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КІРІСПЕ

Білім беру сапасы мен өскелең ұрпақ тәрбиесі мәселесі 
төңірегінде әлеуметтiк серiктестердiң жауапкершіліктері қатты 
күшейген кезде, білім беру қазіргі Ресейде жаңа талаптар бойынша 
қалыптаса бастады. Мемлекет елдің әлеуметтік-экономикалық 
және рухани дамуының негізі болып есептелетін отандық білім 
беруді инновациялық тұрғыда дамытуды қамтамасыз етуге 
шешім қабылдауда.

Білім беру мәселесi философия, әлеуметтану, физиология, 
педагогика, соның ішінде, дене шынықтырудың теориясы 
мен әдiстемесi секілді әр түрлi ғылым өкiлдерiнің назарында. 
Жастардың білімі мен денсаулығын жан-жақты зерттеу Ресейдің 
қазіргі даму кезеңінде кәсіби білім берудің орта буынын құрайды.

Орта кәсіби білім берудегі дене шынықтырудың ерекшелiгi, 
оның әдiстемесi, арнайы жабдықтары оларды білім беру кезінде 
педагогикалық қағида ретінде де, тұлғаны әлеуметтік оқыту 
қағидасы ретінде де қолдануға мүмкіндік береді.

Денсаулық мәдениетiн қалыптастыру үшiн тұлғаны әлеуметтiк 
тұрғыда тәрбиелеу кәсіби-сауықтыру дене тәрбиесі процесінде 
алдыңғы орынды алуы керек.

Орта кәсіби білімді мамандарды дайындаудың заманауи 
жүйесiн енгiзу, ф

едералды мемлекеттiк бiлiм беру стандарттарының пайда 
болуы, білім беру нәтижелерін бағалауды қайта құру жаңа оқу 
бағдарламалары мен оқулықтарды жасауды, соның ішінде, орта 
кәсіби білім жүйесінде арнайы оқулық дайындауды талап етті.
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КІРІСПЕ Орта кәсіби білім алған және «Дене шынықтыру» 
мамандығы бойынша кәсіби білім алған қазіргі түлектердің 
біліктілігі (competens – қандай да бір салада абыройлы, өз ісін 
жетік білетін) төмендегідей болуы тиіс: 

■ кәсіби тұлға ретінде қалыптасқан;
■ денсаулығы мамандық талабына сай келетін, физикалық 

және психо-физиологиялық тұрғыда дайын, әлеуметтік және 
кәсіби жағдайларда туындаған мәселелерді шеше алатын;

■ жеке өмiр сүру дағдыларын қаалыптастыруда тұрақты 
мотивициялар жасай алатын;

■ қозғалыс белсенділігінің әдіс-тәсілдерін орынды 
қолдана білу арқылы физикалық және кәсіби тұрғыда 
жетістіктерге жету үшін жеке тәжірибелер жинақтайтын;

■ кәсiби дене тәрбиесі машықтарын еңбекте және өмірлік 
жағдайларда қолдана білуге дайын.

Қазіргі таңда кәсіби орта білім түлектерінің кәсіби 
қызметіне үлкен талаптар қойылады: физикалық және ақыл-
ой тұрғысында жұмысқа қабілеттілілік, психо-физиологиялық 
мүмкіндіктер, шыдамдылық, т.б.

Кәсіби орта білімді аяқтаған түлек кәсiби мiндеттер кезінде 
сапалы шешiм қабылдаудан бөлек, өз өмірін салауатты өмір 
салтына сәйкес ұйымдастыра білуі қажет. 

"Еңбек пен қорғанысқа дайын" кешенін енгізу оң бағаға 
лайық, бұл жастардың тәрбиелiк потенциалын күшейтуге, 
жеке физикалық және кәсіби дайындығын бағалауға мүмкiндiк 
бередi.

Қоғам дамуының қазіргі сатысында жастардың кәсiби-
сауықтыру мәдениетiн кәсіби тұлғаны қалыптастыруға, 
денсаулықты (адамшершілік, психикалық, физикалық) сақтауға 
және нығайтуға, организмнің резервтiк мүмкiндiктерiн 
жоғарылатуға, кәсіби түрде маңызды қасиеттерді дамытуға 
бағытталған әлеуметтiк қызмет түрi ретінде қарастыру керек. 
Бұл құзырлы кәсіби маманды максималды өмір ұзақтығы 
кезінде еңбек және әлеуметтік бесенділікке дайындауды 
қамтамасыз етеді. 
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Денсаулықты нығайтуда дене тәрбиесі маңызды рөл 
атқарады. Дене тәрбиесі және валеология сауықтыруға, 
адамның физикалық тұрғыда дамуына, заманауи кәсіби маман 
дайындауға негізделеді.

Дене тәрбиесіне мән бермей, оны лайықты бағаламау Ресейде 
дені сау жас ұрпақтың қалыптасуында денсаулық деңгейінің 
төмендеуі мен халықтың өмір сүру ұзақтығының төмендеуіне 
әсер етеді.

Дене тәрбиесі мен валеологияның маңыздылығын 
жоғарылату –  халықтың денсаулығын нығайту мен көптеген 
әлеуметтік мәселелердің шешіміне негіз болады.

КІРІСПЕ



6

Осы тарау барысында білетін боласыздар:

■ дене тәрбиесiнің адам өмiрiндегі рөлі; 
■ дене тәрбиесі мен спорттың пайда болуы және дамуы;
■ дене тәрбиесінің мақсаты, міндеті және құралдары.

"Дене тәрбиесі" пәнінің маңызын барлығы түсінеді, алай-
да кез келген адам жеке қозғалыс белсенділігіне ерекше мән 
беріп, оны өмір сүру салтының міндетті бөлігі ретінде қара-
стырмайды.

Өз денсаулығына мән бермеудің басты себебі – адам-
ның өзінің салауатты өмір салтының бағдарламасын іздеуге 
бағытталатын ішкі ынтасының жеткіліксіздігі.

Тағы бір теріс әсер ететін жағдай – өз денсаулығын нығай-
ту үшін салауатты өмір сүру салтын ұстанбау.

Келесі себеп – балабақшада, мектепте, басқа да ұйымдар-
да дене тәрбиесінің дұрыс ұйымдастырылмауы.

Тағы бір есте сақтайтын нәрсе, адамның өз денсаулығына 
деген көзқарасы көп жағдайларда қоғамның ықпалы арқылы 
қалыптасады, яғни қоғам құндылықтың белгілі бер межесін 

ЖАСТАР ДЕНЕ 
ТӘРБИЕСIНIҢ ӘЛЕУМЕТТIК 
МАҢЫЗЫ 

1   Бөлім
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орнатады.
Өкінішке қарай, салауатты өмір салтын сақтау бірінші 

орында емес.
Сонымен қатар, өз алдына мақсат қойған, ерік-жігері, мі-

незі, ішкі сенімі бар адам кез келген жағдайда салауатты 
өмір салтын қажетті деп есептейді. Салауатты өмір салтын 
келесі нәрселер құрайды: еңбек, қозғалыс белсенділігі, жеке 
сауықтыру бағдарламасы, дұрыс тамақтану, жеке гигиенаны 
сақтау, жаман әдеттердің болмауы.

Қорыта келгенде, орта кәсіби білім мекемелерінің басты 
міндеттерінің    бірі – салауатты өмір салты туралы білімі бар 
және оның қағидаларын өзінің кәсіби ортасында іске асыруға 
қабілетті мамандарды дайындау болып табылады.

1.1. Спорт және дене тәрбиесі –
қоғамдық құбылыс 

Спорт  және дене тәрбиесі адам қызметінің өзгеше сала-
сы болып біздің эрамызға дейінгі 40-30 мың жыл бұрын ең-
бектен бөлініп шықты. Дене жаттығуларының мемлекеттік 
формада пайда болғанға дейін халық тұрмысында пайда бо-
луы мен орындалуы оның адам өмірі үшін қажеттілігін көрсе-
теді. Неліктен дене жаттығулары еңбек қызметінен оқшаулана 
түсті?

Бiрiншiден, бұның биологиялық алғышарты бар: дене 
қозғалысы адамның даму кезеңдерінде жүзеге асыратын та-
биғи қажеттілігі болып табылады.

Екiншiден, ежелгi адам алдын ала дайындалған дене жат-
тығулары арқылы жұмысты жақсы жасауға болатынын түсін-
ген. Сол кезеңде жұмыстың басым бөлігі қимыл-қозғалыспен 
тікелей байланысты болған.

Қазіргі дене тәрбиесі мен спорттың негізі келесі нәрселер-
ден тұрады: еңбек, әскери iс-қимыл (ату, лақтыру, күрес, т.б.), 
үлкен қашықтықтар мен кедергілерді жеңу (ат спорты, ескек 
есу, жүгіру, жүзу, т.б.). Дәрiгерлiк тәжiрибесi емдiк дене шы-
нықтыру мен массаждың қалыптасуына негіз болды.

Кейінірек, ХІХ ғасыр аяғы – ХХ ғасырдың басында тех-
никаның дамуы  велосипед, мотоцикл, автомобиль спорт түр-

ЖАСТАР
ДЕНЕ 
ТӘРБИЕСІНІҢ 
ӘЛЕУМЕТТІК 
МАҢЫЗЫ
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ЖАСТАР
ДЕНЕ 

ТӘРБИЕСІНІҢ 
ӘЛЕУМЕТТІК 

МАҢЫЗЫ

лерінің пайда болуына түрткі болды. 
Осылайша, адам пайда болғаннан бастап табиғат күштері-

не қарсы тұру арқылы тәжірибе жинақтап, еңбек құралдарын 
жасап, олардың өндірісін жетілдіре білген. Бұл тәжiрибені 
өскелең ұрпаққа жалғастырып отыру керек болды. Осының 
нәтижесінде оқыту мен тәрбиелеудің формасы қалыптасқан. 
Алғашқы қауымдық құрылымның пайда болу кезеңдерінде 
дене тәрбиесі ерекше орын алды. Алайда ежелгi адамдардың 
дене жаттығулары жалпы еңбек етуден толықтай ажыратыл-
маған, керісінше магиялық дәстүрлердің, билер мен ойындар-
дың құрамына кірген.

Алғашқы қауым адамдары, ең алдымен, ірі жануарларды аулайтын аңшы болған. Олар 
күштерімен, батылдықтарымен және шыдамдылықтарымен ерекшеленген. Ол кезде ежелгi 
адамдарда сөйлеу қабілеті дамымаған, сондықтан негiзгi оқу формасы көрсету арқылы жүзе-
ге асқан. Жастар жанып жатқан оттың қасына жиналып,  үлкендердің тастарды қалай ысқы-
лағанын, сойыл соққандарын, сүйектерді кескендерін, өлтірілген жануарлардың терісін алып, 
еттерін бөлгендерін, отты жаққандарын бақылап тұратын болған. Осылайша, үлкендер мен 
жастардың арасындағы қарым-қатынастың нәтижесінде еңбек машықтары мен тәжірибелері 
беріліп отырған.

Дене тәрбиесінің мол мұрасы Ежелгі Грекиядан қалған. 
Олимпия бейнелеу өнерiнiң, жарыстар мен культтік дәстүрдің 
орталығы болған және барлық гректер үшін киелі орын болып 
есептелген. Мүсінші Фидий жасаған Олимпиялық Зевстің үл-
кен ескерткішінің алдында қазылар мен қатысушылар спорт-
тық күрестің ережесін қатаң сақтауға ант беретін болған. Бұл 
ескерткіш жарысқа қатысушы атлеттердің терең адамгершілі-
гінің символы болып есептеледі.

Тарихта алғашқы ойын біздің эрамызға дейінгі 776 жылы 
ұйымдастырылған деп есептеледі, алайда Олимпиадағы жа-
рыстар жалпы грек мерекесіне айналғанға дейін де өткізіліп 
жүрген. Олимпиада ойындары әр 1417 күннен кейiн қайтала-
нып өткізіліп отырған және әлем мерекесіне айналған. Ойын 
жеңiмпаздары туралы аңыздар шығарылып, оларға ескерт-
кіштер қойылған. Ойынға тарихшы Геродот, жазушы Лукиан, 
философ Сократ, шешен Демосфен,  математик  Пифагор қа-
тысқан. 84-ші Олимпиададан бастап (біздің эрамызға дейінгі 
444 жыл) өнер конкурсы олимпиада жарысы бағдарламасы-
ның бір бөлімі болған.
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Жарыс ойындары жеңімпаздарының қарапайымдылығы мен 
ұлылығы, әдемілігі мен бекзадалығы Мирон, Поликлет, Фидий 
секілді мүсіншілер жасаған ескерткіштер арқылы мәңгілік есте 
қалып, қазіргі таңда сол ескерткіштер бейбітшілік пен халықтар 
арасындағы достық үшін үлкен маңызға ие болып отыр.

ЖАСТАР
ДЕНЕ 
ТӘРБИЕСІНІҢ 
ӘЛЕУМЕТТІК 
МАҢЫЗЫ

Олимпиядағы жарыстар гректердің жоғары құдайы Зевстің оның қатыгез әкесі Кронды 
жеңуіне арналған. Гректер Зевстің өзі оларға күштілік, жылдамдық, ептілік бойынша жа-
рысуды мұраға қалдырған деп есептейді, сондықтан олар Зевсті Олимпиада ойындарының 
жебеушісі деп жариялаған. Олимпиада ойындары кезінде Грекияда соғыстар тоқтатылатын 
болған. Олимпиядағы храмға арналған Зевстің ескерткішін жасау Ежелгi Грекияның таны-
мал мүсiншiсi Фидийге тапсырылған. Ағаштан, піл сүйегінен, алтын мен өзге де бағалы 
тастардан жасалған ескерткіштің іргетасымен қоса есептегендегі биіктігі, әр түрлі мәлімет-
тер бойынша, 12-17 м құраған. Олимпиялық Зевс шамамен 900 жыл тұрған, кейін біздің 
эрамыздың V ғасырында өрт кезінде жойылған. Адамдар оны әлемнің жеті кереметінің бірі 
деп атап кеткен. Ескерткіштің мәрмәрдан жасалған римдiк көшiрмесi Санкт-Петербургтегі 
Мемлекеттiк Эрмитажда сақталған. (1-сурет)

1
Фидий. Олимпиялық 
Зевстің ескерткіші

Олимпиаданы өткізудің негізгі идеясы, оның қайталама-
лығы, адамдар арасында бейбітшілік орнатуға, достықты 
нығайтуға, түсіністікті күшейтуге арналғандығы, дене мүм-
кіндіктерін көрсету, спорттық жарыстардың түрлері (әртүрлі 
қашықтыққа жүгіру, найза және диск лақтыру, бессайыс, т.б.), 
терминдер (стадион, гимнастика, Олимпиада, марафон, т.б.) – 
бұлардың барлығы дене тәрбиесінің біздің заманымызға дейін 
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сақталып қалған құндылықтарының толық тізімі емес.
XIX ғасырдың ортасына дейiн дене тәрбиесi жүйесi гимна-

стикалық деп аталған. Алайда ол уақытта «гимнастика» тер-
минінің мәні кең болды және ол термин арқылы дене жаттығу-
ларының әртүрлі түрлері түсіндірілді. Мысалы, 1900 жылғы 
Олимпиада ойындарында гимнастика бойынша өткізілген жа-
рыстардың бағдарламасына ұзындыққа секiру, кешенді биік-
тікке және ұзындыққа секіру, таяқпен секiру, 50 килограмм 
салмақты көтеру кірген. Тек XX ғасырдың басынан бастап 
дене шынықтыру гимнастика, спорт, ойындар және туризм 
деп бөлінген. 1924 жылғы  Олимпиада ойындарында гимна-
стиканың құрамына тек гимнастикалық жаттығулар (қазіргі 
уақыттағыдай) ғана енген.

Қазiргi спорт түрлерiнiң көпшiлiгi  XIX ғасырдың екiншi 
жартысынан бастап қалыптаса бастаған. Дәл осы уақытта 
Ресейде спорт дами бастады. Спорттың келесі түрлері кең 
тарады: ауыр атлетика, күрес, коньки тебу спорты, мәнерлеп 
сырғанау,  велосипед спорты, академиялық ескек есу, жүзу, 
шаңғы спорты, футбол, жеңiл атлетика.

КСРО Халықаралық Олимпиада ойындарына 1951 жылы 
қатысты. XV Олимпиада ойындарынан бастап (Хельсин-
ки, 1952 жыл) Кеңес Одағының спортшылары, 1984 жылдан 
басқа жылдары, жүйелi түрде жазғы Олимпиада ойындарына, 
1956 жылдан бастап қысқы Олимпиада ойындарына қатысты. 
КСРО-ның Олимпиадаға қатысушылары жазғы және қысқы 
олимпиада ареналарында тамаша өнер көрсетті (2-сурет).

2
Лидия Скобликова – 
коньки тебу спорты 

бойынша 6 дүркін 
Олимпиада чемпионы

ЖАСТАР
ДЕНЕ 

ТӘРБИЕСІНІҢ 
ӘЛЕУМЕТТІК 

МАҢЫЗЫ
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Осылайша, 9 жазғы Олимпиада ойындарында КСРО коман-
дасы 6 рет бірінші орында, 3 рет екінші орынды алды. 

XIX соңы – XX ғасырдың басында Ресейде дене тәрбиесі 
термині кең тарала бастады. Оның мағынасы адам денесінің 
формасын дамыту деп түсіндірілді.

ЖАСТАР
ДЕНЕ 
ТӘРБИЕСІНІҢ 
ӘЛЕУМЕТТІК 
МАҢЫЗЫ

Балалар дене тәрбиесінің теориясын жасауда ірі ғалым-анатом, биолог, белгілі қоғам қай-
раткері, педагог Лесгафт Петр Францевичтің (1837-1909) еңбегі зор (3-сурет). Оның ойын-
ша, қозғалыс жаттығулары, қандай да бір қозғалыстарды саналы түрде жасай білу қабілеті 
күшті аз жұмсап, еппен жұмыс жасауда үлкен рөл ойнайды. Ол дене тәрбиесін адамның 
ақыл-ой, адамгершілік, эстетикалық және тәрбиелік қырларымен тікелей байланысты 
тұлғаның жан-жақты дамуының маңызды құралы деп есептеген.
1896 жылы Петербург қоғамында дене тәрбиесінің дамуына жәрдемдесу мақсатында 
Лесгафт «дене шынықтыру жетекшiлерi» атты дайындық курсын ашты.
П.Ф. Лесгафт – «Мектеп жасындағы балаларға дене тәрбиесінен білім беру бойынша нұсқа-
улықтың» авторы, онда дене тәрбиесінің мазмұны мен әдістемесі жазылған.

П. Ф. Лесгафт

XX ғасырдың басында дене тәрбиесiнiң отандық 
жүйесiнің негізін салушы П.Ф. Лесгафт "дене тәр-
биесі бойынша білім беру" ұғымын енгiзiп, ақыл-ой 
дамуы мен дене дамуының арасындағы тығыз бай-
ланысты атап көрсетті: дене жаттығуларын жасау 
анатомия, физиология, гигиена, медицина, т.б. сала 
бойынша білімді талап етеді.

Лесгафттың ойынша, барлық оқу мекемелерiнің 
бiртұтас мiндеті жастарды өмірге қажетті дағды-
ларға үйрету үшін ақыл-ой мен дененің дамуы ара-
сындағы байланысты қамтамасыз ету болуы керек.

Қазіргі таңда көптеген дамыған елдердегі дене 
тәрбиесi бойынша жасалған бағдарламалар денсау-
лықты нығайтуға, еңбекке қабілеттілікті арттыруға, 
аурулардың алдын алуға негізделеді.

Дене шынықтыру және спорт халықаралық, аймақтық, 
ұлттық деңгейде заманауи қоғамның құрылымына кіреді.
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Халықаралық деңгейде жұмыс жасайтын 40-тан аса дене 
шынықтыру-спорт ұйымдары бар:  ЮНЕСКО жанындағы 
дене тәрбиесі және спорт бойынша комиссия (білім беру, 
ғылым және мәдениет бойынша Біріккен Ұлттар Ұйымы), 
Дене тәрбиесі және спорттың Халықаралық кеңесі, Халықа-
ралық Олимпиада комитеті, спорт түрлері бойынша халықа-
ралық федерациялар, т.б.

ЖАСТАР
ДЕНЕ 

ТӘРБИЕСІНІҢ 
ӘЛЕУМЕТТІК 

МАҢЫЗЫ

Дене шынықтыру мен спортқа деген ғаламдық қызығушылықтың туындауын қалай түсін-

діруге болады? Себебі жалпы адамзаттық мәдени құндылықтардың жүйесiне денсаулықтың 

жоғары деңгейі мен адамдардың физикалық дайындығы кіреді. Ол барлық құндылықтар-

дың негізгісі болып есептеледі, онсыз басқа мәдени құндылықтарды игеру тиімсіз болады. 

Адамның мықты денсаулығы, әдемілігі, жақсы қозғалыс пен шыдамдылығы – бұл жастар-

дың ұмтылуы керек нәрсе емес пе? Мықты денсаулық пен сергектік оқу мен жұмыста 

жетістіктерге жетуге көмектеседі. Дене шынықтыру мен спортты дұрыс қолдану денсау-

лықты нығайтудың басты шарты болып есептеледі.

Аймақтық деңгейде келесі ұйымдар жұмыс жасайды: Еу-
ропа ұлттық олимпиадалық комитеттерiнің қауымдастығы, 
Панамерикалық спорт ұйымы, Африка спортының Жоғарғы 
кеңесі, Азия ойындарының федерациясы, спорт түрлерi бой-
ынша федерациялар, т.б.

Ресейде ұлттық деңгейде Ресей олимпиада комитеті, спорт 
түрлері бойынша федерациялар, қауымдастықтар жұмыс жа-
сайды.

"Мәдениет" ұғымы жылдар бойы жинақталған қоғам мен 
адам дамуының деңгейін, материалдық және рухани құн-
дылықтардың жиынтығын көрсетеді.

Дене тәрбиесі – тұлға мен жалпы қоғам мәдениетінің бір бөлігі; денсаулықты нығайтуға 

және дамытуға бағытталған,  қозғалыс мүмкіндіктері арқылы жүзеге асатын, адам үшін 

маңызы зор әлеуметтiк қызмет.
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ЖАСТАР
ДЕНЕ 
ТӘРБИЕСІНІҢ 
ӘЛЕУМЕТТІК 
МАҢЫЗЫ

Жалпы мәдениеттің бір бөлігі ретінде дене тәрбиесі адам 
тәрбиесіне, тұлғаның қалыптасуына үлкен әсер етеді.

Спорт дене тәрбиесінің бір бөлігі болып табылады. Ол әртүр-
лі тиімді әдіс-тәсілдер арқылы адамның денесіне және рухани 
дүниесіне ықпал етеді.

Спорт деген кезде ең алдымен жарыстар арқылы қалыптасқан адамзаттың тарихи 
қызметі еске түседі. 

"Спорт" ұғымы мен "спорттық дайындық" ұғымы тығыз бай-
ланысты.

Спорттық дайындық – бұл жарыс кезіндегі спортшының үлкен мүмкіндіктерін 
және жарысқа қатысуға дайындығының жоғары деңгейін қамтамасыз ететін іс-ша-
ралардың кешені.

Спорттың кең танымалдылығы және оның қоғамдағы рөлі 
оның функцияларының жан-жақтылығымен түсіндіріледі. 
Оның жарыстық (негізгі) түрінен бөлек, тәрбиелік, сауықтыру, 
танымдық, біріктіруші, ойын-сауықтық, экономикалық функци-
ялары бар. 

Спорт алуан түрлі. Оның ішінде төмендегілер ерекшеленеді:
■ жоғарғы дәрежелі спорт (элиталық спорт);
■ көпшілік спорты (барлық адамдарға арналған спорт); 
■ кәсіби спорт;
■ Жоғары дәрежелі спортқа (спорт резервтерi) және 

көпшілік спортына (балалар мен жастардың дене тәрби-
есі тапсырмаларын шешу кезінде) қатысты балалар және 
жастар спорты.

Дене тәрбиесі мен спорттың дәрежесін келесі жағдайлар 
анықтайды: адамдардың денсаулығының, дамуы мен дайын-
дығының деңгейi; дене тәрбиесі мен спорттың білім беру, тәр-
бие, өндіріс, тұрмыс, салауатты өмір салтының қалыптасуында 
алатын орны; халықаралық деңгейдегі спорттық жетістіктер; 
дене тәрбиесі мен спорттың материалды-техникалық, ғылы-
ми-әдістемелік қамтамасыз етілуі.

«Дене тәрбиесі» ұғымы барлық адамға қатысты, ол адамның 
жасына, денсаулығының жағдайына, мүмкіндіктеріне қарай 
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ажыратылмайды.
Спорт туралы айтқан кезде, көпшілікке арналған спорт пен 

дене тәрбиесінің мақсаттары бір екенін байқаймыз. Жоғарғы 
дәрежедегі спорт пен кәсiби спортпен шұғылданушылардан 
жоғары талаптар талап етіледі, себебі ол дененің және психика-
ның күшін қажет етеді.

1.2. Дене тәрбиесiнiң жүйесi, мақсаты, 
мiндеті, құралдары

«Дене шынықтыру» және спорт ұғымдарымен қатар «дене 
тәрбиесі» деген ұғым бар.

«Дене шынықтыру» жүйке-бұлшықет аппаратының көме-
гімен адамның денесіне әсер ету дегенді білдіреді. «Тәрбие» 
сөзі сол дене шынықтыру арқылы кәсіби тұлғаны қалыптасты-
ра отырып, адамның әлеуметтік және интеллектуалдық дамуы-
на әсер етуге болатынын көрсетеді.

ЖАСТАР
ДЕНЕ 

ТӘРБИЕСІНІҢ 
ӘЛЕУМЕТТІК 

МАҢЫЗЫ

Кәсіби және валеологиялық бағыттағы жастардың дене тәрбиесi - бұл әлеуметтік 

маңызы бар педагогикалық процесс. Бұл процесс болашақ мамандардың салауатты өмір 

салтына деген қызығушылығын тудыруға, білім алуға, кәсіби тұрғыда еңбектің заманауи 

түрлеріне психо-физиологиялық дайындығын жоғарылатудың әдіс-тәсілдерін жеке шығар-

машылықпен қолдана білуге, маманның денсаулығына, оның жүйке-эмоционалды жүйесіне 

жоғары талаптар қоюға негізделеді.

Дене тәрбиесi екі бағытта түсіндіріледі: қозғалыс іс-әре-
кетіне үйрету және физикалық (қозғалыс) қасиеттерiн да-
мыту, бұл жұмыстардың арқасында адамға өмір сүру процесін-
де қажет болатын қозғалыс дағдылары қалыптасады.

Дене тәрбиесi жүйесiнің мақсаты - адамның дамуына, оның 
әлеуметтік маңызы бар қызметтерді орындап, қоғамдағы жаңа 
құрылымдарға белсенді қатысуына әсер ету. Бұл мақсаттар ке-
лесі топтар арқылы жүзеге асады: 

■ сауықтыру;
■ білім беру;
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■ тәрбиелеу.
Сауықтыру тобына келесі міндеттер кіреді: адам орга-

низмінің морфофункционалды көрсеткіштерін жоғарылату 
(жүйенің құрылымына да, жүйесіне де қатысы бар); физикалық 
қасиеттердiң жас ерекшеліктеріне сай дамуын қамтамасыз ету; 
организмнің  сыртқы ортаның қолайсыз әсерлерiне төзімділігін 
күшейту.

Білім беру тобына келесі міндеттер кіреді: салауатты өмір 
салты, қозғалыс белсенділігі, валеология саласында арнайы 
білім беру жүйесін қалыптастыру; өмір сүру процесінде қолда-
ну үшін қозғалыс дағдылары мен машықтарын қалыптастыру; 
дене жаттығуларын жеке және топпен жасау кезіндегі гигиена-
лық білім жүйесі мен дағдыларын қалыптастыру. 

Тәрбиелеу тобына келесі міндеттер кіреді: әлеуметтiк, 
адамгершiлiк, зияткерлiк, ерiктiк қасиеттерді, таным белсендiлi-
гiн қалыптастыру, қозғалыс қызметі негізінде этикалық және 
эстетикалық қасиеттерді тәрбиелеу.

Тәрбие процесі дене тәрбиесi оқытушысының, тренердің 
тұлғасына, оның моральді-этикалық қасиеттеріне бағынышты 
болады, себебі тренерсіз жеке немесе топпен жасалған дене жат-
тығуларының тәрбиелік маңызы болмайды.

Қозғалыс, музыка, жақсы қарым-қатынастар - бұлар дене 
тәрбиесі процесінде тұлғаны тәрбиелеуде қарапайым да қол-
жетімді факторлар.

Мiндеттердi сауықтыру, білім беру, тәрбиелеу деп бөліп қара-
стыру шартты түрде ғана жүзеге асады, алайда дене тәрбиесінің 
жалпы процесінде олар бір-бірімен тығыз байланыста жұмыс 
жасайды.

Дене тәрбиесiнiң құралдары:
■ дене шынықтыру жаттығулары;
■ гигиеналық факторлар;
■ табиғаттың сауықтыру күштері.
Дене шынықтыру жаттығулары (4-сурет) ең басты құрал 

болып табылады, жаттығуларсыз адамның физикалық потенци-
алына әсер ету мүмкiн емес.

Қорыта келгенде, дене шынықтыру жаттығулары - бұл мақ-

ЖАСТАР
ДЕНЕ 
ТӘРБИЕСІНІҢ 
ӘЛЕУМЕТТІК 
МАҢЫЗЫ
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сатты түрде адамға әсер ету үшін пайдаланылатын  қозғалыс. 
Дене тәрбиесiне дене шынықтыру жаттығуларының әртүрлі 
түрлерін таңдап, кешенді қолдана білу тән.

Гигиеналық факторлар - бұл адамның денсаулығы мен 
жұмысқа қабілеттілігіне әсер ететiн факторлардың жиынтығы. 
Оларға келесілер жатады: еңбек және демалыс тәртібі, дұрыс 
тамақтану, жеке гигиена, дене шынықтыру жаттығулары және 
жарыстардың өтетін жерлердің гигиеналық жағдайы.

ЖАСТАР
ДЕНЕ 

ТӘРБИЕСІНІҢ 
ӘЛЕУМЕТТІК 

МАҢЫЗЫ

Тренажермен
 жаттығу жасау

4

Табиғаттың сауықтыру күштері дегеніміз дене шы-
нықтыру жаттығуларына мүмкіндік беретін табиғи  жағдайлар 
(таза ауа, күн сәулесі, тау немесе теңіз климаты және т.б.), со-
нымен қатар, сауықтырудың жеке құралдары болып табылатын 
және белгілі бір мөлшерде қолданылатын арнайы процедура-
лар (шынықтыру сеанстары, ауа, күн, су ванналары).

Бұл құралдардың барлығы өзара байланыста, кешенді түрде 
қолданылады.

Дене тәрбиесi, сауықтыру және дамыту ұйымдарының ішін-
де мемлекеттік ұйымдар маңызды рөл атқарады: мектепке дей-
інгі мекемелер, жалпы білім беру мекемелері, орта және жоғары 
кәсіби білім беру мекемелері (5-сурет), әскерлер мен флоттар. 

Мемлекет қоғамның денсаулығы мен оның болашағы-
на қамқорлық жасайды. Дене тәрбиесiнiң жеке формасы кез 
келген адамның өз денсаулығын нығайтып, дамуына, соның 
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ЖАСТАР
ДЕНЕ 
ТӘРБИЕСІНІҢ 
ӘЛЕУМЕТТІК 
МАҢЫЗЫ

ішінде, спортқа дайындалуына мүмкіндік береді. Олар: әртүрлі 
қауымдастықтар мен ұйымдар, клубтар, сауықтыру және профи-
лактика орталықтары.

Дене шынықтыру 
сабағында

4

ӨЗІН-ӨЗІ ТЕКСЕРУГЕ АРНАЛҒАН СҰРАҚТАР МЕН ТАПСЫРМАЛАР

1. Жастардың өз денсаулығына және "дене шынықтыру" 
пәніне дұрыс қарамауының себебі неде деп ойлайсыз?

2. Дене шынықтыру жаттығуларын үйретудің қазіргі фор-
малары қалай пайда болды?

3. Ежелгi Грекияның дене шынықтыру саласы бойынша 
қалдырған мұрасының мәдени-әлеуметтік мәні қандай?

4. Олимпиада ойындары туралы не білесіз?
5. П.Ф. Лесгафттың дене тәрбиесіне деген көзқарасы тура-

лы айтып беріңіз. 
6. Келесі ұғымдарға анықтама беріңіз: «дене шынықтыру», 

«спорт», «дене тәрбиесі».
7. Дене тәрбиесі жүйесінің сауықтыру, білім беру, тәрбие-

леу міндеттерін атап беріңіз.  
8. Дене тәрбиесінің негізгі құралдарын атаңыз. Оларға си-

паттама беріңіз. 
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Бұл тарауда, сіз: 

■ ОКББ мекемелеріндегі физикалық тәрбие берудің мақсаты 
мен міндеттері; 

■ ОКББ мекемелеріндегі «Дене шынықтыру» курстарын мең-
гертудегі оқу бағдарламасы;

■ Дене тәрбиесі сабағының ОКББ мекемелерінде  ұйымдасты-
рылуы; 

■ Дене тәрбиесі бойынша оқыту нәтижесіне қойылатын сұраны-
стар жайлы біле аласыз.

ОКББ МЕКЕМЕЛЕРІНДЕГІ  
ДЕНЕ ТӘРБИЕСІ 

2   Бөлім

ОКББ мекемелеріндегі дене тәрбиесі – болашақ кәсіби ма-
ман тұлғасын қалыптастырудағы маңызды компонент. Ол фи-
зикалық сапа мен моторикалық шеберліктің өмірлік маңызы 
бар деңгейін қамтамасыз етуге бағытталған және көпқырлы 
шығармашылық деңгейдің пайда болуына алғышарттар жасай-
ды. Дене тәрбиесі білім берудің міндетті бөлігі бола отырып, 
физикалық денсаулығы және психикалық өркендеуіндегі жал-
пыадамзаттық құндылықтарды қалыптастыруға  сай келеді.   
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ОКББ 
МЕКЕМЕЛЕРІН-
ДЕГІ ДЕНЕ
ТӘРБИЕСІ

2.1. Дене тәрбиесінің мақсаты мен 
міндеттері. Дене тәрбие 
бағдарламасының қысқаша
сипаттамасы.

ОКББ мекемелеріндегі студенттердің дене тәрбиесі мақсаты 
салауатты өмір салты мен кәсіби тұлғаның дене тәрбиесін қа-
лыптастыру негізі болып табылады. 

Дене тәрбиесінің барлық жүйесі интеллектуалды және физикалық әлеуеті, жұмысқа қа-

білеті, өмірлік, әлеуметтік және кәсіби  мотивациясын қалыптастыруға әсер ететін салауат-

ты жастар деңгейін көтеру.

Әлеуметтік, кәсіби және сауықтыру бағытындағы дене тәр-
бие курсы тәрбие, білім беру және дамыту міндеттерін жүзеге 
асырады:

■ Жастар денсаулығын сақтау және нығайту; 
■ Өз денсаулығының жақсы күтімін жасауға тәрбиелеу;
■ Салауатты өмір салтының ғылыми-практикалық негіз

дерімен және дене тәрбиесінің кәсіби тұлғаның дамуын
дағы рөлімен танысу; 

■ дене шынықтыруға деген мотивациялық құндылықты 
қалыптастыру, тұрақты физикалық жаттығулар мен 
спортқа деген қажеттілікке өзін-өзі тәрбиелеу және фи
зикалық өзін шыңдау, жетілдіру;  

■ денсаулықты, психикалық әл-ауқатын сақтау мен нығай
туды қамтамасыз ету үшін кәсіби және өмірлік маңызы 
бар дағдыларды меңгеру;

■ дене шынықтырудағы психофизикалық қабілеттерін, 
жеке тұлға қасиетін және өзін-өзі анықтау қабілетін да
мыту және жетілдіру; 

■ болашақ мамандығына психофизикалық дайындығын 
анықтайтын жалпы және кәсіби қолданбалы физикалық 
даярлықпен қамтамасыз ету; 

■ өмірлік және кәсіби мақсаттарға жетудегі спорттық 
іс-шаралардан шығармашылық тәжірибе жинақтау; 
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ОКББ 
МЕКЕМЕЛЕРІН-
ДЕГІ ДЕНЕ 
ТӘРБИЕСІ

ОКББ мекемелеріндегі «Дене шынықтыру» курстының 
даму бағдарламасы жалпы орта білім беру мемлекеттік стан-
дарты негізінде жасалған. 

Курс өзара байланысты екі компоненттен тұрады:  кәсіби 
маманның дене тәрбие негіздері мен салауатты өмір салтын қа-
лыптастыруды қамтитын міндетті немесе базалық және базалық 
білімді толықтыратын, оның әрбір тұлғаның қызығушылығын, 
қажеттілігін, кәсіби бағытын ескеретін вариативті компонент

Вариативті бағдарлама тақырыптары * белгісімен белгілен-
ген. 

Теориялық материал сауықтыру және кәсіби бағыт-
та құралған. Оның жүзеге асуы дене шынықтырудың ғылы-
ми-практикалық негіздерінің дүниетанымдық жүйесінің қа-
лыптасуына, кәсіптік өсу мен еңбек нарығына бейімделудегі 
белсенділігі және  салауатты өмір салты туралы түсінігімен 
тығыз байланыста.  Теориялық материал төмендегідей тақы-
рыптарды қамтиды: 

1-ТАҚЫРЫП. 1-ТАҚЫРЫП. Дене тәрбиесі мен валеология 
ОКББ мекемелерінің студенттерін жалпы мәдени және кәсіби 
даярлаудағы дене тәрбиесі мен валеология.

Дене тәрбиесі мен спорттың заманауи жағдайы. Дене тәр-
биесі салауатты өмір салтының бір факторы ретінде. Дене тәр-
бие теориясындағы негізгі ұғымдар. Кәсіби тұлғаның қалыпта-
суындағы дене тәрбиесінің орны.  СПО мекемелеріндегі дене 
тәрбиесін ұйымдастырудың ерекшеліктері. Оның валеологи-
ялық және кәсіби (профильдік) бағыты. 

2-ТАҚЫРЫП. Салауатты өмір салты негізі. Денсаулықты 
нығайтудағы дене тәрбиесі. 

Адам денсаулығы, кәсіби маман үшін оның құндылығы 
мен маңызы. Студенттің өмір сүру салты мен дене тәрбие ара-
сындағы өзара байланыс. Жастар денсаулығының заманауи 
жағдайы. Салауатты өмір салтын  қалыптастыру міндеттері 
денсаулыққа жеке көзқарас ретінде. Валеология — денсаулық 
туралы ғылым. Қимыл-қозғалыс белсенділігі (6-сурет). Мен – 
денсаулық. 

Экологиялық факторлардың адам денсаулығына әсері. 
Шылым шегу, алкогольді ішімдіктер мен нашақорлықтың зия-
ны мен алдын алу шаралары. Салауатты өмір салтын қалыпта-
стыруда тұқым қуалаушы аурулардың әсері.  Еңбек және білім 
беру қызметіндегі режим.
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Белсенді демалыс. Бастапқы және өнеркәсіптік гимнастика. 
Жұмыс қабілетін басқару және жетілдірудегі гигиеналық құрал-
дар: жеке гигиена, гидропроцедуралар, монша және массаж.  
Дене тәрбие әдістері мен құралдары кәсіби аурулардың профи-
лактикасы.

Белсенді демалыс 
күш-қуатты тез 

орнына келтіреді.

6

3-ТАҚЫРЫП. Физикалық жаттығулармен өзіндік шұғылда-
нудың методикалық негіздері. 

Өзіндік сабақтардың мотивациясы мен мақсатты бағыт-
тылығы, формасы мен мазмұны. 

Физикалық жаттығулардың әртүрлі бағыттағы сабақтарын 
ұйымдастыру. Жасөспірімдер мен қыздарға арналған өзіндік са-
бақтардың ерекшелігі. Өзіндік сабақтар гигиенасы. Дене бітімін 
қалыпқа келтіру. Шаршап-шалдығудың негізгі белгілері. Негізгі 
жүктемені реттеу факторлары. Кәсіби қозғалыс сапасын дамы-
тудағы сезімталдылық. Жеке жүктеменің орындалуын анықта-
уға көмектесетін  тест тапсырмалары.  

4-ТАҚЫРЫП. Физикалық жаттығулар мен спортпен шұғыл-
данатын білім алушылардың өзін-өзі бақылауы. Кәсіби маңы-
зы бар психофизиологиялық қасиеттерінің шыңдалу деңгейін 
бақылау. 

Спортпен және физикалық дене жаттығуларымен тұрақты 
айналысу кезіндегі дене диагностикасы.  Дәрігерлік бақылау 
және оның мазмұны. Өзін-өзі бақылау, негізгі әдістері мен көр-
сеткіштері, бағалау критерийлері. 
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Физикалық даму, дене бітімі, дене жағдайы, физикалық да-
ярлықты бағалауға арналған әдістерді, стандарттар мен номо-
граммаларды, тест-жаттығуларды қолдану. Бақылаудығ көр-
сеткіш нәтижелеріне байланысты дене жаттығулары мен спорт 
сабақтарының әдістері мен  мазмұнын түзету. Кәсіби маңызды 
психо-физиологиялық қасиеттерді жетілдіру деңгейін бақылау 
(тестілеу).

5-ТАҚЫРЫП. Оқу-өндірістік жұмыстардың психофизио-
логиялық негіздері. Жұмыс қабілеттілігін реттеудегі дене шы-
нықтыру құралдары.

ОКББ мекемелеріндегі студенттердің оқу-өндірістік жұ-
мыстарының психофизиологииялық характеристикасы.   Оқу 
жылындағы студенттердің жұмысқа қабілетін анықтайтын 
факторлар. Емтихан сессиясы барысында студент жағдайының 
өзгеру себептері, нейроэмоционалды, психикалық және психо-
физикалық шаршаудың критерийлері, өндірістік-оқу  жұмы-
старының тиімділігін арттыру жолдары. Бұлшықет релаксаци-
яның мәні.

Аутотренинг және оны жұмыс қабілетін арттыру мақсатын-
да қолдану.

6-ТАҚЫРЫП*. Сауықтыру бағытындағы профильді дене 
тәрбиесі (болашақ кәсіби қызметті ескере отырып).

Арнайы сауықтыру және психофизикалық еңбекке дай-
ындығына жеке және әлеуметтік-экономикалық қажеттілік. 
Оздоровительные и профилированные методы фи¬зического 
воспитания при проведении занятий с различны¬ми видами 
двигательной активности. Профилактика про-фессиональных 
заболеваний средствами и методами физи¬ческого воспитания. 
Контроль (тестирование) состояния здоровья, двигательных ка-
честв, психофизиологических функций, к которым профессия 
(специальность) предъяв¬ляет повышенные требования. Физи-
ческое, нравственное и социальное здоровье личности профес-
сионала.

7-ТАҚЫРЫП*. Дене тәрбие жүйесіндегі жалпы және кәсіби 
дайындық. Белсенді өмірлік позиция. Дене тәрбиесінің әдісте-
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мелік принциптері. 

8-ТАҚЫРЫП*. Валеологиялық және кәсіби бағыттағы дене 
тәрбиесінің әлеуметтік-биологиялық негіздері.

Өздігінен дамитын және өзін-өзі реттейтін биологиялық жүйе 
ретінде адамның биологиялық күйі. Табиғи, экологиялық және 
әлеуметтік-экономикалық факторлардың ағзаға және өмірге 
әсері. Кәсіби, ақыл-ой және дене белсенділігін қамтамасыз ету 
мақсатында дене мүшелерінің функционалдық мүмкіндіктерін 
өзін-өзі жетілдіруде дене шынықтыру мен спорт құралдары. Фи-
зиологиялық механизмдер және дененің жекелеген жүйелерін 
дене шынықтыру жаттығулары арқылы жақсарту. Қозғалтқыш 
функциясы және адам ағзасының түрлі қоршаған орта жағдай-
ларына белсенділігін арттыру.

9-ТАҚЫРЫП*. Маманның кәсіби қызметінде дене шы-
нықтыру.

Өндірістік дене шынықтыру. Өндірістік гимнастика. Жұмыс 
кезінде және бос уақытында дене тәрбиесі мен спорт нысанын, 
әдістерін және құралдарын таңдау ерекшеліктері. Дене мәдени-
еті арқылы кәсіби аурулар мен жарақаттардың алдын алу. Жал-
пы және кәсіби өнімділікті арттырудың қосымша құралдары. 
Ағзаның стреске төзімділігіне, ағзаны зиянды өнімге бейімде-
уге және экологиялық қолайсыз факторларға ықпал ететін дене 
тәрбиесі құралдары мен әдістері.

Барлық тақырып болашақ мамандығының ерекшеліктерін 
ескере отырып сипатталады және табиғи және әлеуметтік про-
цестерді түсіну үшін қажетті арнайы білімдер жүйесін меңгеру-
ді қамтамасыз етеді, қоғам мен жеке адам үшін дене шынықты-
рудың маңыздылығы; олардың бейімделу, жеке және кәсіби 
дамуы, өзін-өзі жетілдіру, білім беру, кәсіби және әлеуметтік-мә-
дени іс-шараларды іске асыруда салауатты өмір салтын ұйымда-
стыру үшін шығармашылық пайдалану.

Оқу-әдістемелік материалда адамның білім беру, кәсіби және 
өмірлік мақсаттарына қол жеткізу үшін дене шынықтыру және 
спорт іс-әрекетінің әдістері мен әдістерінің сипаттамасы бар.
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Зерттеу барысында валеология негіздерімен танысу қара-
стырылған; ақыл-ой мен денсаулығына арналған қондырғыны 
қалыптастыру; кәсіптік ауруларды алдын-алу әдістерін әзір-
леу; массаж және өзін-өзі массаж жасау әдістемелерін иге-
ру, психо-реттеуші жаттығулар; денсаулығыңыз бен кәсіби 
қызметіңіздің жағдайын дербес талдауға мүмкіндік беретін 
сынақтармен таныстыру; жедел шұғыл көмек көрсетудің негіз-
гі әдістерін игеру. Оқу-әдістемелік тақырыптар оқытушының 
таңдауымен анықталады.

1-ТАҚЫРЫП.   Эффективтіліктің, шаршаудың және оларды 
түзету үшін дене шынықтыру құралдарын пайдаланудың ең 
қарапайым әдістері. өзін-өзі бақылау әдістерін, стандарттарды, 
көрсеткіштерді, функционалдық сынақтарды қолдану.

2-ТАҚЫРЫП. Гигиеналық және кәсіби бағыттағы дене жат-
тығуларында өзін-өзі жұмыспен қамтуды ұйымдастыру және 
жүргізу әдісі. Таңдалған мамандықта белсенді демалыс әдісі.

3-ТАҚЫРЫП. Массаж және физикалық, ақыл-ойдың шар-
шауына арналған өз-өзіне массаж.

4-ТАҚЫРЫП.  Тірек-қимыл аппаратының бұзылыстары-
ның алдын алу және түзету. Дене тәрбиесі құралдары мен әді-
стерімен кәсіби аурулардың алдын-алу. Көруді түзету үшін фи-
зикалық жаттығулар.

5-ТАҚЫРЫП. Таңертеңгілік, кіріспе және өндірістік гимна-
стика топтық кешендерін дайындау және енгізу.

6-ТАҚЫРЫП. Профессиограмма және спортограмма. Ма-
манның кәсіптік бейініне негізделген кәсіптік маңызды психо-
физиологиялық және қозғалыс қасиеттерін анықтау әдісі.

7-ТАҚЫРЫП. Денсаулығы мен жалпы дене шынықтыруын 
бағалау үшін міндетті сынақтардың орындалуын өздігінен 
бағалау және талдау. Кәсіби жағынан маңызды қасиеттер мен 
тұлғаның қасиеттерін дамыту деңгейін өздігінен бақылау әдісі.
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8-ТАҚЫРЫП. Өзін-өзі басқарудың жеке күнтізбесін жүргізу 
(жеке медициналық карточка). Денсаулық деңгейін анықтау.

9-ТАҚЫРЫП. Кәсіби бағдарлы қозғалтқыш қызметінің жеке 
денсаулық бағдарламасы.

Оқу-тренинг жаттығулары физикалық қасиеттерді дамытуға, 
дененің функционалдық және моторлық қабілеттерін арттыруға, 
денсаулықты нығайтуға, сондай-ақ кәсіптік ауруларды болдыр-
мауға және алдын алуға 

Міндеттелген спорттық тәжірибеден басқа, бірінші 
және екінші курстарда (гимнастика, спорттық ойындар, жүзу) 
дәстүрлі емес спорт түрлерімен айналысады: ритмикалық және 
спорттық гимнастика, учу, стрейчинг, таеквондо, армреслинг, 
пауэрлифтинг және т.б. (мұғалім таңдауы бойынша).

Оқу-жаттығы сабақтары физикалық қасиеттердің 
дамуына, организмнің функционалды және қозғалу мүмкіндік 
деңгейін көтеруге, денсаулықтың шынығуына, сонымен қатар 
кәсіпке қатысты пайда болатын ауруларды ескерту 
мен алдын алуға көмектеседі. 

Бірінші және екінші курста міндетті спорт 
түрлерінен (жеңіл атлетика, кросс дайындығы, 
шаңғы дайындығы, гимнастика, спорттық 
ойындар, жүзу) бөлек дәстүрлі емес спорт 
түрлері қарастырылған, олар: ырғақты және 
атлетикалық гимнастика, ушу, стретчинг, 
тейквондо, армрестлинг, пауэрлифтинг және 
басқалар (оқытушының таңдауы бойынша).

1. ЖЕҢІЛ АТЛЕТИКА.
КРОССТЫҚ ДАЙЫНДЫҚ 
Жеңіл атлетиканың негізгі жаттығулары — те-

гіс жерде жүгіру, бедерлі жерде жүгіру, жүру, ке-
дергілермен жүгіру, ұзындыққа және биіктікке секіру, лақтыру, 
жеңіл атлетикалық көпсайыс.

Жүгіру — қысқа, орташа және ұзақ қашықтық болып үшке 
бөлінеді. Қысқа қашықтыққа — 100, 200, 400 м және 110 м ке-
дергілі қашықтық жатады. Орташа қашықтыққа 800,1000, 1500, 
2000, 3000 м жүгіру және 3000 м кедергілі қашықтыққа жүгіру 
жатады. Ұзақ қашықтыққа — 5000, 10000, 20000, 42 шақырым 

Қайшы тәсілімен 
биіктікке секіру

7
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192 м марафондық қашықтық және 50 шақырым кросс (дала 
жарысы) жатады.

■ Жүру — 20 шақырым спорттық жүріс.
■ Лақтыру — диск, найза, граната, балға, доп және ядро. 
■ Секіру — орында тұрып және жүгіріп келіп ұзындыққа 

секіру, 
■ биіктікке және сырықпен секіру,
■  үш аттап секіру.

 ШАҢҒЫ ТЕБУГЕ ДАЙЫНДЫҚ

Бұл жүріс техникасының негізін бірінен кейін 
бірі келіп отыратын қимыл - әрекет құрайды.

  1. Аяқпен серпілу тоқталған сәт - бұл 
бір шаңғымен сырғанауға арналған дененің баста-
пқы қалпы.

2. Аяқпен итеруді бастау сәті.
3. Аяқпен серпілу алдында жерге тірейтін аяққа 

салмақ түсіре бастау
4. Жерге тірелген аяқпен серпілуді бастау
5. Соңғы рет серпілу алдындағы оны жаза 

бастау.
6. Аяқпен серпілуді аяқтау, бұл кезде жерге 

тірелген аяқ толық жазылады да, қол аздап бүгіл-
ген қалыпта алға шығады.

 ГИМНАСТИКА
Гимнастика прфильдік, сауықтыру және профилактикалық 

тапсырмаларды шешеді; күш-қутытты, төзімділікті, ептілік-
ті пен икемділікті, тепе-теңдікті дамытады;  кәсіби спортшы 
ретінде жеке қасиеттері: есте сақтау, көңіл бөлу, мақсатқа жету, 
ойлау жақсарады.

Гимнастикамен айналысу барысында төмендегі жаттығу 
түрлері іске асырылады:

■ Жалпы дамытушы жаттығулар;
■ Жұптық жаттығулар;
■ Гантеля және үрленген шарларменжасалатын жаттығулар;
■ Доп, бел сақиналарымен (қыздарға) жасалатын жат-

Шаңғы тебуге 
дайындық

8
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Сақиналармен гим-
настикалық жаттығу

8

тығулар;
■ Аурулардың алдын алуға арналған жаттығулар;
■ Жеңіл және қиын жаттығуларды кездесіп орындату;
■ Дене бітімінің бұзылуына реттейтін жаттығулар;
■ Көңіл аудартатын жаттығулар;
■ денені бос жіберу және тіреу жаттығулары (9-сурет);
■ гимнастиалық қабырғалардағы жаттығулар;
■ көздің көру деңгейін реттейтін жаттығулар;
жаттығу көмплекстері суда және кәсіби гимнастикада орын-

далады.

4. СПОРТТЫҚ ОЙЫНДАР*

Спорттық ойындар кәсіби дайындығын жақсартуға; ден-
саулықты нығайту;  үйлестіру қабілетін дамыту, кеңістіктегі 
бағдарлау, реакция жылдамдығы;  дифференциацияны жақсарту 
(кеңістік, уақытша және қуат);

қозғалтқышты, қуатты және жылдамдықты төзімділікті,  жа-
рылғыш күшті арттыру; қабылдау, назар, есте сақтау, қиял си-
яқты жеке қасиеттерді дамыту, сондай-ақ топтық өзара әрекет-
тесудің үйлесімділігі, тез шешім қабылдау қабілеті;

күшті қасиеттерді, бастамашылығын және тәуелсіздігін да-
мытуға мүмкіндік береді.
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Волейбол

10

Волейбол 
Бастапқы ұстаным, тұрыс,  қозғалыс, трансфер, жеткізу, 

шабуылшы соққы (10-сурет), төменнен екі қолмен допты қа-
былдау, бір қолымен допты қабылдау, содан кейін шабуылға 
және жамбасқа оралуға, кеудеге және асқазанға сырғып, қор-
шау, шабуыл тактикасы, қорғау тактикасы.

Баскетбол
Допты ұстап алу; басқару; допты себетке тастау (орыннан, 

қозғалыс кезінде, секіріп); допты меңгеру әдістері - тарту және 
тебу; қорғау технологиясын қабылдау - ұстап қалу; қоқысқа 
қарсы қолданылатын әдіс - жабу; шабуыл тактикасы; қорғау 
тактикасы.

Қол добы
Үштік позицияда допты ауыстыру және допты ұстау. Жердің 

беткі жағымен допты аудару және аулау; Допты қорғаныс по-
зициясынан қорғаушыға тастау; допты ұстап тұру; допты сын-
дыру немесе таңдау; ойын тактикасы; көлденең қозғалысы; 
қорғаншының, қалқанын сақтандырудың болмауы; шабуыл; 
контраксат.

Футбол
Ұшып келе жатқан допты ортаңғы бөлігінен ұшатын жеңіл 

доппен ойнаңыз; Бүлінген жерлерде және секіруде; аяқты 
аяқпен, кеудемен тоқтатыңыз; допты таңдау; алдаусыратулық 
қозғалыстар; голкиперді ойнау әдісі; шабуыл тактикасы; қорғау 
тактикасы. 
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5. ЖҮЗУ 
Жүзу (11-сурет) респираторлық және жүрек-қантамырлық 

жүйелердің әлеуетін арттырады.
Тренинг барысында негізгі мотор қасиеттері жақсарады: 

күш, төзімділік, жылдамдық.
Кәсіби және профилактикалық құралдар, белсенді демалыс, 

бұлшықет жүйесінің тонусын реттеу құралы ретінде қолданы-
лады.

6. РИТМИКАЛЫҚ ГИМНАСТИКА*
Ритмдік гимнастика (12-сурет) үйлестіру қабілеттерін, шы-

дамдылықты, икемділікті дамытады;

Жүзу

11

Ритмикалық 
гимнастика 
жаттығулары

12
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Фигураның түзетілуіне ықпал етеді; жүрек-қан тамырлары, 
тыныс алу органдарының, жүйке-бұлшықет жүйесінің денса-
улыққа әсері бар; музыкалық сүйемелдеуді пайдалану ритм 
сезімін жақсартады.

Кәсіби бағдарлы гимнастикалық жаттығулар кешені 26 - 30 
қозғалыстан тұрады.

7. АТЛЕТИКАЛЫҚ ГИМНАСТИКА, ТРЕНАЖЕРДА                
ЖҰМЫС ЖАСАУ*

Спорттық гимнастика, тренажерларда жұмыс жасау, фигура 
түзету мәселелерін шешеді, қозғалыстың энергетикалық сипат-
тамаларын саралауды жақсартады, бұлшықет тонусын реттеу; 
іріктелген бұлшықет топтарының абсолюттік және салыстыр-
малы күшін дамыту.

Дөңгелек әдісті кеңейтушілермен, резеңке, негізгі бұлшық 
топтардың күшін дамыту үшін жолақты амортизаторлармен 
қолдану барысында.

8. ЖЕКПЕ-ЖЕК *

Карате-до, айкидо, тейквондо сияқты шығыс 
жекпе-жек түрлері күрделі координациялық қи-
мыл-қозғалыстармен қатар төмендегідей психофи-
зикалық дағдыларды дамытады: жағдаятты алдын 
ала болжау, жедел түрде қорытынды жасау, стрес-
стен арылу, психологиялық қысымнан құтылу, 
психологиялық қозғалыс процесстерін реттеу, өзі-
не деген сенімділік пен тыныштық орнату және де 
дер кезінде дұрыс шешім қабылдау.

Жекпе-жек түрлерімен айналысу барысында 
күрделі координациялық қимыл-қозғалыс дағды-
лары қалыптасып, кешенді жаттығулар мен олар-

ды қабылдау процесстері игеріледі, күш төзімділігі, 
жалпы төзімділік, арнайы икемділік және т.б. физикалық сапа-
лары жақсара түседі.

Дзюдо (13-сурет), самбо, грек-рим және  еркін күрес түр-

Дзюдо

13
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лері төмендегі психофизикалық дағдыларды дамытады: қар-
сы соққыларды жеңу, қарсыластың әрекеттерін болжау, дұрыс 
шешімді таңдай білу, сонымен қатар төзімділік пен шыдам-
дылық таныту.  

Жаттығу кезінде өзін-өзі қорғау тәсілдері игеріледі, статика-
лық және динамикалық күш, күш төзімділігіғ жалпы төзімділік 
пен икемділік сияқты физикалық сапалар жақсарады.

8. ТЫНЫС АЛУ  ГИМНАСТИКАСЫ*

Тыныс алу гимнастикасы организмнің негізгі функционал-
дық жүйелерінің жұмысын жақсартады: тыныс алу және жүрек-
қан тамырлары; өкпенің өмірлік қабілетін арттыруға мүмкіндік 
береді.

Сабақтар барысында қозғалыстардың классикалық әдістері, 
йогидің тыныс алу жаттығулары, тыныс алу гимнастикасы тех-
никасы Лобано-Попова, тыныс алу гимнастикасы әдістемесі 
Стрельникова, Бутейко әдісі игерілді.

Тыныс алу гимнастикасының жаттығулары дене шынықты-
рудың кәсіби және алдын-алу құралы бола алады.

10. СПОРТТЫҚ АЭРОБИКА*

Спорттық аэробика (14-сурет) жылдамдық 
сезімін ырғақ, қозғалыстарды үйлестіру, икемділік, 
күш, төзімділікті дамытады,

Сабақ барысында комбинация меңгеріледі. 
Дене гимнастикалық және акробатикалық эле-
менттерден тұрады, оған міндетті элементтер 
кіреді: секіру, амплитудтық аяқтар, іш бұлшық 
еті үшін жаттығулар, шырмауықта (төрт рет қата-
рынан жүгіріп өту), сондай-ақ алға-артқа бағыт-
талған соққылар; жабылу нүктесіне құлап кету; 
көтерілу, құлау.

11. ГИДРОАЭРОБИКА (АКВААЭРОБИКА)*

Гидроэробика (15-сурет) дененің негізгі функционалдық 

Спорттық
аэробика

14
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жүйелерінің резервтік мүмкіндіктері: респираторлық және 
жүрек-қан тамырлары; нейроэмоционалдық шиеленісті рет-
тейді; негізгі  қасиеттерін дамытады және күші мен жалпы 
төзімділігін жетілдіреді.

Судағы жаттығулар тәуелсіз кешен немесе біріккен жаттығу 
бөлігі болуы мүмкін. Студенттерді бейіндік қасиеттерін дамы-
ту үшін оларды өз бетімен орындауға кеңес беріледі.

9. СТРЕТЧИНГ*
Стретчинг икемділікті дамытады; өмір сүру деңгейін арт-

тырады; денсаулықты нығайту, кәсіптік аурулардың алдын алу 
(остеохондроз, радикулит); артериалды бұлшықеттердің бұл-
шықет тонусын жоғарылатады; байланыстырушы құрылғыны 
күшейтеді. бұлшық топтары демалуға және сіз-психо-эмоцио-
налдық және дене тиеу алып тастау реттеуге мүмкіндік береді 
қабілеті.

Жаттығулар нақты бұлшық топтары созу үшін ең жақсы 
жағдайларды қамтамасыз ету жиынтығын қамтиды. Сондай-ақ, 
созылу жаттығуларының жиынтығын қолдану ұсынылады.

10. ГИМНАСТИКАЛЫҚ ӘДІС ХАТХА-ЙОГА*
Хатха-йога (16-сурет) пластиканы, кәсіби маңызды психо-

физиологиялық функцияларды жақсартады; бұлшықет тону-
сын реттейді.

Омыртқаларын дамытуға, сондай-ақ релаксация жаттығула-

Аквааэробика

15
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рын жылыту немесе сабақтың соңында жасау үшін статикалық 
позаларды (кешендерді) пайдалану ұсынылады.

Адамның ақыл-ойы мен физикалық бірлігі идеясы йога фи-
лософиялық аспектісін ескерместен хэта йоганың жеке элемент-
терін пайдалануға мүмкіндік береді.

14. УШУ ЖАТТЫҒУЫНЫҢ ГИМНАСТИКАЛЫҚ КОМ-
ПЛЕКСІ*

УШУ жаттығуларының динамикалық кешені денсаулық пен 
кәсіби міндеттерді шешеді. Жаттығу кезінде буындардағы мо-
бильділік дамып, икемділікке ие болады. Жаттығуларда акро-
батикалық сипаттың элементтері, тыныс алуымен бірге, негізгі 
моториканы, физикалық қасиеттерді, кәсіби тұлғаның психофи-
зиологиялық қасиеттерін қалыптастырады.

Сабақтың негізгі бөлігін басында және соңында орындауға 
ұсынылады.

ПАУЭРЛИФТИНГ*
Пауэрлифтинг кәсіптік маңызды сапасын дамытады және 

жетілдіреді: күші бар, бас миының бұлшық еттерін, жоғарғы 
иық белдеуін, төменгі қолды; бұлшықет топтарының абсолют-
тік және салыстырмалы күші тексеріледі.

Хатха-йога

16
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15. АРМРЕСТЛИНГ*

Армрестлинг беріктігі мен саралау негізінен жоғарғы дене 
мүшелерін, магистралдық бұлшық етті жақсартады.

Оны дене белсенділігі профильдеу түрі ретінде пайдалануға 
болады.

16. БЕЙСБОЛ*

Бейсбол кәсіби фитнесті жетілдіруге ықпал етеді; денса-
улықты нығайту; үйлестіру қабілеттерін, жеке қасиеттерін, 
күшіне дамыту.

Дене шынықтыру үшінші және төртінші курстарда (студент-
тердің мүдделері негізінде, жынысына, спорттық нысандар, об-
лыс, және т.б..) мұғалім таңдау үшін оқу-жаттықтыру отыры-
стары түрiнде жүзеге асырылады.

2.2. Дене тәрбиесi бойынша сабақтарды 
ұйымдастыру 

Оқу басталғанға дейін бірінші курста студенттер медицина-
лық тексеруден (диспансеризациялау) өтеді. Дене құрылысы-
ның дамуын, дайындығын, негiзгi функционалдық жүйелерінің 
жағдайын тексеру әр студенттің қозғалыс белсенділігінің түрі 
мен көлемін және оның медициналық тобын анықтауға мүмкін-
дік береді. Ол келесі топтарға бөлінеді: негізгі топ, дайындық 
тобы, арнайы топ.

Негiзгi медициналық топқа денсаулығында ауытқулар жоқ, 
дене құрылысы жақсы дамыған және дене шынықтыруға дай-
ындығы жоғары студенттер жатады. 

Дайындық медициналық топқа дене құрылысы толық 
дамымаған, денсаулығында ауытқушылықтары жоқ немесе 
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уақытша ауытқушылықтары бар студенттер жатады.
Арнайы медициналық топқа денсаулығында патологиялық 

ауытқулар бар студенттер жатады.

Белгілі бір ауруға шалдыққа кезде дене шынықтыру жаттығулары мақсат-
ты түрде азайтылады немесе тоқтатылады. 

Дене тәрбиесінің оқытушысы студенттердің дене шынықты-
руға дайындығын тексеру мақсатында жасалған медициналық 
тексеру нәтижелерін пайдаланып, сонымен қатар, олардың 
қандай да бір қозғалыс жаттығуларымен айналысуға деген қы-
зығушылықтарын қарастырып, студенттерді келесі оқу топта-
рына бөледі: спорттық топ, дайындық тобы, арнайы топ.

Спорт бөліміне дене шынықтыру бойынша дайындығы жоға-
ры, мемлекеттік стандарт бойынша бақылау нормативтерін 
орындаған, орта кәсіби білім беру мекемесінде оқытылатын 
спорттың бір түрімен шұғылданғысы келетін студенттер қа-
былданады. Спорт бөлімінде оқу, негізінен, спорттық нәтижеге 
жетуге, таңдаулы спорт түрлері бойынша жарыстарға қатысуға 
бағытталған.

Дайындық
бөлімінде

17
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Дайындық бөлімінде негізгі және дайындық медициналық 
тобының студенттері оқиды. (17-сурет). Оқу кәсіби және са-
уықтыру сипатта болады және ол жалпы және кәсіби қозғалыс 
дайындығын жүзеге асыруға бағытталады.

Арнайы бөлім денсаулық жағдайы бойынша арнайы меди-
циналық топқа жататын студенттерге арналады. Бұл топтағы 
студенттерді дене тәрбиесі бойынша оқытудың негізгі міндет-
тері: дене дамуындағы функционалды ауытқушылықтар мен 
кемшіліктердің алдын алу және жою, түзу дене мүсінін қалыпта-
стыру, денсаулықты қалпына келтіру және нығайту, шаршауды 
жою, еңбекке қабілеттіліктің жоғары деңгейін сақтау, организ-
мнің мүмкіндіктерін жоғарылату, салауатты өмір салтына деген 
қажететтілікті қалыптастыру (шынықтыру, дұрыс тамақтану, 
еңбек пен демалыстың тиімді тәртібі, сауықтыру-қозғалыс бел-
сенділігі).

Орта кәсіби білім беру мекемелерінде дене тәрбиесі оқудың 
барлық кезеңдерінде жүргізіледі. Оқу жоспарында дене шы-
нықтыру пәніне аптасына 2 сағат беріледі. Дене тәрбиесінің 
негізгі формасы - сабақ беру. Барлық сабақтар міндетті болып 
есептеледі.

Студенттер мемлекеттiк стандартты бақылау нормативін  
(жеңiл атлетика, шаңғы, жүзу, негiзгi гимнастика) оқу жылын-
да функционалдық және қозғалыс дайындығы кезеңдерінде 
тапсырады.

Дене шынықтыру бойынша тесттерді дене шынықтыру 
пәнінің оқытушысы сол мамандыққа сәйкес талаптар бойынша 
таңдайды.

2.3. Оқу материалын
         меңгерудi бағалау
 

Бақылау сабақтары әрбір студенттің теориялық және 
әдістемелік білім мен дағдыларды меңгеруі, денсаулық 
жағдайы, физикалық дамуы, психофизикалық және кәсіби-
қолданбалы дайындығы туралы оперативті, айырымды, 
ағымды және қорытынды ақпаратты алуды қамтамасыз 
етеді. Дене тәрбиесі үдерісінің нәтижелілігінің негізгі 
критерийлері болып табылады: 
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Бақылау жаттығулары әр студенттің психо-физикалық, кәсі-
би-қолданбалы дайындығы, денсаулығының жағдайы мен оның 
даму деңгейі, теориялық және әдістемелік материалдарды мең-
геру дәрежесі туралы ағымдағы және қорытынды ақпараттар-
ды өз уақытында алуды қамтамасыз етеді.  Дене тәрбиесi про-
цесінің нәтижесін анықтайтыні негізгі қағидалар:

■ компьютерлік тестiлеу және диспансеризациялау нәти-
желері бойынша студенттiң арнайы медициналық топтан 
дайындық тобына немесе дайындық тобынан негізгі то-
пқа ауысуы;

■ қозғалыс белсенділігіне негізделген талаптар мен көрсет-
кіштер белгіленген минимумнан төмен болмаған жағдай-
да (оқу жаттығулары мен өзіндік жаттығулар аптасына 
кемінде 8-10 сағатты құрауы керек);

■ өмір сүруге қажетті  кәсіби қозғалыс қасиеттерін (физи-
калық), психо-физиологиялық функцияларды және жеке 
қасиеттерді анықтау мақсатында жүзгізілетін тестілеу;

■   денсаулық жағдайының дамуы және оны бұрынғы нәти-
желермен салыстыру арқылы пән бойынша үлгерімді 
бағалау;

■ өмiр сүру стилі мен қимыл белсендiлiгiнiң денсаулық 
жағдайына әсерін өзі бағалау.

■ Оқу соңында студент келесі нәрселерді білуі/түсінуі тиiс:
■ дене тәрбиесi сауықтыру жүйелерiнің денсаулықты 

нығайтуға, кәсіби аурулардын алдын алуға және өмір 
сүру ұзақтығын ұзартуға әсерін;

■ дене шынықтыру сабақтарының формаларын, мақсатта-
ры мен өткізу ерекшеліктерін;

■ жеке дене шынықтыру мен дайындықты бақылау және 
бағалаудың әдіс-тәсілдерін; 

■ дене шынықтыру жаттығуларының әр түрлі бағыттарына 
құрылған жеке сабақтарды жоспарлау жүйесінің ережесі 
мен әдіс-тәсілдері;

Жасай білуі керек: 
■ денсаулықты сақтауды және нығайтуды, адамның жеке 

және психо-физикалық қабілеттерін дамытуды қамтама-
сыз ететін дағдылар мен машықтар жүйесін қолдана білу;

■ дене тәрбиесінің таңдамалы кешендерін, атлетикалық 
гимнастика, ритмикалық және аэробикалық гимнастика 
жаттығуларын орындау;

■ массаж бен релакцияның қарапайым түрлерін жасау;
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■ дене шынықтыру жаттығуларының уақытына бақылау 
жасау;

■ қозғалыстың әртүрлі әдіс-тәсілдерін қолдану арқылы та-
биғи және жасанды кедергілерді жеңу;

■ өзiн-өзi қорғаудың, сақтандырудың әдіс-тәсілдерін орын-
дау;

■ дене шынықтыру сабақтарында топпен бірге шығар-
машылық ынтымақтастықты іске асыру; 

■ денсаулық жағдайы мен өз организмінің функционалдық 
мүмкiндiктерiн есепке ала отырып, арнайы дайындықпен 
бекітілген мемлекеттік стандарттарға сәйкес жеңіл атле-
тика, гимнастика, жүзу, шаңғы тебу бойынша бақылау 
нормативтерін орындау; 

■ алған білімдерін тәжірибеде және күнделікті өмірде пайда-
лана білуі керек:

■ жұмысқа қабiлеттiлiкті жоғарылату үшiн, денсаулықты 
сақтап, оны нығайту;

■ Ресей Федерациясы ТЖМ, ІІМ, ҚҚФ қарулы күштері қыз-
метіне дайындау;

■ жеке, ұжымдық және отбасылық демалыстарды ұйымда-
стыру және өткізу, көпшілік спорттық жарыстарға қатысу;

■ белсенді шығармашылық қызметті, салауатты өмір салтын 
таңдау және қалыптастыру.

Дайындық бөлімі сабақтарының нәтижелеріне қойыла-
тын талаптар

Дене шынықтыру дайындығының динамикасын және дай-
ындық бөлімі студентінің мүмкіндіктерін анықтау үшін оқу 
жылында 1 және 2-кестелерде көрсетілген ұсыныстар қолда-
нылуы мүмкін.

Арнайы бөлім нәтижелеріне қойылатын талаптар
Оқу аяқталған кезде студент келесі нәрселерді білуі керек:
■ тест бойынша өз денсаулығының деңгейін анықтау білу;
■ топпен бірге таңғы жаттығуларды және өндірістік гимна-

стиканы құрып, оны өткізе білу;
■ қозғалыс техникасының элементтерiн меңгеру: релакци-

ялық, жүгіру, секіру, шаңғымен жүру, жүзу;
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■ дене және ми шаршаған кезде жұмысқа қабілеттілікті 
қалпына келтіру үшін дене шынықтыру жаттығуларының 
кешенін құра білу;

1-кесте. Дайындық оқу бөлімінде білім алушы ұлдардың дене 
шынықтыруға дайындығы бойынша деңгейін бағалауға ұсыныс  

Тест
Баға

5 4 3

1. 100 м қашықтыққа жүгіру, с 13,8 14,0 14,6

2. 3 000 м қашықтыққа жүгіру, мин, с 12,30 14,00 Уақытты есепке алмай

3. 5 000 м қашықтыққа шаңғымен жүгіру, 
мин, с 25,50 27,20 Уақытты есепке алмай

4. 50 м қашықтыққа жүзу, мин, с 45,00 52,00 Уақытты есепке алмай

5. Қабырғаға сүйеніп, бiр аяқпен отырып-тұру, 
әр аяққа біреу 10 8 5

6. Ұзындыққа секіру, см 230 210 190

7. Салмағы 2 кг допты басынан асырып 
лақтыру, м 9,5 7,5 6,5

8. Күш тесті — жоғары маңдайшаға көтеру, 
рет 13 11 8

9. Қолды ашып-жұму, рет 12 9 7

10. Координациялық тест — «челнок» жүгіру 
3 х 10 м, с 7,3 8,0 8,3

11. Аяқты кермеге кеткенше көтеру, рет 7 5 3

12. Жаттығулардың гимнастикалық кешені, 
10-балдық меже бойынша:

-	 таңғы гимнастика;
-	 өндірістік гимнастика;
-	 релаксациялық гимнастика

9-ға дейін 8-ге дейін 7,5-ке дейін

Ескерту. Дене тәрбиесі кафедрасы кәсіби-қосымша дайындық жаттығулары 
мен тесттерін кәсіби білім беру мамандығы мен бағытын есепке ала отыра 
дайындайды. 
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■ массаж жасаудың әдіс-тәсілдерін тәжірибеде 
      қолдана білу;
■ бір спорт ойынының техникасын меңгеру;
■ циклдiк спорттың түрлерiн қолдану арқылы шыдам-

дылықты арттыру (терренкур, кростық немесе шаңғы 
дайындығы);

2-кесте. Дайындық оқу бөлімінде білім алушы қыздардың дене шынықтыруға дай-
ындығы бойынша деңгейін бағалауға ұсыныс  

Тест
Баға

5 4 3

1. 100 м қашықтыққа жүгіру, с 16,0 17,0 18,7

2. 2 000 м қашықтыққа жүгіру, мин, с 11,00 13,00 Уақытты есепке алмай

3. 3 000 м қашықтыққа шаңғымен жүгіру, мин, 
с 19,00 21,00 Уақытты есепке алмай

4. 50 м қашықтыққа жүзу, мин, с 1,00 1,20 Уақытты есепке алмай

5. Қабырғаға сүйеніп, бiр аяқпен отырып-тұру, 
әр аяққа біреу 8 6 4

6. Екі аяқпен ұзындыққа секіру, см 190 175 160

7. Салмағы 1 кг допты басынан асырып 
лақтыру, м 10,5 6,5 5,0

8. Күш тесті — төменгі маңдайшаға көтеру, рет 20 10 5

9. Координациялық тест — «челнок» жүгіру 3 
х 10 м, с 8,4 9,3 9,7

10. Жаттығулардың гимнастикалық кешені, 
10-балдық меже бойынша:

-	 таңғы гимнастика;
-	 өндірістік гимнастика;

-	релаксациялық гимнастика

9-ға дейін 8-ге дейін 7,5-ке дейін

Ескерту. Дене тәрбиесі кафедрасы кәсіби-қосымша дайындық жаттығулары 
мен тесттерін кәсіби білім беру мамандығы мен бағытын есепке ала отыра 
дайындайды. 



41

ОКББ 
МЕКЕМЕЛЕРІН-
ДЕГІ ДЕНЕ
ТӘРБИЕСІ

■ демалу жаттығуларын жасау кезінде жұмысқа қабілеттілікті 
арттыру мақсатында демалу жаттығуларының жүйесін білу;

■ өз денсаулығының жағдайын білу, қозғалыс белсенділігінің 
жеке жаттығуларын жасай білу;

■ дене шынықтыру сабақтары процесінде жеке жүктемені 
анықтай білу, оның негізгі қағидаларын, әдістерін және 
факторларын білу;

■ Келесі жаттығуларды жасай білу:
- жерді тіреп тұрып қолды бүгіп-жазу (қыздар үшін 50 
см);
- белтемірге (турникке) тартылу  (ұлдар);
- аяқты қосып, арқамен жатып, қолмен мойыннан ұстап, 
басты көтеру (қыздарға арналған);
- бір орыннан ұзындыққа секіру;
- 100 м қашықтыққа жүгіру;
- -3 000 м (ұлдар)/2 000 м (қыздар) қашықтыққа жүгіру 
(уақытты есептемей);
- Купер тесті – 12-минуттық орын ауыстыру;
- 50 м қашықтыққа жүзу (уақытты есептемей);
- 3 000 м (ұлдар)/2 000 м (қыздар) қашықтыққа 
шаңғымен жүгіру (уақытты есептемей).

1. Орта кәсіби білім беру мекемелерінде студенттерге дене 
тәрбиесі бойынша білім берудің мақсаты  мен міндеттері 
қандай? 

2. Оқу бағдарламасының негізгі бөлімдерін атап, оларға си-
паттама беріңіз. 

3. Дене тәрбиесі процесі нәтижелілігінің негізгі қағидалары 
қандай?

4. Диспансеризациялау және тестілеу нәтижелері бойынша 
дене шынықтыру жаттыруғары үшін студенттер қандай 
медициналық топтарға бөлінеді? 

5. Дене шынықтырумен шұғылдануға қандай оқу бөлімдері 
қарастырылған

ӨЗІН-ӨЗІ ТЕКСЕРУГЕ АРНАЛҒАН СҰРАҚТАР МЕН ТАПСЫРМАЛАР
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Осы тарауды оқығаннан кейін, сіз білетін боласыз:

■ «кәсіби қимылдық даярлау» дегеніміз не;
■ профессиограмма мен спортограмманы қалай құруға болады;
■ әр түрлі мамандықтар бойынша дене тәрбиесінің қандай 
 құралдары және оқыту әдістері ұсынылады.

ДЕНЕ ТӘРБИЕСІНІҢ 
КӘСІБИ-САУЫҚТЫРУ
БАҒЫТЫ

3   Бөлім

     Қазіргі кәсіби қызмет тек қана терең теориялық білімді ғана 
емес, адамның физикалық, психикалық және рухани мүмкін-
дігіне негізделген бірқатар қасиеттерді қамтитын психо-фи-
зикалық дайындықты: жоғары кәсіби қызметін; өндірістік 
және сыртқы ортадағы жылдам өзгеретін жағдайларға, еңбек 
көлеміне және қарқындылығына уақтылы бейімделу үшін 
қажетті ағзаның резервтік физикалық және функционалдық 
мүмкіндіктерінің болуы; белгілі бір уақыт аралығында қал-
пына келу қабілеті; мақсатқа жетуге ұмтылуды талап етеді. 
Сондықтан ОКБ мекемелерінде дене шынықтыруды оқыту ең 
алдымен табысты кәсіби қызмет үшін жеткілікті дайындыққа 
қол жеткізуді қамтамасыз етуге ықпал.
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ететін физикалық, физиологиялық және психикалық қасиет-
терді қалыптастыруға бағытталуы керек.

3.1. Кәсіби-қолданбалы дене 
       дайындығы (КҚдД) туралы
       жалпы ережелер

ОКБ мекемелерінде дене шынықтырудың барлық үрдісі ва-
леологиялық, профильді болуы керек және болашақ маманның 
сапалы даярлау мақсатына бағынуы керек. Дегенмен, дене шы-
нықтырудың өндірістік қызметке әсері тікелей тәуелділіктен 
гөрі әлдеқайда күрделі. Дене тәрбиесі, өндірістік процеске тіке-
лей әсер етпей, еңбек өнімділігінің өсуіне ықпал ететін жанама 
фактор болып табылады. Жалпы және арнаулы дене дайындығы 
жұмыстары еңбек процесінде тікелей қолданысқа ие болмайды, 
бірақ ол денсаулық жағдайы, дене жаттыққандығы дәрежесі, бұл 
мамандық бойынша негізгі физиологиялық қызметтерді жетіл-
діру деңгейі, өндіріс шарттарына бейімделу сияқты факторлар 
арқылы көрінетін табысты кәсіби қызмет үшін алғышарттар жа-
сайды.

Міне сондықтан кәсіби дене тәрбиесі белгілі бір мамандықты 
оқыту процесінде, сондай-ақ тікелей жұмыс барысында маңыз-
ды орынға ие болуы керек.

Кәсіби қимылдық даярлау дегеніміз – дене тәрбиесі мен қимыл белсен-
ділігінің бейіндік түрлерінің өзіндік құралдары мен әдістерін қолданумен 
мақсатқа бағытталған педагогикалық процесс. Бұл процесс нәтижесінде 
психо-физикалық функциялар, қозғалтқыш қасиеттері, негізгі денсаулық 
параметрлері таңдалған мамандық талаптарына сәйкес келеді.

