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АЛҒЫ СӨЗ

Аристотель атап өткен «өмірдің өзі талап ететін қозғалыстың» 
барлығы, яғни адамның күнделікті өмірде орындайтын көптеген түр-
лі қарапайым қозғалыстарынан бастап, спорттық практикада кездесе-
тін күрделі сипаттағы жаттығуларға дейін жалпы физиологиялық 
заңдылықтарға бағынады. Соның ішінде, итальяндық физиолог                                                                                                                                 
А. Моссо «дене жаттығулары көптеген дəрі-дəрмектің орнын алмас-
тыра алады, бірақ бірде-бір дəрілік зат дене жаттығуларының орнын 
толтыра алмайды», – деп айрықша көрсеткен спорттық шынығудың 
физиологиялық механизмін білу аса маңызды.

Дене тəрбиесі мен спорт түрлерінің физиологиялық негіздері 
пəні биология, медицина жəне спорт ғылымдарының тоғысындағы 
салыстырмалы түрдегі жас ғылым болып табылады.

Пəн жоғары оқу орындарында негізгі оқу пəндердің бірі болуымен 
қатар əрі ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау барысында  алын-
ған нəтижелерге сүйенетін ғылыми пəн. Осыған орай пəннің негізгі 
мақсаты – адамның дене шынықтыру мен спортпен шұғылдануына 
жəне функциялық дайындығын басқаруына қажетті жаттығудың 
физиологиялық негіздеріне арналған өзіндік білім деңгейін көтеру 
барысында білім беру жəне дағдыландыру. Сондықтан да бұл 
оқулықтың болашақ  ұстаздар мен жаттықтырушылар үшін маңызы 
зор. 

Осы мəселелерді ұсына, іргелі ғылыми еңбектерге сүйене 
отырып, бұл оқулық мемлекеттік тілімізде дене тəрбиесі мен 
спорт түрлерінің физиологиясының барлық бөлімдері қамтылған 
алғашқы толыққанды еңбек ретінде ұсынылып отыр. Сонымен 
қатар еуропалық университеттерде өткен ғылыми тағылымдама ба-
рысында ағылшын, итальян тіліндегі импакт факторы бар ғылыми 
журналдар мен соңғы жылдардағы заманауи ғылыми жетістіктер 
негізге алынып əрі толықтырылып жазылды. Оқулықта қазақтың 
кейбір ұлттық спорт түрлерімен шұғылданудың физиологиялық 
ерекшеліктері берілді.
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І ТАРАУ
ДЕНЕ ТƏРБИЕСІ МЕН СПОРТ ТҮРЛЕРІНІҢ 

ФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ ПƏНІ ТУРАЛЫ 
ТҮСІНІК, МАҚСАТЫ ЖƏНЕ МІНДЕТТЕРІ

Дене тəрбиесінің физиологиялық ерекшеліктерін білу мен 
жоғары спорттық нəтижелерге жету бірлігі ешкімнің күмəнін туды-
ра қоймас. 

Дене тəрбиесі мен спорт түрлерінің физиологиялық негіздері 
– жоғары оқу орындарында «Дене тəрбиесі мен спорт» мамандығы 
бойынша негізгі оқу пəндердің бірі əрі ғылыми-зерттеу жұмыстарын 
орындау барысында алынған нəтижелерге сүйенетін ғылыми пəн 
де болып табылады. Бұл пəнде негізгі назар спорттық əрекетке 
негізделген адамның бұлшық ет қызметінің физиологиясына ауда-
рылады. Мұндай мəселелерге, ең алдымен, əртүрлі спорттық əрекет 
түрлерінің физиологиялық сипаттамасы мен спорттық жаттықтыру 
кезіндегі организм бейімделуінің физиологиялық механизмдері жа-
тады. 

Қазіргі кезде еуропалық ғалымдар спорт физиологиясына 
негізделген зерттеулерді іргелі жəне қолданбалы зерттеулер деп 
қарастырады. 

Іргелі ғылымдар ретінде дене жаттығулары гомеостаздың елеулі 
өзгерістерін тудыратын жағдай болып саналатындықтан физио-
логия ғылымын тереңірек бойлай түсінуге мүмкіндік береді, яғни 
организм қызметінің реттелу механизмдерін толық ұғыну үшін 
таптырмас құрал. Қолданбалы зерттеулер ретінде физиологияны 
дене жаттығуларының табиғатын терең түсіну үшін қолданады. 
Денсаулықты жəне (немесе) реабилитацияны арттыру, жұмысқа 
қабілеттілікті, дене сапаларын (күш, төзімділік) жоғарылату үшін 
жаттықтырудың тиімді жолдарын қарастырады.

Адамның күнделікті өмірде орындайтын көптеген түрлі 
қарапайым қозғалыстарынан бастап, спорттық практика-
да    кездесетін күрделі сипаттағы жаттығулардың барлығы жалпы 
физиологиялық заңдылықтарға бағынады. Дене жүктемелері түрлі 
мүшелер мен жүйелерде айтарлықтай өзгерістер тудырады, яғни адам 
организмі бұлшық ет əрекетіне бейімделеді. Дене жүктемелерінің 
ұзақ мерзімде ықпал етуінен спортшылар организмінде спорттық 
жаттығулар немесе дене шынықтырумен шұғылданған кезінде орын-
далатын қарқынды жұмыстарға оңтайлы бейімделуді қамтамасыз 
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ететін түрлі мүшелер мен жүйелерде қалыптасатын қайта құрылулар 
жүреді. Дегенмен, физиологиялық жүйелерде орын алған арнайы 
өзгерістер біркелкі болмайды. 

Пəннің негізгі міндеті түрлі спорттық əрекет кезіндегі жеке 
жүйелердегі, сондай-ақ біртұтас организмде пайда болатын 
өзгерістердің, физиологиялық реакциялардың тек қана сандық емес, 
сапалық та сипаттамасын беру болып табылады. Қарқынды бұлшық 
ет белсенділігі кезінде организмде пайда болатын өзгерістердің 
физиологиялық механизмдерін білу, денсаулықты сақтай оты-
рып дене жұмыс қабілеттілігін арттыруға мүмкіндік беретін 
жаттығуларды дұрыс бағалауға жəне тиімді жоспарлауға үйретеді. 
Бұл пəнде организмнің қызметтік қорларына жəне бұлшық ет 
жүктемелеріне бейімделуінің физиологиялық механизмдеріне ерек-
ше назар аударылады. 

Спорттық əрекет алуан түрлі, сондықтан дене жаттығуларын 
жіктеу қажет. Бұл спорттық жаттығуларды жалпы физиологиялық 
сипаттамасына қарай топтарға біріктіруге мүмкіндік береді. 
Болашақ жаттықтырушыға организмнің спорттық əрекет кезіндегі 
физиологиялық күйін, қоршаған ортаның əртүрлі жағдайларына 
бейімделу ерекшеліктерін білу түрлі жағдайларда спортшыларды 
жарыстарға даярлау барысында акклиматизация механизмдері мен 
сипатын ескере отырып, дене жүктемелерін дұрыс жоспарлауға 
мүмкіндік береді. 

Сондай-ақ пəннің маңызды міндеттерінің бірі организмнің 
дене жүктемелеріне физиологиялық бейімделуін біле отырып, 
спортшының неғұрлым жоғары қызметтік мүмкіндіктерге жетуін 
қамтамасыз ететін жүйелі түрде өткізілген жаттықтыру нəтижесінде 
туындайтын түрлі мүшелер мен жүйелер қызметіндегі өзгерістер 
механизмдеріне сипаттама беру болып табылады. 

Дене шынықтыру мұғалімінің спорттық жаттықтыру кезінде 
организмде туындайтын арнайы физиологиялық бейімделу 
өзгерістеріне аса мəн бере отырып, мамандануы əртүрлі спорт-
шылар мен спортпен шұғылданбайтын тұлғалардың тыныштық 
күйдегі, стандартты жəне шекті дене жүктемелерінің əсері кезіндегі 
физиологиялық көрсеткіштерді білуі өсіп келе жатқан ұрпақтардың 
арасындағы дене тəрбиесі бойынша жұмыс сапасын жоғарылатуға 
жағдай жасайды. Сонымен қатар спорттық нəтижелердің жылдар ба-
рысында арта отыруымен қатар, олардың əлеуметтік-экономикалық 
жағдайлармен тығыз байланысын америкалық ғалымдар жүргізген 
зерттеулер нəтижелерінен байқауға да болады (1-сурет).
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,

1-сурет. Жылдар барысындағы спорттық нəтижелер (Geoffroy Berthelot, 
Adrien Sedeaud, Marion Gluillame, Jean-FrancoisToussaint. Scientifi c 

American, 2013)

100 метрге жүгіру мен биіктікке секіру бойынша алынған 
көрсеткіштердің спорттық қолдаудың аз болуына орай бірінші жəне 
екінші дүниежүзілік соғыстар кезінде ілгерілемей, ал керісінше, 
халықаралық «қырғи-қабақ» соғыстар кезінде бəсекелестіктің ар-
туына байланысты (1988 жылға қарай) қарыштай дамығандығын 
аңғаруға болады. 
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Қорытындылай келе, дене тəрбиесі мен спорт түрлерінің 
физиологиялық негіздері пəнінің негізгі мақсаты – адамның 
дене шынықтыру мен спортпен шұғылдануына жəне функциялық 
дайындығын басқаруға қажетті дене шынықтыру тəрбиесінің 
физиологиялық негіздеріне арналған өзіндік білім деңгейін көтеру 
бойынша білім беру жəне дағдыландыру. 

Дене тəрбиесі мен спорт түрлерінің физиологиялық негіздері 
пəнінің негізгі міндеттеріне:

1. Дене шынықтырумен жəне спортпен шұғылдану кезіндегі  
жұмысқа қабілеттілікті арттыру, денсаулықты күшейту 
негізінде жатқан физиологиялық механизмдер туралы ғылыми 
дүниетанымдылықты қалыптастыру;

2. Дене шынықтыру құралдары, əдістері жəне қоршаған 
орта факторлары арқылы оптималды дене жұмыс қабілеттілігін 
сақтау мақсатында барлық адамдардың бойында қимыл қорын 
қалыптастыру бойынша физиологиялық білім беру;

3. Физиологиялық ақпараттарды бағалау негізінде дене 
шынықтырумен шұғылданатын тұлғалар мен шəкірттерде дене 
жүктемелеріне төтеп беруді бақылаудың физиологиялық əдістерін, 
оқыту-шынықтыру үдерістерін жəне дайындықты басқару 
құралдарын қолдану бойынша дағдыларды қалыптастыру;

4. Спорттық дайындықтың, дене сапаларының жəне спорттық 
нəтижелердің дамуын анықтайтын жəне шектейтін факторлар тура-
лы білім беру;

5. Əртүрлі қарқынды жəне биоэнергиялық бағытты дене 
жаттығуларының жыныс пен жасқа сай организмге əсер етудің 
ерекшеліктерін дұрыс бағдарлауға үйретіп, бұл білімдерін оқыту 
шынықтыру жəне дене шынықтыру сабақтарын жоспарлау кезінде 
қолдану;

6. Шынықтыруды дамытудың ерекшеліктерін білу жəне оны 
анықтаудың əдістерін тыныштық күйде, стандартты жəне шекті-
қарқынды жүктемелерді орындау кезінде қолдана білу жатады.

Жоғарыда көрсетілген пəн міндеттерін саралай келе, дене 
тəрбиесі мен спорт түрлерінің физиологиясының негіздері пəні 
қолданбалы ғылымдар қатарына жатумен қатар, профилактикалық 
ғылым да болып табылады.

Сонымен, аталмыш пəн оқу жəне ғылыми пəн ретінде:
1. Адам денсаулығын нығайту заңдылықтарын физиологиялық 

негіздеу;
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2. Жоғары спорттық нəтижелерге жетуге бағытталған, əсіресе, 
үлкен спорттағы шараларды физиологиялық негіздеу сияқты екі 
негізгі проблеманы шешеді. 

Мəселен, 2-суреттен əлемдік спорттық нəтижелердің 
географиялық орындар мен жылдарға байланысты жоғарылау ди-
намикасын байқауға болады. Олимпиадалық ойындар бойынша 
Солтүстік Америка мен Батыс Еуропа алғашқы орындарда болса, ал 
Африка елдері соңғы қатардан орын тепкен.

жыл

2-сурет. Географиялық орындар мен жылдарға байланысты əлемдік 
рекордтар үлесі (Geoffroy Berthelot, Adrien Sedeaud, Marion Gluillame, 

Jean-FrancoisToussaint. Scientifi c American, 2013)

Бұл мəліметтерден (1, 2-суреттерден) спорттық нəтижелердің 
елдің экономикалық жағдайымен қатар, спортқа көңіл бөлінумен 
де аса тығыз байланысты екендігін байқаймыз. Осы тұрғыда соңғы 
уақыттары Қазақстан спортшыларының жетістіктері дүниежүзіне 
танылды, отанымыздың мəртебесі биіктеп бүкіл əлемге жайыл-
ды. Бірақ жетістіктермен қатар көптеген кемшіліктер де бар екені 
жəне ол тек спортпен шұғылданушылар мен спорт саласындағы 
жаттықтырушылардың ғана мəселесі емес, бұл физиологиялық əрі 
медициналық көзқарасты талап ететіндігі сөзсіз. Осы тұрғыдан алып 
қарағанда да «дене тəрбиесі мен спорт түрлерінің физиологиялық 
негіздері» ғылымының маңызы зор. 
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Дене тəрбиесі жəне спорт физиологиясы ғылымының даму 
тарихы

Дене тəрбиесі жəне спорт физиологиясы ғылымы – салыс-
тырмалы түрде алып қарағанда, жас ғылым. Дегенмен, ерікті 
қозғалыстардың физиологиялық табиғатын зерттеу нəтижелері 
көптеген жылдар бойы қалыптасқан. Өмірдің басқа да қажеттілігіне 
қарай туындайтын барлық қозғалыстар тəрізді спорттық жаттығулар 
үдерісінде немесе дене шынықтырумен шұғылдану кезінде орында-
латын қозғалыстар да физиологиялық заңдылықтар негізінде орын-
далады. Ол қазіргі уақытқа дейін ғылыми-зерттеу нəтижелерімен 
толықтырылып даму үстінде. 

