттілігімен байланысты шарттарды алдына қояды. Бұл циклдың тапсырмасы
дербес ақпараттық ізденісті жүзеге асырудың бұрыннан белгілі тәсілдеріне қарай, сондай-ақ жаңа
мәселелерді шешу кезінде бірінші цикл сабақтарында алынған білімдерді, сонымен бірге әр түрлі
вариациялар мен тәсілдерді пайдалана отырып, студенттердің шеберліктері мен дағдыларын жасауға
бағытталуы тиіс. Студенттерде ең бастысы техникалық шешімдерді бӛліп алу, ӛткізілген эксперимент
бойынша нәтижелерді графикалық бейнелеу, ғылыми-педагогикалық ақпараттарды іздестіру
аппараттарын қолдана білу, эксперимент нәтижелері бойынша есептер құрастыру, есептік-графикалық
тапсырмаларды орындау, алынған мәліметтер негізінде қорытындылар жасау шеберліктері шыңдалады.
Студенттер реконструктивті-вариативтік тапсырмаларды орындауы үшін тек қана белгілі бір білімдерді
меңгеріп қана қоймай, сонымен бірге жаңа жағдайларға бейімделе отырып, қиюластыра, қайта жасай
білулері де керек.
Үшінші цикл – жарым-жартылай-іздестіру жұмыстары (жарым-жартылай-іздестіру әдісі). Бұл цикл
тапсырмаларын орындау үдерісінде студенттер бастысын бӛліп ала білу шеберлігіне, орындалатын
жұмыс бойынша талдап қорытынды жасай білуге жаттығады. Сонымен бірге оқытушыны студент алдына
мәселе қоюға алып барады. Оқытушының тікелей қатысуымен студенттер арасында ашық пікірталастар
тудыру мүмкіндіктері туады. Оқытушы сонымен бірге не мәселені шешудің жоспар-бағдарламасын
береді, не оларды шешуде студенттер қозғалысына жеңілдіктер жасайды. Немесе мәселені жеке-жеке
бӛліп, оның жиынтығы негізгі мәселені шешуге ықпал етеді, және осылайша, студенттер мәселені
жарым-жартылай шешеді. Аталмыш цикл студенттерге іздестіру қызметінің дағдыларын алуға, зерттеу
қызметінің жекелеген элементтерін игеруге кӛмектеседі, бірақ тұтас зерттеу ӛткізу тәжірибесін алуға
мүмкіндік жасамайды.
Тӛртінші цикл – дербес жұмыс (зерттеу әдісі), оның мақсаты – тапсырмаларды орындау негізінде
дербес ақпараттық ізденісі тәжірибесін одан әрі дамыту.
Бұл жағдайда оқытушылар міндеті болашақ педагог-мамандарды баяндамаларда және жазбаша
хабарламаларда дербес ақпараттық ізденісі нәтижелері туралы ақпараттармен алмасуға үйретумен
қорытындыланады; олардың бойында ӛз кӛзқарастарын дәлелдей білуді, ӛз топшылауларын қорғай білуді
қалыптастыруы тиіс. Сонымен бірге оқытушы іздестіру үдерісіне бағыттайды.
Бұл циклдің тапсырмасы педагог-мамандардың оқу-кәсіптік мәселелерді алдына қоюға және шешуге
қарым-қатынастық қызығушылығын, ойлау, объективтілік дербестігін қалыптастырады. Студенттердің
мәселені қоюдағы және нақты пікірталастар үдерісіндегі оларды шешу нәтижелері мен пікірлесу
барысындағы мінез-құлығын түзету дағдыларын жасауға, талқыланып отырған сұрақтар бойынша
кӛзқарастарын, идеяларын, білімдері мен тәжірибелерін еркін алмасуға мүмкіндік береді.
Педагог-мамандардың дербес ақпараттық ізденісін ұйымдастырудың табысы мен тиімділігі, сондай-ақ,
оқытушылардың оны ұйымдастырудың вариативті формаларын шебер пайдалануына да байланысты.