      Кәсіби қимылдық даярлау процесінде келесі негізгі міндет-
тер шешіледі:
■ таңдап алынған кәсіби қызметті меңгеру үшін қимылдың 

ептілігі, дағдылығы және дене шынықтыру-сауықтыру 
білімдерінің жеке қорын жетілдіру;
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■ кәсіби маңызды физикалық және психо-физиологиялық 
қабілеттерін дамыту, іс - әрекетке қабілеттілігінің тұрақты 
деңгейін қамтамасыз ету;

■ еңбек қызметі өтіп жатқан жағдайларға ағзаның бейімділік 
дәрежесінің жоғарылауы; адаптивті қабілеттілігін арттыру, 
денсаулықты сақтау және нығайту бойынша ынтымақта-
стық;

■ заманауи кәсіби тұлғаның адамгершілік, рухани, ерік-жі-
гері мен өзге де қасиеттерін тәрбиелеу.

     КҚДД, бір жағынан, болашақта кәсіптік міндеттерді орын-
даған кезде қолданылатын дене шынықтыру саласынан 
алынған білім, ептілік пен дағдыларды меңгеруді меңзейді. 
Екінші жағынан, болашақ маманның КҚДД-ғы нақты маман-
дыққа оның барлық ерекшеліктерін есепке ала отырып, дене 
дайындығын қалыптастыратын физикалық қасиеттері мен қа-
білеттерінің басым дамуынан тұрады.

Біздің елімізде еңбек гимнастикасы 1920 жылдары пайда болды. Дене шы-
нықтыру жаттығулары белгілі бір мамандыққа тән болатын жұмыстың қалыпы 
мен әдістеріне еліктеді (18-сурет). Еңбек гимнастикасы токарьлардың, жөндеу жұ-
мысшыларының, шахтерлердің оқу жоспарларына енгізілген.

Сонымен қатар Орталық Еңбек Институтында қимыл мәдениеті әдістемесі өн-
діріске оқытуға арнап әзірленген болатын. Ол жұмыскердің ағзасына кәсіби еңбек-
тің жағымсыз әсерін түзететін өндірістік жаттығудан, еңбек гимнастикасы және 
де арнайы жаттығулардан тұрған. Бұл жаттығулар жиынтығын КҚДД бастамасы 
ретінде қарастыруға болады.

Профессиография дегеніміз – мамандық пен маманның физикалық жағдайына 
және оның жеке қасиеттеріне әсер ететін талаптарын жан-жақты зерттеу болып та-
былады.

Дене тәрбиесінің қолданбалы сипаты профессиографияда 
негізделген.

Жоғары талаптар қойылған жеке бас және қимылдық қаси-
еттердің негізгі міндеттерінің негізінде дене тәрбиесінің, оның 
ішінде спорт пен оның элементтерінің ең тиімді құралдары мен 
әдістері таңдалады. Сонымен қатар, негізгі жүйелері мен мін-
деттері жұмыс барысында функционалдық жүктеме мен шар-
шау деңгейімен анықталады.
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Еңбек
гимнастикасы

18

Қимыл-қозғалыс белсенділігінің түрлерін талдау барысында 
жоғары даму деңгейінде жаттығу функцияларына әсер етуінсіз 
маманның толыққанды қалыптасуы мүмкін емес екендігі 
анықталды. Организмге спорттық жаттығулардың максималды 
әсер етуі  кәсіби еңбек пен спорт түрлерінің бірыңғай 
функционалдық бағыттылығы жағдайында ғана қол жетімді 
бола алады. 

Дене белсенділігі мен кәсіби қызметке әсер ету қалыптасқан 
дағдылар мен қабілеттердің жиынтығына, талап етілетін қаси-
еттердің сәйкестігіне, сондай-ақ кәсіби маңызды психо-физи-
калық функциялар мен тұлғалық сипаттамаларды жақсартуға 
бағытталған.

Кәсіби қимылдық даярлығы оқу орнында жастардың дене 
шынықтыру бағдарламасының негізгі бөлігі болып табылады. 
Мысалы, оператор, радио монтаждаушы, әлеуметтік жұмыскер, 
слесарь, құрылысшы, кенші жән т.б. кәсіби қимылдық даярлығы 
бөлінеді.

Дұрыс тандалған қимыл белсенділігінің түрлері, дене тәр-
биесінің құралдары мен әдістері адамның сенсорлық (сезімтал) 
және қозғалтқыш функцияларын шынықтыруына көмектеседі, 
сондай-ақ  қабылдауды, сабырлылықты жақсартады; жауап реак-
циясының жылдамдығын арттырады; қозғалыстарды үйлестіру-
ді жетілдіреді; тұлғаның есте сақтау, ойлау, қиялдау, ұжыммен 
араласу қабілеті және еңбек адамдарына керекті еңбексүйгіштік, 
мақсатқа талпынушылықты дамытады. Арнайы дене дайын-
дығы қазіргі заманғы мамандықтарда әртүрлі іс-шараларды 
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жүзеге асыруды қолдайды. Осылайша, әртүрлі қабілеттердің 
ішінде, атап айтқанда, қимыл қабілеттерінің арасында замана-
уи өндірістегі ерекше орын ептілікке (үйлестіру қабілеттеріне), 
уақыт пен кеңістіктегі нақты қозғалысқа, бұлшықет күштеріне 
тиесілі.

3.2. Профессиограммалар мен 
       спортограммаларды құру

Әр түрлі еңбек түрлеріне кәсіптік қимылдық даярлауға ар-
налған бағдарламаны әзірлеудің негізгі әдісі профессиограмма 
құру болып табылады.

Профессиограмма — белгілі бір мамандықты, соның ішінде осы мамандықтың 
қызметкерге жүктейтін нормалар мен талаптар тізбесін сипаттайтын параметр-
лердің сипаттамасы.

  Профессиограмма негізінен еңбек қызметі қорытындысы-
ның талдау нәтижелері, сондай-ақ бақылаушылардан, бұл сала-
ның сарапшыларынан және мамандарынан  сұхбат алу  нәтиже-
лері арқылы құрылады.

Профессиограмманы  келесі сызба бойынша салады:
■ мамандықтың атауы;
■ оның нарықтық экономикадағы маңыздылығы мен 

орны; 
■ түрі, нысаны, еңбек өнімі;
■ жұмыс тәртібі;
■ медициналық қарсы көрсетімдер; кәсіби аурулар;
■ кәсіпқой маманға жеке, қимыл сапасы және тағы басқа 

қасиеттер бойынша қойылатын талаптар. 
  Мүмкіндігінше бұл талаптарды мамандардың көмегімен 

бұл мамандықтың жоғары талаптар қоятын негізгі функциялар-
дың психофизикалық негіздемесімен толықтырған дұрыс.

Спортограмма — кәсіби маңызды қимыл сапасын, психо-физиологиялық қы-
зметтерін жетілдіруге, маманның жеке тұлға қасиеттерін қалыптастыруға бағыт-
талған қимыл белсенділігі түрлерінің тізімі.
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Құрылыс және операторлық мамандықтарға арналған профес-
сиограмма және спортограмманың жеңілдетілген нұсқаларын 
мысалға келтіреміз (3-кесте). Құрылыс мамандықтары күшті, 
әсіресе иық белдігінің бұлшық еттерін, статикалық төзімділік-
ті, вестибулярлық тұрақтылықты, биіктікте тепе-теңдікті ұстап 
тұруды және қолайсыз қоршаған ортаның факторларына қарсы 
тұруды талап етеді.

3- кесте. Құрылыс және операторлық мамандықтарға арналған профессиограмма 
және спортограмма 

Профессиограмма Спортограмма
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+ + 1. Көрнекі-қимыл реакциясы +

+ 2. Тұрақтылық және зейін аудару + +

+ 3. Реакция жылдамдығы + +

+ + 4. Жалпы төзімділік +

+ + 5. Денсаулықтың негізгі параметрлері + + +

+ 6. Иық белдеуі, дене, аяқ бұлшықеттерінің күші +

+ 7. Статикалық тұрақтылық +

+ 8. Вестибулярлық қарсылық +

+ + 9. Кәрі жілік-білезік буындарында қозғалғыштың дамуы +

+ + 10. Ойлау қабілеті (техникалық, логикалық, 
шығармашылық) +

+ + 11. Стрестік жағдайдағы қимыл мәселесін шешу +
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Биікте жұмыс
жасайтын 

құрылысшы

19

Бір жолы Мәскеу дене шынықтыру және спорт институтының оқытушыларына 
құрылыс училищесінің қызметкерлері келіп, биікте жұмыс жасайтын жас құрылыс-
шыларды даярлауға көмек көрсетуді сұраған (19-сурет). Гимнасттар мұндай сұра-
нысқа таң қалады. Мыңдаған жас жігіттер - болашақ монтаждаушылар, үй төбесін 
жөндеушілер, электриктер, кран автокөлігін жүргізушілер өз мамандығын меңге-
руде үлкен қиындықтарға тап болады. Жігіттер биіктіктен қорқады, олар жоғары 
биіктікте нашар бейімделеді, олар биіктікте құрал-сайманмен жақсы жұмыс істей 
алмайды, кейде биіктікте бастары қатты айналады. Мұғалімдер ойланып жас 
құрылысшыларды даярлау бағдарламасына арнайы гимнастикалық жаттығулар 
жиынтығын енгізуді ұсынды. Содан бері 50 жылдан астам уақыт өтті. Қазіргі таңда 
заманауи мамандықтардың басым бөлігі - оператор, жүргізуші, ауылшаруашылық 
маманы, құрылысшы, электр қуатымен дәнекерлеуші, мұнара кран машинисті, 
биіктікте жұмыс жасайтын монтаждаушы және басқаларына дайындық әдістері ег-
жей-тегжейлі әзірленді.

Операторлық мамандықтар негізінен «адам-көлік» жүй-
есіндегі қызметімен сипатталады. Аталған мамандықтар логи-
стикалық және техникалық ойлау, назар аудара білу, кедергіге 
төзімділік, есте сақтау қабілеті, сенсомоторлық қызмет, уақыт 
жетіспеушілігіне байланысты тиімді шешім қабылдай білу, 
оқыс жағдайда жалпы және жедел төзімділігі сияқты сипат-
тарға үлкен назар аударады.

Бұндай жұмыс орталық жүйке жүйесіндегі (ОЖЖ) күшей-
тілген жүктеменің әсеріне және қимыл белсенділігінің төменгі 
деңгейіне (монотония)  байланысты. Жекеленген кезеңдерде ол 
жоғары жүйке-эмоционалды күшейтумен сипатталады.

Ақпараттық технологиялар саласындағы жұмысқа кәсі-
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би-қимылдық даярлыққа ерекше назар аудару қажет.
Қазіргі жағдайда компьютер білім алу құралы мен кәсіби қы-

змет құралына айналуда.
Компьютермен жұмыс істеу танымдық әрекетті, назарын, 

кеңістікте бағыттауын дамытады; ақпарат алмасуды арттырады; 
ойлауды жүйелейді; көру-қимыл реакциясын жетілдіреді. Оның 
жақсы жағына жұмыстың жеке қарқындылығы мен жұмыс 
ырғағын орнату мүмкіндігін жатқызуға болады. Қарастырылып 
отырған қызмет түрінде әрқайсысы ақыл-ой және физикалық 
әлсіреуді және әбден шаршауға алып келетін, оның жүйке-эмо-
циялық аясына әсер ететін барлық жүктемелері бар (20-сурет). 
Компьютермен жұмыс істеудің ең күрделі талаптар ҚТА-ның 
күйіне және көру қабілетіне қойылады. Сондай-ақ электро-
магниттік және электростатикалық өрістер, инфрақызыл, уль-
тракүлгін және шамалы рентген сәулелері, компьютерлік шу, 
жоғары температура, қоршаған ортаның төмен ылғалдылығы 
сияқты факторлардың жағымсыз әсерлерін атап өту керек.

Компьютермен 
жұмыс істеу

әбден шаршауға 
алып келуі мүмкін 

20

Әлеуметтік-педагогикалық зерттеулердің негізінде 4-кестеде 
көрсетілген профессиограмма жасалған болатын. Ол компью-
термен жұмыс істеу кезіндегі кәсіби маңызды болып табыла-
тын психо-физикалық функциялары мен сапасын, деңсаулықты 
сақтауға және жетілдіруге бағытталған қимыл белсенділігінін 
түрлерін құрайды.

Ақпараттық технологиялар саласында болашақ маман-
дарды кәсіптік қимылдық даярлау кезінде  негізінен ақпарат-



50

ДЕНЕ
ТӘРБИЕСІНІҢ
КӘСІБИ
САУЫҚТЫРУ
БАҒЫТЫ

4 - кесте. Ақпараттық технологиялар саласындағы маманның профессиограммасы 

Кәсіби жағынан маңызды қасиеттер, 
психо-физикалық функциялар Қимыл белсенділігінің түрлері және оларды пайдалану әдістері

Денсаулық жағдайы

Жүрек қан тамырлары жүйесі жұмысын минутына 130-150 соғу тәртібін 
қамтамасыз ететін циклдік қозғалыстар арқылы аэробты төзімділікті 
жаттықтыру: кросс,  шаңғымен сырғанау, жүзу, фитнес- аэробика, кардиофанк, 
калланетика, стретчинг, шейпинг

Көру қабілеті Бейтс, Норбеков, Аветисов, Утехин әдістерін зерттеу және жекелеп қолдану

ҚТА жағдайы
ҚТА бұлшықетін нығайтуға арналған кернеуді босаңсумен алмастыру әдісі 
арқылы жасалынатын жалпы дамыту дене жаттығулары; ҚТА бұлшықетінің 
созылуы

Жүйке-психикалық жағдайы
Қозғалыс бақылауын жетілдіру, психо-физикалық реттеу, кернеу мен 
босаңсуды алмастырып жасалынатын жаттығулар

Зейін
Назар аударуға арналған жаттығулар; қозғалысты басқаруды жетілдіруге 
бағытталған нақты жаттығулар; мобильді және спорттық ойындар; йога 
элементтері

Ойлау қабілеті
Қозғалмалы және спорттық мақсаттық ойындар; нақты мағыналы тапсырманы 
қалыптастыру жаттығулары; ақпараттық, проблемалық және интерактивті 
оқыту әдістерін қолдану

Көру-қимыл
реакциясы

Қимыл міндеті анық қойылған қозғалмалы және спорттық ойындар, спорттық 
жекпе-жек элементтері

Статикалық кернеу
Кернеу мен босаңсуды алмастырып жасалынатын жаттығулар, пауэрлифтинг, 
сквош, бадминтон, зілтемір

Кеңістік бағдарлау
Кеңістікте бағдарлауға арналған дәлдік жаттығулары, волейбол, баскетбол, 
футбол, скейтбординг

Проприоцепторлардың 
дифференциациясы

Қолмен емдеу жаттығулары, армрестлинг, бейсбол, үстел теннисі, 
сенсомториканы жетілдіру

Ақыл-ой шаршағандығы Белсенді демалыс, циклдік жаттығулар, шейпинг, релаксация жаттығулары

тық, бағдарламалық, проблемалық және интерактивті оқыту                      
әдістері қолданылады.
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3.3. Мамандықтардың классификация- 
       сы. Кәсіби қимыл даярлаудың міндет-
      тері, өзіндік кәсіптік аурулар, 
      дене тәрбиесі құралдары
      мен әдістері

Профессиограммалар негізгі мамандықтарды ортақ қимыл 
белсенділігіне қарап топтарға бөлуге, оларға кәсіби қозғалыс 
дайындығы талаптарын дайындауға, кәсіби бағыттағы дене тәр-
биесінің құралдары мен әдістерін ұсынуға мүмкіндік береді.

1. Халыққа қызмет көрсету саласындағы маман-
дықтар (сатушы, даяршы, шаштараз, хатшы және т.б.).

Кәсіби қимылдық даярлаудың міндеттері:
деңсаулықты нығайту; СӨС-ті қалыптастыру; қимыл бел-

сенділігі маңыздылығын сезіну арқылы жүйелі дене жаттығу-
ларына тұрақты қажеттілікті тәрбиелеу; жалпы 
және статикалық төзімділікті дамыту; кіріспе, 
өнеркәсіптік, релаксациялық гимнастика жат-
тығуларын өздігімен жасауға үйрету; массаж 
жасау және өзіне-өзі массаж жасау әдістерін 
үйрену; дифференциацияларды жетілдіру 
(кеңістік, уақытша, динамикалық); 

мейірбандыққа,байсалдылыққа тәрбиелеу.
Өзіндік кәсіптік аурулар: тамырлардың 

кеңеюі, омыртқа остеохондрозы, шораяқ, веге-
то-тамырлық дистониясы, қол сіңірі контрак-
турасы, неврозы, зат алмасуының бұзылуы.

Дене шынықтыруға ұсынылатын құрал-
дар:

кростық және шаңғы даярлығы, ырғақты 
және атлетикалық гимнастика, стретчинг (21 сурет), кернеу мен 
босаңсуды алмастырып жасалынатын жаттығулар, тыныс алу 
жаттығулары, массаж және өзіне-өзі массаж жасау.

Машықтандыру әдістері: біркелкі, идеомоторлық,
айналмалы.
2. Металл өңдеу өнеркәсібі мамандықтары (токарь, 

фрезерші, қашаушы, бұрғышы және т.б.).

Стретчинг қызмет 
көрсету саласындағы 

мамандарға 

21
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Кәсіби қимылдық даярлаудың міндеттері: денсаулықты 
нығайту; СӨС-ті қалыптастыру; иық белдеуі, дене, табан бұл-
шықеті күшінің жетілуі; дененің тіке тұрған жағдайдында те-
пе-теңдікті жақсарту; жалпы төзімділікті, аяқтың статикалық 
төзімділігін, координациялауды, қол қозғалысы дәлдігін, ки-
нестезияны, көру-қимыл функцияларын, зейін қоюды дамыту; 
жүйке-эмоционалдық өрісін нығайту; еңбекқорлыққа, табан-
дылыққа тәрбиелеу.

Өзіндік кәсіптік аурулар: аяқ тамырларының кеңеюі, омы-
ртқа остеохондрозы, жалпақтабан, атеросклероз, зат алмасуы-
ның бұзылуы.

Дене шынықтыруға ұсынылатын құралдар: жеңіл атлетика 
(жүру, секіру), кростық дайындық, атлетика элементтері, стрет-
чинг, баскетбол (22 сурет), қол добы, жекпе-жек күрес, массаж 
және өзіне-өзі массаж жасау.

Машықтандыру әдістері: біркелкі, ауыспалы, қайталанатын 
жүктемелер, аралас, айналмалы.

3. Радиоэлектроника, электротехника, энергетика, 
сағат, тігін өнеркәсібі және байланыс мамандықтары (ра-
дио құрастырушы, кішігірім бөлшектерден зат жинаушы, сыз-
башы, тігінші, сағатшы және т.б.).

Кәсіби қимылдық даярлаудың міндеттері:
деңсаулықты нығайту; СӨС-ті қалыптастыру; жалпы 

төзімділікті, қол саусақтарының қозғалыс үйлесімділігін, ре-
акцияның жылдамдығын дамыту; дене бұлшықетін жетілдіру; 
зейін қоюды, қиялдау қабілетін жетілдіру; еңбекқорлыққа, та-

Баскетбол
22
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бандылыққа, байсандылыққа тәрбиелеу.
Өзіндік кәсіптік аурулар: остеохондроз, миопия (алыстан на-

шар көру), астигматизм, Рейно ауруы, невроз, аяқ тамырлары-
ның кеңеюі.

Дене шынықтыруға ұсынылатын құралдар: 
жеңіл атлетика (жүру, секіру, лақтыру), кернеу мен босаңсу-

ды алмастырып жасалынатын жаттығулар, ырғақты және атле-
тикалық гимнастика, тыныс алу жаттығулары, стретчинг, волей-
бол элементтері, дифференцировканы жетілдіру, массаж және 
өзіне-өзі массаж жасау.

Машықтандыру әдістері: қайталанатын жүктемелер, интер-
валды, аралас.

4. Көлік мамандықтары (машинист, машинист көмек-
шісі, тракторшы, автомобиль көлігінің, құрылыс және ауыл ша-
руашылығы техникасының жүргізушісі және т.б.).

Кәсіби қимылдық даярлаудың міндеттері:
деңсаулықты нығайту; СӨС-ті қалыптастыру; қозғалыстарды 

үйлестіруді, жалпы және статикалық төзімділікті, кәсіби қыз-
меттерді: көру-қимыл, реакцияның жылдамдығы, вестибулалық 
тұрақтылық, зейін аудара білу, болжауға қабілетін  дамыту; жүй-
ке-эмоционалдық өрісін нығайту.

Өзіндік кәсіптік аурулар: остеохондроз, радику¬лит, тамыр-
лардың кеңеюі, созылмалы бронхопневмония, тығындалған эн-
дартериит.

Дене шынықтыруға ұсынылатын құралдар: 
атлетті гимнастика элементтері; стретчинг; кернеу мен бо-

саңсуды алмастырып жасалынатын жаттығулар; тыныс алу гим-
настикасы; жекпе-жек күрес элементтері, ушу; жеңіл  атлетика 
элементтері (қайталамалы жүгіріс, жақын қашықтыққа жүгіру); 
спорттық ойындар; массаж және өзіне-өзі массаж жасау.

Машықтандыру әдістері: идеомоторлық, аралас, интервал-
ды.

5. Құрылыс мамандықтары (ағаш шебері, тас қалаушы, 
әрлеуші, сылақшы, сырлаушы, монтаждаушы және т.б.).

Кәсіби қимылдық даярлаудың міндеттері:
деңсаулықты нығайту; СӨС-ті қалыптастыру; күшін, әсіресе 

иық белдеуі мен аяқ бұлшықеті күштерін, статикалық төзімділік-
ті, вестибулалық тұрақтылықты, ептілікті, биіктікте және шекте-
улі сүйеніште тепе-теңдікті ұстап тұру қабілетін, назар салуды 
дамыту; қолданбалы икемдерді қалыптастыру (баспалдаққа, 
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арқанға (23-сурет), сырыққа және басқаларға көтерілу); сыртқы 
ортаның қолайсыз факторларына тұрақтылығын арттыру; ең-
бекқорлыққа, табандылыққа, төзімділікке, қайсарлыққа тәрби-
елеу.

Өзіндік кәсіптік аурулар: остеохондроз, радикулит, пнев-
мония, аллергиялық аурулар (бояғыштарға және химиялық 
заттарға аса сезімталдық), бронх демікпесі, терінің қабынуы, 
иммунитет бұзылуы (жасушалық деңгейде ағзаның қорғаныс 
күшінің азаюы).

Дене шынықтыруға ұсынылатын құралдар: 
тік, көлбеу, көлденең бетке, арқанға көтерілу жаттығулары; 

жеңіл атлетика (орташа және алыс қашықтыққа жүгіру);  спорт-
тық аэробика, атлетті гимнастиканың элементтері; тренажер-
лармен жұмыс жасау; гидроаэробика жаттығулары; бастапқы 
орнынан әртүрлі тереңдікке секіру; жекпе-жек, күрес, спорттық 
ойын элементтері; массаж және өзіне-өзі массаж жасау.

Машықтандыру әдістері: айналмалы, аралас, интервалды.
6. Конвейерлік-ағымдық өндіріс мамандықтары 

(сағат, автокөлік жинаушы, аяқкиім тігуші және т.б.).
Кәсіби қимылдық даярлаудың міндеттері:
деңсаулықты нығайту; СӨС-ті қалыптастыру; қозғалыстың 

дәлдігі мен жылдамдығын, ерекше ептілік пен жалпы шы-
дамдылықты, көңіл бөлуді дамыту; қозғалыс үйлесімділігін, 
көру-қимыл қызметін, кинестезияны, (кеңістіктік, уақытша, 
бұлшықет күші) жетілдіру; еңбекқорлықты, қателіктерді мой-
ындау қабілетін тәрбиелеу.

 

Канатпен көтерілу
23
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Өзіндік кәсіптік аурулар: остеохондроз, радикулит, пневмо-
ния, аллергиялық аурулар (бояғыштарға және химиялық зат-
тарға аса сезімталдық), бронх демікпесі, терінің қабынуы, им-
мунитет бұзылуы.

Дене шынықтыруға ұсынылатын құралдар: 
жеңіл атлетика элементтері (жақын қашықтыққа жүгіру, 

қайталамалы жүгіріс); қозғалыс дәлділігін дамытатын, баскет-
бол, гандбол және басқа да спорттық ойындардың элементтері; 
шаңғымен серуендеп, белсенді демалыс ретінде жүзу; ушу, 
стретчинг, тренажор және атлетті гимнастика элементтері; мас-
саж және өзіне-өзі массаж жасау.

Машықтандыру әдістері: біркелкі, қайталанатын жүктеме-
лер, айналмалы, жарыстық.

7. Тоқыма өндірісінің мамандықтары 
(тоқымашы, айналдырушы, тігінші және т.б.).

Кәсіби қимылдық даярлаудың міндеттері:
деңсаулықты нығайту; СӨС-ті қалыпта-

стыру; қозғалыстың үйлесімділігін, дәлді-
гі мен жылдамдығын, жалпы және арнайы 
төзімділікті, аяқтың және артқы бұлшықет-
тердің, қол буындарындағы қозғалғыштығын, 
назар аударуды, көру-қимыл қызметін дамыту;

дифференцировканы жетілдіру; ағзаны 
белгілі бір жағдайларға бейімдеу үрдісін же-
делдету;

күрделі микроклиматтық жағдайларға және 
олардың жұмыс қабілеттілігіне төзімділікті, 
сабырлылықты жоғарылату; еңбекқорлықты, 
мұқияттылықты, шыдамдылықты, табан-
дылықты тәрбиелеу.

Өзіндік кәсіптік аурулар: невроздар, ги-
пертония, терінің қабынуы, пневмосклероз, 
тыныс алу жетіспеушілігі, остеохондроз,  та-
мырлардың кеңеюі, жалпақтабан.

Дене шынықтыруға ұсынылатын құралдар: 
Қозғалыстардың заттармен келісімділігі бойынша жал-

пы даму жаттығулары (секіргіштер (24 сурет), теннис және 
нығыздалған доптар, гимнастика таяқтары, шоқпарлар) және 
заттарсыз; жеңіл атлетика элементтері (қайталамалы жүгіріс, 
орташа және алыс қашықтыққа жүгіру; жеңілдетілген жеңіл ат-
летика снарядтарын берілген қашықтыққа бар күшімен лақты-

Секіргішпен
жаттығу

24
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ру); шаңғы даярлығы элементтері; баскетбол элементтері: доп-
ты (оң және сол қолмен) бағыты мен қарқынын өзгерте алып 
жүру; түрлі қашықтыққа допты жасырын және күтпеген жер-
ден беру; кедергілерді өту эстафетасы; ушу элементтері; жүзу; 
суаэробикасы; стретчинг; массаж және өзіне-өзі массаж жасау.

Машықтандыру әдістері: қайталанатын жүктемелер, айнал-
малы.

9. Жабдықтарды монтаждау, төсеу және жөндеу маман-
дықтары (слесарь-монтаждаушы, слесарь-жөндеуші, механика 
жинастырушы слесарь, слесарь-құрастырушы және т.б.).

Кәсіби қимылдық даярлаудың міндеттері:
деңсаулықты нығайту; СӨС-ті қалыптастыру; қолдың 

ептілігін және күшін, қолдын саусақтары мен буындары бұл-
шықетінің статикалық және динамикалық төзімділігі және 
постуральді бұлшықеттердің статикалық төзімділігін (арқа, 
құрсақ тығыршығы және сан бұлшықеттері), иық белдеуінің, 
дененің, табан бұлшықеті күшін, тік қалпында тепе-теңдік 
сақтау, төзімділікті, қол қозғалысын үйлестіруді, есте сақтау 
қабілетін, зейін қоюды жақсарту; бұлшық еттердің саралануын 
жақсарту; мөлшерлі қозғалыстарды жақсарту; қатайту; ең-
бекқорлықты, табандылықты, мақсаттылықты тәрбиелеу.

Өзіндік кәсіптік аурулар: остеохондроз, миопия, астигма-
тизм, Рейно ауруы, діріл аруы, невроз, тамырлардың кеңеюі.

Дене шынықтыруға ұсынылатын құралдар: гимнастика (ги-
настикалық орындықта немесе қабырғада гантельдермен (25 
сурет), нығыздалған доптармен, резеңке амортизаторларымен 
жаттығу); атлетті гимнастика; 

Жаттығу құрылғысында жаттығу; жекпе-жек күрес, ушу 

Гантельдермен 
жаттығу 

25
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элементтері; тыныс алу гимнастикасы; жеңіл атлетика (лақты-
рудың әр түрі, ядро лақтыру); спорт ойындарының элементтері 
(қолдардың қозғалуының дәлдігі мен ептілігі, зейін қою және 
т.б.); жүзу; ағзаны шынықтыру; массаж және өзіне-өзі массаж 
жасау; релаксация жаттығулары.

Машықтандыру әдістері: айналмалы, бірқалыпты, қайталан-
балы жүктемелер, интервалды, идеомоторлық.

10. Көмір және тау-кен өнеркәсібі мамандықтары (көмір 
комбайны машинисті, шахта жабдықтары бойынша электр 
слесарі, шахталардың электровозы машинист, тік қабаттар үң-
гушісі, бұрғылаушы және т.б.).

Кәсіби қимылдық даярлаудың міндеттері:
деңсаулықты нығайту; СӨС-ті қалыптастыру; қолдың ептілі-

гін және күшін, ептілік пен жалпы шыдамдылықты, иық белбеуі 
мен артқа бұлшықеті күші, икемділікті, зейін қоюды жақсарту; 
енбектеп өту икемін қалыптастыру; ағзаны шынықтыру; нақты 
еңбек жағдайларына бейімделуді арттыру; еңбекқорлық пен та-
бандылықты тәрбиелеу.

Өзіндік кәсіптік аурулар: омыртқа жарақаттары, остеохон-
дроз, радикулит, тамырлардың кеңеюі, шаңауру.

Дене шынықтыруға ұсынылатын құралдар: 
атлетті гимнастика, жаттығу құрылғысында жаттығу (26 

сурет), жекпе-жек күрес элементтері, жеңіл атлетика (орташа 
және алыс қашықтыққа жүгір, секіру, лақтыру), шаңғы спорты, 
релаксация және тыныс алу гимнастикасы, жүзу, массаж және 

Жаттығу 
құрылғыларында 

26



58

ДЕНЕ
ТӘРБИЕСІНІҢ
КӘСІБИ
САУЫҚТЫРУ
БАҒЫТЫ

өзіне-өзі массаж жасау.
Машықтандыру әдістері: бірқалыпты, қайталанбалы жүк-

темелер, интервалды.
10. Басқару құрылғысы операторлары (оператор, радио-

шы- оператор,  есептеу машинасы операторы және т.б.).
Кәсіби қимылдық даярлаудың міндеттері:
деңсаулықты нығайту; СӨС-ті қалыптастыру;  жеке қозға-

лыстың шапшаңдығын,  алдын-ала пайда болатын реакциялар-
ды, дене бұлшықетінің статикалық төзімділігін,  ойын ептілігін, 
есте сақтау, ойлау, көңіл бөлуді жақсартады; сабырлылықты 
арттырады.

Өзіндік кәсіптік аурулар: невроз, миопия, астигматизм, 
остеохондроз,  кеуде қуысының пішіні өзгеруі,  тамырлардың 
түйнеліп кеңеюі.

Дене шынықтыруға ұсынылатын құралдар: жедел реакци-
яны жаттығу; спорт ойындарының элементтері (волейбол, ба-
скетбол, қол добы, үстел теннисі), стретчинг;  жекпе-жек күрес, 
ушу элементтері; жүзу;  тырысу мен босаңсуды алмастырып 
жасалынатын жаттығулар, массаж және өзіне-өзі массаж жасау.

Машықтандыру әдістері: идеомоторлы, айналмалы, интер-
валды.

11. Су көлігі мамандықтары (бірінші қатарлы теңізші, 
машинист, моторшы, кеме радио операторы және т.б.).

Кәсіби қимылдық даярлаудың міндеттері:
деңсаулықты нығайту; СӨС-ті қалыптастыру; вестибулалық 

тұрақтылықты арттырды;  өрмелеп шығу, секіру, тепе-теңдік-
ті сақтау дағдыларын жетілдіру; аяқ, құрсақ тығыршығы және 
иық белдеуі бұлшықетінің күшін, төзімділігін жетілдіру; жадты 
дағдыландыру;  еңбекқорлықты, мұқияттықты тәрбиелеу.

Өзіндік кәсіптік аурулар: остеохондроз, радикулит,  та-               
мырлардың кеңеюі, созылмалы бронхопневмония, тығын-
далған эндартериит, Меньер ауруы.

Дене шынықтыруға ұсынылатын құралдар:  гимнастика 
(бұрылулар, еңкеюлер, баспен және денемен айналу;  арқанға, 
сырыққа, баспалдаққа көтерілу; шектелі тіреуішпен жүру; гим-
настика орындығы мен бөренеде тепе-теңдікті сақтап үйрену; 
(акробатикалық жаттығулар); тыныс алу гимнастикасы; жүзу               
(әртүрлі айналымдар, бұрылулар және т.б. жүзу әдістерін үй-
рену);  жаттығу құрылғысында жаттығу (гимнастикалық дөңге-
лек, айналмалы кресло, белдемше, төрт адымды және тік әткен-



59

ДЕНЕ
ТӘРБИЕСІНІҢ
КӘСІБИ
САУЫҚТЫРУ
БАҒЫТЫ

шектер және т.б.);  массаж және өзіне-өзі массаж жасау.
Машықтандыру әдістері: бірқалыпты, интервалды, қайта-

ланбалы жүктемелер.
12. Ауылшарушылық мамандықтары (фермер, малшы, 

комбайншы, тракторшы, машинамен сауу операторы, азық ин-
дустриясы маманы, механизатор және т.б.).

Кәсіби қимылдық даярлаудың міндеттері:
деңсаулықты нығайту; СӨС-ті қалыптастыру; жалпы және 

статикалық төзімділікті, икемділікті, иық белдеуі, дене, аяқ бұл-
шықеттерін жақсарту, көру-қимыл қызметін, назар аудару қа-
білетін жетілдіру.

Өзіндік кәсіптік аурулар: остеохондроз, радику¬лит, артрит, 
тығындалған эндартериит, тамырлардың кеңеюі, қол буындары 
бұлшықетінің сіресуі, аллергиялық аурулар, созылмалы брон-
хопневмония.

Дене шынықтыруға ұсынылатын құралдар:  кростық және 
шаңғы даярлығы, атлетті гимнастика, стретчинг, тыныс алу жат-
тығулары, жекпе-жек, спорт ойындары, жүзу, массаж және өзі-
не-өзі массаж жасау, психиканы реттеуші жаттығулар.

Машықтандыру әдістері: қайталанбалы жүктемелер, айнал-
малы, бірқалыпты, интервалды.

13. Компьютерлер мен ақпараттық технологиялар-
ды пайдалануға байланысты мамандықтар (жүйе әкімгері, 
бағдарламашы, дизайнер, копирайтер және т.б.).

Кәсіби қимылдық даярлаудың міндеттері:
деңсаулықты нығайту; СӨС-ті қалыптастыру; аэробты 

Бадминтон

27
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төзімдікті жақсарту; бұлшықет корсетін күшейту;  көру қа-
білетін жақсарту; көру-қимыл үйлесімділігін жетілдіру; жүй-
ке-эмоционалды ортасын нығайту.

Өзіндік кәсіптік аурулар: остеохондроз, көздің көру қа-
білетінің нашарлауы, ҚТА-ның бұзылуы, вегетотамырлы ди-
стония, ОЖЖ жоғары сезімталдығы.

Дене шынықтыруға ұсынылатын құралдар:
Кростық дайындық; шаңғы; жүзу; Бейтс, Норбеков, Авети-

сов әдісті; саралануды жетілдіру (еңістіктік, уақытша, бұлшық 
ет күштерін); спорт ойындары; бадминтон (27 сурет); қиыл 
белсенділігінің аэробты түрлері; массаж және өзіне-өзі массаж 
жасау.

Машықтандыру әдістері: бірқалыпты, құбылмалы, ақпа-
раттық, идеомоторлық.

14. Медициналық және педагогикалық мамандықтар 
(кардиолог, невропатолог, офтальмолог, оториноларин¬голог, 
тәрбиеші, мұғалім, мектеп психологы және т.б.).

Кәсіби қимылдық даярлаудың міндеттері:
деңсаулықты нығайту; СӨС-ті қалыптастыру; жүйке-эмоци-

оналды жүктемені жою; адамға ізеттілік құрмет көрсетуді және 
адамгершілік қасиеттерін тәрбиелеу.

Өзіндік кәсіптік аурулар: вегетотамырлы дистония, невроз, 
заттардың алмасуының бұзылуы, орталық жүйке жүйесінің  ги-
перқозғыштығы.

Дене шынықтыруға ұсынылатын құралдар:
спорт ойындарының түрлері, аэробты жүкте-

мелер, кростық даярлау, босаңсу жаттығулары, 
тыныс алу жаттығулары, массаж және өзіне-өзі 
массаж жасау.

Машықтандыру әдістері: бірқалыпты және 
идеомоторлық.

15. Өнерге қатысты мамандықтар  (сәу-
лет өнері суретшісі, мата суретшісі, тастарды 
оюшы, т.б.) 

Кәсіби қимылдық даярлаудың міндеттері:
деңсаулықты нығайту; СӨС-ті қалыптасты-

ру; шығармашылық қабылдауды дамыту; аэробты төзімділікті 
жоғарылату; жүйке-эмоционалды жүктемені жою.

Өзіндік кәсіптік аурулар:  вегетотамырлы дис¬тония, аяқ 
тамырларының  кеңеюі, сіңірлердің өзгеруі, орталық жүйке 

Армрестлинг

28
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жүйесінің   гиперқозғыштығы.
Дене шынықтыруға ұсынылатын құралдар: аэробты жүкте-

мелер, спорт ойындары, армрестлинг (28 сурет), стретчинг,  бо-
саңсу жаттығулары, ырғақты және атлетті гимнастика.

Машықтандыру әдістері: идеомоторлық, бірқалыпты, қайта-
ламалы жүктемелер.

16. Бизнес және сауда саласындағы мамандықтар  (ау-
дитор, экономист, қаржы сарапшысы, сатып алу 
жөніндегі менеджер, сату жөніндегі менеджер, 
дистрибьютор, бренд-менеджер, мерчендай-
зер,т.б.).

Кәсіби қимылдық даярлаудың міндеттері:
деңсаулықты нығайту; СӨС-ті қалыптастыру; 

аэробты және күштік төзімділікті дамыту; жүй-
ке-эмоционалды ортаны нығайту; ұжыммен жұ-
мыс істеу қабілетін тәрбиелеу.

Өзіндік кәсіптік аурулар:  вегетотамырлы
дистония, невроз, ҚТА-ның бұзылуы, орталық 

жүйке жүйесінің гиперқозғыштығы.
Дене шынықтыруға ұсынылатын құралдар: 

спорт ойындарының түрлері, кростық даярлық, фитнес, аэроби-
ка, массаж, тыныс алу жаттығулары, жүзу, аэробты және күштік 
жүктемелер (29 сурет).

Машықтандыру әдістері: бірқалыпты, қайталанбалы жүкте-
мелер, интервалды, идеомоторлық.

Аэробика сабағында

29

ӨЗІН-ӨЗІ ТЕКСЕРУГЕ АРНАЛҒАН СҰРАҚТАР МЕН ТАПСЫРМАЛАР

1. Жастардың еңбекке деген кәсіби қимылдық даярлығы 
дегеніміз не?

2. Профессиография дегеніміз не?
3. Сіздің мамандығыңыз үшін кәсіптік маңызды қимыл 

сапасын, әлеуметтік және психо-физиологиялық функция-
ларды атаңыз.

4. Сіздің мамандығынызға қатысты профессиограмма 
құрыңыз.
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Осы тарауды оқығаннан кейін, сіз білетін боласыз:

■ «кәсіби-валеологиялық қимыл белсенділігі» дегеніміз не;
■ қимылдарды оқытуда қандай оқыту әдістері пайдаланылады;
■ қимылдарды басқаруды жақсартуға қандай факторлар ықпал 

етеді.

ЖҮЙКЕ-ЭМОЦИОНАЛДЫҚ
ОРТАНЫ КҮШЕЙТУ ҮШІН
ҚИМЫЛДЫ БАСҚАРУ

4   Бөлім

Қазіргі еңбек жағдайында үйлестіруші компонент мәні мен 
қозғалыстың мағыналы мазмұны ұлғаяды; орталық жүйке ме-
ханизмдерінің, сенсомоторлық функцияларының, қозғалысты 
басқарудың рөлі күшейтіледі; адамның қозғалтқыш қабілет-
теріне қойылатын талаптар өзгереді.  Осыған байланысты 
жастардың дене тәрбиесі саласына жаңа міндеттер қойылған. 
Еңбек және күнделікті адам қызметінің тиімділігі оның жалпы 
дене шынықтыру дайындығының деңгейімен ғана емес, сон-
дай-ақ бар қозғауыш шамасын ұтымды пайдалану мүмкіндігі 
анықталады. 

Тәжірибе көрсеткендей, өмірлік, соның ішінде еңбек 
жағдайларында туындайтын жүйке-эмоциалық ширығу қозға-
лыстардың сәйкес келмеуіне тез әсер етеді: 
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физиологиялық діріл жиілігі мен амплитудасы ұлғаяды, бұл-
шықет тонусы, жүрек-қан тамырлары және тыныс алу жүйе-
лерінің қызметі артады. Бейтарап жағдайларда байқалмаған 
қозғалыс құрылымын сипаттайтын бұзушылықтарды көрсе-
тетін деректер бар.

Кәсіби-валеологиялық қимыл белсенділігі — бұл жеке тұлғаның нақты қыз-
метте өнімділікке жету үшін физикалық мүмкіндіктерін және айрықша қызмет ор-
тасында қолайлы жұмысқа қабілеттілігін жақсартуға бағытталған әрекеті.

Нысаналы қозғалыс дайындығы маманның кәсіби қызметтегі 
эмоционалды күйіне күмәнсіз оң әсер ететіндігі отандық және 
шетелдік ғалымдардың зерттеу нәтижелерімен дәлелденеді. 
Сенсомоториканы жақсарту, уақытты бағдарлау, әртүрлі анали-
затор жүйелеріне (көрнекі, есту, қозғалтқыш және т.б.) бағыт-
талған реакциялар, бұлшық ет тонусын басқару (кернеу мен 
босаңсуды алмастыра отырып жасалынатын жаттығулар) және 
тыныс алу жаттығуларының орындалуы есте сақтау, назар ауда-
ру, бағдарламалау, болжаушылық, кеңістіктік қиялдау; уақытты 
бағалау және қабылдау тетіктері; жүйке процестерінің функци-
оналдық қозғалғыштығы, яғни жүйке-эмоционалды шиеленісті 
арттыруды талап ететін кәсіби міндеттерді шешу сияқты көп-
теген мамандар үшін осындай бейіндік психо-физиологиялық 
қызметтердің дамуына ықпал ететіндігі анықталған.

Қозғалысты оқытуда, үйлестіру механизмдерін жетілдіруде, 
идеомоторлық және ақпараттық оқыту әдістері қолданылады.

Идеомоторлық әдіс негізіне оны жүзеге асыруға қатысатын 
белгілі бір қозғалыс мақсаты мен бұлшықет тобының бейнелі 
көрінісі жатады. Басқаша айтқанда, бұл  ойдағы дайындық.

Ақпараттық әдіс нақты орындалатын қозғалысты қажет 
болғанда салыстыру кезінде қателерді түзетуден тұрады.

Берілген әдістерді қолдану ерікті назар және ойлау сияқты 
негізгі бейіндік қызметтерін дамытуға ықпал етеді.

Дәлдік қозғалысын мақсатты дайындауға арналған жаттығу-
лар, реттеудің тиісті жүйелік механизмдерін белсенділікке тар-
туға, белгілі бір мағыналық қозғалу міндетін қалыптастыруға 

ЖҮЙКЕ-
ЭМОЦИОНАЛДЫҚ 
ОРТАНЫ 
КҮШЕЙТУ
ҮШІН ҚИМЫЛДЫ
БАСҚАРУ
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байланысты таңдалады.
Қажығандық немесе жүйке-эмоциялық қозудың пайда бо-

луына байланысты бейіндік қимылды ойындар мен нәтижеге 
мақсатталған (қозғалысты орындау дәлдігі) эстафеталарды 
қолданған жөн.

Ағзаның негізгі жүйелеріндегі қозғалыс бақылауын және 
оң функционалды өзгерістерді жетілдіруге: кәсіби қимыл бел-
сенділігі бойынша жағымды жүйке-эмоциялық әсер беретін 
сабақтар өткізу (музыкалық сүйемелдеумен); студенттің дене 
шынықтыру жаттығуларының бағытын және денеге әсерін 
білуіне негізделген маңызды нәтижеге қол жеткізуге деген 
сенімі; бастапқы қалпын нақты анықтау және орындауы; тыныс 
алуға назар аударуы; изометриялық және изотоникалық режим-
дердегі бұлшықет жұмысын кезектестіруі мүмкіндік туғызады.

ЖҮЙКЕ-
ЭМОЦИОНАЛДЫҚ 

ОРТАНЫ 
КҮШЕЙТУ

ҮШІН ҚИМЫЛДЫ
БАСҚАРУ

ӨЗІН-ӨЗІ ТЕКСЕРУГЕ АРНАЛҒАН СҰРАҚТАР МЕН ТАПСЫРМАЛАР

1. Кәсіби-валеологиялық қимыл белсенділігі дегеніміз не?
2. Қимыл белсенділігі кәсiби тапсырмаларды шешуге және 

маманның эмоционалдық күйiне қалай әсер етедi?
3. Идеомоторлық және ақпараттық әдістерінің мәні неде?
4. Дәлділік қимылдарын арттырудың негізгі құралдары мен 

әдістері қандай?
5. Қимылдарды басқаруды жетілдіруге ықпал ететін фактор-

ларды атаңыз.
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КӘСІБИ ТҰРҒЫ-
ДА МАҢЫЗДЫ 
ДЕНЕ (ҚИМЫЛ) 
ҚАБІЛЕТ-
ТЕРІ. ОЛАРДЫ 
ЖЕТІЛДІРУДІҢ 
ҚҰРАЛДАРЫ 
МЕН ӘДІСТЕРІ.

Осы тарауды оқығаннан кейін, сіз білетін боласыз:

■ жұмыстың тиімді орындалуы үшін маман қандай қимыл қабілеттеріне ие болуы 
керек?

■ бұлшықеттердің негізгі топтарын дамыту үшін қандай жаттығулар жиынтығы 
пайдаланылады;

■ шыдамдылықты, икемділікті және ептілікті дамыту үшін қандай әдістер қолда-
нылады.

КӘСІБИ ТҰРҒЫДА МАҢЫЗДЫ
ДЕНЕ (ҚИМЫЛ) ҚАБІЛЕТТЕРІ. ОЛАРДЫ 
ЖЕТІЛДІРУДІҢ
ҚҰРАЛДАРЫ МЕН  ӘДІСТЕРІ

Қозғалтқыш әрекеті, оның шарттары қандай болса да, белгілі 
бір дәрежеде күш, төзімділік, жылдамдық, икемділік, ептілік та-
нытуына байланысты.

Бұлар - кез-келген кәсіби қызметті тиімді орындауға мүмкін-
дік беретін негізгі қозғалтқыш қасиеттері.

Сондай-ақ, бұлшықеттерді өз бетімен босатуға қабілеттілігі, 
ырғақтық, дәлдік сияқты бірнеше мамандықтарға тән осындай 
физикалық қасиеттерді белгілеген жөн.

Қазіргі кезде адамға қажетті жекеленген қабілеттер тобын 
уақыт пен кеңістіктегі қозғалыстарды саралау, бұлшықет топта-
рын ширату және босату ептілігі құрайды.

5   Бөлім
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сондай-ақ темір шебері немесе фрезерші жеткілікті қимыл 
дайындығысыз қажетті бөлшегін жасап шығара алмайды.
Кәсіби қимыл дайындығы барысында еңбек және өмір жағдай-
ына қажетті физикалық қасиеттер мен қабілеттерді тәрбиелеу 
маңызды рөл атқарады. Кәсіптік даярлаудың негізі әртүрлі 
жұмысты табысты жүргізудің алғышарты болатын дененің 
сақтаулы мүмкіндіктерін жоғарылату, қимыл сапасын дамы-
ту, қимыл дағдыларын игеру сияқты жалпы дене дайындығы 
(ЖДД) болып табылады.

Зерттеулерге сәйкес, дене (қимыл) қабілеттері 40% мамандықтарға қажет, шапшаңдылық 

— 58, төзімділік — 64, қозғалыстарды үйлестіру (үйлестіру компоненті) —78, тепе-теңдікті 

сақтау қабілеті — 87, вестибулалы тұрақтылық — 98, есте сақтау қабілеті — 52, назар ауда-

ру — 91, ойлау қабілеті — 65%.

5.1. Күш

Болашақ мамандарды кәсіптік және қимылдық даярлауда 
бұлшықеттің күшін дамыту маңызды орын алады.

Бұлшықет күші — бұл адамның кедергіні жеңу қабілеті, яғни 
бұлшықеттің тырысуы арқылы оған қарсы тұру.

Өндірісте де, үйде де көптеген жұмыс түрлері бұлшықет 
күшіне жоғары талаптар қояды,

Бұл пайдалы қазбаларды іздеу, өндіру, жерасты, құрылыс, 
бұрғылау, ағаш кесу, ауыл шаруашылығы және басқа да жұмы-
стар.

Кез-келген қозғалыс (өндірісте, үйде және спортта) бұл-
шықет күшіне жұмысқа қабілеттілікті анықтайтын физика-
лық қабілеттердің бір түрі ретінде негізделген. Күш көбіне 
төзімділік пен шапшандыққа байланысты.

Бұлшықеттің күші екі негізгі режимде көрінеді: изотоника-
лық және изометриялық. Изотониялық режімінде бұлшықеттер 
жиырылу (қысқартылу немесе жиырылу)  арқылы қозғалыс 
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жасайды (динамикалық күш). 
Изометриялық режімінде бұлшықеттер ширығады, бірақ 

қозғалыс жасамайды (статикалық күш).
Динамикалық, статикалық және аралас күштер жүйке-бұл-

шықет тырысуының әртүрлі деңгейлерімен орындалады.
Бұлшықет күшінің білінуі келесі факторларға байланысты:
■ ОЖЖ жайғдайына;
■ Бас ми қабатының тиісті қызметіне;
■ Физиологиялық қөлденең жолақты бұлшықет;
■ Бұлшықетте болып жатқан биохимиялық процесстер.
Өзіндік күштік (статикалық режимде білінетін), жылдам-

дық-күштік (динамикалық режимде білінетін), сондай-ақ жа-
рылғыш күшке (ең кішкене уақыт кезеңінде күштің көп мөл-
шерін көрсету мүмкіндігі) бөлінеді.

Жылдамдық-күштік тырысулар меңгеру мен жол беру болып 
бөлінеді. Мысалы, жатып тіреу кезінде қолды бүгіп және жазу 
кездегі бүгу жол беру болып, ал жазу меңгеру болып саналады.

Бірдей жаттығу жасау кездегі адамның күші дене салмағына 
байланысты. Абсолюттік және салыстырмалы бұлшықет күші 
ұғымы бар.

Абсолютті күш — бұл адам өзінің дене салмағын ескерместен көрсете алатын 
максималды күші.
Салыстырмалы күш — меншікті массаның бірлігіне келетін күш.

Күштің даму дәрежесі түрлі конструкциялардың динамоме-
трлері көмегімен өлшенеді.

Күштемелі жаттығулар кедергілік сипатына байланысты ке-
лесі топтарға бөлінеді: сыртқы кедергісі бар жаттығулар, серік-
тестің қарсы әрекеттесуі жаттығулары, сыртқы ортаға қарсы 
әрекеттесу жаттығулары, жалпы гимнастика    жаттығулары 
(кермеге тартылу, қолды тіреуішке бүгу және жазу және т.б.).

Дененің пішіні мен салмағын, бұлшықеттер рельефін үй-
лесімді дамытып, күштемелі жаттығуларды орындау кезінде 
бұлшықеттің жиырылуын бақылайтын үйлестіру мүмкіндік-
терін жақсарту үшін, мүмкіндігінше барлық негізгі бұлшықет 
топтарын қамту керек. Еңбек және өмір жағдайында ең маңыз-
ды болып табылатын бұлшықет топтарының дамуына баса на-
зар аудару керек. Бұған омыртқа бағанасының бүккіштері пен 
жазғыштары, жамбас буындарының бұлшықеттері, қол мен 
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аяқтың жазғыштары, үлкен көкірек бұлшықеті, бел аймағы-
ның және іш қуысының бұлшықеті кіреді. Жақсы дамыған іш 
бұлшықеті ішкі органдардың (вегетативті функциялардың) 
қалыпты жұмысына ықпал етеді. Күштемелі жаттығуларды 
орындаған кезде, салмақ көтерген кезде пайда болатын жүкте-
мелердің арқасында дененің белдік аймағы жарақатқа сезімтал 
екенін есте сақтаңыз. Күштемелі жаттығуларды қажығандық 
болмаған кезде, яғни орталық жүйке жүйесінің қозғыштығы 
төмендегенде орындаған жөн. 16-18 жас аралығындағы сту-
денттерге арналған күштемелі жаттығуларды іріктеу жыны-
сын, жасын, ДТН деңгейін, психомоторикасын, бұлшықет 
күшін, жеке тұлғаның даралығын дамытуды есепке алып, қол-
жетімділік принципін қолдана отырып, жүргізілуі керек.

Дене бітіміне байланысты сымбат үш түрге бөлінеді: астениялық, нормо-
стениялық және гиперстениялық (30 сурет). Дегенмен, адам әрқашан бір 
типке жатпайды, көбінесе негізгі типке қосымша, басқалардың ерекшелік-
тері де кіреді. Дене бітімін басқа типке ұқсайтындай өзгерту өте қиын, 
сондықтан бар сымбаттың артықшылықтарын көрсетіп, жетілдіруге тыры-
су керек.

Атлетті гимнастика құралдарын пайдалану 
кезінде антропометриялық өлшемдерге негізделген 
дене бітімі түрін ескере отырған жөн.

Шымыр дене бітімді (нормостеника) адам  кең 
иықты және шымыр. Күштік жүктемелер оның 
салмағының дамуына және бұлшықеттердің жеңіл-
детілуіне жақсы әсер етеді.

Астеник - әлсіз бұлшықеттерімен сипаттала-
тын адам, оған бұлшықеттердің күші мен көлемін 
өсіру қиын. Атлетті гимнастикада жақсы нәтиже-
лерге жету үшін астениктерге жүктеменің қарқын-
дылығын көтеруге снаряд массасын қайталау санын 

азайту және қатар көбейту ұсынылады. Бұл жағдайда күштік 
жаттығуларды ауыстырып отыру керек.Дене

бітімі 

28
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Гиперстениктің қанқа сүйегі күшті, әдетте бұлшықеті жұм-
сақ болып келеді. Осындай типті адамдар толықтыққа бейім-
делген, сондықтан спортпен шұғылданғанда арнайы тәсілді 
қажет етеді. Жаттығулар жиынтығы кешенінен басқа, жүктеме-
лердің салмағы азайған кезде, бірақ қайталау саны артқан кезде 
төзімділікті дамытуға назар аудара отырып, жаттығу жүйесіне 
жүгіру, жүзу және спорттық ойындарды қосу ұсынылады. Ги-
перстеник тамақ ішу тәртібіне өте мұқият болу керек.

Бұлшықет массасын көбейту үшін жаттығулар жасалатын  
бұлшықеттердің тырысуының ең жоғары деңгейінде болмауы 
керек.

Жүктеме салмағын 10-12 есе көтеруге мүмкін болатындай 
таңдаған жөн.  Снарядтың бастапқы салмағы 3 кг аспауы керек. 
Жұмысқа қабілетін толық қалпына келтіруге уақыт болмайтын-
дай етіп, кішігірім үзілістермен (2-4 минут) 3-4 тәсілдерді орын-
даңыз. Кідірулерді баяу жұмыс арқылы, икемділікке арналған 
жаттығулар арқылы жасау керек.

Күш беретін жаттығулар кешенін жиі өзгертпеген жөн, тек 
3-4 аптадан кейін ғана, ал жаттығулар саны мен ауырлық түсіру 
көлемі жиі өзгері тұруы керек. Жүзу мен сауықтыру жүгірісі 
жаттығуларын қосып аптасына 2 - 4 рет жаттығуға жасаған жет-
кілікті. 

Егер жалпы әсер ету жаттығулары ең күшті бұлшықет топта-
рына қолданылса, аптасына үш жаттығу жұмыстары жеткілікті 
болады. Егер жаттығулар шағын бұлшық топтарын дамытуға 
бағытталған болса, жаттығу жұ

мыстары санын 4-5 есеге дейін арттыру ұсынылады. Тү-
стен кейін немесе кешке жаттығуға болады, бірақ ұйқыға 1,5-2 
сағатқа дейін және тамақтан кейін 1-1,5 сағаттан кейін ғана жат-
тығуға болады. 

Басқа бағдарлы жаттығулармен салыстырғанда, күштемелі 
жаттығулар денеге үлкен әсер етеді.

Әсіресе күшті қажет ететін жаттығуларды орындау кезінде 
тыныс алуға байыппен қарау керек. Тыныс алу дененің қозғалы-
сымен сәйкес келуі керек, бұл жағдайда көкірек куысы кеңейеді: 
қолды жоғарыға көтергенде, жан-жаққа жайғанда, денені түзу-
легенде. Денені бүгу, қолды төменге түсіру, көкірек қуысының 
жиырылуы дем шығаруға ыңғайлы.
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Үлкен жүктемелер  жартылай тыныс алумен жасалынады, 
қайталау арасындағы үзілісте бір немесе екі тыныс циклін (дем 
алу - дем шығару) жасау керек.

Тыныс алудың кідіруіне жол бермеуді есте сақтау керек.

16—17 жастағы жігіттер мен қыздарға шектік кернеу және 
жуық шектік кернеумен жаттығу қажетсіз болып табылады.

Атлетті гимнастикамен шұғылдану 30-60 минутқа созыла-
тын таңертеңгі жаттығулармен толықтырылуы керек. Олар не-
гізінен циклдық жаттығулар, икемділікке арналған жаттығулар, 
ауыспалы тырысу мен босаңсу, керілу жаттығулары.

Жаттығулармен шұғылдану әсері келесі жағдайларда әл-
деқайда жоғары болады:

■ СӨС-тын ұстанса;
■ ақуыздың жеткілікті мөлшерде немесе басым болуы, 
        тамақ ішу тәртібін сақтау;
■ күн тәртібін және жеке тазалықты сақтау. 
Төменде бұлшықеттердің негізгі топтарын дамытуға ар-

налған жаттығулардың үлгілік жиынтығы берілген.

1. Түрегеп тұру, бір қолыңыз тіреніште, екінші қолын созыңқылап 
алақанмен төмен қаратып гантель немесе гирді ұстап тұру. Қозға-
лыс иық буындарымен кездесіп, оң және сол қолмен жасалына-
ды. Сүйеніш ретінде сырық, гимнастикалық қабырғаны және т.б. 
пайдалануға болады.

2.  Түрегеп тұру, бір қолды бастың артына қойып, екінші қолын со-
зыңқылап алақанмен төмен қаратып гантель немесе гирді ұстау. 

I ЖИЫНТЫҚ
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КӘСІБИ ТҰРҒЫ-
ДА МАҢЫЗДЫ 
ДЕНЕ (ҚИМЫЛ) 
ҚАБІЛЕТ-
ТЕРІ. ОЛАРДЫ 
ЖЕТІЛДІРУДІҢ 
ҚҰРАЛДАРЫ 
МЕН ӘДІСТЕРІ.

Жаттығу жоғарыда көрсетілгендей орындалады.
3. Түрегеп тұру, зілтемірді қолға алып бастың артына қою. Зілтемірді 

қысып көтеру.
4. Түрегеп тұру, қолдарды созынқырап алақанмен төмен қаратып 

гантель ұстау. Қолдарды шегіне дейін екі жаққа жаю. Қимыл иық 
буындарында орындалады.

5. Түрегеп тұру, гантельдің үстінгі шарын ұстап, қолды жан-жаққа 
жаю. 6—7 с. ұстап тұру.

6. Түрегеп тұру, кеуденің тұсында қолда шынтақ жағында бүгілген 
күйінде эспандерді ұстау. Кеуденің деңгейінде эспандерді жан-

жаққа созу.
7. Көлденең үстелдің шетіне ішпен жату, қолға гантелельдер немесе 

зілтемір алып, алға созу, аяқтар қозғалмайтындай бекітілген. Түзу-
ленген қолдарды иық деңгейіне көтеру.

8. Кермеде қолдардың арасын кең ашып ұстап, асылып тұру. Дене-

7
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КӘСІБИ ТҰРҒЫ-
ДА МАҢЫЗДЫ 
ДЕНЕ (ҚИМЫЛ) 
ҚАБІЛЕТ-
ТЕРІ. ОЛАРДЫ 
ЖЕТІЛДІРУДІҢ 
ҚҰРАЛДАРЫ 
МЕН ӘДІСТЕРІ.

мен тартылып соңғы қалпын бір қалыпта ұстау. 
9. Түрегеп тұру, дене алға еңкейген, қолдар гантельдермен төменге 

түсірілген. Қолдарды көлденең қалыпына дейін жан-жаққа кө-
теру. Аяқ пен қолдар түзуленген. Соңғы қалыпын 3—5 с. дейін 
бекіткен жөн.

10. Түрегеп тұру, дене алға еңкейген, қолдар гантельдермен төменге 

түсірілген. Білек көлденең жазықтыққа перпендикуляр. Шынтақ 
буынында бүгілген күйінде қолдарды жан-жаққа жаю. Соңғы қа-
лыпын 3—5 с. дейін бекіткен жөн. 

11. Түрегеп тұру, аяқты екі жаққа қою, дене алға еңкейген, қолда зіл-
темір. Қолдардың шынтақ буынында бүгілген күйінде, зілтемірді 
кеуде деңгейіне көтеру. Аяқты тізе буынында бүкпеу керек.

12.  Отыру, қолдар гантельмен тізеде. Қолдарды түзулеп, кейде дең-
гейінде жан-жаққа жаю.

13. Көлбеу орындықта жату, қолдар гантельмен санның жанында. 
Қолдарды шет жақтан тіке көтеру.

9

13
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КӘСІБИ ТҰРҒЫ-
ДА МАҢЫЗДЫ 
ДЕНЕ (ҚИМЫЛ) 
ҚАБІЛЕТ-
ТЕРІ. ОЛАРДЫ 
ЖЕТІЛДІРУДІҢ 
ҚҰРАЛДАРЫ 
МЕН ӘДІСТЕРІ.

14. Бүйірлеп жату, бір қол бастың астында, екіншісі гантельмен сан-
ның үстінде. Қолды тік қалпына жеткенше көтеру. Дәл солай басқа 
қолымен.

 II ЖИЫНТЫҚ

 Үлкен кеуде бұлшықеттері жұмысын жақсартуға арналған жат-
тығулар
1. Түрегеп тұру, қолдар гантельдермен төменге түсірілген және мак-

сималды түрде алақандарды сыртқа бұру. Қолдарды шынтақ буы-
нында бүгу.

2.   Гимнастика орындығында арқамен жату. Қолдар жан-жаққа жай-
ылып, еденге жетіп тұр. Кеудеге жеткенше   қолдарды шынтақ 
буынында бүгу.

3. Көлденең гимнастика орындығында қолға гантельды алып, арқа-

мен жату. Қолдарды жан-жаққа түзу және бүгілген күйінде жаю 
(а). Дәл солай көлбеу орындыққа арқамен жатып, басымен жоғары 
жату (б); басымен төмен жату (в).

14

15

1
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КӘСІБИ ТҰРҒЫ-
ДА МАҢЫЗДЫ 
ДЕНЕ (ҚИМЫЛ) 
ҚАБІЛЕТ-
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ҚҰРАЛДАРЫ 
МЕН ӘДІСТЕРІ.

4. Гимнастика орындығында отыру, қолдар гантельмен максималды 
артқа қойылған. Қолдарды алға ауыстырып, төстің алдында айқа-
стыру. 3—5 с. аралығында бекіту.

 

5. Еденге жатып тіреу. Қолдың буындары саусақпен бір-біріне қа-
рай бұрылып, бір-біріне жақын немесе бір-бірінің үстінде орна-
ласқан. Түзу арқамен қолды шынтақ буындарда бүгу және жазу. 
Максималды қайталау.

 6. Еденге жатып тіреу. Аяқтар жоғарыда тұр, қолдар кеңінен қой-
ылған. Қолдарды бүгу және жазу. Аяқтар түз қалпында, бел ай-
мағында бүгілмеу керек. Максималды қайталау.

 7.     Түрегеп тұру, аяқты екі жаққа қою, дене алға еңкейген, зілтемірді 
кең ұстау. Зілтемірді кеудеге дейін көтеру.

3б

3в
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КӘСІБИ ТҰРҒЫ-
ДА МАҢЫЗДЫ 
ДЕНЕ (ҚИМЫЛ) 
ҚАБІЛЕТ-
ТЕРІ. ОЛАРДЫ 
ЖЕТІЛДІРУДІҢ 
ҚҰРАЛДАРЫ 
МЕН ӘДІСТЕРІ.

8. Көлденең гимнастика орындығында қолға зілтемірді алып, арқамен 
жату, зілтемір кең ұсталған. Зілтемірді кеудеден тік қысып көтеру.

 

9. Еденге жатып оң қолмен тірену, сол қол шетте. Қолдардың қалпын 
өзгерту.

III ЖИЫНТЫҚ

Трапеция тәрізді бұлшықеттердің жұмысын жақсартуға арналған жат-
тығулар

1. Түрегеп тұру, қолдар гантельмен шынтақ буынында кеуде тұсында 
бүгіліп тұр. Арқа бұлшықеттері жұмысына назар аудара отырып, 
қолдарды алақанымен төменге қаратып түзулеу.

2. Гимнастика орындығында отыру, зілтемір бастың артында кең 
ұсталған. Сығымдап көтеру.

7

8

9
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КӘСІБИ ТҰРҒЫ-
ДА МАҢЫЗДЫ 
ДЕНЕ (ҚИМЫЛ) 
ҚАБІЛЕТ-
ТЕРІ. ОЛАРДЫ 
ЖЕТІЛДІРУДІҢ 
ҚҰРАЛДАРЫ 
МЕН ӘДІСТЕРІ.

3. Гимнастика орындығында отыру, гирлерді қолда кеуде тұсында 
ұстау. Екі гирді қатар және кезектесіп сығымдап көтеру.

4. Кермеде қолдардың арасын кең ашып асылып тұру. Желкені 
кермеге тигізіп тартылу.

5. Аяққа салмақ салып, кермеде қолдардың арасын кең ашып 
асылып тұру. Тартылу.

6. Аяққа салмақ салып, кермеде қолдарды кері ұстап, асылып тұру. 
Тартылу.

IV ЖИЫНТЫҚ
Өте кең арқа бұлшықеттері жұмысын 
жақсартуға арналған жаттығулар

1. Түрегеп тұру, қолдар жоғарыда, қолда 
эспандер. Тек иық буындарындағы түзу 
қолдардың артқа және алға қозғалуы.

5 6

1
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КӘСІБИ ТҰРҒЫ-
ДА МАҢЫЗДЫ 
ДЕНЕ (ҚИМЫЛ) 
ҚАБІЛЕТ-
ТЕРІ. ОЛАРДЫ 
ЖЕТІЛДІРУДІҢ 
ҚҰРАЛДАРЫ 
МЕН ӘДІСТЕРІ.

2. Түрегеп тұру, оң қол гантельмен немесе гирмен төменде, сол қол 
санға тірелген. Тіке оң қолды максималды артқа жоғарыға көтеру. 
Дәл солай екінші қолмен.

3. Түрегеп тұру, қолмен зілтемірді санның артында ұстау. Зілтемірді 
тік қолмен артқы жақтан дененің еңкейтумен қатар, жоғарыға 
көтеру.

  
4. Еденде отыру, қолмен гимнастика орындығына тіреп (иықтан 

кеңірек), тізе буынында аяқтың бүгілуі. Түзу қолға тіренуге дейін 
жету. Соңғы қалыпын 6 с дейін ұстап тұру.

5. Кермеде қолдардың арасын кең ашып асылып тұру. Кермеге 
иықпен тартылып отырып, денені оң және сол арқа бұлшықеттері 
күшімен оңға, солға кезектесіп бұрмалау. Соңғы қалыпын ұстап 
тұру.

 6. Гимнастика орындығында ішпен жату, қолдар гантельмен саннын 
үстінде. Қолдарды максималды түрде арттан жоғарыға көтеру. 
Бастапқы қалыпына оралу.

4 5
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КӘСІБИ ТҰРҒЫ-
ДА МАҢЫЗДЫ 
ДЕНЕ (ҚИМЫЛ) 
ҚАБІЛЕТ-
ТЕРІ. ОЛАРДЫ 
ЖЕТІЛДІРУДІҢ 
ҚҰРАЛДАРЫ 
МЕН ӘДІСТЕРІ.

7. Гимнастика орындығында жату (орындықтын соңғы жағы иықпен 
қатар болуы керек), қолдар ауыр гантельмен іштін үстінде. Тік 
қолдарды бастан ары жіберу  (гантельмен жерге тиетіндей) және 
бастапқы қалпына оралу (а). Дәл сондай жаттығуды зілтемірмен 
(б), екі гантельмен (в) орындауға болады.

V ЖИЫНТЫҚ

Бицепсті жетілдіруге арналған жаттығулар

Бицепс (иықтың екі басты бұлшықеті) иықтың алдыңғы 
бетінде орналасқан. Әдетте жақсы жетілген кезде тері астынан 
білініп, иығында айқын көрінеді. Бицепс білек пен иыққа 
қатар әсер етеді.
1. Түрегеп тұру, аяқтарды бөлу, қолдар төменде, қолдың буын-

дары гантельдермен алақаны алдыға бұрылып тұр.  Қолдың 
шынтақ буынында алма-кезек және қатар бүгілуі.

2. Көлденең гимнастика орындығында арқамен жату, қолдар ган-
тельдермен екі жақта, қол буындары алақанды жоғары қаратып 
бұрылып тұр. Қолдың шынтақ буынында қатар бүгілуі.

7а
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КӘСІБИ ТҰРҒЫ-
ДА МАҢЫЗДЫ 
ДЕНЕ (ҚИМЫЛ) 
ҚАБІЛЕТ-
ТЕРІ. ОЛАРДЫ 
ЖЕТІЛДІРУДІҢ 
ҚҰРАЛДАРЫ 
МЕН ӘДІСТЕРІ.

3.  Түрегеп тұру, аяқтар иық енімен түзетілген, зілтемірмен қолдар 
төменде, қол буындары алақанды төмен қаратып бұрылып тұр, 
зілтемір жақын және орташа ұсталып тұр. Қолдың шынтақ буы-
нында қатар бүгілуі.

 

4.   Гимнастика орындығының шетінде отыру, қолдар зілтемірмен ті-
зеде тұр, қол буындары алақандармен жоғары қарап тұр, зілтемір 
жақын және орташа ұсталып тұр. Қолдың шынтақ буынында қатар 
бүгілуі (а). Дәл солай алақаны төменге қарап тұрған жағдайда (б).

 

5. Гимнастика орындығының шетінде отыру, қолдар зілтемірмен 
төменде және алақандары сыртқа қарап тұр. Қолдың шынтақ буы-
нында шет жақтарынан үстіге алма-кезек және қатар бүгілуі.

6. Алға еңкейіп, оң қолды оң жақ беттегі санға тіреп, екінші қолында 
гантель. Қолдың гантельмен шынтақ буынында бүгілуі. Дәл солай 
басқа қолымен.

 

7. Үстінде зілтемірі бар, гимнастика орындығы алдында тізерлеп 
тұру. Зілтемірді кеуде тұсына дейін көтеру.

8. Жартылай жүрелеп отыру, қолда зілтемір, қол бындары алақа-
нымен жоғары қарап тұр, зілтемір жақын және орташа ұсталып 
тұр, шынтақтан санға тіреліп тұр. Қолдың шынтақ буынында бү-
гілуі.

2 3
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КӘСІБИ ТҰРҒЫ-
ДА МАҢЫЗДЫ 
ДЕНЕ (ҚИМЫЛ) 
ҚАБІЛЕТ-
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ЖЕТІЛДІРУДІҢ 
ҚҰРАЛДАРЫ 
МЕН ӘДІСТЕРІ.

9. Гимнастика орындығында отыру, тізелер екі жаққа айырылып 
тұр, оң қол буынымен тізеге тірліп тұр, дене кішкене оңға 
бұрылып және алға еңкейіп тұр, сол қол тізелер арасында және 
алақаны алға қарап тұр. Сол қолдың шынтақ буынында бүгілуі; 
шынтақ буынында қол буынын және білекпен бір уақытта ішке 
және сыртқа қарай айналдыра отырып жасау. Дәл солай екінші 
қолымен.

10. Түрегеп тұру, оң қол гантельмен бағана үстіндегі жастықта. Қол-
дың шынтақ буынында бүгілуі. Дәл солай екінші қолымен.

 

11. Көлбеу гимнастика орындығында жату, қолдар гантельмен дене 
бойында. Қолдың шынтақ буынында алма-кезек және қатар 
бүгілуі.

VI ЖИЫНТЫҚ

Трицепсті жетілдіруге арналған жаттығулар

(иықтың үш басты артқы бұлшықеті)
1. Түрегеп тұру, қол гантельмен тік жоғарыда. Қолдың шынтақ 

буынында бүгілуі. Гантельмен бірге қол буыны бүгілген кезде 
бастың артына түседі. Дәл солай басқа қолмен (а). Бұл жаттығу-
ды екі қолға бір гантель алып жасауға болады (б).

7 8
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2. Түрегеп тұру, қолдар зілтемірмен тіке үстіге көтеріліп тұр, қол 
буындары алақанмен жоғары қарап тұр, зілтемір жақын ұсталып 
тұр. Қолдың шынтақ буынында бүгілуі.

 

 
3. Түрегеп тұру, қол буындары алақанмен жоғары қарап тұр. Қолды 

тік күйінде зілтемірмен артқы жақтан алға еңкейіп көтеру. Баяу 
қарқынмен жасау керек.

4. Гимнастика орындығында отыру, қолдар гантельмен бастың ар-
тында. Қолды гантельмен бастың артында жазу. Дәл солай екінші 
қолмен.

 

 

5. Бүгілген қолмен шалқада жатып тіреу, аяқтар бүгіліп, табанмен 
еденге тіреу. Қолдың шынтақ буындарында түзу қолға тіреп жа-
зылуы.

6. Гимнастика орындығында отыру, оң қолмен арттан тіреу, сол қол 
гантельмен максималды шетке жазылған. Гантельды ұстап тұрған 
қолдың шынтақ буынында бүгілуі. Дәл солай екінші қолмен.

 

 

7. Зілтемірді қолда жақын ұстап, көкірекке қойып жату, қол буын-
дары алақанмен жоғары қарап тұр, қолдың шынтақ буынында бү-
гілуі. Қолдың шынтақ түзетілуі.

3 4

5 6
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8. Түрегеп тұру, аяқтарды иық енімен түзеу, дене алға еңкейіп тұр, 
қолдар гантельмен төменде, қол буындары алақанмен жоғары 
қарап тұр, зілтемір қолда жақын ұсталып тұр. Қолдың шынтақ 
буынында бүгілуі.

VII ЖИЫНТЫҚ

Арқа бұлшықетін жетілдіруге арналған жаттығулар 

1. Иыққа қойылған зілтемірмен түрегеп тұру. Дененің алға баяу ең-
кеюі және бастапқы қалпына тез оралуы.

2. Түрегеп тұру, денені алдыға еңкейту, қолдар үлкен салмақты зіл-
темірді кең ұстап тұр. Снарядты арқа бұлшықеті күшімен санның 
орта деңгейіне дейін көтеру. Қолдарды шынтақ буынында бүкпеу.

3. Гимнастика орындығында етпетінен жату, аятар нық бекітілген, 
орындықтың соңы арқаның деңгейіне жетеді, қолдарды бастың 
артына қою, шынтақтар шетке жазылған. Дененің алға енкеюі 
мен артқа максималды майысу.

7 8
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VIII ЖИЫНТЫҚ

Іш бұлшықеттеріне арналған жаттығулар

1. Түрегеп тұрып, аяқты иық енімен түзету, қолдағы салмақты бастан 
жоғары тіке көтеру. Денемен оңға, солға еңкею, айналмалы қозға-
лыс жасау. Жамбас бір қалыпта тұр.

2. Түрегеп тұрып, қолдағы салмақ жамбас деңгейінде тұр. Денені 
оңға, солға бұру. Аяқ түзу қалпында, жамбас бір қалыпта тұр.

 
 

3. Гимнастика орындығына кесе-көлденең отыру, табандар нық 
бекітілген (серіктес ұстап тұрады), жамбас орындықтың шетінде, 
дене асылып тұрады, қолдар бастың артында, шынтақтар жай-
ылған. Омыртқа бағанасының бел жағында денені бүгіп, жазу.

4. Гимнастика орындығында жату. Қолдар денені бас деңгейінде 
бекітеді. Түзу аяқтарды бүгу. Аяқ саусақтарымен бастан асып 
орындыққа тигізу.

 

5. Көлбеу гимнастика орындығында жату. Аяқты тік көтеріп немесе 
аяқ саусақтарымен бастан асып орындыққа тигізу.

2
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6. Көлбеу гимнастикалық орындыққа етпетінен жату, табандар нық 
бекітілген. Денені бүгу. Басты аяққа дейін жеткізген жөн (а). Бұл 
жаттығуды жасау кезінде қолды салмақпен бастың артына жі-
беріп, жүктемені өзгертуге болады (б).

 
 

7. Кермеге асылып тұру. Түзу аяқтарды көтеру. Бүгілу белдің ай-
мағында болады (а). Жүктемені көбейту үшін, тізеге салмақ бай-
лауға болады (б).

 

IX ЖИЫНТЫҚ

Аяқ бұлшықетінің дамуына 
арналған жаттығулар 
(сан бұлшықетінің артқы тобы)

1.   Түрегеп тұру, аяқты бөліп, 
       қолдар төменде
       Қолды алға қарай созып
       отырыңқырау.  

6а

6б
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2. Түрегеп тұру, аяқтарды біріктіріп, сол қолыңыз гимнастикалық қа-
бырғаға, орындыққа және т.б. тірелген. Алдыға тік созылған сол 
аяқпен оң аяққа отыру. Екінші аяғына да дәл солай.

3. Баспалдақтың алдында иығына салмақ салып тұру. Текпешекпен 
көтерілу.

 

 

 4. Гимнастикалық орындықта отыру кезінде қолды орындықтың 
артқы жағына тіреп, тізеге күш салып, сан бұлшық еттерін ауыр 
салмақпен ұстау. Саннан төмен тізе буынының бүгілуі. Екі аяқпен 
де қайталау.

5.  Гимнастикалық орындыққа арқамен жатып, санның үштен бір 
бөлігі орындықта, аяқтар салмақ астында, буындарға салмақ са-
лынған. Жамбас буынында түзу жатқан аяқты бүгу.

 

6. Түрегеп тұрып, зілтемірді қолға алып, 
кеудемен ұстап тұру. Аяқ табандары 
қатарлас тұр, аяқты иық енімен түзеу. 
Бәсеңдеп отыру.

     

2 3
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7. Түрегеп тұрып, қолда бастың артында иыққа қойылатын зіл-
темір. Отырынқырау.

8. Қырлы бөренеге өкшемен тұру, қолда гантельдер. Төмен оты-
рыңқырау.

 

 

Алдынғы топқы сан бұлшықетін 
дамытуға арналған жаттығулар 

1. Түрегеп тұру, қолдар сүйеніште. Аяқтарды тізе буынында ал-
ма-кезек бүгу.

2. Көлбеу гимнастикалық орындыққа ішпен жату, табан буында-
рына салмақ салынған. Аяқ сандарын қозғалтпай тізе буынында 
аяқтарды бүгу.

 
 

3. Көлбеу гимнастикалық орындыққа ішпен жату, аяқтар салмақ 
астында, табан буындарына салмақ салынған. Аяқтарды тізе 
буынында алма-кезек қатар бүгу.

 

7 8
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Тобықтың алдыңғы бұлшықет топтарын
дамытуға арналған жаттығулар. 

1. Түрегеп тұрып, қолдар төмен түсірілген және зілтемір ұстап тұр. 
Аяқтың ұшымен тұру (аяқты тізеде бүкпеу керек) (а). Жүкте-
мені көбейту үшін биіктікке тұру керек (б). Зілтемірдің орнына 
гантельдер  қолдануға болады, жаттығуларды алма-кезек оң және 
сол аяқпен жасау керек (в).

2. Биіктікте тұрып, көкірек алға иілген, қолдар сүйеніште, арқаның
төменгі бөлігіне салмақ салынған. Аяқ ұшымен тұру.

5.2. Төзімділік
Кез-келген жұмыстың сапасы мен ұзақтығы (өндірісте не-

месе үйде) шаршағандыққа байланысты. Сонымен қатар, ком-
пьютерде жұмыс істеуге байланысты шаршау шахтердің неме-
се көлік жүргізушісінің шаршауынан ерекшеленеді. Және осы 
қызметтегі төзімділіктің физиологиялық механизмдері әртүрлі 
болады.

Төзімділік — тиімділігін төмендетпестен кез-келген қызметті (еңбектік, 
физикалық) ұзағырақ орындау қабілеті.

2
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Төзімділіктің төрт түрі бар:
■ ақылдық;
■ сенсорлық (сенсорлы органдар, анализаторлар);
■ эмоционалды;
■ физикалық.
Төзімділік денедегі морфологиялық, физиологиялық, био-

химиялық өзгерістердің ерекше сипаты бар белгілі бір қызмет 
түрлеріне байланысты қалыптасады. Төзімділік көрсеткіші 
болып адамның белгілі бір қызмет түрін қолдана алатын 
уақыты табылады. Осыған байланысты жалпы және арнайы 
төзімділікке бөлінеді.

Жалпы немесе аэробты  төзімділік — оттегінің қажеттілігі оның 
жұтылуына сәйкес келетін тұрақтылық жай күйі жағдайында дененің ұзақ 
уақыт бойы жұмыс істеу қабілеті.