Дене жаттығулары физиологиясы ғылымының даму тарихы 
АҚШ-та 1927 жылы шаршау құбылысын зерттеуге бағытталған Гар-
вард зертханасының тұңғыш директоры болған Дэвид Брюс Дилл 
есімімен байланысты. Ол қоршаған ортаның төтенше жағдайларына, 
дене жүктемелеріне бейімделу мəселелерімен шұғылданған. 

Ең алғашқы оқулық Ф. Ла Гранждың «Дене жүктемесі физиоло-
гиясы» (LaGrange F. Physiology of bodily exercise.London: Kegan Paul 
International, 1889) атты  еңбегі болып табылады. Уолтер Флетчер 
мен Фредерик Гоуленд Хопкинс бұлшық еттің жиырылуы мен лактат 
түзілуі арасындағы тығыз байланысты анықтады. Бұлшық еттің жиы-
рылуын қамтамасыз ететін энергия бұлшық еттік гликогеннің сүт 
қышқылына дейін ыдырауынан түзілетіндігі белгілі болды. Бұлшық 
еттің жиырылуына едəуір көп энергия жұмсалатын болғандықтан, 
бұлшық ет ұлпасы жасушалық метаболизмнің құпиясын ашуға 
себепші болды. 1921 жылы А. Хилл энергиялық метаболизмді зерт-
теуге бағытталған жұмыстары үшін Нобель сыйлығының иегері 
атанды. Осы уақыттарда Альберт Сенф-Дьёрди, Отто Мейергоф, 
Август Крог жəне Ханс Кребс сынды Нобель сыйлықтарының                 
лауреаттары тірі жасушалардың энергия өндіруі мəселелері бо-
йынша белсенді зерттеулер жүргізді. ХХ ғасырдың  60-жылдары 
Дж. Бергстрем, Бенгт Солтен (Стокгольм) тамақтану рационының 
бұлшық ет қоректенуі мен төзімділігіне ықпалын  зерттеді. Реджи 
Эджертон (Калифорния университеті, Лос-Анджелес) жəне Фил 
Голлник (Вашингтон штаты университеті) бұлшық ет талшықтары 
мен олардың дене жаттығуына реакциясын зерттеу тəжірибелеріне 
егеуқұйрықтарды пайдалана бастады. 
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Ерікті қозғалыстардың физиологиялық негіздерін зерттеуде 
орыс ғалымдары: И. М. Сеченов, И. П. Павлов, Н. Е. Введенский, 
А. А. Ухтомский, Н. А. Бернштейн, П. К. Анохин, А. Н. Крестовни-
ков, Н. В. Зимкин жəне т.б.-дың еңбектерінің үлесі зор. Адамның 
ерікті қозғалыстары туралы ілімнің рефлекстер жүйесі ретінде 
негізін орыс ғалымы, физиолог И. М. Сеченов қалаған. Ол алғаш 
рет «Ми рефлекстері» (1863) атты еңбегінде адамның психикалық 
жəне ерікті қозғалыс əрекеттерінің рефлексті табиғатын дəлелдеген. 
Ол барлық ерікті қозғалыстар, психикалық құбылыстар жəне ой-
лау рефлексті түрде іске асады деп түсіндірген. Оның бұл ілімін 
И. П. Павлов шартты рефлекстер тұрғысынан эксперимент түрінде 
дəлелдеген жəне дамытқан. Ол жоғары жүйке қызметін шартты 
рефлекстерді тудыру арқылы зерттей отырып, ерікті қозғалыстардың 
рефлексті табиғатын негіздеудің негізгі іргетасын қалаған. 
И. П. Павлов сыртқы орта факторларының ықпал ету кезіндегі тұтас 
организмдегі физиологиялық қызметтерді ұзақ жылдар барысында 
зерттеген. Оның детерминизм, құрылымдық, анализ жəне синтез 
сияқты рефлекстік теория принциптері уақытпен шыңдалып, осы 
күнге дейін маңызын жоймаған.

Адамның қозғалыс əрекетінің физиологиялық механизмдерін 
зерттеуде Н. Е. Введенский, А. А. Ухтомский өз үлестерін қосқан. 
Н. Е. Введенскийдің парабиоз теориясы сыртқы əсерлерге тірі 
ұлпалардың əмбебап жауабы ретінде организмнің қызметтік 
мүмкіндігін, соның ішінде қозғалыс əрекетін анықтайтын қозу мен 
тежелу үдерістерінің генетикалық бірлігін ашып көрсетеді. 

А. А. Ухтомскийдің орталық жүйке жүйесінің (ОЖЖ) негізгі 
заңдылығы – доминанта туралы ілімінің соңғы қозғалыс əрекетінің 
қалыптасуындағы күші бойынша əртүрлі қозу ошақтарының күрделі 
өзара қарым-қатынасы механизмдерін түсінуде маңызы зор. Жүйке 
қызметінің механизмдерін зерттей отырып, белгілі ағылшын фи-
зиологы Ч. Шеррингтон жүйке жүйесінің интегративті қызметі ту-
ралы ілімнің дамуына атсалысты. Оның реципроктық (ілеспелі) 
тежелу туралы еңбектері қозғалыс координациясы (үйлесімділігі) 
туралы ілімнің жетілуіне өз үлесін тигізді. Қозғалыс жəне 
вегетативтік қызметтердің жоғары үндесуінің ішкі табиғатын ашуда                                            
У. Кеннонның гомеостаз туралы ілімінің айтарлықтай септігі бар.                 
У. Кеннон организмнің ішкі сұйық ортасының тұрақтылығын сақтау 
мен эмоцияның дамуындағы симпатикалық-адреналдық жүйенің 
маңызын негіздеген.
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Ресейде П. Ф. Лесгафт атындағы дене шынықтыру институтын-
да Л. А. Орбели басқарған физиология кафедрасында организмге 
дене жүктемелерінің  ықпалына алғаш ғылыми-зерттеу жұмыстарын 
жүргізе бастады. 

Қозғалыс əрекетінің физиологиясын зерттеуде Л. А. Орбелидің 
бұрынғы жағдайларға тəуелді организм жасушалары мен 
ұлпаларының қалыпты күйін сақтаудағы физиологиялық меха-
низмдерге, зат алмасуға симпатикалық жүйке жүйесінің бейімделе-
қоректену ықпалының əмбебап сипаттамасы туралы ілімінің аса зор 
үлесі бар. Сондай-ақ ғылымның əрі қарай дамуына ми қыртысының 
функциялық күйін реттеудегі торлы құрылымның маңызы туралы 
жаңалықтары да көп ықпал етті. Қажу жəне қалпына келудің физио-
логиялық механизмдері туралы ілімнің дамуына Г. В. Фольборт, М. 
И. Виноградов, В. В. Розенблат жəне т.б. ғалымдардың еңбектері де 
өз септігін тигізген. Ерікті қозғалыстар физиологиясының дамуы-
на бұрынғы кеңес ғалымдары И. А. Аршавский, С. И. Гальперин,                   
Е. К. Жуков, Н. В. Зимкин, А. В. Коробков, Ф. З. Меерсон, В. В. Па-
рин жұмыстары көп үлес қосты. Сондай-ақ көптеген ерікті бұлшық 
ет қызметімен байланысты мəселелер Э. А. Асратян, Е. М. Крепс, 
Н. Д. Граевская, А. Г. Хрипкова, В. П. Филин, В. В. Васильева, В. 
Н. Черниговский, Я. М. Коц, Б. М. Сермеев, т.б. еңбектерінде ашып 
көрсетілген. 

Дене тəрбиесі мен спорт түрлерін физиологиялық сипатта 
жүйелеудің іргетасын алғашқы қалаушылардың бірі профессор             
А. Н. Крестовников болды. Оның спорт физиологиясы бойынша 
оқулығы (1938) мен монографияларының (1939) маңызы ерекше. 

Бұл оқу құралдары дене жаттығулары мен спорт физиологиясы 
бойынша зерттеулердің əрі қарай дамуына өз септігін тигізді. Ав-
тор «Дене жаттығулары физиологиясы бойынша очерктер» (Очерки 
по физиологии физических упражнений) атты кітабында спорттық 
жаттықтыру кезіндегі бейімделудің орталық жүйкелік механизмдері 
жөнінде көптеген мəселелерді көтерген. Бұл мəселенің дамуына        
В. С. Фарфельдің «Спорт физиологиясы» (1960), Н. В. Зимкиннің 
«Адам физиологиясы» (1964, 1970, 1975) еңбектерінің аса зор ықпалы 
бар. А. С. Мозжухин спортшының қызметтік қорлары, Е. Б. Соло-
губ, А. С. Солодков дене жүктемелеріне спортшы организмдерінің 
физиологиялық бейімделуі мəселелерін зерттеген. Қазіргі таңда 
дене тəрбиесі жəне спорт физиологиясы бойынша Я. М. Коц, 
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Н. А. Фомин, В. М. Смирнов, В. И. Дубровский, А. С. Солодков,             
Е. Б. Сологуб, Д. Уилмор оқулықтарының маңызы зор. 

Қазақ жерінде физиология ғылымын қалыптастыру барысын-
да Қазақстандағы тұңғыш ғылыми-зерттеу физиология институ-
ты ғалымдарының да еңбектері мол. Ол институттың іргетасын 
ғалым, академик А. П. Полосухин қалаған.  Қазақстандық ғалымдар                      
А. М. Бекетаев, І. А. Берікханова, Л. Е. Бөлекбаева, Х. Қ. Сəтпаева, 
Н. М. Мырзаханов, т.б. жүйкенің қан тамырларына тигізетін əсерін, 
қан айналым жүйесіне бірінші жəне екінші сигналдық жүйелер 
арқылы берілетін шартты əсерлерін жəне бұрын тексерілмеген 
лимфология саласын зерттеуде үлкен табыстарға жетті. Акаде-
мик Н. О. Базанованың шəкірттері Қ. Д. Дүйсембин, Т. О. Измаи-
лов, З. Қ. Қожебеков, Г. Н. Несіпбаев, Б. Н. Никитин, К. Т. Таше-
нов зерттеулерінің де маңызы зор.  Қазақстандағы физиология 
ғылымының жаңа салалары – нейрофизиологияның жəне сыртқы 
ортаға бейімделу мен сауықтыру мəселелерінің дамуына про-
фессорлар Қ. С. Рымжанов, С. Т. Төлеуханов, С. Ж. Тілеулин,                                                     
Б. А. Жетпісбаев, Е. Д. Дəленов жəне т.б. айрықша еңбек сіңірді. 

Қазақстанда спорт физиологиясы ілімінің ғылыми, оқу-
əдістемелік негізін салуда жəне оның дамуында Қазақ спорт жəне 
туризм академиясының ғалымдары Л. Р. Кудашова, С. Ж. Бұғыбаева, 
Р. Б. Лесбекова, С. Т. Сарсенова, Я. И. Невский жəне т.б. еңбектерінің 
үлесі зор. 

Дене тəрбиесі мен спорт физиологиясының зерттеу əдістері

Дене тəрбиесі мен спорт физиологиясы ғылымының зерттеу ме-
тодологиясы: 

1. Көлденең бағытта салыстыра зерттеу;
2. Бойлық (тігінен) салыстыру сияқты екі бағытта жүргізіледі 

(3-сурет). 
3 (А, Ə)-суреттерде липидтер (майлар) мен белоктардан тұратын 

қосылыстар – жоғары тығыздықты липопротеиндердің (ЖТЛП) 
немесе «жақсы холестеролдың» орташа концентрациясын түрлі 
жағдайларда салыстыра зерттеу көрсетілген. 

Холестерол – организм тіршілігіне қажетті май тəріздес заттар. 
Ол бауырда түзіледі жəне аспен, əсіресе, ет, сүт тағамдарымен орга-
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низмге түсіп отырады. Холестерол барлық мүшелер мен ұлпалардың 
жасуша мембранасын жасауға қатысады, одан гормондар мен 
ішектерде майлардың сіңірілуін қамтамасыз ететін өт қышқылы 
түзіледі. Ол суда ерімейтін болғандықтан, организмде тасымал-
дануы үшін белокпен (аполипопротеинмен) «қапталады». Міне, 
осы кешенді (холестерол жəне аполипопротеин) липопротеин деп 
атайды. Қанда липопротеиндердің жоғарыда атап өтілген жоғары 
тығыздықты липопротеиндер (ЖТЛП), төмен тығыздықты липо-
протеиндер (ТТЛП) мен өте төмен тығыздықты липопротеиндер 
(ӨТТЛП) деген 3 түрі кездеседі. 

ЖТЛП майлардың организмде қайта өңделуі мен оның ор-
ганизмнен шығарылуын қамтамасыз етеді, сондықтан да олар-
ды «жақсы холестерол» деп атайды. Егер адамның холестеролдың 
жоғарылауына тұқымқуалаушылық бейімі болса немесе майлы 
тағамдарды тым көп жесе, онда қандағы холестеролдың деңгейі 
жоғарылауы мүмкін. Нəтижесінде ол қан тамырлары бойына жина-
лып, атеросклероз, жүрек ауруларының дамуына əкелуі мүмкін.  Ал 
ЖТЛП майларды организмнен шығарып отыратын болғандықтан, 
олардың жоғары концентрациясы бұл аурулардың даму қатерін азай-
тады. Тіптен жалпы холестеролдың қалыпты деңгейі бола тұрып, 
ЖТЛП-ХС төмендеуі атеросклероздың дамуына əкеліп соғады. 
Сондықтан организмдегі ЖТЛП  концентрациясының маңызы зор. 