Ғылыми-педагогикалық зерттеулерде ұсынылған «оқытудың ұйымдастырылған формалары» ұғымының
әр түрлі түсіндірмелерін дербес ақпараттық ізденіс үдерісінде қолданамыз. «Оқытуды ұйымдастыру
формасы – бұл мұғалім мен оқушының ӛзара әрекеті ерекшеліктері, басқару мен ӛзін-ӛзі басқару ара
қатысы, оқыту орны мен уақыты ерекшеліктері, оқушылар саны, мақсаты, құралдары, оқыту әдістері мен
нәтижелері мазмұны тұрғысындағы оқыту үдерісінің тұтас жүйелік сипаттамасы [4].
Дербес ақпараттық ізденіс үдерісін ұйымдастыруда Т.Давыденко, Т.Шамова, Г.Шибанов ұсынған
оқытудың ұйымдастырылған формасын қабылдап [5], оларды тӛмендегі ортақ мақсаттарға біріктірдік:
Жаңа білімді меңгеру – лекция, практикум, зертханалық жұмыс. Алған білімді баянды ету, дағдылар
мен шеберлікті қалыптастыру – практикум, зертханалық жұмыс, семинар, кеңес беру. Жаңа жағдайлар
кешенінде мақсатқа лайық шеберлікті шыңдау, білімді ӛз бетінше алу – семинарлар, диспуттар,
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пікірталастар. Жеке білімді талдап қорыту және оларды жүйелендіру – конференциялар, талдап
қорытатын материалдар бойынша сабақтар, семинарлар. Білімді, шеберлікті, дағдыны меңгеру деңгейін
анықтау – білімді бақылау және түзету жӛніндегі сабақтар, коллоквиум, семинар-сынақ, білімді
қоғамдық қарау.
Дербес ақпараттық ізденіс үдерісін ұйымдастыру ерекшеліктерін тұтас ұғыну үшін олардың кестеде
кӛрсетілген сипаттамаларын қарастырамыз.
Дербес ақпараттық ізденісті ұйымдастырудың қажетті құралы оқытушы тарапынан бақылау жасау
болып, сонымен бірге ізбе-із, ең бастысы, ӛз уақытында жүзеге асырылады және дербес ақпараттық
ізденіс нәтижелері, студенттер жұмысының тиімділігі туралы пікір айтуға мүмкіндік береді. Сол кезде
оқытушы рӛлі бақылаудың сан-алуан түрлерін қолдана отырып, студентті мәжбүрлеп емес, керісінше оны
кәсіптік білімдерін ӛз бетінше жаңарту және толықтыру бойынша жүйелі жұмысқа талаптандыру арқылы
арта түседі.
Мәселен, оқытушы бастапқы сатыда кӛмекші рӛлінде шығады, сенімді диалог кезінде оқытушыға бұл
қызметтің тиімді түзетілуінің бастапқы шарты болып табылатын пайдаланушының дербес ақпараттық
ізденісін жүзеге асыруда қиыншылықтарды тудырады. Мұндай бақылау пайдаланушының дербес
ақпараттық ізденісі дайындығының негізгі деңгейін неғұрлым нақты кӛрсете алады. Студенттердің
оқытушы тарапынан психологиялық-педагогикалық қолдау жағдайында ӛз қызметін шынайы бағалауға,
соңғы нәтижесі үшін жауапкершілігін ұғынуға мүмкіндігі бар. Дербес ақпараттық ізденіске дайындығы
дамуының шаралары бойынша бақылау функциясы оқытушы тарапынан тӛмендейді және студент
тарапынан ӛзін-ӛзі бақылау ауыстырылады. Сонымен, біз оқыту әдістеріне сәйкес, кәсіптік дайындық
үдерісіндегі педагог-мамандардың дербес ақпараттық ізденісін ұйымдастыру сатыларын анықтадық. Ол
сатылар – бағдарлау, қатыстыру, белсенділендіру деп аталады. Әрбір саты ӛзіне мыналарды кіріктіреді:
педагогпен белгілі бір міндеттерді шешу, педагогикалық әрекеттерді жүзеге асыру, сәйкес формалар мен
әдістерді, сондай-ақ болашақ педагог-мамандардың қызметінде пайда болған нәтижелерді пайдалану.
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