Велосипед 
жарысы аэробты 

төзімділікті талап 
етеді 
31

Жалпы төзімділік ағзадағы заттардың алмасуына, сонымен қа-
тар, тыныс алу және қанайналым органдары жүйесі қызметінің 
жоғары деңгейімен органдардың және жүйелердің қызметін үй-
лестіретін, бас ми қабығы жүйке жүйесінің жетілгендігімен си-

патталады. Оның дамуына дене жаттығуларымен 
ұйымдасқан кезде де, өз бетінше айналысқан 
кезде де назар аудару қажет. Бұл төзімділік бұл-
шықет массасы кемінде 70% жұмыс істеген кезде 
жақсарады. Мысалы, алыс қашықтыққа жүгіру 
мен жүзу, шаңғы және велосипед жарыстары (31 
сурет) сияқты қимыл белсенділігінің циклдік 
түрлері.
Аэробты төзімділіктің көрсеткіші  болып отте-
гінің максималды тұтыну шамасы саналады. Бұл 
көрсеткіш ауыспалы болып табылады және көп-
теген тұқым қуалау және қоршаған орта фактор-
ларына байланысты. Анатомия мен физиология 
тұрғысынан қарағанда, оттегіні бұлшықетке жет-
кізу процессі тыныс алу және жүрек қан тамыр-
лары жағдайына, қанның мөлшері мен құрамына 
байланысты. Бұл жағдайда жетекші рөл жүрек 

қызметіне, дәлірек айтқанда, жұмыс жағдайында соғу және ми-
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нуттық қан көлемінің шамасына тиесілі.
Жаттығу жұмысы кезінде белгілі бір деңгейде шаршау сезімі 
туындамаса, төзімділікке тәрбиелеу туралы әңгіменің жөні бол-
майды. Шаршаған кезде ғана организм жүктемелерге бейімделе 
түседі, ал бейіміділік, өз кезегінде, төзімділіктің жоғарылауына 
алып келеді.

Жалпы төзімділікті (аэробты қабілеттерді) дамыту 
үшін 12-18 жас қолайлы болып табылады. 

Жүктеме деңгейі жаттығулар ұзақтығы, олардың қарқын-
дылығы, қайталану саны, демалыс аралықтарының ұзақтығы, 
демалыс түрі (актив, пассив), жатттығу шарттары 
секілді құрамдастармен анықталады. Аталмыш 
құрамдастарды түрлендіру негізінде жүктеме 
деңгейін де реттеп отыруға болады.

Төзімділікті дамыта отыра, ерік-жігер қаси-
етін тәрбиелеу жөнін де ұмытпауымыз керек. 
Төзімділік пен ерік-жігер бір-біріне тікелей тәу-
елді. 

Аэробты жаттығулар әдістеріне төмендегі әді-
стер жатады:

■ біркелкі;
■ айнымалы;
■  қайталама;
■  интервалды; 
■ біріктірілген; 
■ сайыстық; 
■ ойын және т.б.
Жаттығулардың біркелкі әдісі бірқалыпты 

қарқындылықтағы жұмыстың үздіксіз орында-
луына негізделеді (мыс.:  жүгіру – 32-сурет), бұл 
өз алдына организмдегі аэробты процестердің 
жақсаруына алып келеді. 

Қарқындылығы өзгеріп отыратын үздіксіз 
жұмыс  жаттығулардың айнымалы әдісіне тән.  
Аталмыш әдісте денеге түсетін жүктеме төмен 
қарқындылықта жұмыс ұзақтығын көбейту жолымен жоғары-
лайды (мысалы, жүгіргенде баяу жүгіру негізінде орта немесе 

Жаттығулардың 
біркелкі әдісіне қа-
лыпты қарқындағы 

жүгіру жатады.

32
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жоғары жылдамдықтағы жүгіруді ауыстырып отыру).
Жаттығулардың бір режимінен екінші режимге ауысу жал-

пы (кәсіби) төзімділікті жетілдіруге мүмкіндік береді. Атал-
мыш әдіс бірсарындылықты жоюға мүмкіндік береді, қызу 
және тежелу процестерінің бірімен-бірі ауысуы нәтижесінде 
ОЖЖ (орталық жүйке жүйесінде) организмнің жоғары жұмыс 
қабілеттілігін қамтамасыз етеді.

Екі әдіс арасындағы демалыстың қажетті аралығымен жүк-
темелерінің қайталануы жаттығудың қайталама әдісінің негізін 
құрайды. Мысалы, жүгірген кезде бұл әдіс стандартты, сон-
дай-ақ ұзақтығы мен қарқындылығы бойынша әртүрлі бөлік-
терден тұруы мүмкін. Мұндайда демалыс аралықтары алдын 
ала жоспарланбайды (баяу қайта қалпына келе жүгірудің уақы-
ты немесе дистанциялары бойынша).  Жүктемелерді үйлестіре 
білу дене күшінің сақталуына, жеткілікті жоғары жылдамдықта 
келесі жаттығуларды орындауға қолайлы алғышарттар туғыза-
ды.

Бастапқы жаттығу жасау кезінде дене жүктемесін жаттығулардың жалпы көлемін 
көбейту негізінде  жоғарылатқан жөн. Ал уақыт өте келе оларды орындау қарқын-
дылығын арттыру негізінде жоғарылатқан жөн. Осы арқылы организм бірте-бірте 
арта түсетін функционалдық мүмкіндіктерге байланысты жоғарылаған жаңа 
жүктемелерге бейімделе түседі. 

Жаттығулардың интервалды әдісі үзік-үзік жүктемелер-
мен сипатталады. Жаттығу жұмыстарының демалыстың нақты 
мөлшерленген аралықтарымен бірнеше мәрте қайталатын 
«порциялары» организмге әсер етеді. Әрбір кідіріс аралығы 
ұзақ емес. Ол организмнің жаттығудың кезекті «порциясын» 
орындамастан бұрын аз да болса формаға келуін қамтамасыз 
етеді. Осылайша, сауықтыратын жүгіру жұмыстары 3-6 ми-
нут аралығындағы интервалды жаттығу негізінде дәл осындай 
аралықтағы демалыспен кезектесіп тұрады. Мұндайда қарқын-
дылығы төмен жұмыстар орындалады. Интервалды әдістің бір-
неше нұсқалары бар. Олар кідіріс ұзақтығы мен оны өтеу жыл-
дамдықтарымен ерекшеленеді. Интервалды әдіс төзімділікті 
және жылдамдықты дамыту үшін ыңғайлы әдіс болып табыла-
ды (демалыс интервалына байланысты).

Жаттығудың біріктірілген әдісінің ерекше түріне фартлекті 
жатқыза аламыз (белгілі бір аралыққа жүгіру). Бұл әдіс денені 
ширату, жүру, жүгіру (асықпай, қысқа қашықтыққа, ауыспалы 
жылдамдықта ұзақ қашықтыққа) секілді элементтерден тұрады. 
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Фартлектің ұтымды тұсы – жүктемелерді оңай құбылта, түрлен-
діре білуде.

Бұны жаттығу жұмыстарымен енді ғана айналысып жатқан-
дарға, сондай-ақ тәжірибелі желаяқтарға қатысты да қолдануға 
келеді. Мұндай әдісті пайдаланғанда жүгіру үздіксіз жалғаса бе-
реді, десе де, жылдамдық өзгеріске түсе береді (төменнен орта-
шаға және жоғарыға, содан кейін қайта төменге және т.б.).

Жаттығулардың сайысу әдісі қорытынды бағамдауға, яғни 
сайысқа ұқсас жаттығуларды орындауға негізделеді.

Жаттығулардың ойын әдісі ойынның әдістемелік ерек-
шеліктерін айқындайды және төзімділікті жетілдірудің кешенді 
әдісі болып табылады. Әдісте жаттығу жасаушылар әрекеттерінің 
дербестігі, олардың ықылас білдірулеріне, тапқырлықтарына, 
жаттығу шеберлігіне жоғары талаптармен сипатталады. Ойын 
«сюжеті» мен ережелері тек жалпы ережелерді ғана белгілеп қо-
яды. Ал қалған әрекеттің бәрі жаттығу жұмыстары міндеттерін 
орындауда өзіндік шешім білдіруге мүмкіндік береді. Мұндайда 
ойын барысында жағдайдың тұрақты және аяқ астынан өзгеріп 
отыруы аталмыш міндеттерді қысқа мерзімде шешуге және 
қозғалу мүмкіндіктерін толыққанды пайдалануға итермелей-
ді. Ойын әдісі ұжымда жұмыс жасауға, әріптесіне көмектесуге 
дайын болуға, серіктестікке қабілетті болуға, кикілжің туған 
жағдайда өзін-өзі ұстай білуге және тағы сол секілді әлеумет-
тік қасиеттерді игергісі келетіндерге арналған. Дәл осы әдістің 
арқасында тұлғаны әлеуметтік тәрбиелеуге қатысты міндеттерді 
шешуге мүмкіндік береді. Алайда мақсатқа жету амалдарының 
сан қырлылығы, іс-әрекеттердің динамикалылығы ықпал ету 
деңгейі бойынша жүктемені нақты реттеуге мүмкіндік бермей-
ді. Әрине, бұл ойындағы жүктеме мөлшерлеуге келмейді деген 
сөз емес. Ойын жүктемесі ойын ережелерімен, бапкер нұсқаула-
рымен және өзге де жанама жолдармен реттеліп отырады. Алай-
да мөлшерлеу нақтылығы жаттығу жұмыстарының жоғарыда 
аталған әдістеріне қарағанда аздау болатыны сөзсіз.

Жалпы төзімділікті дамытудың жоғарыда аталған әдістерінің 
арасында біркелкі және қайталама әдістері негізгі әдістер болып 
табылады.

Арнайы немесе анаэробты төзімділік —  кәсіби қызметтің нақты 
бір түріне тән ұзақ мерзімді жүктемелерге төзе білу қабілеті.
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Жүрек соғу жиілігі минутына 130-140 жүрек соғысын құрай-
тындай ұзақ, бастысы жүйелі жұмыс жүрек-қан тамырлар ауру-
ларын алдын алуға ықпал етеді. Ол әсіресе еңбек қызметі жүй-
ке-эмоционалдық аяларына жоғары талаптар қоятын адамдар 
үшін қажетті болып табылады (33-сурет).

Арнайы төзімділік өзі көрініс табатын қызмет түрі мен 
шарттарына қатысты физиологиялық және психикалық мүм-
кіндіктердің жоғары деңгейімен ерекшеленеді.

Арнайы төзімділіктің бірнеше түрі бар:
■ шапшаң;
■ күшті;
■ шапшаң-күшті;
■ үйлестіргіш.

 Шапшаң төзімділік — энергияның оттексіз көздерінің туын-
дауы есебінде субмаксималды қуаттағы жұмысты орындай білу 
қабілеті.

Шапшаң төзімділікті дамыту үшін негізінен екі әдіс пайда-
ланылады: қайталама және интервалды. 

Анаэробты мүмкіндіктерді жетілдіру бес фактормен ай-
қындалады: жұмыс қарқындылығы (қуаттылығы), дистанция 

Шапшаң төзімділік — энергияның оттексіз көздерінің туындауы 
есебінде субмаксималды қуаттағы жұмысты орындай білу қабілеті.

Өрт сөндіру қыз-
меткерінің жүйке 
жұмысы анаэроб-

ты төзімділікті 
қажет етеді.

33
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қашықтығы, демалыс интервалдары, демалыс түрлері, қайтала-
улар саны.

Жұмыс қуаттылығы максимумның 90-95 %-ын құрауы тиіс. 
 

Өсім қарқындылығы бойынша ең тиімді анаэробты 
қабілеттер 14-19 жас 

Жеке-жеке жаттығу жұмыстары арасындағы демалыс интер-
валдары пульстің минутына 130 жүрек соғуының қалпына келу 
уақытымен анықталуы тиіс. Ал сериялар арасындағы интервал 
– минутына 90-100 жүрек соғуының қалпына келу уақытымен 
анықталады. Әртүрлі жыныстағы, жастағы жаттығушылардың 
демалыс уақыты бірдей болмайтындығы анық. 

Күшті төзімділік — органимзнің ұзақ мерзімді күшті 
қажет ететін жаттығу 

Күшті төзімділік шартты түрде жоғары күшті қабілеттер мен 
төзімділік үйлесімімен сипатталады. Онсыз физикалық еңбекті 
қажет ететін көптеген кәсіп жұмысы тиімді болмайды (34-сурет).

Жүк тиеуші күшті 
төзімділікке ие 

болуы қажет.

34
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Динамикалық күшті төзімділікті  дамыту үшін қайталау-
лардың орташа қарқынында максимумның 40-50 % шектерінде 
салмақ түсірген жөн. Жаттығу жұмыстарын қатты шаршағанға 
дейін жалғастыру қажет, сериялар арасында толыққанды дема-
лыс үшін кідірістер жасаған жөн, бір жаттығуды 7-9 серияларда 
қайталау керек.

Статикалық күшті төзімділікті  дамыту үшін статика-
лық (изометриялы) жаттығулар жасалады, олар жаттығатын 
бұлшықеттерді шаршатқанға дейін жалғасады.

Жаттығу жұмыстарында ерекше назарды үйлестіргіш 
төзімділікті дамытуға аударған жөн.

Үйлестіргіш төзімділік — координациясы бойынша күрделі жаттығу жұ-
мыстарын ұзақ әрі тиімді орындай білу қабілеті.

Мұндайда құрылымы бойынша күрделі жүйелі жаттығу жұ-
мыстары шаршағанға дейін  жалғасады.

Адам баласының төзімділігі – интегралды қасиет. Ол пси-
хологиялық ерекшеліктерге, техникалық және тактикалық ше-
берлікке, организмдегі биохимиялық процесттерге және өзге де 
жеке ерекшеліктерге байланысты көрініс табады. Төзімділіктің 
көп факторлылығы жаттығу құралдарының айтарлықтай арсе-
налын талап етеді, себебі олардың әрқайсы организмге түрліше 
әсер етеді. Жаттығу жүктемесі жүрек өнімділігін жоғарылату-
ды қамтамасыз етуі тиіс, мүшелер мен жүйелер қызметіне қа-
рай төзімділікті жетілдіруге ықпал етуі тиіс. Аталмыш мақсатта 
жүгіру жаттығу жұмыстарының әртүрлі варианттары пайдала-
нылады. Олар ауыспалы шеңбер және ойын жаттығу жұмыста-
рын үйлестіре біледі.

Шеңбер жаттығу әдісі немесе шеңбер әдісі – жаттығушы-
лардың физикалық қаситтерін кешенді дамытуға бағытталған 
физикалық жаттығуларды қолданудың ұйымдастыру-әдісте-
мелік формасы. Ол физикалық сапаларды жалпы, сондай-ақ  
нақты бір жаттығу сапасын дамыту міндеттерін тиімді шешуге 
мүмкіндік береді.

Шеңбер жаттығу жұмыстары келесіге негізделеді. Әдетте 
8-12 жаттығу түрлері іріктеліп алынады (сәйкесінше 8-12 орын, 
«станциялар»), олар шеңбер бойымен орындалады. Мұндайда 
жүрек-қан тамыр жүйесіне және тыныс алу жүйесіне жеткілікті 
деңгейдегі жүктемені, сонымен қатар бұлшықеттердің барлық 
негізгі топтарына кезекті ықпал етуді қамтамасыз ету басты 
мақсат болып табылады. 



95

КӘСІБИ ТҰРҒЫ-
ДА МАҢЫЗДЫ 
ДЕНЕ (ҚИМЫЛ) 
ҚАБІЛЕТ-
ТЕРІ. ОЛАРДЫ 
ЖЕТІЛДІРУДІҢ 
ҚҰРАЛДАРЫ 
МЕН ӘДІСТЕРІ.

Мысал ретінде атлетикалық гимнастикада алғашқы дайын-
дықтан өткен жаттығушылар үшін шеңбер жаттығу жұмыста-
ры әдісі бойынша құрылған жаттығу кешенін орындап көрейік 
(35-сурет).

Шеңбер жаттығу 
жұмыстары бойынша 
жаттығулар кешені

35
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Жаттығу жұмыстары арасындағы демалыс уақыты мен 
сипаты, қайталаулар мен амалдар саны жаттығушылардың 
дайындық деңгейін және қойылған міндеттері есепке ала 
анықталады. Физикалық кабілеттерді дамыту үшін жасалатын 
жаттығулар ептілік, икемділік, босаңсуды анықтауға қатысты 
жаттығулардан тұруы тиіс және міндетті түрде біріктірілген бо-
луы тиіс (жаттығу жұмыстарына көптеген бұлшықет топтарын 
тартуы тиіс). Қойылған міндеттерге байланысты бұлшықет-
тердің бір ғана түріне үш-төрт әртүрлі жаттығуды қатарынан 
пайдаланған жөн.

Дәстүрлі шеңбер әдісі үш нұсқадан тұрады. Үздіксіз-ағым-
дық нұсқа жаттығуларды бірінен соң бірін, үздіксіз, демалы-
стың  интервалымен орындауға негізделеді. Бұл нұсқа жұмыс 
қуаттылығын арттыру (максималды жүктеменің 60%-ына дейін 
арттыру) және бір немесе бірнеше шеңберде жаттығулар санын 
арттыру есебінде жеке жүктемені жоғарылатумен ерекшеле-
неді. Жаттығуларды орындау уақыты бір уақытта қысқарып 
(15-20 с-қа дейін), ұзарады (30-40 с-қа дейін). Бұл нұсқа қимыл 
сапаларын кешенді дамытуға ықпал етеді. 

Ағымдық-интервалдық нұсқа техникасы бойынша қара-
пайым жаттығуларды 20-40 секунд аралығында орындауға 
негізделеді (макисмалды жүктеменің 50%-ы). Мұндайда әр 
«станцияда» минималды демалыс беріледі. Нұсқа мақсаты 
– бақылау уақытын қысқарту. Аталмыш режим жалпы және 
күшті төзімділікті дамытады, тыныс алу жүрек-қан тамыр жүй-
есін жетілдіре түседі.

Қарқынды-интервалды нұсқа жаттығушылардың жет-
кілікті деңгейдегі физикалық дайындықтары кезінде жасала-
ды. Жаттығулар қуаттылығы максималды жүктеменің 75%-ын 
құрайды және жұмыс уақытын қысқарту мен қарқындылықты 
жоғарылату есебінде жүзеге асады (10-20 с-қа дейін). Оның 
мақсаты – стандартты мөлшерде жұмыс уақытының қысқаруы 
және демалыс уақыты параметрлерінің сақталуы (40-90 с-қа 
дейін). Аталмыш режим максималды және жарылыс күштерін 
дамытады. 30-40 секунд аралығындағы демалыс интервалдары 
жылдамдықты және күшті төзімділікті жаттығу жұмыстарында 
нәтижелер өсімін қамтамасыз етеді.

Төзімділікті дамытуға бағытталған жаттығу жұмыста-
ры барлығы үшін пайдалы және еңбек қызметінде ақыл-ой, 
шығармашылық жұмыстары басым түсетін кәсіп өкілдеріне 
өте қажет, демек, гиподинамия факторы орын алатын жағдай-
ларда аса қажет. 
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5.3. Шапшаңдық
Жұмысты тиімді жасау үшін көптеген кәсіп түрлері маманда-

рында шапшаңдық секілді қозғалыс қабілеті қажет етіледі.

Шапшаңдық — қандай да бір әрекеттер үшін аз уақыт 
аралығында сол әрекеттерді жасай білу қабілеті.

Шапшаңдықтың көрініс табуының басты формаларына 
қозғалыс реакциясының уақытын, қозғалысты максималды 
тұрғыда жылдам орындау уақытын, максималды жылдам-
дықпен қозғалыс уақытын жатқыза аламыз.

Еңбек етуде және күнделікті жағдайларда қозғалыс реакция-
сы шапшаңдығының, оның ішінде адамның өзіне бұрыннан та-
ныс әрекетке  өзіне таныс әрекетпен жауап беретін қарапайым 
қозғалыс реакциясы шапшаңдығының алар орны ерекше. 

Дамудың ең жоғары қарқындылығы 6-17 жас аралығы-
на тән.

Шапшаңдықтың «ауысуы» құрылымы жағынан ұқсас қозға-
лыстар кезінде жүзеге асатындығын білген жөн. Осылайша, 
қысқа аралыққа жүгірген кездегі шапшаңдық қол қозғалыста-
рының шапшаңдығына айтарлықтай әсер етпейді. 

Шапшаңдықты дамыту үшін қозғалыс белгілі бір сигналдан 
кейін орындалатын жаттығулар пайдаланылады. Бұдан кейін 
талаптарды күрделендіру керек: аяқ астынан болатын сигналға, 
әртүрлі күштегі сигналдарға жауап қайтару керек, орындалатын 
қозғалыстар күрделілігін жоғарылату қажет және т.б.

Қарапайым қозғалыс реакциясын дамыту үшін өздігінен 
сезілген уақыт пен шынайы уақытты салыстырған әдісті де пай-
даланған жөн. 

Күрделі реакцияларда қозғалатын объект реакциясы мен 
таңдау реакциясын ажыратады.

Қозғалатын объектке реакцияға шапшаңдықты арттыру 
үшін сигналдың аяқ астынан пайда болуын жоғарылатады, зат-
тың қозғалу жылдамдығын арттырады, оның өлшемдерін азай-
тады. Қозғалатын объектіге реакцияны жетілдіру үшін қозғалыс 
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белсенділігінің кескіндеу түрлеріне спорт түрлерін жатқызуға 
болады: баскетбол, футбол (36-сурет), қол добы (кішкендай 
доптар).

Таңдау реакцияларына  орын алған жағдайға байланысты 
жылдам жауап қайтаруды қажет ететін әрекеттер жатады. Ре-
акцияның мұндай түрін дамыту үшін жекпе-жектің әртүрлі 
түрлерін пайдаланған жөн (мысалы, бокс, 37-сурет). Реакция 
шапшаңдығын дамыту мақсатында қозғалыстарды орындау та-
лаптарын күрделендіру қажет, қабілетті артыру қажет, жағдай-

ды алдын ала болжай білу қажет.
Шапшаңдықтың бір түрі уақыттың қысқа ара-

лығында циклдік жаттығуларды қысқа дистан-
цияларда орындауға негізделеді (30, 60, 100 м-ге 
жүгіру). Бұл – сигналға жедел жауап қайтара білу 
қабілеті, қозғалыстарды жоғары жылдамдық пен 
жоғары жиілікте орындай білу. Аталмыш жат-
тығулар жылдамдық жаттығулары деп аталады. 
Шапшаңдықты дамытудың жетекші әдісіне қай-
талама әдісті, ал негізгі әдіс ретінде қысқа дистан-
цияларға жүгіруді атай аламыз. Дистанция ара-
лығы сайыс арақашықтықтарынан 3-5 есе қысқа 
болуы тиіс, қозғалыс жылдамдығы – максималды 
80-85 %-ын құрауы тиіс, демалыс үшін аралық 
3-10 минутты құрауы тиіс.

Шапшаңдықтың көрініс табуы жүйке проце-
стері қозғалғыштығының жоғарылауына байла-
нысты. Қозғалыстар шапшаңдығы бірінші ке-
зекте бұлшықеттердің тырысуы мен босаңсуын 
реттеуші, қозғалыстарды бағыттаушы және үй-
лестіруші бас ми қабығының сәйкесінше қы-

зметімен анықталады. Шапшаңдық қозғалыс машығының 
жетілуіне, бұлшықеттердің күші мен иілгіштігіне, буындар 
қозғалғыштығына, ал ұзақ жұмыс кезінде адам төзімділігіне ай-
тарлықтай тәуелді. Шапшаңдықты  арттыруға болады, ондайда 
бірінші кезекте қысқа уақыт аралығында көп іс істеу қабілетін 
жоғарылатумен бұлшықеттер күшін жақсарту қажет. Бұл үшін 
арнайы күш жаттығулары, оның ішінде ауырлық түсіретін жат-
тығулар пайдалы.

Қозғалыстар шапшаңдығын бұлшықеттер иілгіштігін жақ-
сарту негізінде жоғарылатуға болады. Себебі алдын ала со-
зылған бұлшықет жоғары күшпен және шапшаң жиырылады. 

Футбол ойыны 
қозғалатын объек-
тіге шапшаң реак-
цияны дамытады

36
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Иілгіштікті жақсарту үшін босаңсыған және ширыққан бұл-
шықеттерді жиыруға арналған арнайы жаттығуларды орын-
даған жөн.

Жылдам жаттығуларды еркін, бұлшықеттерді артық ши-
рықтырмай, ешбір қиындықсыз, олар жұмыс істемеуі тиіс 
уақытта қозғап, орындай білуге машықтану шапшаң әрекет ету-
де ерекше рөл ойнайды.  Бұған арнайы жаттығуларды бірнеше 
мәрте орындау және таңдалған жаттығуды максимумның 80-85 
% жылдамдығында орындаумен қол жеткізіледі. Осындай қай-
таланатын жаттығуларды орындау негізінде жаттығуларды ер-
кін орындауға үйреніп алуға болады. Машық оңай, берік, қор-
шаған орта әсерлеріне төтеп бермейтін болады. 

Әдетте шапшаңдыққа үйрететін жаттығу процесі жаттығу 
жұмыстарында қозғалыс сапасын одан әрі жетілдіретін және 
техниканы жақсартатын қажетті құралдар мен әдістерді пай-
даланылмағандықтан тоқтап қалып жатады. Бас ми қабығында 
белгілі бір стереотиптің пайда болуына негізделген қозғалы-
стардың әдепкі автоматизациясы пайда болады. Бұл физикалық 
және ерік-жігер сапалары дамуының деңгейі артқан жағдайда да 
шапшаңдық жұмысына кері әсер ететін болады.

Қалыптасқан динамикалық стереотиптерді қайта құру үшін, 
қозғалыстар шапшаңдығын жақсарту үшін айтарлықтай ерік-жі-
гер шарттарын көрсете отырып, жаттығуларды бірнеше мәр-
те орындау қажет. Кейде қандай да бір жаттығуды белгіленген 
шапшаңдықтан жоғары шапшаңдықпен орындауға ықпал ететін 
жеңілдетілген шарттарды пайдаланған жөн. Мысалы: бүгілу не-
гізінде максималды жылдамдықпен жүгіру, лақтырушылар үшін 
жеңілдетілген снарядты пайдалану, жеделдету, старттар, жоға-

Бокс реакция 
шапшаңдығын 
дамытады

37
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ры кедергілермен жүгіру, реакция шапшаңдығына жаттығулар, 
трамплиннен секіру.     

«Өте жылдам» жаттығуды бірнеше рет қайталау жаңа түй-
сіктердің, психикалық жай-күйдің және қарапайым шарттарда 
шекті жылдамдықты жоғарылату мүмкіндігінің  пайда болуына 
ықпал етеді.

Алайда талаптарды жеңілдеткенде, оларды қозғалыс тех-
никасын шектеусіз орындауға болатын шапшаңдықты қамта-
масыз ететіндей жеңілдетуге болады. Аталмыш жаттығуларды 
орындағаннан бұрын белгілі бір бұлшықеттерді қатайту ке-
рек, олардың күші мен серпімділігін жоғарылату керек,  иіл-
гіштігін жоғарылату керек, арнайы төзімділікті арттыру керек. 
Шапшаңдықтың артуын субъективтік түйсіктер немесе секун-
домер көрсеткіштері максималды шапшаңдықтың төмендеуі 
туралы куәландырған жағдайда тоқтатады. Дегенмен бұл жат-
тығу жұмысы мускулатураны қатайту және төзімділікті дамыту 
үшін жалғасуы мүмкін.

80-95% жүктеме қарқындылығында жоғары шапшаңдықты 
талап ететін жаттығуларды жиі орындау ұсынылады. Жүкте-
ме организм келесі жаттығуға толыққанды демалып, жаттығу 
тапсырмасын тиімді орындай алатындай болуы тиіс.

Шапшаңдықтың қозғалыстар жиілігі ретінде көрінуі уақыт 
аралығында қайталаулар мөлшерімен сипатталады. Оны жетіл-
діру үшін жеңілдетілген шарттардағы циклдік жаттығуларды 
орындау тиіс, команда көмегімен қарқынның жоғарылауын 
ынталандыру қажет, шаршаудың бастапқы белгілері көрін-
генге дейін жаттығуларды қайталай беру қажет. Қарапайым 
жылдамдықтан асып кететін жаттығулар да пайдалы. Жылдам-
дықты-күшті сипаттағы жаттығуларды пайдаланған жөн.

Шапшаңдықты дамытқан кезде оның барлық формаларын 
жетілдіру қажет.

5.4. Икемділік 
Адамның физикалық қабілеттерінің ең маңыздыларының 

бірі — икемділік. Ол буындардағы қозғалғыштықтың жақса-

Икемділік — қозғалыстарды үлкен амплитудамен 
орындай білу қабілеті.
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руымен анықталады.
Қозғалыстың ең жоғарғы ауытқу шегі икемділікті анықта-

удың өлшемі болып табылады. Адам өміріндегі икемділіктің 
маңызы өте ерекше. Ең алдымен, икемділік қозғалысты сапалы 
орындау болып табылады.

«Икемділік» терминін мамандар барлық дене буындарының 
жалпы қозғалысын сипаттайтын қасиет ретінде анықтайды. Бір 
буындағы икемділікті дұрысырақ қозғалыс деп атаса да бола-
ды. Буындардағы қозғалыстың жеткіліксіз түрде дамуы кей-
бір қозғалыс икемін, күшін дамытуға, жылдамдығын, шыдам-
дылығы мен ептілігін игеруге кедергі жасайды, жарақаттардың 
пайда болу себебіне қызмет етеді, сапалы қозғалыс мүмкіндігі 
төмендейді және бұлшықеттер әлсірейді.

Икемділік жасына, жынысына, туа біткен ерекшелігіне, буын 
пішіндері, омыртқа тіреуі, сіңірдің иілгіштігі,  сіңір және бұл-
шықеттер, сондай-ақ бұлшықеттер тонусының қозғалысына 
байланысты болады.

Егер де жаттықтыру барысында созылу жаттығулары кірмеген жағдайда, икемділік-
тің төмендеуі  күш жаттығуларын жұмсауға әкелуі мүмкін.
Икемділікті тиімді жетілдіру мақсатты бағытталған жаттықтырулар барысында 16 
сағаттан кейін орын алады.
Ауа райының суық кезінде дене салқындағанда икемділік төмендейді, қоршаған ор-
таның температурасы жоғарылаған кезде шынығу барысында көтеріледі.
Шаршау қозғалыстың ауытқу шегін және бұлшықет байланысының кеңеюін шек-
тейді, бірақ пассивті икемділіктің көрінуіне ықпал ете алады.
Икемділікке жетудің жасы - 7 жылдан 11 жылға дейін. Содан кейін, бұл сапаның 
дамуы төмендейді. Сонымен қатар, жүйелі түрде жақсартуға бағытталған арнайы 
әдіснаманы қолдану барысында  өте жоғары нәтижелерге қол жеткізуге болады.

Буындарда әлдеқайда белсенділікке жетуде және бенсенділік 
қорын құру барысында адам қозғалысты үлкен жылдамдықпен, 
яғни үлкен күшпен орындау мүмкіндігіне ие болады.

Буындағы белсенділікті танытудың екі негізгі түрін ажы-
ратуға болады: пассивті және белсенді қозғалыстармен. Пас-
сивтік қозғалыстар сыртқы күштердің әрекеті нәтижесінде 
пайда болады. Оларды толық тоқтауға және ауыр сезімге бөлуге 
болады. Белсенді қозғалыстар бұл қосылыс арқылы өтетін бұл-
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шықет топтарының жұмысына байланысты жүргізіледі.
Буындардағы белсенді қозғалыстың практикалық маңы-

зы зор, себебі ол физикалық жұмысты орындау кезінде айтар-
лықтай дәрежеде жүзеге асады. Пассив қозғалыс буындардағы 
актив қозғалғыштықтың артуы үшін резерв болып табылады, 
әрі пассив қозғалғыштық мөлшерлері ерекше көрсеткіштер бо-
лып табылады. Буындардағы пассив қозғалғыштықтың даму 
құралдары ретінде иілгіштік жаттығуларын жатқыза аламыз. 
Олар қолжетімді әрі шекті амплитудамен орындауға келетіндей 
болуы керек.

Пассив қозғалғыштықтың дамуына ықпал ететін жаттығу-
ларға: өз күшін немесе өз денесінің салмағын пайдаланумен 
партнер, эспендер немесе амортизатор көмегімен снарядтарда 
орындалатын пассив жаттығуларды; заттарсыз және заттар-
мен толық амплитудамен орындалатын актив жаттығуларды 
(әртүрлі сермеулер, сілтеулер және ылдилаулар); статикалық 
жаттығуларды (3-6 с. аралығында аяқ-қолды бір қалыпта ұстау) 
жатқыза аламыз (38-сурет).

Барлық аталған жаттығулар бұлшықет-байланыстырушы 
аппараттың созылымдығын жақсарту есебінде қозғалғыштың 
өсімін қамтамасыз етеді. Олар буын қалтасына, бұлшықеттерге 
және сіңірлерге тікелей ықпал етеді және олардың берік болуы-
на жағдай жасайды, иілгіштігін жоғарылатады.

Актив қозғалыстарды орындау кезінде олардың амплиту-
далары адамның күш мүмкіндіктеріне тікелей байланысты бо-
лады. Буындардағы актив және пассив қозғалғыштықтардың 

Созылуға арналған 
жаттығулар

38
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арасындағы айырмашылық артқан сайын актив қозғалғыстар 
амплитудасы бұлшықет күшіне айтарлықтай дәреже тәуелді 
болады. Үлкен айырмашылық кезінде бұлшықет күшінің артуы 
актив қозғалғыштықтың артуына алып келеді. Айырмашылық  
кішігірім болғанда, күштің артуы актив қозғалғыштықтың ар-
туына алып келмейді және оның мөлшеріне кері әсер етеді.

Сәйкесінше, қандай да бір қозғалыстағы актив 
қозғалғыштықтың артуына екі жолмен қол жеткізуге болады:  
пассив қозғалғыштықтың артуы есебінде, максималды күштің 
артуы есебінде.

Актив қозғалғыштықты дамыту үшін динамикалық талпы-
ныстар әдісін пайдалануға болады. Осы жаттығулардағы мак-
сималды күш түсіру максималды амплитудамен қандай да бір 
шексіз салмақ түсірудің орнын ауыстыру негізінде жүзеге аса-
ды.  Сондай-ақ сыртқы кедергімен жаттығулар пайдаланылады. 
Олар партнер, серіппелі заттарды пайдаланып немесе оларсыз 
орындалады; статикалық (изометриялық) күш жаттығулары 3-4 
с. ұзақтығымен максималды күш салу негізінде орындалады.

Иілгіштікті дамытуға негізделген жаттығуларды жасаудың 
бастапқы кезеңінде ерекше назарды пассив қозғалғыштықты 
дамытуға ықпал ететін арнайы жаттығулармен үйлесімдегі күш 
жаттығуларына аударған жөн.

Осылайша, буындағы белсенді қозғалғыштықты дамыта келе 
ерекше назарды керу жаттығулары мен үйлесімдегі күш жат-
тығуларына аударған жөн. Аталмыш жаттығуларды кешенді 
пайдалану бұл қозғалысты жасайтын бұлшықет күшін жақсар-
тып қана қоймай, керілгіштігі мен иілгіштігіне де септігін тигі-
зеді. 

Босаңсу жаттығуларын орындау буындардағы актив, пассив 
қозғалғыштықтың жақсаруына ықпал етеді.

Иілгіштік жаттығулар кешеніне босаңсу жаттығуларын қосу 
қажет. Олар бұлшықеттердің босаңсу, керілу қабілеттерін жақ-
сарту арқылы қозғалғыштық өсімінің артуын қамтамасыз етеді.
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5.5. Ептілік
Көптеген өмірлік жағдайларда адамға күш, шапшаңдық 

және төзімділік қабілетерінен бөлек, ептілік секілді қабілет қа-
жет.

Ептілік — бұл, біріншіден, жаңа қозғалыстарды бір-
ден игеріп кетуге (үйреніп кетуге), екіншіден өзгеретін 
жағдайдың талаптарына сәйкес қозғалыс қызметін жыл-
дам қайта құруға мүмкіндік беретін қабілет.

Н. А. Бернштейн

39
Психологиялық тұрғыдан қарағанда ептілік өз 

қимыл-қозғалыстарын қабылдау толыққандығына, 
қоршаған орта мен ынталылыққа тәуелді. Сондай-ақ 
ептілік орталық жүйке жүйесінің созылымдығымен 
де анықталады. Ол қозғалыс реакцияларының 
шапшаңдығы мен нақтылығымен тығыз байланы-
сты. Қозғалыс машықтары көлемі жоғары болған 
сайын ептілік деңгейі де жоғары болады. Қозғалы-
ста епті болу үшін, қозғалыс міндеттерін жылдам 
әрі дұрыс шеше білу үшін күшті, шапшаң, төзімді 
болу қажет, буындар қозғалғыштығы, ерік-жігер са-
палары жақсы болуы тиіс. Ептіліктің негізгі сипат-
тамалары – қимыл-қозғалыс нақтылығы, олардың 
үйлесімді күрделелігі, қозғалысты аяқ астынан өз-
герген жағдайда орындай білу қабілеті.

Николай Александрович Бернштейн (1896 —1966), белгілі ғалым, КСРО  медици-
на ғылымдары академиясының корреспондент мүшесі, КСРО Мемлекетік премия 
лауреаты (39-сурет), ғылымдағы өзі «физиологиялық белсенділік» деп атаған жаңа 
бағыт авторы, ептілікті «Ептілік және оның дамуы туралы» өз еңбегінде былай си-
паттаған: «ептілік – кез келген жағдайдан қимылмен оңай өтіп кету қабілеті, яғни кез 
келген орын алған қозғалғыш мәселені оңай игеру қабілеті:
1) дұрыс (яғни адекватты әрі нақты);
2) шапшаң (яғни жылдам әрі ұтымды);
3) орынды (яғни мақсатты түрде және үнемді);
4) тапқыр (яғни айлалы және ынталы)».
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Кеңістіктік нақтылық, уақыт микроинтервалдарын ажырата 
білу қабілеті (5, 10, 15, 20 б), жақсы дамыған бұлшықет сезімі 
және бұлшықет-буын сезімталдығы еңбек және күнделікті 
жағдайларда практикалық қозғалыстарды игеру үшін қажет.

Ептілікті дамыту үйлесімдік тұрғыдан күрделі қозғалыс 
әрекеттерін меңгере білу, аяқ астынан өзгеретін жағдайларға 
байланысты қозғалыс әрекетін қайта құру секілді қабілеттерді 
дамытудан туындайды. Мұндайда уақыт пен кеңістіктегі қозға-
лыстарды («кеңістік сезімі», «уақыт сезімі») дәл қабылдай білу 
және жасай білу қабілеттерін жетілдіру, тепе-теңдікті сақтай 
білу, күш түсіру мен босаңсуды ұтымды кезектестіре білу және 
т.б. қабілеттер айтарлықтай мәнге ие.

Ептілікті дамытудың негізгі жолы – жаңа әртүрлі қозғалы-
старды меңгеру. Бұл өз алдына қозғалыс машықтары қорлары-
ның артуына алып келеді және қозғалғыш анализатордың функ-
ционалдық мүмкіндіктеріне оң әсер етеді.

Жаңа қозғалыстарды меңгеру қабілеті ретінде ептілікті да-
мытуда жаңа элементтерден тұратын кез келген жаттығулар 
пайдаланыла алады. Машықты автоматтандыру негізінде бұл 
жаттығулардың ептілікті дамыту құралы ретіндегі маңызы аза-
яды. Ептілікті дамыту үшін аяқ астынан өзгеретін жағдайға бір-
ден жауап қайтара білуге байланысты жаттығулар ұсынылады 
(спорттық және қозғалмалы ойындар, белгілі бір тапсырмалары 
бар секіру жаттығулары, жекпе-жек (40-сурет) және т.б.

Жекпе-жек — 
ептілікті дамыту 
амалы

40
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Ептілікті дамытуға бағытталған жүктемелерді өзгерту үй-
лестіруші қиындықтарды жоғарылату жолымен жүзеге асады. 
Ептілікті дамыту процесінде әртүрлі әдістемелік амалдар пай-
даланылады: қажетті бастапқы қалыптарды пайдалану; жат-
тығуларды дәлме-дәл орындау; қозғалыс қарқыны мен жыл-
дамдығының өзгеруі; жаттығулар орындалатын кеңістіктік 
шектердің өзгеруі; жаттығуларды орындау амалдарының ауы-
суы; топтық және жұптық жаттығулар орындаған кезде жат-
тығушылар қарсы әрекеттерінің өзгеруі; оған дейін белгісіз 
болған үйлесімдерде таныс қозғалыстарды орындау және т.б. 
Бұл жаттығу жұмыстарында басты жүктеме ОЖЖ-ға түседі. 

Ептілікті дамытуға бағытталған жаттығулар шаршауға алып 
келеді. Оларды орындау бұлшықет түйсіктерінің анықтығын та-
лап етеді және шаршаған кезде аздаған әсер береді. Сол себепті 
демалыс интервалы толыққанды қалыпқа келу үшін жеткілікті 
болуы тиіс, ал жаттығулардың өзін оған дейін болған жүктеме-
ден айтарлықтай шаршау болмаған жағдайда орындаған жөн.

Ептілік шектелген тіреуде қозғалыс жасауда тұрақты те-
пе-теңдікті сақтай білу қабілеті ретінде көрініс табады. 

Тұрақты тепе-теңдік құрылысшыларды, жоғары өрмеле-
гіштерді, туризм бойынша мамандарды және т.б. даярлауда 
кәсіби тұрғыда маңызды қозғалыс сапасы ретінде қарастырыла 
алады. 

Тұрақты тепе-теңдік – қозғалыс сапасы ретінде денені статика мен динамикада 
тепе-тең қалыпта ұстап тұруға мүмкіндік беретін қабілет.

Статикалық және динамикалық тепе-теңдік тірек болғанда 
да, болмағанда да көрініс табуы мүмкін.

Тепе-теңдіктің анықтаушы рөлі кинестетикалық және вести-
булярлы анализаторларға тиесілі. Көре алмай қалу тепе-теңдік-
ті сақтауға кері әсер етеді.

Тепе-теңдікті негізінен екі жолмен дамытуға болады. Олар-
дың бірі тепе-теңдікті сақтау қиынға соғатын жаттығуларды 
жасауға негізделеді.
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Оларға жылжумен (әртүрлі бағытта) тепе-теңдіктің әртүрлі 
түрлеріне қатысты жаттығулар, статикалық жаттығулар және 
кішірейтілген тіректердегі қалыптар және т.б. жатады.  

Вестибулярлы және кинестетикалық анализаторларды жетіл-
дірудің өзге жолы – тоңқалаң асу, аударылып түсу, басты айнал-
дыру, аяқ-қолды айналдыру, денені (әртүрлі  жазықтықта) ай-
налдыру секілді жаттығулар.

Осылайша, қозғалыс (физикалық) сапаларын жетілдіруге 
бағытталған физикалық шынығу жалпы және ерекше жұмыс қа-
білеттілігінің тиімділігі және ұзақтығы деңгейін жоғарылатады; 
денсаулықта жақсартады; «заманауи» аурулар факторларының 
пайда болуын төмендетеді; денеде май массаларының пайда бо-
луын төмендетеді; оң эмоционалды фон туындатады; психо-фи-
зиологиялық сапаларды (жад, ойлау, қабылдау, ерік), күйзеліске 
төзімділік механизмдерін, әлеуметтік, моторлы, адамгершіліктік 
машықтарды жетілдіреді. Сондай-ақ организмге шипалы әсер 
етуге, жаттығу жұмыстарының айтарлықтай тиімділігіне келесі 
шарттарды орындау арқылы ғана қол жеткізуге болады:

■ организмге физикалық жүктеменің әсер етуінің тиімді 
дозасы (белгілі бір шектерде болуы тиіс: жоғарғысы 
организмнің индивидуалды мүмкіндіктерінен асып кет- 
пеуі тиіс, төменгісі жүйелік жаттығулардан оң жиынтық 
әсердің жеткілікті ықпал етуімен анықталады);

■ спорттық жаттығу жұмыстарының негізгі қағидаттары-
на, ережелері мен әдістеріне сүйену;

■ негізгі гигиеналық талаптарды орындау (жаттығушылар-
дың өздеріне және жаттығу орындарына қатысты);

■ мақсат қою, бағдарлама-минимум мен бағдарлама-макси-
мумды құру;

■ қозғалысқа назар аудару; оң жүйке-эмоционалды  жағдай-
да жүктемені орындау;

■ СӨС (салауатты өмір салтын), тамақтану режимін, дема-
лу режимін ұстану, зиянды әдеттердің болмауы.

Кәсіби тұрғыда маңызды қозғалыс сапаларын жетілдіру-
ге бағытталған жеке жаттығу жұмыстарының жобалап жаса-
лынған жоспарын қозғалыс белсенділігінің (жеңіл атлетика, 
жүзу, шаңғы тебу) классикалық түрлерімен пайдалану 5-9-                                                                    
кестеде көрсетілген.



5 кесте. Кәсіби маңызды қозғалыс сапасын жетілдірудің
негізгі тәсілдері мен әдістері

Жаттыу

Бір 
топтамадағы 

қайталама 
саны

Қайталану 
арасындағы 

демалу уақыты 
Топтама саны Топтама 

арасындағы 
демалу уақыты

Оттегі азаюының жылдамдығы, ептілігі, тұрақтылығы 

1.   30 м қашықтыққа жүгіру 5 20-30 с 2-3 60-70 с

2.   Басынан бастап 30 м қашықтыққа 
жүгіру 5 20-30 с 2-3 60-70 с

3.  Ең көп жылдамдықпен 20 - 80 м 
қашықтыққа қайтадан жүгіру 4-5 2-3 мин 3-4 7-8 мин

4. Сондай, бірақ биік тауларда (еңкіш 
30-45°) 4-5 2-3 мин 3-4 7-8 мин

5.  Қайталамалы жүгіріс 10 х 10 м 5 20-30 с 2-3 60-70 с

6.  Слаломдық жүгіріс 15 метр 
қашықтықта баскетбол добымен 
жүргізіледі

5-6 20-30 с 2-3 60-70 с

7.  Қозғалыс максималды жиілігімен 
орында тұрып жүгіру 5-6 20-30 с 2-3 40-50 с

8.  Шаңғымен тауға көтерілу 20-30 м 4-5 2-3 мин 3-4 7-8 мин

9.  Сегментті жүзу максималды 
жылдамдықпен 10-15 м 4-5 30-40 с 3-4 3-5 мин

10.  Сегментті жүзу максималды 
жылдамдықпен 25 м 4-5 1,5 мин 3-4 5-7 мин

11. Сегментті жүзу максималды 
жоғары жылдамдықпен 90 % 25 м 4-5 5-15 с 3-4 4-6 мин

Оттегі азаюының жалпы шыдамдылығы мен тұрақтылығы

1.  Максимум 90-95% жылдамдықпен 
150 - 200 м қашықтыққа қайтадан 
жүгіру

3-4 5-8 мин 2-3 10-15 мин

2. Сондай, бірақ тауға(еңкіш 5-10°) 3-4 5-8 мин 2-3 10-15 мин



Жаттығу

Бір 
топтамадағы 

қайталама 
саны

Қайталану 
арасындағы 
демалу уақыты

Топтама 
саны

Топтама 
арасындағы 

демалу уақыты

3.  Ең жоғары жылдамдықпен 
қашықтыққа жүгіру 200 + +300 + 400 3-4 5-8 мин 2-3 10-20 мин

4. Сондай, бірақ тауға (еңкіш 5-10°) 3-4 5-8 мин 2-3 10-20 мин

5. Ең жоғарғы жылдамдықта 90-95% 
жылдамдықпен 50-100 м қашықтықта 
шаңғы трамплині (15 - 45° бұрышы)

3-4 5-8 мин 2-3 10-15 мин

6.   Максималды қашықтықтың 70% 
жылдамдығы 400 + 300 + 200 + 100 м 4 90 с 1 —

7.  Максимум 90% жылдамдықпен 
200 м қашықтықта жүгіріп өту 3 90 с 1 —

8.   Ең жоғарғы жылдамдықпен 90-
95% жылдамдықпен 50 м секцияны 
жүзу

4-5 10-15 с 2-3 5-8 мин

Жылдамдық және қуат қасиеттері

1. Зілтемірді жатып, тұрып бастан 
асырып, кеудеден  көтеру. Зілтемірдің 
салмағы:

Максималды тесттен 70-80% 
Максималды тесттен 60-70% 
Максималды тесттен 50-60% 

3-5
 4-6
 6-8 —

2-3
2-3
2-3

60-120 с 
30-60 с 

 30 с дейін

2. Зілтемірді иыққа іліп қойып, 
отырып тұру, жартылай отырып тұру.
Зілтемір салмағы:

Максималды тесттен 70-80%  
Максималды тесттен 60-70%  
Максималды тесттен 50-60%  

3-5 
4-6 
6-8

—
2-3
2-3
2-3

60-120 с
 30-60 с 

30 с дейін

5 кестенің жалғасы

 *МТ-максималды тест



Жаттығу
Бір 

топтамадағы 
қайталама 

саны

Қайталану 
арасындағы 

демалу уақыты
Топтама 

саны

Топтама 
арасындағы 

демалу у

3. Зілтемірді кеудеден көтеру, иықтағы 
зілтемірмен еңкею. Зілтемір салмағы:

Максималды тесттен 70-80%  2-4 — 2-3 60-120 с
Максималды тесттен 60-70%  3-5 — 2-3 30-60 с
Максималды тесттен 50-60%  4-6 — 2-3   30 с дейін

4.   Дөңгелектерді тарту:

Максималды тесттен 80-90%  Шегіне дейін — 2-3 60-120 с
Максималды тесттен 70-80%  — 2-3 30-60 с
Максималды тесттен 60-70%  — 2-3   30 с дейін

5. Қоссырықтан ұстап тұрып, кеудені 
жерден көтеру:

Максималды тесттен 80-90%  Шегіне дейін — 2-3 60-120 с
Максималды тесттен 70-80%  — 2-3 30-60 с
Максималды тесттен 60-70%  — 2-3   30 с дейін

6.Кермеге аяқты көтеріп тұру; жатқан 
жағдайда кеудені көтеру:

Максималды тесттен  80-90% Шегіне дейін — 2-3 60-120 с

Максималды тесттен 70-80% — 2-3  30 с дейін
Максималды тесттен  60-70% — 3 40-50 с

7. Салмағы 700 г граната лақтыру 6-7 5-10 с 3 40-50 с

8. Салмағы 2 кг толтырылған доп лақтыру 6-7 5-10 с 3 40-50 с

9. Үш қадамнан кейін ұзындыққа секіру 6-7 5-10 с 3 40-50 с

10. Максималды күшпен биіктікке секіру 7 — 3 40-50 с

11. 30-40 см биіктікке кедергі арқылы 
секіру 7 — 3 40-50 с

5 кестенің соңы
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КӘСІБИ ТҰРҒЫ-
ДА МАҢЫЗДЫ 
ДЕНЕ (ҚИМЫЛ) 
ҚАБІЛЕТ-
ТЕРІ. ОЛАРДЫ 
ЖЕТІЛДІРУДІҢ 
ҚҰРАЛДАРЫ 
МЕН ӘДІСТЕРІ.
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8 кесте. Жасөспірімдерге арналған 2 ай шаңғымен жаттығу

9 кесте. Қыздарға арналған 2 ай шаңғымен жаттығу 

Шұғылдану 
нөмірі

Ауысу уақыты, мин
Баяу Жылдам Баяу Жылдам Баяу

i 60 — — — —
2 70 — — — —
3 80 — — — —
4 90 — — — —
5 45 5 10 5 15
6 45 5 10 7 18
7 45 5 10 10 20
8 40 10 10 10 20
9 30 15 10 10 20
10 25 15 10 15 20
11 20 20 10 10 20
12 15 25 10 10 20
13 Алғашқы сайыс 5 км-ге дейін

Шұғылдану 
нөмірі

Ауысу уақыты, мин
Баяу Жылдам Баяу Жылдам Баяу

1 45 — — — —
2 60 — — — —
3 70 — — — —
4 90 — — — —
5 15 5 10 5 25
6 20 5 10 5 20
7 15 7 10 7 20
8 20 7 20 7 15
9 20 10 15 10 20
10 15 10 10 10 25
11 17 13 15 13 25
12 15 15 15 15 20
13 Алғашқы сайыс 3 км-ге дейін
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КӘСІБИ ТҰРҒЫ-
ДА МАҢЫЗДЫ 
ДЕНЕ (ҚИМЫЛ) 
ҚАБІЛЕТ-
ТЕРІ. ОЛАРДЫ 
ЖЕТІЛДІРУДІҢ 
ҚҰРАЛДАРЫ 
МЕН ӘДІСТЕРІ.

1. Өзін-өзі жетілдірудегі аэробтық төзімділіктің негізгі 
құралдарын мен әдістерін атап шығыңыз.

2. Ағзада анаэробты мүмкіндіктерін жетілдірудің факторла-
рын атаңыз. 

3. Циркулярлық оқыту әдісін сипаттаңыз.
4. Күшті дамытудың негізгі құралдары мен әдістері туралы 

айтып беріңіз.
5. Спорттық гимнастикада суретті түзетудің қандай әді-

стерін қолдануға болады?
6. Жылдамдық дегеніміз не? Оның сипаттамалары қандай? 

Жылдамдықтың негізгі нысандарын және оны оқытудың 
негізгі әдістерін көрсетіңіз.

7. Икемділікті дамыту үшін қандай жаттығулар бар (буын-
дардағы бенсенділік)?

8. Ептіліктің негізгі ерекшеліктерін атаңыз? Сіз оны дамы-
тудың тәсілдері мен әдістерін білесіз бе?

ӨЗІН-ӨЗІ ТЕКСЕРУГЕ АРНАЛҒАН СҰРАҚТАР МЕН ТАПСЫРМАЛАР
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Осы тарауды оқығаннан кейін, сіз білетін боласыз:

■ дене тәрбиесінің кәсіпқой маманның жеке қасиеттеріне қалай 
әсер ететінін;

■ өндірістік зейіннің сапасы неге тәуелді екенін;
■ ерікті зейінді жетілдіру үшін дене тәрбиесінің қандай 
       әдістерін пайдалану керектігін.

ДЕНЕ ТӘРБИЕСІ КЕЗІНДЕ 
КӘСІПҚОЙ МАМАННЫҢ ЖЕКЕ
ҚАСИЕТТЕРІН ДАМЫТУ

4   Бөлім

     Білім беру саласында қалыптасқан негізгі үрдістердің 
бірі - тәрбиенің әлеуметтік бағытқа қарай күшеюі, соның ішін-
де физикалық тұрғыда, кәсіби мағыналы және мәдени құн-
дылықтарға жеке бағытталған, өздігінен дамуға және шығар-
машылыққа қабілетті адамдар. Ол тек кәсіби білімді, ептілікті, 
дағдыларды беруден ғана емес, сондай-ақ еңбек тәжірибесінде 
өте маңызды орын алатын және үлкен назарға лайықты бола-
тын тұлғарарлық қатынастан, өзара әрекеттесуден және байла-
ныс жасаудан тұрады. 

Кәсіпқойлық адамның сапалы интеграциясы ретінде оның 
әлеуметтік-мәдени және психологиялық қасиеттерін және жеке 
тұлға ерекшелігінің жоғарғы деңгейін болжайды. Сондықтан 
ПШО мекемелеріндегі дене тәрбиесінің негізгі  мақсаттары 
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жеке қасиеттерді дамытуға бағытталған, қазіргі жағдайда әле-
уметтік және кәсіби тұрғыдан қажетті, мұқият дамуы үшін 
қозғалтқыш белсенділігінің жеткілікті құралдары мен әдістерін 
таңдау керек.

Дене жаттығулары оң эмоцияларды тудыруы, ал олардың 
нәтижесі - болашақ маманның мінез-құлқының ерекшеліктерін 
қалыптастыруға жәрдемдесуі керек.

Мәселен, кедергілерден өту, өз әлсіздіктерін жеңу еңбекқор-
лықты, батылдықты, қайсарлықты, табандылықты дамытуға 
ықпал етеді, яғни кәсіби жеке тұлғаның негізі болатын ең маңы-
зды қасиеттерін дамытады.

Іш жүзінде қимыл белсенділігінің барлық түрлері, соның 
ішінде спорт және қимыл-қозғалыс ойындары(41-сурет), жекпе-
жек  төзімділік, көмекке дайындық, ынтымақтастыққа қабілет-
тілік және қақтығыс жағдайларында өзін ұстай білу сияқты әле-
уметтік қасиеттерді игеру үшін қолайлы.

Мақсатты қимыл белсенділігі қоғамдағы агрессия деңгейін 
төмендетуге ықпал етеді, сондай-ақ әлеуметтік бірлесу қызметін 
орындайды (қоғамның түрлі топтарын, ұрпақтары, мәдениет-
терінің өкілдерін біріктіруОсылайша, ОКББ мекемелерінде дене 
шынықтыруды оқыту адамдармен өзара іс-қимыл тәжірибесін 
алу үшін нақты мүмкіндік беру арқылы ұйымдастырылуы керек.

Әлеуметтік және кәсіптік маңызды қасиеттерді дамыту үшін 
психофизиологиялық зерттеулердің нәтижелеріне негізделген 

Спорт және іс-қимыл 
ойындары адамдар 
арасында дұрыс 
қарым-қатынас орна-
туға көмектеседі

41

ДЕНЕ ТӘРБИ-
ЕСІ КЕЗІНДЕ 
КӘСІПҚОЙ МА-
МАННЫҢ ЖЕКЕ 
ҚАСИЕТТЕРІН 
ДАМЫТУ
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дене тәрбиесінің құралдары мен әдістері қолданылады: ауто-
тренинг; релаксация жаттығулары; тырысу мен босаңсуды ал-
мастыра отырып жасалынатын дәлділік жаттығулары; сабыр-
лылықты арттыратын жаттығулар.

Ұжымдық спорт ойындардың көмегімен басқа адамдар-
мен қарым-қатынасты дұрыс қалыптастыру, өз позицияларын 
қорғау, өз қателіктерін мойындау дағдыларын тәрбиеленеді.

Әлеуметтік-мәдени білім беру рөлдерді, яғни төреші қыз-
метін; сот алқасының мүшесі мен төрағасын, спорт төрешісін; 
жаттықтырушыны; ұйымдастырушыны және т.б. алмастыра-
ды. Бұл өзіңізді басқа адамның орнына қоюға мүмкіндік береді 
және осылайша жеке тұлғааралық қатынастарды жақсартады. 
Әлеуметтік білім беру адамгершілік қағидатына негізделген 
қоғамдағы қарым-қатынас нысандарын дамытуға көмектеседі.

Ойындық мінез-құлқы ережелермен нақты анықталғанын есте сақтаған жөн. Олар-
ды зерттеу және дене жаттығулары кезінде сақтау адам арасындағы қарым-қатынас 
тәжірибесін дамытуға, қоғамдағы мінез-құлық ережесін меңгеруге ықпал етеді.

Жекпе-жек және спорт ойындарында өндірісте және күн-
делікті өмірде кездесетін күрделі жағдайларын модельдеуге 
болады.

Мәселені дұрыс, бірақ уақытында шеше алмау қателік туды-
руы мүмкін. Осыған байланысты жедел ойлау қабілетін   жақ-
сарту қажеттілігі бірінші кезекте тұр.

Орныққан жағдайға барабар жауап беру қабілетін талап 
ететін іс-әрекеттерге тән антиципациялық реакцияларды жақ-
сарту да кәсіби тұрғыда маңызды болып саналады.

Алдын ала болжау қызметін қамтитын қозғалыстың уақыт-
ша параметрлерін реттейтін қызметтердің дамуы көбінесе 
жекпе-жектің, спорттың және сыртқы ойындардың мақсатты 
келісімдері, гимнастиканың әр түрлі түрлерімен қамтамасыз 
етіледі

Дене шынықтыру сабақтарында қозғалыстарды орындау-
дың, саралаудың (уақыт, кеңістік, бұлшықеттердің күштері) ар-
найы әдістерін меңгеру жадты дағдыландыруға, нейроэмоцио-
налды саланы күшейтуге ықпал етеді.

ДЕНЕ ТӘРБИ-
ЕСІ КЕЗІНДЕ 
КӘСІПҚОЙ МА-
МАННЫҢ ЖЕКЕ 
ҚАСИЕТТЕРІН 
ДАМЫТУ
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Идеомоторлық және ақпараттық оқыту әдістерінің ерекше 
маңызы бар.

Назар аударусыз ешқандай әрекет мүмкін емес. Зейіні дамыған 
адам кез-келген қызметте (оқу, әлеуметтік жұмыс, еңбек) көрініс 
табатын, жоғары белсенділігі мен тиімділігімен ерекшеленеді. 
Спорттың психофизиологиясында құрастырылған ерікті зейінді 
жоғарылатудың арнайы құралдары мен әдістерін қолданудың 
себебі осыдан туындайды.

Ерікті зейіннің сапасы әртүрлі қасиеттердің көрінісі мен 
күйіне байланысты:

■ тұрақтылық;
■ қарқындылық;
■ шоғырлану;
■ аудару;
■ көлемі;
■ үлестіру;
■ ауытқу.
Осы қасиеттерді дамытуға көмектесетін дене шынықтыру 

мен спорт құралдарын дұрыс таңдау үшін олардың мәнін және 
рөлін білу қажет.

Ұзақ уақыт бойы ерікті зейіннің жоғары өнімділігін сақтау 
қабілеті, зерттелетін материалдың мәнін айқын және нақты 
баяндауға негізінен ерікті назардың тұрақтылық деңгейімен 
анықталады.

Зейіннің қарқындылығы - жоғары күрделі ой еңбегінің 
қатесіз жұмысының негізі.

Сыртқы факторлардың әсеріне қарамастан тереңдетілген 
қызметке қабілеттілігі (шу, бөгде сөз және басқа да 
тітіркендіргіштер) ерікті зейіннің шоғырлану деңгейімен 
сипатталады.

Қызмет түрін тез және нақты өзгерту мүмкіндігі, жаңа ортаға 
бейімделу ерікті зейінді аудару арқылы жүзеге асады. Бұл қазіргі 
заманғы мамандықтардың практикалық көпшілігі үшін қажет 
болатын білім беру және одан әрі еңбек қызметі процесінде 
психоэнергетикалық ресурстарды үнемдеуге ықпал ететін өте 
маңызды және құнды сапа.

Кәсіби мамандарға үлкен көлемдегі деректерге назар аударып 
және қайта өңдеуге, сондай-ақ ұзақ уақытты есте сақтаған 
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белгілі бір ақпаратты пайдалануға тура келеді. Уақыттың 
бірлігіне осындай қызметтің максималды көлемін орындау 
қабілеті назардың көлеміне байланысты болады.

Жұмыстың екі немесе одан да көп түрін бір мезгілде орындау 
қажет болғанда (тыңдауға, жазуға, материалды түсінуге, 
талдауға және т.б.), жұмыс зейіннің бөліну көріністерімен 
жиі байланысты болады. Еңбек өнімділігі мен тиімділігі осы 
қасиеттің даму деңгейіне байланысты.

Зейін ауытқуы - адамның ұзақ уақыттан бері бір нәрсеге 
назар аудару қабілетіннің ауытқуы. Адамның еріктік күш-жігер 
арқылы айналысып жүрген жұмысына тез шоғырлана білгеніне 
байланысты, зейін ауытқу ұзақ немесе уақытша болуы мүмкін. 
Жалпы, зейін ауытқуы адамның миының табиғи қасиеті болып 
табылады.

Ерікті зейіннің ерекше қасиеттерін тәрбиелеу үшін, оларды 
белсендіруге барынша қолайлы спорт түрлеріне аса назар аудару 
керек. Кейбір жағдайларда бұл спорт немесе қимыл-қозғалыс 
ойындары, басқа жағдайларда - гимнастикалық жаттығулар, 
үшінші – зейін қоюға арнайы жаттығулар.

Әр түрлі анализаторларға қатар әрекет ететін, осылайша 
психикалық салаға оңтайлы жүктемені қамтамасыз ететін 
жаттығуларды таңдау қажет. Физикалық жаттығулардың 
біртіндеп күрделенуі, олардың жаңалығы, бұрынғы игерілген 
қозғалыстар мен техниканың болмауы, сондай-ақ күтпеген 
жағдайлар, командалар, оларды орындау үшін сигналдар бұл 
жағдайда жалпы шартыболып табылады.

Арнайы физикалық жаттығулардың зейінді жақсартуға бағытталған әсерін арттыру 
үшін жаттығулардың тәртібі мен орындау шарттарын мерзімді өзгерту қажет, шарт-
ты шектеулердің барлық түрлерін орнату, жаттығулар өткізілетін заттардың пішінін 
өзгерту, дыбыс кедергісін енгізу қажет және т.б.

Осы әдістерді қолдану физикалық жаттығуларды түрлен-
діруге және олардың санын көбейтуге мүмкіндік береді, ерікті 
зейіннің әртүрлі қасиеттерін жақсарту үшін арнайы жаттығу-
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лардың көптеген нұсқаларын әзірлеуде үлкен мүмкіндіктер аша-
ды.

Мақсатты бағытталған құралдарды қолданудан күтілетін 
нәтижеге қол жеткізу ұзақ мерзімді және жоспарланған дайын-
дық процессінде ғана мүмкін болады.

ӨЗІН-ӨЗІ ТЕКСЕРУГЕ АРНАЛҒАН СҰРАҚТАР МЕН ТАПСЫРМАЛАР

1. Машықтану процесінде кәсіби тұлғаны дамыту және 
жетілдіру әдістері туралы айтып беріңіз.

2. Сізге кәсіби маңызды психофизиологиялық қызметтерді 
(есте сақтау, көңіл бөлу және т.б.) дамыту үшін дене шы-
нықтырудың қандай құралдары мен әдістері белгілі?

3. Ерікті зейінді жақсартуға бағытталған дене тәрбиесі 
құралдары мен әдістерін атаңыз.
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Осы тарауды оқығаннан кейін, сіз білетін боласыз:

■ Қимылдарды үйрету кезінде қандай қағидаларын сақтау ке-
рек;

■ Қандай факторлар шұғылдану кезінде физикалық жүктемені 
реттеуге мүмкіндік береді.

ҚИМЫЛДАРДЫ ҮЙРЕТУ.
ДЕНЕГЕ ТҮСЕТІН АУЫРЛЫҚТЫ
РЕТТЕУ ӘДІСТЕРІ

7   Бөлім

Сәтті кәсіби қимыл даярлықтың негізі тек жалпы дене даяр-
лығы болуы мүмкін.

Жастарды жұмысқа жалпы және арнайы дене даярлығы дене 
тәрбиесінің ғылыми негізделген теориясына, әдістері мен прак-
тикасына негізделген.

Дене жаттығуының кез-келген түрімен шұғылданған кезде, 
жалпы немесе кәсіби дене шынықтыруды жақсартуға бағыт-
талған кәсіби қимыл даярлығының кез-келген түрін пайдалану 
арқылы, оның жасына, жынысына және жеке сипаттамаларына 
сәйкес құрылысын және тиімді іске асырылуын анықтайтын 
белгілі бір оқыту ұстанымдарын басшылыққа алу қажет. Жан-
жақтылық, саналылық, белсенділік, біртіндеушілік, қайталану, 
даралық, қолжетімділік, жүйелілік, реттілік, тиімділік және 
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жүктеменің шашыраңқылығы түбегейлі маңызы бар. Педагоги-
каның арнайы тармағы бола тұрып, дене тәрбиесінің теориясы 
мен әдістемесі жалпы педагогикалық принциптерді пайдала-
нады, бірақ олар қимыл белсенділігі түрлерінің сипаттамала-
рын ескере отырып жетілдіреді.Жекеленген қағидат белгілі бір 
қозғалыс мәселесіне сәйкес орындалатын бірнеше ережелерді 
қамтуы мүмкін.

Жан-жақтылық қағидасы ағзаның барлық қызметі мен 
жүйелерінің жоғары еңбекке қабілеттілігін, бұлшықет жүйесінің 
және қимыл ептілігін дамытуды, дағдыларды, қасиеттерді, үй-
лестіру қабілетін, әлеуметтік және психофизиологиялық қа-
білеттердің тиісті деңгейін қамтамасыз етеді.

Саналылық қағидасы жастардың білімін және нанымдарын 
қалыптастыруды көздейді, бұл келесі сұрақтарға жауап беруге 
мүмкіндік береді: дене жаттығуларын қандай мақсатен және 
қандай реттікпен шұғылдану керек? Неге дәл осы жаттығуды 
орындау керек? Жаттығу қай бұлшықеттер тобына бағытталған, 
оны қолдану кезінде қандай қимыл сапасы жақсарады?

Бұл процесс күрделі және ұзақ, бірақ өте маңызды болып та-
былады, себебі ақыр соңында дене жаттығулары денсаулықты 
жақсарту, еңбекке қабілеттілігін және нақты жұмыс түріне дай-
ындықты арттыруға әкеліп соғатын құрал екенін көрсетеді.

Дене жаттығулардың қолданбалы маңыздылығын түсіну түрлі өмірлік жағдайларда 
қолдану аясын кеңейтеді. Жеке қозғалыстарды бөлу және жалпылап үйрену, әрекет-
терді, қозғалыстарды, олардың жеке параметрлерін салыстыру қажет.

Қимылды саналы орындау үшін үш әдісті қолдануға болады.
Бірінші әдіс бойынша жоспарланған қозғалыс алдымен орын-

далады, содан кейін оның сапасы бағаланады, тиісті түзетулер 
жасалады, қозғалыс қайталанады және т.б. Бұл жағдайда жаса-
лынатын қимыл, әсіресе бұлшық ет сезімін негізге ала отырып, 
түсініледі. Бұл жағдайда әрекеттің орындалуы кезінде осындай 
сезімдер ішкі бағдар болады, қозғалысты нақтылау үшін қолда-
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нуға мүмкіндік береді, өздерінің қозғалыстарын талап етілген-
дермен салыстырады.

Екінші әдістің мәні қозғалыстың жеке элементтеріне жүйелі 
зейін қоюда болып табылады.

Үшінші әдіс зерттелетін қозғалыстың алдын ала ойласты-
рылуын қамтиды. Бастапқыда бас миында қозғалыстың ойдағы 
бейнесі қалыптасады (нақты және дәл), содан кейін ғана ол 
ойдағы бағдарламаға сәйкес іс жүзінде орындалады. Осылай-
ша, осы әдіс кезінде психофизикалық бастамасы бірінші кезек-
те тұрады, артынша физикалық үдеріс орын табады. Бұл әдіс 
қозғалыстың идеомоторлық құрылысы деп аталады. Тәжірибе 
көрсеткендей, бұл алғашқы екеуіне қарағанда жақсы.

Тіпті ең қарапайым қозғалыстарды тиісті қимыл белсен-
ділігін көрсетпестен меңгеру мүмкін емес. Білімді, ептілікті 
және дағдыларды алу кезінде белсенділік қағидасы зерттелген 
материалды түсінуді, оның еңбек қызметінде және күнделікті 
өмірде кейіннен қолдану үшін шығармашылық өңдеуді қамта-
масыз етеді. Тәуелсіз зерттеулерге деген ұмтылыс түріндегі 
белсенділік жүйелі дене жаттығуларын, физикалық жетілдіру-
ді, алынған білім мен дағдыларды болашақ еңбекті өмірде пай-
далану қабілетінін қажеттілігін көрсету керек.

Функционалдық қауымдастықтың негізінде саналылық 
және белсенділік қағидаттары өзара қарым-қатынас қағида-
сын құрайды.

Біртіндеушілік қағидасын жүзеге асыру өзара байланысты 
екі бағыт бойынша жүзеге асырылады: зерттеліп жатқан әрекет-
тердің қиындату және олардың құрамын кеңейту. Зерттелетін 
әрекеттердің сипаттамаларының күрделенуі қимыл белсенділі-
гін жақсартуға және тиісінше кез-келген кәсіби қимыл ептілі-
гін қалыптастыруға мүмкіндік береді (42-сурет). Бұл жаттығу-
лардың үйлестіруші күрделілігін және қимылдың әртүрлілігін 
арттыру арқылы қол жеткізіледі. Зерттелетін іс-қимылдардың 
құрамын кеңейту жан-жақты қимыл дайындауды, ең алдымен 
кәсіби дайындықты қамтамасыз етеді; жаттығулармен өз бетін-
ше шұғылдану, одан әрі жұмыс істеу дағдылары мен әдістерін 
дамыту, сондай-ақ күрделі дағдыларды қалыптастыруға мүм-
кіндік береді.
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Қарқынды
жүктеменің
көлемін бірте-бірте 
арттыру қажет

42

Денеге түсетін ауырлыққа жауап ретінде ағза жүрек-қан та-
мырлары, тыныс алу органдарының, жүйке жүйелерінің және 
т.б. реакциялар кешенімен әрекет етеді. Егер жүктеме әлсіз бол-
са, онда ағзаның жауапты реакциясы көрінбейтін болады және 
ешқандай өзгеріс тудырмайды. Егер жүктеме тиімді шама ше-
гінде болса, ол оң өзгерістерге әкеледі. Егер жүктеме шамадан 
тыс болса, ағзада қолайсыз өзгерістерге әкелетін ілгерілеу орын 
алады. Тиімді жүктеменің шамасы тұрақты емес. Бір адам үшін 
ол денелік дайындалғандықтың артуына байланысты өзгеріп 
отырады. Адамның жүктемеге бейімделу ұзақтығы әр түрлі. 
Бұл жеке психофизиологиялық ерекшеліктерге, денелік дайын-
далғандығына, қозғалыс сипатына және т.б. байланысты. Осы 
факторларды есепке ала отырып, жүктемені арттырудың әртүрлі 
түрлері қолданылады.

Жүктеменің түзу сызықты-жоғары ұлғаюы ағзаны дене дай-
ындығының салыстырмалы түрде төмен деңгейімен жұмыс 
істеуге біртіндеп тарту үшін қолданылады. Кезекті жүктеме ең-
бекке қабілеттіліктің өнімділікті жоғары кезеңінде болу үшін, 
жүктеменің салыстырмалы шағын өсу қарқынын, сонымен қа-
тар айтарлықтай ұзақ тынығу аралығын қолдану.

Жүктеменің сатылы ұлғаюы алдын-ала құрылған функцио-
налдық мүмкіндігі негізінде денені айтарлықтай ынталандыру 
үшін қолданылады. Ол жүктемені секірмелі арттыруды, одан 
кейін оны бірнеше жаттығу кезінде сақталуын қамтамасыз етеді.
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Жүктеменің толқын тәрізді ұлғаюы мүмкіндігінше 
максималды арттыру үшін қолданылады. Бұған жүктемені 
мерзімді азайта отырып, кейін оны жоғары деңгейге көтеру 
арқылы қол жеткізіледі, бұл бейімделу процестеріне 
қолданылған жүктемені толығымен ашуға мүмкіндік береді.

Денеге түсетін ауырлық екі параметрден тұрады: көлемі мен 
қарқындылығы. 

Жүктеменің көлемі жаттығулардың немесе шұғылданудың 
саны, қашықтықта жүргіру метражымен, көтерген ауырлықтын 
жиынтық салмағы және т.б. болуы мүмкін.

Жүктеменің қарқындылығы жаттығу жұмыстарының 
қарбаластығы мен оның шоғырлану уақытын білдіреді. Жүктің 
көлемі мен қарқындылығы бөлінбейді және сонымен бірге олар 
организмге қарама-қайшы әсер етеді. Сонымен қатар, көлемі 
мен қарқындылығы белгілі бір шегіне дейін көбейтілуі мүмкін.

Жаттығудың бастапқы кезеңінде жүктеменің артуын оның көлеміне байланысты, 
одан кейін организмнің әлеуетін бірте-бірте арттыру - негізінен қарқындылығына 
байланысты деп санаған жөн.

Дене жаттығулары қайталанатын болса ғана тұрақты әсер 
етеді - бұл қайталау қағидасының негізгі ережелерінің бірі. 

Қайталануды уақытында дұрыс үйлестіру үшін, 
қайталанудың белгілі бір саны көп уақыт аралығында    
үйлестіліген созылыңқы қайталануды немесе қайталанудың 
дәл сол көлемі қысқа мерзімде орындалатын концентрациялық 
қайталануды пайдалану керек.

Қозғалысты үйрену кезінде қарапайым қайталауды 
(өзгермейтін жағдайларда қимылдарды жасау) және нұсқаулық 
қайталауды (қимылдарды әртүрлі нұсқада орындау) қолдануға 
болады. Кейбір жағдайларда нұсқаулық қайталау тиімдірек 
болады.

Оқудың бастапқы кезеңінде көбінесе қарапайым қайталауды, келесі кезеңдерде – 
нұсқаулық қайталауды таңдаған жөн.
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Қайталану арасындағы тынығу аралығы мәселесі адам-
ның еңбекке қабілеттілігі фазалық теориясын ескере отырып 
шешіледі.

Осыған сәйкес, дене жаттығулардың келесі қайталануы, 
оның қимылдық есінде бекітілуі, асыра қалпына келтіру эффек-
тісін (бастапқы деңгейден асатын энергия ресурстарын қалпына 
келтіру) тудыратын фазаға түседі.

Егер әрбір жаңа қайталау  асыра қалпына келтіру кезеңінде 
сақталған бұрынғы орындалудың артынан жүрсе, жаттығып 
жүрген жаттығудың қимылдық есінде бекітілуі ойдағыдай өтеді.

Асыра қалпына келтіру кезеңінің дамуы жаттыққандықтың, 
психофизиологиялық ерекшеліктерінің және бұрынғы жұмы-
сының дәрежесіне байланысты. Жаттыққан адамдардың, сон-
дай-ақ күшті немесе жылжымалы жүйке жүйесі бар адамдардың 
қалпына келу жылдамдығы жоғары екені анықталған.

Қысқаша, бірақ қарқынды жұмысдан кейін, бір сағат ішінде 
асыра қалпына келтіріледі, бірақ тек 12 сағат сақталады.

Ұзақ уақытқа созылған жұмыстан кейін асыра қалпына кел-
тіру 12 сағаттан кейін асыра қалпына келтіру мүмкін болады, 
бірақ үш күннен артық созылады.

Сауықтыру әсері жеке қабілеттеріне және сипаттамаларына сәйкес келетін, аптасына 
екі-үш жаттығу кезінде ұзақтық пен қарқындылықпен қол жеткізілетіндігін ескеру 
қажет.

Жекебасылық қағидатының (дараландыру) мәні белгілі 
бір құралдар мен оқыту әдістерін пайдаланған кезде денсаулық 
жағдайын, жүйке жүйесінің түрін, денелік дайындалғандығын, 
жасын және жынысын ескеруде. Сонымен, күшті жүйке жүйесі 
бар адамдар үшін жарыстық әдіс ең тиімді болып табылады, ал 
нашар жүйке жүйесі бар адамдарға артық нейроэмоционалды 
шиеленіс тудырады.

Қолжетімділік принципі физикалық және интеллектуалды 
мүмкіндіктер деңгейіне байланысты. Қолжетімділіктің 
негізгі өлшемі болып психофизиологиялық реакция және 
жаттығулардың нәтижелігі саналады. Үйренетін қимылдар 
мүмкіндіктер мен көңіл деңгейіне сәйкес болуы керек. Тіпті 
жақсы машықтандырылған адам қимыл әрекетін меңгерген 
кезде, бір уақытта оның үш элементінен артық бақылай 
алмайды.
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Жүйелілік қағидасы жаттығу үдерісінің үздіксіздігін, 1 жат-
тығудан кейін денеге түсетін ауырлықты және тынығуды ұтым-
ды түрде алмастыруды, жаттығудан жаттығуға дейін жаттығу 
жүктемесінің бірізділігін және реттілігін талап етеді.

Егер жаттығулар эпизодты немесе үлкен үзілістермен жүргізілсе, олар тиімсіз болып 
қалады және қол жеткізілген дене шынықтыру деңгейінің төмендеуіне әкеледі.

Сондай-ақ, тізбектілік қағидатын (қарапайымдан кешен-
ге дейін) пайдаланудың маңыздылығын атап өту керек. Жат-
тықтыру азғантай дене және психикалық күшті қажет ететін, 
кейіннен оны көбейтіп отыратын жаттығулардан басталуы ке-
рек.

Тек тиімді денеге түсетін ауырлық қана бейімделушілік ме-
ханизмдерді ынталандырады және олардың әлеуетті мүмкін-
діктерін жақсартады.

Сондықтан, оптималдық принципіне сәйкес, жүктеме 
белгілі адам үшін қатаң түрде мөлшерлі, тиімді болуы керек. 
Жүктеменің оптималдылығы объективті деректермен расталуы 
керек (арнайы жүктемелік сынақтарымен).

Жүктеменің шашыраңқылық қағидаты түрлі бұлшықет 
топтарына жаттығуларды қолдануды қамтиды.

Шынықтыру кезінде жүктемені реттеуге мүмкіндік беретін 
көптеген факторлар бар:

1. Жаттығуларды қайталау саны. Неғұрлым көп қайта-
ланулар болса, жүктеме соғұрлым көп болады.

2. Жаттығуға қатысатын бұлшықет топтарының 
мөлшері мен саны. Жаттығуларға неғұрлым көп бұлшықеттер 
қатысса және олар үлкен болса, физикалық жүктеме соғұрлым 
көп болады.

3. Жаттығулардың қарқыны. Ең шаршататын қандай 
қарқын - баяу, орташа немесе жылдам деген сұраққа ешқан-
дай жауап жоқ. Жалпы алғанда жаттығудың ерекшеліктерін 
есепке алмағанда, ең жүктемелік болып жылдам қарқынды 
қимылдар саналады. Сонымен қатар, жылдам қарқындылық 
кейде бұлшықеттердің шағын және орта топтары үшін жат-
тығуларды орындауды қиындатады. Үлкен бұлшықет топтарын 
тез қарқынмен жаттықтыру оңайға соғады. Орташа қарқынмен 
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жүріске қарағанда, баяу жүріс тез шаршатады. Баяу қарқынмен 
жүзеге асырылған күштік жаттығулар, жылдам немесе орташа 
қарқынмен орындалатын жаттығулармен салыстырғанда денеге 
үлкен әсер етеді. Бекітілген аяқтармен жату қалыбынан тез оты-
ру, баяу отыруға қарағанда оңай.

4. Қозғалыс амплитудасы. Қозғалыс амплитудасы ұлғай-
ған кезде, денеге түсетін жалпы салмақ артады, алайда ерек-
шеліктері болуы мүмкін. Мысалы, аяқты шалқалап жату қалы-
пынан көтеріп – төменге түсіру 45 - 30 ° бұрышқа қарағанда 90 
° бұрышпен оңайырақ болады.

5. Жаттығудың күрделілігі. Жаттығудың құрылысы 
неғұрлым күрделі болса, оның жүзеге асырылуына қатысатын 
бұлшықеттердің саны соғұрлым көбірек болады, демек, жүкте-
ме неғұрлым көп болса, соғұрлым тезірек шаршатады.