3 А-суретте көлденең қима бойынша отырықшы өмір сал-
тын ұстанатын тұрғындар мен жаттыққан тұлғалар арасындағы 
айырмашылықтар динамикасы зерттелген. Салыстыра зерттеу 
нəтижелерінен ЖТЛП мөлшерінің неғұрлым дене шынықтырумен 
қарқынды айналысқан сайын соғұрлым арта түсу динамикасын 
байқауға болады. Яғни бұл көлденең қима бойынша зерттеу нəтиже-
лері спортпен шұғылданудың организм үшін маңыздылығына тағы 
бір нақты дəлел болып табылады. Ал 3 Ə-суретте эксперименттік 
топ пен бақылау тобы арасындағы айырмашылық айлар барысын-
да осы екі топтың ішінде тігінен салыстыра зерттелген. ЖТЛП 
концентрациясы спортпен шұғылданбайтын адамдарға қарағанда 
жаттыққан тұлғаларда жоғары болатындығын көруге болады. Бұл екі 
зерттеу жұмысы нəтижелерінің денсаулықты нығайту мақсатында 
халықты дене жаттығуларымен айналысуға насихаттауда алатын 
орны ерекше. 
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3 А-сурет. Жоғары тығыздықты 
липопротеиндер (ЖТЛП) немесе 

«жақсы холестерол» орташа 
концентрациясы мен əртүрлі 

қашықтықта апта бойынша жүгіру 
арасындағы өзара байланыс. 
Зерттелушілер 5 топты: 1-топ 

бақылау тобы жаттықпаған, 2-топ 
аптасына 24 км (15 миль), 3-топ 
аптасына 48 км (30 миль), 4-топ 
аптасына 72 км (45 миль) жəне 

аптасына 96 км (60 миль) жүгірген 
тұлғалар құраған. 

Бұл зерттеудің көлденең қимасын 
сипаттайды. 

3 Ə-сурет. Жоғары тығыздықты 
липопротеиндер (ЖТЛП) немесе 

«жақсы холестерол» орташа 
концентрациясы мен айлар 

бойынша қашықтыққа жүгіру 
арасындағы өзара байланыс. 
Зерттелушілер 2 топты: 1-топ 
бақылау тобы отырықшы өмір 
салтын ұстанған тұлғалар (20 
адам), 2-топ эксперименттік топ 

(қашықтыққа жүгіруші 20 желаяқ) 
құраған.

Бұл бойлық салыстыра зерттеуді 
сипаттайды (A. Giovanelli 
мəліметтері бойынша)

Қимыл дағдыларын зерттеудің негізгі əдістерін:
1. Қозғалыстың сыртқы құрылымын сипаттайтын əдістер (кино, 

фото, видео, телетүсірілімдер, тензометрия, динамометрия, гонио-
метрия, циклография жəне т.б.);

2. Қозғалыстың ішкі құрылымын сипаттайтын əдістер 
(электрофизиологиялық əдістер: электроэнцефалография, электро-
миография, электрокардиография, қимыл бірліктерінің белсенділігі 
мен Н – рефлекстерін жазу) деп 2 топқа жіктеуге болады.

Қимыл дағдыларын кешенді бағалау биомеханикалық жəне 
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4-сурет. Электрондық 
браслет-пульсометр

физиологиялық көрсеткіштерді бір 
мезгілде тіркеу арқылы жүргізіледі.  Бұл 
бірнеше құралдар көмегімен жүзеге асы-
рылады (4-7 суреттер). Білезікке тағатын 
электрондық пульсометрлер ыңғайлы əрі 
дəл көрсетеді.

Эргометрия. Зертханалық жағдайларда 
физиологиялық зерттеулер барысында 
белгілі бір тұрақты жұмыс қарқындылы-
ғын қамтамасыз ету үшін жүктеме 
мөлшерін бақылауда ұстап отыру қажет.  
Бұл эргометр құралдарының көмегімен 
жүзеге асырылады. Эргометр (грек тілінен 
ауд. эрго-жұмыс; метр шама) – адам орын-
дайтын дене жұмысының мөлшері мен 
қарқындылығын өлшеуге жəне бақылауға 

мүмкіндік беретін құрал. Солардың бірі – велоэргометр көп уақытқа 
дейін тестілеуде қолданылатын негізгі құрал болып келген (5-су-
рет). Бұл құралда вертикалды не арқамен жатқан қалыпта жұмыс-
ты орындауға болады. Велоэргометрлерде көбіне:  

5-сурет. Велоэргометр
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1. Механикалық үйкеліс;
2. Электрлік кедергі; 
3. Ауа кедергісі;
4. Сұйықтықтың гидравликалық кедергісі сияқты төрт кедергінің 

бірі қолданылады. 
Велоэргометрде зерттелушінің  артериялық қан қысымын өлшеу 

жəне қан алу қиындық тудырмайды. 

6-сурет. Тредбан

Тредбан қазіргі кезде зерттеушілер мен дəрігерлер көп 
қолданатын құралдардың бірі (6-сурет). Ондағы мотор мен ролик-
тер жүйесі зерттелушінің не жүруіне, не жүгіруіне мүмкіндік беретін 
қозғалыстағы жалпақ лентадан тұрады. Оның ұзындығы мен ені дене 
мөлшері мен қадам ұзындығына сəйкес келу керек.  Тредбан арқылы 
жүректің жиырылу жиілігі (ЖЖЖ), оттегіні пайдалану мен венти-
ляция секілді өлшенетін барлық физиологиялық көрсеткіштердің ең 
жоғары «шың» мəндеріне жетуге болады. 

Жоғарыда айтылған құралдардан басқа эргометрлер түрлері де 
қолданылады. Мысалы, спортшы жəне спортпен шұғылданбайтын 
адамдарды тестілеу үшін қозғалысқа негізінен қолы мен иық белдеуі 
қатысатын спорт түрлерінде (мəселен, жүзуде) қол эргометрі, ескек 
есушілерді тексеруде еспелі эргометр пайдаланылады. 
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7-сурет. Эллипстік тренажер

Жүктеменің жекеленген циклдеріне организмнің жедел немесе 
мерзімдік реакцияларын бағалауда:

1. Бұл реакцияларды бағалауда организмнің күйіне ықпал 
ететіндіктен қоршаған орта (температура, ылғалдылық, 
жарықтандыру, шу деңгейі) жағдайларын ескеру қажет;

2. Тəуліктік жəне етеккір циклдерін ескеріп, тест жүргізуді 
тəуліктің сол белгілі бір уақытында жəне етеккір циклінің белгілі бір 
кезеңдерінде жүргізу керек;

3. Тестілеу режимінің зерттелуші үшін үйреншікті дене қызметі 
типімен максималды сəйкес келуі өте маңызды. 

Сонымен, дене тəрбиесі мен спорт түрлерінің физиологиясы: 
бақылау, табиғи жəне зертханалық тəжірибе (эксперимент), антро-
пометрия (дененің физикалық көрсеткіштерін зерттеу), эргоме-
трия (дене қызметінде жүктеме мөлшерін анықтау), динамометрия 
(бұлшық ет топтарының жиырылу күшін өлшеу), рефлексоме-
трия (рефлекстік реакциялардың күші мен (немесе) жылдамдығын 
өлшеу), электромиография (бұлшық еттердің электрлік үдерістерін 
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тексеру жəне жазу), электроэнцефалография (мидағы электрлік 
үдерістерді тексеру жəне жазу), электрокардиография (жүрек соғу 
жиілігін тексеру), спирометрия (өкпенің тіршілік сыйымдылығын 
тексеру), қозғалыстың сыртқы құрылымын зерттейтін – циклография 
(қозғалыстағы дене бөліктеріне бекітілген лампаларды секундына 
жүзге дейін фотоға түсіру арқылы қимыл кезеңдерін тіркеу), тензо-
метрия (тензоқадағалар көмегімен дене жаттығуларын орындаудағы 
күш салуды тіркеу), гониометрия (иілгіштік дене сапасын бағалау 
мақсатында буындардағы қозғалыс амплитудасы бұрыштық граду-
сын  өлшеу), дағдының моторлы жəне вегетативті құрылымдарын 
жинақты тіркеу, механография (бұлшық ет жиырылуын тіркеу), 
күш пен жылдамдық сапаларын бағалау үшін қолданылатын тест 
стандарты, қимылдардың кеңістікті, күшті, уақытты өлшемдерін 
бағалау əдістері, спироэргометрия (спирометрия немесе спирогра-
фия арқылы сыртқы тыныс алу мен негізгі алмасуды бір мезгілде 
зерттеу), термометрия (температураны өлшеу), тер бөлінуді бақылау 
əдістері, оксигемометрия (оттегі мен гемоглобинді өлшеу), пнев-
мотахометрия (максималды тез тыныс алу жəне тыныс шығару 
кезіндегі ауа бағытының жылдамдығын анықтау), реоэнцефало-
графия (церебралды қан айналымын зерттеу), хронаксиметрия 
(тітіркендіргіштің əсер ету уақытына байланысты жүйкедегі қозу 
дəрежесін зерттеу), теппинг-тест (қол басы қозғалыстарының мак-
сималды жиілігін анықтау), треморография (қол мен саусақтың 
механикалық тербелісін анықтау), актография (ұйқы кезінде 
қозғалыс белсенділігі динамикасын анықтау), функциялық жүктеме 
немесе сынамалар (Розенталь, Штанге, Генч, Ромберг, Яроцкий, 
саусақ – мұрын), рефлекстерді (құрсақ, тізе, ахиллов, тері, жергілікті 
дермографизм, Ашнер рефлексі, Даниелопол клиностатикалық, 
Превел ортостатикалық жəне қарашық рефлекстері) зерттеу əдістері 
жəне т.б. пайдаланады.

Жоғарыда көрсетілген көптеген əдістерді қолдана оты-
рып, дене тəрбиесі мен спорт түрлері физиологиясы пəні дене 
жаттығуларының, спорттық шынығудың жəне қоршаған ортаның 
əртүрлі жағдайларының спортшылар организміне əсерін анықтап, 
денсаулығына қажетті қолайлы жағдай тудыруды мақсат етіп қояды. 
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ІІ ТАРАУ
БҰЛШЫҚ ЕТ ҚЫЗМЕТІНЕ БЕЙІМДЕЛУ ЖƏНЕ 

ОРГАНИЗМНІҢ ҚЫЗМЕТТІК ҚОРЛАРЫ

Бейімделу жəне оның кезеңдері 

Тірі организм сыртқы ортаның құбылмалы өзгерістеріне үнемі 
бейімделуі арқылы дамиды жəне жоғары сатыға көтеріледі. 

Бейімделу (адаптация) – қоршаған ортаның құбылмалы əртүрлі 
жағдайларында организмнің икемделуі. Ол жасушалық, мүшелік, 
жүйелік жəне организмдік деңгейлерде өтеді, сөйтіп туа болған не-
месе жүре болатын икемделу əрекетінің барлық түрін көрсетеді. 
Ортаның көптеген жағдайлары организмнің мұндай қасиеттеріне 
адекватты (барабар) немесе адекватты емес (барабар емес) келеді. 
Организмнің барабар тітіркендіргіштерге бейімделу қабілеті ұзақ 
мерзімді эволюциялық даму сатысында қалыптасқан. Ал барабар 
емес тітіркендіргіштер көбінесе, организм мен ортаның теңестірілу 
қасиетін жояды.

Табиғи жəне өндірістік жаңаша жағдайларда, организмге 
жағымсыз əсер ететін қоршаған ортаның қолайсыз факторлары 
жиі кездеседі. Бұларға физикалық-химиялық, орасан, ақпараттық, 
семантикалық жəне биологиялық экстремалдық факторлар жатады.

Организм барлық жағдайларға бар мүмкіндігінше өзінің 
құрылымдық жəне қызметтік жүйелері арқылы бейімделіп отырады. 
Оның табиғи ортадағы əртүрлі маусымдық жағдайларына икемде-
лу құбылысын акклиматизация деп атайды (акклиматизация туралы 
толығымен 9-тарауда баяндалады). Ол бейімделудің жекеленген 
түрі болып саналады.

Бейімделудің түрлері. Қазір бейімделудің əр алуан түрлері 
болғанымен, көпшілік мақұлдаған арнайы классификациялық топ-
тары жоқ. Бейімделуді мерзіміне қарай ұзақ мерзімдік жəне қысқа 
мерзімдік деп жіктейді. Қысқа мерзімдік бейімделуді икемделудің 
«авариялық сатысы» ретінде қарайды. Мұнда бейімделудің бастапқы 
кезінде, жүйке жүйесінің орталық бөлімдерінің функциялық күйі ба-
рынша өзгеріп, организмнің əсерленгіштігін өсіруге мүмкіндік жа-
салады. Ұзақ мерзімдік бейімделу организмнің икемделу қабілеті, 
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мінез-құлық пен жалпы əрекетін жоғарғы сапада қамтамасыз етеді. 
Бұл оның гипоксияға, суыққа, тамақтың тапшылығына бұрын 
байқалмайтын төзімділігін тудырады.

Жеке организм деңгейінде бейімделудің: туа болған жəне 
жүре болған, жеке (даралық) жəне қауымды (түрлік), жалпы жəне 
маманданған, арнайы жəне бейарнайы, ішкі жəне сыртқы, шарт-
ты жəне шартсыз, қалыпты жəне төтенше, морфологиялық жəне 
физиологиялық, соматикалық жəне психикалық, т.с.с. түрлерін ажы-
ратады.

Сыртқы ортаның құбылмалы өзгерістеріне дені сау адамның 
бейімделуі арнайы физиологиялық реакциялар арқылы жүзеге асы-
рылады. 

Физиологиялық бейімделу деп организмнің жүйе, мүше, ұлпа 
қызметтерінің белсенділігі мен олардың өзара байланысын реттеуші 
механизмдердің орнықты деңгейін айтады. Мұның мəні жаңа 
орта жағдайларында организмнің сақталуына, дамуына, қалыпты 
тіршілігін қамтамасыз ететін əрекеттердің қайта құрылуына келіп 
тіреледі. Сонымен бірге қоршаған ортаның өзгермелі жағдайларында 
адамның ұзақ өмір сүруі, жұмысқа қабілеттілігінің сақталуы, ұрпақ 
жаңғыртуы бейімделудің көрнекті белгілері болып саналады.