6. Бастапқы қалпы. Денеге түсетін салмақ мөлшері қөбіне-
се жаттығу орындалатын бастапқы қалпына байланысты. Мәсе-
лен, бірдей ауыртпалықпен жаттығуды түрегеп тұрып орындау, 
отырып орындаудан әлдеқайда оңайырақ. «Аяқты талтайтып 
тұру» қалыбынан алға және артқа еңкею жаттығуларын жасау 
оңайырақ.

7. Жаттығулар арасындағы тынығудың ұзақтығы, 
уақыты және сипаты. Үзілістердің (тынығу аралығының)  
бірдей жалпы ұзақтығы кезінде жиілігі мен ұзақтығын орнату 
ағзаның еңбекке қабілеттілігі ұзын, бірақ сирек тынығу ара-
лығына қарағанда, қысқа, бірақ жиі болатын болса, жоғарырақ 
болады. Белсенді тынығу жақсырақ. Егер үзілістің арасында 
баяу жүріс немесе алдынғы жұмыс істеген бұлшықеттердің бо-
саңсуы болса, үлкен салмақ салынып жасалынатын жаттығулар 
тиімдірек болады,.. Белсенді тынығу орталық жүйке жүйесінде, 
жүйке-бұлшықеттік аппаратта және ағзаның вегетативті жүйе-
лерінде қалпына келтіру процестерінің дамуын ынталандыра-
ды.

8. Бұлшықет жұмысының қуаты (уақыт бірлігіне жұм-
салған жұмыс көлемі). Қуат неғұрлым жоғары болса, жүктеме 
неғұрлым көп болады. Жұмыстың қуатының артуымен оның 
орындалу уақыты азаяды.

9. Бұлшықеттің ширығу дәрежесі мен сипаты. Жұмыс 
неғұрлым қызу болса, соғұрлым ол ауыр болады. Бұлшықеттің 
шапшаңдығы мен ширығуымен бірге жұмысты орындау қиыны-
рақ.

Функционалдық қоғамдастықтың негізінде біртіндушілік, 
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қайталану, жүйелілік, тізбектілік, оптималдық және жүкте-
менің шашыраңқылық қағидасы құрылым қағидасы тобына 
біріктіріледі.

Денеге түсетін ауытпалыққа әсер ететін жоғарыда көрсетіл-
ген қағидалар, әдістер мен факторларды кез-келген қимыл бел-
сенділігімен шұғылданған кезде, дене (қимыл) сапасын жақ-
сарту кезінде, кәсіби қимылдарға үйрету кезінде пайдаланылуы 
тиіс.

ӨЗІН-ӨЗІ ТЕКСЕРУГЕ АРНАЛҒАН СҰРАҚТАР МЕН ТАПСЫРМАЛАР

1. Қимылдарды үйретудің негізгі қағидаларын көрсетіңіз.
2. Денеге түсетін ауырлықты арттырудың қандай түрлерін 

білесіз?
3. Денеге түсетін ауырлықты реттеуге мүмкіндік беретін 

негізгі факторлар қандай?
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Осы тарауды оқығаннан кейін, сіз білетін боласыз:

■ денсаулықты жақсарту үшін қимыл белсенділігінің қандай дәстүрлі емес түрлері 
пайдаланылады;

■ ОКББ мекемелерінде спорттық гимнастика сабақтары қалай ұйымдастырылады;
■ неге шейпингпен айналысу қыздар арасында танымал;
■ созылу әдістері бойынша сабақтарды дұрыс өткізу нені білу керек;
■ дене шынықтыру кезінде аэробика қандай рөл атқарады;
■ ушу и хатха-йоги элементтері бар жаттығуларының ерекшеліктері қандай?
■ тыныс алу гимнастикасының адам денсаулығына қаншалықты маңызды.

ҚИМЫЛ  БЕЛСЕНДІЛІГІНІҢ  
ДӘСТҮРЛІ ЕМЕС ТҮРЛЕРІ

8   Бөлім

Қимыл белсенділігінің классикалық түрлерін (жеңіл атле-
тика, шаңғы тебу, жүзу, негізгі гимнастика) қоса, деңсаулықты 
нығайту, кәсіби маңызды қимыл сапасын дамыту және жетілдіру 
үшін дене жаттығуларының дәстүрлі емес түрлерін, олардың 
өзара бір-бірімен толықтыратын жекелеген элементтерін қолда-
ну керек (атлетті гимнастика, шейпинг, стретчинг және т.б.).
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8.1. Спорттық
         бағыттағы атлетті 
         гимнатика

Атлетті гимнастиканыңспорттық бағыты бодибилдинг 
спортшыларды жарыстарға қатысуға дайындығын қамтамасыз 
етеуіне және олардың барынша мүмкін нәтижеге жетуіне бай-
ланысты.

Бодибилдингпен ЖФД-ның жеткілікті деңгейі және негіз-
гі қимыл сапасының жақсартуы бар дені сау жастар айналыса 
алады.

Тиімді жаттығулардың шарттары: тұрақты және жүйелі 
машықтандыру; жұмыс пен тынығуды,  жаттығулар тәсілі мен 
қайталау саны, ауырлық салмағы мен бұлшық жұмысының 
тәртібі және т.б. қатаң кезектестіру жүйесі арқылы жүзеге асы-
рылатын, белгілі бір шамалы күштемелі жаттығулар жиын-
тығын басым пайдалану; шектік немесе шамалы шектік жүк-
темелерді пайдалану арқылы бұлшықет режимдерін таңдау; 
протеиндерді (ақуыздарды) тұтынуды арттыруға және барлық 
басқа заттардың (көмірсулар, майлар, минералды тұздар және 
дәрумендер) мұқият ойластырылған, мөлшерлі тұтынуына не-
гізделген тамақтану арқылы энергия қорларын толықтыру бой-
ынша қатаң талаптарды сақтау.

Дегенмен спортқа бағытталушы атлетті гимнастика қимыл 
белсенділігінің ең қолжетімді түрлерінің бірі болып табылады, 
және арнайы жабдықталған гимнастика залдарынан басқа үйде 
де айналысуға болады. Атлетизм адам денесінің сыртқы пішінін 
ғана емес, сонымен бірге күшін де тиімді дамыта алады.

Атлетизмде күшті тәрбиелеудің негізгі әдістері  қайталана-
тын және барынша күш салу әдістері болып табылады.  Жат-
тығу барысында бұлшықеттердің ең оңтайлы режимін таңдау 
үшін бір тәсілдегі ықтимал қайталаудың санына қарай жүктің 
көлемін қалай таңдау керектігін білу маңызды (10-кесте).

Мысалы, максимум 5 рет көтеруге болатын салмақ 5 ҚM 
(қайталанатын максимум) деп белгіленеді.

Қайталама күш салу әдісі. Бұл әдісті атлетті гимнастикада 
қолданған кезде, бұлшықет жұмыстары шектеусіз қарсылықпен 
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10 кесте. Бір тәсілмен мүмкін болатын қайталанулар саны бой-
ынша салмақсалу мөлшерін анықтау

Салмақ салу (кедергі) Қайталану саны

Шекті 1

Шамалы шекті 2 — 3

Үлкен 4 — 7

Орташа үлкен 8—12

Орташа 13—18

Кіші 19 — 25

Өте кіші 25 жоғары

және, әдетте, «шегіне жеткенше» жүргізіледі. Тәжірибе көрсет-
кендей, үлкен және орташа үлкен кедергісі бар жаттығулардың 
бұлшықет күші үшін жаттығу әсері бар. Кішігірім және өте кіш-
кентай кедергілермен жұмыс жасау тек төзімділікті және артық 
салмақты қууға арналады.

«Шегіне жеткенше» жаттығу кезде, барынша күш салу 
әдісімен салыстырғанда әлдеқайда үлкен жүк массасын көтеру 
керетігіне қарамастан, ал соңғы, ең құнды әрекеттер шаршаған-
дық аясында орындалады, қайталама күш салу әдісі бірқатар ар-
тықшылықтарға ие:

■ үлкен көлемдегі жұмысты орындау бұлшықет массасын 
күшейтуге мүмкіндік береді, ақыр соңында бұлшықеттің 
функционалды гипертрофиясын тудырады және олардың 
беріктігін арттыруға әкелуі мүмкін;

■ жасалынатын жаттығулар қатты күштенуге әкелмейді;
■ жаттығуларды жасау барысында олардың техникасын 

бақылау мүмкіндігі болады;
■ барынша күш салмау салдарынан, жарақат алудан 

құтылуға болады.
16-18 жастағы ұлдар мен қыздардың жыныстық-жас ерек-

шеліктерінің талдауы күш-жігерді дамытуға және оның еңбек-
тегі және күнделікті жағдайларда көрінуінің әртүрлі нысанда-
рына барынша сәйкес келетін қайталама күш әдісін қарастыруға 
мүмкіндік береді.
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Зілтемірмен
жасалынатын 

жаттығу

43

Барынша күш салу әдісі. Бұл әдіс шекті немесе шамалы 
шекті кедергілерді қолданумен сипатталады (1 - 3 ҚM) және 
әдетте тәжірибелі, жақсы дайындалған спортшылармен пайда-
ланылады.

Спорттық гимнастикада әртүрлі күштік жаттығу-
лар қолданылады:
■ заттардың массасы (гантельдер, зілтемірлер 
(43 сурет), гірлер), серіктестің қарсы әрекеті, сер-
пінді заттардың кедергісі (резеңке амортизаторлар, 
бұраулар, серіппелі эспандерлер), сыртқы ортаның 
кедергілері (судағы қозғалыс) арқылы құрылатын  
сыртқы кедергісі бар жаттығулар;
■ дене салмағымен теңестірілетін салмақ салу 
жаттығулары (кермеге тартылу, қоссырыққа сүй-
еніп кеудені жерден көтеру жаттығулары); статика-
лық жаттығулар;
■ қарсы бұлшықеттердің бірлескен күш тыры-
стыру жаттығулары.

Статикалық күштерді пайдалану статикалық 
төзімділік пен статикалық беріктікті дамыту үшін 
өте тиімді.

Атлетті гимнастика жаттығуларында изометри-
калық статикалық жаттығулар максималды стати-

калық күшті дамыту үшін өте тиімді.
Бұлшықеттердің изометриялық жұмыс режимінде, әсіресе 

максималды, дыбыс саңылауы жабық және спортшы тыныс ал-
маған кезде күштену пайда болады, бұл, әрине, бұл режимді 
пайдаланғанда ерекше назар аударуды қажет етеді.

Шегеру біртіндеп 5 - 6 секундқа дейін жеткізіледі. Сонымен 
қатар кедергі күшейе түскендіктен, оны жеңуге бағытталған 
күш артады. Соңғы уақытта өздігіне қарсылық көрсету жат-
тығуларына, немесе басқаша айтқанда, қарсы бұлшықеттердің 
бірлескен шиеленісіне қызығушылық артты. Бұл жаттығулар-
ды қолдану сыртқы күштерді қолданумен жасалынатын жат-
тығулардан кем емес әсер етуі мүмкін, және жылдам қозға-
лысқа қабілеттелігіне кері әсерін тигізбейді. Жаттығуларды 
бұлшықет-антагонисттердің бірлескен тырысу кезінде және 
мамандығы гиподинамиямен байланысты адамдардың белсен-
ді тынығу ретінде айналысқаны тиімді.
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8.2. Сауықтыруға бағытталушы
      атлетті гимнастика

Атлетті гимнастиканың сауықтыру және кәсіптік бағыты 
ОКББ мекемелерінде өздік және ұйымдастырылған сабақтар 
үшін ең қолайлы болып табылады.

Күштемелі жаттығуларын таңдағанда, жынысын, жасын, де-
ненің жеке қабілеттерін, болашақ мамандыққа дайындық дең-
гейін, дене түрін ескеру керек. Аптасына жаттығулар саны 2 - 4 
болуы мүмкін, стадионда, залда, бассейнде кезектесіп жаттығу 
керек.

Шұғылдану кезінде күштемелі жаттығуларынан басқа, жыл-
дамдық, ептілік, төзімділік, икемділік сияқты кәсіби маңыз-
ды қимыл қасиеттердің дамуымен байланысты жаттығуларды 
қолданған жөн. Мысалға, бір сабақта қолдың бұлшықет күшін 
(гимнастика снарядтарында), шапшандықты (жеңіл атлетика 
жаттығулары, акробатика), ептілікті (салыстырмалы түрде күр-
делі гимнастикалық қозғалыстарды жасау), икемділікті (стрет-
чинг) жақсартуға арналған жаттығулар жасалуы мүмкін.

Күштемелі жаттығуларын орындаған кезде барлық негізгі 
бұлшықет топтарын іске қосуға, бұлшықеттердің әртүрлі ре-
жимдерін және олардың бірге үйлесуін қолдануға тырысады.

Шұғылданудан ең жоғары тиімділікті тамақ ішу тәртібін, күн тәртібін, жеке таза-
лықты және толық тынығу арқылы алуға болады.
Күндізгі немесе кешкі уақытта шұғылданған жөн, бірақ ұйқыға дейін 1,5-2 сағаттан 
кешіктірмей және тамақтан кейін 1-ден 1,5 сағаттан ерте емес.

Спорттық гимнастика таңертеңгілік жаттығулармен то-
лықтырылуға тиіс, олар негізінен циклдік және икемділікті 
жақсартуға арналған жаттығуларды қамтиды. Жеңіл атлетті 
гимнастика құралдарын басым қолданатын сабақтар дайындық 
(дененің құрысын жазу), негізгі және соңғы бөліктерден тұрады.

Дененің құрысын жазу бірте-бірте денені жоғары кернеу-
лерді қажет ететін жаттығуларды орындауға әкеледі. Дененің 
құрысын жазуға арналған дәстүрлі жаттығулармен (асықпай 
баяу жүгіру, жалпы дамыту жаттығулары) қатар құралдарды 
қолданатын күштемелік жаттығуларды қосқан жөн (жеңіл ган-



136

ҚИМЫЛ 
БЕЛСЕНДІЛІ-
ГІНІҢ ДӘСТҮРЛІ 
ЕМЕС
ТҮРЛЕРІ

тельдер (44 сурет), резеңке амортизаторлары). Стретчинг жат-
тығуларын қолдана отырып, икемділікті жақсартуға ерекше 
көңіл бөлінеді. Дененің құрысын жазу ұзақтығы жаттықтыру-
дың жалпы уақытының 10-15% құрайды.

Жаттықтырудың негізгі бөлігі жоспарланған күштік жат-
тығулар кешенінің орындалуын қамтиды. Допол¬нительно к 
нему рекомендуется использовать упражнения основной гим-
настики, развивающие координацию, лов¬кость и быстроту. Бұ-
дан басқа негізгі гимнастика жаттығуларын үйлестіру, ептілік 
және жылдамдықты дамыту ұсынылады. Мұндай жаттығуларға 
күрделі емес, бірақ өте тиімді акробатикалық элементтерді 
жатқызуға болады (ұшу сатысымен алға тоңқалаң асып түсу, 
артқа тоңқалан асып тізу түсу, алға және артқа қарай аунап түсу, 
алға және артқа сальто жасау және т.б.), сондай-ақ ең танымал 
снарядты гимнастика элементтері (кермеде аударылып түсіп 
және жазылып көтерілу, қоссырықта қолдарды бүгіп және тү-
зеп сермелеу, қолға тіреніп тұрып сермелеу және т.б.).

Жүктемені жеделдету, массаның ұлғаюына (төмендеуіне) және бұлшықеттердің 
пішінін өзгертуге деген тезірек жетуге деген ұмтылыс күрделі әлсіздікке, шама-
дан тыс жаттығу жағдайына алып келеді.

Зілтемірмен
жасалынатын 

жаттығу

44

Ауырлық түсіру салмағын немесе өз салмағы бар жаттығу-
ларда жіктемені біртіндеп ұлғайту өте маңызды.

Ауырлық түсіру массанына, тәсілдердің саны мен қайтала-
нудың санына байланысты жүктемені өзгерту керек.
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Егер жаттығу ауырлық салумен орындалса, онда оны қай-
таланудың белгілі бір санын жоғары кернеумен орындау үшін 
таңдалады. Жас жігіттерге снарядтың салмағы 3 кг-нан аспауы 
керек.

Әр жаттығу 2-4 тәсілмен жүзеге асырылады.
Тәсілдер арасындағы үзіліс кезінде стретчинг созылымды 

жаттығуларына дәйекті түрде бұлшықеттердің және жұмысшы 
буындардың сіңірің жаттықтыруға қосу өте тиімді болады.

Қорытынды бөлімінде релаксациялық, тыныс алу жаттығу-
ларын және өзін-өзі массаждауды қолданған жөн.

Ең көп күш талап ететін жаттығуларды орындаған кезде ты-
ныс алуға ерекше көңіл бөлінеді: тыныс алу көкірек құысын 
кеңеюге алып келетін дене қозғалысымен сәйкес келуі керек 
(қолдың жоғарыға, көлденең қимылы, денені түзеу); денені 
еңкейту, қолды төменге түсіру, кеуде қуысының тарылуы дем 
шығару үшін ең ыңғайлы. Үлкен кернеулер жартылай тыныс 
алу кезінде орындалады, қайталау арасындағы үзілісте бір-екі 
тыныс циклы жасалады (дем алу - дем шығару).

Егер де жаттығушы қозғалысқа және оның мақсатына шоғы-
рланса, назар аударса, күштік кернеу үлкен әсер етеді.

8.3. Шейпинг

Шейпинг атлетті және ырғақты гимнастиканың өзіндік бірік-
тірілуі болып табылады. Шейпингтің мақсаты - бұл тұлғаны 
жақсаруы, оның әртүрлі кемістіктерін ырғақты және атлетті 
гимнастикадан алынған жаттығулар арқылы түзету. Жобалы 
жаттығулар жинағы 45 суретте көрсетілген.

Жаттығудың басталуына дейін әр адам тестілеуден өтеді, 
оның нәтижесі (шамамен 50-60 позиция) компьютерлік деректер 
банкінде жазылады. Алынған мәліметтерге негізделіп, компью-
тер қатаң дара жаттығу бағдарламасын құрастырады. Жаттығу 
барысында рационалды тамақтану туралы білім беріледі, жұмыс 
пен демалудың тиімді режимі әзірленеді, дененің функционал-
дық жүйелерінің жұмыс істеуіне ағымдағы бақылау жүргізіледі.
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Ырғақты гимнастиканың элементтері және аэробты жаттығу-
лар артық салмақтың тез «жойылуын» қамтамасыз етеді, жүрек-
қан тамырлары жүйесін нығайтады, жағымды эмоция тудырады, 
әдемі және жеңіл қимылдауды үйретеді, икемділік пен кербезде-
нуді тәрбиелейді. Білікті мамандармен таңдалған спорттық гим-
настика құралдары дене кемістіктерін тиімді түзетуге мүмкіндік 
береді. Жаттығу барысында күрделі және жергілікті әсер бе-
ретін әр түрлі жаттығу құрылғылары пайдаланылады (46 сурет). 
Сымбатын түзету және денсаулық жағдайы нәтижелерін талдау 
үшін арнайы, бұрын мақұлданған сынақтарды қолдану арқылы 
шейпингпен дербес және ұйымдастырылған түрде айналысуға 
болады.

«Шейпинг» сөзі 1987 жылы пайда болған. Ағылшынша shape қазақ тіліне «пішін» 
болып аударылады. Шейпингпен айналысу — өз сымбатының «пішінің жасау» 
дегенді білдіреді.
1980-і жылдары Илья Викторович Прохорцевтің басқаруымен отандық ғалымдар 
тобы бірегей «адам денесінің құрамын өлшеуге бағытталған жаттығу әдісін» ой-
лап тапты. Зерттеу нәтижелері Сеченов атындағы 1-ші Мәскеу медицининалық 
институтынан және Мемлекеттік патент ведомствосынан шейпингті дене шы-
нықтыру саласында өнертабыс құқығын растау арқылы жағымды қорытынды-
ларға ие болған. Шейпингтің отаны болып Санкт-Петербург саналады.
Дәл сол жерде Халықаралық шейпинг федерациясының штаб-пәтері орналасқан.
Шейпинг — бұл алдыңғы қатарлы технологиялар, ең соңғы ғылым мен техни-
каның жетістігі қолданылатын, ғылыми еңбек сіңіруді қажетсінетін жүйе. Шей-
пинг-жүйесі дара дамудың технологиясын алдын-ала қарастырады. Шейпингте 
«технология» сөзі кепілденген нәтижеге жету үшін қимылдың нақты реттілігін 
және көлемін, ережелерді, тәртіптерін  білуді білдіреді. Шейпинг-технологияны 
таңдау адамның өзін-өзі жетілдіруге деген ұмтылысына байланысты болады.

Жаттығудың мәні түрлі бұлшықет топтарына шығармашылық 
бағытталған ықпал ету болып табылады. Жаттығуды бастамас 
бұрын, оның мақсатын айқын анықтап алу керек. Соған байла-
нысты жаттығу әдісі таңдалады. Мысалы, іштен арылу үшін, 
құрсақ тығыршығын нығайту керек, жаттығудың төрт түрі бар:
■ денені қозғалтпастан аяқпен жұмыс істеу: көтеру және 

түсіру, иілу және түзелу, қайшылай, айналмалы қозғалы-
стар және т.б. Бұл жағдайда құрсақ тығыршығының төмең-
гі бөлімі нығайтылады;

■ аяқты қозғалтпастан денемен жұмыс істеу: көтеру, түсіру, 
денені бұру және т.б. Бұл жағдайда құрсақ тығыршығының 
үстіңгі бөлімі нығайтылады;
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■ дене мен аяқпен қатар жаттығу. Әдеттегідей, қозғалыс 
кезінде құрсақ тығыршығының көп бұлшықеті қосылады;

■ дене мен аяқты айқастырып. Жіктемені іштің қиғаш бұл-
шықеттері қабылдайды (47 сурет).

Жаттығу жасау кезінде, құрсақ тығыршығының бұлшықет-
тері бір жағынан қабырғаның астыңғы шетіне, ал екінші 
жағынан жамбасқа бекітілгенін есте сақтау керек. Сондықтан, 

аяқты көтерген жағдайда, жамбасты да көтеру ке-
рек. Ол үшін шалқамен  жатып  тізені ішке қарай 
қысу керек; көзді еденнен алып, тізені мандайға 
дейін жеткізу керек; бастапқы қалпына келіп және 
жаттығуды қайталау керек. Қоссырық немесе 
швед тосқауылына асылып тұрып, жамбасты кө-
теру арқылы тізені кеудеге дейін жеткізу.

Егер іштегі артық майларды кетіру мақсат-
талса, онда жаттығуларды жылдам қарқынмен 
және максималды қайталау ұсынылады. Егер 
бұлшықеттерді нығайту керек болса, онда сол 
жаттығуларды ауыр салмақ салып жасалынады. 
Олардың салмағы 8—10 рет қайталау мүмкін бо-
латындай тандалынады.

Басқа да қыздар үшін маңызды мәселе сымбат-
ты белге жету.  Белгілі мақал бар: «Белін қанша-
лықты жіңішке болса, өмірің соншалықты ұзын 
болады». Алдымен артық майдан құтылып, содан 
кейін құрсақ тығыршығының  бұлшықетін нығай-
туға көңіл бөлу керек.

Бұны аяқты қозғалтпастан денені бұру, тіке тұру 
және отыру қалпында жан-жаққа иілу, денемен айналмалы қи-
мылдар жасау арқылы орындауға болады.

Аяқтың пішінін жақсартуға арналған тиімді құрал болып 
салмақ салынып және салмақсыз орындалатын жаттығулар са-
налады.

Көп қыздарды толғандыратын кең таралған кемістіктің түрі 
болып санның ішкі бетінің бұлшықетінің жеткілікті дамуы  са-
налады. Сонымен бірге, түрегеп тұру күйінде табандарды қо-
сақан кезде сандардың арасында ара қашықтық болады. Оны 
санның ішкі бетіне жеткілікті ауырлық түсіретін жаттығулар 
жасап, азайтуға немесе жоюға болады. Ең пайдалы жаттығу – 
оң жақ бетке жатып, ауырлық салынған сол аяқты көтеру және 

Степ-платформа-
дағы

жаттығулар

46
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керісінше. Басқа жаттығу: түрегеп тұру күйінен, аяқты иық дең-
гейінде қою, жылжымалы қимылмен оларды біріктіруге тырысу. 
Үй жағдайында осы бұлшықет топтарымен жақсы жетістікпен 
жұмыс жасау үшін рәзеңке дәкемен түрлі жаттығу жасап, қол-
данған жөн. Ең бастысы, оны созу кезінде негізігі жүктеме түзе-
туді қажетсінетін жерге түсу керек. 

Сирақтың пішіні алдымен тұқымға байланысты және жыл-
дам және баяу жиырылатын бұлшықет талшықтарының санына 
байланысты. Біріншісі екіншіден қалың, және бұлшықеттердің 
жалпы массасы көбірек. 

Сондықтан, егер сирақ бұлшықетінде тез жиырылатын тал-
шықтар болса, онда осы жерлерде аяқтар толық болып көрінеді. 
Сонымен қатар, кең сирақ биік өкше кигеннен және соның нәти-
жесінде балтыр бұлшықеттерінде шамадан тыс жүк түскенге 
байланысты болуы мүмкін.

Сирақ бұлшықеттерінің шамадан тыс қалыңдығын бірне-
ше рет босаңсытып, созып, түзетуге болады. Мұны істеу үшін 
күнделікті 1 - 2 сағат бойы биік өкшесіз, табанды жерден алмай 
серіппелі жүрелеуді орындауға тура келеді.

Егер аяқтары жіңішке болса, жаттығулар бұлшықет масса-
сын күшейтуге және нығайтуға бағытталған болуы керек. Мы-
салы, балтыр бұлшықетінің көлемін ұлғайту үшін жақсы жат-
тығулар— көп қайталанатын аяқ ұшына көтерілу.

Әдемі кеуде, асқақ келбет — әйел сымбатының сөзсіз мақта-
нышы. Емшек безінің көлемін ұлғайту іс жүзінде мүмкін емес, 
бірақ адемі пішінді абден мүмкін. Бұны үлкен және кіші төс 

Құрсақ тығыршығы-
ның бұлшықетін 
нығайтуға арналған 
жаттығулар
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бұлшықеттерінің көлемін ұлғайту арқылы жасаға болады. Бұл 
үшін ең тиімді болып салмақ салу арқылы жасалынатын жат-
тығулар саналады: көлденең және көлбеу орындыққа жатып 
немесе түрегеп тұрып, гантельды ұстап қолды жан-жаққа жаю 
және көтеру. Төстің адемі болу үшін, төс қуысының қалпы, 
бүкірліктің жоқтығы, жақсы келбетіне байланысты.

Егер артық майдан айырылу қажет болса, жаттығулар 3-4 
тәсілмен 10 -12 рет жеңіл гантельдермен орындалады. Диетаны 
ұстанған жөн - мәзірден тәтті және майлы тағамдарды, ақ нан-
ды шығарған жөн. Егер бұлшықеттің мөлшерін ұлғайту қажет 
болса, онда қайталау саны 6 - 8 есеге дейін төмендейді, ал ауы-
ртпалық массасы артады. Майлы қыртыстардан тиімді арылу 
үшін аш қарынға немесе тамақтан кейін 5-6 сағатта жаттығу 
керек: бұл жағдайда зерттеулерге сәйкес жүрек және қаңқалық 
бұлшықеттер май қышқылдарын өздерінің жұмысына пайдала-
нады.

Егер денеңізді түзетуге шындап шешім қабылдасаңыз, мак-
сималды ерік күшін көрсетіп, сіз өзіңіздің қалауыңызды басқа-
руды үйренуіңіз керек. Алғашқы қадамдардан бастап, дене 
бітімін түзету - бұл барлық адамдар үшін қолайлы әмбебап жат-
тығулар кешендерінің жиынтығы ғана емес, жеткілікті білімді 
талап ететін шығармашылық әдіс. Жаттығулардың нәтиже-
лерін талдап, сіздің мақсаттарыңызға қолайлы жаттығуларды 
іздеу керек (48-сурет).

Жаттығу кезінде бұлшықеттердің жұмыс тобына көңіл 
бөліңіз.

Шейпингтің 
көмегімен мінсіз 

сымбатқа  жетуге 
болады

48
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Музыка таңдауына назар аудару керек. Музыка мен қозғалы-
стың бірлігі, жағымды жүйке-эмоционалды аясында жұмыс жа-
сау - жақсы нәтижеге жету үшін қажетті жағдайлар.

8.4. Стретчинг
Стретчинг әдісімен жасалынатын жаттығулар кейбір бұл-

шықет топтарын созу үшін жақсы жағдайларды қамтамасыз 
ететін қалыптардың жиынтығын құрайды (49-сурет). Бұл техни-
каны залдарда да, үйде де қолдануға болады.

Қазіргі стретчингтің негізін қалаушы йоганың және басқа 
да ежелгі шығыс жүйелерінің қалыптары саналады. Бұлшықет-

тің жиырылуына, тыныс алуына және дене қалпағына қатысты 
ұсыныстары ересектерге де, балаларға да қаншалықты қолайлы 
екендігі туралы жүздеген ұстанымдар сипатталған.

Стретчинг жаттығуларын дұрыс орындау үшін бірқатар та-
лаптарды ұстанған жөн:

1. Буындардың өте тегіс, бүктелген, жағдайында теңселуге 
болмайды. Сіңірлер мен бұлшықеттерді созу үшін қозғалмай-
тын жағдайда статикалық қысым есебінен созыңыз.

2. Белгілі бір жаттығуды қосар алдында, бұлшықеттің қай 
тобы созылатының анықтап алған жөн. 

3. Неғұрлым икемді досыңыздың қозғалысын көшіруге 
тырыспаңыз. Барлық қозғалыстар буындардың қозғалғыштығы-
ның жеке ауқымында болуы керек.

Стретчинг — денені 
созуға арналған 
жаттығу

49
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Алғашында жеңіл стретчинг пайдалану ұсынылады. Бұл 
жағымды сезімдерді тудыратын толығымен босаңсып тұрған 
кейіпінде орындалады. Тек осыдан кейін дамытатын (созылым-
ды) жаттығулар жасауыңызға болады.

4. Жаттығу кезінде асықпай және ырғақты тыныс алу 
керек. Сонымен қатар тыныс алу қысқа дем алудан (мұрын 
арқылы) және дем шығарудан (ауыз арқылы) тұрады. Бұл іш 
қуысын ауамен барынша қанықтыруды қамтамасыз етеді, ал 
диафрагма механикалық созылу үшін тірек нүктесі ретінде қы-
змет етеді.

5. Қатты ауыруды сезімі пайда болған кезде жаттығу де-
реу тоқтатылуы керек. Дененің немесе созылғыш аяқ-қолдың 
дірілдеуі буынға ауырлықтың тым көп түскенің білдіреді, бұл 
жағдайда сіз босаңсу қалпына ену керек.

6. Сабаққа жаттығуды енгізбес бұрын, оның қауіпсіздігіне 
көз жеткізіңіз.

7. Ұқсас бұлшықет топтары үшін бірнеше жаттығуларды 
орындау қажет емес. Сабақ жоспарын мүмкіндігінше әртарап-
тандыру керек.

Стретчинг әдістерін қолдануға кіріспес бұрын, буындар-
дың қозғалғыштығын тексеру ұсынылады. Сынақ нәтиже-
лері икемділік деңгейін, сондай-ақ созылатын жаттығулардың 
тиімділігін және уақытында қажетті түзетулерді жасауға мүм-
кіндік береді. Олар гониометр көмегімен градуспен өлшенген 
аяқ-қолдар арасын немесе аяқ-қолдар мен дене аралықтардың 
бұрыштың өлшемімен және қозғалыс амплитудасы сантиме-
трмен көрсетілуі мүмкін. Буындардың қозғалғыштығын, со-
зылған бұлшықеттердің дәрежесін бағалау СБЖ қандай бөлімі-
не түзету қажет екенін көруге мүмкіндік береді.

БУЫНДАРДЫҢ ҚОЗҒАЛҒЫШТЫҚ ЖӘНЕ  БҰЛШЫҚЕТ-
ТЕРДІҢ СОЗЫЛҒЫШТЫҚ ДӘРЕЖЕСІНЕ АРНАЛҒАН 
СЫНАҚТАМАЛАР

1. Табан буыны. Тізенің жазылыңқы күйінде табан буы-
нын жазу. Аяқ киімді шешіп, гимнастикалық қабырғасына қол-
мен тіреліп, алға қарай ұмтылу қалпына тұру. Жамбас пен тізе 
буындарында тікеленген сермейтін аяқты мүмкіндігінше алыс 
жылжытып койылған, табанды еденнен алмаймыз, аятың ұшы 
мен тізе алға қарап тұр. Буындардың қалыпты қозғалысы кезін-
де еденнің үсті мен сермейтін аяқтың арасы 50 — 60°құрау ке-
рек.

2. Жамбас буыны. Сан жазғыштары  және тізе бүккіштері
(санның артқы беті бұлшықеттері). Сынақ еденде отырып 
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жасалады. Оң (сол) аяғын алға—үстіге қарай көтеріңіз. Бір қол-
ды тізенің еріксіз бүгілуін болдырмау үшін үстіне қойылады, 
ал екіншісі астынан тобыққапты ұстайды. Сынақтан өтушінің 
аяқтары толығымен босаңсуы керек. Санның артқы беті бұл-
шықеттерінің қалыпты созылмалығы мен жамбас буынының 
қозғалғыштығында аяқ арасындағы бұрыш 60 — 70° құрау ке-
рек.   

3. Сан бүккіштері мен тізе жазғыштары. Ішпен жату. Ті-
зені бүгіп, қолдын көмегімен өкшені бөксеге дейін жеткізуге ты-
рысу. Сонымен бірге, бүгілген аяқтын саны еденнен көтерілмеуі 
керек. Әдетте, өкше бөксеге тиіп тұруы керек (жамбас буыны жа-
зылған күйінде). Мықын-бел бұлшықеті икемділігі жеткіліксіз 
болса, жамбас буынында аяқтың еріксіз компенсаторлық бүгілуі 
пайда болады. Санның тік бұлшықеті икемділігі жеткіліксіз бол-
са, сынақтан өтуші арқасын еріксіз артқа бүгеді. Жаттығу кезін-
де тестіленіп жатқан бұлшықет топтары икемділігінің өзгеруін 
бүгілген аяқтын тізесі мен еден арасы қашықтығының көбеюі 
немесе азаюымен анықталады. 

4. Жамбас буынында аяқтарды жазу. «Аяқты талтай-
тып тұру» (мүмкіндігінше кеңірек). Дене қатаң түрде үстіге, ал 
табандар алдыға бағытталуы керек. Гимнастикалық қабырғаға 
қолмен тіренуге болады. Әдетте, аяқ арасындағы бұрыш 90°кем 
болмауы керек. 

5. Жамбас буынында аяқтың сыртқа айналуы. Үстел-
ге отыру. Бір аяқты көтеріп, бүгіп және басқа аяққа қою керек. 
Әдетте, бүгілген аяқтың жіліншігін қолдың көмегімен көлденең 
қалыпқа келтіреді.

6. Иықты үстіге жазу. Үстелге отыру, қолдарды көтеру, 
саусақтары жауырынға бағытталатындай бүгу керек. Әдетте, 
тоғысқан қолдардың саусақтары жауырынның төменгі қырына 
тиіп тұруы керек.

7. Алға еңкею. Аяқтарды біріктіріп, тік тұру. Аяқты бүкпей 
және босаңсыған қолдарды төменге салбыратпай алға еңкею. 
Әдетте, саусақ ұштары еденге тиіп тұруы керек. Бұл омырқаның 
икемділігі және санның артқы жағының созылымдылығы жақсы 
жағдайда екендігінің белгісі.

8. Шалқаю. Ішпен жату. Табандар әріптестің көмегімен 
еденге жабыстырылады. Сынақты орындау кезінде санның ал-
дыңғы жағы еденнен алынбауын қадағалау керек. Арқаны артқа 
жазу арқылы кеудені көтеру. Бұл қимыл кезінде эпифизарлық 
табақша, буындық беттер және омыртқаның өсінділері қатты 
қысым астында. Сондықтан омыртқа аумағында ауру пайда 
болғанда, жаттығуды тоқтату керек. Әдетте, кеудені көтерген 
кезде кеуде тұсы мен еденнің арасы 10 — 20 см құрауы керек. 
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9. Кеудені жан-жаққа ию. ВТабан арасы 30 см құрайтын-
дай, қабырғаға арқамен тұру керек, және дененің артқа қозғал-
мауын қадағалап, кеудені жан-жаққа ию керек. Бөксе кеудеге 
еріп, қабырға манында қозғалмауы керек. Әдетте, саусақұшта-
рын қатылжырдан төмен түсірмеу керек. Сынақ өте сенімді 
емес, сондықтан оны болжамалы деп санауға болады.

10. Кеудені жан-жақа бұру. Үстелге отыру, аяқты кем де-
генде 50 см жаю және қолды тізеге тіреу. Жамбас пен аяқты қал-
пынан қозғалтпай, кеудені жанына (оң—сол) бұру. Жамбастың 
кішкене болсын бұрылуын болдырмау үшін, тіземен қабырғаға 
тіренуге болады. Әдетте, бұрылу кезінде сынақтан өтуші ар-
тында 2 м қашықтықта тұрған әріптесінің көтеріп тұрған қолын 
көруі керек.

Буындардағы қозғалғыштықты дамыту, бұлшықеттердің со-
зылмалы болуын жақсарту үшін, 5-тен 30 секундқа дейінгі дай-
ындық деңгейіне байланысты ұстап тұру уақытына жеткілікті 
көп позициялар бар.

Жақсы хал-жағдайын және бұлшықет жүйесінің қолайлы 
реңін сақтауға арналған сауықтыру кешені ретінде сергітетін 
стретчингтін алты қалыпын пайдалануға болады. Алғаш рет 
оларды 1984 жылы француз зерттеуші-ұстаз Ж.Морей сипат-
тады және сауықтыру тәжірибесіне енгізді. Оның терминоло-
гиясын пайдаланып, стретчингтің барлық алты қалыпы туралы 
қысқаша сипаттама береміз.

1, 2 қалыптар— рәсімдік стретчинг; Ол еденде тұрғанда кеңістікті 
сезінуге мүмкіндік беретін қалыпқа негізделген. Қолдарыңызбен 
теңдестіруге арналған қозғалыстарды қолдана отырып, дененің 
салмағын саусақтардың ұштарына дейін дәйекті түрде өткізіңіз.

3 қалып— Сергітетін стретчинг тірегеп тұру қалыпында. Дененің 
салмағын екі аяғына біркелкі тарата отырып, дененің жоғарғы 
бөлігіне қолмен тігіңіз. Қолды саусақтармен сырғыту керек.

1 2
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4 қалып —Сергітетін стретчинг. Қолыңызды өрімді 
саусағыңызбен түзетіңіз. Бұл әсіресе асқазан 
бұлшықеттерін және алға шығарылған аяғының 
жамбасын бұлшықетін жағуды дамытады. 

 3  4 
5, 6 қалыптары— ауыр стретчинг. Денеңізді 
мүмкіндігінше алға қарай жылжытыңыз, арқаңызды 
дөңгелектеңіз және денеңізді босаңсып, ауырлық 
деңгейіне ұшыраңыз. Жаттығу тек жазылған ғана емес, 
сонымен қатар біріктірілген аяқпен де орындалады. 

 5  6 

 7 қалып —Еденде отырып жасалынатын сергітетін 
стретчинг. Денені алға қарай жылжытыңыз, аяқ 
саусақтарын күшті қолмен ұстаңыз. Егер икемділік 
болса, табанды еденнен көтеріңіз. 

 
7 

8, 9 қалыптары — Еденде жатып жасалынатын 
сергітетін стретчинг. Еден бетіне корпусының барлық 
мүмкін нүктелерін тигізіп, толығымен босаңсу, дененің 
ауырлығын сезіну. Содан кейін аяқ пен қолға 
буындарына ерекше назар аударып, жазылу. 

  8 9 147 

4 қалып —Сергітетін стретчинг. Қолыңызды өрімді саусағыңыз-
бен түзетіңіз. Бұл әсіресе асқазан бұлшықеттерін және алға шыға-
рылған аяғының жамбасын бұлшықетін жағуды дамытады.
 

5, 6 қалыптары— ауыр стретчинг. Денеңізді мүмкіндігінше алға 
қарай жылжытыңыз, арқаңызды дөңгелектеңіз және денеңізді 
босаңсып, ауырлық деңгейіне ұшыраңыз. Жаттығу тек жазылған 
ғана емес, сонымен қатар біріктірілген аяқпен де орындалады.

7 қалып —Еденде отырып жасалынатын сергітетін стретчинг. 
Денені алға қарай жылжытыңыз, аяқ саусақтарын күшті қолмен 
ұстаңыз. Егер икемділік болса, табанды еденнен көтеріңіз.

8, 9 қалыптары — Еденде жатып жасалынатын сергітетін стрет-
чинг. Еден бетіне корпусының барлық мүмкін нүктелерін тигізіп, 
толығымен босаңсу, дененің ауырлығын сезіну. Содан кейін аяқ 
пен қолға буындарына ерекше назар аударып, жазылу.
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Әр стретчинг қалыпынан кейін терең күшті дем алу мен дем 
шығару ұсынылады, және жаттығу кешені терең жұмсақ дем 
алу мен дем шығару арқылы аяқталады.

8.5. Суаэробикасы

Судағы гимнастикалық жаттығулар (50-сурет) өте тиімді 
спорттық-сауықтыру құралы болып табылады. Олар су орта-
сында толығымен орындалатын өзіндік кешенді құрай алады 
немесе ырғақты және атлетті гимнастика, жүгіру және жүзуді 
қамтитын кешенді (біріккен) жаттығудың құрамы бола алады. 
Судағы жеке жаттығулар денені ширатып шынықтыруға, сон-
дай-ақ жетіспейтін дене қасиеттерді дамыту үшін де жүзеге 
асырылуы мүмкін.

Төменде ДШДД жаттығулары сияқты жүзу жүктемесіне қо-
сымша ретінде пайдалануға болатын бірнеше жаттығулардың 
сипаттамасы берілген:

1. Қолдың күйін өзгерту, қолмен алға қарай жылдам жинау 
қимылдары (дем шығару) және артқа (дем алу).

2. Суда ішінде қолмен алға жылжудың айналмалы қозға-
лысы.

3. Қолды астына қарай малтып үстіге секіру
4. Санды жоғары көтеріп, бір орында жүгіру
5. Алақандарды судың астына жіберіп, оңға және солға жі-

герлі бұрылыстар жасау.

Суаэробика
жаттығулары
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Ақыр соңында, асықпай жүзіп алу керек, сосын таяз суда 
тұрып, қолдың, аяқтың және бұлшықеттің бұлшық еттерін бо-
саңсытқан жөн.

Аптасына екі рет тұрақты суаэробикасымен айналысса, онда 
екі-үш аптадан кейін жаттығушылар күшті, жинақталған, көңіл-
ді және сау болғандарын сезінеді.

8.6. Спорттық аэробика
ХХ ғасырдың 90-шы жылдары американдық кинорежиссер 

Джейн Фонданың аэробикасын қоса алғанда, гимнастиканың 
ырғақты-иілгішті нысандары өте танымал болды. Біздің еліміз-
дегі ырғақты гимнастика, оның нұсқалары мен шетелдегі ана-
логтары «джаз-тоник», «джаз-гим¬настика», «поп-гимнастика» 
және т.б деген атауларға ие болған. Джаз билері, брейк және 
басқа да заманауи жастар биі көптеген гимнастикалық және 
акробатикалық элементтерден (алға, артқа, бір жағына қарай 
аударылып түсу, шалқадан жазылып көтерілу, шатқа отырыс, 
қолға тірену және сальто) құралған. Гимнастиканың музыка-
лық-ырғақты түрлері бірлесе «би аэробикасы» деп аталады.

Сонымен қатар, гимнастиканың музыкалық-ырғақты түр-
леріне қолданылатын «аэробика» термині сәтсіз таңдалған, се-
бебі жүрек соғу жиілігін минутына 160-180 соққыға жеткізетін 
элементтерді орындау, керісінше, ағзадағы анаэробты проце-
стерді жақсартуға ықпал етеді. Дегенмен, қимыл белсенділігінің 
осы түрімен танысу пайдалы, себебі жаттығулардың мазмұнын-
да білу керек физиологиялық емес қозғалыстардың тізімі бел-
гіленген.

Жаттығулардың мазмұны

Бағдарламаның әр түрі құрамында келесі міндетті элемент-
тердің әрқайсысының төрт рет орындалуы керек: секіру, 
аяқты амплитудалық сермеу (үлкен батман), іштің бұлшықет 
жаттығулары, бүгілу – жату қалыпында  қолды жазу. Міндетті 
элементтер біркелкі және ырғақсыз, аралық қозғалыстарсыз 
тоқтаусыз орындалуы керек. Бір элементтің барлық қайтала-
нуы пішіндері бірдей болуы керек. Бұл талаптар жұпты мен 
үштік жаттығуларға қолданылады. Нормадағы әрбір ауытқу 
20 ұпай жоғалтуға әкеледі.
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1.	 Секіру. Қондырылған аяқтың аздап иілуімен орындалды. 
Секірулер бір, екі аяқпен орындалады «аяқтар бірге», «аяғы 
бөлек» және т.б. Секірулер әр түрлі қолдың қимылымен бірге 
жүреді.

2.	 Аяқтың амплитудалық сермеуі.  Сол немесе оң аяпен кезекпен 
орындау керек. Бұл жағдайда дененің түзу болуы керек, тіреуіш 
және сермеу аяқтары түзетіледі.

3.	 Іш бұлшықетіне арналған жаттығулар. Шалқамен жату кезде 
бүгілген аяқтармен орындалады. Бастың және иықтың аяқтың 
(тізелерге) қарама-қарсы қозғалысы кезінде жамбас пен белді 
еденнен алмау керек. Бастың, қолдың қосымша қозғалысы 
болмаса, жаттығу есептеледі.

4.	 Шалқамен жату кезінде қолды бүгу және жазу. Екі қолға 
да, бір қолға да тіреліп орындалады. Міндетті түрде (төменгі 
деңгейлерде) тізедегі тұрып тірену жағдайында орындалған 
элемент есептеледі. Дене түзу болуы керек, денесі мен басы 
бірдей сызықта болады. Шынтақты денеге қысуға болмайды. 
Қолды бүккенде, иекті еденге тигізуге болмайды, ал кеуде еденге 
10 см жетпеуі керек.

Спорттық аэробика жаттығулары спортшының қимыл-
аппаратына, оның ішінде жаттықтыру кезінде қайта-қайта 
қайталануына байланысты бағыттық әрекетті қамтамасыз етеді.

Бәсекелестік ережелер денсаулыққа қатысты 
алаңдаушылықты белгілейді, физиологиялық емес жаттығуларға 
тыйым салады, бұл денеге теріс әсер етуі мүмкін. Шалқасынан 
жатып тік аяқтарды көтеруге немесе осы қалыбынан тік 
аяқтармен отыруға тыйым салынады, себебі бұл арқадағы 
төменгі бұлшықеттің шамадан тыс тырысуына алып келеді. 
Тізе буындарына әсер ететін терең жүрелеп отыру, шалқасынан 
жатып аяқты бастан асырып еденге тигізу ұсынылмайды 
(омыртқа мен мойынға шамадан тыс ауырлық түседі). Басты 
күрт қозғалтпаған жөн (артқа түсіру, айналу). Тұрақты (ұзақ) 
еңкеюге жол берілмейді. Көріп отырғанымыздай, буындарға 
және, ең алдымен, омыртқа жарақаттарын болдырмауға ерекше 
көңіл бөлінеді.

«Жанрдың тазалығына» акробатиканың, брейк биінің 
кейбір элементтерін құрамына кірмеуін талаптар ұстап тұр 
(секіріп бүйірге аунау, қолға тіреніп тұру және т.б.).

Сонымен қатар, келесі элементтерге рұқсат етіледі: алға 
және артқа бүйірге аунау, шатқа отырыс, жоғарыға секіру,
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жатып тірену қалпына құлау, нөмірдің соңында әріптесін көте-
ру, көтерілген аяқты ұстап алу, бұрышқа тірелу, «аяқты талтай-
тып» секіру.

Динамикалық, ырғақты музыка жүйке-эмоционалды салаға 
оң әсер етеді.

8.7. Ушу жаттығуларының
       серпінді кешені

Қытайлықтардың түсінігі бойынша, ушу (51-сурет) - тарихи 
еңбек пен әскери қызметтің негізінде қалыптасқан дене шы-
нықтырудың түрі, жаттығулардың әртүрлі жиынтықтарының 
жүйесі, өзіне тән сипаты болып сананың басты рөлімен қол жет-
кізілген ұйымның ішкі және сыртқы қызметінің бірлігі болып 
табылады. Нәтижесінде адамның қозғалтқыш, функционалдық 
және психологиялық мүмкіндіктері жақсарады.

Ушу халықаралық танылуды иемденген, танымал ұлттық 
спорт түрлерінің бірі. Ушудың әлеуметтiк қызметтері - сауықты-
ру, әскери-қолданбалы, эвристикалық (белгісіз құбылыстарды, 
адамның мүмкіндіктерін зерттеу). Қытайда ушу үш салада бел-
сенді дамып келеді: спорт, бұқаралық-сауықтыру және әскери.

Ушу жаттығуы

51
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Ушу қару-жарақпен және онсыз, әріптеспен және онсыз 
орындауға болатын бірнеше жаттығуларды біріктіреді. Ушу 
мектебінің біреуі (сыртқы) күшті жаттығуларды, реакцияның 
жылдамдығы мен дәлдігін, реактивті секірулерді және басқа 
жаттығуларды ұсынады. Басқа (ішкі) мектеп жеке және топтық 
жаттығуларға қосуға болатын тырысу мен босаңсуды кезекте-
стіре отырып орындалатын жұмсақ, талғампаз, тегіс жаттығу-
ларды қолданады.

Ушудың дене жаттығуларының негізінде, іс жүзінде барлық 
адамдар үшін қол жетімді денсаулықты сауықтыруға бағдар-
ланған кешендер жасалды.

Жаттығуды орындау келесі ерекшеліктермен сипатталады:
■ Қозғалыстың тегістігі мен дөңгелектігі;
■ баяу қарқын;
бір-біріне ауыспалы қозғалыстардың үздіксіздігі мен бірқалып-

тылығы, максималды амплитудасы бар қозғалыстың болма-
уы;

■ қозғалыс пен қалпының дәлдігі;
■ дене және бастың түзу, негізі тік қалыпы;
■ кішекене бүгілген бір аяғынан екіншісіне үздіксіз көшу 

арқылы орындалатын қозғалыстар мен қалыптар;
■ қозғалыстар мен қалыптардың тұрақты стандартты реттілі-

гі;
■ бұлшықеттің тырыспауы;
■ қозғалыстардың оймен қадағалау;
■ қолдардың қозғалысын көзқараспен қадағалау; ішпен ты-

ныс алудың біркелкі емес түрі (дем алу - ашу, дем шығару - 
жабу); тіземен тіргеп тұру және жату қалыбының жоқтығы.

Қозғалыс кезінде әртүрлі бұлшықет топтарының тырысуы 
мен босаңсуына байланысты ішкі сезімге назар аудару, сыртқы 
қоздырғыштарға, күнделікті мәселеге және т.б. тұтастай көз 
жұму өте маңызды

Ушудың ішкі органдардың және дене жүйелерінің қызметіне 
әсері гормондарды шығаратын жүйке-эндокринді орталықтан 
және гипофиз безі арқылы рефлекстік әсерімен түсіндіріледі. 
Аутогендік жаттығуларға арналған түрлі нұсқалардың басым 
көпшілігінде болғандай (тек осы жерде қозғалыс кезінде), ре-
лаксация күйіне жетудің нәтижесінде, аутотренингінің негізгі 
эффектілері пайда болады: күштерді қалпына келтіру, эмоцио-
налдық толқудың жойылуы, ойда өз-өзіне бұйыру арқылы ағза-
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дағы процестерді басқаруға қабілеттілігі.
Ушудың гимнастика жаттығулары буындар мен бұлшықет 

тонусы қозғалғыштығын арттырады және дене шынықтырудың 
бірлескен және жеке жаттығуларына қосылуы мүмкін.

 «БЕС ЖАНУАРЛАРДЫҢ ГИМНАСТИКАСЫ»

 «Бес жануарлардың гимнастикасы» кешендері жалпы дамы-
ту мен суытыруға арналған: бірінші нұсқасы қоздырғыш, екін-
шісі – тыныштандыру әсерін береді.

1 Нұсқа
Бастапқы қалып — түрегеп тұру, аяқ бірге, табандар кішкене 

жан-жаққа жайылған, қолдар дене бойымен еркін түсірілген, мой-
ын түзетілген, көздер тіке алға қарап тұр.
■  «Аю» жаттығуы. Тыныс алу. Дененің массасы жартылай бү-

гілген оң аяққа орнығады, сол аяқ жартылай бүгілген, ал таба-
ны тек ұшымен еденге тиіп тұр, денесі солға бұрылып, қолдары 
жартылай қисайып, алақандар алға қарай ашылып тұр.

■ «Құс» жаттығуы. Тыныс шығару. Сол аяқ алға қадам жасайды, 
бүгіледі және дене салмағын алады, оң аяғы түзетіледі, денесі 
алға қарай біршама алға қарай жылжиды, сол қолды алға үстіге 
қарап тұр, алақан ашық, оң қол төменге түсірілген, шынтақта 
түзетіледі, алақан ашық.

■ «Маймыл» жаттығуы. Тыныс алу. Денені 180 градусқа бұру, 
дененің массасы жартылай бүгілген оң аяққа ауыстырылады, 
жартылай бүгілген сол аяғы тек аяғының еденге табан ұшымен 
тиіп тұр, дене оңға бұрылып тұр, арқа мен мойын сәл бүгілген, 
иық сәл төменге түсірілген, оң қолы шынтақта 90 ° бүгілген, 
білек пен қолдың буыны дененің алдында белбеу деңгейінде 
орналасқан.

■ «Бұғы» жаттығуы. Тыныс алу.  180 ° бұрылу, дене салмағы 
жартылай бүгілген сол аяққа ауысады, оң аяқ түзелген, дене 
солға кішкене бұрылған және алдыға кішкене қисайған, сол қол 
алға үстіге көтерілген, алақан ашулы күйінде, оң қол шынтақта 
90 ° бүгілген, білек басын алдыңғы жағынан - жоғарыдан жаба-
ды, қылшақ бет деңгейінде тұр.

■ «Жолбарыс жаттығуы» Тыныс алу. Дене салмағы жартылай 
бүгілген оң аяққа ауысады, сол аяқ түзелген, дене оңға кішке-
не бұрылған және алдыға кішкене қисайған, басы сәл төмен 
түсірілген, қолдар төменде, алақандар еденге параллель , оң 
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қол оң тізенің үстінде орналасқан сол қол аяқ табандары ор-
тасында. Содан кейін өтпелі кезең – тыныс алу, қолдар үстіге 
көтеріледі, аяқтар түзеледі, бас көтеріледі, көз тікелей бағыт-
талған. Тыныс шығару кезінде қолдар дене бойымен түседі, оң 
жақ аяғы солға бекітіледі, бас аздап төменге еңкейтілген.

2 Нұсқа

Бастапқы қалып — 1 нұсқадағыдай. Әріқарай жаттығулардың рет-
тігі мынадай:

■ «Аю» — тыныс алу;
■ «Маймыл» — тыныс шығару;
■ «Жолбарыс» — тыныс алу;
■ «Құс» — тыныс шығару;
■ «Бұғы» — тыныс алу.

Содан кейін жаттығулардың бұл тіркесімі тыныс алудың 
қарсы фазаларында орындалады.

Ушуды үй жағдайында меңгеру қиын, өйткені жаттығулар 
арнайы білімдермен, ептілікпен және дағдылармен байланы-
сты жаттығуды қажет етеді.

Қайталанбайтын жаттығуларды қолданатын қытайлық гим-
настикалық жүйесі қанайналым жүйесінің функционалдық 
мүмкіндіктерін, еңбекке қабілеттілік деңгейін және аэроб-
тық төзімділікті жақсартуға ықпал етпейді. Сонымен қатар, 
Қытайда оң нәтиже беретін сабақтар жүйесі қоршаған орта 
жағдайына, өмірдің басқа ырғағына, тәжірибелі мамандардың 
жетіспеушілігіне байланысты біздің ортаға ойланбай көшіруге 
болмайтынын ескеру қажет.

8.8. Хатха-йоганың гимнастикалық 
         әдісі

 «Йога» терминін философтар адамның физикалық және ру-
хани күйінің бірлігі, үйлесімі ретінде қарастырады. Санскрит-
тен аударғанда «одақ», «бірлік», «үйлесім» дегенді білдіреді. 
Йоганың жаттығуларын орындау физикалық ғана емес, рухани, 
адамгершілік қасиеттерін де жақсартуға бағытталған. Нағыз 
йога — дене жаттығуы ғана емес, сонымен қатар өмір салты. 
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Йогтардың барлық ережелерін және әдебін ұстанып, күн-
делікті жаттығулармен айналысатын адам ажырамас әрі үй-
лесімді сипатқа ие болады. Йогтар - ақыл мен дененің сымбат-
тылығы мен икемділігіне ие болған, келбетін сақтаған, дәл және 
жылдам әрекетке дайын, өз қабілеттеріне сенімді, жақсы және 
қиын жұмыс істей алатын адамдар. Йоганың көптеген түрлері 
белгілі: хатха-йога, раджа-йога, тантра-йога және т.б. (52 сурет).

«Хатха» сөзі екі сөзден тұрады: «ха» - күн және «ха» - ай. Күн - барлық тіршілік, 
күш пен энергияның символы, Ай - олардың бозғылт көрінісі. Осындай ауызша 
нышандарға сәйкес жаттығу циклы тырысу-босаңсу қағидасы бойынша жасала-
ды. Бұл іргелі қағидат физикалық мүмкіндіктің төтенше көріністеріне қабілетті 
йогтардың сәттілігінің таңғажайып екендігін түсіндіреді.

Хатха-йогада терең толық тыныс алуға, қарсылықпен ты-
ныс алудағы іркіліске (бір танау арқылы, ыңғайсыз қалыптарда, 
түтікке оралған тіл арқылы) ерекше мән береді. Бұл жаттығу-
лардың мәні тыныс алу жиілігін азайтуға, оның тереңдігін арт-
тыруға, тыныс бұлшықеттерінің, әсіресе бронхтардың дамуына 
әкеледі. Йогтардың тыныс алу әдістері әртүрлі дәрежеде зама-
науи тыныс алу гимнастикасының авторлық әдістерінде көрініс 
табады.

Хатха-йогамен айналысу төмендегі факторлардың үйлесімі-
не негізделген бұлшықеттердің тырысуы мен босаңсыту өнерін 
меңгеру әдістерін біріктіреді: созылу, релаксация, терең тыныс 

Йоганың
негізгі қалыптары-
ның бірі

52
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алу, қан айналымын арттыру және назар аудару.
Йоганың мәнін адамның физикалық және психикалық бір-

лігі туралы бүгінгі идеялар ұстанымынан түсіну, жүйенің фи-
лософиялық аспектілерімен жұмыс істемейтін, хатха-йоганың 
жеке элементтерін пайдалануға мүмкіндік береді.

Хатха-йогамен айналысудың басты ерекшелігі болып жат-
тығулардың жеке сипаты табылады.

ОМЫРТҚАНЫҢ ҚОЗҒАЛҒЫШТЫҒЫН ЖАҚСАРТУ ҮШІН 
ЙОГАНЫҢ ЖАТТЫҒУЛАР КЕШЕНІ (КҮН ЖАТТЫҒУЫ)

Кешенде асандар (қалыптар) мен тыныс алу жаттығуларының 
жиынтығы қарастырылады. Олар жоғалған қозғалғыштықты 
қалпына келтіру үшін қосылыстарда мобильділігі аз адамдар 
үшін, әсіресе, күрделі тұрақтылыққа дайындалу үшін қолда-
нылуы мүмкін. Асандар түрімен спорттық және гимнастикалық 
жаттығуларға жақын, денсаулық пен алдын алу мақсаттарында 
табысты қолданылады.

Кешен оңай есте қалады. Оны дененің құрысын жазу мақса-
тында, сондай-ақ сабақтың соңында орындау ұсынылады.

1. Тікелей тұру, аяқты қосу, алақанды саусақтармен 
көкірек деңгейіне қосу, дем шығару.

2. Бүгілу, қолды алақанмен жоғары көту, дем алу.
3. Алға еңкею, қолды еденге тигізу, дем шығару. Қолды 

еденге қоюға тырысу және басты тізеге жеткізу.
4. Сол аяққа отыру, оң аяғын кең ұмтылу қалыпына артқа 

қарай қою, қолдар мен сол табан бірдей сызықта орналасқан. 
Басты артқа керу, дем алу.

5. Тікелей тұру, аяқты қосу, дем алу.
6. Қолды түзулеп и жамбасқа жатып тірену қалыбына еңу, 

мак¬сималды бүгілу, дем алу.
7. Иіле жатып тірену, табанды жерден алмай, дем шығару.
8. Түзелу, оң аяғын бүгу және табанды қолды тіреліп 

тұрған сызыққа қою. Сол жақ тізе еденге сәл тиеді. Басты артқа 
керу, дем алу.

9. Оң аяққа тұру, сол аяқты алға ию қалпынан қосу, дем 
шығару (3 қалып сияқты).

10. Түзелу, қолды көтеру, бүктелу, дем алу (2 қалып си-
яқты).

11. Қолдарды төменге жіберу, түзелу, босаңсу, дем алу.
Хатха-йоганың барлық элементтері өзіндік жаттығу кезінде 
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негізінен ақыл-ой жұмысымен айналысатын адамдар үшін бел-
сенді демалыс ретінде қолданылуы мүмкін. Бірақ, біз тек қана 
элементтерді атап айтамыз, өйткені йогамен шындап айналы-
су— бұл адамның белгілі бір көзқарасымен тығыз байланысты 
танымның тұтас бір саласы болып табылады.

Сонымен қатар, гимнастика хатха-йога жүйесі бойынша жет-
кілікті тиімді сауықтыру құралы бола алмайды, себебі ол ауру-
дың негізгі мәселесін шеше алмайды - аэробтық қуаттылықты 
және физикалық жұмыс қабілеттілігінің деңгейін арттыра ал-
майды. Сондықтан, жаппай хатха-йогамен айналысуына қара-
мастан, Үндістан халқы басқа халықтармен салыстырғанда от-
тегі тұтынудың ең төмен көрсеткіштеріне ие.

8.9. Тыныс алу гимнастикасы

Гимнастика физикалық жаттығулар жүйесі ретінде қалай да 
болсын дене немесе ішкі органдардың барлық жүйелеріне, не-
гізінен ҚТА-ға әсер етеді: бұлшықет, буын, сіңірлерге әсер етеді. 
Дене жаттығулары тыныс алу қызметімен тікелей байланысты, 
мұны жаттығушылар жиі назарға алмайды. Сондықтан, тыныс 
алу қызметін ынталандырылатын әр түрлі қимыл белсенділігі - 
жүгіру, шаңғымен сырғанау, жүзу және т.б. тыныс алу гимнасти-
касы деп санауға болады. Алайда тыныс алу гимнастикасының 
нағыз мағынасында тыныс алу бұлшықетінің дамуына арналған 
арнайы жаттығуларды түсіну қажет. Олар әртүрлі деңгейдегі 
дене қозғалыстарымен байланысты және денсаулығына, профи-
лактикалық немесе кәсіби сипатына ие болуы мүмкін.

Жаттығу әдістеріне  терең енбестен, тыныс алу гимнастика-
сының ең жиі ұсынылатын жүйелері мен олардың ерекшелік-
терін қарастырайық.

ЛОБАНОВА— ПОПОВАНЫҢ ТЫНЫС АЛУ
ГИМНАСТИКАСЫ ӘДІСТЕРІ

О. Г. Лобанованың және Е. Г. Попованың атымен байланы-
сты, үш фазалы тыныс алу мектебі балет әртістерін, дауыстап 
оқушыларды, дәріс оқұшыларды, спортшыларды оқыту тәжіри-
бесінде одан әрі дамыды.

Лобанова-Попова әдісінде тыныс алу жаттығулары негізінен  
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артикулярлық (сөйлеу) органдарынан дем шығару ауасына қар-
сыласу арқылы тыныс бұлшықеттерін дамытуға қызмет етеді, 
соған байланысты дем шығарған кезде әртүрлі дыбыстық үй-
лесімдер   пайда болады. Тыныс алу жүйесінің басты ерекшелі-
гі - дем шығарудан кейінгі үзіліске назар аудару. Үзіліс кейіннен 
келесі дем алу тез, табиғи және өздігінен жүргенін қамтамасыз 
ету үшін қолданылады.

Дем алу үлгісі келесідей: дем шығару (ортаға кішкене жұ-
мылған жән емерілген ерін) - үзіліс (тыныс алудың шын ниеті) 
- мұрынмен тыныс алу.

Үшфазалық тыныс алу әдісінде біркелкі дем шығаруға ар-
налған жаттығулар және дауыссыз дыбыстармен терең жаңғы-
рту (мысалы, пффф, ссс, ззз немесе жжж дыбыстарымен дем 
шығару; дәл солай дауысты дыбыстармен:  мыиио, иоомэма-
му және т.б.). Мәтінмен  дикциялық сөйлеу жаттығулары, сон-
дай-ақ қозғалыс кезінде тыныс алу жаттығулары қолданылады. 
Қозғалыс кезінде жасалынатын жаттығуларға, әдетте, қозғалыс 
ырғағына қарамастан үш фазалық ырғақта алты ай жаттығудн 
кейін кіріседі. Үш фазалы демалу жаттығуларын күніне 2 — 3 
рет 10 — 25 мин таңертен, түсте және кешке жасау керек.

СТРЕЛЬНИКОВАНЫҢ  ТЫНЫС АЛУ 
ГИМНАСТИКАСЫ ӘДІСТЕРІ 

Кәсіби әнші А.Н. Стрельникова тыныс алу органдары төрт 
қызметінде танытады: тыныс алу, сөйлеу, шыңғыру, ән айту. Ән 
айту - тыныс алудың ең күрделі түрі.

Стрельникованың гимнастикасы ән салатын дауысын емдеу 
және қалпына келтіру нәтижесінде пайда болды.  Әдістің мәні 
тыныс алу жүйесінің барлық бұлшықеттерін жаттықтыратын 
белсенді, ауыр қысқа дем алуда. Белсенді «эмоционалды» дем 
алудан кейін дем шығару өзінен-өзі пайда болады. Ең қызығы - 
тыныс алу циклдарының дене қозғалыстарымен үйлесуі.

Классическая дыхательная гимнастика построена на пред-
ставлениях о наиболее благоприятных позах для вдоха и вы-
доха.  Классикалық тыныс алу жаттығулары дем алу мен дем   
шығарудың ең қолайлы қалыпы туралы ойларға негізделген. 
Мәселен, еңкейіп қолдарыңызды екі жаққа жайып, яғни кеу-
де және иықты түзете отырып, дем алу керек және, керісінше, 
сүйеніп дем шығар керек. А.С. Стрельникованың ұсынған жат-
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 1  2а  2б 

«Иықты құшақтау». Резко из положения «қолды жан-жаққа 
созу» қалыпынан қайшылау қимылымен оң қолмен сол қолды 
тығыз ұстау керек, ал сол қолмен оң иықты. Мұрынмен қатты 
дем шығару. 
серіппелі алға еңкею. Әр еңкею сайын — тыныс алу. 
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тығуларында керісінше ұсынылады.  Дем алу «ыңғайсыз» пози-
цияларда жүзеге асырылуы керек: алға қарай еңкеюде, қолмен 
«құшақтау», денені бұру, жүрелеп отыру. Осыдан әдістің атауы 
шыққан - «Стрелникованың парадоксалды тыныс алу гимнасти-
касы».

Жаттығу кезінде бастаушылар тыныс алу жаттығуларын се-
рияда 8 — 32 рет орындайды, ал әрқайсысы 96 реттен кем болма-
уы керек. 10 сериялы жаттығуларды орындауға 1000 дем шыға-
руға мүмкіндік беретінін есептеу оңай. Кейінгі дайындықта дем 
алу-шығару саны екі еселенеді. Тәжірибе көрсеткендей, осын-
дай гимнастика жүрек соғу жиілігін минутына 94 - 96 соққыға 
дейін арттырады. Астманы емдеуде емдік тиімділік әсері бар. 

Стрельникованың гимнастикасының негізгі жаттығулары:

1. Басты оңға және солға бұру. Әр бұрылу сайын шулы қысқа 
мұрынмен тыныс алу.

2. Ұқсас тыныс алумен басты жан-жаққа(а) немесе алға және 
артқа ию(б).

3. «Иықты құшақтау». Резко из положения «қолды жан-жаққа 
созу» қалыпынан қайшылау қимылымен оң қолмен сол қолды 
тығыз ұстау керек, ал сол қолмен оң иықты. Мұрынмен қатты 
дем шығару.

4. Қарқынды серіппелі алға еңкею. Әр еңкею сайын — тыныс алу.
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ҚИМЫЛ 
БЕЛСЕНДІЛІ-
ГІНІҢ ДӘСТҮРЛІ 
ЕМЕС
ТҮРЛЕРІ

Мысық». Кеудені солға және оңға бұру. Әр бұрылу кезінде  
«ауаны ашына иіскеу». Табанды жерден алмау керек.

 

6 Алға және артқа еңкею. Артқа шалқаю кезінде, иықта-
рыңызды қолыңызбен ұстаңыз (тыныс алу).

7. Жартылай отырып, тыныс шығару.

 

 

БУТЕЙКО ӘДІСІ

Дәрігер Бутейко К.П. белгілі бір ауруларды, әсіресе бронх 
демікпесін емдеуде табысты қолданылатын тыныс алу жат-
тығулар жүйесін әзірлеп шығарды.

Бутейко зерттеулердің нәтижесінде көптеген аурулардың 
себебі ағзада көмірқышқыл газының тапшылығы деген қоры-
тындыға келді. Тыныс алудың оттегі теориясына қарама-қарсы, 
ол тыныс алудың көміртек теориясын және терең тыныс алуды 
ерікті түрде жою әдісін (ТТЕЖ) дәлелдеді.

Терең және жиі тыныс алу кезінде көмірқышқыл газ дене-
ден кетеді, бұл сау адамның басы айналуына және тіпті есінен 
айырылуына (егер мұндай тыныс алу бұлшықеттер жұмысына 
және ағзада оттегіге қажеттілік болмаса), ал астма науқаста-
рында - бронхтың және қан тамырларының жиырылуына әке-
леді. ТТЕЖ-ның мәні таяз тыныс алуды дамыту болып табы-
лады. Тыныс алудағы іркіліс кезінде және таяз тыныс алуы 
кезінде қан мен тіндердің оттегімен және көмірқышқыл газбен 

5

6 7
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ҚИМЫЛ
БЕЛСЕНДІЛІ-
ГІНІҢ ДӘСТҮРЛІ 
ЕМЕС
ТҮРЛЕРІ

жақсырақ қанығады, қышқыл-сілтілік тепе-теңдігі бірыңғайла-
нады, заттардың алмасу процестері жақсарады.

Бутейко сынағы төмендегілерден тұрады: шағын дем алған-
нан кейін, қанша секундқа дем алуды тоқтата алатыз, соны өл-
шеңіз. Егер 3-5 секундтан кейін тыныс алу қиын болса, онда бұл 
ауыр дерттің белгісі; 30 секундтық тоқтату сіздің дені сау, бірақ 
«терең тыныс алатын» адам екендігінізді көрсетеді. Шынайы 
сау адамның қиналмастан 1 мин тыныс алмай тұра алады, ал 
жаттығу кезінде - одан да көпке шыдайды.

Бутейко әдісімен дайындықтар көп ерік жігерді, табандылық 
пен уақытты талап етеді. Өзін-өзі бақылау күнделігін арнау ұсы-
нылады. Сізге мұрынмен ғана дем алуға болады. Дем шығару-
дан кейін кідіргенде, төзіп және қиналудың қажеті жоқ. Тәулігі-
не әрбірі 20- 40 минуттан алты циклды орындау керек. Бір жыл 
жаттығудан кейін 1 минутқа дейін ауа жұтпау қабілетіне ие бо-
луға болады.

Тыныс алудың арқасында ағзаның өмірлік белсенділігі 
қамтамасыз етіледі: оттегінің өкпеге жеткізіледі, көмірқышқыл 
газдың белгілі бір саны шығарылады, заттардың алмасуы қамта-
масыз етіледі, жылу энергиясы қалыптасады. Тыныс алу актісі 
қандағы оттегінің және көмірқышқыл газының теңгерімін рет-
тейді. Бұған қоса, тыныс алу адамның сөйлеу және эмоционал-
дық күйіне байланысты. Тыныс алу гимнастикасының қазір-
гі жүйелері мен әдістерін және олардың ерекшеліктерін осы 
тұрғыдан қарастыру керек. Тыныс алу гимнастикасының жаңа 
жүйелерінің және әдістерінің пайда болуы нақты тапсырмаларға 
ең жақын сәйкес келетіндерді таңдауды кеңейтеді.

ӨЗІН-ӨЗІ ТЕКСЕРУГЕ АРНАЛҒАН СҰРАҚТАР МЕН ТАПСЫРМАЛАР

1. Атлетизмде күшті тәрбиелеудің негізгі әдістерін атаңыз.
2. Күшті дамытудың қайталанған күш салу әдістерінің ар-

тықшылықтарын келтіріңіз.
3. Шейпинг дегеніміз не? Әйел сымбатын түзету үшін дене 

жаттығуларын қолданудың негізгі әдістерін сипаттаңыз.
4. Стретчингтің негізгі міндеті қандай?
5. Спорттық және су аэробикасының деңсалыққа және дене 

шынықтыруға қандай маңызы бар?
6. Ушу және хатха-йога элементтері бар жаттығулардың ерек-

шеліктерін атаныз.
7. Тыныс алу гимнастикасының сауықтыру мәні туралы айтып 

беріңіз.
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Осы тарауды оқығаннан кейін, сіз білетін боласыз:

■ аутогендік жаттығудың адам деңсаулығына тиетін әсері қан-
дай;

■ тыныс алу арқылы артық қозғыштықты азайтуға немесе жа-
бырқаулы күйден қалай құтылуға болады;

■ психикалық жағдайды басқару үшін қандай жаттығулар ұсы-
нылады.

АУТОГЕНДІК  ЖАТТЫҒУ

9   Бөлім

 «... Көптеген адамдар, өкінішке орай, біздің қазіргі өміріміз-
де дене шынықтырудын шешуші рөлін бағалайды және оны 
пайдаланбайды», - деп жазды академик Микулин А.А. «Белсен-
ді ұзақ өмір» атты кітабында. — «Менің ойымша, бұған дейін 
жарияланған жұмыстардың бірде-біреуі дене шынықтырумен 
не үшін айналысу керектігін түсіндірмейді, неліктен сізге жүру 
керек және жүгіру керек, қалай жүру керек және қалай жүгіріп 
өту керек екендігін көрсетпейді». Оған мұқтаждардың басым 
көпшілігі ішкі сенімділікке ие болмайды, аутогендік немесе 
психо-реттеуші жаттығу әдістерінің барлық мүмкіндіктерін 
біле бермейді.

Аутогендік жаттығу - бұл ерекше өзін-өзі тәрбиелеу, пси-
хикалық өзін-өзі реттеу мектебі. Аутогендік жаттығулардың 
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дағдыларын меңгерген адам еркін нығайтады, сабырлылықты 
дамытады, ағзаның қорын тиімді пайдаланады, аз күш жұмсап 
еңбектенеді, өз сезімдеріне, ойларына және істеріне ие болады, 
адамдармен қарым-қатынасын жақсартады, оған қоршаған орта 
қызықты және әдемі болып көрінеді.

Психомоторлық жаттығу - аутогендік жаттығулардың 
тыныштандыратын немесе жұмылдыратын бөлігінің қысқар-
тылған нұсқасы. Ол дене жаттығулардың әртүрлі түрлеріне, сон-
дай-ақ тікелей еңбек және күнделікті жағдайларда пайдалануға 
болады.

Автогендік жаттығулардың ерекшелігі - ол өздігінен жүзе-
ге асырылуы мүмкін. Бұл әдіс өзін-өзі сендіру арқылы дененің 
жеке қызметтеріне әсер етуге мүмкіндік береді. Психикалық 
өзін-өзі реттеу арқылы эмоционалық қозғыштық деңгейін қал-
пына келтіруге және оңтайландыруға болады, ішкі қызметтік 
қорын, бірінші кезекте, ОЖЖ-ны жұмылдыру, жоғары психи-
калық және денеге түсетін ауырлықты меңгеру, психикалық 
күйзелісті жеңілдету немесе азайту. Психикалық өзін-өзі реттеу 
шаршаудан айырылуға, ұйқысыздықты болдырмауға, күш-қуат-
ты, психикалық және физикалық еңбекке қабілеттілігін қалпына 
келтіруге көмектеседі.

Психикалық өзін-өзі реттеудің мәні, өз ағзасын білу процесін-
де жинақталған сезімдерді адам өзінің психикалық жағдайына 
және бүкіл ағзасына әсер ету үшін жүйелі жаттығуға негіздел-
ген. Қол жеткізілген нәтиженің көрсеткіштері босаңсу мен фи-
зикалық жайлылықпен бірге дене салмағын сезіну болып табы-
лады.

Әрбір іс жүзінде сау адам өзін-өзі реттеу әдістерін меңгерудің 
алғышарттарын ұстанады. Ол үшін, ең алдымен, өз мінезіңнін 
оң қасиеттері мен ерекшеліктерін нығайтатын және қолдайтын, 
өзін-өзі сендіру формуласы топтамасын құрыныз, екіншіден, 
сыртқы кедергілерді болдырмайтын, босаңсуға мүмкіндік бе-
ретін тыныш орта жасаңыз.

Классикалық аутогендік жаттығулар белгілі бір аймаққа не-
месе дене мүшелерінің жүйесіне әсер етеді: бұлшықеттер, қан 
тамырлары, жүрек, өкпе, асқорыту органдары, басы. Қосалқы 
жаттығуларды аутогендік жаттығулар басталғанға дейін игеру 
керек. Олар бұлшықеттердің негізгі топтарының босаңсу дағ-
дыларын дамытуға бағытталған (11-кесте).

Психомоторлық жаттығу үш бөліктен тұрады:

АУТОГЕНДІ
ЖАТТЫҒУ
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1) зейін кою;
2) бұлшықеттердің босаңсуы;
3) белсенділікті қалпына келтіру.
Босаңсуға арналған жаттығулар ыңғайлы қалыпта, жатып 

немесе отырғанда, орындықтың арқалығына шалқайып керілу 
қалпында орындалуы керек.

Жаттығу нәтижесі жаттығуға деген қатынасына тікелей бай-
ланысты.

Жаттығу кезінде аутогендік жаттығу уақыты 4 минуттан ас-
пауы керек. Аяқтағаннан кейін арнайы жұмылдыру жаттығула-
рын жасау керек: қол мен аяқты бүгу және түзулеу, терең дем 
алу және дем шығару, көзді ашу.

Жүйке-психикалық күйзелістің шамадан тыс бұлшықет ты-
рысуымен үйлесетіні есіңізде болсын, бұл жүйке жүктемесін 
одан әрі арттырады. Бұлшықеттердің босаңсуы психикалық 
күйзелісті азайтуға әкеледі.

11 кесте. Шульц И. бойынша аутогендік жаттығудың қосалқы 
жаттығулары

Жаттығу түрлері Болжамды формулалар

1. Тыныштандыратын Мен сабрылымын

2.  Ауырлық сезімін 
қалыптастыру

Оң қолым өте ауыр. Сол қолым өте ауыр. 
Менің аяғым өте ауыр. Менің денем өте 
ауыр

3.  Жылулық сезімін 
қалыптастыру

Менің оң қолым өте жылы. Сол қолым 
өте жылы. Менің аяғым өте жылы, денем 
өте жылы

4.  Ішке арналған Күнгей өрімі жылуды шығарады

5. Тыныс алуға 
арналған

Тыныс мүлдем тыныш. Оңай тыныс 
алады

6. Жүрекке  арналған Менің жүрегім тыныш, ырғақты және 
сенімді жұмыс істейді

7. Басқа арналған Беттің бұлшықеттері босаңсыған. Маңдай 
жағымды салқын

АУТОГЕНДІ
ЖАТТЫҒУ
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Аш қарынға жаттығуға болмайды; сыртқы дыбыстарға мән 
бермей, жаттығуларды тыныш ортада өткізу ұсынылады.

Аутогендік жаттығу 1932 жылы неміс психиатрымен Иоганн Генрих 
Шульц (1884-1970 жж.) әзірленген (53-сурет). Өз науқастарын бақылау 
кезінде, Шульц олардын гипноздың көмегінсіз тыныштық күйіне, босаң-
су, жартылай және толық ұйқыға кіре алатындығын байқады. Бұлшықет-
тің босаңсуы ауырлық сезімін тудырады және терінің қылтамырларының 
қанға толуы жылу сезімімен тудырады. Шульцтің аутогендік жаттығуы 
- осы сезімдерге оятуға арналған жаттығулар кешені.

Денсаулықтың басым түрлерін тәрбиелеу үшін 
психомоторлы жаттығуларды пайдаланған жөн. 
Бұл оқытудың формуласына: «Мен сап-саумын» 
ұғымын жаттығуға қосу бұған мүмкіндік туғыза-
ды. Дене шынықтырумен жүйелі түрде шұғылдан-
байтын адамдар үшін психомоторлы жаттығуды 
үйрену қиын, себебі қозғалысты басқаруда прсихо-
физикалық механизмін құру және жетілдіру, атап 
айтқанда тырысу мен босаңсу қозғалыстарын ал-
мастыра отырып орындау кезінде жүйелі жаттығу 
процесінде өтеді.

9.1. Тыныс алу өзін-өзі реттеу 
әдісі ретінде

Психикалық күйді реттеуде тыныс алу ырғағы 
маңызды рөл атқарады.

Көтеріңкі психикалық күйзеліс кезінде қажетсіз қозуды азай-
ту үшін тыныштандыратын тыныс алу ырғағы ұсынылады: әр-
бір тыныс алудан кейін тыныс шығаруды 2 есе ұзартыңыз.

Жедел жүйке-психикалық күйзелісте тыныс алу кезінде 20-
30 секундқа тыныс алуды тоқтату керек. Келесі тыныс шығару 
мен кейінгі терең тыныс алу күйді тұрақтандыруға көмектеседі. 

Шульц И. Г
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Жабырқаулы жағдайда, шаршағанда және еңбекке қабілет-
тіктің төмендеуі дем алу ырғағы белсенділікті арттыруға бағыт-
талуы керек: қалыпты немесе бірнеше терең тыныс айқын және 
екпінді дем шығару арқылы жүреді. Бұндай тыныс алуды аса 
желдетумен ауыстыруға болмайды, өйткені артынша ұзақ ты-
ныс алудағы іркіліспен үзіліс орын алады және бас айналу 
пайда болуы мүмкін. Үш — бес жігерлі дем шығару тежелген 
күйден шығуға және сергектіктің артыуын сезінуге мүмкіндік 
береді.

9.2. Психикалық реттеуші
         жаттығулар

Гимнастикалық жаттығулар адам ағзасына биологиялық бел-
сенді нүктелер мен дененің аймақтарын ынталандыруға байла-
нысты кешенді әсер етеді. Дене жаттығуларының арқасында 
түрлі күйзелісті факторлардың әсеріне төзімділікті арттыратын 
және жақсы көңіл-күй мен жағымды эмоцияларды тудыруға 
көмектесетін гормондар түзіледі. Психикалық жағдайды басқа-
ру үшін жеке маңыздылығы бар дене жаттығуларын қолдану 
ұсынылады. Олар ағзаға әсер ететін топтарға бөлінеді: жүйкені 
жаттықыру үшін, бұлшық еттің сезімі үшін, арнайы икемдеу 
үшін және т.б.

Жүйкені жаттықтыруға арналған дене жаттығулары 
қажетсіз жүйке-психикалық күйзелісті жоюға бағытталған. Ке-
шен тыныс ырғағын реттеуге ыңғайлы босаңсу жаттығуларын 
қамтуы керек. Дәл осындай жаттығулар эмоциялық реттеуге 
көмектеседі. ОЖЖ-не әсері проприрецепция арқылы жүзеге 
асырылады. Олар кәсіби қимылдық даярлау процесінде үйрену 
керек. Бұл жағдайда олар шартты рефлекстің механизміне не-
гізделіп әрекет етсе тиімдірек болады.

Жүйке-эмоционалдық күйзелісті жеңілдету үшін жаттығу-
лардың келесі топтарының жеке кешенін құру ұсынылады:

1. Тыныс алудағы дем шығаруға көңіл бөлу жаттығулары (дем 
шығару дем алудан  2—3 үш мәртеге ұзағырақ).

АУТОГЕНДІ
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2. Бұлшықет босаңсуға акелетін созылу динамикалық жаттығула-
ры.

3. Қимылсыздық қалыпын бекіту бойынша жаттығулар, бір мез-
гілде тыныс алудағы кідірістер мен бұлшықеттердің кейіннен 
босаңсуы және тыныс алудың схемаға сәйкес қалыпқа кел-
тірілуіне арналған жаттығулар: дем алу және одан кейін дем 
шығару, дем алудан 2 есе көп.

Жаттығу жасау кезінде бұлшықетті сезіну қабілетін үнемі 
бақылап, тыныс ырғағын қадағалап отыру керек.

Көңілсіз, жабырқаңқы көңіл күймен жақсы көңіл-күй қалып-
тастыруға ықпал ететін жаттығулар жиынтығын қолдануға бо-
лады. Дене жаттығулары бұлшықет қуанышын сезіну деп ата-
латын жағымды бұлшықет сезімімен жүретін болса, үлкен әсер 
етеді. Бұл сезім бұлшықеттерден, буындардан және сіңірлерден 
бас ми қабығына түсетін жүйке импульстері арқылы проприо-
рецепторлардың ынталандыруынан туындайды. Сонымен қатар 
бұлшықет тобымен, функционалды жүйемен (тыныс алу, жүрек-
қан тамырлары, көру-қимыл және т.б.) байланысты нақты қой-
ылған қимыл мәселесін шешуге көңіл бөлу керек.

Жаттығуларды орындау жеке тәсілді талап етеді: бұлшықет-
тердің тырысуынан, созылуынан, селкілдеуінен туындайтын 
өзіндік бұлшықет сезімін бақылауыңыз керек.

ӨЗІН-ӨЗІ ТЕКСЕРУГЕ АРНАЛҒАН СҰРАҚТАР МЕН ТАПСЫРМАЛАР

1. Аутогендік жаттығу дегеніміз не?
2. Психикалық өзін-өзі реттеудің мәні неде?
3. Өзін-өзі реттеуді тыныс алу арқылы қалай жүзеге асыруға 

болады?
4. Психикалық жағдайын басқару үшін қолдануға болатын 

жаттығуларды келтіріңіз.

АУТОГЕНДІ
ЖАТТЫҒУ
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ДЕНЕ 
ЖАТТЫҒУЛА-
РЫМЕН
АЙНАЛЫСУШЫ-
ЛАРДЫ
ТЕСТІЛЕУ 

Осы тарауды оқығаннан кейін, сіз білетін боласыз:

■ Адамның физкалық дамуын бағалауда нені ескеру қажет 
екенін;

■ эстетикалық керемет фигураның параметрлері қандай?;
■ қандай тесттер арқылы адамның негізгі функционалдық жүйе-

лерінің жай-күйін анықтауға болады;
■ Физикалық жұмысқа қабілеттілікті қалай анықтауға болады?

ДЕНЕ ЖАТТЫҒУЛАРЫМЕН
АЙНАЛЫСУШЫЛАРДЫ ТЕСТІЛЕУ 

10   Бөлім

Мақсатты бағытталған қозғалысты дайындық (спорттық 
жаттығу) адамның морфологиялық және функционалдық мүм-
кіндіктерін өзгертуге бағытталған, оның физикалық дамуын 
және физикалық дайындығын жетілдіру үрдісі болып табыла-
ды. Бұл өзгерістер жоспарланған жаттығулар әсерінің ықпа-
лымен, жаттығу кезеңдерінде дене жаттығуларының әр түрлі 
байланыстарында және басқаларда орын алады.

Спорттық тәжірибеде жаттығу үрдісін оңтайлы құру үшін 
физикалық даму, физикалық дене шынықтыру, негізгі дене 
жүйелерінің функционалдық жағдайына тұрақты түрде кешен-
ді мониторинг жүргізу қажеттілігі туындады.
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ДЕНЕ
ЖАТТЫҒУЛА-
РЫМЕН 
АЙНАЛЫСУШЫ-
ЛАРДЫ 
ТЕСТІЛЕУ 

«Сынақтама» сөзі, сынап көру, сапалы немесе сандық сынақ 
дегенді білдіреді.

Адам ағзасын функционалды және өздігінен ұйымдастыры-
латын жүйе ретінде қарастыру керек. Бақылау сынақтамаларын 
пайдалану оның жағдайы жөнінде мәліметтерді алуға мүмкіндік 
береді.

10.1.  Дене дамуы анықтамасы. 
          Негізгі көрсеткіштері

Адамның дене дамуы —  дене жаттығуларын таңдау кезінде 
ескеру қажет негізгі көрсеткіштердің бірі.

Адамның дене дамуы— бұл ағзаның салмағын, тығыздығын дененің 
пішінін, оның құрылымдық-механкалық қасиеттерін анықтайтын морфо-
функционалды қасиеттер кешені.

Дене дамуы тұқым қуалаушылық, әлеуметтік жағдайы, ден-
саулығы, өмір салты, дене белсенділігі деңгейі  секілді фактор-
ларға тәуелді болып келеді.

 Дене дамуын бағалауда келесі көрсеткіштерді ескереді:
■ соматоскопиялық  (сыртқы тексерісте анықтайды): ДРК 

жай-күйі; кеудеге, арқа, аяқтар, табан; тұрақтылық; бұл-
шықеттердің жеңіл және серпімділігі; қолжетімділігі, май 
қалдықтары; терінің серпімділігі; 

■ соматометрикалық (антропометрия көмегімен анықтайды): 
дене салмағы, биіктігі, кеуде қуысы, отыру ұзындығы, кеуде 
ұзындығы мен аяқ-қолдарының ұзындығы май қыртысы-
ның мөлшері;

■    физиометрикалық:өкпенің өмірлік сыйымдылығы, қол және 
стан динамометрінің мәліметтері.  

Антропометрикалық өлшеудің әдісі өте қарапайым. Бірақ 
оны пайдалану кезінде, кез келген тестілеудегідей, келесі ере-
желерді сақтау қажет:
■     өлшеу құралдары алдын-ала түзетілуі керек;
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■ қайталап өлшеулер үшін бұрынғы өлшеулердегідей құрал-
дарды қолдану міндетті болып табылады;

■  қайталау өлшеулерін бір уақытта орындау керек.
Адамның дене дамуын кешенді бағалау үшін және бұл било-

гиялық үрдістің динамикалық қорытындылау үшін пайдалана-
ды: анторопометрикалық стандарт әдісі, корреляция әдісі және 
көрсеткіш әдістері. 

Көрсеткіштер өзара бөлек антропометрикалық белгілердің 
арақатынасын көрсетеді.

Анықтаудың қарапайымдылығына және физикалық даму-
дың ақылға қонымды бағалауына байланысты келесі индекстер 
мен көрсеткіштерді пайдалануға болады: салмақ-бойлық, күш 
беретін, өмірлік, өкпенің өмірлік сыйымдылығы. 

Салмақ-бойлық индексі дененің тиісті салмағын немесе 
тиісті дене салмағының шын мәнінде ауытқу дәрежесін көрсе-
теді.

Кветеле индексі салмағын бойға (биіктік) бөлу арқылы алы-
нады:

Шамасы:
■ Ерлер үшін — 350 — 400 г/см;
■ Әйелдер үшін — 325 — 375 г/см.
Нормадан асып кету артық дене салмағын көрсетеді.
Брок индексі - дене салмағының дұрыс болуы (килограм-

мда) - формулалар бойынша есептеледі
М = L- 100 болғанда L = 155—165;
M = L- 105 болғанда L = 165—175;
M = L- 110 болғанда  L 175 жоғары,

L — дененің ұзындығы, см.
Пропорционалдылық индексі (ПИ) - %, кеуде түрін 

анықтауға мүмкіндік береді:

ИП =                                                    100.
                                             

Норма: 52 — 54 %

Тұрғандағы бойы, см

Кеуде қуысының айналасы 
(үзіліс кезінде), см

Есептеулерде өлшем жойылады
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Дене дамуының пропорционалдылық көрсеткіші  
(ДДПК), %, төменгі қолдардың салыстырмалы ұзындығын 

көрсетеді:

ДДПК=                                                                    100.

Шамасы: 87 — 92%.
Күш индексі күш көрсеткіштерінің (қолмен немесе стаци-

онарлық динамометрия нәтижелері бойынша) дене салмағына 
арақатынасымен берілген және пайызбен көрсетіледі:

Білезік күші көрсеткішінің орташа шамасы:
■ Ерлер үшін — 70 — 75 %;
■ Әйелдер үшін   — 50 — 60 %.
Арқа күшінің көрсеткіші бойынша даму деңгейін бағалау:
■ 175%  төмен — төмен;
■ 190 % —орташадан төмен;
■ 191 — 210% — орташа;
■ 211 — 225% —орташадан жоғары; 
■ 225 %-дан жоғары — жоғары деңгей.

Спортпен жүйелі түрде айналысу нәтижесінде дене дамуы-
ның өкпенің өмірлік сыйымдылығы (ӨӨС) – мейлінше жоғары 
тыныс алудан кейін дем шығарудың ең жоғарғы көлемі деген 
секілді физиометриялық көрсеткіші көтеріледі.  ӨӨС спирометр 
деген құралдың көмегімен анықталады. Жақсы дене дамуында 
бұл көрсеткіш 6-7 л-ге жейін жетуі мүмкін, сол уақытта оның 
орташа шамасы жаттықпаған жас ер адамдарда 3-4,6 л, ал әйел 
адамдарда 2,5-3,5 л-ді құрайды. 

ӨӨС-нің бағалау үшін алынған, яғни іс жүзіндегі шамасын 
тиісті шамасымен салыстыру қажет. ӨӨС тиісті шамасын Люд-
виг формуласы бойынша есептеуге болады:
■ Ерлер үшін: (40 х бойы, см) + (30 х дене салмағы, кг) 
      – 4400 мл;
■ Әйелдер үшін: (40 х бойы, см) + (10 х дене салмағы, кг) -3  – 

800 мл
Дені сау тұлғаларда іс жүзіндегі ӨӨС шамасы. Дені сау 

тұлғаларда іс жүзінде ӨӨС тиісті мөлшерден 15%-ға ауытқуы 
мүмкін. Ол арақатынасымен бағаланады.

отырғандағы ұзындығы 

Р°тұрғандағы’ см – отырған-
дағы ұзындығы 

ӨӨС ІС ЖҮЗІНДЕ

ӨӨС ТИІСТІ ШАМАСЫ 100 %

* Есептеуде өлшем бірлігі лақтырылады.
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Сіздің шын мәніндегі тиісті ӨӨС-ңыз 4 200 мл-ге тең деп 
шамалаймыз. Бұл шамаларды көрсетілген арақатынасқа қоя 
отырып, 102,4%-ды аламыз. Жеңіл атлеттер, шаңғы тебушілер 
және т.б.тиісті сипаттамалар үшін  ӨӨС-нің іс жүзіндегі шама-
сының көтерілуі өкпенің өте жоғары құрылымдық дамуын көр-
сетеді. ӨӨС-нің 15 %-ға  төмендеуі демалу жүйесінің жоғары 
паталогисына әкеліп соғады. 

Өмірлік индекс ӨСС-нің дене салмағына бөлінуімен 
анықталады.

Орташа шамасы:
■ Ерлер үшін — 60 мл/кг;
■ Әйелдер үшін — 50 мл/кг.

10.2. Мінсіз мүсіннің эстетическалық 
         көрсеткіштері

Физикалық жаттығулар дененің сыртқы пішімін (белгілі 
бір шектерде) өзгерту қасиеттерін иемденеді және осылайша 
аяқталған пішіннің эстетикалық құрылымын  жасауға мүмкін-
дік алады. Сондықтан, денешынықтырумен айналысу бары-
сында, тек денсаулықты нығайту  ғана емес, сондай-ақ физика-
лық жетілдіруге жетуге болады.

Бос орынға үміткерлерді таңдағанда, әдемі фигурасы бар 
адамға артықшылық беріледі, бұл қазіргі іскерлік әлемде қа-
рапайым жағдай болып қалған. үнемі физикалық жаттығулар-
мен айналысатын және өзінің денсаулығына өте қатты көңіл 
бөлетін Мақсатты адамдардың іскерлік қайтарымы әлдеқайда 
жоғары болады. 

Эстетикалық жағынан керемет еркек фигурасы үшін ги-
пертрофирленген бұлшықетпен дененің пропорциональды да-
мыған бөліктерін байланыстыру(12-кесте).

Фигураның пропорционалды көрсеткіштерін анықтау үшін 
ұзындығын  дене бөлігінің айналма өлшеміне бөлуі керек. 
Нәтижелерді бағалау 13-ші кестеге сәйкес жүзеге асырылады. 

Фигураның пропорционалдығын тексеру үшін келесі инди-
каторларды қолдануға болады:
■ Білезік шеңбері, жұмылған жұдырық, табанның ұзындығы-

на тең;
■ Мойын шеңбері бел шеңберінен 2 есе кіші; 
■ Табан ұзындығы  білек ұзындығына тең; 
■ Білезік шеңбері  мойын шеңберінен екі есе кем.
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12 кесте. Жетілген ер мүсінінің эстетикалық параметрлері  

Бойы, см Дене 
салмағы, кг

Окружность, см

Кеуде 
куысы иық бел жамбас сирағы

152,5 58,5 101,5 38,0 67,5 53,0 37,0

157,0 63,7 104,5 39,5 70,0 55,5 38,0

162,5 70,5 111,0 40,5 76,0 57,0 39,0

167,0 79,0 116,5 42,0 78,5 58,5 40,0

172,0 83,5 118,0 43,0 80,0 59,5 40,5

177,0 90,0 121,5 44,0 82,5 62,5 41,5

183,0 95,0 124,0 44,5 84,0 63,5 42,5

188,0 99,0 127,0 46,0 85,0 65,0 43,3

13 кесте. Әйел мүсіні үшін құлаш индексі  

Құлаш 
индексі: бойы, 
см / құлаш, см

Сұлулық 
байқауына 

қатысушылар 
көрсеткіші

Тиісті деңгей Аз ғана 
шектен шығу

Айтарлықтай 
шектен шығу

Иық < 4,7 5,6 — 6,6 4,8 — 5,5 > 6,7

Бел < 1,6 2,0—2,5 1,65—1,9 > 2,6

Жамбас < 2,2 2,6 — 3,1 2,3 — 2,5 > 3,2

Іш < 1,4 1,5—1,7 1,4—1,45 > 1,8

Жеке индекстер нормативтік мәндерден ауытқып кеткен кез-
де, фигураны түзету немесе жақсарту үшін арнайы физикалық 
жаттығулар қолданылады.

Дене салмағының нақты салмағынан дұрыс ауытқу дәрежесі 
жаттығулардың ұтымды бағытын анықтауға мүмкіндік береді. 
Егер дененің нақты массасы 15% -дан аспайтын идеалды де-
неден артық болса, онда ол норманың шегіне жетеді; егер 16 - 
30% болса, дене шынықтыру жаттығулары артық дене салмағын 
азайтуға бағытталған; егер 30% -дан артық болса, онда дене 
жаттығуларымен бірге диеталарды үйлестіру қажет.
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10.3. Дене дайындығының
         көрсеткіштері

Дене шынықтыру - бұл органның функционалдық жүйе-
лерінің жеке жағдайы.

ДДК институттарының студенттерінің физикалық дайын-
дығын бағалау үшін 1 және 2-кестеде ұсынылған сынақтар пай-
даланылады.

Тестілеу көрсеткіштері бойынша (мысалы, семестрдің ба-
сында және аяғында) оқытудың тиімділігін бағалауға болады: 
қолданылатын дене тәрбиесінің құралдары мен әдістерінің 
жеткіліктілігі; қуат қасиеттерін дамыту, жылдамдық (жыл-
дамдық), төзімділік, жылдамдықты күші, икемділігі, ептілігі, 
қозғалыстарды үйлестіру және т.б.

жалпы төзімділік - бұл бұлшықеттерде айтарлықтай аэробты метабо-
лизммен қалыпты-қарқындылықтағы жүктемелермен шаршауға қарсы 
тұру қабілеті. Жалпы төзімділіктің негізгі көрсеткіші 2 000 м (қыздар) / 
3000 м (ұлдар) кезінде жүгіру уақыты деп санауға болады. 
спринтердің төзімділігі - максималды қуатпен жұмыс жасағанда әл-
сіздікке төзімділік және қозғалыстардың оңтайлы жиілігі - бірлікке мак-
сималды жылдамдықпен жүретін қашықтықпен көрсетіледі.
жылдамдықты төзімділік бірліктің уақытына қарай (ең көбі 90% тең) 
субмаксимальды жылдамдықпен жүретін жолмен анықталады.
төзімділік күші— бұлшықеттер мен бұлшықеттер тобын көптеген бұл-
шықеттердің қысылуымен шаршаудан сақтау қабілеті, яғни ұзақ жұмыс 
күшінде, - иық белдеуі мен қолдың бұлшық еттерін қатайтуға үшін кер-
меден асылудан көмегімен анықталады; іштің бұлшық еттеріне арналған 
– жатқан күйде кеудеге көтеріп-түсіру.
бұлшықет күші - бұл бұлшықеттің қарсыласуды бағындыруы

Қозғалыс жылдамдығын өлшеу үшін келесі көрсеткіштер 
пайдаланылуы мүмкін:
■   аяқтардың беріктігі: 20 секундқа отыру санын, скипетрден 

секірулердің санын 20 секундқа дейін иілу саны;
■    қолдардың беріктігі: 10 секундқа созылған қару-жарақтың 

мөлшері мен ұзарту мөлшері, 10 с уақытқа созылатын тарту 
саны;

■  Іштің және арқа бұлшықеттерінің күші: жатқан күйден         
отырған күйге  дейінгі саны.
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Арқада 10 с ішінде , аяқты алға қарай асылып көтеру саны 
10 с ішінде. 

Сыртқы қарсыласудан (мысалы, ауыр атлеттер үшін) жеңуге 
мәжбүр болған спортшылар үшін абсолютті күш күшті. Оның 
көрсеткіші максималды кедергілерді еңсеру кезінде электр кер-
неуінің дәрежесі бола алады. Жақсартулар бұлшықетпен үй-
лесімділікті жақсарту және бұлшық ет массасын арттыру жо-
лымен жасалуы мүмкін. Керісінше, спортшылар өз денесінің 
салмағын (жүгіру, секіру, гимнастика, жүзу) жеңу керек спорт 
түрлерінде салыстырмалы күші өте маңызды рөл атқарады.

Жылдамдық бұлшықеттерді азайтудың ең жоғары деңгейде 
алмасуымен және әлсіреуімен сипатталады.

Спринтердің жылдамдығын, қозғалыс жылдамдығын, жыл-
дам реакцияны айқындайды. 

Спринтердің жылдамдығы пәннің қозғалыс кезінде 25 метрді 
еңсеруге жұмсайтын уақытпен анықталады.

10.4.  Жас ағзаның функционалдық
          мүмкіндіктері 

Орталық жүйке жүйесінің функционалдық күйінің көрсет-
кіштері қатысушылардың резервтік мүмкіндіктерін анықтау-
да өте маңызды. Электроэнцефалография көмегімен жоғары 
жүйке жүйесін зерттеу әдістемесі күрделі, еңбекті қажет ететін 
болғңандықтан, тиісті жабдықты талап ететіндіктен, жаңа әді-
стемелерді іздестіруде толығымен ақтайды. Бұл үшін, мысалы, 
мақұлданған қозғалтқыш сынақтарды пайдалануға болады.

Жүйке-бұлшықет жүйесінің функционалдық жағдайын қара-
пайым әдістің көмегімен – қолдың буыны қозғалысының мак-
сималды жиілігін (теппинг- тест) анықтауға болады. Ол үшін 
қағаз парағы өлшемі 6 x 10 см болатын 4 квадратқа бөлінген. 
Үстелде отырып, 10 секунд бойы максималды жиілікте бір шар-
шыға қарындашпен нүкте қою. 20 секундтық кідірістен кейін, 
қол ең көп жиілікте қозғалыстарды жалғастыра отырып, келесі 
квадратқа ауыстырылады. Барлық шаршылар толтырылғаннан 
кейін жұмыс тоқтатылады. Нүктелерді санаған кезде қателеспес 
үшін қаламды қағаздан алмай нүктеден нүктеге жеткізу керек.
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Жаттыққан жастардағы қол буыны қозғалыстарының қа-
лыпты максималды жиілігі 10 секундта шамамен 70 баллды 
құрайды, бұл жүйке жүйесінің функционалдық тұрақтылығын, 
орталық жүйке жүйесінің мотор орталықтарының жақсы 
функционалды күйін көрсетеді.  Қол буыны қозғалыстары-
ның жиілігін төмендету жүйке жүйесіндегі функционалды 
тұрақтылықтың жеткіліксіз екенін көрсетеді.

Жүйке-бұлшықет жүйесінің функционалдық күйінің көр-
сеткіші Ромбергтің сынағының көмегімен анықталған стати-
калық тұрақтылық болуы мүмкін. Бұл адам басты тірегіне тұр-
ды: аяғы жылжиды, көз жабылды, қолдар алға қарай жылжиды, 
саусақтар ажырасады (күрделі нұсқасы: аялдамалар бір сы-
зықта орналасқан). Тұрақтылықтың максималды уақыты және 
қолындағы тремордың болуымен анықталады. Тұрақтылық 
уақыты жүйке-бұлшықет жүйесінің функционалдық күйі жақ-
сарған сайын өсе береді.

Жаттығу барысында тыныс алу сипатындағы өзгерістер 
орын алады. Тыныс алу жүйесінің жағдайының объективті көр-
сеткіші тыныс алу жиілігі болып табылады. Тыныс алу жыл-
дамдығы 60 секундта тыныс алу саны бойынша анықталады. 
Оны анықтау үшін қолыңызды кеудеге қойып, тыныс алу санын 
10 секундқа санап, 60 секунд ішінде тыныс алу санын қайта 
санау керек. Демалмаған кезде жасөспірімдердің тыныс алу 
жиілігі 10-18 тыныс / минуттан тұрады. Жаттыққан спортшыда 
бұл көрсеткіш 6-10 минутқа дейін азаяды.

Бұлшықет қызметі кезінде тыныс алу жиілігі мен тереңді-
гі жоғарылайды. Тыныс алу жүйесінің резервтік мүмкіндіктері 
бойынша тыныс жағдайында тыныс жолдары арқылы минуты-
на 5-6 литр ауаның көлемі, егер жүгіру, шаңғымен сырғанау, 
жүзу секілді спорттық жүктемелерді орындау кезінде ол 120-
140 литрге дейін көтеріледі.

Тыныс алу жүйесінің жұмысын бағалаудың қарапайым 
тәсілі - Stange сынағы - деммен жұту кезінде тыныс алу. Жақ-
сы дайындалған спортшылар 60-120 секундта дем алады. Ты-
ныс алудағы кешігу жеткіліксіз жүктемелермен, асқынудан, 
артық шаршаудан азаяды.

Осындай мақсаттар үшін экстракция кезінде тыныс алудың 
кідірісін пайдалана аласыз - Генча сынағы. Жаттығу кезін-
де тыныс алудың уақытша кідірісі өседі. 60-90 секундқа дем 
шығару үшін тыныс алу организмнің жақсы фитнес көрсет-
кіші болып табылады. Жұмыс істеген кезде бұл көрсеткіш күрт 
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төмендейді.
Бұл деректерді орындау кезінде ерік күші факторы үлкен рөл 

атқаратындығын ескеру қажет.
Дене шынықтырудың сенімді индикаторы жүрек соғу жыл-

дамдығын (жүрек соғу жылдамдығы) құрайды, бұл импульстік 
көрсеткішпен анықталуы мүмкін. Демалыс кезінде, жігіттерде 
жүрекке жиілігі 70 - 75 бит, әйелдерге - 75 - 80 рет. Дене тәрби-
есі бар адамдарда импульстік көрсеткіш 60 бар / минуттан ас-
пайды, ал дайындалған спортшыларда минутына 40-50-дан көп 
емес, бұл жүректің үнемді жұмысын көрсетеді. Демалыс кезінде 
жүрек соғу жылдамдығы жасына, жынысына, позаға байланы-
сты (дененің тік немесе көлденең позициясы). Жасы келе жүрек 
соғу жылдамдығы төмендейді.

Әдетте дені сау адамның тамыр соғуы бірқалыпты, үзіліс-
сіз, жақсы толтырылған және күшейтілген. Егер соққы айыр-
машылығы алдыңғы кезеңдегіге қарағанда соғу саны 10 с ішін-
де өзгермесе, бірқалыпты тамыр соғуы саналады. 10 секундта 
жүрек соғысының жылдамдығының айтарлықтай ауытқуы (мы-
салы, алғашқы 10 секундтағы импульс 12, екіншісінде 10, үшін-
шіде - 8 рет) аритмияны көрсетеді. Тамырдың соғу аймағында 
радиалды, уақытша, каротидті артерияларда санауға болады. 
Мұны істеу үшін секундомер немесе екінші қолыңызбен сағат 
қажет.

Кез келген физикалық жүктеме, тіпті кішкене болса да, тамыр соғуын 
жылдамдатады. Олардың арасында тікелей байланыс орнатылған.

Дене белсенділігінің әсерінен жүректің көлемі мен массасы 
артады. Осылайша, үйренбеген адамдардағы жүрек көлемі 600-
900 мл, ал жоғары дәрежелі спортшылар үшін ол 900-1,4 мл-ге 
жетеді. Жүйелі тренинг аяқталғаннан кейін жүрек көлемі азая-
ды.

Денсаулық жағдайының маңызды көрсеткіші артериялық 
қысым болып табылады. Жүректің жұмысы қан қысымы кезін-
де (систолдардың) шамамен 120 мм болатын қажетті қан қысы-
мын тудырады.

Жұмыс кезінде жүректің белсенділігін көрсететін максимал-
ды қысым көтеріледі. 

Ол 200 мм-ге және одан да жоғарыға дейін ұлғаюы мүмкін. 
Егер қысымы жұмыс аяқталғаннан кейін тыныштық деңгейі-
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нен төмен түссе, онда бұл жүрек бұлшықетінің шаршағанын, 
жеткіліксіз жүктемені білдіреді. Тәжірибелі адамдарда дене 
салмағынан кейін қан қысымы қалыпты түрде қайтарылады, 
ал емделмеген пациенттер ұзақ уақыт бойы жоғарылайды, бұл 
қалпына келтіру процестерінің баяу жүруін көрсетеді.

Жаттығудың әсерінен жүрек бұлшықетінің бұзылуы күшей-
еді. Жүрек бұлшықеті қалыңдайды, әсіресе сол жақ қарын-
ша қалың болады. Тамыр соғуының мәні және нормадағы ең 
төменгі артериялық қысымның саны бірдей. Вендондық дәрі-
гер Кердо өздерінің  (Kerdo индексі) формуласы бойынша 
есептеуді ұсынды

ИК = Д/П,

мұнда Д — Диастоликалық қысым; П — тамыр соғысы
Жүрек-қантамыр жүйесі бұзылған кезде бұл көрсеткіш бір-

ден көп немесе аз болады.
Жүрек-қантамыр жүйесінің жағдайын қан айналымы эконо-

микасының коэффициенті (КЭК) бойынша бағалауы мүмкін, 
бұл қанның бір минут ішінде шығарылуын көрсетеді. Ол фор-
мула бойынша есептеледі *

КЭК = (АДмакс - АДмин)ЧСС,

мұнда АДмакс— максималды  артериялық қысым; АДмин— 
минималды артериялық қысым.

Сау адамға арналған KEK - 2600. Мысалы,  АДмакс  = 140 
мм,  АДмин = 90 мм . Содан кейін KEK = (140 - 90) 72 = 3,600. 
КЭК ұлғайту жүректің жұмысында қиындықты көрсетеді.

Жүрек-тамыр жүйесінің жағдайы және дене белсенділі-
гінің жеткіліктілігі ортостатикалық және клиникалық үлгілер 
арқылы басқарылуы мүмкін. Орстостатикалық сынақ ұстаным-
нан тұрған орыннан өту кезінде жүзеге асырылады. 18 жылдам-
дыққа дейін арттыру қанағаттанарлық реакция болып табыла-
ды, 20-дан астам бит / м аспайды қанағаттанарлықсыз. Әдетте, 
пульстің жылдамдығы тұрақты күйде 10-12 бит. Тамыр соғуы-
ның жылдамдығын жүрек-тамыр жүйесінің жүйке реттелуінің 
жоқтығын көрсетеді.

*  Есептеулерде өлшемдер жойылады.
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Клиноостатикалық сынақ өту кезінде орындалады,тұрып 
жатқан орынға дейін. Әдетте айтылған 4-6 жылдамдықпен пуль-
сті төмендетеді. Импульстің айтарлықтай баяулауы автономды 
жүйке жүйесінің тонусты көрсетеді. Сонымен қатар демалыс 
кезінде алынған деректер, функционалдық жүйенің резервтік 
мүмкіндіктерін үнемі көрсетпейді. Ол үшін ағза жүктеуге жа-
уап беруі қажет. Жүйелер мен ағзалардың функционалды күй-
ін зерттеу функционалдық сынақтар деп аталатын әдіс арқылы 
жүзеге асырылады. Олар бір сатылы, екі сатылы немесе аралас 
болуы мүмкін. мпульсті жауапты бір реттік физикаға бағалау

Жүктемені (20 тірілім) жүрек жиілігін демалыста және жүк-
темеден кейін салыстыру арқылы, яғни жүрек соғу жиілігінің 
пайыздық мөлшерін анықтау арқылы бір сатылы сынау арқылы 
жүзеге асыруға болады. Демалу кезінде жүрек соғу жылдамдығы 
100%, жүктеме алдында және кейінгі жиіліктегі айырмашылық 
- x үшін. Мысалы, импульстің жүктеме алдындағы тыныс алу 
уақыты 10 секунд ішінде 12 секунд, ал жүктемеден кейін қал-
пына келтірудің алғашқы минутында 20 рет 10 секундқа дейін. 
Біз пропорцияны құрып, жүрек соғу жиілігінің пайызын есептеп 
шығарамыз:

12 қн. — 100%;

(20 - 12)қн. — х %;

(20 - 12)100
12

Летунованың үлгісі жүктің үш нұсқасын қамтиды. Бірінші 
нұсқа - 30 секундта 20 қуатты скважиналар (қуат жүктемесі). 
Скважинаның қолында тұрғанда, төмен қарай алға қарай тарту 
керек. Жаттығудан кейін импульстік, артериялық қысым және 
басқа да параметрлер 3 минут бойы өлшенеді. Екінші нұсқа 15 
секундқа (жоғары жылдамдықтағы жүктеме) максималды жыл-
дамдықпен нүктеде іске қосылады, содан кейін субъект 4 минут 
бойы байқалады. Үшінші нұсқа – метроном бел астында ми-
нутына 180 қадамдар орнына 3 минуттық жүгіру қарқыны 70 ° 
майысуы, жамбас 40 бұрыш қалыптастыру - шынтақ буындарда 
жылы майысқан, қолына еркін қозғалыстар, 45 °, содан кейін 5 
минуттан кейін бақыланады.

=67 
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Физикалық тәрбиеленген адамдар үшін ең таралған үш 
сатылы сынақ болды. Әр жүктеме алдында және одан кейін 
импульс анықталады (10 секунд ішінде) және қысым (иыққа 
бекітілген манжеттер, жүктеме кезінде алынбайды).

Жүктелуден кейін импульс пен қысым әрбір минуттың 
соңында қалпына келтіру кезеңінің 3-тен 5 минутына дейін өл-
шенеді.

Дене жүйелерінің функционалдық жағдайын бағалау төмен-
дегі көрсеткіштер бойынша жүзеге асырылады:
■   Денеге түсетін ауырлықты орындау сапасы;
■   жүрек соғу жиілігінің пайызы, тыныс алу жиілігі;
■   бастапқы күйге оралу уақыты; 
■   максималды және ең төменгі қан қысымы;
■   қан қысымын бастапқы деректерге қайтару уақыты;
импульстік қисықтардың, тыныс алу жылдамдығының және 
қан қысымының табиғаты бойынша реакцияның типі (нормо-
тониялық, гипертониялық, гипотониялық, астеникалық, дисто-
никалық). 

Дененің функционалдық мүмкіндігін анықтау кезінде ке-
шендегі барлық деректерді ескеру қажет (мысалы, тыныс алу, 
импульс).

Денеге түсетін ауырлығы бар үлгілер денсаулық пен дене шынықтыру 
жағдайына байланысты таңдалуы және қолданылуы керек.

Физикалық еңбекке қабілеттілікті анықтаудың ең оңай жолы 
баспалдақпен көтерілу кезінде демікпені анықтау. Егер 4-ші 
қабатқа байсалды қарқынмен тоқтаусыз және қиындықтарсыз 
көтерілсеңіз – сіздің еңбекке қабілеттілігініз жақсы күйде. Егер 
серпіліс тыныс жетіспеушілігімен жүрсе, импульсті басқарып 
көтеріліңіз: 4-ші қабатқа көтерілгеннен кейін, ЖСЖ минутына 
100 соқтығыстан төмен болса, өте жақсы нәтиже деп саналады, 
минутына 100-130 соққы - жақсы, минутына 130-150 соққы –
орташа, 150-ден жоғары - қанағаттанарлықсыз, бұл жаттығудың 
жоқтығын көрсетеді.

Физикалық еңбекке қабілеттілікті анықтаудың келесі жолы 
- белгілі бір уақыт ішінде 4-ші қабатқа көтерілу (алғашқы 2 ми-
нут аралығында). Осыдан көтеріден кейін жүрек соғу жылдам-
дығы минутына 140 соққыдан жоғары болған адамның физика-
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лық еңбекке қабілеттілікті нашар көрсеткіште.
Дене көрсеткішін бағалау Рутиер сынағының көмегімен 

бағалануы мүмкін. Артқы жағындағы шамадан тыс жағдайға 
15 секунд ішінде импульсты есептеңіз (P1). Содан кейін 45 се-
кундта 30 рет отырыңыз, пульсті 15 секунд бойы шамадан тыс 
қалыпта (P2), сондай-ақ қалпына келтіру кезеңінің (P3) алғашқы 
минутынан соңғы 15 секунд ішінде қайта санаңыз.

P1 - 18, P2 - 30 және P3 - 22 рет.
Бұл мәндерді формулада алмастырамыз:
 (4(Р1 + Р2 + P3) - 200)/10 = (4(18 + 30 + 22) - 200)/10 = 8.
Тесттің нәтижелері төмендегідей бағаланады: 0 - 3 - жақсы 

физикалық көрсеткіштер; 3 - 5 - орта; 6 - 8 - қанағаттанарлық; 
8-ден астам - нашар. 

Әр жаттығудың физикалық жүктемесін және энергия шығы-
нын анықтаған дұрыс, ол физикалық жұмыс кезінде оттегі ең 
көп тұтыну сияқты объективті критериймен қамтамасыз етіледі. 
Денедегі оттегіні қолдануға қабілетті физикалық жаттығулар 
мен спортшылар жақсы танымал. Олар жүгіру, жүзу, шаңғымен 
сырғанау, спорт ойындары. 

Қазіргі уақытта оттегіні максималды тұтыну үшін физикалық 
жаттығулардың энергия құнын бағалау үшін көптеген нұсқалар 
жасалды. Осылайша, американдық маман Кеннет Купер ОЕКТ 
-ды 12 минуттық тест арқылы анықтауды ұсынады: 12 минуттан 
кейін аралығында максималды арақашықтықты жүгіріп немесе 
жүріп өту керек. Егер демікпе айқын байқалса, тыныс ырғағы 
қалпына келтірілгенге дейін жүгіруді немесе жүруді бәсең-
детіңіз.

Зерттеулер көрсеткендей, адам 12 минут ішінде жүгіріп неме-
се жүріп өтуі ОЕКТ-ға пропорционалды. Мысалы, 30 жастағы 
ер адамға «жақсы» дайындық дәрежесі болуы үшін ол 12 минут 
ішінде 2,5-тен 2,7 км-ге дейін жүгіріп өтуі керек. Бұл жағдайда 
ОЕКТ = 42,6 - 1,1 мл / кг / мин.

Үзілістен кейін жаттығу дәрісі қайта бастау үшін жүктемені 
азайту керек. Қаншаға? Әртүрлі адамдар үшін жаттығу арасын-
дағы үзілістер ОЕКТ біркелкі емес азайтатындықтан, жеке оқу 
бағдарламаларын қалай жасау керектігін үйрену керек. Мұны 
істеудің үш жолы бар.

Машыққандық дәрежесін денсаулық жағдайына, тестілеудің 
мақсаттарына және т.б. сәйкес бақылау сынақтарын қолдану 
арқылы анықталуы керек. Бұл үшін мамандар өздігінен бақылау 
күнделіктерін жүргізуді ұсынады (14-кесте).
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ДЕНЕ 
ЖАТТЫҒУЛА-
РЫМЕН
АЙНАЛЫСУШЫ-
ЛАРДЫ
ТЕСТІЛЕУ 

14-кесте. Өзін-өзі басқару күнделіктері 

1. Аты-жөні — Иванов П.И.
2. Туған жылы — 1999.
3. 2 курс, 26-топ, түскен жылы — 2016.
4. Күнделік бастаған уақыты — 15 сентября 2016 г.

Көрсеткіш
Жұмыс уақыты

15.IX 18.IX 21.IX

Субъективтік мәліметтер

Жалпы хал-жағдайы

әлсіздік +

мабость +

көңілсіздік + +

ашушаңдық + +

сергектік +

Ұйқы:
жақсы +

жаман + +

Көңіл-күй:
жақсы + +

жаман +

Тәбет:
жақсы + + +

жаман

Физикалық жаттығулар 
орындалады:

ықыласпен +

ықылассыз + +

Объективті мәліметтер

Тамыр соғуы тыныштықтан жүктемеге  дейін 68 70 66

Физикалық жүктемеден кейінгі тамыр соғуы, 20 
рет отырып-тұру

94 96 90

Қайта қалпына келу уақыты, мин, с 2,30 2,30 2

Физикалық жүктемеге дейінгі тыныс алу жиілігі 16 18 16
Физикалық жүктемеден кейінгі тыныс алу 
жиілігі 22 25 23

Ортостатикалық сынақ, қн./мин 8 10 6

Дем шығаруда тыныс алуды тоқтату сынағы, с 54 50 52

Физикалық жүктемеге сипаттама және көлемі Кешен
1

Кешен
2

Кешен
1
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ДЕНЕ
ЖАТТЫҒУЛА-
РЫМЕН 
АЙНАЛЫСУШЫ-
ЛАРДЫ 
ТЕСТІЛЕУ 

Бірінші әдіс шаршаудың субъективті сезіміне негізделген. 
Демалудың қысқа болуы, айналуы, бұлшықет тону жоғалуы - 
бұл белгілердің кез келгені жаттығуды тоқтату сигналы.

Екінші әдіс импульс арқылы қалпына келтіру кезеңін талда-
уды қолданады. Егер жаттығудан 5 минуттан кейін импульс ми-
нутына 120 соққыдан жоғары болса, онда сіз үшін жүктеме өте 
үлкен. 10 минуттан кейін сандарды қайталаңыз. Импульсты 100 
жылдамдыққа дейін қысқарту керек.

Үшінші әдіс - тыныс алу жиілігіне қарай қалпына кел-
тіру кезеңін талдау. Егер тыныс алудың қысқа болуы жаттығу 
аяқталғаннан кейін 10 минуттан кейін кетпейтінін байқасаңыз, 
оны тоқтатыңыз (қалыпты жағдайда тынығу кезінде бір адам 
минутына 12-16 тыныс алады).

Осылайша, физикалық өнімділікті анықтау физикалық жетіл-
діру процесінің ажырамас бөлігі болып табылады. Ұсынылған 
сынақтардың қолданылуы ағзаның функционалдық жағдайын, 
дене шынықтыруды және оңтайлы физикалық жүктемелерді 
пайдалану мүмкіндігін дәл бағалауға мүмкіндік береді.Келе-
сі сынақтар мен нәтижелер әртүрлі мемлекеттердің қарулы 
күштерінде қабылданған нормалар туралы түсінік береді. 

Ұлыбритания, Қарулы Күштер кестеде ұсынылған дене шы-
нықтырудың минималды стандарттарын қабылдады. 15 және 
16-кесте.

15-кесте. Алғашқы физикалық мүмкіндіктерді тексеру 
(Ұлыбритания)

Нормативтер
Жасы 

17 — 29 30-34 35 — 39 40-44 45 — 49

Cтеп-тесті (по табл.) 157—188 168—198 174 — 206 — —

Кермеге тартылу, рет 6 5 4 — —
Кеудені көтеру, рет 12 10 8 — —
Қосырықпен кеудені жерден 
көтеру 6 5 4 — —

Тұрған орыннан биікке 
секіру, дюйм 15,0 12,5 10,0 — —

* 1 дюйм = 2,54 см
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ДЕНЕ 
ЖАТТЫҒУЛА-
РЫМЕН
АЙНАЛЫСУШЫ-
ЛАРДЫ
ТЕСТІЛЕУ 

16-кесте. Алғашқы физикалық жарамдылық  тексеру (Ұлыбритания)

Германия. 24 жастан асқан әскери қызметкерлерге жасалған 
нормативтер, 17-кестеде көрсетілген

17 кесте. Физикалық жарамдылығын тексеру (Германия)

Норматив
Жасы

17—29 30-34 35 — 39 35-39 45 — 49

Қашықтыққа жүгіру
1,5 мили (2,4 км), мин, с 11,30 12,00 12,30 15,00 20,00

Қашықтыққа жүгіру 3 мили (4,8 км), 
мин, с

— — —
35,00 40,00

Степ-тесті (кесте б/ша) — — — 215 232

Жаттығу

Бағалау

Ө
те

 ж
ақ

сы

Ж
ақ

сы
ра

қ

Ж
ақ

сы

 Ж
ам

ан
 м

ес

Қ
ан

ағ
ат

та
н

ды
ры

лғ
ан

қа
на

ға
тт

ан
ды

-
ры

лғ
ан

ды
ру

ға
 

ж
уы

қ

Қашықтыққа жүгіру 50 м, с 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5

Орынна ұзындыққа секіру, м 2,73 2,53 2,33 2,13 1,93 1,73

Салмағы 3 кг медболды 30 ішінде 
жатқан күйде кеудеден көтеріп 
лақтыру, рет

35 30 25 20 15 10

Жатқан күйде 30 с ішінде кеудені 
көтеру рет 28 26 22 19 16 12

Кемеге тартылу, рет 12 10 7 5 2 1

Қайталамалы жүгіріс 2 х 10 м с 
жүкпен,с 9,7 10,2 10,7 11,2 11,7 12,2

2000 м қашықтыққа жүгіру, мин, с 6,20 7,10 8,00 8,50 9,40 10,30
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ДЕНЕ
ЖАТТЫҒУЛА-
РЫМЕН 
АЙНАЛЫСУШЫ-
ЛАРДЫ 
ТЕСТІЛЕУ 

АҚШ. Жылына екі рет сынақ беріледі (18-кесте), оның нәти-
желері жасына байланысты бағаланады (19 және 20 кетелері).

18 -кесте. Дене шынықтыру сынағы (АҚШ)

19 -кесте. Ең төменгі талаптар (АҚШ)

20 -кесте. Дене шынықтыруды жалпы бағалау (АҚШ

Ұпайлар
Норматив

Көтерілу, рет Кеудеге көтеру, рет 3 миль қашықтыққа жүгіру 
(4,8 км), мин, с

100 20 80 18,00

90 18 75 19,40

80 16 70 21,20

70 14 65 23,00

50 10 50 26,20

Жасы

Норматив Ұпайлар

Қ
өт

ер
іл

у, 
ре

т

Ке
уд

ег
е 

кө
те

ру
, 

ре
т

3 
ми

ль
ге

 ж
үг

ір
у, 

ми
н

3 
ж

ат
ты

ғу
 ү

ш
ін

Қ
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ы
мш

а

Ж
ал

пы
 к

өл
ем

і

17 — 26 3 40 28 95 40 135

27—39 3 35 29 84 26 110

40—45 3 35 30 78 7 85

Жасы

Бағасы

Қанағаттанарлық 3-ші топ 2-ші топ 1-й топ

17 — 26 0—134 135—174 175—224 225

27 — 39 0—109 110—149 150—199 200

40-45 0-84 85—124 125—174 175
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Франция. 35 жасқа дейінгі әскери қызметкерлер 21-кестеде 
көрсетілген нормативтерді орындауы қажет. 

Норматив
Бағасы

Өте жақсы Жақсы Қанағаттанарлық

Қашықтықта жүгіру 100 м, с 12,6 13,7 14,9

Ядро лақтыру, м:
7,257 кг 8,80 6,70 5,10
5 кг 10,70 8,20 6,20
Секіру:
биіктікке, м 1,49 1,31 1,14
ұзындыққа, м 5,40 4,60 4,00
Қашықтыққа жүгіру, 1000 м, мин, с 3,05 3,25 3,48

Купер тесті (12-минуттық жүгіру), м 2 800 2400 2 000

Еркін жүзу стилі, м 50 50 50

Арқанмен өрмелеп шығу:
Аяқтың көмегінсіз, м 3 3 3
Аяқтың көмегімен, м 5 5 5

21-кесте. Дене шынықтыру стандарттарын тексерудің болжалды нормативтері 
(Франция)

ӨЗІН-ӨЗІ ТЕКСЕРУГЕ АРНАЛҒАН СҰРАҚТАР МЕН ТАПСЫРМАЛАР

1. Дене дамуын бағалау кезінде қандай көрсеткіштер ескерілуі ке-
рек? 

2. Жастардың физикалық сауаттылығын бағалау үшін негізгі 
сынақтарды атаңыз.

3. Негізгі функционалдық жүйелердің жай-күйін анықтау үшін те-
сттерді белгілеңіз.

4. Дененің өнімділігін анықтау үшін қандай үлгілерді білесіз?  
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Осы тарауды оқығаннан кейін, сіз білетін боласыз:
■ еңбекке қабілеттілігін сақтау үшін белсенді тынығудың маңызы неде;
■ белсенді тынығу кезінде қандай жаттығулармен айналысқан жөн.

ҚАЗІРГІ ЕҢБЕК ТҮРЛЕРІНДЕГІ
БЕЛСЕНДІ ТЫНЫҒУ

11  Бөлім

Дене жаттығуларын қолдану уақытында белсенді тынығу ең-
бекке қабілеттілігін сақтауда өте маңызды рөл атқарады.

Белгілі бір қызметтің бір түрінен екіншісіне ауысу кейде де-
малыстың орнын басады және еңбекке қабілеттілігін жеткілікті 
жоғары деңгейде ұстайды. Керісінше, енжар тынығу, яғни ты-
нығу ешқандай әрекетсіз өтсе, онда еңбекке қабілетін қалпына 
келтіру әрдайым мүмкін бола бермейді. Бұны физиолог Сеченов 
И.М. XIX ғасырдың басында дәлелдеді. Бір қызығы, физика-
лық күш жұмсауға бейімделмеген адамдарда Сеченов феномені 
жоқ немесе аз білінеді. Керісінше, белсенді демалу шыныққан 
адамға жағымды әсер етеді.

Шаршау - ол физиологиялық өзгерістер мен организмдегі 
өзгерістердің нәтижесі болып табылатын, өте күрделі процесс. 
Жүйенің қандай да бір бөлімшесінің, ең алдымен бас ми   қабығы 
қызметінің бұзылуы бүкіл денеде еңбекке қабілеттілігін айтар-
лықтай төмендеуіне әкелуі мүмкін. Көбінесе қажығандық физи-
калық немесе ой жұмысынан туындайтынына қарамастан, улкен 
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бас ми жартышары қабының жүйке жасушаларына әсер етеді. 
Нағыз қажығандықтың алғашқы белгісі - шаршау сезімінің 
пайда болуы. Бұл субъективтік көрсеткішке ерекше назар ауда-
ру керек. Шаршау сезімі - «қажығандықтың басталғаны туралы 
табиғи ескерту»- деп жазған физиолог Ухтомский А.А.

Қажығандық әбден зорығуға алып келуі мүмкін, және ол 
қалыпты тынығудан кейін кетпейді. Кез-келген артық күш са-

лудың  теріс реакциясы болып табылатын әбден 
зорығу, ауыр бұзылулардың және тіпті жоғары 
жүйке қызметінің бұзылуының себебі болуы мүм-
кін (54-сурет). Белсенді тынығу жаттығулары не-
гізгі жұмысқа қатыспаған немесе аз қатысқан бұл-
шықет топратына қызметтін ауысуын қамтамасыз 
ету үшін таңдалуы керек

Олар жаттығулардың үш тобын қамтуы тиіс: 
тыныс алу, тырысу мен босаңсуды кезектестіру 
және ҚТА-ны созу.

Арнайы мақсатты жаттығулар, орталық және 
вегетативтік жүйке жүйесіне әсер ете отырып, 
үйреншікті емес және кейде төтенше жағдайлар-

да тұрақты мінез-құлыққа қажетті дағдыларды 
тәрбиелейді. Тыныс алу жаттығуларына ерекше назар аудару 
керек. Дұрыс жасалған тыныс алу кезінде диафрагманың қы-
зметі тиімді болып табылады, бұл жүрекке қанның ұлғаюына 
әкеледі.

Тыныс алу жаттығуларын қолдану және тыныс алудан және 
тыныс шығарыдан кейінгі оңтайлы өткінші тыныс алудағы ір-
кіліс ағзаның оттегі жетіспеушілігіне төзімділігін арттырады, 
бұл өз кезегінде ферменттік жүйелерге, жүрекке және миға 
қанмен қанықтырудың тиімділігіне әсер етеді.

Кешке тыныс алу гимнастикасын жасау жүйке-бұлшықет 
тырысуын жеңілдетуге, жүйке жүйесінің босаңсуына бағытта-
луы мүмкін.  Келесі жаттығу өте пайдалы: 1 есебінен қысқа 
тыныс алу, 2 - 4 есебінен ұзақ тыныш дем шығару қажет. Бұл 
жаттығу ішкі органдардың (вегетативті) бұлшықеттерін және 
қан тамырларын босаңсуына көмектеседі.

Тыныс алу жаттығулары ұйқысыздыққа қарсы күресудің 
құралы бола алады.

Мысал ретінде, жұмысы жүйке-эмоционалдық салаға жоға-
ры талаптар қоятын адамдарға белсенді тынығу үшін ұсы-

Қатты шаршау 
деңсаулықтың 

бұзылуына акеліп 
соғады

54

ҚАЗІРГІ  ЕҢБЕК 
ТҮРЛЕРІНДЕГІ
БЕЛСЕНДІ ТЫ-
НЫҒУ
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нылған дене жаттығулар жиынтығын ұсынамыз.

I. АРНАЙЫ ТЫНЫС АЛУ ЖАТТЫҒУЛАРЫ

1. Диафрагма жұмысына және жүрек бұлшықет массажы 
түрткі болатын дем шығарудың жоғары қарқын-
дылығына арналған  жаттығулар

      Б. қ.*: түрегеп тұру, аяқты иық деңгейінде қою, қолдар бел-
де. Алға иілу кезінде 4 есебіне аздап тыныс шығару (сәл 
кідіріс), 4 есебіне баяу тыныс алу, және қайтып оралу. және 
т.б. (тыныс алуда сәл кідіріс).

     Тыныс алу мен шығарудың баяулығы қандағы артық көмір 
қышқылының жиналуына әкеледі, ол ми мен жүректің 
шағын тамырларын кеңеюніне, қан ағынын арттыруға ықпал 
ететін тыныс орталығын белсендіреді.

2. Толық тыныс алуға аралған жаттығулар
   б. қ.: отыру, қолдар санда. Кәдімгі тыныс алудан кейін                             

тыныс алу қажет болғанға дейін сәл кідіру, сосын мұрын-
мен баяу тыныс алу. Тыныс алу кезінде, алдымен кеуде қуы-
сы кеңейіп, иықтар көтеріледі, содан кейін ішке тыныс алу 
жалғасады. Тыныс шығару тыныс алуға кері жүзеге асы-
рылады: алдымен диафрагма босаңсып, іш бұлшықеттері 
жиырылады, содан кейін қабырға аралығындағы бұлшықет-
тер босаңсиды, иық түсіріледі. Толық тыныс алуды қолда-
ну ӨӨС-ны бірте-бірте арттырады, тыныс бұлшықеттерін 
күшейтеді, диафрагманың қозғалғыштығын жоғарылатады, 
қан айналымын жақсартады, қолайсыз әсерлерге бронхтар-
дың және жүйклердің қарсылығын арттырады. Жаттығу 8 
есебіне жасалады.

II. ТЫНЫС АЛУ ЭЛЕМЕНТТЕРІ БАР, БҰЛШЫҚЕТТІҢ ТЫ-
РЫСУЫ МЕН БОСАҢСУЫН АЛМАСТЫРА ОТЫРЫП, СО-
ЗЫЛУ ЖӘНЕ ОМЫРТҚАНЫ БҰРАУ ЖАТТЫҒУЛАРЫ 

1.  «Тартылу» типті жаттығулар
Б. қ.: түрегеп тұру, аяқты иық деңгейінде қою, қолды бастын 

* Бастапқы қалып
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артына қою, жоғарғы иық белдеуінің бұлшықеттері босаң-
сып тұр — тыныс шығару.
1-2 есебінен: қолыңызды түзетіңіз – тыныс алу
 (тыныс алудағы сәл кідіріс), бұлшықеттер тырысып тұр.
3-4 есебінен: қолды б.қ. түсіру — тыныс алу (тыныс алудағы 
сәл кідіріс), жоғарғы иық белдеуі бұлшықеттері босаңсып 
тұр.

2. Бұрылу
б. қ.: түрегеп тұру, аяқты иық деңгейінде қою, қолды бастын 
артына қою, жоғарғы иық белдеуінің бұлшықеттері босаң-
сып тұр — тыныс шығару.
1-2 есебінен: оң жағына баяу бұрылыс, қолын жоғары көте-
ру, - тыныс алу, бұлшықеттер тырысып тұр.
3-4 есебінен: б. қ. — тыныс шығару (тыныс алудағы сәл 
кідіріс), жоғарғы иық белдеуі бұлшықеттері босаңсып тұр. 
Дәл солай екінші жағына.

3. Еңкею
б. қ.: түрегеп тұру, аяқты иық деңгейінде қою, қолды бастын 
артына қою, жоғарғы иық белдеуінің бұлшықеттері босаң-
сып тұр — тыныс шығару.
1 есебінен: кеуде аймағында бүгілу, шынтақты артқа жіберу- 
тыныс алу- бұлшықеттер тырысып тұр.
2 есебінен: кеудені оңға — солға еңкейту.
3 есебінен: кеуде аймағында бүгілу, шынтақты артқа жіберу- 
тыныс алу (тыныс алудағы сәл кідіріс).
4 есебінен: б. қ. — тыныс шығару (тыныс алудағы сәл 
кідіріс), жоғарғы иық белдеуі бұлшықеттері босаңсып тұр. 
Дәл солай екінші жағына.

III. БҰЛШЫҚЕТТІҢ ТЫРЫСУЫ МЕН БОСАҢСУЫН АЛМА-
СТЫРА ОТЫРЫП ЖАСАЛЫНАТЫН ЖАТТЫҒУЛАР

1. Б. қ.: түрегеп тұру, қол буындары иыққа тиіп тұр. Қолд
ың алдыға итеру қимылы. Алақанның негізімен баяу, қатты 

итеру керек кедергіні елестетіп көріңіз.1-4 есебінен: арқа-
дағы бұлшықеттерді тырыстыру.5-8 есебінен: босаңсу.

2. б. қ.: дәл солай. Бір қолмен (әрқайсысы 2-ден 5 кг-ға дей-
ін, идеомоторлық жаттығуды қолдана отырып) ойдағы 
біртұтас жүктемені баяу көтеріңіз. 

      1-4 есебінен: кейденің сол жақ бетін босаңсыту.
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       5-8 есебінен: босаңсу.дәл солай басқа қолмен.
3. Б. қ.: тірегеп тұрып, қолдар шынтақта бүгіліп тұр. Төменде 

тұрған кедергіні бір қолмен итеру, өз алдында, сосын артын-
да. 1-4 есебінен: қатайтыңыз. 5-8 есебінен: демалу.Дәл со-
лай басқа қолмен.

4. Б. қ.: негізгі тік тұру. Аяқты тізеден бүгіп, табанды ұшымен 
ішке қарату. Аяғымен алға қарай итермелейтін қозғалы-
сы тізедегі аяқтың созылуымен түзетіледі. Дәл солай екін-
шісімен бірдей.

     Әр қозғалыстан кейін, тырысумен орындалады, иық белде-
уінің, кеуде және төменгі аяқ-қолдармен бұлшық еттерін бо-
саңсыту. 2-3 шайқау қозғалысын жасаңыз.

Белсенді тынығуға арналған үзілістерді еңбекке тиімділіктің 
төмендеуіне жол бермеу үшін, қажығандық күтілетін дамуы ал-
дындағы кезеңдерге жоспарланған болуы керек.

Белсенді демалыс кезінде бұлшықет күшінің мөлшері оңтай-
лы және жеке болу керек, себебі белсенді күштің әсері тым кіш-
кентай немесе өте үлкен болса, азаяды.

Белсенді тынығудың аяқталу сәтінен негізгі жұмыс уақытын 
қалпына келтіру уақытының аралығы 4-тен 6 минутқа дейінді 
құрайды. Неғұрлым қысқа болса, онда теріс нәтиже алу соғұр-
лым көбірек болады- еңбекке қабілеттілікті жоғарылатудың ор-
нына төмендету.

Кешеннің жалпы ұзақтығы - 15 мин. Жаттығулар оң эмоци-
оналдық жағынан, олардың пайдасына деген сеніммен орында-
луы керек.

Жеке ерекшеліктеріне қарай таңдалатын музыкалық сүйе-
мелдеуді қолдану керек: жүйке жүйесінің түрі, жас, еңбекке қа-
білеттілік, көңіл-күй және т.б.

Арнайы жаттығуларды қолдану арқылы уақытпен шектелген 
(15 мин) белсенді жаттығулар, таңдалуы қазіргі заманғы қозға-
лыс тұжырымдамалары негізінде жүзеге асырылатын, дене қы-
зметін реттеуді өзгертіп, жүйке және эмоционалдық күйзелістің 
артуын қажет ететін қиын жағдайлардан шығуға мүмкіндік бе-
реді.

Еңбек уақытында ұйымдастырылған қысқа мерзімді дене 
жаттығулары, жұмыс жүктемесінің денеге әсерін өзгертеді. 
Осындай жаттығуларды пайдаланған кезде негізгі функцио-
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налдық жүйелерде (жүрек-қан тамырлары, тыныс алу, орта-
лық жүйке) өзгерістерді бағалау денсаулықты жақсартуға әсер 
етеді, жұмысқа қабілеттілігін арттырады (55-сурет).

Белсенді тынығу 
еңбек өнімділігін 

жоғарылатуға 
ықпал етеді

55

Дене жаттығуларының жиынтығын өзін-өзі массаж эле-
менттерімен толықтыруға ұсынылады.

Қимыл белсенділігінің кішігірім тиімді сауықтыру түр-
леріне дұрыс ұйыдастырылған кіріспе гимнастикасы жатады. 
«Жұмысқа кірісуді» жеделдету денеде қолайлы физиологиялық 
өзгерістерге байланысты.Сонымен, кіріспе гимнастика 5-7 ми-
нут бойы ой еңбегі кезінде тыныс алуды және қан айналымын 
белсендіреді, жүйке-бұлшықет жүйесінің тонусын көтереді, ми 
қыртысының қызметін жақсартады.

Оймен жұмыс жасайтын адамдардың кәсіби қимыл белсенділігінде 
ауыспалы тырысу мен босаңсу жаттығуларын, арнайы тыныс алу жат-
тығуларын, қта-ны созуға арналған қозғалыстарды пайдаланудың пайдасы 
дәлелденген

Ақылмен жұмыс істеуді талап ететін мамандықтарға үлкен 
амплитудасы бар әртүрлі жаттығулар, қарқындылығы әртүр-
лі, жылдам қарқынмен қолданылатын жаттығулар пайдалы. 
Кешеннің ортасына жүктемені бірте-бірте көбейтіп содан 
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кейін оны жаттығу соңына қарай бірте-бірте азайтуға тиіс. Жат-
тығулар ой еңбегіне тән дене белсенділігінің жетіспеушілігін 
толтыру керек.

ӨЗІН-ӨЗІ ТЕКСЕРУГЕ АРНАЛҒАН СҰРАҚТАР МЕН ТАПСЫРМАЛАР

1. Белсенді тынығу үшін психофизиологиялық негіздеме беріңіз.
2. Белсенді тынығу үшін жеке жаттығулардың үлгілік жиынтығын 

келтіріңіз.
3. Ой еңбегін жұмсайтын адамдарға белсенді тынығу үшін қандай 

жаттығулар ұсынылады?
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Осы тарауды оқығаннан кейін, сіз білетін боласыз:

■ Адам денсаулығында массаж қандай рөл атқарады?
■ массаж және өзін-өзі массажду тәсілдерін меңгеру кезінде 

қандай ережелерді білу қажет;
■ Өзін-өзі массаждаудың қандай әдістері бар.

ӨЗІН-ӨЗІ МАССАЖДАУ НЕГІЗДЕРІ 

Массаж, өзін-өзі массаждау, денсаулықты сақтаудың таза-
лық процедураларын, таңдаған мамандықтарына қарамастан, 
адамдар жұмысының жоғары деңгейін қолданудың орын-
дылығын жоғары бағалаған жөн.

Массаж – қолмен немесе уқалауға арналған арнайы құралдармен орында-
латын, әртүрлі әдістер мен қимылдың көмегімен адамның денесін мөл-
шерлі механикалық тітіркендіру.

Массаж қозғалыстары әсерінен терінің сыртқы қабаты 
ескірген жасушалары түрінде жойылады, ол терінің тыныс 
алуын жақсартуға, терінің сауыттарын кеңейтуге, биологиялық 

12   Бөлім
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белсенді заттардың пайда болуына ықпал етеді, бұл ретте де-
ненің осы бөлігінде зат алмасу процестері айтарлықтай артады.

Массаж әсерінен бұлшықет тіні оттегі мен қоректік заттар-
мен жақсы қамтамасыз етіледі. Шаршанған бұлшықеттің жұмыс 
қабілеті 3-тен 7 есеге дейін артады.

Кезінде Гиппократ массажды буын ауруына ұсынған. Уқалау 
кезінде массаждау аймағында қан мен лимфаны үйлестіру отте-
гінің және қоректік заттардың ағылуын тудырады, ол жергілікті 
қан айналымын белсендірді, ағзадан ыдырайтын өнімдерді жо-
юды тездетеді, қалпына келтіру процестерін күшейтеді, ауыр-
сынуды жеңілдетеді және буындар мен омыртқалардың қызмет-
терін қалпына келтіреді.

Массаждың түрі, оны қолдану тәсілі адамның жеке, жасы, 
жынысы және кәсіби сипаттамаларына байланысты.

Өзін-өзі массаждау - массаж техникасын өзіне қолдану. Өзін-өзі мас-
саждау орталық жүйке жүйесінің реттейтін және үйлестіруші қызметтерін 
жақсартады, перифериялық жүйке жүйесін ынталандырады.

Массаж бен өзін-өзі массаждаудың түрлі тәсілдері жүйке 
жүйесіне әртүрлі ықпал етеді: кейбірі тыныштандырады (си-
пау, уқалау және т.б.), басқалары қоздырады (ұрып-соғу, кесу, 
қопсыту және т.б.).

Массаж және өзін-өзі массаждау тәсілдерін меңгергенде бел-
гілі бір ережелерді есте сақтау қажет.

Барлық қозғалыстар лимфалық жолдар бойымен жақын түй-
індерге қарай орындалады, атап айтқанда:

■ қолдарды шынтақ буынына дейін, шынтақ буынынан 
қолтық асты шұқырына дейін уқалайды (мұнда түйіндер 
орналасқан);

■ аяқты — табаннан тізе буынына және шаптың түйіндері-
не дейін уқалайды; 

■ кеуде тұсын — ортадан қолтық асты шұқырына дейін;
■ арқаны — омыртқадан жан-жаққа; бел мен сегізкөз ау-

мағын — шап түйіндеріне; 
■ мойынды — шаш түгінен бұғана түбі бездеріне (түйін-

деріне) дейін.
Қалып мүмкіндігінше демалуға мүмкіндік беретіндей етіп 
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таңдалуы керек. Дене таза болуы керек. Қолды сабынмен жуып 
немесе спиртпен, одеколонмен сүртіңіз. Бұл рәсімді жалаңаш 
күйде немесе табиғи талшықтардан жасалған киімде жасаған 
жөн. Өзін-өзі массаждау кезінде майды жағу қажет емес: құрғақ 
массаж тиімді болып саналады. Бір аумақты уқалау ұзақтығы 
2-ден 3 минутқа дейін созылмауы керек.

Лимфалық түйіндерді массаждауға болмайды!
Қал және түрлі ісіктер аумағын массаждауға бол-
майды.

Белсенді тынығу 
еңбек өнімділігін 

жоғарылатуға 
ықпал етеді

56

Өзін-өзі массаж жасаудың мынадай тәсілдері бар:
■  сипалау;
■  сығу;
■  ширату;
■  қағу;
■  сылау;
■  сілку;
■  белсенді және сылбыр қозғалыстар;
■  соққы тәсілдері.

Сипалау - бұл ең таралған тәсіл (56 сурет). 
Оны алақанмен массаждау аймағына мықтап ба-
сып жасалынады. Сипалауды бір немесе екі қол-
мен кезектесіп жүзеге асыруға болады: бір қол 
екінші қолдың қозғалыын қайталап жасалынады. 
Сипалау теріні тазартады, тер бездерінің қызметін 

жақсартады, орталық жүйке жүйесіне тыныштандыратын әре-
кет етеді. Сипалау өзін-өзі массаждаудан басталып, сонымен 
аяқталады.

Сығу массаждау аймағында көлденең қойылған алақанның 
алақанның шетінен немесе үлкен саусақ жағындағы қолдың 
буынымен орындалады. Ол жігермен жасалынады, сондықтан 
терінің бетіне ғана емес, оның терең қабаттарына да әсер етеді. 
Сығу лимфа ағымын күшейтеді, тұрақсыз құбылыстарды жо-
юға көмектеседі, тері мен бұлшықеттердің тонусын арттырады.

Ширату—бұлшықет жүйесімен тереңдетіп жұмыс жасауға 
негізделген тәсіл. Ол сіңірдің икемділігін жақсартады, қысқар-
тылған шандырды созады, массаждау аймағында қан мен 
лимфа айналымын жақсартады. Ширатудың келесі негізгі әді-
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стері белгілі: жалқы, екі жақты мойын, екі қабатты айналмалы, 
қысқыш түріндегі.

Жалқы ширату (бір қолмен ширату) – ең қарапайым әдіс. 
Осылайша орындалады: тік саусақпен бұлшық етті мықтап ке-
се-көлденең ұстаныз, саусақтарды біріктіру есебінен (бас бар-
мақ қалған төртеуіне ұмтылады және керісінше) оны көтеру ке-
рек және төрт саусақ жаққа айналдыра қозғалысымен біртіндеп 
алға қарай жылжытыңыз (жоғары). Жалқы ширату арқа, жілін-
шік, сан, білек (бүккіштер), иық, бөкселердегі бұлшықеттерінде 
қолданылады.

Екі жақты мойын үлкен және қатты дамыған бұлшықет-
терде, (балтыр, сан) массаждау аймаққа терең әсер етеп, қолда-
нылады. Орындау тәсілі жалқы ширатумен бірдей, тек бір қол 
екінші жағынан ауыртпалық болып табылады. Мұны істеу үшін, 
төрт саусақ бас саусақтың үстіне, ал бас саусақ төрт саусақтың 
үстіне болатындай, бір қолдың буынын екінші қолдын буынына 
қою керек.

Екі қабатты айналмалы ширату—өзін-өзі массаждаудың 
өте маңызды тәсілі. Оның техникасы қарапайым. екі қолмен 
мықтап ұстау керек: бір жағынан төрт түзу саусақпен, екіншісі - 
біреумен; сұқ саусақтар мен бас саусақтар массаждау аймақтың 
ішінен және сыртынан бір-біріне ұмтылады. Содан кейін, екі қо-
лыңызбен бұлшықеттерін жоғары тартқылап (көтеріп), жалқы 
ширату кезіндегі сияқты бұлшықетті бір қолдан екіншісіне өт-
кізетіндей, қимыл жасау керек.

Қысқыш түріндегі ширату бір және екі қолмен орындалуы 
мүмкін. Саусақтарды массаждалып жатқан бұлшықетке орна-
тып, буынды айналдыра отырып, оған қысым жасау керек: оңды 
- оңға, солды - солға қарай бір уақытта алға жылжу керек. Сау-
сақтарды қысу керек (бір шөкім тұзды алған сияқты). Бұл тәсіл 
желіншектің жалпақ бұлшықеттеріне, білекке (жазғыш), мой-
ынға қолданылады.

Қағу ширатуға тікелей байланысты және одан кейін жүзеге 
асырылады. Тәсіл лимфаның жақсы ағылуына ықпал етеді, тіна-
ралық сұйықты біркелкі бөледі, жүйке жүйесін тыныштандыра-
ды. Оны кішкентай саусақпен және бас бармақпен орындалады. 
Босаңсыған үлкен бұлшықеттерде қолданылады: балтыр, сан 
(артқы және алдыңғы беті), иық және бөкселерде.

Сылау алдыңғы техникалардан ерекшеленеді, өйткені ол 
күш-жігермен түрлі бағыттарда жасалынады. Ол саусақпен, 
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бүкіл алақанмен, оның іргесінен немесе шетінен, бойлық, 
көлденең, дөңгелек, иреңдеу, шиыршық тәрізді бір немесе екі 
қолмен орындалады. Қан (өкше, табан, санның сыртқы беті) аз 
жүргізілетін аймақтарды, сіңірлерді және буындарды сылау ке-
рек. Ысқылау арқылы байланған аппараттың икемділігін қамта-
масыз етеді, қозғалғыштығын жақсартады және тиімділікті 
арттырады. Сондықтан, таңертең жаттығар алдында, жүгіруден 
бұрын жасау өте пайдалы.

Сілку тек массаждан кейін ғана қол және аяқпен орында-
лады. Аяқ бұлшықеттерін сілку кезінде, ауырлық орталығын 
басқа аяққа ауыстыру керек, табанды еденнен алып, сілку ке-
рек.

Белсенді және сылбыр қозғалыстарды түрлі өзін-өзі мас-
саждау тәсілдерімен алмастыру керек.

Белсенді қозғалыстар бұлшықет күші есебінен жасалады 
және жүйке жүйесінің жұмысын қоздырып, күшейту қажет 
болғанда қолданылады. Оларға тартылу, қолды, аяқты сермеу 
және т.б. жатады

Сылбыр қозғалыстар көбінесе олардың қозғалғыштығын 
қалпына келтіру үшін буындардың нашар қозғалысы кезінде 
қолданылады. Оларға қолдың көмегімен аяқты бүгу, бір қолмен 
екінші қолдың саусақтарын жазу және т.б. жатады

Соққы тәсілдері массаждау аймағына қанның қосымша 
ағынын тудырады, бұлшықет талшықтарын тітіркендіреді, 
олардың күшін күшейтеді. Секундына үш рет жиілікпен, 
ырғақпен орындалады. Оларға ұрып-соғу, қопсыту, кесу кіреді. 
Соққы тәсілдері шаршаңқы бұлшықеттерде қолданылмайды.

Ұрғылау кезінде шынашақ жақтан сәл қысылған жұдыры-
кпен перпендикуляр соққысы орындалады.

Шапалақтау кезінде алақан төменге қаратылып тұр, сау-
сақтар массаждау аймағына шамалы қысылып тұр.

Шабу кезінде саусақтар кең жазылып, босаңсиды. Соққы 
шынашақпен орындалады, ал қалған саусақтар осы уақытта 
қысылады.

ӨЗІН-ӨЗІ ТЕКСЕРУГЕ АРНАЛҒАН СҰРАҚТАР МЕН ТАПСЫРМАЛАР

1. Массаж дегеніміз не? Денсаулық үшін оның мәні қандай?
2. Өзін-өзі массаждаудың негізгі ережелерін атаңыз.
3. Өзін-өзі массаждау жасау тәсілдерін келтіріңіз, әр тәсілді сипат-

таңыз.
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Бұл бөлімнен төмендегі сұрақтарға жауап алуға болады:
■ Арнайы бөлімнің студенттері қандай медициналық топтарға бөлінеді;
■ Дене жаттығулары адам ағзасына қалай әсер етеді;
■ Түрлі аурулардың алдын-алу үшін қандай дене жаттығулары жасалады.

АРНАЙЫ БӨЛІМ СТУДЕНТТЕРІНІҢ  
ДЕНЕ ТӘРБИЕСІ

13  Бөлім

Арнайы бөлімге есепке алынудың басты себебі – түрлі ауру-
лардың,  созылмалы инфекция ошағының болуы.

Медициналық көрсеткіштерді, дене дайындығын және жы-
нысын ескере отырып арнайы бөлімде бірнеше медийиналық 
топ құрылуы мүмкін: «А», «Б», «В» және миопиямен ауыратын 
студенттер.

«А» тобына жүрек-қантамырлары, өкпе патологиясы, рев-
матизмдік жүрек ақауы, танзилокардиялық синдромы, созылма-
лы пневмония, қатаю сатысындағы өкпе туберкулезі, ауысты-
рылған экссудативті плевриттен кейінгі қалдықтары, бірінші 
сатыдағы гипертониялық аурудың қалдықтары, бірінші саты-
дағы тиреотоксикозы бар студенттер кіреді. 
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Осы топқа соңғы ұстамасы бір жылдан кем емес уақыт-
та болған бронх демікпесі бар студенттерді де жатқызамыз.          
«Б» тобы созылмалы, жиі қайталанатын тонзиллит, язвалық ау-
рулары бар, созылмалы гастрит, колит, холецистит, май және 
сулы-тұзды алмасуы бұзылған, несеп-жыныс жүйесі қызметі 
бұзылған студенттерга арналған.        

«Б» тобы созылмалы, жиі қайталанатын тонзиллит, 
асқазан жарасы,  созылмалы гастрит,  колит, холецистит, 
май мен су-тұз алмасуының бұзылуы, несеп жолдарының 
бұзылуы сияқты аурулар кездесетін студенттерге арналған.                                                        

«В» тобына тірек-қимыл аппараты бұзылған; қол және аяқ 
жарақаттары бар;  сал, жартылай сал аурулары қалдықтары; 
сүйек туберкулезі; көкірек қуысы деформациясы бар студент-
тер жатады. Бұл студенттерге жайлап қиындай түсетін және 
күш түсіретін түрлі дене жаттығулары жасауға болады. Оларды 
денсаулық жағдайы және дене дайындығы жақсарған жағдайда 
дәрігердің қорытындысы мен кафедра шешімі негізінде даяр-
лау бөліміне ауыстырады. Арнайы топқа 5-тен 7-ге дейін диоп-
трий миопиясы бар студенттерді біріктірген жөн. Олар жүгіру 
(жылдамдыққа) және секіру жаттығуларынан, күш түсетін, қар-
сыласатын жаттығулардан шектеледі. Барлық топтың студент-
тері өзін-өзі бақылап отыратын күнделік жазуы қажет. 

 13.1. Арнайы бөлім студенттерінің                         
         сабақтарын ұйымдастыру

Арнайы бөлімнің студенттеріне сабақ жүргізудің (жеке 
және топтық) негізгі әдістемесінде келесі педагогикалық қағи-
далар назарға алынады: саналылық, жүйелілік, реттілік, қол-
жетімділік, қайламалық, оңтайлылық және жүктеменің зейін-
сіздігі.   

Сабақта мақсатты түрде жалпы дамыту, тыныс алу, дем алу 
жаттығулары жасалу қажет. Жүктеменің циклдық түрлері ұсы-
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нылады: терренкур, шаңғымен жүру, жүріп жүгіру және т.б.
Жаттығулар төрт бөлімнен түрғаны құпталады: кіріспе, даяр-

лық, негізгі, қорытынды.
Кіріспе бөлім жаттығушылардың назарын аударуға бағыт-

талған: сабақтың келесі бөлімдерінде жоспарланған жаттығулар-
дың тиімді орындалуының психологиялық және эмоционалдық 
жағы, ағзаның, әсіресе оның тыныс алу және жүрек-қантамыр-
лар жүйесінің функционалдық қызметін біртіндеп көтеру көз-
деледі. Кіріспе бөлім: топтың сапқа тұруын, рапорт, сәлемдесу, 
сабақтың міндетін түсіндіру, саптық жаттығулар және түрлі сап-
та тұрулар және қозғалыстарды, мүсінді дұрыс қалыптасыруға 
арналған жаттығуларды қамтиды. 

Даярлық бөлімнің жаттығуларын орындау нәтижесінде ағза-
ның функционалдық мүмкіндігі артады. Негізгі бөлімде жаса-
латын қарқынды бұлшықет жаттығуларына қажетті дайындық 
жасалады. Даярлық мыналарды қамтиды: жеделдетілген және 
спорттық жүру, баяу жүгіру, дұрыс мүсінді қалыптастыруға ар-
налған жаттығулар, жалпы дамыту жаттығулары, негізгі бөлім-
де жасалатын жаттығулардың элементтері.

Негізгі бөлімде арнайы білім, білік дағды жетілдіріледі.

Спорттық жүру 
арнайы бөлімнің 
студенттеріне 
даярлық жат-
тығулары кезін-
де енгізіледі

57
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Дәл осы бөлімде физикалық, моральдық және ерік-жігер қа-
сиеттері дамиды. Ішінара денсаулық жағдайының ауытқулары 
тоқтайды. Негізгі бөлімде қолданылатын құралдар әртүрлі бо-
лады. Оларға снарядсыз, снарядпен жалпы дамыту жаттығула-
ры, түрлі спорт түрлеріне тән физикалық жаттығулар, спорттық 
және қозғалыстық ойындар элементтері және т.б.

Жаңа оқу материалы, қимыл-қозғалыстың жылдамдығына 
арналған жаттығулар, қоғалыстың нақтылығын талап ететін 
және күрделі координациясымен ерекшеленетін жаттығулар 
сабақтың негізгі бөлімінің басында оқытылады. Жарыс жеке 
жаттығулардың дәл және дұрыс орындалуы үшін жүргізіледі. 
Сондай-ақ қозғалыстың координациясын, икемділікті көрсету 
үшін өткізіледі. 

Қорытынды бөлімде физикалық жүктеменің бірте-бірте 
азаюы, ағза салыстырмалы түрде бірқалыпты күйге келуі, ал-
дыңғы жұмыстарға даярлығы болады. Осы бөлімде сабақтың 
қорытындысы жасалады. Қорытынды бөлімге арналған жат-
тығулардың сипаттамалары: баяу қозғалыс (жүру, баяу жүгіру, 
бір орында жүру, конькимен қозғалу, жүзу және т.б.), дұрыс 
мүсінді қалыптастыруға арналған жаттығулар, терең демалу 
арқылы жасалатын босаңсуға арналған жаттығулар, арнайы 
тыныс алу жаттығулары және т.б.

Физиологиялық түзу емес сабақ шыңы бар параболаны 
қамту керек. Ол сабақтың негізгі бөлімінде көтеріліп, соңына 
қарай төмендейді (58-сурет). 

Арнайы бөлім 
жаттығулары-
ның
физиологи-
ялық түзуі

58
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Жүктеменің өлшемі және оған ағзаның бейімделуі сабақ 
кезінде пульсты есептеу және  жеке физиологиялық қисықтың 
құрылуы кезінде тексеріледі. Ол үшін пульсты сабаққа дейін 
өлшеп алады, сондай-ақ кіріспе, негізгі, қорытынды бөлімде өл-
шейді. Сабақ бөлімдерінің ұзақтығын көлденеңінен, ал ЖЖЖ-
ны тігінен белгілейді. Сабақтың тыңығздығы оның тиімділігінің 
көрсеткші болып саналады. Оны хронометраж арқылы анықтай-
ды.  