Морфологиялық бейімделудің негізін жасушалық бейімделу 
түзеді. Жасушалық бейімделу деп тіршілігін сақтап қалу үшін 
əртүрлі қоршаған орта жағдайларына жасушаның икемделуін ай-
тады. Ол организмдік бейімделудің бастапқы кезеңі болып санала-
ды. Жасушалық бейімделуді шамамен, генотипті жəне фенотипті 
деп екіге жіктейді. Генотипті (тектүр) бейімделу шыдамды, берік 
жасушаларды іріктеу нəтижесінде пайда болады. Ал фенотипті 
(белгітүр) бейімделу зиянды факторларға қарсы қорғаныш реакция-
сы ретінде туады. Ол тітіркендіргіштердің қарқыны мен мерзіміне 
байланысты болады. Сондықтан бейімделудің ұзақтығы жəне 
жасушаның төзімділігі өзгеріп отырады.

Организмнің фенотипті бейімделуін даралық бейімделу деп 
те атайды. Ол ортаның белгілі факторларына бұрын болмаған 
тұрақтылықты жəне алдында шешімі қиын мақсаттарды жаңаша 
шешу мүмкіндігін қалыптастыруды қамтамасыз етеді. Мұнда ең 
əуелі осы нақтылы факторға жауапты физиологиялық жүйелер 
жұмылдырылады, соңынан жалпы бейарнайы стреске қарсы жүйелер 
іске қосылады. Даралық бейімделу түрлік икемделудің құрамына 
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кіріп, оның дамуына əсер етеді. Бұл популяциялық бейімделу. 
Популяциялық-түрлік бейімделу тұқымқуалаушылық арқылы жеке 
организмдерге беріледі.

Жалпы бейімделу организмнің екі түрлі реакциясына бай-
ланысты болады. Біріншісінде, əсер етуші факторларды түйсіну 
үшін физиологиялық реакция белсендіріледі, ал екінші түрінде, 
оның факторлар əсерімен кездесуден организм қашқақтайды. 
Өйткені организмнің функциялық күйіне, жағдайына байланысты 
бейімделетін факторлар жағымды немесе жағымсыз реакциялар 
тудыруы ықтимал. Сондықтан көбінесе, бейімделудің мəнін толық 
ұғыну оның пайда болатын жағдайларын айқындауды талап етеді.

Адамдарға төтенше факторлар əсер еткенде екі түрлі реакция 
байқалады. Біреуі барабар жауап беру болса, екіншісі – абыржу      
реакциясы. Барабар реакция организмнің арнайы жауаптары арқылы 
төтенше факторлардың əсерін əлсіретіп немесе жойып, оның қажетті 
іс-əрекетін сақтауға бағытталады. Мұндай жағдайда адам байып-
ты, мақсатты мінез көрсетеді. Оған көтеріңкі сезім күйі (эмоция) 
əсер етеді. Организм реакциясының бұл түрінде талдағыштардың 
сезімталдығы өзгереді, зейін шоғырланады, қысқа мерзімдік жəне 
оперативті зерде жақсарады, іс-қимылдар дəйекті жоспармен 
атқарылады. Адамды қырағылық, қосымша сақтық пайда болады.

Абыржу реакциясы кезінде талдағыштардың түйсіну 
табалдырығы көтеріледі, зейін шашырайды, зерденің көлемі азайып, 
адамның жұмысқа қабілеттілігі төмендейді. Абыржу реакциясының 
активті жəне пассивті түрлері бар. Активті түрін үрей билеген 
адамның мінезінен байқауға болады. Ол пайда болған жағдайдан 
қашу əрекетінен басталады. Алайда, бұл мінездік көрініс қисынсыз, 
орашолақ түсініксіз жағдайда байланысы жоқ қимылдардан тұрады. 
Адамның эмоциялық күйі тасып, еліктеу жəне илану қасиеттері 
жоғарылайды. Ал абыржу реакциясының селқос түрінде, керісінше, 
белсенді қимыл тыйылады. Адам дағдарып, еркінен айрылып, есінен 
танады. Ықпал еткен фактор əсерінен мелшиіп, қаша алмайды. Бүкіл 
талдағыштардың сезімталдығы өте төмендейді.

Əдетте, төтенше факторларға жауаптың түрі оларды тудыратын 
себептердің сипатына байланысты. Осы себептерді жағдайға бай-
ланысты сыртқы, ішкі жəне əлеуметтік деп жіктейді. Сыртқы се-
бептер əсер етуші факторлардың күші, қарқыны, мерзімі, ырғағы, 
қасиеттеріне байланысты болады. Сонымен бірге іс-əрекетті 
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ұйымдастыру сатысы, яғни жұмыс орны, мекені адамның техника-
мен қарым-қатынасы ықпал етеді. Ал əртүрлі реакция тудыратын 
ішкі себептерге адам психикасының ерекшеліктері, мінез-құлқы 
жəне организмнің хал-ахуалы жатады. 

Əлеуметтік себептердің ішінде іс-əрекеттің мақсатын, 
адамдардың өзара қатынасын жəне талаптарын атауға бола-
ды. Осы себептердің салдарынан организмнің қалыпты жағдайы 
өзгеріп, негізгі əрекеттері зор күш салу арқылы қамтамасыз етіледі. 
Сондықтан оның физиологиялық қосалқы қоры тез азаяды, тіпті, 
кейде сарқылады немесе үдеріске компенсациялық механизмдердің 
тиімсіз түрлері жұмылдырылады. 

Алайда, организм сыртқы жəне ішкі ортаның əртүрлі фактор-
ларымен өзара əрекетінде осы белсендіру немесе тосқауылдау 
механизмдерін барлық деңгейде қатар қолданады. Сөйтіп ол өзінің 
бірнеше кезеңнен өтетін бейімделу үдерісін қамтамасыз етеді.

Бейімделу кезеңдері
Бейімделу нақтылы физиологиялық механизмдермен байланыс-

ты бірнеше кезеңдерден тұрады. Бейімделудің 1-кезеңі – бастапқы 
кезең тітіркендіргіштер əсер еткен алғашқы сəттен басталады. 
Мұнда əртүрлі бағытталған құрама реакция байқалады. Бірінші 
құрама реакция бағдарлау рефлексіне байланысты. Бұл рефлекс 
пайда болғанда, осыған дейінгі іс-əрекетті тежейді. Жалпы тежеуші    
реакция күшті тітіркендіргіштің бəріне жауап ретінде туады.

Екінші құрама реакция – қозу түрінде жүзеге асырылады. Мұнда 
жүйкелік трофикалық ықпалдар белсендіріледі жəне мүшелердің 
қызметі күшейеді. Бұл əсерленістерді симпатикалық адреналдық 
жүйемен бірге орталық жүйке жүйесі атқарады. Алайда, бейімделудің 
бастапқы кезеңінде, олар өзара үйлесімсіз болуы мүмкін. Сонымен 
қатар бұл кезеңге организмнің эмоциялық өзгерістері де қатысады.

Бейімделістің келесі сатысы – 2-кезең өтпелі кезең. Мұнда 
орталық жүйке жүйесінің қозғыштығы төмендейді, гормондардың 
белсенділігі азаяды. Ол кезде организмнің икемделу механизмдері 
ұлпаларда тереңдей түседі.

Бейімделудің 3-кезеңі тиянақты кезең – организмнің жəне 
оның мүшелері мен жүйелерінің жаңа жағдайларға мұқият икемде-
лу сəтін көрсетеді. Олардың қызметі үйлесімді келеді. Организмнің 
бейарнайы төзімділігі көтеріледі жəне əркелкі арнайы бейімделудің 
механизмдері дамиды. Бұл кезең физиологиялық үдерістерді үнемді 
атқарады жəне энергия шығынын азайтады. 



23

Бейімделудің бұл кезеңін ұдайы өзгермейтін тұрақты жағдай деп 
қарастыруға болмайды. Организмде оның ауытқулары, өзгерістері 
жиі болуы ықтимал. Өйткені оған əр алуан қосымша жанама фак-
торлар ықпал еткенде, ол өзінің тіршілік күйінің шығыны мен қайта 
қалыптасуына байланысты туатын гомеостаздың жаңа деңгейін 
үнемі сақтауға тиіс. Сондықтан бүкіл физиологиялық функциялар 
зор күш салу арқылы жүзеге асырылады. Ол организмнің энергия 
шығынын ұлғайтады, иммундық жəне гормондық қосалқы қорын 
азайтып, аяғында бейімделудің бұзылуына – дизадаптацияға əкеліп 
соғады. 

Дизадаптация кезеңі организмнің қызметтік қоры сарқылуы 
немесе нейрогуморалдық жəне зат алмасудың өзара байланы-
сы бұзылуы нəтижесінен орын алады. Бұл жағдайда бейімделудің 
бастапқы кезеңі сияқты іс-əрекеттің тұрақты көрсеткіштерінің 
ауытқулары пайда болады. Олар үйреншікті тітіркендіргіштер ша-
мадан тыс немесе кездейсоқ факторлар көп уақыт əсер еткенде туа-
ды. 

Организм бейімделу тудырушы əсерлер болмаған жағдайда, 
соның салдарынан туындаған морфологиялық жəне физиологиялық 
ерекшеліктерден біртіндеп арылады. Алайда, оның жойылған икем-
делу реакциялары сол бейімдеуші факторлар тағы да əсер етсе, 
қайтадан қалыптасуы мүмкін. Мұны қайта бейімделу (реадаптация) 
деп атайды.

Бейімделу механизмдері мен белгілері

Адам экологиясының негізгі мақсаты организмнің бейімделу 
үдерісін қамтамасыз ететін физиологиялық механизмін зерттей оты-
рып, икемделу əрекетін жетілдіру болып саналады. Мұның басты 
міндеті –  адамның денсаулығын сақтау, оны жақсарту жəне аурудың 
алдын алуда өте тиімді жүйелер жасау.

Организмнің икемделуі негізін жүйкелік жəне гуморалдық ме-
ханизмдер құрайды. Денеге күшті, өте күшті, орасан жəне төтенше 
тітіркендіргіштер оқыс əсер еткенде, оларды қабылдап, өңдейтін 
негізгі жүйке құрылымдарында стрестік жағдай пайда болады.

Қоршаған ортаның құбылмалы өзгерістеріне икемделуді жүзеге 
асыратын бейімделудің жалпы физиологиялық механизмдері 
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физиологиялық жүйелер арқылы атқарылады. Ол қозғағыш жəне 
жағдайлық тітіркендіргішті бағалаудан басталып, шешім қабылдау 
мен болашақ нəтижені алдын ала болжауды қалыптастырады. Со-
дан кейін əрекет нəтижесін салыстырғыш (акцептор) аппарат іске 
қосылады (6-тараудағы 36-суретті қараңыз). Физиологиялық жүйе 
лимбия, торлы құрылым жəне ми қыртысының белгілі аймақтарын 
қамтиды. 

Бейімделу кезінде ақиқатты бейнелеу негізгі шартты рефлекстер 
арқылы жасалады. Ол əсіресе, бейімделудің сақтық жəне ишаралық 
мəнін айқын бейнелейді.

Жоғарыда айтылғандай, əрбір бейімделу, əсіресе, төтенше 
жағдайларда, зор энергия шығынымен тіршіліктің маңызды 
жүйелерін реттеуші механизмдердің күш салуын талап етеді. Бұл 
бейімделудің алғашқы сəттерінде компенсациялық механизмнің 
белсендірілуі арқылы жүзеге асырылады.

Жалпы компенсациялық механизмдер ортаның төтенше фак-
торларынан туатын алғашқы рефлекстік реакция. Ол организмдегі 
əрекеттер биологиялық маңызы бойынша организмнің қосалқы 
амалдарының негізгі бөлімі болып саналады. Олар – өте жылжы-
малы, организмнің апаттан шығу жағдайларын қамтамасыз ететін, 
жедел пайда болатын физиологиялық амалдар. Сондықтан бұл 
тиімді компенсациялық механизмдер барабар емес жағдайларға 
бейімделудің тиянақты кезеңі дамығанша ұстап тұрады.

Организмнің бейімделу механизмдері ішінде эндокриндік 
жүйенің мəні өте зор. Мұны тұңғыш анықтаған канадалық ғалым  
Г. Сельенің (1935) айтуынша, бейімделудің негізін гипоталамус-
гипофиз адренокортикалық жүйенің белсенділігі құрайды. Мұны 
организмнің стресс жағдайларында байқауға болады. Стресс – 
ортаның күші мен қасиеті əртүрлі факторларына жауап ретінде туа-
тын организмнің арнайы емес реакциясының жиынтығы. Бұл күйдің 
биологиялық мəні – ортаның жаңаша жағдайларына икемдеуші 
механизмдерінің іс-əрекетін көтеру. Икемделу реакциялары 
неғұрлым жоғары болса, соғұрлым организм қоршаған ортаның 
төтенше жағдайларына төзімді келеді жəне жылдам бейімделеді. 

Г. Селье организмнің төзімділік қасиетінде жетекші мəні бар 
негізгі жүйелік əсерленіс тек аденогипофиз жəне бүйрекүсті безі 
гормондарының белсенділігі деп санады. Алайда, ол стресс кезінде 
гормондардың рөлін ерекше дəріптегенімен, кейінгі еңбектерінде 
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бейімделуге басқа механизмдердің де қатысатындығын теріске 
шығарған жоқ. Расында, тітіркендіргіштердің əсері вегетативтік 
жүйке арқылы əркелкі ұлпаларға, оның ішінде бүйрекүсті безінің 
милы қабатына жететіндігі дəлелденді. Сөйтіп соңғыларда адре-
налин мен норадреналинді жұмылдыратындығы анықталды. Ал 
басқа жүйке жолдары гипофиздің сыртқы бөлігінде вазопрессинді 
белсендіріп, қан тамырлары жүйесі мен бүйрекке ықпал жасайды.