Сабақтың жалпы тығыздығы – рационалды жұмсалған уақыттың 
(түсіндіру, көрсету, қозғалыс жасау, демалыс және т.б.) 
Сабақтың моторлық тығыздығы – қозғалыс белсенділігіне жұмсалған 
уақыттың сабақтың барлық уақытына қатынасын пайызбен көрсету

Мысалы, егер 45 минуттық сабақтың 35 минуты жаттығу жа-
сауға жұмсалса:

                               МП = (35∙100)/15 = 77,7%.
Әр семестрдің басында мақсатты түрде МТ-ны (моторлы 

тығыздық) 25-30%-ға төмендетіп, ал семестрдің соңына қарай 
40-45%- ға жоғарылату қажет.  

Физиологиялық жағынан ағзаның функционалдық қалпын 
қалыпқа келтіру үшін аптасына 30-40 минуттан 3-5 сабақ жүй-
елі түрде өткізу керек. 

Шыныққан ағзаға қол жеткізу үшін өздігінен жаттығу жасау 
маңыды. Оқытушы студенттің ауру түріне, физикалық дайын-
дығы мене физикалық даярлығына қарай кешенді жаттығуларды 
ұсынады және үй тапсырмасы карточкасына енгізілетін оңтайлы 
жүктемені анықтайды (22-кесте).

13.2.  Дене жаттығуларының
          ағзаға сауықтыруға әсері 

Қозғалыс белсенділігін сауықтыру және алдын-алу нәтижесі  
үздіксіз дұрыс дене жүктемесімен,  ТҚА  функциясын күшейту-
мен, зат алмасу белсенділігімен байланысты. 
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Қозғалыс белсенділігінің төмендігі салдарынан адам ағ-
засында табиғи жүйке-рефлекторлы байланыстар бұзылып, 
жүрек-қантамырлары мен басқа да жүйелер қызметіне, зат ал-
масудың бұзылуына және дегенеративті ауруларды (атероскле-
роз, т.б.) дамытуға әкеліп соқтырады. Адам ағзасының 33дұрыс 
қызмет етуі және денсаулықты сақтау үшін қозғалыс белсенділі-
гінің анықталған белгілі бір «мөлшері» керек.

Сабақтың дене жаттығуларымен  сауықтыру нәтижесі ағза-
ның аэробты мүмкіндігін көтерумен, жалпы төзімділік деңгейі 
мен физикалық жұмысқа қабілеттілігіне байланысты.

Орта жастағы жақсы шыныққан жүгірушілер ЖЖЖ максималды мүмкін-
дігі даярлығы жоқ адамдарға қарағанда  шамамен 10 соғу/мин-қа аз. 
Жүру   жүгіру сияқты дене жаттығулар мен 3 сағат аптасына  10-12 апта-
дан кейін ОМТ (оттегіні максималды тұтыну) 10-15% артуына әкеледі. 

Физикалық жұмысқа қабілеттілік жүрек-қантамырлар жүй-
есі аурулар тәуекелі: дене массасының және май массасы  хо-
лестерин мен триглицерид қандағы  артериалды қысым және 
ЧЧС. Одан басқа тұрақты түрдегі дене жаттығулары  жасына 
қарай болатын өзгерістерді баяулатады физиологиялық функ-
цияны  сондай-ақ дегенеративті өзгерістердің дамуын тежейді. 
Сүйек-бұлшықет жүйесіне әсері болады. Дене жаттығуларын 
орындау ТҚА-ның барлық бөлігіне оң әсер етеді және жасына 
және гиподинамиямен байланысты дегенеративті өзгерістердің 
дамуын тежейді. Сүйек ұлпасының минералдануы, ағзадағы 
кальций мөлшері артып, остеопороздың дамуын алдын алады. 
Лимфаның артроз және остехондроздың алдын-алудың ең жақ-
сы тәсілі болып саналатын. 

Бұл мәліметтердің бәрі сауықтыратын дене тәрбиесімен ай-
налысудың адам ағзасына баға жетпес әсерін барын байқатады. 

ОЖЖ (орталық жүйке жүйесі) әсер ету. Бізге белгілі, 
денсаулық жағдайының кез-келген ауытқулары ЦНС қызметін 
бұзады, түрлі органдарға және адам ағзасының  жүйесіне ЦНС 
қызметіне байланысты екені белгілі. И.М. Сеченов ми қызметін 
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дамытуға бұлшықет қозғалысының әсерін көрсетеді.
Нәтижесінде жаттығуларды белгілі бір ретпен бірнеше дүр-

кін қайталау арқылы  ОЖЖ динамикалық стереотип қалыпта-
сады. Жаңа доминанта  орталық бөлімде қозғалыс анализатор  
бас ми ауру үдерісінде дамитын 

Физикалық жаттығуларды орындау кезінде кезінде эмоцио-
налды жағдай айтарлықтай жақсарады.

Жүрек-қантамыр жүйесіне әсері. С.П. Боткин жүрек-қан-
тамырлар жүйесінің ауруларын емдеу үшін дене жаттығулары-
на аса мән береді. Алдын-алуда және емдеуде «таза ауа және 
оңтайлы қозғалыстар өмір сүру, табысқа жету жағдайын жасай-
ды». Жүректің ауыр органикалық ауытқуларын, жүрек бұлшық 
еттерін әлсірететін емсіз созылмалы ауруларды қоспағанда, 
ауруы бар жүректің өзі дене жаттығулары арқылы өз қызметін  
дәстүрлі медицина дәрі-дәрмектері сияқты қалыпқа түсіре ала-
ды. 

Бұлшықет қызметіне әсер ететін  ең басты жүйе – жүрек-қан-
тамырлар жүйесі. Рационалды таңдап алынған физикалық жүк-
темеге жауап ретінде өзгере отырып компенсация қалыбына 
түседі, содан соң толықтай қалыпқа келеді.

Дене жаттығулары дұрыс іріктелген кезде денсаулық 
жағдайында ауытқу бар адамдарда  жүрекке қан апаратын та-
мырға қанның құйылуы күшейеді, капиллярлар қызметі жақса-
рады,  қышқылдану-қалыпқа түсу үдерістері белсенді жүреді, 
осылардың есебінен жүрек бұлшықетінің жасушалық қоректе-
ну жақсарады.

Дене тәрбиесі жүктемесі оңтайлы болған жағдайда  жүрек 
жұмысы жақсара бастайды: ол кеңейеді және жеке жиырылу-
лардың күшін арттырады.

Егер осындай жүктеме жиі қайталанатын болса, миокард 
қабырғалары  бұлшықет тіндері массасының артуы есебінен 
қалыңдайды. Бұл жағдайда тіндер беріктеу бола бастайды. 
Миокардтың шынығуы оның жиырылғаш қызметін арттырады 
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және жүректің бірқалыпты үнемді қызметіне әкеледі: жиырылу 
сирек бола бастайды, ал диастола үлкейеді. Жүректің тынығуы-
на көп уақыт бөлінеді, ал оның барлық жұмысы соғу көлемінің 
артуы, жиырылу кезінде шығаратын қан көлемі нәтижесінде 
іске асады.

Физикалық жүктемені қатаң түрде мөлшермен жасау қажет. Себебі шама-
дан көп мөлшер аз шыныққан адамдардың жүрек қызметін нашарлатады 
және оның жұмысқа қабілеттілігін азайтуға әкеліп соқтырады.

Жүрек-қатанмырлар жүйесі патологиясында дене жаттығу-
ларының әсер ету механизмінде ьамыр қанағымы маңызды қыз-
мет атқарады. Бұлшықеттер босаңсуы кезінде қанның құйылуы 
олардың жиырылуы кезіндегі қайта тартылуымен алмасып оты-
рады. Терең демалғанда көкірек қуысында теріс қысым күшей-
еді және жүректің жұмысына жақсы жағдай жасалады. Буын-
дардағы қозғалыс та тамырдағы қан ағысын жылдамдатады. 

Жылдам циркуляциялық қанның мөлшерінің ұлғаюы нәти-
жесінде бауырдағы, бүйректегі, өкпедегі тоқырау құбылыстары 
азаяды. Дене жаттығулары капиллярлық жүйені белсендендіру 
қызметін атқарады.  Қанайналым үдерісіне толықтай қатыспаған 
төмен түскен капиллярлардың  ені ұлғайып, олар үлкен жылдам-
дықпен үлкен мөлшерде қан өткізеді. 

Жүрек бұлшықеттеріндегі алмасу үдерістері айтарлықтай 
маңызды рөл атқарады. Жүктемені өсіре отырып жасалған 
бір жарым айлық шынығудан кейін миокардта рибонуклеин 
қышқылы 75%-ға, дезоксирибонуклеин қышқылы – 18%-ға ар-
татыны белгілі болған. Нуклеин қышқылдары синтезінің өсуі 
шынығуға және құрылымдардың тозып кетуінің алдын алуға, 
сондай-ақ зиянды факторларға қарсы ағзаның тұрақтылығына 
әсер етеді. 

Дене жаттығуларын орындау кезінде капилляр жүйесі қа-
нынан оттегі, барлық қоректік заттар өтуі жеңілдейді. Жасуша-
лық алмасу кезінде  көмірқышқыл газының жасушадан қанағы-
мына өтуі болады.                                                                      
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Сәйкесінше жүйелі түрде физикалық дене тәрбиесімен ай-
налысу тіндік алмасуды белсендендіріп, қанайналым аппара-
ты жұмысын жеңілдетеді. Шынықпаған адамдармен салысты-
рғанда шыныққан адамдардың стандартты дене жүктемесінен 
кейінгі пульсы мен артериалды қанқысымының көтерілуі 
төмендейді.

Жүрек-қантамырлары ауруларын алдын-алу және емдеу үшін дұрыс тыныс 
алу маңызды рөл атқарады. Сол себепті сабақтың басында тыныс алу жат-
тығуларын қосу қажет.

Адамның қызметтік жағдайына сәйкес дене жаттығулары 
физиологиялық механизмін іске асырады және жүрек-қантамы-
рлары жүйесінің жұмысқа қабілеттілігін арттырады. 

Сыртқы тыныс алуға әсері. Тыныс алу жүйесі аурулары-
ның кең таралған түрлеріне созылмалы пневмония, созылмалы 
бронхит, пневмосклероз, бронх демікпесі.

Тыныс алу жаттығулар немесе тыныс алу гимнастикасы ағ-
заға өте пайдалы. Үндістер және көптеген шығыс елдері денса-
улықы нығайтуға тыныс алу жаттығулары аса маңызды екеніне 
мән берген. Олар ауа өмірлік күш беруші деп тұжырымдаған. 

Бұлшықет жұмысы кезінде тыныс алу жүйесі қызметінің 
мүмкіндігі ашылады. Арнайы тыныс алу жаттығулары әсерінен 
қосымша капилляр жүйе альвеол ашылады, өкпедегі алмасу 
үдерістері жақсарады, ал ол склероздың алдын-алады. Тыныс 
алу жаттығулары қақырықты түсіруге негіз болады.

Кез-келген дене жұмысы энергияны қажет етеді. Қышқыл-
дану үдерістерін белсендендіру мөлшеріне қарай  оттегінің 
қажеттілігі де өседі. Оттегінің қажеттілігі бірінші кезекте оны 
қанағаттандыратын сыртқы тыныс алу аппараты мен қанайна-
лымға үлкен күш түсіреді.

Дене жаттығуларын орындау кезінде  сыртқы тыныс алу  
бұлшықет қызметінің жылдамдығы мен сипатына қарай ыңғай-
ланады. Көкірек қуысы мен көкеттің тыныс алу қозғалыстары-
на сәйкес қозғалыс фазасы тыныс алу рефлекстерін туғызады. 
Ұдайы жаттығулар өкпенің толықтай үнемді жұмыс жасуын 



209

АРНАЙЫ 
БӨЛІМ
СТУДЕНТ-
ТЕРІНІҢ  ДЕНЕ 
ТӘРБИЕСІ

қамтамасыз етеді. Дене жаттығуларына бейімделу тыныс алуды 
тереңдетеді, оны ритмикалық етеді, газ алмасуды жақсартады, 
оттегіні қолдану коэффициентін үлкейтеді, қанның оттегімен 
байытылуын қамтамасыз етеді. 

Тыныс алу жүйесінің созылмалы ауруларынан пайда болған 
өзгерістер тыныс алу бұлшықеттерін және  бронх жолдарын 
әлсіретеді. Дене жаттығуларымен  жүйелі айналысу тыныс алу 
бұлшықеттерін күшейтеді. Бронхы ұлғаяды ауаның толықтай 
өңделуіне жалпы өкпе вентеляциясын жақсартады. Дене жат-
тығулары көкірек қуысының экскурсиясын кеңейтеді, дем алу 
мен дем шығару кезіндегі өлшенген көкіректегі айналым   Жат-
тығу жасамайтын адамдарда  орта есеппен 5-7 см, ал физикалық 
даярланған жастарда бұл 10-15 см-ге дейін жетеді. 

Асқорыту қызметіне әсері. Асқазан-ішек жолдарының мына-
дай аурулары жиі кездеседі: созылмалы гастрит, асқазан жарасы, 
12 елі ішектің ауруы, холецистит, созылмалы колит, гастроптоз.

Дене жаттығулары асқорыту үдерістерінің барлығына әсер 
етеді. Дене жүктемесі арқылы мақсатты түрде асқорыту жүй-
есінің тірек-қимыл және  секреторлы қызметіне әсер етуге бола-
ды. Бұл асқазан-ішек жолдары ауруларын алдын-алудың балама 
тәсілі болып саналады. 

Дене жаттығуларын жасау үдерісінде асқазанның қозғалыс 
қызметі өзгерістерінің екі фазалы сипатын айтып өту керек. 
Жиырылудың  бастапқы жұмысында ол ұлғаяды, ал шаршау 
мөлшеріне қарай әлсірейді. Асқазан гиперсекрециясы кезінде  
дене жаттығуларын баяу және бірқалыпты темппен орындай 
отырып, асқазан-ішек жолдары қызметін қалыпқа түсіруге бола-
ды. Асқазан гиперсекрециясы кезінде жүйке жүйесін сергітетін 
эмоционалды қозғалыстар  жасаған оң әсерін тигізеді. 

Дене жаттығулары іштің бұлшықеттерін қатайтады. Бұл кез-
де ішкі қысым көтеріледі, соған сәйкес асқазанның моторлық 
қызметі жақсарады. 

Дене жаттығулары нәтижесінде бауырдың өт бөлу қызметі 
қалыпқа түседі. Асқазан үсті темірінің қызметі жақсара түседі. 
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Іштегі және кіші жабастағы қанайналым белсенді жүреді.  Дә-
некерлеу үдерістері мен тұрып қалу құбылыстарының алдын 
алады. 

Асқорыту үдерісін жақсартуға бағытталған сабақты өткізу 
әдісінің ерекшелігі – жатқан қалыпта орындалатын, тізені тірек 
ете отырып дененің және іштің бұлшықеттеріне арналған ар-
найы жаттығуларды, дененің бұлшықеттеріне арналған қозға-
лыстар жүкемесін іш тығыршықатарына қарай бағыттап қол-
дану.

ТҚА (тірек-қимыл аппараты) әсері. Дене жаттығулары-
ның ОДА бірнеше өзгеріске түседі. Өзгерістер бұлшықет жүй-
есін қатаюы, жұмысқа қабілеттіліктің артуы, буындардағ бай-
ланыстырушы аппараттарда қанайналымның жақсаруы,  Сүйек 
тіндерінің қалыңдауы салдарынан болады. 

Сүйектің төбешік жерлері дене жаттығуларымен айналы-
стын адамдарда жақсы дамыған. Ал белсенді емес өмір салтын 
ұстанатын адамдарда  бұл төбешіктер рентген түсірімінде әрең 
көрінеді. 

Дене жаттығуларының әсері бұлшықттерге айтарлықтай 
әсер етеді. Бұлшықет жұмысына энергия  жүріп жатқан фер-
ментативті және көмірқышқыл үдерістерін болады.

Іштің бұлшықет-
теріне арналған 
арнайы жаттығу-
лар

59
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Бұлшықеттердегі химиялық үдерістер физикалық жағынан 
шыныққан адамдарда белсендірек жүреді. 

ОДА қатайту үшін жасалатын түзету жатығулары: бұлшықет 
корсетін нығайтады, буындардың қимылсыз қалуын алдын 
алады. Жалпақтабандылық кезінде арнайы жаттығулар бұл-
шықет-байланыс аппартын күшейтеді, табанның тірек қызметін 
жақсартады.

Жүйелі жаттығулар бұлшықеттің ұзындығының ұлғаюы 
есебінен емес, бұлшықет тіндерінің қалыңдауынан өсуді қамта-
масыз етеді.

Бұлшықеттердің мықтылығы олардың қалыңдығынан ғана 
емес, ЦНС-тен бұлшықеттерге түсетін жүйке импульстары 
күшіне де байланысты. Салыстырмалы т үрде дене жаттығуымен 
айналыспайтын адамға қарағанда ұдайы дене жаттығуларымен 
айналысатын адамның жүйке импульсы бұлшықеттердің үлкен 
күшпен жиырылуына негіз болады. 

Бұлшықеттердің дене жаттығуларынан болатын тағы бір 
ерекшелігі – олардың соқылыңқы болуы күшейеді. Әсіресе бұл 
буындардың, дененің қозғалысы жоғалған ұзақ уақыт бір қа-
лыпта отыратын адамдарға маңызды. Бұл мүсіннің дұрыс бо-
луына кедергі жасайды. Буындардың аз қозғалуы, қисық дене 
жиі кездеседі. Ол жеке бұлшықеттер тобының созылыңқылығы 
жойылудың, бұлшықет тонусының реттеілгі бұзылуының нәти-
жесінде болады. Бұлшықеттер жақсы созылады және кез келген 
жаста созылуға бейім болады.

Дене жаттығулары әсерінен бұлшықеттер тек созылыңқы 
емес, берік бола бастайды. Беріктік деп отырғанымыз, бұл-
шықет жасушаларының протоплазмасы мен жасушаралық бай-
ланыстырушы тіннің ұлғаюы, бұлшықет тонусының жағдайы.

Жүйке жүйесі іске қосылған кезде әсіресе дене жаттығула-
рынан кейін жалпы тонустың көтерілуі орын алады. Шаршаған 
кезде бұлшықет тонусы төмендейді. Бұлшықет тонусы реттілі-
гі  ОЖЖ-да іске асатын болғандықтан, барлық кездегі тонустың 
төмендеуі оның шаршағандығы білдіреді. Бұл шаршауды дене 
жаттығулары арқылы реттеуге болады.
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Дене жаттығулары әсерінен бұлщықеттердің қоректенуі, 
қанайналымы жасқарады. Дене жаттығулары кезінде капилляр-
лар тек ұлғайып қана қоймай, олардың саны да артады. 

Зат алмасуға әсері. Зат алмасудың бұзылуы қант диабеті, 
май басу арқылы көрінеді. Осы аурулар жағдайындағы дене 
жаттығуларының физиологиялық әсері тіндік алмасуға және 
ағзаның жалпы нығаюына бағытталады. 

Қант диабетінде дене жүктемесін айқын көрінетін мөлшер-
мен жасаған дұрыс, бірақ шаршау тудырмау қажет. Аздаған 
жүктеме қанттың тіндермен утилизация болуына, инсулиннің 
күшеюіне мүмкіндік береді. Шамадан тыс жүктеме, керісінше, 
қандағы қанттың мөлшерін ұлғайтып жіберуі мүмкін. Май ба-
суда қанайналымның әсер ету факторлары төмендеп, жүректің 
жұмысын қиындатады. Белсенді қозғалыс режимі жалпы жұ-
мысқа қабілеттілікті арттырып,  тіндерге оттегіні көбірек жет-
кізеді, ферменттердің әсерін күшейтеді. Осының салдарынан 
тіндер мен бауырдағы майдың негізгі массасы төмендейді.

Жүйелі дене жаттығулары әсерінен тіндік алмасу жақсара-
ды, себебі бұлшықетке оттегіге және қоректік заттарға бай көп 
қан мөлшері құйылады. 

Дене жаттығулары әсерінен бұлшықеттерде энергетика-
лық заттар жиналады және олардың шығыны шынықпаған 
адамдарға қарағанда аз болады.

Одан басқа дене жаттығулары суық тию ауруларының ал-
дын алудың тамаша тәсілі болып саналады. Себебі бүйрекүсті 
гормандарының бөлінуіне реттейді, ағзаның суық тиюге қарсы 
күшін арттырады.

Осылайша дене жаттығулары ағзаға көптеген әсерін тигізеді. Дене жат-
тығулары түрлі физикалық реакцияларды жеделдететін, барлық органдар 
мен органдар жүйесінің  қызметін белсендендіретін мехнизм болып сана-
лады.

Кері байланыс қағидасы бойынша бұлшықеттің жиырылуы 
жүйке-бұлшықет жүйесіндегі, қанайналым тыныс алу, бөліну, 
зат алмасу жүйелерінде физиологиялық үдерістерді жетіл-
діреді. Сондай-ақ қоршаған ортаның зиянды факторларына тө-
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теп беру  қасиетін жоғарылатады. 
Дене жаттығуларын жүйелі түрде орындау өзгеріске ұшы-

рақан функцияларды ретке келтіреді, түрлі аурулардың алдын 
алады, қоршаған ортаға бейімделуін арттырады, ағзаның ре-
зервтік мүмкіндігін көтереді. 

Дене жаттығулары адам СӨС сақатағанда ғана тиімді бола-
тынын ескеру керек. Дене белсенділігі, тамақтану, ұйқы уақыты, 
демалыс уақыты ағзаға байланысты.

13.3. Жүрек-қантамырлар жүйесі аурула
         рының алдын алу және денсаулық-  
         ты қалыпқа келтіру 

Жүрек-қантамырлар жүйесі ауруларының кең таралуы қазір-
гі әлеуметтік-экономикалық жағдайдағы жүйке-психикалық 
күйзелістермен байланысты. Жүрек-қантамырлар жүйесі ауру-
ларының көр таратылған түріне жүрек неврозы жатады.  

Жүрек неврозы – жүрек соғысы ырғағында өзгерістің болуы: такихардия-
да жиілейді, брадикардияда сирейді.

 Невроз ауруы ағзаға жүйке-психикалық жүктеменің жиі 
түсуінен, ұйқы мен демалыс режимінің бұзылуынан, қозғалыс 
белсенділігі төмендеуінен гигиенанлық нормалардың сақтал-
мауынан, дұрыс тамақтанбаудан, СӨС-ын сақтамаудан болады. 
Сол себепті невроздың және басқа да жүрек-қантамырлар ау-
руларының алдын алу мақсатында өмір сүру салтын түзету ке-
рек: еңбек және демалыс режимін жеке биоырғаққа байланысты 
ұйымдастыру, ұйқыны, тамақтануды қалыпқа келтіру, зиянды 
әдеттерден бас тарту, ағзаға қолайлы қозғалыс белсенділігі, жұ-
мыс ұжымындағы және үйдегі жағымды атмосфера.                                                                                                                                      

Жүйке жүктемесі мен жүрек-қантамырлар жүйесі аурула-
рының байланысы бұрыннан мәлім. Бұл жағдайға алғаш назар 
аударған С.П.Боткин бастаған орыс ғалымдары болатын. Кей-
іннен И.П. Павловпен нервизм туралы оқулық әзірледі. Бұл 



214

АРНАЙЫ 
БӨЛІМ
СТУДЕНТ-
ТЕРІНІҢ  ДЕНЕ 
ТӘРБИЕСІ

оқудың мәні жүрек-қантамырлар жүйесі ауруларының тууына 
және басқа аурулардың пайда болуы ОЖЖ байланысты. Себебі 
ол ағзаның сыртқы ортамаен байланысын басқарады. 

Қоршаған ортаның жағымсыз факторлары бірінші кезекте 
жүйке жүйесіне әсер ете отырып, оның қызметін бұзуға әкеліп 
соғады. Түрлі өзгерістер әкелумен қатар ішкі органдардың 
және жүйелердің (жүрек-қантамырлар, тыныс алу, ас қорыту 
және т.б.) ауруларын туғызады. 

Басты белгілері: әлсіздік, тозу, тез тою, ұйқының бұзылуы, 
тершеңдік, жүрек айналасындағы жағымсыз сезімдер.

Невроздың себебін анықтаған соң, қалыпқа келтірудің әді-
стері мен жолдарын таңдау керек. Олар денсаулық жағдайына, 
жүйке жүйесіне, жынысына, жасына, басқа да факторларға бай-
ланысты таңдалады. Басқа жұмыс түріне назарды қайта аудару 
маңызды рөл атқарады. 

Көрсетілген: терренкур, табиғаттағы жүру мен баяу жүгіру, 
жүзу, шаңғы тебу, стретчинг, жаттығуларды 50%-ға босаңсумен 
алмастыру және физикалық мөлшерленген жүктемелер.

Қарсы көрсеткіштер: жылдам, күшпен орындалатын 
тұрақты жаттығулар, шұғыл қозғалыстар.

Жаттығулар кешені тапсырмалары: (60 сурет) бұлшықет 
тонусын реттеу (жүктемені босаңсумен алмастыру, тыныс 
алу, демалдыратын жаттығулар, тынышталдыратын массаж). 
Көңіл-күйге қарай музыканы қолдану қажет.

Жаттығуларды орындауда назарды олардың нәтижелеріне 
аудару қажет.  

Гипертоникалық ауру — орта ұшынан артерияға дейін материалды қан 
қысымының тұрақты көтерілуі.

Басты белгілері: бас ауруы, бас йналуы, жоғары жүйкелік 
қозу, ұйқының бұзылуы.



 
 

 

 

 

  

 
 

 

Невроз кезіндегі 
жаттығулар ке-
шені тапсырма-
ларының үлгісі

60



23-кесте. Артериалды гипертония кезіндегі шамалап берілген жаттығулар кешені

Жаттығулар Мөлшері және әдістемелік нұсқаулар

1. Б.қ.:  негізгі тұрыс (қолда гантельдер) 1-2- дегенде жоғары 
көтереміз, 3-4  дегенде  б.қ.:  ораламыз.

3-4 рет. 1-2 дегенде тыныс алу, 34- 
дегенде тынысты шығару.

2. Б.қ.: негізгі тұрыс, 1-2 дегенде денені алға иілту, қолды 
артқа жібереміз, 3-4 дегенде б.қ. оралу.

3-4 рет. 1-2 дегенде тыныс алу, 34- 
дегенде тынысты шығару.

3. Б.қ.: оң қол жоғары. Әр санаған сайын қолды алмастырып 
отыру керк.

4-5 рет. Денені тік ұстап орындау, 
еңкейгенде тынысты шығарамыз, 
бастапқы қалыпқа келгенде тыныс 
аламыз.

4.Б.қ.: аяқ алшақ, қолымыз бос. Сол және оң жаққа иілу, 1 
дегенде оңға, 2 дегенде б.қ.оралу, 3-4 дегенде келесі жаққа 
жасау

3-4 рет. Кенеттен болатын 
қозғалыстарды алып тастау.

5. Б.қ., тұрамыз, аяқ алшақ, 2-3 дегенде жартылай отырамыз, 
4 дегенде б.қ. келеміз.

3-4 рет. 1-2 дегенде тыныс алу, 34- 
дегенде тынысты шығару.

6. б.қ.: аяқ алшақ, қолымыз бос. 1-4 дегенде тыныс алу, 3-4 дегенде 
тынысты шығару.

7.  Б.қ.: қолымыз белде. 1-2 дегенде дененің бел жақ бөлігін 
бүгілту, 3-4 дегенде бастапқы қалыпқа келу. 

4-5 рет. 1-4 дегенде тыныс алу, 3-4 
дегенде тынысты шығару.

8. Б.қ.: аяқ алшақ., сол аяқты бүгеміз, оң аяққа қарай иілу. 
Келесі жаққа да қайталау

4-5 рет. 1-4 дегенде тыныс алу, 3-4 
дегенде тынысты шығару.

9. Негізгі тұрыс. Оң аяқты алға көтеру, қолды жоғары көтеру. 
3-4 дегенде б.қ.келу. 

3-4 рет. 1-2 – тыныс алу, 3-4 – тынысты 
шығару.

10. Б.қ., негізгі тұрыс, 1 дегенде қолды екі жаққа сермейміз, 2 
дегенде б.қ. келу., 3  дегенде сол аяқпен, 4 дегенде б.қ.оралу.

3-4 рет. 1-2 – тыныс алу, 3-4 – тынысты 
шығару.

11. Тыныс алу жаттығулары 10-15 с. Тыныс алу терең және 
ритмикалық
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Көрсетімдер: жеке физикалық жаттығулар, жалпы қатайту 
тәсілдері (массаж, шынығу), жасына, жынысына, ағзаның 
қызметтік жағдайына қарай сәйкес жалпы дамыту, тыныс алу, 
демалдыратын жаттығулар, циклдық жаттығулар (мөлшерленген 
жүру, шаңғымен жүру).

Шектеулер: жылдам орындалатын, күшті, төзімділікті қажет 
ететін жаттығулар, қайнатылған тұзды қабылдау.

Қарсы көрсетімдер: тыныс алуды ұстап тұратын жаттығулар, 
ұзақ уақыт иілуді қажет ететін жаттығулар, секірулер, аттаулар.

Жаттығулар кешенінің міндеттері (23-кесте): жүйке 
жүйесінің функционалдық жағдайын қалыпқа келтіру, 
қан айналым және зат алмасуды жақсарту, қантамыр 
қабырғаларындағы жүйке-бұлшықет аппаратының оянуын 
азайту.

Артериальдық гипотония -  систоликалық қан қысымының 100 мм рт.ст. 
төмен түсуімен түсіндіріледі. Диастоликалық – 60 мм рт.ст төмен.

Артериалды гипотония екі түрі болады: тұқым қуалайтын 
және созылмалы.

Басты белгілері: әлсіздік, немқұрайлылық, бас ауруы. 
Көрсетімдер: жалпы дамыту жаттығулары, массаж, трена-

жерда жаттығу, тыныс алу жаттығулары (гантельмен, соғатын 
топтармен, гимнастикалық қабырғалармен), конт расты душ, 
сауна (3-5 мин., 2-3 кіру) ары қарай бассейнге түсу, террен-
кур, шаңғымен жүру, ойындар. Жылдам орындалатын, күшті, 
төзімділікті қажет ететін жаттығуларды алмастырып орындау. 
Отырып және тұрып орындалатын жаттығуларды жасау құпта-
лады. 

Қарсы көрсетілімдер: шұғыл иілу, дене жаттығуларының 
мөлшерден асып кетуі, жылы душ, ванна (артериалды қан қы-
сымының төмендеуіне әкеледі). 

Кешенді жаттығу міндеттері (24-кесте): дене тонусын 
көтеру, орталық жүйке жүйесінің теңгерімін қалпына келтіру, 
қан қысымын арттыру.

Жүректің ишемикалық ауруы — миокардта қан айналымының жетіс- 
пеушілігінен болатын созылмалы және патологиялық үдеріс. 



24-кесте. Артериалды гипотония жағдайындағы гантельмен орындалатын (0,5-2,0 
кг)  жаттығулар кешені 

Жаттығулар Мөлшері және әдістемелік нұсқаулар

1. Б.қ.:  негізгі тұрыс (қолда гантельдер) 1-2 
дегенде жоғары көтереміз, 3-4  дегенде  б.қ. 
ораламыз.

3-4 рет. 1-2 дегенде тыныс алу, 3-4- дегенде 
тынысты шығару. 

2. Б.қ.: негізгі тұрыс, 1-2 дегенде денені алға 
иілту, қолды артқа жібереміз, 3-4 дегенде 
б.қ. оралу.

3-4 рет. 1-2 дегенде тыныс алу, 3-4- дегенде 
тынысты шығару.

3. Б.қ.: оң қол жоғары. Әр санаған сайын 
қолды алмастырып отыру керек

4-5 рет. Денені тік ұстаймыз, қозғалыстарды  
бір жазықтықта орындаймыз, иілгенде 
тыныс аламыз, б.қ.оралғанды тынысты 
шығарамыз.

4.Б.қ.: аяқ алшақ, қолымыз бос. Сол және оң 
жаққа иілу, 1 дегенде оңға, 2 дегенде солға, 
б.қ.оралу, 3-4 дегенде келесі жаққа жасау

 4–5 рет. Денені тік ұстап орындау, еңкейгенде 
тынысты шығарамыз, жаттығуларды бір 
жазықтықта орындаймыз, иілгенде тыныс 
аламыз, б.қ.оралғанды тынысты шығарамыз.

5. Б.қ., тұрамыз, аяқ алшақ, 1 дегенде 
жартылай отырамыз, 2 дегенде б.қ. келеміз, 3 
дегенде жартылай отыру, 4 дегенде б.қ.келу.

3-4 рет. Отырып-тұруды алып тастау.

6. Б.қ.: аяқ алшақ, аяқ йық деңгейінде. 1 
дегенде оң аяқпен алға қарай отыру, қол 
жоғарыда. 2 дегенде б.қ.келу. Келесі аяқпен 
де жасау. 

3-4 рет 1 дегенде тыныс алу, 2 дегенде 
тынысты шығару.

7. Б.қ.: арқамен жатамыз, аяқ алшақ, 
қолдарымыз екі жақта. 1 дегенде тік қолды 
көтереміз, 2 – б.қ.оралу, келесі қолмен де 
солай. 

4-5 рет. 1 дегенде тыныс алу, б.қ. тынысты 
шығару, босаңсу.

8. Б.қ.: арқамен жатамыз, аяқ алшақ, қол екі 
жақта. 1-2  - оң қолды созып сол жаққа бұру, 
3-4 – б.қ. оралу. Сол қолмен де солай (алға 
созу – окға, оң табанға тигізу).

4-5 рет. Б.қ. тыныс шығару, босаңсу

9. Б.қ. арқамен жатамыз, гантельді йыққа 
жеткізу. 1-2 отыру, қолды түзулеу, 3-4 б.қ.

4-5 рет. 1 дегенде тыныс алу, 2 дегенде 
тынысты шығару.

10. Б.қ.: ішпен жату, қолдарымыз жан-жақта, 
1-2 көкірек және бел бөліктерінде бүгілу, 3-4 
б.қ. оралу

3-4 рет. 1-2 тыныс алу, 3-4 выдох, босаңсу.

11. Тыныс алу жаттығулары. (ерікті) 10-15 с. 
12. Пульсті есептеу  -  
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98 % ишемикалық аурудың себебі жүректің коронорлы ар-
терия атеросклерозы салдарынан болады. Негізгі клиникалық 
формалары – стенокардия, инфаркт миокарда.

Стенокардия миокардта қанайналым жетіспеушілігінен 
көкірек үсті немесе жүрек тұсында ауру сезімінен кенеттен 
ұстама ұстаумен байқалады. 

Миокард инфаркті жүрекке қан апатарын тамырлар тромбы-
ның бір талшығының бітеліп қалу салдарынан немесе осы ай-
мақтың бұлшықеттерінде қанайналымын бұзатын, ишемикалық 
некрозды дамытатын атеросклероз түйіні салдарынына болады.

Негізгі белгілері:  ұстамалы ауру, ұстаманың қысқа болуы, 
валидол, нитроглицерин ішкеннен кейін аурудың тоқтауы, шар-
шап қалу, жүрек соғысы.

Көрсетімдер: ұзақтығы 15 минутқа дейінгі массаж (ұрғылау-
дан, шапалақтаудан басқа), жаттығудың циклдық түрлері (жүру, 
жүзу, баяу жүгіру), тыныс алу, релакциялық, жалпы нығайту 
жаттығулары, диета (жеңілдену күндері), ұйқының қалыпқа ке-
луі (ұйықтар алдындағы қыдыру).

Қарсы көрсетімдер:  күш пен жылдамдық қажет ететін жат-
тығулар, шұғыл қозғалыстар, тыныс алуды ұстап қалумен бай-
ланысты жаттығулар, күшену, ауырлату жаттығулары, пульсті 
жиілететін жаттығулар.

Жаттығулар кешенінің міндеттері: қанайналымның негізгі 
қызметтерін басқарылуын реттейді, жалпы жүрек-қантамырлар 
жүйесінің функционалдық резервтік мүмкіндіктерін арттырады, 
тіндік алмасудың қышқылдану-қалыпқа келтіру белсенділігін 
артырады.

Вегетативті-гипертониялық, гипотоникалық және аралас 
типтерден дистония нейроциркулярлы болуы мүмкін.

Вегетатив дистониясы —  қан тамырларының тонусын (кернеу) жүйке 
реттеуінің кең таралған бұзылуы болып табылады.

Басты белгілері: тыныс алудың, жүрек соғысының жиілеуі, 
ауа жетпеушілік сезімі, апатия, депрессия. 

Көрсетімдер: жалпы дамыту жаттығулары (тыныс алуды 
ұстап тұрмай толық амплитудамен), релакциялық жаттығулар;
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бұлшықеттерге күш түсіру және босаңсытуды алмастырып жа-
сау, кеңістіктегі дененің және бастың қалыбын өзгертетін ве-
стибулярлық аппаратқа арналған жаттығулар, терренкур, баяу 
жүгіру, жүзу, шаңғымен жүру (61 сурет), спорттық ойындар 
(бадминтон, теннис және т.б.), өзін-өзіне массаж жасау. Жат-
тығулар арасында үзілістер жасалады және арнайы тыныс алу 
жаттығулары жасалады. Шынығу жағдайына қарай жүктеме де 
көбею қажет. 

Вегетатив 
дистония-
сы кезінде 
шаңғымен 
жүру ұсыны-
лады

61

Гипертониялық тип бойынша вегетативтік дистонияда ағза-
ның  физикалық жүктемеге жоғары әсер етушілік байқалаты-
нын ескеру керек. Жұмысқа қабілеттіліктің төмендеуі, тез шар-
шау, сабаққа жеке ерекшеліктерге сәйкес қатаң түрде қарауды 
талап етеді. 

Қарсы көрсетімдер: басты кенеттен бұру, алға қарай ке-
неттен иілу, тыныс алуды ұстап тұру, ышқынумен байланысты 
жаттығулар, жылдам әрі күшпен орындалатын жаттығулар.

Жаттығу кешенінің міндеттері: ОЖЖ қызметін қалыпқа 
келтіру, буын тонусын реттеу, артериалды қан қысымының 
төмендету, тыныс алу мускулатурасы күшін арттыру, диафраг-
маның қозғалыстығы, өкпе вентиляциясын жақсарту, ӨӨС 
(өкпенің өмірлік сыйымдылығы) және максималды өкпе венти-
ляциясын арттыру. 

ВЕГЕТАТИВТІ ДИСТОНИЯ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ  ЖАТТЫҒУ-
ЛАР КЕШЕНІНІҢ ҮЛГІСІ

Дене жаттығуларын мақсатты түрде жақсы жүйкелік-эмоци-
оналды фонда және ыңғайлы уақытта (тамақтан соң 1жарым 
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сағаттан соң)  шалқадан жатып баяу әрі орта темппен 3-4 реттен 
орындау керек.

Шалқадан жатып орындалған барлық жаттығулар құрсақ 
тығыршығы мен буынның нығаюына мүмкіндік береді. Диф-
рагманың қозғалғыштығын арттырады. Құрсақ қабырғасын-
дағы қанайналымды жақсартады. Бұл жаттығулар динамикалық 
болғандықтан аяқ-қолдағы, бас миындағы қантамырларда және 
жалпы ағзадағы қанайналымды да жақсартады.
1.   Қолды екі жаққа жібереміз – тыныс аламыз. Баяу тыныс ала оты-

рып, төменгі жіне ортаңғы көкірек тұсын қолмен қысамыз.
2.   Қолды екі жаққа жібереміз – тыныс аламыз. Баяу тыныс ала оты-

рып, көкіреке дейін  бүгілеген тізені жеткіземіз. 
3.   Терең тыныс алу, оң аяқты 25-30 градусқа көтеру. Тыныс ала оты-

рып, жамбас буында бір жаққа айналдыра отырып қозғалыс жасау, 
тынысты шығара отырып, қозғалысты келесі жаққа бұрамыз. Сола 
аяқпен де қайталау.

4.   Қол айқасқан, жоғарыда, терең тыныс алғаннан кейін, тынысты 
шығарарда жайлап отыру, алға бүгілу, аяқ сайсақтарына қолды ти-
гіщу.

5.   Қолды бір жаққа сермеу – тыныс алу. Тыныс шығарарда екі аяқты 
созу, тізе бүгулі, көкірек тұсына жақындатамыз.

6.   тізе бүгулі, табанымызды бір-біріне жақындатамыз, тізені максми-
алды алшақтатып, қайта жинаймыз.тыныс алу ерікті.

7.   Аяқ йықтың деңгейінде, қол бір жақта – тыныс алу. Оң қолмен  
сол аяқтың ұшын ұстаймыз – тынысты шығарамыз. Оң қолмен де 
жасаймыз.

8.   Терең тыныс алу. Тынысты шығара отырып, денені оңға, солға 
бұрамыз. Қолдар дененің бүйір жағына қарай бағытталады.

9.    Терең тыныс алу және дене оңға иіледі, иіліуді арттыра отырып, оң 
қолды көтеріп, тынысты шығарамыз. Екінші жаққа да соны жасау.

10.   Аяқ бірге, саусақтар йықта. Терең тыныс алу, тынысты шығарарда 
йық буындарымен айналдыру арқылы қозғалыстар жасау. Тыныс 
шығарардаденені алға иіп, босаңсу. Ауырлық  түсіріп қайталауға 
болады.

11.  Ішке қапшаға құм салып қоямыз. Тыныс аларда қапшаны ішпен 
көтереміз, жоғарырар болғаны жөн, тыныс шығарарда барынша 
төмен жібереміз.

12. Терең тынысты жіберерде тік қалыпта аяқты 45 градусқа көтеру 
және баяу түсіру. 

13.  Терең тынысты жіберерде бір уақытта аяққа 2-3 кг ауырлық түсіріп 
көтеру және баяу түсіру.

 ШАМАЛАП БЕРІЛГЕН ТЫНЫС АЛУ ЖАТТЫҒУЛАРЫНЫҢ 
КЕШЕНІ 
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Сыртқы тыныс алу аппараттары қызметінің жақсаруы стан-
дартты және тұрмыстық жүктемелерді оңай көтеруге әкеледі, 
шаршаудың болмауына себепкер болады. Ол үшін отырып және 
тұрып орындалатын  келесі жаттығуларды жасау қажет:
1.   Аяқты иықтың деңгейінен алшақ қоя тұрып, қолымызға гантель 

аламыз. Терең демалған соң, демді жіберерде денемізді алға жі-
беріп сол және оң аяғымызға қарай және еденге қарай иеміз.

2    Қолымызда гантель, орындықта отырып саусақтарымыз иығы-
мызда. Иық буындарында айналдыра отырып жасалады. (5-6 рет 
алға, 5-6 рет артқа). Өкпегің жоғары жағы вентеляциясын жақ-
сартады. 

3.   Тұрып орындалады. Қолымызда гантель. Денемізді алға жіберіп 
оң және сол жаққа қарай кезек-кезек қозғатамыз.

Ары қарай тыныс алу жаттығуларына қаңқа мускулатурасы-
ның күшін арттыратын жалпы нығайту сипатындағы жаттығу-
лар қосылады. Сәйкенсінше қантамырлар жүйесі жақсарады. 
Соның арқасында физикалық жұмыс істеу қабілеті, ақыл-ой-
дың шаршауы тоқтайды, күш-қуат пайда болады. Мұндай жат-
тығуларға дененің, аяқ-қолдың, құрсақ тығыршышығы бұл-
шықеттерін нығайтуға арналған жаттығулар жатады. 

АЯҚҚА  АРНАЛҒАН ЖАТТТЫҒУЛАР КЕШЕНІНІНІҢ 
ҮЛГІСІ

Аяққа арналған жаттығулар аяқ бұлшықеттерінің күші мен 
тонусын жоғарылату, артериалды және тамырлық қантамы-
рлары тонусын қалыпқа келтіру мақсатында жасалады.бұл 
жаттығуларды тұрақты түрде жасау барометрлік қысым және 
мидың температуралық төмендеулері салдарынан табанның 
мұздауын болдырмауға мүмкіндік береді. 

1. Орындықта отырып, қолымызды орындықтың үстіне қоямыз. Те-
рең тыныс алғаннан кейін, демді шығарар кезде бір аяқты немесе 
екі аяқты бірдей кезекпен көтереміз. 

2. Орындыққа отырамыз. Терең тыныс алғаннан кейін, демді шығарар 
кезде қолымызды тірек ете отырым денемізді көтереміз.

3. Тұрып тұрамыз, қолымыз еркін. Терең тыныс алғаннан кейін, демді 
шығарар кезде қолымызды алға жіьеріп отырып-тұрып жаттығу жа-
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саймыз. Қайталаймыз (20-25 рет).
Жүктемені секіргіш жіппен секіріп, баспалдақпен жүру 

арқылы толықтыруға болады: терең тыныс алғаннан кейін, демді 
шығарар кезде 4-5 баспалдаққа көтерілу керек. Содан кейін қай-
та терең тыныс алып қайта көтерілу қажет.бір тыныс алғанда 10 
баспалдаққа көтерілгенге дейін жету үшін жұмыс жүргізу керек. 
Аяққа раналған жаттығуларды қолғар арналған түрлерімен ал-
мастырып отыру керек.

ҚОЛҒА  АРНАЛҒАН ЖАТТТЫҒУЛАР
КЕШЕНІНІНІҢ ҮЛГІСІ

Негізінен тұрып тұрған қалыпта орындалады.  
1. Шынтақ буынадрын бүгі және қайта ашу (гантельмен).
2. Жұдырықты жұму.
3. Тениис добын қолмен қысу.
4. Денені жерден қол арқылы көтеру.

а) қабырғада, б.қ. қабырғаға бетпе-бет келеміз 50-70 см. 
Шынтақты бүгіп – тыныс аламыз, денені тік ұстаймыз, (15-
20 рет).
б) жерде б.қ.; ішпен жатып, шынтақ бүгілген, алақан йықтан 
сәл төмен. Терең тыныс алған соң, тынысты шығарарда қол-
ды түзулеп, денені созамыз (3-4 рет).

Үдеріс кезінде және жаттығулардан кейін массаж жасаған 
дұрыс. 

Басты белгілері: көкірек тұсындағы ауырсыну сезімдері, 
жұтынудың қиындығы, бас айналу, жоғары қан қысымы, іштің 
ауруы.

Көрсетімдер: құрамында жануар майлары бар тағамдарды аз 
пайдалану, жұрыс тамақтанк, физикалық жүктемесі аз циклдық 
жаттығулар, жалпы дамыту, тыныс алу, релакциялық жаттығу-
лар, массаж (ұру, мыжудан басқа), пульсті, тыныс алуды, жалпы 
жағдайды қадағалау.

Қарсы көрсетімдер: тыныс алуды ұстап тұруды, ышқынуды, 
күшті және жылдамдықты қажет ететін жаттығулар

Атеросклероз — артерияның (бас миы мен жүрек артериясы) қантамы-
рлардың ішкі қабаттары холестериніндегі түйіндер ошағымен созылмалы 
зақымдалуы. Соның салдарынан май алмасу бұзылады, қантамырлардың 
жарықтары бітеледі, қанайналым нашарлайды.
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Жаттығулар кешенінің міндеттері: қанайналымды жақ-
сарту, ағзадағы алмасу үдерістерін қалыпқа келтіру, жүрек-қан-
тамырлар жүйесі қызметін жақсарту, аяқ бұлшықеттерінің жұ-
мысқа қабілеттілігін арттыру, психоэмоционалды әсер ету.

Тамырдың варикозды кеңеюі — тамырдың кеңейіп түйіндердің пайда 
болуын салдарынан тамырдағы қан ағысының бұзылуына  әкелетін ауру.

Тамырдың варикозды кеңеюі туылғаннан бастап тамырдың 
қабырғалары мен клапандарының толық жетілмеуінен, кейде 
терең тамырларға қанның өтуінің қиындауы салдарынан бо-
луы мүмкін. Сол себепті қаңқа бұлшықеттерінің динамикалық 
жұмысы – тамырдағы қанайналымды жақсартатын бірден-бір 
фактор. Бұлшықеттің белсенді жиырылуы, терең тамырлар, 
бұлшықеттердің босаңсуы кезінде тамырдың беткі қабатынан 
терең қабатына қанның өтуін қамтамасыз етеді. Ұзақ уақыт 
тұрақты түрдегі жүктеме терең тамырларға күш түсіреді, бұл 
тамырды беткі қабатынан қанның өтуін қиындатып, олардың 
толып кетуіне әкеледі. 

Басты белгілері: бұлшықеттердің тез шаршауы, аяқтың 
ісінуі, ауруы, тері тонусының төмендеуі.

Тамырдың варикозды  аладын алдың жолдары бірнеше ша-
раларды қамтиды: таңғы жаттығулар, қозғалыс пен демалыс 
режимі, созылғыш шұлық кию. Қозғалыс пен демалыс режимі 
күні бойы жаттығуларды алматсыра отырып жасауды қажет 
етеді: созылғыш шұлық (бинт) киіп мөлшерленген жүру, емдік 
гимнастика, аяққа арналған жеке дене жаттығуларын жасау 
және әрбір жаттығулардың арасында демалыс жасау. Демалыс 
түрі – жатқан қалыпта 10-20 см-ге аяқты көтеру. Ұйықтар кезін-
де аяққа биіктеу 20-30 см жер жасап, оны көтеріп жату ұсыны-
лады. Аяқ-киім қыспайтын, кең болу қажет. Себебі беткі тамыр 
өтеді.

Көрсетімдер: тігінен және аяқты көтеріп жатқан қалыпта 
аяққа жаттығулар жасау, жамбас пен санға арналған күшпен 
орындалатын көптеген жаттығулар (педальды басу, рәзіңке 
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ленталармен жаттығулар, жүру жаттығулары), тыныс алу жат-
тығулары, босаңсу жаттығулары, стретчинг, массаж және өзді-
гінен массаж жасау элементтері, жүзу, шаңғымен жүру, міндетті 
түрде созылғыш шұлық киіп велосипед тебу. 

Қанайналым компенсациямы кезінде жалпы нығайту және 
арнайы жаттығулардың көлемі артады. Дене жаттығулары аяққа 
ауырлық түсірмей, ісінудің болуын тудырмау керек. Жүйкенің 
эмоционалды жағдайына музыканың оң әсерінен ескере оты-
рып, мақсатты түрде жеке таңдап алынған музыкалық сүйемел-
деу қажет. 

Қарсы көрсетімдер: Тұрған қалыпта жасайтын жүктемесі көп 
жаттығулар. Тромбофлебит санатында дене жаттығуларымен 
айналысуға тиым салынады. Тамақтану кезінде қантамырлар 
склерозын және тұз жиналуына себеп болатын азық-түлітң қол-
данбау (ет бульондары, бұршақтар, тұздықтар).

Жаттығу кешенінің міндеті (25-кесте): перифириялық қа-
найналымды жақсарту, қанайналымның қосымша факторла-
ры көмегімен (қаңқа бұлшықеттерінің жұмысы, тыныс алу) 
жүрек-қантамырлар жүйесі қызметін жақсарту, аяқ-қолдағы 
зақымданған тіндердегеі дистрофиялық өзгерістерді азайту, жұ-
мысқа қабілеттілікті арттыру.

13.4. Тыныс алу жүйесі аурулары
         жағдайында денсаулықты қалыпқа 
          келтіру және алдын алу

Тыныс алу жүйесі ауруларының негізгі түрлері: созылмалы 
бронхит, бронхоэктатикалық ауру, пневмония, бронхпневмония, 
бронх демікпесі. 

Негізгі белгілері: тұншығу приступы, шаршап қалу, жөтел, 
көкірек тұсындағы аурсыну сезімдері.

Тыныс алу жүйесі органдары ауруларының алдын алу үшін 
СӨС қалыптастыру керек. Оның басты факторлары – зиянды 
әдеттерден аулақ болу, темекі шегу, гигиеналық құралдар және 
дұрыс дене жаттығулары, реттелген тамақтану, жоғары күй-
зеліске тұрақтылық, т.б.



25 кесте. Тамырдың варикозды кеңеюі кезіндегі шамалап берілген жаттығулар ке-
шені.

Жаттығулар Мөлшері және әдістемелік нұсқаулар

1. Аяқтың ұшымен жүру, табанмен жүру, табанның ішкі 
және сыртқы жағымен жүру. 1-2 мин

2. Спорттық жүру иммитациясы: табаннан аяқтың 
ұшына ауысу, бүгілген шынтақтармен энергетикалық 
қозғалыстар жасау. 

2-3 мин

3. Б.қ. Тұру қалпындамыз. Аяқтың ұшымен тұрамыз 
және табанмен жерге түсеміз, сол және оң аяқ кезекпен.

6-8 рет, ауырлық түсірмей жасау

4. Б.қ.: Тұру. Аяқтың ұшымен тұрамыз және екі 
табанмен жерге түсеміз.

6-8 рет, ауырлық түсірмей жасау

5. Б.қ.: арқамен жатамыз. Аяқты көтеру,  табанмен 
дөңгелек қозғалыстар жасау, әртүрлі бағытта қозғалту. Әр тарапқа 7-8 рет 

6. Б.қ.: арқамен жатамыз. Аяқты көтеру. 5-6 сілкілеп 
қозғалу жасау, тоқтау. Келесі аяқпен де солай. 5-6 рет.

7. «Велосипед» 10-15 рет

8. Б.қ. арқамен жатамыз. Қолды алға созамыз. Аяқтың 
ұшы өзімізге қарай  - тыныс алу, қолды жіберу, басты 
көтеру, аяқ ұшына қарау, аяқ ұшы өзімізге қарай - 
тынысты шығару.    

6-8 рет

9. Б.қ. еденге отыру, артқа қолды тірейміз. 1-2 аяқ 
алшақ. 3-4 аяқ бірге, б.қ.оралу, аяқ пен қолду жіберу, аяқ 
алшақ – тыныс шығару, б.қ.оралу – тынысты шығару.

6-8 рет. 1-2 күш сала отырып, 3-4 босаңсу.

10. Б.қ. еденде отырамыз, бүгілген тізені құшақтау, 3-4 
б.қ.оралу. 6-8 рет. 1-2 тыныс алу, 3-4 тыныс шығару.

11. Б.қ.: еденде жату, 1 аяқты жоғары көтеру, 2 тізені 
бүгу, 3 аяқты түзету, 4 аяқты жіберу. Келесі аяқпен де 
осылай.

5-7 рет

12. Б.қ. ішпен жатамыз. Тізені бүгу, аяқпен қозғалыс 
жасаймыз. 6-7 рет

13. Б.қ.: ішпен жатамыз. Тік аяқты жоғары көтеру, 
сілкілеу, бұлшықеттерді босату. Келесі аяқпен де солай. 4-5 рет

14. Б.қ. ішпен жатамыз. Аяқпен түрлі бағыттарға 
айналдыра қозғалыс жасаймыз. Келесі аяқпен де солай. 5-6 рет

15. Б.қ.: тізе бүгу арқылы тірек етеміз. 1 бүгілген тізені 
артқа жібереміз, 2 тіземен көкірек тұсына жақындаймыз. 
3 тік аяқпен артқа, 4 б.қ. оралу. Келесі аяқпен де солай.

4-5 рет. 1 тыныс алу, 2 тыныс шығару, 3 тыныс алу, 4 
тыныс шығару.
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Тыныс алу жүйесі ауруларының алдын алу үшін салауатты 
өмір салтын ұстану маңызды болып табылады.  Соның ішінде 
ең мағызды болып табылатыны – жаман әдеттердің болмауы, 
мысалы, шылым шегу, шектен тыс физикалық қысым, стресстің 
жоғары деңгейі және т.б.

 Көрсеткіштер: жалпы дамытушы және арнайы тыныс 
алу жаттығулары, жүзу, шаңғымен сырғанау, баяу жүгіру, т.б. 
спорттық ойын түрлері. 

Тыныс алу жолдары ауруларының алдын алатын негізгі 
жаттығуларды үлкен негізгі төрт топқа жіктеуге болады. 

■ Тыныс алу жаттығулары:
■ терең және  кезекті ұзақ дем шығару;
Ысқыру, т.б. дыбыс шығару арқылы дем алу. Соның 

арқасында ауруды жазатын физиологиялық бронхо дірілі  тыныс 
алу мен тыныс жолын бекіту және  диафрагматикалық тыныс 
алу кезінде іске асады.

1.	 Өкпеге және жоғары бұлшық етке арналған жаттығулар.
2.	 Қысым мен релаксацияны кезектесе отырып қайталайтын 

жаттығулар.
3.	 Қақырықтың шығуына ықпал ететін дренаждық 

жаттығулар.
Тыныс алу жаттығулары тыныс алу механизмін, тыныс 

алуды және қозғалысты басқарады. Тынысты ішке тарту кезінде 
тыныс алу бұлшықеттерінің әсерінен көкірек қуысы фронтал-
ды, тігінен бағытта кеңейеді.

Қол бұлшықеттеріне арналған жаттығулар өкпедегі 
қанайналымды жақсартады, суық тиюді төмендетеді, өкпеде 
тұрып қалу құбылыстарын болдырмайды, пневмосклероздың 
дамуын тежейдң. 

Босаңсуға арналған жаттығулар   жүйке үдерістері ағы-
мын қалыпқа түсіреді,тыныс алу орталығының оянуын азайта-
ды, тыныс алу мускулатурасы тонусын түзетеді және патологи-
ялық спазманы тоқтатады.

Бізге белгілі, тыныс алудың жиілігі мен тыныс алу типі адам-
ның жағдайна байланысты. Жатқан кезде арқа жақта көкірек 
қуысы тынысты ішке тарту қалыбы фазасында болады, ал ди-
афрагма көтеріледі, құрсақ бұлшықеттері қызметі шектеулі 
болады, тынысты шығару қиындайды. Етпетінен жату кезінде 
көкірек қуысының төменгі жағындағы қабырғаның қозғалысы 
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болады. Бір қырынан жату кезінде тірек қызметін атқаратын 
жақтағы көкірек қуысы бұғатталады, ал керісінше қарама-қар-
сы жағы еркін қозғалады. Тігінен болған жағдайда (тұру кезін-
де) – тыныс алу жаттығуларын орындауға ең ыңғайлы күй. Се-
бебі көкірек қуысы мен омыртқаның барлық бағытқа қозғалуға 
мүмкіндігі бар. Отырған қалып төменгі шеткі және жоғарғы 
шеткі тыныс алуды басқарады, ішкі тыныс алу қиындайды, 
отырып бүгілген арқа қалпы жоғары көкірек тұсы мен ішкі ты-
ныс алу аздап жеңілдейді.

Өкпенің әртүрлі аймағындағы вентиляцияны жақсарту өте 
қажет. Вентиляция әлсіз болған жағдайда көкірекпен тыныс 
алу әдісі қолданылады. Өкпенің төменгі бөліктегі вентиляция-
сының күшеюі диафрагмалық тыныс алуды қамтамасыз етеді. 
Шеткі бөліктерді белсендендіру үшін қарама-қарсы жақпен жа-
туға кеңес беріледі. 

Тыныс алу  жаттығуларын орындау кезінде мынаны ескер-
ген жөн: тынысты ішке алу – белсенді үдеріс. Ол тыныс алу му-
скулатурасы жиырылуы есебінен болады. Кәдімгі тыныс шыға-
ру тыныс алуды болдыратын бұлшықеттердің босаңсуы кезінде 
іске асады. Оған көкірек қуысының ауырлы күшң салдарынан 
болады. Баяу тыныс шығару осы бұлшықеттердің динамика-
лық жұмысы есебінен болады. Тыныс шығарудың күшеюі ба-
сты алға қарай иію кезінде, қолды жіберу, денені иію, аяқты 
алға көтеру кезінде болады. 

Бронх демікпесі мен өзге де тыныс алу жүйесі ауруларының 
алдын алу мен емдеу үшін оң нәтижелер Бутейко, Лобанова 
әдістерінен, Стрельникованың пародоксалды гимнастикасынан 
алынды. Жеке ерекшелікке сай, тиімді әдісті медицина немес 
дене тәрбиесі саласының аранйы мамандары бере алады.

Қарсы көрсетімдер: өкпенің асқынған ауру түрлерінде, қа-
терлі ісік жағдайында дене жаттығуларын жасауға болмайды. 
Бронх демікпесі жағдайында үлкен дене жүктемелері, тыныс 
алуды ұстап тұратын, ышқынуды қажет ететін жаттығулар 
жасауға, суық сумен денені шынықтыруға, хлорлы бассейнде 
жүзуге болмайды.

Жаттығу кешенінің міндеттері (26 және 27 кесте): бронх 
пен өкпе қызметі бұзылымын қалыпқа келтіру, бронх пен брон-
хиол спазмасын түсіру, қанайналымы мен лимфайналымын қа-
лыпқа келтіру.
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Өкпедегі тұрып қалу құбылыстарын төмендету, гипоксия, 
тыныс алу жиілігі мен тереңдігін қалыпқа келтіру. Музыкалық 
сүйемелдеу тыныс алу мускулатурасы тонусын төмендетедуге 
себеп болады. 

Келтірілген кешенді жаттығулардан бөлек аранй жаттығу-
лар, жүріс, баяу жүріс, қозғалыс ойындары, басқару жаттығу-
лары қолданылады.

13.5. Ас қорыту органдарының
           аурулары жағдайында денсаулықты 
         қалпына келтіру және алдын алу 

Ас қорыту органдары ауруларының себептері ОЖЖ қыз-
метінің бұзылуынан, тамақтанудың режімінен, дәрумендердің 
жетіспеушілігінен, ішімдік, темекі, тамақ ішкен соң белсен-
ді дене жаттығуларын жасағанан, дұрыс дене жүктемесі бол-
мағаннан, отырып жасайтын жұмыстан болады. 

Ас қорыту органдары ауруларының негізгі түрлері – га-
строптоз, язвалық аурулар, гастродуоденит, колит, холецистит, 
өт айдау жолдары дискинезиясы, гастрит.

Негізгі белгілері: іштің айналасында ауырсыну сезімдері, 
лоқсу, құсқысы келу, тәбеттің бұзылуы.

Дене жаттығуларын аздап айналысу асқазанның секреторлы 
және эвакуаторлы қызметін қалыпқа түсіреді, ал белсенді жат-
тығулар керісінше нашарлатады. Арнайы жаттығуларды қолда-
ну және сегментарлы-рефлекторлы массаж бұзылған қызмет-
терді ретке келтіреді. Іштегі және жамбастағы бұлшықеттерге 
арналған жаттығулар созылмалы колит, холецисит, дискинезия 
жағдайында жақсы көмектеседі және тыныс алу жаттығулары 
ішкі органдарға массаждық қызмет атқара отырып іш қуы-
сындағы қын және лимфа айналымын жақсартады. Сонымен 
қатар іш тығыршығына арналған жаттығулар ішкі қысымды 
арттырып жіберуі мүмкін. Сол себепті асқазан жарасының 
асқынған спастикалық формаларында  жасауға болмайды. 
Осы ауруы бар адамдарға тыныс алу гимнастикасы, босаңсуға 
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арналған жаттығулар, арқамен жатып тізені бүге отырып жасау 
пайдалы болады. 

Көрсетімдер: іш тығыршықтарына арналған жаттығулар 
(олардың саны жалпы жағдай мен шынығудың жақсаруына бай-
ланысты көбейеді), тұрақты және динамикалы тыныс алу жат-
тығулары, баяу жүріс, эмоционалды жаттығулар (ойындар, му-
зыкалық сүйемелдеумен). 

Жоғары секреторлы функциялы гастрит жағдайында са-
бақ барысындағы жүктеме орташа және орташадан жоғары болу 
қажет. Тамақтану алдында жаттығулар тоқтатыла-
ды. 

Көрсетімдер: бұлшықеттердің ірі және ор-
таша топтарына арналған жаттығуларды көптеп 
қайталау, сілтеу қозғалыстары, снарядтармен 
жаттығу, диафрагмалы тыныс алуға, босаңсуға, 
іш тығыршықтарына арналған жаттығулар (олар-
дың саны біртіндеп арта береді). Темп баяу, қозға-
лыстар бірқалыпты.

Асқазан жарасы мен 12 елі ішек ауруы 
жағдайында іштің айналасын байқау керек және 
іштің тығыршықтарына түсірілетін жүктемені 
ақырындап көтеру қажет. Іш тығыршықтарына 
арналған жаттығулар босаңсумен байланысты 
жасалатын тыныс алу жаттығуларымен сәйкес 
жүзеге асырылады. 

Көрсетімдер: диафрагмалы тыныс алу, бірқалыпты сипат-
тағы жүріс, жүзу, шаңғымен, конькимен жүру, снарядтармен 
(массасы 0,5 кг дейін) жаттығу, спорттық ойындар (бадминтон, 
үстел теннисі – 62 сурет).

Жаттығулар тұрған қалыпты, отырып, жатып орындалады. 
Жаттығу темпі баяу, бірқалыпты (асқазанның секрециясы мен 
жоғары қлзғалыс белсенділігін төмендету). Тыныс алудың ам-
плитудасы, қолмен, аяқпен, денемен тоықтай қозғалыс жасау.

Қарсы көрсетімдер: кенеттен болған қозғалыстар, аурудың 
асқынған жағдайындағы кез-келген жүктеме.

Асқазан жара-
сы кезінде үстел 
теннисін ойнау 
ұсынылады

60
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Холцистит және өт айдау жолдарының дискинезиясы 
жағдайында дене тәрбиесінің тиімділігі жалпы нығайтатын 
және тыныс алу жаттығуларын дұрыс таңдаумен байланысты 
болады. 

Дискинезияның түрлі формалары дене тәрбиесінің түрлі 
әдістерін талап етеді. Дискинезияның гипокинетикалық фор-
масы тыныс алу және тыныс шығару кезінде тыныс алудың 
баяулауы ауру белгілерін азайтуға негіз болады. 

Көрсетімдер: ішке қысым түсірмейтін іш тығыршықта-
рына арналған жаттығулар, жүріс, қозғалыс ойындары, жүзу, 
шаңғымен жүру, жаяу жүрістер.

Арқамен жатып б.қ. қолданылады, оң жақ және сол жақпен 
жату, тізеге күш түсіріп тірек етеміз.сол жақпен жатып орын-
далатын жаттығулар өттің бөлінуін жақсартады,  оң жақ болса 
бауырға массаж болады.

Дискинезияның гипокинетикалық формасы мускулатура-
ның босаңсуына байланысты жаттығуларды қамтиды.

Көрсетімдер: мөлшерленген жүріс, жүзу, шаңғымен жүру, 
ішке қысым түсірмейтін іш тығыршықтарына арналған жат-
тығулар, тыныс алу жаттығулары,  босаңсуға арналған жат-
тығулар.

Арқамен жатып, оң және сол жақ бетпен жатқанда б.қ. қол-
данылады.  

Қарсы көрсетімдер: жүгіру, секіру, ішке қысым түсірмейтін 
іш тығыршықтарына арналған жаттығулар, қозғалыс ойында-
ры, снарядтармен жаттығулар.

Жаттығу кешенінің міндеттері (28 кесте): ауырсынудан 
арылу, қышқылдану-алмасу үдерістерін жылдамдату және  шы-
рышты қабықтың регенерациясы. 

13.6. Бүйрек аурулары жағдайында ден-  
         саулықты қалыпқа келтіру және
         алдын-алу. 

Бүйректің физиологиялық рөлі өте ауқымды – су мен тұз-
дың балансы тұрақтылығын қамтамасыз ететін  маңызды жүйе. 
Бүйрек арқылы су мен тұздың шығуы энергетикалық шығын-
ның белсенділігіне тікелей байланысты. 



28-кесте. Ас қорыту органдарының аурулары жағдайында жасалатын жаттығулар кешені

Жаттығулар Мөлшері және әдістемелік нұсқаулар

1. Б.қ. – арқамен жатамыз, тізе бүгулі. Тыныс 
алуда ішті ауаға толтыру. 

Жүктемені босаңсумен алмастыру

2. Б.қ.: 1-2 сол аяқтағы тізе буынын бүгу, оң 
аяқпен оны ұстап, 3-4 б.қ.оралу. келесі аяқ 
пен қолға да жасау.

4-5 рет. 1-2 тыныс алу, 3-4 тынысты шығару

3. Б.қ.: сол аяқтағы жамбас буынын бүгу, 1-2 
сол аяқпен оны ұстап, 3-4 б.қ.оралу. келесі 
аяқ пен қолға да жасау.

4-5 рет. 1-2 тыныс алу, 3-4 тынысты шығару, 
босаңсу.

4. 2. Б.қ.: оң жақ бүйірмен жату, оң қол бастың 
жоғары жағында, тізе бүгулі, диафрагмалық 
тыныс алу. Келесі аяқпен де солай.

4-6 рет.

5. Б.қ.: тұрамыз, тізені тірек етеміз. 1-2 аяқты 
арта сермейміз, 3 тізені көкірекке жеткіземіз, 
4 б.қ.ораламыз, келесі жаққа қайталаймыз

6-7 рет. Ерікті тыныс алу

6.  Б.қ.: 3-4 б.қ. аяқ йық деңгейінде,  пен 
қолға да жасау.

5-6 рет. 2-3 тыныс алу, 4 тынысты шығару.

7. Б.қ.: 3-4 б.қ. аяқ йық деңгейінде,  қол 
белде. 12 шынтақты алға шығарамыз, 3 
көкірек аймағында созылу, 4 б.қ. оралу

4- 5 рет. 1-2 тыныс алу, 3-4 тынысты шығару.

8. Б.қ.: 3-4 б.қ. аяқ алшақ, қол бастан жоғары, 
1-2 денені оңға бұру, оң қолды бір жаққа 
жіберу,  3-4 б.қ. оралу. Келесі жаққа да жасау.

5-6 рет. 1-2 тыныс алу, 3-4 тынысты 
шығару,босаңсу.

9. Б.қ.: негізгі тұрыс. 1-2 қолды жоғары 
көтеру, оң аяқты артқа аяқ ұшына апарамыз, 
3-4 бастапқы қалыпқа ауысу.

5-6 рет. 1-2 тыныс алу, 3-4 тынысты шығару.

10. Б.қ.: негізгі тұрыс,  оң аяқты артқа 
аяқ ұшына апарамыз, қолды жан-жаққа 
жібереміз, 3-4 бастапқы қалыпқа ауысу. 
Кеелсі жаққа ауысу.

4-6 рет. Ерікті тыныс алу

11. Б.қ.: негізгі тұрыс,  1-2 сол аяқты көтеру, 
тізе  бүгулі, тізеге  оң қол шынатағын тигізу, 
3-4 б.қ. оралу.

4-6 рет. 1-2 тыныс алу, 3-4 тынысты шығару.

12. Б.қ.: негізгі тұрыс. 1-2 қолды жоғары 
көтеру, 3-4 босаңсыта отырып төмен түсіру.

-

13. Жүру (4 қадам тыныс алу, 4 қадам тыныс 
шығару)

-
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Сондықтан жеткіншіктердің бүйрек қызметі үлкен жүк-
темесімен ерекшеленеді. Олардың суды көп қажет етуі сон-
дықтан. Бүйректің және зәр шығару жолдары қызметін орталық 
жүйке жүйесі реттейді. 

Бүйрек ауруларына пиелонефрит, бүйрек тасының түрлі 
формалары жатады. 

Пиелонефритті туындататын себептер көп болуы мүмкін. 
Бұл ауру түрі иммундық механизммен, дәрі-дәрмек пен хими-
ялық заттарға аллергиялық реакциялармен байланысты немесе 
ұзақ уақыт бүйрек үшін токсинді байланыстардың болуынан 
(ауыр металдардың тұздары, ауырсынуды басатын дәрілер) 
туындайды. Ангина мен қызамық стрептококтың бірнеше 
түрлерінен туындаған жағдайда пиелонефриттің пайда болуы 
мүмкін. Сол себепті қыста және күзде, күннің суық күндерінде 
суық тиюді болдырмас үшін жылы аяқ киім киіп, белді жылы 
ұстау керек. Пиелонефрит өте сирек жағдайда судың жетіспе-
ушілігінен болуы мүмкін. Бүйректің кебу салдарынан өз қыз-
метін жоғалтып, оның жұмысы нашарлайды.

Бүйрек тасы ауруы – зәрдің құрамына кіретін заттардың салдарынан 
бүйректе тастың пайда болуы.

Бүйрек тасы ауруларының себебі іріңді суық тию үдерістері, 
әсіресе пиелонефрит, ішкі секреция бездерінің ауруларынан бо-
луы мүмкін. Өмір сүру салтының, тамақтанудың, судың үлкен 
әсері болады. 

Басты белгілері: жалпы әлсіреу, бас ауруы, белдің ауруы, зәр 
шығарудың жиілеуі, шаншулар. 

Бұлшықеттердің әлсіз және белсенді қызметінен зәрдің 
бөлінуі артады. Бұлшықетте айтарлықтай жүктеме болған 
жағдайда жеткіншіктер мен ересектерде бұл үдеріс төмендейді. 
Бұл буындардың бітелуі мен бүйрекке қанның баруы жағдай-
ының нашарлауымен, бұлшықеттерде судың тұрып қалуымен 
түсіндіріледі. 

Мөлшерленген аздаған дене жаттығулары бүйрекке қанның 
баруын және зәрдің бөлінуін жақсартады. 
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Дене тәрбиесімен жеке айналысу бүйрек қызметіне функци-
оналды әсер етудің құралы бола алады. Бұлшықет жүктемесінің 
емдік әсерінен басқа жаттығуларлың арнайы кешенін құру 
кезінде кейбір жаттығулардың және массаждың бүйрек аймағы 
терісіне және бүйрекке қан бару дәрежесіне әсер ететінін де 
ескерген жөн. 

Көрсетімдер: реттелген диеталық тамақтану, күн тәртібі мен 
демалыстың қатаң режимі, сұйықтықты қабылдауды азайту, 
жеке гигиена ережесін сақтау, инфекциялы, респираторлы ау-
рулардың алдын алу, ағзаны нығайту, санаторийлік-курорттық  
емделу, жалпы дамыту жаттығулары, тасты шығаруға мүмкіндік 
беретін ішкі қысымды тербелтетін іштің тығыршықтарына ар-
налған арнайы жаттығулар. Тыныс алу, соның ішінде дифрагма-
лық тыныс алу жаттығулары, жүгіру, жүрістің түрлері (мысалы 
тізені жоғары көтеріп жүру), денені кенеттен қозғалтып жасала-
тын жаттығулар. Секіруді, денені сілкілеуді қамтитын қозғалыс 
ойындары, секіргішпен жаттығулар жасау, воллейболмен айна-
лысу, теннис доптарымен ойнау, велосипед тебу, велотренажер-
да жаттығу (63-сурет).

Велотренажер-
ларда

63
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Қарсы көрсетімдер: ауыр заттарды көтеру, салқындау, қат-
ты шаршау, белсенділігі өте жоғары немесе әлсіз жаттығулар 
және тым ұзаққа созылатын түрлерін жасау, аурудың асқынған 
кезеңінде кез-келген жаттығуды жасау, спирттік ішімдіктерді 
қолдану, темекі.

Жаттығудың кешенді міндеттері: ағзаға реттушілік әсері, 
алмасу үдерістерінің жақсарту, ағзаның қорғаныштық қабілетін 
арттыру,  тастың шығарылуына жағдай жасау,  зәр шығару қы-
зметін ретке келтіру. 

БҮЙРЕК АУРУЛАРЫ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ
ЖАТТЫҒУЛАР КЕШЕНІ:

1. Тізені жоғары көтеру арқылы жүру
2. Табанның ұшымен, өкшемен жүру, қолды басымызға қоямыз
3. Отырып жүру, қолымыз белде
4. Б.қ.: қол дене тұсында. Қолды жоғары көтеріп, аяқты сермей-

міз – тыныс аламыз. Б.қ. оралу.
5. Тұрған қалыпта қолымызды жан-жаққа сермейміз, денемізді 

оңға және солға кезекпен бұрамыз
6. Тұрған қалыпта аяғымызды иық деңгейіне қойып тыныс ала-

мыз. Дененімізді оң тіземізге қарай бағыттаймыз және тыны-
сты шығарамыз. Бастапқы қалып қайта ораламыз.  Сол тізеге 
қарай да жасаймыз. 

7. Тұрған қалыпта жоғары қарай созылып  тыныс аламыз. Босаң-
су және тынысты шығару

8. Арқамен жатамыз. Аяқтың буындарын кезекпен қозғалтамыз.
9. Арқамен жатамыз. Аяқтарымызды тіземізді бүгу арқылы 

ішімізге қарай қозғалтамыз
10. Арқамен жатамыз. Белді көтереміз жәнеы тыныс аламыз, 

бастапқы қалыпқа келеміз де тынысты шығарамыз.
11. Арқамен жатамыз. Белді көтеріп аяқты екі жаққа кезекпен 

сермейміз. Тыныс аламыз. Бастапқы қалыпқа келеміз де ты-
нысты шығарамыз.

12.  Арқамен жатамыз. Босаңсу. Диафрагмалды тыныс алу
13.  Оң жақпен жату – тыныс алу. Аяқты бүгіп, оны ішке қарай 

қозғалтамыз – тынысты шығарамыз. Келесі жаққа да тағы со-
лай жасаймыз. 

14.  Оң жақпен жату.  Аяқты тік қалыпта артқа жіберу – тыныс 
алу. Алға жіберу – тынысты шығару. Келесі сол жақпен жатып 
та осылай қайталау.

15.  Бастапқы қалыпта тұру. Өкшені көтеріп, денені қозғалту.
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16.  Гимнастикалық қабырғада бастапқы қалыпта тұру, қолымыз 
иықтың деңгейінде. Бірқалыпты тыныс алу. 

17. Гимнастикалық қабырғада бастапқы қалыпта тұру, қолы-
мыз иықтың деңгейінде.  Екі аяқты тік қалыпта көтереміз.

18. Келесі бағытқа да жасап қайталаймыз. Бастапқы қалыпта 
тұрамыз. Бір аяқпен және екі аяқпен қатар секіреміз.

Секіргішпен орындалатын жаттығулар. Секіргіш 270 см 
жіптен немесе рәзіңкеден болуы мүмкін. Секіргішпен секіру 
жүрек-қантамырлар, тыныс алу жүйелерін шынықтыру үшін, 
ішкі органдар аппаратынмен байланысты буындарды, аяқтың 
бұлшықеттерін қатайтуға қолданылады. Аяқ бұлшықеттер то-
бының босаңсып қайта жиырылуының ритмикалық алмасуы 
қанайналымды жақсартады. 

Секіргішпен жаттығулар қозғалыстарды басқаруға, 
төзімділікті арттыруға көмектеседі. Осы жаттығулардың эмо-
ционалдығы, әсіресе ол музыка сүйемелдеуімен орындалатын 
болса, ағзаға оң әсер етеді. 

 

Воллейбол және теннис доптарымен орындаталын жат-
тығулар. Бұл лақтыру және тосып алу жаттығулары. Олар ко-
ординациялық мүмкіндіктерді дамытудың, ептілікті, жылдам-
дықты,  дәлдікті жетілдірудің, бел аймағындағы бұлшықеттерді 
нығайтудың жақсы жолы болып саналады. Лақтыру, тосып алу 
жаттығулары ара-қашықтықты ұлғайтумен, ұшудың траектори-
ясын өзгертумен, бастапқы қалыпты өзгерту арқылы күрделеніп 
отырады. 

С е к і р г і ш п е н 
секіру аяқтың бұл-
шықеттерін қатай-
туға қолданылады. 
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Жоғарыда аталған жаттығуларды алмастырып отыруға бо-
лады. Үзілісте міндетті түрде демалу керек. Кешенді жаттығу-
ларды 30-40 минут ішінде орындау ұсынылады. Себебі дәл осы 
уақыт аралығында максималды тиімділікке жетуге болады. 

ТҚА БҰЗЫЛЫМДАРЫ ЖАҒДАЙЫНДА ДЕНСАУЛЫҚТЫ 
ҚАЛЫПҚА КЕЛТІРУ ЖӘНЕ АЛДЫН АЛУ

Дұрыс мүсін келесі белгілермен сипатталады:
■ бастың тік қалыбы, мойын-йық сызығының симметри-

ялылығы;
■  жауырын бұрыштарының бірдей деңгейі және олардың 

айырмашылықтары айтарлықтай болуы (қарапайым сы-
зғыштың көмегімен анықтауға болады);

■ бұлшықеттердің астындағы қатпарлардың біркелкі 
көлемі;

■ бөксе үшбұрыштары көлемінің бірдей болуы және сим-
метриялылығы;

■ қылқанды өскіндердің тіке сызығы. Бұл сызық айқын 
көріну үшін басты төмен қаратып қылқанды өскіндерді 
саусақпен басып көру керек. Бұдан терінің гиперемиясы 
пайда болып, сызық анығырақ көрінетін болады;

■ омыртқалардың (мойын және бел) қалыпты көлемі 
мүсіннің сипатын бере алады, мысалы: дұрыс мүсін, до-
малақ арқа, тегіс арқа, бүкір мүсін. Дұрыс мүсін жағдай-
ында омыртқа иілгішері біркелкі орналасады, ал дұрыс 
болмаса тым анық немесе жеткіліксіз көрінеді.

 Дұрыс мүсінді арнайы құралдарсыз қалай анықтауға бола-
ды? Ол үшін қабырғаға жақын тұру керек. Егер мүсін дұрыс 
болса арқамен қабырғаға тұрған кезде, бастың бір бөлігі, шын-
тақ, жамбас және табан қабырғаға тиіп тұрады, бұл дұрыс 
мүсін. Ал басқалары тиіп тұрып, жамбас тимесе – бұл дұрыс 
емес мүсін.

Мүсіннің бұзылуы тек әдемілікті құртпай, ішкі органдардың 
қызмет етуіне әсер етеді.

Көкірек қуысы қозғалысы амплитудасының азаюы және 
диафрагмалар тыныс алу органдарын бұзады. Адам дұрыс 
мүсінді қалыптастырам деп көкірек қуысы бұлшықеттеріне 
күш түсіреді және дұрыс тыныс алмайды. Жүрек-қантамырлар 
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жүйесінің жұмысына қолайлы жағдай нашарлайды. Ішкі қы-
сым тербелісінің азаюы асқазан-ішек жолдарына кері әсер етеді. 
Мүсінінде бұзылымы бар адамдарда дұрыс емес ұйқы, тәбет, 
зейіні төмен болады, қозғалыс үйлесімі бұзылады.

Мүсін бұзылуының негізгі себептері: дененің ұзақ уақыт 
бойы дұрыс емес қалыпта болуы, омыртқаға күш түсу, бұл-
шықеттерге жүктеменің теңдей түспеуі, мускулатура қызметінің 
мүмкіндігі төмен жағдайдағы статикалық күйдің бұзылуы. 
Туылғаннан мүсіннің дұрыс болмауы да мүмкін. Мүсіннің бұ-
зылуы жалпақтабандылыққа әкеліп соқтыруы да мүкін. Оның 
басты себебі бұлшықеттердің әлсіз болуынан жеткіліксіз бел-
сенділікте болуы. Мүсінді және жалпақтабандылықты арнайы 
қозғалыс белсенділігі арқылы қалыпқа келтіру адамның жасына 
байланысты:

Неғұрлым бұзылым ерте анықталса, соғұрлым оны емдеу, тү-
зету оңай болады.

ТҚА бұзылымдарын түзету және алдын алудың басты мін-
деті – мақсатты түрде қозғалыс белсенділігінің (ритмикалық 
және атлетикалық гимнастика, стречинг, ерікті және еріксіз со-
зылу (65-сурет), шығыс гимнастикасының элементтері, жүзу, 
омыртқа айаласына, мойынға массаж жасау) түрлерімен айна-
лысу.

 

Созылу жаттығу-
лары мүсінді қа-
лыпқа келтіруге 
пайдалы
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 ТҚА түзетуді ерте жастан бастаса, нәтиже де жылдамырақ 
болады. 

■ Мүсіннің дұрыс болмауын болдырмас үшін:
■ Сыртқы орта жағдайын жақсарту;
■ Жеке және қозғалыс режимін реттеу;
■ Дұрыс тамақтану;
■ Дұрыс ұйқы;
■ Түзету жаттығуларын қоса отырып, жүйелі түрде дене 

тәрбиесімен айналысу;
■ Сауықтыру шаралары (шынықтыру, шаңғымен жүру, ту-

ристік қыдырулар, жүзу).
Түзету гимнастикасын жүргізуге қажетті тиімді әдістердің 

негізін құрайтындар:
■ - ТҚА бұзылымы түріне және санатына қарай арнайы 

жаттығулары жинақтау;
■ - әсер етудің жан-жақтылығы (кешенді жаттығулар мүм-

кіндігінше бұлшықеттер тобының көп бөлігіне әсер етіп, 
ағзаға біркелкі әсер етуді қамтамсыз ету керек )

■ - дәстүрлі емес гимнастика түрлерін қолдану, музыка-
лық сүйемелдеу;

■ - бұлшықеттерге күш түсіру және босаңсыту;
■ -   идеомоторлы жаттығу әдісін қолдану;
■ - ерікті және еріксіз созылуға арналған жаттығулар;
■ - омыртқа айаласына, мойынға массаж жасау;
Тек кешенді және жан-жақты (гигиеналық және сауықтыру 

факторлары, дұрыс тамақтану және ұйқы, оңтайлы оқу жүкте-
месі, түзету гимнастикасы) әсер ету арқылы ғана ТҚА түзетуде 
және алдын-алуда нәтижеге жетуге болады.

ТҚА бұзылымдары сколиоз кезінде нақты көрінеді                
(66-сурет).

Басты белгілері: омыртқаның қисаюы, арқаның ауру, әсіре-
се жүктеме кезінде.

Сколиоз — омыртқаның бір бүйірге қарай қисаюы. 



243

АРНАЙЫ 
БӨЛІМ
СТУДЕНТ-
ТЕРІНІҢ  ДЕНЕ 
ТӘРБИЕСІ

ТҚА ауруларының кең таралған түрі – остехондроз.

Бұл ауру көбінесе жұмысқа қабілетті жаста пайда болады 
және ұзақ уақыт жұмысқа қабілеттілікті жоғалтуға әкеледі.

Омыртқа остехондрозы омыртқа аралық дискілердің жасына 
қарай өзгеруі, тұқым қуалау арқылы, олардың созылмалы жа-
рақат алуынан, сегментарлы қанайналымның бұ-
зылуы және т.б. салдарынан туады.

Бірінші кезекте остехондрозбен жұмысты 
ыңғайсыз статикалық қалыпта, жағдайда, үлкен 
жүктемемен орындайтын адамдар ауырады. Сон-
дай-ақ сүйек-бұлшықет аппартының жеткіліксіз 
дамуы салдарынан туындайды.

Аурудың дамуына туылғаннан бұлшықет-бай-
ланыс аппараты жеткіліксіздігі үлкен әсерін 
тигізеді. Бұл остехондроз жағдайнада түрлі не-
вралгиялық құбылыстарды тудырады. Үдерістің 
санатына байланысты ауырсыну сезімдері  кенет-
тен пайда болып, қайта жоғалады және сыртқы 
факторлармен байланысты болады (шамадан тыс 
дене жүктемесі, ыңғайсыз қалып).

Мойын жүйке омыртқаларының зақымда-
нуынан бас ауруы, есту, көру қабілеттері өзге-
реді, көкірек айналасы зақымданған болса,  қа-
бырғаралық невралгия байқалады, жүрек тұсында 
(кардиопатия); невралгиялық белгілерде омыртқаның бел жақ 
бөлігінде аяқтың ауру сезімдері байқалады.

Басты белгілері: асқынған және созылмалы ауру сезімдері, 
қимылдай алмай қалу, арқаның ұюы.

Остеохондроз — сүйек пен шеміршек тканіндегі 
дистрофиялық процесс.

Сколиоз 
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Қарсы көрсетімдер: статикалық жүктемесі бар жаттығулар. 
Сондай-ақ дене жаттығуларымен айналысу сабақтарында қар-
сы көрсетімдері бар:

■ Барлық ауру түрлерінің асқынған формасы;
■ Асқынған кездегі созылмалы аурулар;
■ Асқынған инцекциялы аурулар;
■ Қатерлі ісік аурулары;
■ Қанайналым жетіспеушілігі;
■ 12 айдан аз миокард инфаркті;
■ Жүректің және аортаның аневризмі;
■ Қан ағу қаупі;
■ Миокардиттер;
■ жүректің жиырылуы 100 соғ/мин жиіліктегі синусты та-

кихардия ;
■ жүрек ритмінің ауыр бұзылымдары;
■ артериалды гипертензия;
■ көз қарашығының өзгеруі;
■ қант диабетінің ауыр түрі
Остехондрозбен күресуге арналған көптеген нәтижелі әді-

стер мен құралдар әзірленді.
Алдын-алу шаралары ағазаны жалпы сауықтыруға арналу 

қажет және омыртқа остехондрозының дамуына, пайда болуы-
на негіз болатын себептер мен факторларды анықтауға көмек-
тесу қажет.

Остехондроздың алдың алудың бірден-бір жолы барлық 
жағдайда омыртқаның табиғи қалпын сақтау, арқаның бұл-
шықет-байланыс апаратын нығайту.

Ұйықтар кездегі қалып та маңызды. Арқамен ұйықтаған 
және жартылай қатты төсекте кішкентай жастықта жатқан пай-
далы. Дәл осы қалыпта омыртқа сүйектеріне графитациялық 
жүктеме азаяды және физиологиялық қисық қалпы сақаталады. 

Остехондроздың алдын-алу үшін сабақ кезінде, өндірісте, 
тұрмыста клесі шараларды сақтау керек:

■ бүгілу жағдайында 5-10 минуттан артық жұмыс жаса-
мау;
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■ ауыр заттарды көтермеу;
■ арқамен жатып кітап оқымау (әсіресе биік жастықпен);
■ статикалық қалыпта 105-2,0 сағаттан соң арқа бұлшықет-

терін қатайтатын, омыртқа бағанасын  босататын 5-10 
минуттық кешенді жаттығулар жасаған жөн.

Жоғарыда ұсыныстар омыртқа аралық шеміршектер мен 
арқа-ми жүйкелерінің зақымдануын алдын-алатын пассивті ша-
ралар болып саналады.

Алданы-алу шараларының сәттілігі омыртқааралық шемір-
шектегі дегенеративті өзгерістердің шеміршектердің жақсаруы-
на қаншалықты көмектесе алатынына, икемділік қасиеттірін 
қалпына келтіре алатынына байланысты. Бұл дене жаттығу-
лары арқылы жүзеге асады. Дене жаттығулары омыртқаара-
лық шеміршектерін созады, оладың қоректенуін жақсартады, 
оттегімен байытады, шлактардың жойылуын жылдамдатады.
кел-келген түрлі және мөлшермен жасалған дене жұмысы омы-
ртқа бағанасына оң әсерін тигізеді. Статистикаға сәйкес,  дене 
жүктемесі аз болуымен байланысты жұмыс істейтін адамдарда 
омыртқа остехондрозы жиірек кезедеседі. Ал гиподинамиямен 
байланысты мамандық өкілдерінде және ауыр дене еңбегімен 
айналысатын адамдарда сирек болады.

Жаттығулардың ерекшелігі бұлшықеттерді дамыта отырып, 
қозғалмайтын нысанға әсер етеді және дененің дискомфортты 
қалыбын сақтайды. Сыртқы жұмыс болмағандықтан бұлшықет-
тердің ұзындығы өзгерізсіз қалады. Изометрикалық  жаттығу-
лар максималды жүктемені талап етеді, сәйкесінше жаңа ми-
офибрилл синтезіне жағдай жасайды, одан соң әр талшықтың 
күші артады. Осы жаттығуарды орындау кезіндегі күштің артуы 
байқалады.

Дене жаттығуларының кешендері  остехондроздың алдын-алуда қолдана-
тын динамикалық режимге басымдық беріле орындалады. Бұлшықеттердің 
жиырылуы қайта босаңсуымен алмасып отырады. 
Сондай-ақ статикалық қалыпта орындалатын кешенді жаттығулар да әзір-
ленді.
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Омыртқаның ептілігінің артуы изометрикалық жаттығулар-
дың көмегі арқылы болады.

Ұсынылған жаттығулар йога жаттығуларымен ортақ ерек-
шеліктерге ие, сондай-ақ европалық гимнастика жаттығула-
рымена да жақын. 

Жаттығу кешенінің міндеттері: ағзаның бірнеше ішкі қыз-
метін жақсарту, дұрыс мүсінді қалыптастыру, ептілік пен күшті 
қалытастыру, ағзаға жалпы нығайту әсерін тигізу, қан-лимфа 
айналымын жақсарту, омыртқа бағанасы аймағында тканьдік 
алмасу, омыртқа бағанасы бұлшықет-байланыс аппаратын және 
аяқ бұлшықеттерін нығайту, буындардағы қозғалмай қалу мен 
сіресіп қалуды қалыпқа келтіру. Мүсіннің бұзылымы мен қиса-
юын түзету, омыртқа бағанасы қозғалысының көлемін арттыру,  
омыртқа бағанасын ауырлықтан босату, жүйке талшықтарын 
қалыпқа келтіру.

Ұсынылып отырған кешен жалпыға бірдей қолжетімді, жас 
ерекшелігіне сай шектеу қойылмайды.

Статикалық жаттығуларды тыныс алу жаттығуларымен, 
гипервентиляциямен алмастырып отыру керек. Бұл алмасуды 
сақтамаса ағзаға статикалық жүктемелердің әсері кардиореспи-
раторлық жүйе тарапынан  қолайсыз жылжуға әкеледі. 

ОСТЕХОНДРОЗ КЕЗІНДЕГІ КЕШЕНДІ ЖАТТЫҒУЛАР

1-жаттығу

1.   Б.қ: қолдар көкірек тұсында, алағанымызыды ашамыз .
2.    Қолымызды алға күшпен созамыз, содан соң екі жаққа қай-

та бос жібереміз, саусақтарымызды айқастырамыз.
3.  Бүгілеміз, бастымызды артқа жіберіп, қолды максмиалды 

артқа жібереміз (10 с ұстап тұрамыз – 10-ға дейін санай-
мыз).

4.    Баяу алға қарай иілу, қолдарымызды артқа жіберіп, оларды 
жоғарыда ұстап тұрамыз, мойынның бұлшықеттерін бо-
саңдатамыз, тізені бүкпейміз.

5.   Қолдарды жоғары созамыз, сәл бүгіліп саусақтарымызға қа-
раймыз.

6.   Б.қ.келеміз. 3 рет қайталаймыз.
Жаттығулар жасалған соң – мұрынмен терең демаламыз (3 

с) жіне ауыз қуысы арқылы тынысты шығару (4 с).
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1 

   

2 

 

2-жаттығу
1. Б.қ.: тұрамыз,  аяқты алшақ қоямыз, қолымыз екі жақта.
2. Солға иілеміз, 
3. Б.қ келеміз – терең тыныс алу – тынысты шығару
4. Келесі жаққа да осы жаттығуларды жасаймыз.

 
 
 

3-жаттығу

1. Б.қ: негізгі тұрыс, қол белде.
2. Алға иілу (осы қалыпта 5 с).
3. Солға иілу (осы қалыпта 5 с).
4. Иілу (осы қалыпта 5 с).
5. Оңға иілу (осы қалыпта 5 с).
6. Б.қ.келу
7. 7 – 10 келесі жаққа да қайталау.
Иілудің амплитудасын арттыра отырып баяу орындау, 3 рет қайта-
лау.
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3 

  

4 

 

5 

247

 
 

 4-жаттығу

1. Негізгі тұрыс, алақанды ішке қаратып жоғары созамыз
2. Солға қарай баяу иілеміз, қолымыз еденге параллель болады.
3. Босаңсу, 3-4 терең тыныс алу – тынысты шығару.
4 – 5 Екінші жаққа да осы жаттығуларды жасаймыз.
 Иілудің бұрышын максималды арттыра отырып, 3 рет қайталау 
 
 

5-жаттығу

1. Негізгі тұрыс, қолды бос жібереміз
2. Мұрын арқылы тыныс алумен қатар ішті ауаға толтырамыз, 
йықты кең ұстап, тынысты 5 с ұстап тұру.
3.  Жартылай ашық ауыз қуысымен тынысты шығару, ішті тар-
тып, йықты және қолды босаңсыту (10 с ішінде тынысты швға-
ру).  4-5 рет қайталау
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6-жаттығу

1. Б.қ.: Негізгі тұрыс.
2. Қолдарымызды жоғары көтеру, созылу, саусақтарға қарау.
3. Ақырын алға иілу.
4. Маңдайымызды тізеге жеткізуге тырысамыз, қолдарымызды 

айқастырып артқа жібереміз (осылай 15 с тұрамыз).
5. Қолдарды жоғары көтеру, босаңсу, терең тыныс алу – тынысты 

шығару.
6. Б.қ.келу.
3 рет қайталау.

7-жаттығу

1. Б.қ.: Негізгі тұрыс, аяқ алшақ.
2. Қолымызды алға созамыз, аяқтың ұшымен тұрамыз
3. Денемізді 90 градусқа бұрамыз – қол саусақтарын қараймыз.
4. Өкшені түсіріп, солға бұрыламыз, оң қолды сол аяқтың, сол 

қолды оң аяқтың ұшына жеткіземіз (20 с ұстап тұрамыз)
5.  Б.қ.ораламыз.
6-8 келесі жаққа да осылай жасаймыз. 3 рет қайталаймыз.

 

8-жаттығу
1.    Б.қ. негізгі тұрыс., қолымыз бастан жоғары, алақанымыз бірге, 

шынтақты иеміз.
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11 

 

12 

   

 8  
 9 

 

10 

2. Баяу аяқтың ұшымен көтерілеміз.
3. Аяқтың ұшымен баяу отырамыз, жамбасты өкшеге тигіземіз.
4. Б.қ.қайта оралу.
4-5 рет қайталау, отыруды және тұркды баяу темппен 8-10 с 

орындау керек.

9-жаттығу

1. Б.қ.:отырамыз, аяқты алға созамыз, созыламыз және қолдың 
саусақтарына қараймыз.

2. Баяу алға қарай иілеміз, қолдың саусақтарын аяқ ұшына жет-
кіземіз, тізені бүкпейміз, иекті тізеге жеткізуге тырысамыз 
(15 с осылай тұрамыз). Қолмен санды ұстап, аздаған күшті 
қолданып тізеге бүгілуге болады. 3 рет қайталау керек.

 

10-жаттығу

1. Б.қ.: отырамыз, оң аяқты 
2. Денені оңға бұрамыз, сол қолға күш түсіре отырып жасаймыз 

(сол қол оң аяқтың тізесі арқылы өтеді). Сол аяққа тіреле 
отырып, шынтақ оң жамбасқа тигіземіз, иек оң йыққа тиеді 
(осы қалыпты 20 с ұстаймыз).

3. Келесі жаққа да аяқтың қалыбын өзегерте отырып, осыны 
жасаймыз. 2 рет қайталаймыз.
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11 
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11-жаттығу*

1.  Б.қ.: тізерлеп отырамыз, қолымыз санда.
2.  Қолды артқа жіберіп, басты сәл шалқайтып созыламыз (15 с).
3.  Б.қ. қалпына түсу, босаңсу.
3 рет қайталау
 

12-жаттығу*

1. Б.қ. тізерлеп отыру,  қол белде.
2. Баяу алға қарай иілеміз, еденге иекті тигіземіз.
4 – 6 рет 
 

13-жаттығу*

1. Б.қ.: тізерлеп отырамыз, саусақтарды айқастырып бастан жоға-
ры көтереміз.
2.  Б.қ. баяу оңға қарай 
3. Б.қ.: жағдайға қайта ораламыз
4. Келесі жаққа да қайталаймыз;  3 рет қайталау
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14-жаттығу

1.  Арқамен жатамыз,  қолдарымызды басымыздан жоғары кө-
теріп, созамыз, босаңсу (5 с осылай тұру);

2. Арқа, қол, аяқ, аяқ ұшы бұлшықеттерін іске қоса отырып 
созылу, қол бір жаққа қарай созылады, аяқ ұшы да алға қарай 
созылады (осы тартылған қалыпты 10 с ұстап тұру).

3. Б.қ. оралу.
3 рет қайталау 

15-жаттығу
 
1.   Арқамен жатып екі қолды екі жаққа жібереміз.
2.   Оң аяқты жайлап көтеріп, аяқтың ұшын сол қолдың саусақта-

рына тигізуге тырысамыз. Жауырын еденге тиіп тұрады, бас 
максмалды оңға бұрылады – оң қолдың саусағына қараймыз 
(20 с тұрамыз).

3.    Б.қ. оралу.
4.    Екінші жаққа да осы жаттығуды қайталаймыз.3 рет қайталау.

Жаттығу орындау кезінде омыртқаның барлық бөлімі іске 
қосылады, омыртқа бағанасының тартылуы болады.

 
16-жаттығу

1. Б.қ.: арқамен жатамыз, қолды бастан жоғары көтеріп созамыз.
2. Көкірек қуысын жоғары көтереміз, басты төмен түсіреміз – 

тыныс аламыз (5 с тұрамыз).
3. Бұлшықеттерді босаңсытып б.қ.ораламыз – тынысты шығару.
3 рет қайталау

 

14 

  



253

АРНАЙЫ 
БӨЛІМ
СТУДЕНТ-
ТЕРІНІҢ  ДЕНЕ 
ТӘРБИЕСІ 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 
17-жаттығу

1.   Б.қ.: арқамен жатамыз, қолды бастан жоғары көтеріп созамыз.
2.   Жамбасты көтереміз – тыныс аламыз (осы қалыпта 5 с тұрамыз).
3.   Бұлшықеттерді босаңсытып б.қ.ораламыз – тынысты шығару.
     3 рет қайталау

 

18-жаттығу

1.    Арқамен жатамыз, қолымыз дененің деңгейінде.
2.    Максималды ауа көлемін жұта отырып, терең тыныс алу.
3.    Басты және дененің жоғары бөлігін баяу көтереміз, сонымен 

қатар тынысымызды шығарамыз, табан сүйектеріне қараймыз.
4.    Б.қ. оралу.
      3 рет қайталау

19-жаттығу

1.    Б.қ. оралу.:бүгілген аяқпен отыру, арқа доғал болып тұру 
керек, басымыз тізеге жетіп тұрады, қолымызбен тіземізді 
құшақтаймыз.

2 – 3 Арқаны мойынды жерге тигізіп суреттегідей қозғаламыз.
4.    Б.қ. оралу. 4-6 рет қайталау.

 

20-жаттығу

1.  Арқамен жатамыз, қолымыз дененің деңгейінде.
2.  Аяқты жайлап қозғалтып, жерден күшпен жамбасты көтереміз. 

Шынтақ жерде болады, аяқты түзетеміз де көтереміз (осылай 
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20 

 

21 

 

22 

30 с тұрамыз).
3. Аяқтың саусақтарын жерге дейін тигіземіз (10 с тұрамыз).
4. Б.қ. оралу, босаңсу.
2 рет қайталау 
 

21-жаттығу

1. Б.қ.: арқамен жатамыз, қолдарымыз айқасқан және бастан 
жоғары, аяқ ұшын өзімізге қарай тартамыз.

2. Жамбасты айналдырып, кезекпен аяқтарды тартамыз (20 с).
3. Жаттығуды орындау кезінде омыртқаның айқасқан бөлігі 

жұмыс істейді. 
 

22-жаттығу

1. Б.қ.: арқамен жатамыз, қолдарымыз айқасқан және бастан 
жоғары, тізе бүгіледі, табанды алшақ қоямыз. 

2. Жерден  табанды алмастан, сол аяқтың тізесін оң аяқтың өкше-
сіне тигізуге ұмтыламыз (10 с).

3. Б.қ. оралу.
4. Екінші аяқпен де осы жаттығулар жасалады. 
3 рет қайталау

 



255

АРНАЙЫ 
БӨЛІМ
СТУДЕНТ-
ТЕРІНІҢ  ДЕНЕ 
ТӘРБИЕСІ

 

23 

 

 

 

 

24 

23-жаттығу

1. Б.қ.: ішпен жатамыз, шынтақты бүгіп, йықтың деңгейіне қоя-
мыз.
2 – 10 Баяу басымызды көтереміз, қолымызды тік ұстап тірейміз.
11 – 16 Б.қ. оралу, босаңсу.
3 рет қайталау

 

24-жаттығу

1. Ішпен жатамыз, қолымыз йық деңгейінде.
2 – 6 Артқа қарай жоғары созылу – мұрын арқылы тыныс алу.
7 – 10 Басты баяу оңға бұрамыз, сол жақ табанға қараймыз – 
жартылай ашық ауызбен тынысты шығарамыз.
11. Б.қ. оралу, босаңсу.
12 – 20 Келесі жаққа да осы жатығулар жасалады.

2 рет қайталау

 
 
 
 

25-жаттығу

1.  Б.қ.: ішпен жатамыз.
2.  Басты және йықты көтереміз, осы әрекетпен қатар тобықты екі 
     қолмен ұстаймыз.
3.  Созыла отырып, бүгілеміз (5 с тұру).
4.  Б.қ.оралу, босаңсу.
     3  рет қайталау
Алғашқы талпыныс кезінде аяқты алшақтау ұстау керек. 
Икемділікке қарай аяқты жақындата бастаймыз.
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25 

 

 

 

26-жаттығу

1. Б.қ.: ішпен жатамыз, қол алға созылған.
2. Қолды, бастығ йықты бір уақытта көтеру, барынша жоғары 

көтерілеміз (10 с ұстап тұру).
3. Б.қ.оралу, босаңсу.
3 рет қайталау

 
 

27-жаттығу

1. Б.қ.: ішпен жатамыз, шынтақ йық деңгейінде бүгіледі, иек қол-
дың саусақтарына тиеді.

2. Оң аяқтың тізесін бүгеміз, сол аяқты оң аяқтың табанына қоя-
мыз (10 с ұстап тұру).

3.  Б.қ.оралу, босаңсу.
4. Келесі аяққа да осылай.
3 рет қайталау

 

28-жаттығу

1. Б.қ.: ішпен жатамыз, қол бас бөлігінде.
2. Иек көкірекке тигенге дейін басты қолмен иеміз (10 с).
3. Қолды тірек қылып қоямыз, басты барынша бүгеміз (10 с).
4. Оң қолмен иекті ұстап, сол қолды бас бөлігіне қоямыз. Барын-

ша басты солға бұрамыз. 
5. Б.қ.оралу, босаңсу.
6. Келесі аяққа да осылай.
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28 

  

29 
 

30 

 
 
 

29-жаттығу

1. Б.қ.: тұрған қалыпта аяқты алшақ ұстаймыз.
2 – 3 Мойынды алға созу, иекті алға шығару.
4. Б.қ.оралу.
    8 рет қайталау

30-жаттығу
Солға және оңға басты айналдыра қозғалтамыз.
3 рет қайталау

 
 

Пішінін өзгертетін артроз жағдайында буын шеміршегі 
зақымданады және 

буындардың айналасында сүйектердің алшақтауы пайда бо-
лады. Пішінін өзгертетін артроз спортшыларда, физикалық ең-
бекпен айналысатын адамдарда және жасы үлкен адамдарда кез-
десетін микротравматизация, тіндердің қоректенуінің бұзылуы, 
суық тию салдарынан жиі кездеседі. Көбінесе бір үлкен буын 
зақымданады, тізе және жамбас буындары жиі зақымданады.

Басты белгілері: жүктеме кезіндегі ауру, буындағы қозға-
лыс пен оның сықырлауының азаюы, буындар аймағындағы 
бұлшықеттерге күш түсу , периодты түрде толы кетудің болып 
тұруы, біртіндеп буындар пішіні өзгеруі. 
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Артроз шеміршек тіндері қалыптасуы үшін тіннің қалыпта-
суына жаңа құрылыс материалдары арасында тепе-теңдік бұ-
зылған жағдайда пайда болады. Құндылығы аз шеміршектің 
құрылымы пайда болады, ол аз су мөлшерін сіңіреді.шеміршек 
құрғақ, сынғыш бола бастайды және жүктемеге жауап ретінде 
оның талшықтары жеңіл ажырайды. Артроздың дамуы жағдай-
ына қарай буын қабығын жауып тұратын шеміршек қатпары 
жіңішке бола бастайды, тіпті жойылады.

 

Осы аурудың дамуына бір ғана себебі болмайды. Шеміршек-
ті әлсірететін, зиянды әсерін салдарына артрозға әкелетін бір-
неше факторлар қатары бар. Бұл жағдайда аурудың басталуын 
түрлі жағдайлардың дұрыс болмауымен сиппатауға болады.  
Әр түрлі адамдарда ол әрқалай жағдай болуы мүмкін. Соған қа-
рамастан артроздың дамуына себеп болатын бірнеше факторды 
атауға болады.

Буынның қайталанған микротравматизациясы мен буынның 
байланыс аппаратының зақымдануы, сынумен байланысты қат-
ты жарақат алу артроздың дамуына әсер етеді. Микротравма-
тизация бірнеше маман иелерінде артроздың пайда болу себебі 
болады, мысалы: шахтерлерде, футболшыларда тізе буындары-
ның артрозы, шойбалғамен жұмыс жасайтын адамдарда шын-
тақ пен йық буындарының артрозы, компьютермен, жұмыс 
жасайтындарда сүйектер ұсақ буындарының  артрозы, балери-
наларда табан буынының артрозы, бокшыларда қол буындары-
ның артозы.

Көрсетімдер: велосипед тебу, шаңғымен жүру, шынығу, 
жатып, отырып, тұрып орындалатын таңғы гигиеналық гимна-
стика, қарсы көрсетімдер болмаса жүзу және бассейнде түрлі 
жаттығулар орындау, гиппертермикалық ванна (38-41 градус 5 
– 10 минут), буындарға массаж жасау, тегістеу.

Қарсы көрсетімдер: жүгіру, секіру, ауыр заттарды көтеру 
және тасу, тауға шығу және қосымша буын жарақатын тудыра-
тын жаттығулар, аурудың асқынған кезінде дене тәрбиесі мен 
және шынығумен айналысу.

Артроз  — шеміршектің пішін өзгерістері негізі жататын буын ауруы.
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Жамбас, тізе, табан буындары артрозы кезінде жүгіру, секіру, 
ауыр заттарды көтеру және тасу, жылдам жүру, , тауға шығу, 
баспалдақпен жүруді азайту қажет. Сондай-ақ ұзақ уақыт отыру 
мен тұру, бүгілген қалыпта отыру жағдайларынан аулақ болған 
дұрыс. Себебі бұлар буындарға қанның келуін нашарлатады, ал 
оның салдарынан шеміршектің қоректенуі нашарлайды.  Қол 
буындары зақымданған жағдайда ауыр заттарды көтеруді, қол-
мен кір киімдерді жууды, қатты клавиатураны теруді, музыка-
лық аспаптарда ойнауды шектеу керек.

Кез келген жағдайда қозғалыстың белсенділігі кезінде жүк-
теме уақыты мен демалыс уақыты алмасып отыру қажет, себебі 
буындар біраз жеңілдеу керек. Мысалы: 15-20 мин. – жүктеме, 
5-10 мин. – демалыс. Аяқ буындарын жатқан және отырған қа-
лыпта демалдыруға болады. Осы қалыпта жүктемеден кейін 
буындағы қанайналымын қалыпқа келтіру үшін бірнеше жат-
тығу жасауға болады.

Шеміршектерге кері әсерді тигізбей отырып қозғалыс бел-
сенділігі артқанның есебінен белсенді өмір салтын ұстану ке-
рек, күнделікті аранайы жаттығулар жасаған жөн. Бұл жат-
тығулардың ерекшелігі, оларды орындау кезінде шеміршекке 
минималды күш түседі, ал буын айналасындағы бұлшықеттер 
көбірек жұмыс жасай бастайды.

Тәулігіне 30-40 минуттан аз айналыспау керек, ең дұрысы 
бірнеше рет 10-15 минуттан жасаған жөн. 2-3 айдан кейін  нәти-
же көріне бастайды. Жаттығуларды баяу, буынға ден қоя оты-
рып, амплитуданы арттыра отырып жасаған жөн. 

Жаттығу кешенінің міндеттері: буын айналасындағы жақсы 
бұлшықет корсетін қалыптастырады, аяқ-қол қан айналымын 
жақсартады, қалыпты қозғалысды қалпына келтіреді, шемір-
шекті нығайтады, ауырсыну сезімін басады, өмірлік тонусты 
көтерді.
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1 
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АРТРОЗ КЕЗІНДЕГІ ЖАТТЫҒУЛАР КЕШЕНІ 

1. Б.қ.:арқамен жатамыз, аяқ созылады, босаңсиды. 1-2 де-
генде тізу буындарын бүгу, 3 дегенде жамбас буынын бүгіп, 
қолмен денеге қарай тарту керек (арқаны жерден алмаймыз). 
4-5 дегенде аяқты ұстап тұру, 6 дегенде табанды жерге жібе-
реміз, 7-8 дегенде аяқты түзу ұстаймыз. Келесі аяқпен де осы-
лай жасаймыз. 10-15 рет қайталау.

 

2. Б.қ.: арқамен жатамыз, аяқты түзу ұстап жерден 20-30 см-
ге көтереміз және осы қалыпта бірнеше секунд ұстап тұрамыз , 
сосын жібереміз. Келесі аяқпен де осылай жасаймыз. 20-30 рет 
қайталау. 

 
 

3. Б.қ.: арқамен жатамыз. Велосипед тепкен кейіпте аяқты 
қозғалтамыз. Жаттығу барысында аяқ жоғарыда болады. 20-50 
реттен артық қайталау керек.

2 және 3 жаттығулар жамбас буындарына да пайдалы.

4. Б.қ.: ішпен жатамыз. Кезекпен  тізе буындарын бүгіп санға 
дейін жеткізуге тырысамыз. Жамбасты жерден көтермейміз. 
Жүктеменмен орындауға болады ( тобыққа ауырлататын затты 
қолданады). 20-50 рет қайталау.
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5. Б.ж.:  жерде отырамыз. Аяғымыздың тізе буынын бүгіп,  
екі қолымызбен табанымызды ұстап, аяғымызды жерден көтеріп 
түзу ұстауға тырысамыз. Қолымызды бүкпейміз. Осы қалыпты 
шама келгенше ұзақ уақыт ұстап көреміз. Бастапқы жағдайға 
келіп екінші аяғымызбен қайта алаймыз.

6. Б.ж.:  жерде отырамыз. Аяғымыздың тізе буынын бүгіп,  
екі қолымызбен табанымызды ұстап, аяғымызды жерден көтеріп 
түзу ұстауға тырысамыз. Қолымызды бүкпейміз. Осы қалыпты 
шама келгенше ұзақ уақыт ұстап көреміз. Бастапқы жағдайға 
келіп екінші аяғымызбен қайт алаймыз.

13.8 Алдын алу және көз жанарын
        түзету

Көз жанарының бұзылуының ең көп тарағаны – миопия (көр-
меушілік).  Бұл аурудың даму себебі, адам ұзақ уақыт бойы көз 
деңгейімен бірдей арақашықтықта тұрған жерге көзін алмай қа-
рау, сонымен қатар әрқашан жабық кеңістікте  болған жағдайда. 
Аккомодацияны (жақын немесе алыс арақашықтықтан жақсы 
көруге үйрету механизмі) әлсіреуі  созылмалы аурудың әсерінен 
туындаған көздің дұрыс қан айналмауынан да болуы мүмкін. 
Көрмеушілік көбінесе денсаулығынан сыр берген және  физика-
лық дұрыс дамымаған адамдарда пайда болады.
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Сонымен қатар миопияның дамуына тұқым қуалаушылық 
факторы әсер етсе де, ол көбінесе айқындаушы бола бермейді.

Көрмеушілік – рефракцияның жетіспеуінен,  соның нәти-
жесінде адамдар, ауыратын адамдар алыстағы заттарды нашар 
көреді. Миопия көбінесе мектеп уақытында дамиды (әр түр-
лі авторлардың деректері бойынша, көрмеушілік  2,3 тен 16,2 
%-дан жоғары),  сонымен қатар орта және жоғары оқу орында-
рында жақын арақашықтықта  көздің ұзақ уақыт жұмыс жаса-

уы (оқу – 67 сурет, жазу, сызу),  әсіресе жарықтың 
дұрыс түспеуінен және гигиеналық шарттардың  
дұрыс  ұстанбауы. Мектеп бағдарламасына ин-
форматика сабағының  қосылуы  және жеке ком-
пьютердің болуы қиынға соғып тұр.

Егер де уақытында қолға алынбаса, көрме-
ушілік  асқынып,  көздің өзгеруіне әкеліп соқты-
рады. Нәтижесінде – жартылай немесе толықтай 
еңбекке жарамсыз жағдайға ұшырайды.

Көрмеушіліктің дамуына  сонымен бірге көз 
бұлшықеттерінің  нашарлауы әсер етеді. Бұл жетіспеушілікті 
арнайы көз бұлшықеттерін қатайтуға арналған кешенді физи-
калық жаттығулармен дұрыстауға болады. Нәтижесінде көре 
алмаушылық  ауруы  тоқтайды немесе баяулайды.

Кеңес беріледі:  жүру, жеңіл жүгіру, жалпы дамытушы жат-
тығулар,  бұлшықет – буын жаттығулары және  бұлшық ет кор-
сеті,  көздің ішкі және сыртқы бұлшықеттеріне жаттығулар,  
көзге және мойынға жаттығулар жасау, тыныштандыратын 
және демалдыратын жаттығулар.

Қарсы көрсетім:  секіру, секіртпемен жаттығулар;  яғни 
ауыр жарақат немесе  дененің қатты шайқалуына әкелуі мүм-
кін.

Көрмеушілікке арналған кешенді  емшаралар және оның 
асқынуын тоқтату үшін келесі  міндеттер қарастырылады:

■ Ағзаның  физикалық деңгейін  және физикалық дамуын, 
дайындығын  нығайту;

■ ТҚА ( тірек қимыл аппараты)  жүйесін іске қосу, тыныс 
алу және жүрек – тамыр жүйесін;

Жақын 
қашықтықтан 

оқу көрмеу-
шілікке алып 
келуі мүмкін
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■ Көз терісінің қан айналымын және көз бұлшықетінің жұ-
мысын жақсарту.

Жаттығуларды  құрар кезінде ең алдымен олардың негізгі 
талаптарын ескерген жөн ( бірізділік,  жүйелілік, ұзақтылық, 
байыптылық,   физикалық  жаттығулардың  қолдану даралығы,  
ортақ және арнайы  жаттығулардың  үйлесімділігі. 

Көздің сыртқы бұлшықетінің  жаттықтыру үшін қозғалмай 
отыру қажет, басымызды қозғалтпай, жай қимылмен  төменге 
жоғарыға кезекпен қозғалтамыз, содан кейін оң жақа сосын өз 
қалпына - осы жаттығуды 10-12 рет қайталаймыз;  көзімізді ай-
налдырып ең алдымен бір жаққа содан кейін келесі  бағытпен 
қайталаймыз – 4-6 рет қайталаймыз;  көзімізді 20 с жиі ашып 
жұмамыз. 

Профессор Э.С. Аветисованың  ішкі көздің бұлшықетіне 
арналған әдісі бойынша көзді бір деңгейде терезенің әйнегі-
не көзбен   3 -5 мм дөңгелектеп белгілеп,  әйнектен 30-38 см 
арақашықтықта тұрып, алыстан белгі салып, көз деңгейіндегі   
кез келген затпен кезектестіріп көзімізді алмастырамыз. Жат-
тығуды күніне 2 рет жасап отыру қажет.

Бастапқы екі күнде 3 мин аралығында жаттығу қажет, ал 
үшінші және төртінші күндері – 5 мин, содан кейінгі күндері – 7 
мин. Егер 20 – 25 күн ішінде көздің үйренуі өзгермесе,  жаттығу-
ды үзілістен кейін 10-15 күннен кейін қайталау қажет.

Көздің ішкі бұлшық еттерін қатайту үшін доппен жаттығу 
пайдалы:  лақтырып қағып алу;  қасыңдағы серіктесіңе  ке-

Теннис ойыны 
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зекпен беру,    жарға лақтыру, нысанаға ату; тенниспен ойнау 
(68-сурет), үстел теннисі, бадминтон, волейбол; футболға ар-
налған доппен ойнау.

Көзді 3-5 с – қа жұму, қабақты уқалау және көзді тез жұму 
көздің қан айналымын жақсартады. Екі қабақтың  үстіңгі бөлі-
гін жаймен  1-2 с аралығында басып тұрсақ, көздің ішкі қан 
айналымын жақсартады.

Көздің жақын қашықтықта көру жұмысын мына жаттығулар  
жеңілдетеді:

1.  Тұрып, бетіміздің  орта деңгейінен оң  қолдың бас бармағымен  
көзден 25-30 см арақашықтықтан алшақтатамыз.  Дәл алды-
мызға  2-3 с қарап, кейін көзімізді саусағымыздың  ұшына 3-5 
с қарап, содан соң қолымызды түсіреміз. Осы жаттығуды 10-
12 рет қайталаймыз.

2. Тұрып,  беттің орта сызығымен  бас бармақпен бірге оң қолды 
созамыз.  Саусақтың ұшына қарап асықпай көзді алмай, сау-
сағымыз екеу болып көрінгенге дейін өзімізге жақындатамыз.

Көздің бұлшықетін мына жаттығулар қатайтады:  
Оң қолдың бас бармағымен  көзден 20-30 см қашықтықта 

ұстаймыз;  бармақтың ұшына екі көзімізбен де 3-5 с аралығын-
да қараймыз; сол қолымыздың алақанымен  сол көзімізді 3-5 с 
жабамыз; алақанымызды аламыз; көзімізбен бармақтың ұшына 
3-5 с аралығында қараймыз. Дәл солай сол қолдың  көмегімен.

Көзді толығымен демалдыратын (тынықтыратын) арнайы  
жаттығуларды ұсынған Уилбям Бейтс болды.  Ол пальминг (ағ. 
palm – алақан) деп атады. 

 

Көзімізді жаймен жұмып, алақанымызбен жабамыз.  Кіш-
кентай саусағымыздың  алдыңғы буыны бір-бірінің үстінде 
жату үшін, алақанымыз  бір-бірінің үстіне орналасу қажет.  Са-
усақтарымызды айқастырып  маңдайымызға қоямыз. Алақа-
нымызды көзімізге қысым түсірмеу үшін тостаған тәрізді етіп 
орналастырамыз. Алақанымыздың астынан көзімізді ашып-жұ-
мамыз. Бұл жаттығу ешқандай кедергісіз жеңіл орындалуы қа-

Уильям Бейтс (1860 — 1931) —ағылшын офтальмолог - дәрігері (69-сурет). 
Университет бітіргеннен кейін бірнеше жыл дәрігер болып жұмыс жасап, сол кез-
дегі  көзді емдеуге арналған әдістерді көріп Бейтстің көңілі  қалады. Ол өзінің на-
уқастарына көзілдірік жазып беріп жүрді, бірақ олардың ешқандай  емдік қасиеті 
болмады. Бейтс 30 жыл бойы көздің жұмыс жасау принциптерін зерттеді, нәтиже-
сінде ол өзіндік дәрі-дәрмексіз  қалыпқа келтіретін  көзді демалдыратын арнайы 
кешенді жаттығуларды ойлап тапты.
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жет.
Алақанның орналасуы негізгі екі  талапқа сай болуы қажет:
■ Алақан атындағы көзіміз жеңіл ашып-жұмылу керек, 

яғни алақан көзге ешқадай қысым түсірмеуі қажет;
■ Алақанымызды қандай да бір жарық түспейтін етіп, қол-

дағы күштің  бетімізге қатты басылмауын қадағалаған 
жөн.

Палминг кезінде сіз не көресіз? Сіздің алдыңызда ашық 
реңктер, дөңгелектер, бұлттар, сызықтар т.б  көрінуі мүмкін. 
Бұлардың барлығы көбінесе психикалық қысымның әсерінен 
пайда болады. Яғни сіздің миыңыздағы көздің ортасындағы жұ-
мыспен кездесесіз.

 Көзі сау адам пальминг кезінде қара жолақты 
көреді. Сіздің де басты мақсатыңыз қара жолаққа 
жету.  Сізге көрінген қараңғылық сіз өзіңізды қан-
шалықты босаңсығаныңызды   көрсетеді. Ал қара 
жолақты көрсеңіз, сіздің психикаңыз  толығымен де-
малып тұрғаныңызды білдіреді.

 Қара жолақ автоматты түрде денеңіз бен психи-
каңыз сізге керек деңгейге жеткен кезде көрінеді. Ол 
үшін ойыңызды дұрыс бағыттау қажет. Егер адам өз 
ойын қадағалай білсе, қара жолаққа тез жетуге бо-
лады.

Бейтстің ойынша, кез келген рефракцияның 
ауытқушылығы (жарық сәулесінің сынуы) «дұрыс 
емес ойдың» болуы.  Секунд ішінде рефракцияның 
ауытқушылықтың  жоғары  деңгейін дұрыстауға бо-
лады. Егер тек уақытша тынықсаңыз, онда түзетілу 
де уақытша. Ал егер әрдайым тынығып жүрсеңіз, тү-
зетілу жұмысы да әрдайым болады. 

Пальминг  тынықтыратын ең оңай тәсілі болып есептелінеді. 
Оттегі  адам организміндегі көптеген процесттерге маңызды 
рөл атқарады.  Сондықтан адамды сауықтыратын барлық жүйе-
де тыныс алатын жаттығуларға  ерекше  көңіл бөлінеді.

Солардың ішінде Бейтс әдісі де тыс қалмады. Кейбір тыныс 
алатын жаттығулары көз жүйесіне көмек ретінде енгізілді. 

Терезеңізді ашыңыз, немесе далаға шығып терең тыныс 
алыңыз.  Демалып жатқанда өзіңіз денеңізге келе жатқан оттегі 

У. Бейтс 
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тоғын елестетіңіз. Деміңізді шығарыңыз.  Осындай бірнеше те-
рең тыныс алғаннан кейін  жаттығуларға кірісуге болады.

Терең тыныс алып, ұстап алға еңкейіңіз, мойын бұлшықетін 
бос ұстаңыз, басыңызды төмен түсіріңіз. Тапсырманы  жеңіл-
деті үшін тізеңізді сәл ғана бүгуге болады – басыңызды жүре-
гіңіз тұрған жерден төмен түсіріңіз. Сол кезде оттекке толған 
қан басыңызға және көзіңізге құйылады. Бұл процесс  көзде 
жинақталған токсиндерді және қалдықтарды тазартуға көмек-
теседі. Осы қалыпта « беске» санағанға дейін қалыңыз.

Күні бойы осындай тазартатын  жаттығуларды кем дегенде 
10 рет жасалуы қажет. Жағымсыз сезім болмау үшін, жаттығу-
лар санын аз-аздан қосамыз.

Тағы да бір кеңінен тараған көздің ақауы – алыстан көр-
меу және жақыннан көрмеуді емдеуге арналған өзіндік әдісті 
ұсынған -  хирургиясыз әдіссіз  көзді сауықтандыратын Ор-
талықтың жетекшісі Ю.А.Утехин. Ол өзінің ойлап тапқанын 
бифокалды сферопризмалық көзілдірік деп атады (БСПК).  
Призмалық бөлігі көздің өсін затқа (бұлшықеттің жұмысын 
атқарады) түйістіреді, ал сфералық бөлігі көз жанарының жұ-
мысын атқарады. Жоғары бөлігімен алысқа қарап, ал төменгі 
бөлігімен – оқу керек. БСПК ұзақ оқығанның өзінде көздің 
жағдайы алысқа қараған секілді. Адам 2-3 ай ( кейбір кезде 
одан да аз) көзілдірік  таққаннан соң, көздің көргіштігі артады. 
Содан кейін оған БСПК  жеңіл түрін жазып береді. Солай алы-
стан көре алмаушылық деңгейі азаяды. 

Ю.А.Утехин көзілдірігі  өте тиімді жұмыс жасайды. Со-
нымен қатар ғалым  «Көргіштік» деп атап, жаттығулар жүй-
есін ойлап шығарды. Оның әсер етуі БСПК әсерімен ұқсас. Ең 
алдымен көз дәрігерінің көмегімен алысқа арналған көзілдірік 
таңдап алу. Бұл көзілдірікпен әр көзіңіз офтальмологиялық ке-
стенің жоғарғы алты жолағын көру қажет. Астын сызып көрсе-
теміз – алты!

Бұл өте маңызды. Алысқа арналған көзілдірікті керегіңше 
қолдану керек, үйде немесе көшеде жүруге, теледидар қарауға 
т.б  болады, бірақ  ешқандайда кітап оқуға болмайды!

Алысты көруге арналған өте күшті немесе әлсіз көзілдірік-
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тер  алыстан көрмеушілікті одан сайын ұлғайтады. «Көргіштік» 
әдісімен күнделікті жаттыққанда көз түзеліп келе жатса, көзіл-
діріктің  әлсіздеу түріне алмастырып отыру керек. Егер алыстан 
көрмеушілік азайса, бірақ көзілдірік бастапқысында қалатын 
болса, көздің  түзелуі тоқтайды.

Жақыннан жұмыс жасау үшін екінші көзілдірік қажет.  
Онымен бір көзбен оқып, екіншісін жауып мәтінді мейлінше 
өзіңнен алыс ұстаймыз. Ол көздің күш салмай оқитын, ең алыс 
нүктесінде  орналасу керек. Уақыт өте келе оқып отырған көзді 
демалдырып, алмастыру қажет. Көзді әрбір 15-20 мин сайын ал-
мастыруға болады.  Ал әрбір 5 мин сайын көз жанарына жеңіл 
«массаж» жасауға кеңес беріледі – бірнеше рет мәтінді  жақын-
датып, алыстатып отырыңыз.

Жаттығу кезінде әрқашан қиындықсыз оқитын максималды 
арақашықтықты қадағалау керек. Ол көзілдіріксіз өлшенеді.  
Көздің сыртқы шетінен мәтін бұрышына дейін өлшеген дұрыс. 

Бақылау мәтіні және жарықтық (40 Вт қуатты шам, мәтіннен 
1 м қашықтықта орналасқан)  бірқалыпты болуы қажет. Егер көз 
бен мәтіннің арақашықтығы 20 см болса, онда алысқа арналған 
әйнегі  минус  5 көзілдірік  қолданған жөн;  25 см қашықтықта 
– минус 3,75; 30 см қашықтықта – минус 3; 35 см – минус 
2, 25; 40см – минус 2; 45 – минус 1, 5;  50 см – минус 1,25.  
Арақашықтық 90 см асатын болса, алысқа арналған көзілдірікті 
қолдануға болмайды, бірақ бір көзбен плюстік линзалы көзіл-
дірік  (60 см – плюс 2; 70 см – плюс 2,5;  90 см – плюс  3) қажет.

Тәжірибе көрсеткендей, күнделікті жаттығу  кезінде көз бен 
мәтін арақашықтығы ұлғаяды. Бұл алыстан көрмеушілікті азай-
татынын дәлелдейді.

Арақашықтық  бір мәреге жеткен бойдан, алыстан көрмеу-
ге және кітапқа арналған көзілдірікті әлсіздеу түріне алмасты-
ру қажет.  Көп тараған қателердің бірі – алысқа арналған және 
оқуға арналған көзілдіріктің уақытында алмаспауы. Бастапқы 
күндері бір көзбен оқу қолайсыздық тудыруы мүмкін, бірақ көп 
ұзамай дағдыланады.

 Осы әдіспен оқу өте ыңғайлы, себебі бір көз жұмыс жасап 
жатқан кезде , екінші көз демалады, тынығады. Алыстан көр-
меуге және оқуға көзілдірік  әр көзге жеке таңдалады. Егер                      
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алыстан көрмеу бір көзде көбірек болса, жаттығу кезінде сол 
көзге көбірек көңіл бөлінеді. «Көргіштік» гимнастикасы әрбір 
алыстан көрмейтінге  патология жоқ кезінде көрсетілді. Күн-
делікті жаттығудан кейін әрі қарай да тоқтатпаған дұрыс. Бір 
көзбен оқу әдетке айналуы тиіс.  Күніне осы әдіспен 30-40 мин 
оқу алыстан көрмеушілік қайталануын (рецедив) алдын алады.

Көздің жұмыс жасауына жақсы әсер беретін қажетті дәру-
мендерге келесілер  жатады:

■ А дәрумені ( бауыр, жұмыртқаның сарысы, сары май, 
сәбіз);

■ В дәруменді группасы ( ет, ашытқы, көкөністер, алма, 
сүт, жаңғақ);

■ С дәрумені (шетен жидектері, итмұрын, қымыздық, ли-
мон).   

Ресейде кең таралмаған өте қызықты жаттығу әдістері 
және көзі сауықтандыру әдісі, ағылшын дәрігері М.Корбетт 
ойлап тапты. Оның негізіне көздің ішкі және көз маңындағы 
бұлшықетті  демалдыратын принцип кірді, яғни қазіргі таңда 
қатты қысымның әсерінен көздің шаршауы тән.

Солардың ішінен ең маңыздысын мысалға келтірсек:
1. Көру ешқандай күмәнсіз жақсаруы мүмкін.
2. Көзді қатты жуктеу шаршатады және көруді әлсіретеді.
3. Көз өте жиі және тез жұмылу қажет. Олар шаршаған кезде 

қозғалмай қалады.
4. Мөлдір қабықтың алды және көздің тор қабығының арты-

ның арақашықтығы  көз алмасының сыртқы бұлшық етінің 
кішірейуінен кейбір дәрежеге дейін өзгеруі мүмкін.

5. Балдақ аяқ бұлшықетін семуге әкеліп соқтырса, көзілдірік-
ке үйрену де көздің бұлшықетінің солуына әкеледі.

Көздің жағдайын барлық организмнің жағдайымен байланыстырып қа-
райды. Көз өзінің қорегін басқа мүшелермен бірге  қан тамырлар жүйесі-
нен алады. Дәруменнің және басқа да қажетті элементтердің жетіспеуі бар-
лық организмге әсерін тигізеді, алайда көз белгілі бір қоректі заттар немесе 
дәрумендердің жетіспеуіне сезімтал болып келеді.



269

АРНАЙЫ 
БӨЛІМ
СТУДЕНТ-
ТЕРІНІҢ  ДЕНЕ 
ТӘРБИЕСІ

 Бұлшықет, көз алмасының айналасы ғана емес сонымен қа-
тар көздің қозғалуын қамтамасыз етеді, бірақ та  көздің өсінің 
өлшеміне де әсер етуі мүмкін. 

Сондықтан арнайы жаттығулар жасау арқылы да, алыстан 
көрмеу немесе жақыннан көрмегенде көз торына фокусты 
жақындатып немесе қашықтатып көзілдірік беретін  әсерге қол 
жеткізуге болады.

Соңғы жағдай ортақ қалыптаспаған, бірақ та ол анализді қа-
жет етеді, ал тәжірибе  - практикалық қолдануды.

Таңертең қабаққа және қаспен бірнеше қозғалыс жасаған 
жөн. Көбінесе нашар көретін адамдарда ауыр сезінеді. Айнаға 
қарап бірге  екі көздің де  қабақтарын  жоғары көтереміз, ал со-
дан кейін әр көзді бөлек. Жаттығуда қаспен бірге жалғастырып 
жасаймыз. 

Келесі жаттығу қас пен қабақты бір – бірінен бөлек жұмыс 
жасауға көмектеседі, әсіресе оң және сол көздің қабақтары. 
Ол  айнадағы бір қабақтың бейнесіне бар зейінді салып қарау 
үшін негізделген. Бірсарынмен екі қабақты да көтереміз және 
түсіреміз, одан кейін  көзімізді қабақтың біреуіне қарап оны 
қозғалтамыз, екінші қабақпен жұмыс жасаймыз.

Бұл жаттығулар қан айналымын кеңейтеді және тереңдетеді, 
көз жасы бездерін және шығарушы каналдарға массаж жасайды, 
сондықтан таңертеңгісін жасаған өте пайдалы.

Көзге арналған арнайы гимнастиканы М.С.Норбеков ұсы-
нады.

Ең алдымен арнайы  бетке және  құлаққа арналған дайын-
дық массажын жүргізеді. Оны отырып орындауға болады, бірақ 
тұрып омыртқаны түзетіп, иықты тік ұстаймыз. 

Алдын ала өзіңізге ұнайтын музыка қойып, өзіңізге жақсы 
көңіл күй сыйлаңыз. Бұл да қажет талаптардың бірі.

Массажды саусақтың ұшымен, бір уақытта керекті нүкте-
лерді басып және айналмалы қимылмен, сосын келесі жаққа 
ауыртпайтын сезімде 8 -10 рет жасау қажет:
1. Қастардың арасындағы маңдайымыздағы нүкте («үшінші 

көз»)
2. Мұрын қанаты ұштарындағы егіз нүктелер
3. Еріннің және иектің арасындағы нүкте
4. Самай шұңқырының егіз нүктелері
5. Құлақтың есту жолындағы құлақ төмпешігінің егіз нүктесі. 
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Егер ауыз қуысын ашып құлақ жанындағы жоғарғы және                                    
төменгі  жақтың  байланысқан жерін ұстап көрсең  оңай табуға 
болады.
6. Желкедегі егіз нүкте – бастың және мойын жанындағы 

шұңқыр. Желке нүктелеріне массаж кезінде басты сәл алға 
еңкейту керек.

7. Желкенің  дәл ортасындағы нүкте – баспен мойынның бай-
ланысқан жеріндегі шұңқыр. Ең алдымен оң қолмен басып 
массаж жасаймыз, кейін сол қолмен – солға басып.

Осыдан кейін биологиялық активті нүктелерге құлақ қалқа-
нындағы нүктелерге массаж жасаймыз. Құлақ – барлық орга-
низмнің  проекциясы. Құлақ қалқанына массаж жасап отырып, 
біз барлық организмге әсер етеміз. Құлақ қалқанын 10 -15 рет 
төменге, жоғары, сәл артқа тартамыз. Содан кейін құлақ қалқа-
нын  айналмалы қозғалыспен, құлақты барлық  алақанмен  
ұстаймыз. Құлақ  сөзбе –сөз айтсақ жанып тұру керек.

Содан кейін арқаны түзетеміз, басты тік ұстаймыз. Өзіңді 
жас, ден сау сезініп, жақсы естеліктерді еске алыңыз.Баяу му-
зыка қосып көз гимнастикасына кірісуге болады.

Жоғарыға қарап, ойымызға басымызды елестетіп, сосын 
төмен қараймыз. Бұғананың алдындағы мойын шұңқырындағы 
қалқанша безін  елестетеміз. 8 -10 рет қайталаймыз.

1. Көзімізбен оңға, солға қараймыз. Әр жаққа 8 – 10 рет 
қайталаймыз.

2. Көзбен тігінен ( вертикальды) сегіз санын саламыз. 
Гүлденген және өте әдемі  екенін елестетеміз.  8 -10 рет қайта-
лаймыз. Қуанышты сезімді сақтаймыз.

3. Сегіз санын жаныңызға қоясыз және көлденеңнен 
көзімізбен суретін саламыз. Шексіздік белгісі сияқты, алдымен 
оңға содан соң солға.

4. Үлкен алтын циферблатты елестетеміз. Елестегі 12 са-
нынан бастап, көзімізді сағат тілімен айналдырамыз, ойымыз-
бен әр санға тамсана қарап. Әр бағытқа айналымды 8 – 10 рет 
қайталаймыз.

5. Басымызды артқа лақтырып  жаттығуды циферблат 
тәрізді жасаймыз ( сағат тілімен айналдырамыз):  төбеге және 
аспанга суретін саламыз.
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6. Барлық жарға үлкен, әдемі, ашық көбелекті елестетеміз. 
Елесіміздегі  қанатының сол жақ бұрышына  қараймыз, кейін 
көзімізді диагоналмен  оң жақ қанатының бұрышына қараймыз. 
Кейін көз қиығымызды түсіріп, оң жақ бұрышына алмастыра-
мыз және диагоналмен қанатының сол жақ бұрышына қарай-
мыз. Әр жақа 8 -10 рет қайталаймыз.

Бұл қимылды тыныш жерде орындау қажет. Мұрын ұшына 
сосын сыртқа, мұрын ұшына сосын жанға.  Қайтадан мұрын 
ұшына сосын кеңсірікке, кеңсірікке сосын сыртқа. Соңында 
қастың ортасына және сыртқа, дәл осы нүктеге сосын жанға. 
Әр жаттығуды бірнеше рет қайталаймыз. Кейін денемізді бос 
ұстап, отыруға болады. Алақанымызды бір – бірімен уқалай-
мыз,  алақандармызды ыстық болып жанып тұру қажет, сосын 
оларды көзімізге жақындатамыз, әр алақан ортасы көз алмасы-
ның үстінде тұруы тиіс. Алақандағы барлық жақсы энергияны  
көзімізге бағыттаймыз. Аспанға құс секілді ұшып бара жатқа-
нымызды  елестетеміз. Жердегі әрбір шөпті, әрбір шықты қа-
рап шығамыз. Өте жақсы көріп тұрғандай, сіз бақыттысыз және 
деніңіз сау деп елестетеміз. Алақанды түсіріп, аз ғана көзді жұ-
мып қиялдап отыруға болады. Дәл осы жаттығуларды үшінші 
рет ойша қайталап жасаймыз. Оймен жасалған жаттығулар өте 
маңызды,себебі олардың әсері де кез келген физикалық түрде 
жасаған жаттығулармен бірдей дәрежеде.

13.9. Уролологиялық және
         гинекологиялық, 
         соз ауруларының профилактикасы

 Урологиялық және гинекологиялық аурулардың пайда болу 
себептері инфекция, салқын тигеннен, тазалық гигиенасының 
сақталмауынан болуы мүмкін.

Сыртқы жыныс мүшелерін алдан артқа бағытымен, тоқ ішек-
тен инфекция түсірмеу үшін  күн сайын балалық жастан бастап 
жуып отыру қажет. Ішек таяқшасы егер тоқ ішекте болса адамға 
ешқандай зияны жоқ, ал егер несеп жолдарына түсетін болса қа-
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уіпті болуы мүмкін.
Ер адамдардың тазалық сақтамауы көптеген жыныс мүше-

лер  ауруларының себебі болып табылады. Ішкі терісін қаптап 
тұратын, темір бөліптұратын жыныс мүшесінің басында жина-
лып қалатын күпек майламы (смегма) қабынуы мүмкін. Ауру-
дың профилактикасы – күн сайынғы мұқият тазалану.

Жұқтырылған иммун тапшылығының синдромы ( ЖИТС) 
және венерологиялық аурулар ( жұқпалы аурулар, жыныс мү-
шелері арқылы таралатын) көбінесе құлықсыз өмір салтын 
ұстайтын адамдар арасында көп таралған, яғни  ретсіз жыны-
стық қатынасқа түсетін, ішімдік, есіртке, гигиеналық фактор-
ларды сақтамау, білімсіздік тән.

ЖИТС  адамның иммундық жүйесінде Т – лимфоцитті                                                                                                                           
тудыратын вирус шақырады. ЖИТС вирусы  ауру адамнан дені 
сау адамға жыныстық қатынас арқылы және қанға түскеннен 
тарайды, мысалы   ауру адам    қолданған  стерилденбеген 
шприц пайдаланғанда жұғады.  ЖИТС ауырған адам  кезкел-
ген  инфекциямен күресуге және қатерлі түрлеріненде өз жа-
сушасының  қайтадан  туу қабілеттілігін жоғалтады. Организм 
қорғаусыз болып, қатерлі ісіктен қайтыс болады немесе инфек-
циядан көбінесе өкпеден.

Мерез (сифилис) және соз ауруы ( гонорея) жұқтыру тек 
қана жыныстық қатынас арқылы емес, сонымен қатар ауруды 
қоздыртқыш – бозғылт трепонема немесе гонококктың – дені 
сау адамға қанмен тері жарасы арқылы жұғуы мүмкін. Бұл ауру 
адамның ыдыс – аяқтарын қолданғанда, киімін, ұстарамен қол-
данғанда, темекі және басқа да заттарын пайдаланса, сонымен 
қатар сүйіскенде болуы мүмкін.

Сондықтан  бөтен адамның сүлгісімен, тіс щеткасымен, іш 
киімі, жөкесін қолдануға болмайды, себебі осы заттар арқылы 
венерологиялық ауруларды жұқтырып алуы мүмкін.

Эпидемиологиялық қатынаста венерологиялық аурулар 
үлкен қатерді көрсетеді, сондықтан оның таралуына  кінәлі 
адамдарды әкімшілік және қылмыстық іс қозғалады.
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АРНАЙЫ 
БӨЛІМ
СТУДЕНТ-
ТЕРІНІҢ  ДЕНЕ 
ТӘРБИЕСІ1. Арнайы бөлімнің студенттерімен дене шынықтыру жаттығула-

рын қалай ұйымдастырады т.б ( «А», «Б», «В» медициналық 
топтары)?

2. Физиологиялық қисық жаттығуды  арнайы бөлімнің дене тәр-
биесінде қалай тұрғызады?

3. Физикалық  жаттығулардың  тығыздығын қалай анықтауға бо-
лады?

4. Физикалық жаттығулардың  үлгі картасын өздігіңнен құрасты-
рып көр.

5. Физикалық жаттығулар кезінде  орталық  жүйке, тыныс алу 
және жүрек – қан тамырлар жүйесінде қандай өзгерістер бо-
лады?

6. Жүрек – қан тамырлар жүйесі  бұзылған кезде физикалық жат-
тығулардың қандай әдістері бар?

7.  Тыныс алу жүйесінің ауруларының қандай профилактикасы 
бар?

8.  Ас қорыту мүшелерінің  ауруының негізгі себептері және ем-
деу әдістері?

9. Физикалық жаттығулардың бүйрек ауруында организмге қан-
дай әсері бар?

10.  Көзді дұрыстау және профилактикасының мәнісі неде?
11. Көзді емдеудегі қандай әдістері белгілі?
12. Урологиялық және гинекологиялық  және венерологиялық ау-

рулардың профилактикасы неден тұрады?

ӨЗІН-ӨЗІ ТЕКСЕРУГЕ АРНАЛҒАН СҰРАҚТАР МЕН ТАПСЫРМАЛАР
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Бөлімді оқи отырып, сіздің білетініңіз:

■ жарақаттың қандай түрлері болады;
■ әр түрлі жарақат кезінде алғашқы көмекті қалай көрсету ке-

рек; 
■ жасанды тыныс алуды және жүрекке тікелей емес массажды 

қалай дұрыс жасау қажет.

ЖАРАҚАТ ПРОЛФИЛАКТИКАСЫ

Тұрмыстағы, еңбектегі және спорттық жарақаттардың про-
филактикасын кешенді орындалуы, яғни қауіп – қатерлігін 
тиімді  азайтады. Жарақаттың пайда болуын білу міндетті және 
оларды алдын алып білу қажет. Арасындағы негізгі себеп -  қа-
уіпсіздік ережесінің сақталмауы, физикалық күштің көптігі,  
сабырсыздық, өзін –өзі ұстау мәдениетінің болмауы, салауатты 
өмір салтын сақтамау ( ұйқының бөлінуі, тамақтану, жеке баса 
гигиенасы, ішімдік қолдану, денсаулығының патологиялық 
жағдайы және т.б.).

Әрбір адам жарақаттанған адамға дәрігерлік көмек көрсетіл-
генше алғашқы көмек көрсете білу керек.

Қан кетудің сыртқы ( тері жабындысының бұзылуы) және 

14   Бөлім
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ішкі (ішкі мүшелердің зақымдануы – қан тамыры, бауыр, көкба-
уырдың және т.б.).

Ішкі қан кету өте қатерлі,  айқын көрінетін белгілерімен (бо-
зару, салқын тер, пульстің болмауы, есінен тану). Тыныштық 
сақтап, ішіне мұздай басып, дәрігер шақыру керек.

Сыртқы қан кеткенде  түсіне және пульсе қарап, қан тамы-
рының қаншалықты зақымданғанын анықтаймыз. Күре тамыр-
дан қан кеткенде қанның түсі алқызыл, пульс тез 
соғады, ал көктамырдан -  күңгірт – қызыл, қою 
болады. Қанды ( таңғышты қысып, басып сала-
мыз) тоқтату тиіс. Зақымданған дене мүшесі ( аяқ, 
қол, бас) көтеріліп тұру қажет. Ширақты тек қана  
ерекше жағдайларды 1,5 сағ жазда және 1 сағ қы-
ста салады және міндетті түрде  ширақты салған 
уақытты белгілейді. Белгілі уақыт өткен соң ( 
жазба бойынша) ширақты босатамыз, ал егер қан 
тоқтамаса қосымша уақыт тағыда байлаймыз, 
бірақ 45 мин аспауы қажет.

Мұрнын жарақаттаған кезде қан тоқтату үшін 
жәбірленушіні салқын жерге отырғызып, басын 
сәл алға төмен ұстаймыз. Кеңсірікке  салқын ұсы-
нылады. Танауды тығындаймыз. Нашатыр спиртін 
иіскеуге және сірке суымен уқалайды.

Талу ( кенеттен есенен тану)  бастағы ми-
дың қан айналымының бұзылуынан пайда бола-
ды(ұрып алу, ұру, буындыру). 

Жәбірленген адамды  еденге жатқызып ( аяқ 
бастан жоғары), ауаның кіруін қамтамасыз етіп; мүсәтір спиртін 
иіскетеміз, сірке суымен уқалаймыз.

Гравитациялық естен тану  - өте қауіпті жағдай, қатерлі сы-
нық болған кезде пайда болады. Тыныштық сақтап, ауырсынға-
нын басып, жылытып ( жылытқы қойып, ыстық салқын шай 
беріп, кофе,арақ). Тасымалдау тиым салынады.

Ыстық және күн көзі өту – организмнің күн көзі тигенде-
гі және саунадағы жағдайы ( 70 сурет). Зақымданған адамды 
көлеңкеге апарып,  салқын сумен уқалаймыз. Дәрігер шақыра-
мыз. 

Күйік адам ағзасының және дене терісін шалғанына қарай 

Күн көзі өту
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төрт деңгейлі  болады.
Дене тәрбиесі кезінде негізінен күйіктің І деңгейі ( ыстық 

суда душ, саунада  будың әсері т.б) кездеседі. Күйікті салқын 
сумен шайып;  ас содасының ерітіндісімен  таңғыш тағып ( 
стақан суға 1 ас қасық) немесе спиртпен, әтір, арақпен сүр-
теміз; стерилденген таңғышты саламыз. ІІ – ІV деңгейлі  күйік  
шалғанда  тез арада ауруханаға  апару қажет.

Үсудің де адам ағзасын шалғанына байланысты төрт деңгейі 
бар. Үсіген адам денесін ең алдымен құрғақ сүрткішпен сүртіп, 
содан кейін  жылы суға түсіреміз (30 — 32°). 20 – 30 мин тем-
ператураны 40 — 45° көтереміз.  II – IV деңгейлі үсік шалғанда  
ыстық жерге апарып,  зақымданған жерді тазартып, ыстық шәй, 
кофе береді. Дәрігер көмегі міндетті түрде керек.

Суға кеткенде алғашқы шара жандануға байланысты. Бар-
лық  қуысты ( мұрын, ауыз, құлақ) балшықтан, лайдан, шы-
рыштан тазартамыз. Бір тіземен тұрып,  зақымданған адамды 

ішімен  аяқ санының үстіне жатқызып арқа-
сынан басамыз – су өкпеден және іштен шығуы 
тиіс. Содан кейін « ауыздан ауызға» жасанды 
тыныс алдырамыз ( 71 сурет) немесе « ауыз-
дан мұрынға», алдын ала иықтың астына жа-
стық қойып. Ауаны минутына 16 -20 рет үрлей-
міз. Жарақат алған адамды  жылытқан дұрыс ( 
жылытқымен қаптаймыз).  Төрт рет жүрекке ті-
келей емес  массаж жасау ұсынылады ( жарақат-
тан адамның сол жағында тұрып, сол қолыңның 
алақанымен бір қалыпты, минутына 50 – 60 рет, 
кеудеден басып, тынығу үшін әлсін – әлсін қол-

ды алып отырамыз.  Күшті ( барлық дененің салмағын салу қа-
жет емес) және  жасанды тыныс алу яғни өзінің дұрыс тыныс 
алғанына дейін.

Бұл өте үлкен физикалық күш, бірақ дәрігер көмегіне дей-
ін адам өмірі қалыпқа келеді. Осындан кейін білікті дәрігерді 
шақыру қажет.

Жүректің тоқтауы –  спортпен шұғылданатын адамдарға 
өте қауіпті  зақым. Егер мүсәтір спирті және беттен соққанда 
көмегі тимесе,  жарақаттанған адамның киімін шешіп, жүрекке 
массаж жасауға кіріседі.

А у ы з д а н                    
ауызға» жасан-
ды тыныс ал-
дыру
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Медициналық көмекті шақыру міндетті түрде керек.
Жаралану – жиі  және қарапайым жарақаттардың бірі. 
Оларды  сутек тотығымен, мақтамен кептіріп йод жағамыз.
Жарақаттанғанда салқын ( қар, су, металды зат) ұсынылады. 

Қатты байланған таңғыш көмектеседі. Жылы – 2 – 3 күннен кей-
ін, жеңіл массажбен болады. 

Буын шыққанда  толықтай қозғалмау ұсынылады, ұстап тұра-
тын таңғыш,  қан кеткенде, ішкі қолдануға ауырпайтын дәрі, 
зақымданған жерге суық  басу керек. Буын шыққанда түзеуге 
болмайды. Дәрігер көмегі міндетті түрде керек.

Сынықтың ашық және жабық түрі болады. Жабық сынық 
кезінде  терінің сыртқы беті зақымданбайды. Сонымен қатар, 
сынықтың толық және жартылай түрі ( жарық) болады.  Ашық 
сынық кезінде  бұлшық ет,  сіңір , тамырлар, нерв, тері жырты-
лады.  Толық тыныштық және қозғалмай, зақымданған жермен 
кем дегенде екі тамырды  бекіту керек.  Шеттерін таңқыш салып 
байлаймыз ( таяқ, шаңғы, шыбық).

Білек сынған кезде қатайтатын таңғыш шынтаққа және білек 
буынына саламыз, қолды шынтаққа иіп және алақанжы ішке 
бұрамыз ( 72 сурет).

Білек сынған кез-
де көрсетілетін 
көмек
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Мықын сынған кезде үш буынды қатайтады:  жамбас буы-
нын, тізе,  тобықты.

Қабырға сынған кезде кеуде қуысын тартып тұратын таңғыш 
байлайды ( шарф, жайма, сүлгі және т.б)

Жамбас сүйек сынған кезде  арқаға қатты түзеу зат салып( 
тақтайша), аяқтың тізесін бүгіп, екі жақа ажыратып тізе буын-
дарының астына жастықша қоямыз.

Омыртқа сынған кезде көтеруге, адамды аударуға болмай-
ды.  Астына мұқият қатты зат ( тақтайша, қалқан) қойып  және 
жедел жәрдем келгенше осы қалыпты сақтаймыз.

1. Жарақаттанудың негізгі себептерін атаңыз.
2. Қан кетудің қандай түрлерін білесіз? Қан кеткенде қандай 

алғашқы көмек көрсетіледі?
3. Алғашқы көмек қалай көрсетіледі:
■ күйгенде және үсік шалғанда;
■ зақымданудан есеңгірегенде
■     талып қалғанда
■ ыстық және күн көзі тигенде?
4. Суға кеткенде дәрігер көмегіне дейін қандай шара қолдану 

қажет? Жасанды тыныс алу әдісі неден тұрады?
5. Жүрек тоқтағанда жүрекке тікелей емес массаж қалай жаса-

лады?
6. Буын шығарып алғанда және сынған кезде қандай алғашқы 

көмек көрсетіледі?

ӨЗІН-ӨЗІ ТЕКСЕРУГЕ АРНАЛҒАН СҰРАҚТАР МЕН ТАПСЫРМАЛАР

ЖАРАҚАТ
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Әдеттер – бұл біздің жүріс-тұрысымыздың формасы. Пай-
далы әдеттер үйлесімді дамыған адамның қалыптасуына ықпал 
етеді, ал зиянды керісінше оның қалыптасуын тоқтатады.  

Әдеттер аса тұрақты болып келеді. Гегель әдеттер адамды өз 
құлы ететінін айтқан еді. Сондықтан жастық шақтан бастап өз 
бойында пайдалы әдеттерді қалыптастыру және зиянды әдет-
термен тайсалмай күресу қажет.

Пайдалы әдеттерге салауатты өмір салтын сақтауға ұмтылу, 
дене шынықтыру жаттығуларымен әрдайым айналысу, білім 
деңгейін арттыру, оқу, театрға, киноға бару, ән тыңдауды жатқы-
зуға болады. Осының барлығы адамды байытады, өмірді қы-
зықты етеді, өздігінен жетілуіне ықпал етеді.

Осы тарауды оқып шығып, білетін боласыздар:
■ қандай әдеттер пайдалы, ал қандай зиянды болып келетінін; 
■ не себепті темекі тарту мен алкоголь дене шынықтыру және спортпен үйлеспей-

тін ұғымдар екенін;   
■ зиянды әдеттермен қалай күресуге болатынын.

ЗИЯНДЫ ӘДЕТТЕР ЖӘНЕ
ОЛАРМЕН КҮРЕСУ 
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Алайда студенттік жылдары да талай зиянды әдеттер пай-
да болады: дұрыс қойылмаған күн тәртібі және рационалды 
тамақтанбауы, сабақтарға уақытылы дайындалмауы және т.б. 
Бірақ, ең зиянды әдеттер темекі тарту және спиртті ішімдіктер-
ге салыну болып табылады. Осы әдеттер байқаусыз адамның 
өмірін бұзатын кемтарлыққа өсуі мүмкін.    

Жүрек-қан тамырлары жүйесінің ауруларын шақыратын қа-
уіп-қатер факторларының арасында әлемнің алдыңғы қатарлы 
кардиологтары үшінші-төртінші орынға темекі тартуды жатқы-
зады.  

Қазіргі уақытта темекі түтінінің құрамына кіретін 30 улы 
химиялық заттар анықталды. Олардың ішіндегі ең күштісі – 
никотин, иіс газы немесе көміртек тотығы, канцерогенді заттар, 
мысалы бензпирен және т.б. 

Барлығының ішінен темекі түтінін никотинмен жиі байла-
ныстырады. Ол қанға 20 секунд ішінде барады, жүйке тамыр-
ларының орталық және шеткі жүйесіне белсенді әсер етеді. Те-
мекі тартып болған адамда бірінші минуттарда ми тамырлары 
ұлғаяды, осының салдарынан ақыл-ойдың қабілеттілігі уақыт-
ша жақсарады. Бірақ тез арада ми тамырлары тарылып, ақыл-
ой әрекетінің сапасы нашарлайды, темекі тарту қажеттілігі қай-
тадан пайда болады. Ұзақ уақыт бойы темекі тартып жүрген 
адамдардың ми тамырларында созылмалы булығу құбылыста-
ры байқалады. Сонымен қатар никотин жүйке жүйесінің сез-
гіштігіне теріс әсер етеді.     

Никотин жүрек бұлшықетінің май басуына әсер етеді. Ни-
котин гипоталамусты қоздыру арқылы вазопрессин гармоны-
ның бөлінуін күшейтеді, яғни жүрек тамырларының тарылуын 
шақырады. Нәтижесінде оның жұмыс істеуі нашарлайды.    

Никотин тыныс алу жүйесіне зиянды әсер етеді. Бронх ша-
рышты қабықпен жанасқан кезінде ол оның қорғау функция-
ларын жояды, өкпе көпіршіктеріне оттегінің баруын азайтады. 
Темекі тартатын студенттер дене шынықтыру бойынша норма-

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының Сарапшылар комитеті ста-
тистикалық деректер негізінде темекі тарту салдарынан адам өмірінің 
ықтимал ұзақтығы қанша жылға қысқаратынын болжаммен анықтауға бо-
латын кестені әзірледі. Осы кестеге сәйкес күніне 9 шылым шегетін 20-25 
жастағы адам өз өмірінің мерзімін 4,6 жылға, 10-19 шылым шегетін 5,5 
жылға қысқартады.  
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тивтерді тапсыру кезінде темекі тартпайтындарға қарағанда жү-
гіруден нашар нәтижелер көрсетеді. 

Никотин асқорыту жолының шарышты қабығына зиянды 
әсер етеді. Ауыс қуысына түскенде қызыл иектер босай бастай-
ды, тістің эмалін зақымдайды, тісжегінің пайда болу қауіпіне 
себеп болады.  

Денсаулыққа иіс газы немесе көміртек тотығы қауіпті болып 
келеді. Қан тамырларында холестерин қартыстарын күшейтіп, 
ол ондағы склероз өзгерістерінің тез дамуына әсер етеді. Қанда 
иіс газы гемоглобинмен қосылып, карбоксигемоглобинге айна-
лады, ол тінге оттегінің баруына кедергі жасайды. Осының сал-
дарынан темекі тартатын адамдарда дененің барлық қуыстары-
ның оттегімен қамтамасыз етілуі нашарлайды.      

Адам ағзасына темекі түтінімен бірге эфир майлары кіреді, 
олар жүрек жұмысының ырғағын бұзады. Сонымет қатар темекі 
түтінінде 2 до 7 % - ға дейін көмірқышқыл газы бар, оның ауа-
дағы 0,1% - концентрациясы қауіпті болып саналады.

Темекі тартуға салынған адамдар темекі тартпайтын 
адамдарға қарағанда жүректің ишемиялық ауруының әртүрлі 
формаларымен ауырады. Танымал кардиолог О.Г. Оганов темекі 
тартантындардың арасында миокард инфарктыдан кенеттен 
болған өлім темекі шекпейтіндерге қарағанда 5 рет жиі болаты-
нын белгілейді. Сонымен бірге темекі тартатындарда біршама 
жастық шақта инфаркттер болады.  

Темекі тартатындарда ертерек гипертониялық аурулар, сте-
нокардия байқалады. Осы ауруларға шалдығатын студенттер 
арасында 78,4 % шылымқорлар екені анықталды.   

Темекі тарту – бірқатар ауыр сырқаттардың пайда болуына 
негізгі себептерінің бірі болып табылады. 

Темекі тартатын адамдар салқын тигеннен болатын ауру-
ларға, созылмалы демікпеге, өкпе эмфиземасына бейімді болып 
келеді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының Сарапшылар 
комитеті осы аурулардан қайтыс болатын адамдардың 90 % те-
мекі тартатын адамдар екені туралы қорытынды жасады. Со-
нымен қатар темекі түтінінің улы заттарының әсерінен асқазан 
сөлінің қышқылдығы жоғарлайды, гастриттер, ойық жара ауру-
лары пайда болады.   

Темекінің түтіні бауырға, ішкі секреция бездеріне, сондай-ақ 
жыныстық функцияға зиянды әсер етеді. Көбінесе ер адамдар-
да болатын белсіздік жиі темекі тартумен байланысты болады. 
Әйел адамдарда никотин аналық бездерінің функцияларына қы-
сым береді. 
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Денсаулық үшін ең қауіпті пассивті темекі тарту, яғни темекі тартпайтын-
дардың темекі тартатындардың арасында болуы.

Өз ерік-жі-
геріңді қолыңа 
алып, осы жа-
ман әдеттен 
арыл.

73
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Темекі жанған кезде пайда болатын және темекі тартатыдар-
дың өкпесіне бармайтын түтінде одан да көп зиянды заттар бо-
латыны белгіленді. Мысалы, түтін құрамына көміртек тотығы 5 
есе, темекі шайыры мен никотин 3 есе, бензипрен 4 есе, аммиак 
46 есе кіреді.   

Темекі тарту дене шынықтырумен және спортпен уақытылы 

айналысумен үйлеспейді. Өйткені бұлшықетке түсетін ауырт-
палықтар ағзаға темекі тартудың теріс әсерін күшейтеді.

Темекі тартатын спортшыда артық күш жұмсау, шамадан 
тыс жаттығу, жаттығудан кейін қалпына келтіру процестердің 
қауіпі пайда болады.

Жаңа қимыл-қозғалыс дағдыларын меңгеруі нашарлайды, 
жылдамдық дене сапалық қасиеттері төмендейді. 

Барлық әлемде темекі тартуды тастау әдістері әзірленуде. 
Топтық психикалық терапия, дәрігерлік консультация қолда-
нылады, жаңа медициналық дәрі-дәрмектер, никотинге қарсы 
сағыздар және т.б. шығарылуда. Алайда бәрінен дұрысы өз ер-
кін қосу, өзін темекі тартудың керек еместігіне және зияндығы-
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на сендіру (73 сурет). Ең шылымқор адамның 8-10 күн ішінде 
көңіл-күйі тұрақтанады, жұмысқа қабілеттілігі артады.  

Алкогольді (этил спирті) қолдану кез-келген түрінде (арақ, 
шарап, сыра және т.б. ) одан да зор зиян әкеледі. Адамның био-
логиялық табиғатына теріс әсер етуінен басқа, алкоголь оның 
әлеуметтік болмысына қатты әсер етеді. Алкогольді ішімдік-
терді үнемі қолдану кезінде тұлға тоқырауына әкеледі, қызмет-
тік жағдайы жойылады, отбасы бұзылады.