Қазіргі кезде бұл механизмдер көптеген жұмыстарда одан əрі 
дəлелдене түсуде. Мысалы, біздің зерттеулерімізде Пəкістанның 
орталық жəне оңтүстік жазық аудандарын мекендеген студенттердің 
Семей қаласының климаттық жағдайына бейімделуін зерт-
теу барысында вегетативті жүйке жүйесінің функциялық күйі 
зерттелінген 81,4% шетелдік студенттердің симпатикалық жəне 
парасимпатикалық тонус қатынасының бұзылуымен жəне 80,0% 
– вегетативті реактивтілік өзгерістерімен сипатталған. Ол аудан-
дар мынадай климаттық ерекшеліктерімен сипатталады: елдің 
үлкен бөлігі құрғақ континенталды субтропикалық климат болып 
келеді. Қаңтар айында Үнді жазығында температура +12°С-тан 
+16°С-ге дейін болады, аязды күндер кейде ғана -20°С-ге жететін 
тек елдің солтүстігіндегі тауларда байқалады. Қаңтарда орташа 
температура +14°С, шілдеде +30°С мөлшерінде болады. Ал Семей 
қаласының қысқы айларында ауаның орташа температурасы -14°С                                        
(Б. А. Жетпісбаев, А. Ш. Қыдырмолдина, 2003).

ВЖЖ функциялық күйі бұзылған студенттерде иммундық 
жүйе көрсеткіштерінің өзгерістері жоғары деңгейде болған. Бұдан 
бейімделу үдерісінде орын алған организмде жүретін өзгерістер 
атап айтқанда, вегетативті жүйке жүйесі күйімен байланысты екенін 
көруге болады.    

Сонымен қатар стрессорлық факторлардың əсерінен гипофиздің 
алдыңғы бөлігінде кортикотропинмен бірге соматотропин жəне го-
надотропин гормондарының түзілуі жеделдейді. Қазіргі кезде бұл 
құбылыстар гипоталамустың «босатушы (рилизинг) факторлары» 
арқылы жүзеге асырылатындығы күмəнсіз сипатталды. Ол əрине, 
өзінің ықпалын мидың басқа құрылымдарымен (лимбия жүйесі, 
орталық ми) бірігіп іске асырады.

Организмнің стрессорлық реакцияларына бүйрекүсті безінің 
тағы бір гормоны – альдостерон қатысады. Ол өзінің əрекетін ре-
нинангиотензин жүйесі арқылы жүзеге асырады. Сондықтан бұл 
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реакция кезінде симпатикалық-адреналдық жүйемен байланысты 
қан айналысы мен су-тұз гомеостазына қатысты бүйрек қызметінің 
көрсеткіштері өзгереді.

Организмде күйзеліс кезінде жаңа жағдайларға икемделудің жал-
пылама реакциялары байқалады. Мұндай стереотипті жауаптардың 
жиынтығын Г. Селье бейімделудің жалпы синдромы деп атады. Ол: 
абыржу, төзімділік (резистенттілік) жəне түгесілу (əлсіреу) сияқты 
3 сатыдан өтеді. Абыржу сатысы естен тану (шок) жəне оған 
қарсы кезеңдерден тұрады. Бұл кезеңде орталық жүйке жүйесінде 
өзгерістер пайда болады, жабырқау, гипотония, гипотермия, 
мембрананың өткізгіш қасиеті мен зат алмасу нашарлайды. Естен 
тануға қарсы кезең қарама-қарсы көріністермен сипатталады. 

Төзімділік (резистенттілік) – əркелкі зиянды факторлар əсер 
еткендегі организмнің орнықты күйін, яғни оларға төтеп беру 
қасиетін көрсетеді. Бұл оның реактивтілік қасиетін қалыптастырады. 
Реактивтілік организмнің төзімділік механизмінің жалпы атын 
көрсетеді. Ал төзімділік – реактивтіліктің қорғаныс жəне икемделу 
ісі екендігін айқындайды. Бұл сатыда бүйрекүсті безінің қыртысты 
қабаты белсендіріліп, кортикостероидтар көп түзіледі.

Төзімділіктің арнайы жəне бейарнайы түрлерін жіктейді. Ар-
найы төзімділік қоршаған ортаның тек белгілі факторларында 
ғана байқалады. Ол кейбір жұқпалы аурулардан немесе жасанды 
иммунитет қалыптастырудан кейін пайда болады. Сонымен бірге 
ортаның белгілі бір факторларына (биік таулы жерде, суыққа, күшті 
жүктемелерге жəне т.б.) бейімделу кезінде туады. 

Шетелдік студенттердің жергілікті мекені мен Семей қаласында 
желтоқсан айына тəн ауаның орташа температура айырмашылығы 
28°С сипатталатын суықтық факторлар иммундық жүйенің нақты 
өзгерістерін тудырған.

Кейбір тітіркендіргіштер əсер еткенде пайда болатын бейімделу 
мен жоғары төзімділік басқа да факторларға қарсы байқалады. 
Мұны айқас төзімділік деп атайды. Алайда, кейбір жағдайларда, 
керісінше, жоғары төзімділікпен қатар, басқа тітіркендіргіштерге 
айқас өте сезімталдық болуы ықтимал. Бұл айқас сенсибилизация 
деп аталады. Ол организмнің иммундық қасиеті арқылы ішкі жəне 
сыртқы антигендерге əсіресезімталдығын сипаттайды. Өйткені ар-
найы төзімділік механизмі негізінен иммунитет арқылы жүзеге асы-
рылады.
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Организмнің бейарнайы төзімділігі деп оның табиғаты əр алуан 
көптеген факторлардың төтенше əсерлеріне тұрақтылығын айтады. 
Бұл орасан жүктемелер кезінде ғарышкер, ұшқыш, сүңгушілерде 
байқалады. Бұл төзімділіктің шығу механизмі өте күрделі, толық 
анықталған жоқ. Алайда, организмнің зиянды əсерлерге жауап-
тары, ол іс жүзінде асырылатын деңгейіне қарамастан, біртұтас 
жүйенің жауабы түрінде қалыптасады. Ол басқа мүшелер мен 
ұлпаларға өз ықпалын жүйке жəне эндокриндік жүйелер арқылы 
жеткізеді. Əсіресе, Л. А. Орбели бұған симпатикалық жүйкенің 
қатысатындығын, оның бейімделу-нəрлендіру (адаптациялық-
трофикалық) ықпалын жеткілікті дəлелдеді. 

Ал А. Д. Сперанский улы жəне уыттық (токсин) заттарға, 
жарақаттарға организмнің төзімділігі əртүрлі жүйкелер арқылы 
қалыптасатындығын, олай болмаған жағдайда, дистрофиялар пайда 
болатындығын көрсетеді.

Жалпы сенсибилизация немесе резистенция кезінде алдағы 
жаңаша тіршілік жағдайларының сипатына қарай адам мен жа-
нуарлар организмінің морфологиялық қалпын қалыптастыруда 
нейрогуморалдық реттеуші жүйе жетекші болып саналады.

Организмнің бейімделуге даярлығы, оның бірнеше рет икемде-
лу кезінде немесе арнайы жаттықтыру арқасында бейімделген ме-
ханизм қасиеттеріне байланысты. Осыған орай, қоршаған ортаға 
бейімделу қабілетіне сəйкес адамдарды екі топқа бөледі. Бірінші то-
бын спринтрлер («шапшаңдар») деп атайды. Олар қоршаған ортаның 
қауырт қысқа мерзімді құбылыстарына оңай жəне тез бейімделеді. 
Ал стайерлер («шыдамдылар») деп аталатын екінші топ өкілдері ор-
ганизм əрекеттерін өзгерте алатын, ұзақ уақыт əсер ететін фактор-
лар əсеріне жақсы бейімделеді. Олардың бейімделуі тиянақты жəне 
тұрақты болып келеді.

Негізінде организмнің бейімделуге даярлығын жəне оны 
нəтижелі жүзеге асырылуын, яғни бейарнайы төзімділігін 
нығайтатын көптеген маңызды факторлар бар. Олардың қатарына 
ұтымды дұрыс тамақтану, белгілі режим, бейімдегіш дəрі-дəрмектер 
(адаптогендер), дене шынықтыру жəне жаттықтыру, биологиялық 
ырғақтар жатады. 

Пəкістандық студенттердегі иммунологиялық ауытқулар кезінде 
пантогематоген  жəне аралия адаптогендерін қабылдау иммунитет 
жүйесінің функциялық белсенділігінің жоғарылауын қамтамасыз ет-
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кен. Адаптогендерді қолдану барысындағы иммундық жүйе күйінің 
жағымды өзгерістері, атап айтқанда, олардың вегетативті жүйке 
жүйесіне жəне энергиялық алмасуға ықпал етумен байланысты 
болған.  

Пантогематогенді бастапқы парасимпатикотония фонында 
қолдану иммунологиялық көрсеткіштерге жақсы ықпал етсе, ал ара-
лия тұнбасы – бастапқы симпатикотония фонында сондай ықпал 
жасаған. 

Сондықтан бейімделуге толық даярлық генотиптік 
жəне фенотиптік факторларға негізделіп, бейімдеуші жəне 
гомеостатикалық механизмдер арқылы қалыптасып жетіледі.

Бейімделу белгілері
Əрбір организмнің бейімделуінің өзіндік мөлшерлік жəне 

саналық айырмашылықтары болады. Бұлардың арасалмағы 
бейімделудің өлшемі болып саналады. Организмнің бейімделу 
өлшемі ретінде белгілі ырғақ пен тіршілік нормасы есептеледі.

Организмнің бейімделу əрекетінің ырғағы оның ішкі күйіне, 
белсенділік дəрежесіне жəне тіршілік қарқынына, сыртқы 
факторлардың сипатына байланысты өзгеріп отырады. Осыған орай, 
организмнің белсенділік шамасына сəйкес тіршіліктің үш түрлі: 
дағдылы, төмендеген жəне жоғарылаған нормасын жіктейді.

В. П. Казначеев бейімделудің:
1. Термодинамикалық белгілер – барабар жəне барабар емес 

жағдайларға биологиялық жүйелердің қолайлы деңгейін тұрақты 
ұстауға бағытталған;

2. Кибернетикалық (меңгерімдік) белгілер – əртүрлі жағдайларда 
өздігінен реттеуші жүйелердің функциялық деңгейде өзін сақтау 
үдерісі;

3. Биологиялық белгілер – бейімделу кезінде биологиялық 
жүйелердің түрлік, қауымдастық, биоценоздық қасиеттерді сақтап 
жəне дамытып үдемелі эволюцияны қамтамасыз етуі;

4. Физиологиялық белгілер – ортаның құбылмалы жағдайла-
рында біртұтас организмді, оның гомеостатикалық жүйелерінің 
функциялық күйін қолдап, денсаулығын, жұмысқа қабілеттілігін, 
ұзақ өмірін қамтамсыз ету үдерісі сияқты төрт белгісін ажыратады.

Н. А. Агаджанянның ұсынысы бойынша, бейімделудің 
белгілеріне ұлпалардағы газ алмасуына жауапты физиологиялық 
функциялардың тұрақтылығы, оттегіні максималды пайдалану 
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шамасы, физиологиялық жүйелердің өзгеріссіз белсенділік пен 
өзара реакция деңгейінің тиянақтылығы, дене жəне ой еңбегіне 
жұмысқа қабілеттілігінің толық қайта жасалуы, олардың қосымша 
факторларға төзімділігі, хронология ауытқуларына орнықтылығы, 
организмнің иммундық белсенділігін қалпына келтіру, ұрпақ 
жаңғырту қасиеттері жатады.

Күнделікті тіршілік жағдайларында, дене жүктемелерінің əсер 
етуі кезінде организм мүшелері мен ұлпаларында үнемі қоректік 
заттар мен су тапшылығы, оттегі жетіспеушілігі, температуралық 
ауытқулар, газдардың парциалдық қысымының өзгерістері 
байқалады. Осы өзгерістер жəне оларды реттеуші жүйелер қалыпты 
физиологиялық механизмдер арқылы организмнің бейімделуінің 
негізін жасайды. Жоғарыдағы мəліметтер мен əртүрлі жағдайларға 
бейімделу мəселелері Х. Қ. Сəтпаева (1995) еңбегінде толығымен 
баяндалған. 

Бұлшық еттер тірек-қимыл жүйесінің белсенді бөлігі ретінде

Дене шынықтыру мен спорттың барлық түрлерінің адамның 
қозғалыс əрекеті арқылы атқарылатыны баршамызға белгілі.  Спорт-
тық жаттығуларда ең əуелі вегетативтік (қан айналу, тыныс алу) 
мүшелер қызметімен неғұрлым тиімді қамтамасыз етілетін бұлшық 
ет жүйесі белсендіріледі. Бұлшық еттер адам организміндегі əртүрлі 
қозғалыстарды қамтамасыз ететін тірек-қимыл жүйесінің белсенді 
бөлігі болып табылады (Осыған орай бұл пəнді толық меңгеру үшін 
ең алдымен, бұлшық еттің құрылымы туралы білуіміз қажет, ал 
бұлшық ет жəне бұлшық ет күші физиологиясы туралы толығымен 
7-тарауда баяндалады). 

Кез келген жұмыс əрекеті талдағыштардың жəне орталық жүйке 
жүйесі қатынасуымен жүреді. Өйткені сыртқы мəліметтер сезім 
мүшелері арқылы қабылданып, мида өңделеді, сөйтіп жауапты 
қимыл əрекеті ұйымдастырылады.

Жұмыстың барлық түрлері қозғалыс аппаратымен атқарылады. 
Физиологияда қозғалыс аппараты деп кеңістікте тұлға орнын ауыс-
тыруды жəне сыртқы əсерлерге белсенді қимыл əрекеттің туында-
уын қамтамасыз ететін мүшелер мен ұлпалар жиынтығын айтады. 
Қозғалыс аппаратына бұлшық еттер, оларды жиырылтатын мото-
нейрондар жəне қаңқа жатады (8-сурет).
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Адам денесінің жартысына дерлігі қаңқа бұлшық еттерінен 
тұрады. Олардың  көпшілігі негізінде сіңір арқылы сүйекке бекиді, 
бірақ кейбір бұлшық еттер екінші ұшымен теріге, сіңірге, бұлшық 
етке, шеміршекке бекуі мүмкін. Бұлшық ет жиырылуы кезінде 
туындаған күш пен қозғалыс сіңірлер арқылы қаңқаға беріледі. 
Сондықтан спортшыларды жаттықтыруды жоғары деңгейде өткізу 
үшін бұлшық еттің маңызды физиологиялық қасиеттерін, оның күші 
мен жылдамдығын ескеру қажет. Бұлшық еттердің жиырылуына ор-
таша жүктеме мөлшері тиімді келеді.      

 

8 А-сурет. Қаңқа бұлшық еттерінің құрылымдық иерархиясы (Modifi ed 
from McMahon, Muscles, Refl exes and Locomotion Princeton University 

Press, 1984)
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8 Ə-сурет. Қаңқа бұлшық еттері: 1 – маңдай бұлшық еті; 2 – көздің 
шеңберлі бұлшық еті; 3 – самай бұлшық еті; 4 – төс-бұғана-емізік бұлшық 
еті; 5, 25 – трапеция тəрізді бұлшық ет*; 6 – көкіректің үлкен бұлшық 
еті*; 7, 31 – алдыңғы, ортаңғы жəне артқы дельта (иық) бұлшық еті*; 8, 
11 – қардың екібасты бұлшық еті (бицепс)*; 9 – тоқпан-шыбық бұлшық 
еті*; 10, 27 – саусақтарды бүгетін бұлшық ет; 12 – тоқпан жілік бұлшық 

еті, 13 – алдыңғы тісті бұлшық ет*; 14 – құрсақтың тік бұлшық еті 
(жоғарғы жəне төменгі пресс)*; 15 – құрсақтың сыртқы қиғаш бұлшық 
еті*; 16 – мықын-бел бұлшық еті; 18 – санның төртбасты бұлшық еті 
(квадрицепс)*; 19 – төртбасты бұлшық ет сіңірі; 20 – жақындататын 
ұзын бұлшық ет; 21 – нəзік бұлшық ет; 22 – таспа бұлшық еті; 23, 38 – 
нағыз балтыр бұлшық еті*; 24 – үлкен жіліншіктің алдыңғы бұлшық еті;                                                  
26 – саусақтарды жазатын бұлшық ет; 28, 32 – қардың үшбасты бұлшық 
еті (трицепс)*; 29 – жұмыр кіші бұлшық ет; 30 – жұмыр үлкен бұлшық ет; 

33 – (жоғарғы, ортаңғы жəне төменгі арқа) арқаның ең жалпақ бұлшық 
еті*; 34 – бөксенің үлкен бұлшық еті*; 35 – санның екібасты бұлшық еті 

(сан бицепсі)*; 36 – жартылай сіңірлі бұлшық ет; 37 – камбала тəрізді 
бұлшық ет*; 39 – өкше (ахилл) сіңірі

*-спорттық практикада жиі жүктеме берілетін бұлшық еттер
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Бүкіл дене бұлшық еттері көлденең жолақты бұлшық еттер 
адамның еркіне байланысты денені қозғалысқа келтіреді, тепе-
теңдікті сақтауға қатысады, т.б. Бұлшық ет талшықтары көптеген 
миофибрилдерден құралған (8 А-, 9-суреттер).

9-сурет. Бұлшық еттің микроқұрылымы: 1 – саркомерлер; 
2 – сарколемма; 3 – саркоплазма; 4 – ядро; 5 – миофибрилдер; 

6 – миофиламенттер

Əрбір бұлшық ет жүйке талшықтарымен қамтамасыз етіледі. 
Қаңқа еті көлденең жолақты миоциттерден тұрады. Ұзындығы 10 
см-дей, кейде одан да ұзын, ені 12-70 мкм болатын талшықтар ұзын, 
цилиндр тəрізді болып келеді. Бұлшық ет саркоплазмасы миоглобин 
белогына бай. Миоглобин гемоглобинге ұқсап оттегін байланыс-
тырады. Бұлшық ет талшығының пішініне жəне саркоплазмалық 
миоглобиннің мөлшеріне қарай-күрең қызыл, ашықтау жəне аралық 
бұлшық ет талшықтары болады. Саркопазмасы көп талшықтар 
қызарып баяу жиырылады, ал саркоплазмасы аз талшықтар 
ақшылданып өте тез жиырылатын қасиеті бар, бірақ тез шаршайды.

 Миоцитті қаптаған қабықша – сарколемманың саркоплазмаға 
қарай шыққан көлденең Т-өсінділері болады. Олар миофибрилді 
саркомерлерге бөлетін Z мембраналарының тұсында пайда болады. 
Сарколемманың ішкі жағында, миофибрилдер тобының сыртын-
да олармен қатар жатқан саркоплазмалық ретикулум мембрананың 
Т-өсіндісіне жеткенде кеңіп, Са2+ иондарына толы қуыс (цистерна) 
құрады. Осы сарколеммалық бір көлденең Т-өсіндісімен оның екі 
жағындағы екі ретикулум цистернасының түйіскен жері (жасуша 
ішіндегі 3 элементтен тұратын триада) – ішкі синапс деп аталады. 
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Бұлшық еттің жиырылғанда қысқаруы мен босаңсығанда ұзарып, 
қалпына келуі саркоплазмадағы миофибрилдердің ұзындығына бай-
ланысты.

Саркомерлер грек тілінен аударғанда sarcos – ет, meros – бөлік 
деген мағынаны  білддіреді, яғни саркомер бұлшық ет талшығының 
жиырылғыш протеиндік жіпшелері – миофибрилдердің кұрылым-
дық жəне қызметтік бірлігі (10-сурет). Саркомерлер қатарынан 
орналасқан екі телофрагма (Z) сызығы (линиясы) аралығындағы   
миофибрилл бөлігі. Ол актин миофиламентінен кұралған ашық түсті 
екі жарты изотропты (I) белдеулерден (дискілерден) жəне олардың 
аралығындағы миозин миофиламентінен түзілген күңгірт түсті 
толық анизотропты (А) белдеуден (дискіден) түзілген. А дискісінің 
орталығымен мезофрагма (М) сызығы (линиясы) өтеді. Миозин 
жіпшелері миофибрилдердің күңгірт (А) бөлігінде, ал актин ашық 
(І) бөлігінде бірінен соң бірі кезектесіп орналасқандықтан, микро-
скоппен қарағанда жолақ-жолақ болып көрінеді.  

10-сурет. Саркомер – көлденең жолақты бұлшық еттің құрылымдық жəне 
қызметтік бірлігі. Көлденең қима бойынша түрлері: А – жіңішке жіпшелер 
торы, Ə – астасқан бөлігі, Б – саркомер орталығы, В – жуан жіпшелер 

торы. Электрондық микрография (Modifi ed from Vander, Sherman, Luciano 
Human Physiology, McGraw-Hill)
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11-сурет. Миозин –  молекулалық мотор: 1 – екі шиыршықтан құралған 
оралымды катушка, 2 – ауыр тізбектер, 3 – жеңіл тізбектер 4,6 – АТФ 
байланыстырушы орындар, 5 – актин байланыстырушы орын (Modifi ed 

from Vander, Sherman, Luciano Human Physiology, McGraw-Hill)
Миозин S1 фрагменті кристалдық құрылымы (Ruegg et al., (2002) News 

Physiol Sci 17:213-218)

Миозин шиыршықты 150 молекуладан тұратын домалақ бастары, 
мойны мен құйрық бөлімдерінен (терминал) тұратын молекулалық 
мотор болып табылады. Миозиннің домалақ бастары құрылымы мен 
қасиеттерін зерттеу үшін көбіне, тұтас миозиннен кез келген иондық 
əсер кезінде ерігіштігімен ерекшеленетін S1 қолданылады. Ол мио-
зин басының негізгі қасиеттерін толық сақтайды (11-, 13-суреттер). 
Əр жіпшенің ұшындағы алмұрт тəріздес екі домалақ (глобула) бас-
тары миозиннің білік бөлігімен иілгіш «топсалы» үлескі-мойыны 
арқылы байланысқан. Осыған орай миозиннің білігіне қарағанда 
осы домалақ бас бөлігі миозиннің негізгі қызметін атқарады, яғни 
қозғалыс (актинмен өзара байланысуға) жəне күш өндіру қабілетіне 
(АТФ-азалық белсенділікке) ие болып келеді. Миозиннің жуан бөлігі  
диаметрі  5-7 нм, ал ұзындығы 19-21 нм. Сəйкесінше аталмыш 
домалақ өсінділері арқылы (көлденең-көпір) миозин (~ 5 нм) актин-
ге жабысады. Миозиннің осы өсіндісінің АТФ қышқылын ыдырата-
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тын ферменттік қасиеті бар. Бұл қасиеті актинмен байланысқанда 10 
есе жоғарылайды. 

12-сурет. Бұлшық еттің негізгі жиырылғыш элементі (саркомерлер 
актомиозин кешенінің бірі) – актин құрылымы

Актин шиыршықты жіпшелерден тұрады, олардың ішінде əрбір 
40 нм аралығында  домалақ басы бар тропонин молекуласы жəне тро-
помиозин белогі кездеседі. Тропомиозин жіпшелері жиырылмаған 
бұлшық етте актиннің миозин өсінділері жабысатын жерін жауып, 
миозиннің актинге жабысуына кедергі жасайды (12-, 13-суреттер). 

Бұлшық еттің жиырылу жəне босаңсу механизмін, бұлшық ет 
жиырылған кезде талшықтар неліктен қысқаратынын түсіндіруде 
қазірге уақытта З. А. Хаскельдің «белок талшықтарының жылжуы» 
теориясы айрықша қолдау тауып отыр. Бұл теория бойынша бұлшық 
ет жиырылған сəтте  актин талшықтары миозин бойымен толығымен 
сырғып, толығынан олардың ара-арасына кіреді (13-суретті 
қараңыз). Мұның салдарынан миофибрилдердің ашық бөлімі (І) 
қысқарады, тіпті жоғалып та кетеді, ал күңгірт бөлімі (А) оның қақ 
ортасындағы тек миозин жіпшелерінен тұратын ашыңқы (Н) зо-
насы жоғалып, одан əрі күңгірттене түседі жəне күңгірт бөлімдері 
(А) бір-біріне жақындайды. Осы сəтте миофибрилдерді жай микро-
скоппен қараса, оның көлденең жолақтығынан айырылғанын көруге 
болады. Актин жəне миозин жіпшелерінің ұзындығы бұлшық ет 
жиырылғанда өзгермейді, яғни қысқармайды. Тек актин жіпшелері 
миозин жіпшелерінің арасына енгендіктен саркомер қысқарады. 
Бірнеше миллиондаған саркомерлердің қысқаруы миофибрилді 
əжептəуір қысқартады. 



36

13-сурет. Көлденең жолақты бұлшық еттің жұмыс істеуі. Талшықтардың 
жылжу моделі. (From Vander, Sherman, Luciano Human Physiology, 

McGraw-Hill)

Актиннің миозиндер арасына кіруі миозиндердің домалақ баста-
ры немесе көлденең өсінділері, актомиозиннің ферменттік қасиетінің 
жоғарылауы жəне саркоплазмада Са2+ иондары деңгейінің артуымен 
байланысты (14-сурет). 

14-сурет. Кальциневриннің қаңқа бұлшық ет талшықтарын бақылаумен 
көрінетін транскрипциялық жолмен тəуелділігі   (Lin et al. (2002) Nature 