Қанда спирттің болуын қарау реакциясында  жеке айыр-
машылықтарына қарамастан, оның әсер ету негізгі заңдылықта-
ры едәуір нақты қаралады. Нәтижесінде 100-150 г. арақты қол-
данған кезде алкогольдің қандағы құрамы 0,04-0,05 %-ға жетеді. 
Мидің жоғары бөлімі қызметінің әлсіреуі басталады, адам «ішкі 
тежеуіштерінен» босатылады, импульсивті ықыластарды қа-
нағаттандыра алады. Жалған еркіндік, өз мүмкіндіктерін қайта 
бағалау, өзін-өзі қорғау түйсігінің жойылу жағдайы пайда бола-
ды.   

Қанда алкоголь концентрациясының 0,1% - ға дейін көбеюуі 
(200 – 300 г арақты қабылдаған кезде) орта ауырлықтағы маста-
нуды тудырады. Бұл кезде мидың ең терең құрылымдары басы-
лады, адамның эмоционалды жағдайы өзгереді: себепсіз қуану, 
жөнсіз мазасыздық, жылауықтық. Қозғалыс функцияларының 
нашарлауы жиі байқалады: адам ақырындап қозғалады, сөйлеуі 
шатасады.   

Алкогольдің қандағы концентрациясы 0,15 - 0,2% жеткен кез-
де мидың ең терең бөлімдерінің функциялары басылады. Ауыр 
мас күйіне түседі. Бұл кезде қабылдау, мидың қозғаушы орта-
лықтарының және тепе-теңдік мүшелерінің қызметі бұзылады.   

 Қарапайым сезімдер бақылаудан шығады. Мұнымен 
жүгенсіз ашу қысудың, жоғары агрессиялықтың пайда болуын 
түсіндіруге болады.  

Қанда алкоголь 0,4-0,5 % болған кезде (800—1000 г арақ қа-
былдаған кезде) адам шок күйге түседі. Рефлекстер әрекетсіз бо-
лады, сақиналы бұлшық еттер босаңсып қалады, сезімталдығы 
кенет төмендейді, тыныс алу орталығы жабылады, өліп кетуі де 
мүмкін.

Алкогольдің органдарға физиологиялық әсер етуі қандай 
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болуы мүмкін? Оған бас миі ең сезімтал болып келеді, әсіре-
се нейтрондар. Нәтижесінде орталық жүйке жүйесінің қызметі 
бұзылады. Алкогольді ішімдіктерді жиі қабылдайтын адамдар-
да ми тіндері негізгі тамақтану көзі – глюкозаны сіңіру қабілеті 
төмендейді. Алкоголь ақыл-ой қабілетінің нашарлауына, есте 
сақтау және ойлау сапасынының төмендеуіне ықпал ететіні 
дәлелденген.

Алкогольдің жүрек-қан тамырлары жүйесіне әсер ету зиян-
дылығы кем емес: жүректің жиырылу күші төмендейді, ал ұзақ 
уақыт қабылдаған кезінде жүрек бұлшық еттерінде құрылым-
дық өзгерістер пайда болады. Алкогольді ішімдікті қабылдаған-
нан кейін бірден қан ұйығыштығы жоғарлайды, осы себептен 
миокард инфаркті болған жағдайлар аз емес.  

Алкоголь сопақша мидың тамыр қозғалтқыш орталығын 
ұзақ қоздыру қалпына әкеледі. Қан тамырлары тарыла бастай-
ды, олардың қабырғаларында алмасу бұзылады. Мұндай құ-
былыстар артериялық қысымның жоғарылауына, сондай-ақ 
атеросклероздық өзгерістерге себеп болады. Сонымен қатар 
қылтамырларда қызыл қан түйіршіктері жабысады – эритро-
циттер, олар қылтамырлардың бұзылуына, ұсақ қан тамырла-
рының (артериол) үлкен бөлігінің бітеліп қалуына әкеп соғады. 
Әсіресе осындай процесстер мида белсенді болады.

Алкоголь ішкі органдарда болатын май заттарға (липидтер) 
әсер етеді. Липидтер спиртте жақсы ериді, сол себепті алко-
гольді ішімдіктерді үнемі қабылдайтын адамдардағы осы ор-
гандардың жасушалары жойыла бастайды. Ең ауыр сырқат – 
бауыр циррозы басталуы мүмкін. Бұл сырқат өлімге әкеледі.  

Алкоголь жыныс бездері қызметінің бұзылуына әкеп соға-
ды, тұқымына зиянды ықпал етеді: маскүнемнен туылған бала-
лар жиі ақыл-есі кем болып келеді. 

Спиртті ішімдіктерді жиі қабылдағаннан көп адамдарда ас 
қорыту органдарының аурулары пайда болады. Алкоголь асқа-
занға, сосын ішектерге барғаннан кейін ас қорыту бұзылады, 
асқазан сөлінің құрамы өзгереді. Маскүнем адамдардың асқа-
зандарында шырыштың жоғары болуы байқалады. Ол тамақты 
тұмшалап, оның дұрыс қорытылуына кедергі болады. 

Спиртті ішімдіктердің азғантай мөлшері тәбетті жақсартады 
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Алкоголь өңеш, бауыр, асқазан жасушаларын 
жойып, олардың қарқынды бөлінуіне әкеп соғады. 
Бұл қатерлі ісіктің пайда болуына әкеп соғуы мүм-
кін.

ӨЗІН-ӨЗІ ТЕКСЕРУГЕ АРНАЛҒАН СҰРАҚТАР МЕН ТАПСЫРМАЛАР

ЗИЯНДЫ 
ӘДЕТТЕР ЖӘНЕ 
ОЛАРМЕН 
КҮРЕСУ 

деген пікір бар. Бұл пікір дұрыс емес. Спиртті ішімдіктерді жиі 
қабылдағаннан күткен пайданың орнына оған әдеттеніп, маскү-
немдікке әкеледі.

Сонымен қатар тек сыра ішетін адамдар да созылмалы маскү-
немге айналуы мүмкін.

1. Темекі түтініне қандай зиянды заттар кіреді?
2. Алкаголь адамның тұлғалық қасиетін қалай жояды? 
3. Жаман әдеттерден арылудың жолдарын атаңыз.
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ҚОРЫТЫНДЫ

Сонымен достар, кітаппен танысып, денсаулықты нығай-
ту, сымбатын түзету, әртүрлі  аурулардың алдын алу үшін дене 
шынықтыру жаттығуларын сауатты және жүйелі қолдану тура-
лы білім алдыңыздар. 

Егер сіз дене шынықтыру жаттығуларын жүйелі қолдану 
арқылы өз сымбатыңызды түзетумен айналысуға шешім қа-
былдасаңыз, онда сіз өз қалауыңызды басқаруға үйренуіңіз, ба-
рынша еркіңізді көрсетуіңіз қажет. 

Дене шынықтырудың негізгі құралдары мен әдістері, оңтай-
лы дене шынықтыру ауырлығының әсер етуінен ағзада болатын 
өзгерістерді қадағалау және бағалаудың практикалық  тәсілдері 
туралы алған білімдер өз өмірлеріңізді тиімді ұйымдастыруға, 
жемісті және ұзақ еңбек етуге мүмкіндік береді. 

Сонымен қатар адам мәдениеті оның білімімен сипатталып 
қана қоймайды, ол ең алдымен осы білімдердің өмірде қалай 
қолданылатынымен сипатталады. Сондықтан дене шынықтыру 
мәдениетіне денсаулықты нығайтуға, сабырлылықты көтеру-
ге, ағзаның резервтік мүмкіндіктерін жетілдіруге бағытталған 
адамның шығармашылық қызметі ретінде қарау қажет. Дене 
шынықтыру жаттығуларының пайдалылығы туралы білім 
олардың қажеттілігін ұғындыру қажет. 

Қозғалыс белсенділігінің мағынасын ұғыну, дене шынықты-
румен айналысуға тұрақты қажеттілікті қалыптастыру үшін са-
лауатты өмір салты; адамға дене шынықтырумен жиі айналы-
судың пайдалылығы; қолдану қажет жеке әдіс-тәсілдер туралы 
ғылыми білімдер қажет.   

Қазіргі еңбек қызметінің әлеуметтік-экономикалық жағдайы 



287

адамның жүйке-эмоциялық жүйесіне, оның ағзасына және жеке 
тұлғасына жоғары талаптарды ұсынады. Сонымен қатар еңбек 
қызметінің практикасы арнайы физикалық (қозғалыс) және ва-
леологиялық даярлық болмаған кезінде жұмыс процесінде кенет 
пайда болатын жүйке-эмоциялық ауыртпалықпен байланысты  
жағдайлар күйзелісті күйге, ағзадағы теріс өзгерістерге әкеп 
соғады.   

Дене шынықтырумен айналыса отырып, қозғалысты, бұл-
шық ет тонусы мен тыныс алуды басқару әдістерін мақсатты 
түрде зерделеу қажет. Өйткені еңбекке тікелей даярлық кезеңі 
сенсомоториканы жетілдірудің айқындаушысы болып табыла-
ды.

Қозғалыс белсенділігінің жақсы танымал классикалық түр-
лерімен қатар дене шынықтыру сабақтарының мазмұнына са-
уығудың дәстүрлі емес әдістерін енгізу: ырғақты және атлетика-
лық гимнастика, спорттық аэробика, суаэробикасы, стретчинг, 
ушу, хатха-йоганың және т.б. элементтерін енгізу маңызды бо-
лып табылады. Осы жаңа жаттығулар таңертеңгі және өндірістік 
гимнастиканың кертратпа  және тиімділігі аз стандартты кешен-
дерге кіретін жаттығуларынан қанағаттанбаушылық себебінен 
пайда болды. Ағзаның функционалдық жүйесінің дамуы үшін 
ғана бағытталған қозғалыс үйлесімділігінің, пластиканың бо-
луын талап етпейтін тар жаттығулар жиынтығымен шектелуге 
болмайды. Сонымен қатар жетістікке: оң жүйке-эмоциялық ор-
тада жаттығуларды орындау; дене шынықтыру жаттығулары-
ның ағзаға әсер ету біліміне негізделген алыстағы оң нәтижеге 
деген сенімділік; көңіл-күйге сәйкес музыка ықпал етеді.   

Белсенді демалысты пайдалану, релаксация, өзін-өзі сылау, 
дене тәрбиесінің құралдары мен әдістері арқылы кәсіби сырқат-
тардың алдын алу бойынша білімдерді тек мектепте, колледжде, 
лицейде, училищеде ғана емес, сонымен қатар оны өзбетінше 
өмір бойы қолдану қажет.   

Тыныс алу, көру мүшелерінің бұзылуын түзету және алдын 
алу мәселелеріне ерекше назар аудару қажет. Осы функционал-
дық жүйелерге еңбек қызметі түрлерінің практикалық көпшілігі 
жоғары талап қояды. 

Ресейде денсаулық мәселелеріне, қазіргі кәсіби маманды да-

ҚОРЫТЫНДЫ
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ҚОРЫТЫНДЫ ярлаудың білім процессіндегі негізгі валеологиялық факторла-
рының бірі ретінде «Дене шынықтыру» пәніне деген көзқарас 
енді ғана өзгере бастады. 

Салауатты және тиімді өмір сүру салтында, физикалық өзді-
гінен жетілуде, жеке тәжірибе жинақтауда, дене шынықтыру 
әдіс-тәсілдерін шығармашылық қолдануда тұрақты уәждеме 
мен қажеттіліктің туындауы, психофизикалық даярлықтың бел-
гіленген деңгейіне жету ХХІ ғасыр ұрпағының өмірін сапалы 
өзгертуі, толыққанды және бақытты етуі мүмкін. 
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ҚОСЫМША

Физикалық денсаулық деңгейі

Көрсеткіштер

I II III IV V

Төмен Орташадан 
төмен Орташа Орташадан 

жоғары Жоғары

Дене массасы/бойы, г/см:
Ер 501 451 — 500 401—450 375—400 375
Әйел 451 401—450 375 — 400 400 — 351 350

Балл -2 -1 0 — —
Өкпе сыйымдылығы/дене 
массасы, мл/кг:

Ер 50 51 — 55 56—60 61 — 65 66

Әйел 40 41—45 46 — 50 51 — 57 57

Балл 0 1 2 4 5
Жүрек соғысының жиілігі 
(ЖСЖ):

Ер 111 95—110 85 — 94 70 — 84 69
Әйел 111 95 — 110 85 — 94 70 — 84 69
Балл -2 0 2 3 5

30 с, мин ишинде 20 отырып-
тұру жаттығуынан соң ЖСЖ-ның 
қалыпқа келуі:

Ер 3 2—3 1,30—1,59 1,00—1,29 59
Әйел 3 2 — 3 1,30 — 1,59 1,00 — 1,29 59
Балл -2 1 3 5 7

Динамометрия /масса тела, %:

Ер 60 61 — 65 66—70 71 — 80 81
Әйел 40 41 — 50 51 — 55 56 — 60 61
Балл 0 1 2 3 4

Денсаулық деңгейінің жалпы  4 5 — 9 10 — 13 14 — 16 17 — 21
көрсеткіші (балл)

Апанасенко бойынша денсаулық деңгейі
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ҚОСЫМША Аталған метод денсаулық деңгейін баллдық шкала арқылы 
көрсетеді. Әрбір функционалдық көрсеткіштердің белгілі бір 
молшеріне қарай есептелінеді(-2-ден бастап +7-ге дейін).

Денсаулық деңгейі барлық көрсеткіштер арқылы  бағалана-
ды. Ең жоғары балл көрсеткіші 21-ге тең.

Жиналған балл санына сәкес 5 деңгей бойынша ажыратыла-
ды: І деңгей төмен сатыдан бастап,  V-жоғары деңгейге дейін. 
Берілген бағалау жүйесіндегі қауіпсіз денсаулық деңгейі (ор-
ташадан жоғары) 14 баллмен шектеледі. Бұл клиникалық ауру 
түрлерінің жоқ екендігінен кепіл беретін ең төменгі балл. IV 
және V деңгей көрсеткіштері  тек дене тәрбиесімен үздіксіз ай-
налысатын адамдар тобына тән болып келеді. 

Физикалық жағдайды сандық бағалау адам денсаулығы ту-
ралы мағызды ақпарат бере отырып, қажетті шараларды қабыл-
дауға, аурулардың алдын алуға және денсаулықты нығайтуға 
мүмкіндік береді.
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МЕДИЦИНАЛЫҚ ЖӘНЕ
СПОРТТЫҚ ТЕРМИНДЕР СӨЗДІГІ 

Адаптация (латын тілінен аударғанда  adaptation — 
бейімделу) — организмнің, оның функционалдық жүйелерінің, 
ағзалардың ішкі ортасының салыстырмалы тұрақтылығын 
сақтауға бағытталған сыртқы орта жағдайына бейімделу процесі 
- гомеостаз.

Адекватты (лат. Adaequatus-теңестірілген) - тең, әбден 
лайықты.

Акупрессура (лат. acus— нүкте және pressum— қысым) — 
биологиялық белсенді нүктелерде саусақтармен (қысу, басу) 
рефлексотерапия әдісі.

Альвеол (лат. alveolus— жасуша, құты) — өкпенің, 
бронхтың ең жіңішке тармақтарының соңында дөңгелек немесе 
сопақ құты. Альвеоли капилляр желісімен қапталған.

Анализаторлар — шеткі қабылдағыш бөлімдерден басталып, 
ми орталықтарында аяқталатын күрделі жүйке механизмі, яғни 
ол дененің сыртқы және ішкі ортасын жүйке жүйесінің орталық 
бөлігімен байланыстырып түрған рефлекторлық доганың 
сезімтал бөлігі. Кинестетикалық (қозғалыс) анализаторы — 
дененің және оның бөліктерінің қозғалысы мен жай-күйі 
туралы рецепторлардың мәліметтерін талдау және синтездеуді 
жүзеге асыратын сенсорлық жүйе; проприоцепторлардан, тері 
рецепторларынан, вестибулярлық аппараттан, визуалды және 
мотор орталықтан сигналдарды біріктіреді. Адам қозғалысын 
модельдеу, орындалған қозғалыстың бейнесін жасайды. 
Вестибула анализаторы орталық жүйке жүйесіне дене және 
оның бөліктерінің кеңістіктегі орны туралы үнемі ақпарат беріп 
отырады.

Антагонист (грек. antagonistes— қарсылас) — екі қарсы 
бағытта бір мезгілде немесе кезекпен әрекет ететін бұлшықет 
немесе бұлшықет тобы.

Антиципация (лат. anticipatio— болжау) — бұл жүйенің 
мүмкіндігі оқиғаларды, құбылыстарды және іс-қимылдың 
нәтижелерін болжау.

Психологияда бұл түсініктің екі мағыналық аспектісі 
ажыратылады:       1) тұлғаның іс-әрекеттің ықтимал нәтижесін 
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іске асырардың алдында елестету және мәселені нақты шешу 
үшін шімін болжау қабілеті;             2) организмнің кез-келген 
оқиғаға алдын-ала реакциясы. Ол әдетте белгілі бір дене тұрысы 
немесе қимыл-қозғалысы арқылы белгілі болады. Антиципация 
шығармашылық пен ғылыми-зерттеулерде маңызы зор. 

Антропометрия (грек. Athropos - адам және  metron - 
өлшем) — адамның дене мүшелерін өлшеу арқылы оның дене 
құрылысына тән жыныстық, нәсілдік және жас ерекшеліктеріне 
жан-жақты анықтамалар беретін антропологиялық зерттеудің 
негізгі тәсілдерінің бірі. рамында минералды заты көп сүйектер 
иілгіштік қасиетінен айырылып, морт сынғыш келеді. Адамның 
антропометриялық сипаттамалары адам денесінің және жеке 
бөліктерінің өлшемдерімен анықталады. Ол мәліметтер 
анағұрлым рациональді еңбек жағдайларын жобалау 
үшін пайдаланылады. Олар жұмыс орнының кеңістіктік 
ұйымдастырылуын есептеуге, көру және қол жету аймақтарын 
орнатуға, жұмыс орнының конструктивтік параметрлерін 
анықтауға көмектеседі, сонымен қатар қолайлы әрі қауіпсіз 
еңбек жағдайларымен қамтамасыз етеді.     

Армрестлинг (ағылш. arm wrestling - қол күресі) — биіктігі 
104,14 см, ұзындығы 92,71 см және ені 64,77 см-лік үстелдегі 
қол күресі. Балуандардың қол бұлшықеттеріне арналған арнайы 
«контейнерлер» бірдей қашықтықта үстелдің шеткі жағынан 
және перпендикуляр орналасады. 

Артрит (грек. аrthron - буын) — жұқпалы туындаған 
артикулалық аурулардың тобы немесе буынның созылмалы 
қабыну процесінің  нәтижесінде дамиды. Бұл буынның 
қабынуынан немесе басқа аурулардың көрінісі болуы мүмкін. 

Артроз (грек. аrthron - буын) — буынның дистрофиялы 
созылмалы зақымдануы. Деформациялы артроз буын 
шеміршегіндегі дистрофиялық процестердің буын беттерін 
деформацияға ұшыратуы; сүйек эпифиздерінің зақымдануы 
– остеоартроз, омыртқа аралық дискінің зақымдануы – 
дискартроз деп аталады.

Астениялық реакция (грек. astheneia - әлсіздік) — көңіл-
күйдің тепе-теңсіздігі мен шаршаудың жиілігі байқалатын 
ауру түрі. Өзін-өзі бақылау, шыдамсыздық, ұйқының бұзылуы, 
созылмалы ақыл-ой мен физикалық стресстік қабілеттерін 
жоғалту, қатты дыбыстарға, жарқын жарық пен өткір 
иістерге төзімділіктің төмендеуі. Бұл көбіне ішкі ағзалардың, 
инфекциялардың, интоксикацияның, эмоционалдық, ақыл-
ой және дене күшінің шамадан тыс асып кетудің, дұрыс 
ұйымдастырылмаған жұмыс, демалыстың, дұрыс тамақтанбау, 
сондай-ақ жүйке және психикалық аурулармен ауыратын 
аурулардың салдарынан туындайды. 

Көз астигматизмі — көздің мөлдір қабығының, кейде 
қарашығының қиығы бірдей болмауы. Оның себебі көздің көру 
жүйесіндегі линза формасының дұрыс болмауына байланысты. 
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Астигматизм кезінде көздің қабығы сферикалық дұрыс қалпынан 
ауытқып, не ұзынына не көлденеңіне қарай қисаяды. Соның 
салдарынан көру бұлдырлап анық болмайды. Астигматизмнің 
бірнеше түрлері болады. Тұрақсыз ( жүйесіз) астигматизм – бұл 
жұмсақ түйіспелі линзалар мен көзілдірік кию арқылы қалпына 
келтіру мүмкін емес, негізінен ол жүре пайда болған кесел. 
Тұрақты астигматизм - бұл негізінен туа пайда болған кесел, 
оны көзілдірік кию арқылы түзетуге болады.

Атеросклероз (грек. athrа — ботқа және sklrsіs — қатаю) — 
қан тамырларының ішкі бетіне холестериннің сіңіп, жиналып, 
түйін тәрізді шоғырланып қалуы. Холестерин сіңіп қалған орын 
бастапқы кезде сары жолақ дақ түрінде болса, келе-келе қатайған 
түйінге айналады. Атеросклероз денедегі ең ірі қан тамыры — 
қолқада жиі пайда болады. Атеросклероз салдарынан қолқаның 
жұқарған жерлері қалталанып кеңиді (аневризма) де, басқа 
органдардың қан тамырларын бекітіп тастайды. Әйелдерге 
қарағанда бұл ауру түрімен ер адамдар көп ауырады. Аурудың 
дамуында тұқым қуалайтын бейімділігі, сондай-ақ организмнің 
жеке ерекшеліктері маңызды. Атеросклероз салдарынан 
қант диабеті, семіздік, дене белсенділігінің төмендігі, психо-
эмоционалды артықшылығы, т.б. ұшырау мүмкін. 

Аутогенді жаттығу (грек. autos— өзім и genes — тұқым) — 
пациенттерді бұлшықеттік релаксацияға, өз-өзіне сендіруге, 
назарды дамытуға бағытталған психотерапевтік емдеу әдісі. 
Ол неміс ғалымы И.Шульцпен (1956 жылы жарық көрген) 
ұсынылған. Науқас ағзасына жылулық сезімін тудыру, аяқ-
қолды релаксациялау, тыныштықты сезіну арқылы емдеудің 
қолайлы нәтижесі.                                                           

Бейсбол (ағылшынша baseball, base – негіз, ball – доп ) – 
таяқша мен доп арқылы ойналатын спорттық командалық 
ойын түрі. Әр ойында екі команда ойнайды. Олар шабуыл 
мен қорғаныста кезекпен ойнайды. Қожайын команда 
ойынның басында қорғаныста, ал қонақ команда шабуылда 
ойнайды. Қорғаныстағы команда ойыншылары алаңға шығып, 
шабуылдаушы командаға ұпай жинауға тосқауыл болады. Ойын 
тегіс, төртбұрышты көгалды алаңда өткізіледі. Әр команда 
құрамында 9 ойыншы болады.

Биологиялық ырғақ — тірі ағзалардағы биологиялық 
процестер мен құбылыстардың сипаты мен қарқындылығын 
кезең-кезеңмен өзгеруі. 

Бодибилдинг (ағыл. body — дене және building — құрылыс) 
— мақсаты спортшының барлық бұлшық топтарын барынша 
дамыту және дененің стандартты пропорцияларын құру болып 
табылатын спорттық гимнастика. Ол жарыстарда бағаланады 
(дене салмағы бойынша). Жарыстар бірнеше раундқа бөлінеді 
және міндетті, еркін позаны қамтиды, оның барысында 
қатысушылар (топта және жеке түрде) белгілі бір бұлшықет 
топтарын: екі еселенген бицепс, трицепс, пресс, жамбас және 
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т.б. көрсетуі керек. Судьялар спортшылардың жұмысын 
бірнеше критерий бойынша ұпаймен бағалайды, содан кейін 
жалпы санын есептейді.

Меньера ауруы — ішкі құлақтың ауруы, қуыстағы сұйықтық 
мөлшерінің ұлғаюына апарады және тепе-теңдік сезіміне 
және естуге әсер етеді.  Бұл буын қысымының өзгеруі, есту 
және вестибулярлық функцияларды орындайтын жүйке 
перифериялық бөліктерінің бұзылуымен тікелей байланысты. 
Басқаша айтқанда, аурудың себебі - ішкі құлақтың сұйықтық 
қысымының жоғарылауы. 

Рейно ауруы — ұсақ артерия мен артериолалар зақымдалуымен 
жүретін ангиотрофоневроз негізінде жүретін дерт. Көп жағдайда 
жас әйелдерде кездесіп, айқын микроциркуляторлы бұзылыстармен 
көрінеді. Аяқтың бақай, табан, қолдың саусақ артериоллалары 
зақымдалады. Аурудың негізгі көрінісі болып соңғы бөлімдегі 
артериялардың генерализденген спазмы, олардың дистрофиялық 
өзгерістері, тромбозбен көрінеді. Ауру саусақ және аяқ тамырларының 
спазм тудырып, сирек жағдайда құлақ пен мұрын тамырларында 
байқалады. Процесс басым көп жағдайда қолда кезесіп, екіжақты, 
симметриялы түрде көрінеді.

Үлкен ми — адамда алдыңғы мидың үлкен ми сыңарлары 
басқа бөлімдерінен әлдеқайда жақсы дамыған. 

Бронхиалды астма (грек. bronchos — тыныс жолы және 
asthma — тұншығу) — бұл бронхиалдық өткізгіштіктің 
бұзылуымен сабақтас кезең сайын туындайтын экспираторлық 
ентігу (тұншығу) ұстамаларымен сипатталатын созылмалы 
кесел. Адамда аллергияны (жоғары сезімталдықтықты) және 
оған байланысты әр түрлі кеселдерді шақыруға қабілетті 
көптеген заттар қоршаған ортада жеткілікті. Бірақ оларға жоғары 
сезімталдық барлық адамдарда бола бермейді. Кейбір адамның 
организмінің бұл қабілетін кейде “аллергиялық конституция” 
деп атайды. Ол вегетативтік нерв жүйесінің жоғары қозуымен, 
ұсақ қан тамырларының (капиллярлардың) арта түскен 
сіңіргіштігімен және адам организміндегі зат алмасудың кейбір 
ерекшеліктерімен сипатталады. Аллергиялық кеселдерге жас 
организм көбірек бейім.

Бронхит (грек. Bronchos - тыныс жолы) — бұл өкпеге 
ауа баратын тыныс жолдарындағы немесе түтікшелердегі 
инфекция. Бронхит болғанда жөтелде шуыл болады, көбіне 
сілекей немесе қақырық түседі. Бронхит әдетте вирустан пайда 
болады.  Бронхиттің жедел және созылмалы түрі бар. Жедел 
Бронхитпен ауырғанда науқас тоңады, жиі есінейді, басы 
ауырады, даусы қарлығып, кеңірдегі жыбырлап, әуелі құрғақ, 
кейін қақырық араласқан жөтел жиі пайда болады. Дене 
температурасы көбіне қалыпты жағдайда сақталады. Жедел 
Бронхит негізінен 1-3 аптада толықтай жазылып кетеді. Жас 
балалар мен қарияларда Бронхиттің жедел түрі өте ауыр өтеді, 
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тез ем қолданбаса, созылмалы түрге айналады. Созылмалы 
Бронхит — ұзақ уақыт шаң-тозаң, улы газ жұтқаннан, темекі 
тартқаннан, созылмалы өкпе ауруларының әсерінен өкпеде көп 
уақыт қан ұйып қалуының салдарынан дамиды.

Бронхопневмония (грек. brоnchos – тыныс жолы және 
pneumon— жеңіл) — бронхылар мен өкпенің қабынуы 
(катаральді қабыну, ошақты қабыну, нақтыланбаған қабыну). Бұл 
бронхылардың куыстарына катаральді экссудаттың толуымен 
сипатталатын дерт.

Бронхоэктаз ауруы (грек. bronchos – тыныс жолы және 
ektasis - созылу) — орта және кіші бронх қуыстарының 
патологиялық кеңейуі және бронхтардың іріңді қабынуымен 
жүретін полиэтиологиялық ауру. Бронхоэктаз ауруы өкпенің 
барлық созылмалы ауруларының ішінде 12-33% құрайды. Жас 
балаларда көп кездеседі. Ерлер мен әйелдер арасындағы жиілігі 
бірдей.

Валеология (латын. Vale - «сау бол» және грек. Logos — 
үйрету) — адам денсаулығы туралы ғылым. Негізгі мақсаты – 
әр адамды денсаулығын күтуге үйрету, оның сана-сезімін оятып, 
мед., гигиеналық сауаттылығын арттыру, салауатты өмір салтын 
дағдылы әдетке айналдыру. 

Варикозное расширение вен (от лат. Varix – тамырдың 
кеңеюі) — аяқтағы вена қан тамырларының кеңейіп түйінделуі. 
Жер шарындағы халықтың 10-15%-ы осы кеселге шалдыққан, 
ерлерге қарағанда әйелдерде (әсіресе, жүкті әйелдерде) бұл ауру 
4 есе жиі кездеседі. Варикозбен ауырғанда көбіне вена қан тамыр 
қабырғаларының әлсіздігіне байланысты қан айналысының 
жылдамдығы төмендеп, қан вена ішінде ұйиды немесе тамыр 
қабырғасында ісік болса, соның салдарынан тамыр қысылып, 
кей жерлері түйінделеді. Веналардың варикозды кеңеюі тек 
аяқ көктамырларында және жұмыс кәсібі жағынан аяғынан тік 
тұруды қажет ететін адамдарда (хирург, стоматолог, шәштараз 
т.с.с.) кездесуі сырқаттың пайда болуында механикалық,  
профессионалдық,  гормональдық себептердің маңызы бар 
екенін дәлелдейді.

Вегетативтік функциялар (вегативті жүйелер функциясы) - 
организмнің заттардың және жүйелердің (асқорыту, айналым, 
тыныс алу, секреция, эндокрин) метаболизмі, сондай-ақ өсімді 
және көбеюді қамтамасыз ететін жүйелерге қатысты физикалық 
функциялар тобы. 

Өсімді жүйке жүйесі — ішкі мүшелердің қызметінің бірімен-
бірінің үйлесімділігін қамтамасыз етеді. Ағзадағы зат алмасуды, 
ішкі ортаның тұрақтылығын реттеп отырады. Ағзадағы түрлі 
бездердің, қантамырларының және лимфа тамырларының 
қызметтері де өсімді жүйке жүйесі арқылы реттеледі. Сонымен 
бірге өсімді жүйке жүйесі қаңқа бұлшықеттерінің қызметін 
реттеуге де қатысады. Өсімді жүйке жүйесінде рефлекстік 
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доға үш нейрондық (сезгіш, байланыстырғыш, қозғалтқыш) 
байланыстан тұрады. Өсімді жүйке жүйесінде қозу баяу жүреді, 
өйткені оның жүйке талшықтарында майлы қабығы болмайды. 
Өсімді жүйке жүйесінің қызметін ми қыртысының маңдай 
бөлігі реттеп отырады. 

Жарылғыш күш— мүмкіндігінше қысқа уақытқа барынша 
күш жұмсау қабілеті. Бұлшық еттің күшті болуын талап ететін 
қозғалтқыш әрекеттерінде шешуші мәнге ие.

Діріл ауруы  — адам ағзасына ұзақ уақыт діріл әсер ету 
салдарынан пайда болатын ауру. Адамның қолы дірілге 
қатты сезімтал болып табылады. Секундына 35 тербелістен 
артық діріл әсер етсе, жергілікті діріл ауыруы пайда болады. 
Сонымен қатар жергілікті діріл көліктің ішінде келе жатқан 
адамдарда болу мүмкін. Діріл ауруларының даму кезеңдері 
алты айдан тоғыз айға дейін созылуы мүмкін (діріл күштілігіне 
байланысты). Діріл ауруының негізінде жүйке жүйенің әр 
түрлі бөліктерінде дами алатын парабиоз процессі жатыр. 
Ең алдымен қол рецепторлары зақымдалады. Потологиялық 
процесс рецепторлардан перифериялық үйкеге өтеді. Омыртқа 
араларында парабиотикалық өзгерістер болуы мүмкін.

Көңіл аудару — белгілі бір объектіде сананың 
шоғырлануында көрінетін психикалық белсенділікті сипаттау. 
Оның үш түрі бар: ерікті, еріксіз және еріктіден кейінгі. Еріксіз 
немесе пассивті назар аудару кезінде  қызмет нысанын таңдау 
алдын ала белгіленген мақсатсыз кездейсоқ түрде анықталады. 
Мұндай көңіл-күй ешқандай күш-жігерсіз сақталады. Егер 
таідау есті түрде іске асса онда ол ерікті немесе активті көңіл 
аудару болып саналады. Ерікті назар аудару ерік-жігер актісі 
болып саналады және ол тек адамның өзіне еңбек процессіне 
қатысты. Кей кезде адамның арнайы күш-жігерін талап етпейтін 
де болады, мұндай көңіл бөлулер еріктіден кейінгі көңіл аудару 
болып танылады. 

Қалыпқа қайта келу — жұмыс аяқталғаннан кейін ағзада 
орын алатын және физиологиялық функциялардың бастапқы 
күйіне біртіндеп көшу процесі.

Жұмыс өнімділігінің ұлғаюы  — жұмыстың басында 
аталған қызметтің табысты орындалуы үшін қажетті жаңа 
функционалдық деңгейге дейін физиологиялық функциялардың 
кезең-кезеңмен көшуі.

Буын шығуы — физиологиялық норма шегінен тыс 
сүйектердің артикуляциялық беттерінің толық жылжуы.

Төзімділік — адамның жұмысты ұзақ уақыт орындауы.
Гастрит (грек. gaster— асқазан) — асқазанның созылмалы 

қабыну сырқаты жиі кездесетін аурулардың бірі. Сырқаттың 
туындау себептері - астан улану, ішек жұқпалары, тамақтану 
уақыты мен сапасы бұзылғанда, тамақты құрғақтай жеу, асығып 
шайнау, ұзақ дәрілер ішуден, басқа да ас қорыту ағзаларының 
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зақымдануынан, өт жолының, бауырдың, ішектің асқазанға 
рефлекторлық әсерінен, ішек құрттары, ішек дисбактериозы 
пайда болады. 

Гастродуоденит (грек. gaster— асқазан және латын. duo- 
decim— он екі) — 12 елі ішек пен асқазан шырышының қабынуы.

Гастроптоз (грек. gaster— асқазан және ptosis— құлау) — 
асқазанның төмен түсіп кетуіне құрсақ бұлшық еттерінің босап, 
созылуы себеп болады. Ол кенет азып, арықтап кеткен адамдарда, 
көп бала көтерген аналарда, ауыр жұмыстан қажыған, әлсіреген 
адамдарда кез-деседі. Мұндай жағдайда асқазан, ішек-қарын, 
бәрі төмен сырғып кетеді. Осының әсерінен адам болымсыз 
тамақ ішсе де асқазан керіп, толып тұрғандай ауырады, ас 
қорытуы нашарлайды.

Генотип — ағзадағы тұқым қуалаушылық қасиеттің негізі 
болып есептеледі. Генотип болашақ организмнің дамуында, 
құрылысында, тіршілігінде, яғни барлық белгілерінде, 
қасиеттерінде, фенотипінде көрінеді. Организмнің тұқым қуалау 
белгісі немесе қасиеттері, оның дамып қалыптасуы генотиптің 
құрамындағы белгілі бір геннің қызметіне байланысты болады, 
сондықтан бір геннің қызметі өзін қоршаған генетикалық ортаға 
байланысты.

 Гипервентиляция — бірнеше минут бойы қарқынды деммен 
терең тыныс алу.

Гиперемия (грек. hyper— үсті, төбесі  және haima— қан) — 
ан айналым жүйесінің бір жерінде қанның толып, тұрып қалуы.

Гипертермия (грек. hyper— үсті, төбесі және therme— 
жылу) — денедегі жылу алмасу қызметінің бұзылуы 
салдарынан жиналған жылудан дененің қызып кетуі. Бұл 
құбылыс аурулардың салдары ретінде де болады, бірақ ауруға 
жатпайды. Гипертермия дене қызуы 37°С-ден жоғары болғанда 
байқалады, 42,2°С-ге жеткенде адам ес-түссіз күйге енеді. Егер 
оны уақытылы емдемесе (қызуын түсірмесе), миына зақым 
келеді. 

Гипертоническая реакция (грек. hyper— үсті, төбесі және 
tonos— қысым) — артериялық қысымның қалыпты өлшемдеріне 
қарағанда шамадан тыс жоғарылауы, соның салдарынан ми 
немесе коронарлы қан айналымының жедел бұзылыстарының 
дамуы. Бұл гипертониялық ауруға бейім адамдарда жиі кездеседі. 

Гипертония (гипертониялық ауру) (грек. hyper— үсті, төбесі 
және tonos— қысым) — жүрек қан тамырлары жүйесінің 
ең көп тараған ауруларының бірі. Оның белгісі — тамыр 
тонусы реттелуінің бұзылуынан туған артериялық қысымның 
(гипертензия) көтерілуі (140\90 мм сынап бағанасы бойынша 
жоғарылауымен білінеді). 

Гиподинамия (грек. hypo— асты, төмен және латын. 
dynamis— күш) — қимыл-қозғалыс белсенділігінің шектелуі 
нәтижесінде адамдар мен жануарлар организмдері тірек-қимыл 
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аппараты бұлшықеттерінің, қан айналым және тыныс алу, ас 
қорыту және т.б. мүшелердің етті қабықтары мен қабаттары 
жиырылу күшінің төмендеуі. 

Гипоксия (грек. hypo— асты, төмен және латын. 
oxygeium— оттегі) — жасушалардың оттегі жетіспеушілігінен 
туатын ұлпалардың декструктивтік өзгерістеріне әкелетін 
патологиялық процесс. Оттегінің ұлпаларға тасымалдануының 
бұзылуында және тыныс алу жүйесінің клеткаларының 
оттегін шығаруы бұзылуында пайда болады.Ұйқы кезіндегі 
функциональды салмақ интенсивті жұмыс істеп тұрған 
ағзалардың орташа гипоксия дамуы мүмкін. Бұл гипоксия 
организмнің қалыпты физиологиялық беімделу реакциясын 
қалыптастырып, оның дамуын жоғарылатады. 

Гипотониялық реакция (грек. hypo— асты, төмен және 
латын.tOnos— қысым) — артерия қан қысымы қалыптан 
төмен болған жағдайда қан айналымы баяулап, ағзаларға және 
олардың әрбір жасушасына жеткізіліп тұратын заттар қажетті 
мөлшерден аз болады да ағзадағы зат алмасу бұзылады. 
Артерия қан қысымы негізінен екі көрсеткішпен белгіленеді. 
Біріншісі – жүрек жиырылып қызыл қанды серпіп тастаған 
сәттегі қысымның деңгейі, оны систола қысымы дейді. Екіншісі 
– жүрек босаңсыған сәттегі қысым деңгейін диастола қысымы 
дейді.

Гипотония (грек. hypo— асты, төмен және латын.tоnos— 
қысым) — артерия қан қысымы қалыптан төмен болған 
жағдайы. 

Гомеостаз (грек. homoios— біркелкі, ұқсас   stasis— тепе-
теңдік) —жүйенің қызмет ететін сыртқы ортасының өзгеруіне 
қатысты тұрақты қалыпта ұстау немесе реттеу үрдісі. 
Бұл термин әлеуметтік жүйелерге қатысты қолданылады. 
Әлеуметтік жүйелер өзін-өзі қолдайтындығы немесе өзін тепе-
теңдікте ұстайтындығы туралы қағида даулы болып табылады. 
Тепе-теңдігін бұзуға тырысатын ішкі және сыртқы факторларға 
қарсы күрес жолымен сақталатын, қандай да бір жүйенің 
қимылды тепе-теңдікті қалпы. 

Гониометр (грек. gonia— бұрыш и metron—мера) — 
бұрыштарды өлшейтін құрылғы.

Дерматит (грек. derma—тері) —қоршаған ортаның әсерінен 
туындайтын терінің қабынуы. Дерматит ауруын тудыратын 
негізгі (қышқылдың көптігі, жоғары немесе төменгі дене 
температурасы) және аллергиялық сезімталдықтан пайда 
болатын түрлері болады. 

Диастола (грек. diastole— кеңею) — жүрекше мен қарынша 
бұлшық еттерінің босаңсуынан жүрек қуысының кеңеюі.

Диастола қысымы (грек. diastole— кеңею) — жүрек 
босаңсыған сәттегі қысым деңгейі. Сау адамдардың диастола 
қысымы 60-80 мм сынап бағанасына тең. 
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Динамометрия (грек. dynamis— күш және metron— өлшем) 
— бұлшық еттің, не оның бір тобының өршуінен туындайтын 
күшті динамометр көмегімен өлшеу. Бүгілген саусақ бұлшық 
еттерінің күшін өлшейтін және тегіс тері бұлшық еттерін 
өлшейтін динамометр түрлері болады.  Динамометриялық 
көрсеткіштер  дене салмағына байланысты әртүрлі болып 
келеді. Динамометрия адамның физиологиялық даму деңгейін 
анықтау үшін спорт және медицина саласында ескеріледі. 

Өт жолдары дискинезиясы (грек. dys— бұзылу және kine-
sis— қимыл) — өт жолдарының жиырылу қызметінің нервтік, 
гуморальдік реттелу бұзылыстарынан дамиды. Дамуына 
әкелетін басты себептер: ваго немесе симпатикотония; 
катехоламиндер, ацетилхолин, холецистокинин, мелатонин 
және басқа гастроинтестициальдік гормондардың арасындағы 
дисбаланс.

Дистониялық әсерленіс  — систолалық қысым жүктемеден 
соң өте қатты көтеріледі, кейде 225 мм с.б. және одан да жоғары, 
ал диастолалық қысым польге дейін төмендейді - «шексіз» 
дыбыс феномені. Бұл әсерленіс көбіне нейроциркуляторлы 
дистониямсы кездесетін .жасөспірімдерде байқалады. 

Қозғалыс дифференцировкасы — ең аз қателіктермен 
орындалатын кеңістіктегі қимыл (кеңістік дифференцировкасы), 
уақыт ағымындағы (уақыттық дифференцировка) және бұлшық 
ет күшімен  орындалатын қимыл.

Доминанта (лат. dominans – қаз. үстемдік ету) – деген 
мағынаны білдіреді. Өзекті қажеттілікпен немесе зейіннің 
үстемділігімен адамның миында өктемдік ететін қозу ошағы. 
Мидың көршілес аумағындағы әлсіз қозуларды тартып 
күшеюге қабелeттілігі. Доминанта – жүйке орталығының негізгі 
заңдылығының бірі. Қозған орталықтың басқа алаптағылардан 
да күшейіп кетуін үстемділік (доминанта) заңы деп атайды. 
Мидың осы күшті қозғыш алабы қалған алаптардағы әлсіз қозу 
үрдістерін өзіне тартады. Осыдан мидың күшті қозған алабы 
онан бетер күшейеді. 

Тыныс жетіспеушілік — артериялық қанның газдық 
құрамының жеткілікті қамтамасыз етілмеуі немесе оның 
сырттық тыныс жүйесі функциясының артуымен қамтамасыз 
етілуі. 

Желудочная гиперсекреция (hyper- көп,жоғары + secretio- 
бөлу) – асқазан сөлінің мөлшерінің көбеюі..

Өкпенің тіршілік сыйымдылығы— адам терең тыныс алып, 
терең тыныс шығарғандағы ауаның ең көп мөлшерін айтады 

Изометриялық режим (грек тілінде isos — бірдей, mews 
— өлшем) жағдайында бұлшық еттің ұзындығы өзгермей, 
тек ширығу деңгейі артады (қысқармай жиырылу). Тәжірибе 
жағдайында жиырылудың бұл түрі оқшауланған бұлшық етке 
тым ауыр жүк іліп, тітіркендіргенде байқалады.
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Изотониялық режим (грек тілінде isos — бірдей, тең, tonos — 
ширығу, деген мағына береді) жиырылу (ширықпай жиырылу) 
кезінде ет талшықтарының ширығу деңгейі өзгермей, тек оның 
ұзындығы қысқарады. Тәжірибе жағдайында изотониялық 
жиырылу оқшауланған бұлшық етке аз ғана жүк іліп, электр 
тоғымен тітіркендірген кезде байқалады. 

Иммобилизация (латын. immobilis—қозғалыссыз) — түрлі 
жарақатттар мен ауруларда қозғалыстың жасалуына жол 
бермеу.

Иммунитет (латын. immuitas— босау, арылу) — организмнің 
антигендік қасиеттері бар жұқпалы және жұқпалы емес бөгде 
заттарды, жұқпалы аурулар қоздырғышын немесе олар бөліп 
шығаратын кейбір улы заттарды қабылдамаушылық қасиеті 
және оларға қарсы тұру қабілеті. 

Иннинг —бейсбол ойынының 9-дан бірі.
Инфаркт миокарда — жүрек бұлшық етінің қанмен 

қамтамасыз етілуінің бұзылуынан онда өлі еттену (некроз) 
ошағының пайда болуы. Миокард инфарктысының пайда 
болуына атеросклерозбен зақымданған тәждік артерия қан 
тамырларының қуысының тарылуы себепші болады. Миокард 
инфарктысына қан қысымы ауруы, қант диабеті, психикалық 
күйзеліс, семіздік, көп шылым шегу, т.б. әсер етеді. 

Кинестезия (грек. kinesis— қозғаллыс және aisthesis— сезім) 
— адамның практикалық әрекетімен байланысты бұлшық- 
буын сезімдері. 

Колит (грек. kolon— тоқ ішек) — бұл тоқ ішектің шырышты 
қабығының жекелей немесе жалпы қабынуымен ерекшеленетін 
ауру. Оны әртүрлі инфекциялар (бактериалды немесе вирусты), 
тағамдық улану, нашар тамақтану, сондай-ақ кейбір басқа 
аурулар тудыруы мүмкін. Колит белгілі себептерсіз туындайтын 
созылмалы болады (жаралы колит, Крон ауруы). Алайда осы 
ауруды туындататын барынша жиі себебі ұзақ психикалық не 
физикалық күйзеліс жағдайы болып табылады.

Лопинг (ағылш. looping the loop— жабық шеңбердегі өлі 
цикл) — вестибулярлы аппарат жаттығуларына арналған 
спорттық жабдық.

Максималды тест (МТ) — орындалған жаттығулардың 
қорытындысы бойынша максималды көрсеткіштері.

Медбол — салмағы 2-5 кг құрайтын үрмелі медициналық 
доп. 

Қанның минуттық көлемі— жүректің өкпе өзегі мен аортаға 
1 минутта ығыстырып шығаратын қанының мөлшері. Орташа 
минуттық көлем 3- 5 л құрайды.

Миозит (грек. myos— бұлшық ет) — қаңқа бұлшық етінің 
асқынуы.

Миокард (грек. myos— бұлшық ет және kardia— жүрек) 
— жүрек ауруының өте жиі кездесетін түрі. Бұл жүрек 
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қантамырларының бір бөлігінің ұйыған қанмен бітелуі не 
кенеттен түйілуі салдарынан жүрек бұлшықетінің, тінінің 
бір бөлігінің өлуі. Жүрек қантамырларының кенет тарылуы, 
не склероз болып өзгерген тамырлардың тығындалуы, оны 
қоршаған қылтамырлардың шамасының келмеуі осындай 
қайғыға әкеліп соғады. 

Миожіпшелер (грек. myos— ет. fibril- la— жіпше) — ет 
ұлпасының жасушалары — миоциттер мен ет талшықтары — 
миосимпласттар цитоплазмасында болатын, олардағы жиырылу 
процесін іс жүзіне асыратын арнайы органелла. Миожіпшелер 
протеиндік бөлікшелер — миофиламенттерден (жіңішке 
жіпшелер) құралған. 

Монотония орындалған қызметтердің біркелкілігімен, 
назарды аударудың мүмкінсіздігімен, назардың тұрақтылығымен 
концентрация талаптарының жоғарылығымен шақырылған қуат. 

Адам морфологиясы (грек. morphe— форма и logos—ғылым) 
— адам ағзасының тіршілік әрекетіне, өмір сүрген ортаға 
байланысты физиологиялық даму ерекшеліктерін зерттеу. Оған 
адам анатомиясы, эмбриологиясы, гистологиясы енеді

Морфофункционалды — құрылым мен оның қызметіне бір 
уақытта әсер ету. 

Бұлшық ет контрактурасы — ұзақ әрі тұрақты, байқалайтын 
бұлшық ет талшығының қысқаруы. 

Зат алмасуының бұзылуы — кез келген аурудың негізін 
құрайды. Патологиялық жағдайда зат алмасудың көтерілуі немесе 
төмендеуі мүмкін. Зат алмасудың бұзылуы  гипертиреозда, 
қызбада, лейкозда, полицитемияда, гипертонияда, миокардты 
гипоксиясында, акромегалияда байқалады. 

Тұқым қуалаушылық — ұрпақтар арасындағы материалдық 
және функционалдық сабақтастықты қамтамасыз ететін тірі 
организмдерге тән қасиет. Тұқым қуалаушылыққа байланысты 
тірі организмдердің морфология, физиология және биохимия 
құрылымы мен жеке даму ерекшеліктері ұрпақтан ұрпаққа 
беріледі. 

Невроз (грек. neuron— жүйке) — адамда болатын психикалық-
жүйке жүйесінің өтпелі психогенді, созылмалы аурулар тобы. 
Невроз шамадан тыс психикалық жағдайдың себепші болуынан 
дамитын, өте жиі таралған дерт. 

Нормотониялық реакция — жылдам қалпына келтіру, 
қалыпты, жүктемеге сәйкес келетін жүрек ағыны мен қан 
қысымы артериясының қысымды жоғарылату, диастоликалық 
қысымның азаюы, импульстік амплитудасының және 
респираторлық жылдамдықтың артуы, содан кейін олардың 
жылдам қалпына келуі.

Облитерациялаушы эндартериит — қан тамырларының 
созылмалы қабыну ауруы, көбінесе перифериялық артериялардың 
айқын гиперпластикалық процесстермен зақымдап, олардың 
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облитерациясы мен тромбозына алып келуі. Көбінесе табан 
мен балтырдың қан тамырлары зақымданады (дисталдық 
зақымдану түрі), магистралдық артериялардың зақымдануы 
сирек ұшырасады (проксималдық зақымдану түрі). Көбінесе 
(95%) 50-жасқа дейінгі ер адамдар сырқаттанады.

Зат алмасу немесе метаболизм—тірі ағзада өтетін барлық 
химиялық реакциялардың жиынын айтамыз. Зат алмасу 
нәтижесінде ағзаға қажет заттар түзіледі және энергия бөлінеді. 
Ағза мен сыртқы орта арасында әрқашан зат және энергия 
алмасуы үздіксіз жүріп отырады.

Жалпы адаптациялық  синдром — жағымсыз 
тітіркендіргіштердің әсерінен дамитын және бейімделудің 
бейнақты тетіктерінің әсерленуімен қабаттасатын организмнің 
бейнақты серпілісі:  бұлшықеттердің гипотониясы, артериалық 
қысымның, гипотермия, гипогликемия, теріс азотты тепе-
теңдік, эозинопения, лимфопения, нейтрофилез, қылтамырлар 
өткізгіштігінің жоғарылауы.

Онтогенез  — организмнің жеке дара дамуы. Онтогенез ұрық 
болып түзілуінен бастап, тіршілігінің соңына дейінгі барлық 
өзгерістердің жиынтығы.

Остеопороз (грек. osteon— сүйек) — бұл ушығып, сүйектің 
сынғыштығына және жұқаруына апаратын ауру.  Бұл кезде 
сынықтардың пайда болуы ықтималдығы артады. 

Остеохондроз (грек oste on— сүйек және cho ndros— 
шеміршек) — Остеохондроз — сүйек және шеміршектердің 
қабынуы. Остеохондроз туберкулез ауруынан немесе сүйектер 
мен буындарға іріңді инфекцияның түсуінен пайда болады. 

Қылқанды өсінді — омыртқаның артқы бетінен ортаңғы 
сызыққа дейінгі доғасының жұпсыз өсіндісі. 

Пауэрлифтинг (ағылш. power— күш және lift— көтеру) — 
3- түрлі жаттығу түрі кездесетін спорт түрі: штанга желкеге 
қойып отырып тұру , жатып сығымдау және штанганы жерден 
үзу. 

Шектен тыс шашау — уақытылы қалпына келтіру әрекеттері 
боомаған жағдайда ирроционалды еңбек пен демалыс 
режимі әсерінен туындаған шаршап-шалдығу нәтижесі. Бұл 
еңбек қабілеттілігінің төмендеуіне және еңбек өнімділігінің 
төмендеуіне, бас ауруы, ұйқының бұзылуына және т.б. әкеліп 
соғады. Оның бастапқы, жеңіл, ауыр сияқты деңгей түрлері 
кездеседі.

Пиелонефрит (грек. pyelos— талшық және nephros— бүйрек) 
— бүйректің және бүйрек түбегінің көбінесе интерстициялық 
талшығының қабынуы. Ішек таяқшасы, сирекірек болса да 
стрептококк, стафилококк, протен жетекші маңыз атқарады, 
жекелеген жағдайда ауруды аралас микрофлора туғызды. Несеп 
жолдарының қабынып ауруы көбінесе экссудаттық-қатаралдық 
диатезбен, гипотрофиямен, ас қорытуының бұзылуымен 
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ауыратын балаларда байқалады. Ауру үш жолмен: гематогендік, 
лимфогендік, несеп жолының төменгі бөлімдерінен шығатын 
жолдармен тууы мүмкін. Бұған несеп жолдарының тарылуы мен 
бұзылуы, иілуі, қысылуы және несептің жүруін бұзатын басқа 
да себептер жәрдемші болады. Пиелонефритке тән синдромдар 
– лейкоцитурия, бактериурия және бүйрек өзекшелерінің 
функциионалдық қабілетінің нашарлауы. Бірініші және екінші 
пиелонефрит болып бөлінеді.

Орталық жүйке жүйесінің икемділігі — сыртқы және ішкі 
факторларға жауап беретін функционалды ми құрылымын қайта 
құру қабілеті. 

Пневмокониозы (грек. pneumon— өкпе және konia— шаң) 
кәсіптік ауру, өндірістегі шаңданудың әсерінен туындайды. 
Шаң аллергиялық, канцерогендік әсер етеді. Еритін шаңдар 
токсикалық әсерін тигізеді. Ұсақ шаң-тозаңдар өкпе 
альвеоласының ең терең жерлеріне дейін жетіп пневмокониоз 
ауруын туындатады. Соның салдарынан өкпенің фиброзы 
және онымен байланысты өзгерістер дамиды. Шаң түрлеріне 
байланысты бірнеше түрлері ажыратылады; силикоз – 
пневмокониоз, құрамында диоксид кремни бар шаңды жұтудан 
пайда болады; силикатоз – силикаттарды жұтудан болатын 
(алюминия – алюминоз, бария – бариноз, бериллия – бериллиоз, 
темір – сидероз) түрі; карбокониоз – құрамында көміртегі бар 
шаңды жұтудан болатын түрі (антракоз, графитоз).

Пневмония (өкпе қабынуы) (грек. pneumon — өкпе) — өкпе 
паренхимасының жедел инфекциялық ауруы, оның диагнозы 
тыныс бұзылыстары синдромы немесе физикалдық мәліметтер, 
сонымен қатар рентгенограммадағы инфильтративтік өзгерістер 
бойынша анықталады. 

Пневмосклероз (грек. pneumon— өкпе және  sklerosis— 
шеміршектену) — өкпе тканының шеміршектеніп, тыныс 
жолдарының  деформациялануын айтады. Бұл өкпенің созылмалы 
ауруларының асқынуы десе де болады. Пневосклероз болған 
өкпе өз функциясын дұрыс атқара алмайды. Шеміршектенген 
өкпе, өзінің эластикалық  қабілетін жоғалтқандықтан тыныс 
алғанда өкпеге ауа өз мөлшерінен аз көлемде кіреді яғни адам 
терең рахаттанып тыныс ала алмайды, окпенің көлемі кішірейіп 
семіп қалады және газ алмасу процесі дұрыс жүрмейді. Адамда 
пневмосклероз асқынғанда противогаз киіп жүрген сияқты 
азапты күн кешеді. Емді пульмонолог дәрігерлер тағайындайды.
Кей жағдайларда хирургиялық жолменде өкпенің деформация 
болған бөліктерін қалпына келтіруі мүмкін. 

Жүйке процестерінің қозғалуы - қозғау мен тыйым салу 
процестерін жылдам өзгерту мүмкіндігі.

Бүйрек тастары (несеп тастар ауруы) — бүйректе түзілетін 
және несеп жолымен шығатын ұсақ тастар. Ол арқа жотаның 
теменгі жағын, бүйірде, несеп жолында немесе қарыннан төмен 
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қатты ауыртуы мұмкін. Қуықта олар несеп жолын бітеп, зәр 
шығару кезінде ауыртуы немесе оны шығармай тастауы мүмкін.

Программалау — негізгі жұмыстың орындалуы іске асатын 
алдағы жұмыстың жалпы ойдағы имитациясы.

Проприорецепторлар (латын. proprius— жеке, ерекше 
және receptor— қабылдаушы)— тірек-қимыл аппаратында 
(қаңқа бұлшықеттері, сіңірлер) орналасқан және бұлшық 
еттердің қысылу, созылуы немесе күш түсу сияқты іс-
әрекеттеріне әсер ететін арнайы сезімтал нерв ұштары.  
Проприорецепторлардан түсетін дене бөліктерінің 
қимылы туралы белгі дененің басқа сезім мүшелерінен 
берілетін ақпаратты бақылауға қызмет етеді.  

Проприорецепция (латын. proprius— жеке, ерекше 
және receptor— қабылдаушы) — бұлшық ет сезімі, адамның 
қабылдау қабілеті  және дене бөліктерінің салыстырмалы 
жағдайында, олардың қозғалыс өзгерістерін бағалау.

Протоплазма (грек. protos— бірінші және plasma— 
әзірленген) — клетка құрамындағы негізгі элемент, 
жасуша ішіндегі сұйықтық пен ядро.

Психомоторика — адамның психикалық іс-әрекетіне 
қосылған, оның қимыл қозғалысы.

Психофизиологиялық еңбек мінездемесі — психофизикалық 
және физиологиялық жүйелердің жай-күйінің және белгілі бір 
еңбек белсенділігінің әсерінен организмнің функцияларының 
өзгеруінің түйіндік сипаттамасы.

Жұмысқа қабілет — белгілі бір уақыт ішінде тиімділіктің 
белгілі бір деңгейінде орынды, мотивациялық қызметті 
жүзеге асыруға қабілетті адамның қабілеті. Қызметтің сыртқы 
жағдайларына және адамның психофизиологиялық қорына 
байланысты. Максималды, оңтайлы және өнімділікті жұмысқа 
қабілеті ажыратылады..

Радикулит (лат. radicula— омыртқа) — жұлын нервтерінің 
тамырларының зақымдануынан туындайтын адамның 
перифериялық жүйке жүйесінің жиі ауруына шалдыққан. 
Радикулиттың себептері - жарақат, метаболикалық бұзылулар. 
Жоғарғы жатыр мойны, цервико-брексиялық, торакальды және 
люмбосакральді радикулит бар, олар өткір және созылмалы 
болуы мүмкін.

 Созылу - байланыстардың зақымдануы, бұлшық еттер, 
сіңірлер және басқа да маталар бойымен анатомиялық 
тұтастығына кедергі келтірмей, бойлықта әрекет ететін күштің 
әсері

Оңалту – емдеу және оңалту. Медициналық реабилитация 
- дене жарақаттарының, ауруларының немесе функционалдық 
бұзылулардың салдарынан жоғалған немесе әлсіреген 
функцияларын қалпына келтіру жөніндегі шаралар кешені. 
Спорттық оңалту - жаттығу (бәсекеге қабілетті) жүктемелерден 
кейін денені қалпына келтіру .
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Рекреация (лат. recreatio – қалпына келтіру) — жұмыс, 
жаттығу, спорт және т.б. кезінде физикалық және психикалық 
стресстен кейін дене күшін қалпына келтіру үшін қажетті 
демалыс.

Релаксация (лат. relaxatio -  босаңсу ) —ауыр физикалық 
күштерден, күшті сезімдерден және т.б. стресс әсерінен пайда 
болатын тынығу мен демалудың жай-күйі. Бұл, мысалы, 
тыныштық жағдайын білдіретін (аутотренинг) тыныш 
тұрақтылықты ескере отырып, әртүрлі іс-шараларға тартылған 
бұлшықеттердің босаңсытуынан туындаған ұйқымен және 
еріксіздігімен еріксіз болуы мүмкін.

Рефлекс (от лат. reflexus - көріну) — ағзаның ішкі немесе 
сыртқы тітіркендіргіштер әсеріне орталық жүйке жүйесінің 
қатысуымен қайтаратын жауабы. Рефлекс дененің белгілі бір 
бөлігінде орналасқан рецепторлардың тітіркенуінен басталады. 
Рефлекс тудыратын қозудың жүріп өтетін жолын рефлекс доғасы 
дейді.

Рецептор (лат. receptor — қабылдаушы) — жүйке 
жүйесіне сыртқы ынталандырудың энергиясын қабылдауға, 
трансформациялауға және беруге қабілетті жоғары 
мамандандырылған білім беру.

Сенсомоторика (лат. sensus — сезім және motor — қозғау) — 
көру, есту, түйсіну, иіскеу сезімі арқылы адамның ақыл-ойының 
дамуы қалыптасатын ерекше бір құрылғы болып табылады.

Систола (греч. Systole — қысу, қысқарту) — жүрек 
бұлшықетінің немесе миокардтың қысқаруы.

Систолалы қан қысымы — артериялардағы қан қысымының 
жоғарғы мәні; систолез кезінде миокардтың қысылуымен 
жазылады. 

Сколиоз (көне грекше: σκολιός, лат. scoliōsis — қисық, 
қисайған) — омыртқаның бір бүйірге қарай қисаюы. 
Сколиоздың туылғаннан болатын және жүре пайда болатын 
түрлері бар. Туылғаннан болатын сколиоз омыртқа, қабырға мен 
жауырынның және төс сүйегінің әр түрлі себептерден дұрыс 
дамымауынан болады. Сколиоздың бұл түрі нәресте туғаннан 
кейін немесе алғашқы қадамын жасағанда, кейбір балаларда 
аурудың белгілері 5-6 немесе 12-14 жаста байқалады. Жүре 
пайда болатын сколиоздың себебіне қарай рахиттік, статик., 
неврогендік және үйреншікті (идиопатик.) түрлері болады. 
Рахиттік сколиоз негізінен рахит ауруына шалдыққан балаларда 
кездеседі. Мұндай балалардың сүйектерінің жұмсару себебі 
олардың ерте отырып, жұмсақ төсекте жатуына байланысты 
болады. Статикалық сколиоз омыртқаға түсетін күштің 
бірқалыпты болмауынан дамиды. 

Төмен сырғу (норв. Slalom — ізбе-із төмен сырғу) — белгілі 
маршрутпен жылдам қозғалыс (мысалы таудан).

Соматометрия (грек. somatos -  дене және metron— өлшем) — 
дене және оның үшелерінің өлшемі, салмағы, бұлшық ет күші. 
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Соматоскопия (грек. somatos - дене және skopeo - қарастыру) 
— дене мүшесінің пропорциясы, дене бітімінің сипатталуы. 

Спирометр (лат. spiro - демаламын және грек. metron - 
өлшем) — тыныс алу кезіндегі ауа қысымын өлшейтін құрылғы. 

Стенокардия (грек. stenos - жіңішке және kardia - жүрек) — 
жүрек-қан тамырлары ауруларының ішінде ең жиі кездесетін 
түрі.  Мұндайда адамның кеуде сырты немесе жүрек тұсы 
күйдірген тәрізді ауы рады, қысады немесе кеудені басып 
тұрғандай сезінеді. Оның әсері сол қолға, мойынға, арқа тұсына 
беріледі. 

Күйзеліс (ағыл. stress - қысым) — қатты күйзелу, абыржу, 
мөлшерден тыс ширақтылық деген сияқты бірнеше мағынаны 
қамтитын жалпылама сөзбен айтылған адамның ерекше күйі.

Супинация (лат. supinatum - бұрылу, артқа қарай )  - 
қолдың немесе оның бөлігінің айналмалы қозғалысы. Мысалы, 
қылшықтың супинациясы - бұл оның жоғары қозғалып, артқа 
қарай тартылуы.  

Терренкур (франц. terrain -  жергілікті және нем. Kuhr - 
емдеу) — терапевтік мақсаттармен арнайы бағытта жүретін 
жаяу жүргіншілер серуені. 

Тромбофлебит (грек. thrombos – ұйыған қан, phleps, 
phlebos – вена және іtіs – қабыну) – вена қан тамырларының 
ауруы. Тромбофлебит бастапқыда вена қан тамырларының 
қабынуы (қ. Флебит.), одан кейін тромбоз/тромбоздың пайда 
болуымен сипатталады. Сонымен қатар тромбофлебит әр түрлі 
хирургиялық операциялардан кейін, әйелдерде жүктіліктің 
соңғы кезеңінде немесе кейбір жұқпалы аурулардың (бөртпе, 
іш сүзегі) асқынуынан пайда болады. Тромбофлебит, көбінесе, 
аяқтың венасында кездеседі. Тромбофлебит асқынғанда 
әр түрлі қауіпті ауруларға әкеледі. Әсіресе, бетте болатын 
Тромбофлебит өте қауіпті, себебі бұл миға келетін вена қан 
тамыры қабынуының дамуына жағдай жасайды.

Шаршау — қажу жағдайының дамуымен астасатын 
субъективтік сезінулер кешені. Босаңсу, болбырлық, 
дәрменсіздік сезімдерімен, физиологиялық қолайсыздық 
түйсігімен, психикалық процестердің өту барысында 
кінәраттардың ұғынуымен, жұмысқа деген ынтаның болмай 
қалуымен, қарекетті тоқтатуға деген түрткі себептің дендеуімен, 
жағымсыз эмоциялық реакциялармен сипатталады. Шаршау 
бірсарынды әрекетті ұзақ уакыт орындау кезінде де пайда 
болуы мүмкін. Алайда қажумен байланысты емес оғаш шаршау, 
сондай-ақ объективтік тұрғыдан қажыған адамның шаршамауы 
секілді жағдайларда болады.

Әлсіздік — адамның психологиялық жәнефизиологиялық 
күйін білдіретін ұғым. Психологиялық әлсіздік адамның 
таным, ақыл-ой, сезім қабілеттерінің нашарлығын аңғартады. 
Физиологиялық әлсіздік адамның жүйке жүйесі қызметінінің 
осалдығын білдіреді. Әлсіздік әр түрлі себептерге байланысты 
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пайда болады.
Оған биологиялық факторлар (қартаю, сырқаттану, 

организмнің тозуы тағы басқа) және психологиялық факторлар 
(күйзелу, қайғылану, шаршау тағы басқа) себеп болуы мүмкін. 
Әлсіздік ауыспалы мағынада адамның материалдың және 
рухани тұрғыдан жұтаңдығын да білдіреді. 

Жұмыс қабілетінің фазасы — жұмысты (немесе оқытуды) 
және қоршаған орта жағдайының әсер етуіне байланысты 
жұмыс ауысымында (немесе оқытуда) жұмыс қабілетін өзгерту 
кезеңдері. Негізгі үш кезеңді ажыратуға болады: еңбекке 
қабілеттілігін арттыру, жоғары және тұрақты жұмыс, шаршаудың 
дамуына байланысты тиімділіктің төмендеуі.

Фартлек (швед. Fartlek – жарыс ойын) — аралық циклдік 
оқытудың бір түрі, анаэробты спринттен аэробты баяу 
серуендеуге дейінгі өзгеру. Әдетте ол жүгіруге байланысты, бірақ 
сонымен қатар басқа циклдық спортта кездеседі: велосипедпен 
жүру, жүзу т.б.

Шандыр — бұлшықеттің дәнекер ұлпалық жұқа қабығы. 
Атқаратын қызметі мен орналасу орындарына байланысты 
шандыр: беткей (теріасты) шандыр және терең шандыр болып 
екіге бөлінеді. Беткей шандыр — организм бұлшықеттерін 
сыртынан қаптап жатқан тығыз дәнекер ұлпалық жұқа қабық. 
Беткей шандыр — қаңқа сүйектеріне бекімейді. Оның сыртқы 
және ішкі қабаттарының арасында теріасты бұлшықеттері 
болады. Терең шандырлар сүйектерге бекіп, жеке немесе 
бұлшықеттер тобын сыртынан қаптап, бұлшықеттердің бір 
бағытта жиырылуына көмектеседі. Сонымен қатар, олар тірек 
қызметін атқарып, бұлшықеттерді бір-бірінен бөліп тұрады.

Бұлшықеттің физиологиялық диаметрі - бұл оның 
талшықтарының бағытына перпендикуляр бұлшықеттің бөлігі.

Физиологиялық тремор (латын. tremor - дірілдеу) — 
адамның өзіне сезілмейтін бүкіл немесе оның жеке бөліктерінің 
еріксіз дірілдеуі. Ритммен, стереотиптермен және кішігірім 
масштабта сипатталады; Әдетте саусақтар, қабақ, тілді, төменгі 
жақты, бастарды жиі жабады. Дені сау адамдарда күшейтілген 
физиологиялық діріл бұлшықет шиеленістері, эмоционалдық 
көңіл-күй, суықтың әсерінен болуы мүмкін. 

Дене шынықтыру - адамның денсаулығын нығайтуға, 
физикалық қабілеттерін дамытуға бағытталған қызметі. Бұл 
адам мен қоғам мәдениетінің бір бөлігі. 

Физикалық жұмыс қабілеті - белгілі бір физикалық жұмысты 
орындауға мүмкіндік беретін дененің белгілі бір күйі. 

Функционалдық күй - бұл адам қызметінің белсенділігін 
анықтайтын организмнің қасиеттерінің қолжетімді 
сипаттамаларының ажырамас кешені.

Холецистит (грек. Choly – өт және kystis - көпіршік) — 
өт қабының қабынуы.  Холецистит дұрыс тамақтанбаудың 
салдарынан өттің дұрыс ағып өтпеуінен, аз қозғалудан, әр 
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түрлі инфекцияның түсуінен (іш таяқшалары, кокктар, т.б. 
қоздырғыштар ішек не қан арқылы таралады), сондай-ақ өт 
жолдарында әр түрлі себептерден тас байланудан пайда болады. 

Шапшаң жүгіру — жылдамдықтың сапасын бағалау 
және бағалаудың тиімді құралы, сондай-ақ кенеттен тежеуді 
жүзеге асыруға байланысты жоғары жылдамдықпен бұрылуға 
байланысты ептілік ерекшелігі. Мәреге дейінгі қашықтықтың 
ұзындығы әдетте 30 метрден аспайды, қайталану саны 4-тен 10 
есеге дейін. 

Шейпинг (ағылш. shape - пішін) —1988 жылы КСРО-да 
әзірленген жаттығулар жиынтығы, бұл фигураны түзетуге 
және қол жеткізілген пішінді сақтауға ықпал етеді. Бұл дененің 
әр проблемалы аймағы үшін проблемалық аймаққа ең үлкен 
әсер етуге мүмкіндік беретін бір немесе бірнеше жатығулар 
жиынтығын қолдану.

Асқазан жарасы және он екі елі  жарасы —  асқазан мен он 
екі елі ішектің қабырғасында ойық



309

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

Барчуков И.С. Дене шынықтыру жəне спорт теориясы мен 
əдістемесі: оқу құралы. И.С. Барчуков; Қоғамда. Ed. Барчукова 
Г.В. - М., 2011ж.

Барчуков И.С. Дене шынықтыру жəне дене шынықтыру: Оқу 
құралы. соққыға арналған. университеттер, кадеттер жəне оқу 
орындарының студенттері. проф. Ресейдің Ішкі Істер 
Министрлігі / И.С. Барчуков, Ю Назаров, С.С. Егоров жəне 
басқалар; Ed. В Я Кикотья, И.С. Барчукова. - М., 2010 ж.

Безруких М.М. Жалпы білім беретін мектептегі денсаулық 
сақтау технологиялары: əдістемелік ұсынымдар / М.Безриких, 
В.Д. Сонькин. - М., 2002.

Бишаева А.А. Студенттің кəсіби дене шынықтыруы: Оқу 
құралы. қолмен / А.Бишаева. - М., 2013 ж.

Бишаева А.А. Тірек-қимыл аппаратының бұзылыстарының 
алдын алу / А.А. Бишаева. - М., 1991.

Бишаева А.А. Дене мəдениеті: оқулық. соққыға арналған. 
мекемелер. проф. Білімі / А.А. Бишаева. - М., 2010 ж.

Букина Г.П. Денсаулық жағдайы бойынша ауытқулары бар 
студенттер үшін əдістемелік ұсынымдар мен физикалық 
жаттығулардың үлгілік кешендерін / Г.Букина, Г.В. Букин. - М., 
1998.

Вайнер Е.Н. Валеология / Е Найнер. - М., 2002. Вейнер Э.Н. 
Жүрек-қан тамырлары ауруларына арналған өмір салты мен 
физиотерапия жаттығулары / Е Н Вейнер. - Липецк, 2006.

Гамидова С.К. Дене шынықтыру мен денсаулықты 
тəрбиелеудің мазмұны мен бағыты / С.К. Хамидова. - 
Смоленск, 2012 ж.

Горен М. Денсаулыққа жол / М. Горен, Д. Осава. - Санкт-
Петербург, 1994 жыл. Грегор О. Түсіну, қарсы тұру жəне 
бақылау



310

Ол / О. Грегор, Г.Гелб жəне басқалар - Санкт-Петербург, 
1994.

Евсеев Ю.И. Дене тəрбиесі. - Ростов к-сі, 2010 ж.
Захаров Э. Дене шынықтыру энциклопедиясы / Е. Захаров, 

А. Қарасев, А. Сафронов. - М., 1994 ж.
    Кабачков В.А. Жастардың үздіксіз білім беру жүйесінде 
кəсіби дене шынықтыру: ғылыми əдіс. пайда / В.А.Кабачков, 
С.А. Полиевский, А.Е. Буров. - М., 2010 ж.
    Литвинов А.А. Негізгі спорт түрлерінде оқытудың теориясы 
мен əдістемесі. Жүзу / А.А. Литвинов, А.В. Козлов, Е.В. 
Ивченко. - М., 2014.
     Манжели И.В. Дене тəрбиесіндегі инновациялар: Оқулық. 
жəрдемақы / IV Манзели. - Тюмень, 2010.
Матвеев А.П. Дене сапасын оқыту / / Дене тəрбиесінің 
теориясы мен əдістемесі / Матвеев А.П. Ed. Б.А. Ашмарин. - 
М., 1990.
    Миронова Т.И. Балалар мен жастар топтарының əлеуметтік-
психологиялық денсаулығын қалпына келтіру / 
Т.И.Миронова. - Костюм, 2014.
   Решетников Н.В. Дене мəдениеті: оқулық. студияға арналған 
жəрдемақы. орта. проф. институттар / Р В Решетников, Ю.Л. 
Кислицын, Р.Л. Палтиевич, Г.И.Погадаев. - М., 2010 ж.
  Саганова Е.Г. Дене шынықтыру. Тəуелсіз жұмыс: оқыту. 
жəрдемақы / Е.Г. Саганова, В.А. Дудов. - М., 2010. - 
(бакалавриат).

Смолевский В.М. Гимнастиканың дəстүрлі емес түрлері / 
В.М. Смолевский, Б.К. Ивлиев. - М., 1992.

Тимонин А.И. Жастармен əлеуметтік жұмысын 
педагогикалық қолдау: оқу құралы. жəрдемақы / А.И. 
Тимонин; Ed. Н.Ф. Басова. - 3-ші шығарылым. - М., 2013 ж.

Холодов Ж.К. Дене шынықтыру жəне спорт теориясы мен 
əдістемесі / Ж.К. Холодов, В.С.Кузнецов. - М., 2000.

Хомич М.М. Саногендік мониторинг негізінде организмнің 
адаптивті резервтерін азайтып, түзету шараларын кешендер / 
М Хомич, Ю В Емануил, Н.П. Ванчакова; Ed. С.В. Матвеева. - 
Санкт-Петербург, 2010 ж.

Интернет-ресурстар

www.minstm.gov.ru — Ресей Федерациясының спорт 
министрлігінің ресми сайты. 

www.edu.ru — «Ресейлік білім жүйесі» федералды порталы
www.olympic.ru — Ресей Олимпиядалық комитетінің ресми 

сайты   
www.goup32441.narod.ru — «Жалпы әскери дайындық» оқу 

әдістемелік сайты. Ресей Федерациясы әскери күштерінің дене 
тәрбие дайындығы бойынша ескертулер (НФП-2009).

ӘДЕБИЕТТЕР 
ТІЗІМІ



311

МАЗМҰНЫ

Кіріспе..............................................................................................3

1-тарау. Жастар дене тәрбиесінің әлеуметтік маңызы...........6

1.1.  Спорт және дене тәрбиесі – қоғамдық құбылыс...................7
1.2. Дене тәрбиесiнiң жүйесi, мақсаты, мiндеті, құралдары......14

2-тарау. КОББ мекемелеріндегі дене  тәрбиесі………..….....18

2.1. Дене тәрбиесінің мақсаты мен міндеттері ………………...19
2.2. Дене тәрбиесi бойынша сабақтарды ұйымдастыру ............34
2.3. Оқу материалын меңгеруді бағалау.......................................36

3-тарау. Дене тәрбиесінің кәсіби-сауықтыру
              бағыты.............................................................................42

3.1. Кәсіби-қолданбалы дене дайындығы (КҚДД) туралы жалпы 
                                         ережелер.......................................................................................43
3.2. Профессиограммалар мен спортограммаларды 
       құру..........................................................................................46
3.3. Мамандықтардың классификациясы. Кәсіби қимылдық 

даярлаудың міндеттері, өзіндік кәсіптік аурулар, 
дене тәрбиесі құралдары мен әдістері...................................51

4-тарау. Жүйке-эмоционалдық ортаны күшейту үшін
          қимылды басқару..........................................................62

5-тарау. Кәсіби тұрғыда маңызды дене (қимыл)
қабілеттері. Оларды жетілдірудің құралдары мен 
әдістері…........................................................................65

5.1. Күш……………………………………….....……………….66
5.2. Төзімділік.................................................................................87



312

5.3. Шапшаңдық...........................................................................97
5.4. Икемділік..............................................................................100
5.5. Ептілік.......................................,..........................................104

6-тарау. Дене тәрбиесі кезінде кәсіпқой маманның жеке                   
                қасиеттерін дамыту..................................................116

7-тарау. Қимылдарды үйрету. Денеге түсетін ауырлықты
               реттеу әдістері............................................................122

8-тарау. Қимыл белсенділігінің дәстүрлі емес 
               түрлері.........................................................................131
8.1. Спорттық бағыттағы  атлетті гимнатика...........................132
8.2. Сауықтыруға бағытталушы атлетті гимнастика...............135
8.3. Шейпинг................................................................................137
8.4. Стретчинг..............................................................................143
8.5. Суаэробикасы.......................................................................148
8.6. Спорттық аэробика..............................................................149
8.7. Ушу жаттығуларының серпінді кешені..............................151
8.8. Хатха-йоганың гимнастикалық әдісі..................................154
8.9. Тыныс алу гимнастикасы.....................................................157

9-тарау. Аутогендік   жаттығу.................................................162

9.1. Тыныс алу өзін-өзі реттеу әдісі ретінде.............................165
9.2. Психикалық реттеуші жаттығулар.....................................166

10-тарау. Дене жаттығуларымен айналысушыларды 
                 тестілеу.......................................................................168

10.1.  Дене дамуы анықтамасы. Негізгі көрсеткіштері............169
10.2. Мінсіз мүсіннің эстетическалық көрсеткіштері............172
10.3. Дене дайындығының көрсеткіштері...............................174
10.4. Жас ағзаның функционалдық мүмкіндіктері.................175

11-тарау. Қазіргі еңбек түрлеріндегі 
                 белсенді тынығу......................................................187

12-тарау. Өзін-өзі массаждау негіздері..................................194

13-тарау. Арнайы бөлім студенттерінің  
                 дене тәрбиесі.............................................................199
13.1. Арнайы бөлім студенттерінің сабақтарын 
ұйымдастыру...............................................................................200

МАЗМҰНЫ



313

МАЗМҰНЫ13.2. Дене жаттығуларының ағзаға сауықтыруға әсері............203
13.3. Жүрек-қантамырлар жүйесі ауруларының алдын алу және   
         денсаулықты қалыпқа келтіру............................................213
13.4. Тыныс алу жүйесі аурулары жағдайында денсаулықты 
          қалыпқа келтіру және алдын алу......................................225
13.5. Ас қорыту органдарының аурулары жағдайында денсау
         лықты қалпына келтіру және алдын алу..........................232
13.6. Аурулары жағдайында денсаулықты қалыпқа келтіру және 
         алдын-алу.............................................................................234
13.7. Тқа бұзылымдары жағдайында денсаулықты қалыпқа 
         келтіру және алдын алу......................................................240
13.8. Алдын алу және көз жанарын түзету................................261
13.9. Урологиялық және гинекологияқ, соз ауруларының 
         профилактикасы..................................................................271

14-тарау. Жарақат профилактикасы.....................................274

15 тарау. Зиянды әдеттер және олармен күресу...................279
Қорытынды...................................................................................286
Қосымша.......................................................................................289
Медициналық және спорттық терминдердің сөздігі................291
Әдебиеттер тізімі.........................................................................309



Оқу баспасы

Бишаева Альбина Анатольевна
Дене шынықтыру

Оқулық

Редакторлар:   Г. В. Лаврик, Н. П. Галкина, Қ. Кенжалин 
Компьютерлік енгізу: Г. Ю. Никитина 

Түзетуші: Е. В. Кудряшова

Басылым № 102117666. 15.05.2017 баспаға жіберілді. Формат 70 х 90/16. 
Гарнитура «Школьная». Офсетті басылым. Офсетті қағаз № 1.

Қағаз бас.шарт.:  23,4. Тираж 2 000 дана. Тапсырыс №

«Издательский центр «Академия» ЖШҚ. www.academia-moscow.ru 
129085, Москва, Мира даңғылы, 101В,  1 бет.

Тел./факс: 8 (495) 648-05-07, 616-00-29.
Санитарлы-эпидемиологиялық қорытынды  31.05.2016 бастап № РОСС Ки.ПШ,01.

Н00695 

 Басылып шығарылды: Идел-Пресс.