418:797-801)
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1939 жылы В. А. Энгальгард пен М. Н. Любимова бұлшық ет 
жиырылған кезде миозиннің ферменттік белсенділігі өсетінін жəне 
ол бұлшық еттегі энергия көзі АТФ қышқылын ыдырататынын 
анықтаған. Кейіннен венгер биохимигі Д. Сцент-Дюорди бұлшық 
етте актиннің болатынын жəне актин мен миозин əрекеттесуінен ак-
томиозин түзіліп, оның ферменттік қасиеті миозиннен 10 есе жоғары 
екендігін дəлелдеді. Соңғы кезде бұл екі белоктың əрекеттесуі 
үшін саркоплазмада Са2+ иондары саны белгілі бір деңгейге жетуі 
(2-15*106) жəне Mg иондарының болуы қажет екенін анықтаған. 
Сонымен қатар актин шиыршықтары арасындағы тропонин мен 
тропомиозин молекулаларының қажеттілігі де дəлелденді. Осы 
мəліметтерді пайдалана отырып, «белок молекулаларының жыл-
жуы» теориясының келесідей моделі қолданылады: əрбір бұлшық 
ет талшығында  қимыл нейрондарының ұшы болатындығы белгілі, 
яғни бұлшық ет талшығы жиырылуы үшін мотонейроннан (мото-
нейрон туралы 7-тарауда толығымен баяндалады, 7-тараудағы 
38-сурет пен 12-тараудағы 73-суреттерге қараңыз) мионевралдық 
– жүйке-бұлшық еттік синапсқа (синапс аралық қуыстағы аце-
тилхолин медиаторы арқылы) импульс келіп жетуінен əрекет по-
тенциалы туып, деполяризацияланып саркоплазмада теріс заряд 
пайда болады. Ол мембрана бойымен Т өсінділері арқылы ішкі 
синапсқа жетіп, ретикулум цистернасының Са2+ ионына өтімділігін 
жоғарылатады. Мұның салдарынан кальций иондары цистернадан 
саркоплазмаға өтеді. Кальций иондары тропонин молекулалары-
мен əрекеттесіп тропонин-тропомиозин кешенін құрады. Бұл кешен 
тропониннің пішінін өзгертеді де, актин шиыршықтарының арасы-
на тропомиозиннің тереңірек кіруіне жағдай жасайды, сөйтіп актин 
тропомиозин кедергісінен құтылып, актинге миозиннің домалақ 
бастарының (көлденең өсінділерінің) жабысатын жері босайды. Осы 
өсінділер актинге жабысып ондағы миозиннің ферменттік қасиетін 
жоғарылатады. Бұл үшін Mg иондарының да жеткілікті болуы шарт. 
АТФ қышқылы ыдырай бастайды, 1 фосфор қышқылы бөлініп АДФ 
түзіледі. Осыған орай миозин домалақ бастарының конформациялық 
өзгеруіне байланысты олар қайық ескектерінің қимылын жасап 
(еңкейіп, жазылып) актин жіпшелерін миозин жіпшелерінің ортасы-
на қарай тартып енгізеді (13-суретті қараңыз). Бұған босаған энер-
гия  жұмсалады. Мұнымен қатар миозин өсіндісінде (басында) АТФ 
қышқылы қайта синтезделеді жəне Са2+ иондары саркоплазмада азая 
бастайды. Осыған орай актин мен миозин байланысы бұзылады. 
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Əрекет потенциалының реполяризациясы кезінде саркоплаз-
ма ретикулумының мембранасындағы кальцийдің тартқыштық 
белсенділігі күшейіп, Са2+ иондары саркоплазмадан кері цистернаға 
өтеді, артық мөлшері кейде миоциттен сыртқа да шығарылады. Тро-
понин-тропомиозин кешені ыдырап, тропомиозин алғашқы орны-
на келіп актиннің активті жерлерін жабады. Келесі  əрекет потен-
циалында осы механикалық жəне химиялық үдерістер қайтадан 
қайталанады. Сонымен бұлшық еттің жиырылуы аяқталарда 
протоплазмадағы кальций иондары азаяды. Кальций мөлшері 
бастапқы қалпына келерде жиырылған бұлшық ет босайды да актин 
кері жылжиды, бұлшық ет талшықтары ұзарып, бұрынғы қалпына 
келеді, осыған байланысты АТФ қышқылының мөлшері де бұрынғы 
қалпына келуге тиіс. Энергия өзегі бастапқы деңгейіне жетпесе, 
бұлшық ет толығынан босап шықпайды. Онда контрактура (қалдық 
жиырылу) пайда болуы мүмкін (Х. Қ. Сəтпаева).

Бұлшық еттің эффективті жəне жылдам қысқаруы үшін актинді 
жəне миозинді филаменттер əрбір миофибрилде бір-бірінен қатаң 
оптималды арақашықтықта орналасуы керек. Соңғы жылдары осы 
үдерістерді реттейтін көптеген белоктар зерттеліп жаңадан ашы-
лып жатыр. Солардың бірі бұлшық еттің жиырылуы (қысқаруы) 
үшін қажетті басқа белоктардың бірі –  дистрофин (бұлшық етті 
дистрофия) болып табылады. Дистрофин – бұл цитоплазма-
да болатын ірі негізгі құрылымдық полипептид (молекулалық 
салмағы 400000 көбірек). Дистрофин гликопротеин кешені (ДГК)   
бұлшық ет талшықтарының цитоқаңқасын оны қоршаған жасу-
шадан тыс матрикспен, яғни бұлшық ет мембранасының белок-
тарын миофибрилдегі белсенді филаменттермен байланыстыра-
ды (15-сурет). Дистрофин гені медициналық көзқарас жағынан 
қызығушылық тудырады. Өйткені геннің дефекті немесе олардың 
кодтайтын белоктардың болмауы, тартылу кезінде координацияның 
жоғалуына əкеліп соғады, сондықтан бұлшық еттің қысқаруына 
əкеледі. Дюшенна бұлшық етті дистрофия ауруы  ұлдарда шамамен, 
1:3000 жиілікті зақымдайды. Мұндай ауыр науқасқа ұшырған бала-
лар көбіне ержеткенге дейін қайтыс болады.  

Дистрофин гликопротеин кешеніне (ДГК) дистрогликандар (α, β) 
саркогликандар (α, β, γ, δ), синтрофиндер (α, β1), дистробревиндер 
(α, β), саркоспан, ламинин (α2) (мерозин), синкойлин, синемин енеді. 
Алайда, басқаларына қарағанда ДГК кейбір құрамдас бөліктерінің 
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тақауда ғана ашылуы себепті мұнда барлық компоненттер толық деп 
есептеуге болмайды. 

15-сурет. Дистрофин жəне онымен байланысты молекулалар диаграммасы 
(Cohn and Campbell (2000) Muscle Nerve 23:1459-1471)

Бұлшық еттің ұзақ уақыт жиырылу күшін жүзеге асыратын жəне 
сақтайтын қабілетін, яғни оның төзімділігін статикалық жұмысты 
орындағанда, жүкті мығым жағдайда ұстап тұратын немесе тұрақты 
қысым күшін сақтайтын мерзімі арқылы анықтайды. Ол үшін 
уақытты күш көрсеткішіне көбейтеді. Егер жұмсалған күш мак-
сималды күштің 20%-на тең болса, тұрақты қалыпты жұмыс ұзақ 
уақытқа созылады. 

Динамикалық жұмыстарда төзімділік ең ақырғы уақыт жəне 
шегіне жеткен қажетті қуатпен бағаланады. Динамикалық төзімділік 
орындалған қимылдың ең жоғары мөлшерімен сипатталады. Мұндай 
жұмысты орындау кезіндегі төзімділік велоэргометрдің көмегімен 
өлшенеді.

Бұлшық еттер адам организмі эндокриндік мүшесі ретінде

Соңғы уақытта бұлшық еттердің жиырылу нəтижесінде орга-
низмде миокиндердің өндірілетінін анықталған (Claus Brandt and 
Bente K. Pedersen  Hindawi, 2012).
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Дене жаттығуларын тұрақты түрде орындап, дағдыға айналдыру 
нəтижесі қант диабетінің 2-типі, жүрек-тамыр жүйелерінің аурулары, 
тік ішек, сүт бездері обырлары, остеопороз жəне ақыл-естің кемдігі 
сияқты т.б. көптеген аурулардан қорғайтыны дəлелденген. Шетелдік 
ғалымдар дене жаттығулары өздерінің қабынуға қарсы əсерлерін 
висцералдық майлар массасын төмендету арқылы  іске асырады 
деп топшылайды. Бұл бұлшық еттердің жиырылуы нəтижесінде 
бұлшық ет жасушалары бөліп шығаратын  белок – миокиндерге бай-
ланысты. Сондықтан ғалымдар қаңқа бұлшық еттерін эндокринді 
мүше ретінде қарастыру қажет деп санайтын инновациялық идеяны 
ұсынады. Миокиндер бұлшық ет жасушалары  бөліп шығаратын ци-
токиндерге жатады. 

Цитокиндер – негізінен иммундық жүйе жасушалары мен 
басқа да жасушалар бөліп шығаратын жəне синтездейтін гормон 
тəріздес белоктық заттар мен пептидтер тобы.  Олар биологиялық 
қызметтеріне байланысты:

1. Иммундық жүйе дамуы мен гомеостазын басқаратын;
2. Қан жасушаларының (гемопоэз жүйесі) өсуі мен дифферен-

циациялануын бақылайтын;
3. Қабыну үдерістеріне, қан ұюына жəне қан қысымына ықпал 

ете отырып, организмнің бейарнайы қорғаныс реакциялары-
на қатысатын цитокиндер деп 3 топқа бөлінеді. Жалпы алғанда, 
цитокиндер жасушаның өсуі, дифференциациялануы мен өмір 
сүру ұзақтығын реттеуге қатысады. Сонымен қатар апоптозды 
(жасушалардың генетикалық бағдарланған өлімін) басқаруда да 
үлесі бар.  Қазіргі кезде цитокиндердің көптеген түрлері ашылған. 
Мысалы, олардың интерлейкиндер, лимфокиндер, монокиндер, хе-
мокиндер, интерферондар, миокиндер жəне т.б. топтары бар. 

2003 жылы Bente Klarlund Pedersen бұлшық ет талшықтары     
жиырылуы кезінде бөлінетін цитокиндер мен басқа да белоктар-
ды миокиндер деп атауды ұсынған болатын. Миокиндерден бұрын 
1997 жылы Джон Хопкинс университеті зертханасында миостатин 
белогы алғаш анықталған. Миостатин – бұлшық ет ұлпасы өсуі мен 
дифференциациялануын тежейтін белок. Аэробтық жəне күштік 
жаттығулар адам жəне жануарлар организмінде миостатин инакти-
вациясын əлсіретсе, төзімділік жаттығулары оларды күшейте түседі 
(3-тарау, 19-суретке қараңыз). 

Соңғы жылдары жүргізілген зерттеулер бұлшық ет жасушала-



41

рынан бөлініп шығатын əлі толықтай анықталмаған факторлардың 
обыр жасушаларының өсуі мен ұйқы безі қызметіне ықпал 
ететіндігін дəледейді. Қаңқа бұлшық еттері бөліп шығаратын 
көптеген белоктар бұлшық еттің жиырылуына байланысты. Дене 
белсенділігінің төмендеуі нəтижесінде миокиндердің синтезделмеуі 
– отырықшы өмір салтын ұстану мен көптеген созылмалы ауру-
лар арасындағы байланыстың бір себебі. Авторлар: «Бұлшық ет 
массасының азайып, висцералдық (ішкі) майлардың  жинақталуы 
инсулинрезистенттілікке, атеросклерозға, ісіктердің өсуі мен 
нейродегенерацияға əкеліп, созылмалы аурулар кластері дамуына 
əкеледі», – деген қорытындыға келген. Бұлшық еттердің миокиндерді 
бөліп шығаруы – дене белсенділігінің мезгілсіз қазаның алдын ал-
уын түсінудегі молекулалық негіз болып табылады.  Миокиндердің 
ми қызметіне де жағымды ықпалы анықталған.

Бұлшық ет организмдегі ең үлкен мүше, ал оны тірек-қимыл 
жүйесінің белсенді бөлігі ретінде ғана емес, секрециялық əрі 
иммуногендік мүше ретінде қарастыру ғалымдар қоғамы күн 
тəртібіндегі өзекті тақырып. 

Бұлшық ет қызметінің физиологиялық жүйелерге əсері

Cпорт физиологиясында жұмысқа қабілеттілік өте маңызды орын 
алады. Жұмысқа қабілеттілікті арттыру жəне қозғалыс дағдыларын 
қалыптастыру үшін үнемі жаттықтырудың мəні өте зор. Өйткені 
жаттығулар адам организмі қызметін тереңірек қайта құрады. 
Жаттықтыру кезінде организм қызметінің дамуы мен оның жоғары 
сатыға көтерілуі əртүрлі болады. Бұлшық еттер жұмысы энергия 
шығынын көбейтеді. Мəселен, бұлшық еттің 70-90% қатысатын ауыр 
жұмыстарда энергия шығыны 12-20 кДж/м, ал 30-60% қатысатын 
жеңіл жəне орташа жұмыстарда 8-12 кДж/м-ге тең келеді. Бұлшық 
еттің 5-15% қатысатын «отырып» атқаратын дене еңбектерінде энер-
гия шығыны (шамамен, 1-4 кДж/м) аз болады. Энергия шығынының 
мөлшері интегралды көрсеткіш болғандықтан, ол еңбек жəне спорт 
физиологиясында жиі қолданылады. 

Дененің энергия шығыны бұлшық еттер қызметінен ғана тумай-
ды, оған адамның эмоциялық күйі де əсер етеді. Ол организмнің 
негізгі зат алмасу деңгейін қалыптағыдан 10% көтереді. Дене 
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жаттығулары кезінде жұмыс атқарушы бұлшық еттерге оттегі, глю-
коза жəне т.б. қажетті заттар дер кезінде жеткізіліп, организмнен 
ыдырау өнімдері жедел шығарылады. Сондықтан тыныс алу жəне 
жүрек-тамыр жүйелерінің қызметтері күшейеді. 

Қарқынды жұмыс кезінде сүт қышқылы толық тотығып 
үлгермейді. Сондықтан ол жұмыс аяқталғанда да оттегіні пайда-
ланып тотыға береді. Мұны «оттектік қарыздылық» деп атайды, ол 
ауыр жұмыс істегенде 15-20 литрге жетеді (4-, 5-тарауларда толық 
баяндалады). 

Организм мүшелері қимыл рефлекстер арқылы əрбір əсерленіске 
қатысады. Мұнда кері байланыстар қозғалыс жүйесінің вегетативтік 
əсерленістеріне ерекше ықпалын айқындайды. Жұмыс (жаттықтыру) 
туралы алдын ала ойлаудың өзі вегетативтік өзгерістер тудырады. 
Ол қозғалыс əрекетінің ми қыртысы арқылы ұйымдастырылатынын 
көрсетеді.

Дене жаттығулары ықпалынан қан айналысы қатты өзгереді. 
Бұлшық ет жиырылуы əуелі қан ағысының жылдамдығы арқылы 
қамтамасыз етіледі. Жұмыс кезінде жүректің минуттық қан көлемі 
4-8 есе артады, сөйтіп газ алмасуы 5-10 есе жеделдейді. Жүректің 
систолалық көлемі ауыр жұмыстарда 1,5-3 есе көбейеді, ал 
жүректің жиырылу жиілігі (ЖЖЖ) минутына 160-240 ретке жетеді. 
Нəтижесінде қанның ағысына жеңілдік туады. Өйткені жұмысқа 
кіріскен бұлшық еттердің ұсақ талшықтарының көбісі ашылып, та-
мырлар тонусы төмендейді. Дені сау жəне еңбекке жарамды адам-
дарда қанның диастолалық қысымы аз өзгереді немесе 5-15 мм 
сынап бағанасына көтеріледі. Систолалық қысым 150 жəне тіпті, 
200 мм сынап бағанасына жетеді, ол істелетін жұмыстың алымына 
сəйкес келеді.

Жұмыс кезінде жүректің жиырылу жиілігіне организмнің сезім 
күйі мен тұлға қалпы əсер етеді. Отырған кезбен салыстырғанда 
тұрып жұмыс істегенде жүрек шамамен, 10-15 рет жиі жиырылады. 
Ер адамдар мен əйел адамдарда жүректің жиырылу жиілігі қозғалыс 
əрекеті нəтижесінде əртүрлі өзгереді. Мəселен, əйелдер мен ер 
адамдарға бірдей жүктеме берілген кезде біріншілерінде жүрек жиы-
рылу жиілігі орта шамамен, минутына 10-15 рет артық болады. Дене 
жұмысы кезінде жүректің жиырылу жиілігіне қоршаған ортаның 
температурасы да əсерін тигізеді. Температура 25-30°С, не одан 
жоғары болса, ол минутына 10-15-ке жоғарылайды. Жаттықтыруға 
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дейін жəне жаттығу барысында ЖЖЖ анықтау, тіркеу организмнің 
физиологиялық күйін бақылауға мүмкіндік туғызады.

Дене жаттығуларымен айналысу кезінде организмнің газ алма-
суын қамтамасыз ететін тыныс алу жүйесі де өзгереді. Берілген 
жүктемеге сəйкес өкпе вентиляциясы (желдетілуі) жəне оттегіні 
пайдалану арта түседі. Қалыпты жағдайда өкпенің 5-8 л/мин. венти-
ляция көлемінен 3-4% оттегі пайдаланылады. Ал дене жүктемесінің 
əсер етуі кезінде өкпе вентиляциясы минутына ондаған литрге 
көбейеді, оттегіні пайдалану 4-8%-ға тең болады. Өкпе вентиляциясы 
тыныстың тереңдеуі мен жиіленуі арқылы көбейеді. Жұмыс істегенде 
тыныс тереңдігі адамға тəн өкпенің тіршілік сыйымдылығының 30-
40%-нан тұрады. Тыныс жиілігі жұмыс кезінде тыныштық күйдегі 
мөлшермен салыстырғанда 2-3 есе өседі.

Қарқынды жаттықтыру кезінде алғашқыда бейімделу кезеңі 
байқалады, онда тыныс тарылып, жеткілікті дəрежеде өкпенің 
желдетіліп үлгермеуінен тыныс жолдарында жағымсыз күй пайда 
болады. Содан кейін бұл құбылыстар жойылады, алайда, 20-30 ми-
нуттан кейін «өлі нүкте» туады. Мұнда аталған жағымсыз жайлар 
күшейіп, адам жаттықтыруды жалғастырудан бас тартуы мүмкін. 
Егер оны жеңіп жаттықтыру жалғастырылса, бұл сезім тыйылады. 
Сөйтіп, «екінші тыныс алу» ашылады. Мұның физиологиялық мəні 
вегетативтік əрекеттің қайта құрылуында (4-тарауда толық баян-
далады).

Жаттықтыру кезінде жұмысқа қабілеттілікті қамтамсыз ету үшін 
энергия қорын іске тартатын эндокриндік жүйенің белсенділігі арта-
ды. Əртүрлі қозғалыс үдерістерін орындағанда гипофиз-бүйрекүсті 
бездерінің (симпато-адреналдық жүйенің) белсенділігі күшейеді. 
Көптеген жағдайда атқарылған жұмыстың ауыртпалық дəрежесіне 
сəйкес келеді. Өйткені бұл ішкі секреция бездерінің гормондары 
адамның бейімделу əрекетін жүзеге асырады. 

Мəселен, жұмыс кезінде қанда тироксиннің мөлшері көбейеді. 
Дене жүктемесінің ұзақ уақыт əсер етуі салдарынан қанда инсулиннің 
мөлшері азаяды жəне оның ыдырауы күшейеді (16-сурет). Мыса-
лы, ОМП 65-70% тең қарқындылықты циклдік жаттығулар кезіндегі 
қандағы инсулин деңгейін зерттеу барысында оның  жаттығу бойы 
уақыт артқан сайын біртіндеп төмендейтіндігін байқауға бола-
ды. Ал өсу гормоны, адреналин, норадреналин сияқты гормондар 
деңгейлерінің ұзақ уақыттық дене жаттығуларын орындау бары-
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сында бастапқы жаттығуға дейінгі мəндеріне қарағанда жоғарылап  
отыратындығын көруге болады (17-сурет).

16-сурет. ОМП немесе VO2max 65-70% тең қарқындылықты циклдік 
жаттығулар кезіндегі глюкоза мен инсулин концентрацияларының 

өзгерістері (A. Giovanelli мəліметтері бойынша)

17-сурет. Ұзақ уақыттық дене жаттығулары кезіндегі қан плазмасындағы 
(А) кортизол мен БМҚ (бос май қышқылы) жəне (Ə) өсу гормоны, 

адреналин, норадреналин мен БМҚ өзгерістері (A. Giovanelli мəліметтері 
бойынша)
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Сонымен эндокриндік жүйенің аталған өзгерістері жоғарыда 
көрсетілген бейімделу реакциясын көрсетеді.

Егер жаттықтыру жүргізілген ортада температура жоғары болса 
дене температурасы онан сайын өседі. Ауыр дене жұмысында тем-
пература 1,0-1,5°С-қа жоғарылайды. Мəселен, орта жылдамдықпен 
жаяу жүргенде дене температурасы 0,5-0,6°С, ал ұзақ жүргенде не 
жүгіргенде ол 39-40°С-қа дейін көтеріледі.

Өте салқын микроклиматта жаттықтыру дене температурасының 
төмендеуіне, тіпті, дененің тоңазып, жаттықтыруды жалғастыру 
мүмкін болмайтын күйге əкелуі ықтимал. Адам температурасын 
тыныштық күйде жəне жаттықтыру кезінде өлшеу арқылы, көптеген 
əртүрлі орта жағдайларында бейімделуді қамтамасыз ететін 
ұсыныстар енгізіледі. 

Дене жұмысы салдарынан қан жүйесінде көптеген өзгерістер 
байқалады. Қанның газ тасымалдау қызметі (эритроциттер, гемогло-
бин мөлшері) артады, оның жасушаларының жаңару қарқыны үдейді, 
қанның морфологиялық құрамын реттейтін жүйке орталықтарының 
тонусы күшейеді. Сонымен қатар эритроциттің осмостық төзімділігі 
артып, қанның тұтқырлығы көбейеді, оның оттектік сыйымдылығы 
кеңейеді. Сөйтіп қан жүйесі жүктемеге сəйкес бейімделеді (Орга-
низм жүйелерінің əрбір дене жаттығуларына тəн өзгерістері алдағы 
тарауларда толық баяндалып отыратын болады). 

Сайып келгенде адам организмі өзінің табиғаты арқылы қарқын-
ды бұлшық ет əрекетіне бейімделеді. Динамикалық қарқынды дене 
жүктемесі организмнің жүйке, жүрек-тамыр, тыныс алу жүйелеріне 
қолайлы əсер етіп, қоршаған ортаның жағымсыз факторларына 
төзімділікті арттырады.

Организмнің қызметтік қорлары жəне олардың жіктелуі

Адам организмі – қоршаған ортаға бейімделудің көп мүмкінді-
гіне ие күрделі биологиялық-əлеуметтік жүйе. 

Организмнің физиологиялық қорлары туралы ілім спорт 
физиологиясының негізін қалайтын ілімдердің бірі болып табылады. 
Себебі бұл ілім спортшылар денсаулығын сақтау мен олардың шыны-
ғу дəрежесін жоғарылату міндеттерін шешуге əрі оны дұрыс бағалауға 
мүмкіндік береді. Организмнің  қор (резервті) мүмкіндіктері туралы 
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мағлұматтар К. Бернар, П. Бэр, У. Кеннон ілімдерімен байланысты 
болып келеді. Бұл ғалымдар организмге түрлі қолайсыз жағдайлар 
əсер ету кезінде өмірлік маңызды мүшелер мен жүйелердің өздерінің 
қорларын пайдалана отырып, қызметтерінің күшеюі есебінен гоме-
остазды сақтауы туралы физиологиялық ілімнің негізін қалаушылар 
болып табылады. Қозғалыс жəне вегетативтік қызметтердің жоғары 
үндесуінің ішкі табиғатын ашуда У. Кеннонның аталмыш ілімінің 
айтарлықтай септігі бар. Ғалым организмнің ішкі сұйық ортасының 
тұрақтылығын сақтау мен эмоцияның дамуындағы симпатикалық-
адреналдық жүйенің маңызын дəлелдеген.

Физиологиялық қор туралы ілімнің түбегейлі қағидаларын Ре-
сейде 1930 жылдары академик Л. А. Орбели жасаған болатын. Ол 
адам организмі резервті мүмкіндіктерінің есебінен сыртқы ортаның 
үйреншікті емес жағдайларына бейімделу мүмкіндіктері жайында 
бірнеше мəрте атап көрсеткен. Кейіннен Л. А. Орбели идеялары ең 
алдымен, əскери еңбек физиологиясы саласы бойынша теориялық 
жəне қолданбалы дамуының жемісін тапты. Ал спорт физиология-
сы бойынша бұл мəселе Мəскеуде В. В. Кузнецов жəне Ленинградта                     
А. С. Мозжухин еңбектерінде қарастырыла бастады. 

Қазіргі уақытта организмнің физиологиялық қорлары эво-
люция үдерісінде қалыптасқан мүшелер, жүйелер жəне тұтас 
организмнің салыстырмалы тыныштық күймен салыстырғанда 
өздерінің қызметтері қарқындылығын бірнеше есе күшейте ала-
тын адаптациялық жəне компенсациялық қабілеті деп түсіндіріледі. 
Анықтама авторы М. П. Брестки  көзқарасы бойынша физиологиялық 
қорлар белгілі бір анатомиялық-физиологиялық немесе орга-
низм құрылысы мен қызметінің ерекшеліктері, атап айтқанда, 
бұзылған қызметтердің орнын алмастыра тұратын жұп мүшелердің 
(талдағыштар, кейбір ішкі секреция бездері, бүйрек, құлақ, мұрын 
жəне т.б.) болуы,  жүрек қызметінің айтарлықтай күшеюі, қан 
айналудың жалпы қарқындылығының артуы, өкпе вентиляциясы 
жəне басқа да мүшелер мен жүйелер қызметтерінің күшеюі жəне ор-
ганизм ұлпалары мен жасушаларының олардың əртүрлі қызмет етуі 
жағдайларының ішкі өзгерістері мен сыртқы орта əсерлеріне жоғары 
резистенттілігі арқылы іске асырылады. Жұп мүшелердің əрқайсысы 
өзінің «серіктесі» істен шығып қалған кездерде кəдімгі жағдайларда, 
кей жағдайларда көрнекі (аса зор) жүктемелер кезінде де организмнің 
қалыпты қызмет етуін жүзеге асырады. Бұл мүмкіндіктер эндокринді 
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жүйелер үшін ерекше байқалады: ішкі секрециялық жұп бездердің 
біреуінің кішкентай ғана бөлігінің өзі организмнің қалыпты күйін 
толық қамтамасыз ете алады. Организмнің шексіз жəне қуатты 
құрылымдық қорына тіршілік жағдайларының түрлі өзгерістеріне 
оның жасушалары мен ұлпаларының резистенттілігі жатады.  

Физиологиялық қордың көрініс беруінің мысалы ретінде ауыр 
дене жүктемесі кезінде жақсы шыныққан адамда минуттық қан 
көлемінің 40 л-ге дейін жетуін, яғни 8 есе ұлғаюын жəне мұндағы 
оттегі пайдалану мен көмірқышқыл газын бөліп шығарудың 15 
есе жəне одан да көп жоғарылауына себепші бола отырып,  өкпе 
вентиляциясының 10 есе артуын айтуға болады.  Бұл жағдайларда, 
есептеулер көрсеткендей адам жүрегінің жұмысы 10 есеге ұлғаяды 
екен. 

Организмнің барлық резервті мүмкіндіктерін А. С. Мозжухин: 
1. Əлеуметтік қор (психологиялық жəне спорттық-техникалық);
2. Биологиялық қор (құрылымдық, биохимиялық жəне 

физиологиялық) сияқты 2 топқа жіктейді.  
Физиологиялық қордың морфологиялық-физиологиялық негізі 

ақпараттың қайта өңделуін, гомеостаз жəне қимыл мен вегетативті 
актілердің координациясы сақталуын қамтмасыз ететін организм 
мүшелері, жүйелері жəне олардың реттелу механизмдері болып та-
былады. 

Автор бойынша физиологиялық қорлар дереу барлығы 
бірдей жұмылдырылмайды, керісінше, кезекпен іске қосылады 
(физиологиялық қорларды жіктеу 4-топта көрсетіледі). Қорлар 
бірінші кезекте, организмнің абсолютті мүмкіндіктерінің 30%-ға 
дейін болатын жұмыс кезінде жүзеге асырылады жəне тыныштық 
күйден күнделікті əрекет жағдайына ауысады. Бұл үдерістің 
механизмі – шартты жəне шартсыз рефлекстер. Екінші кезектегі 
қосылу, қызу əрекет барысында, көбіне, максималды мүм-
кіндіктердің 30-65%-ына дейін болатын жұмыс (жаттығу, жарыс) 
кезіндегі  экстремалды жағдайларда жұмылдырылады. Мұнда ор-
ганизм қорларының қосылуы нейрогуморалды ықпалмен, сонымен 
қатар ерік күші мен эмоция арқылы жүзеге асады. Үшінші кезектегі 
қорлар əдетте, өмір үшін күрес, көбіне, естен танғаннан соң, жанта-
ласу (агония) жағдайларында қосылады. Бұл кезектегі резервтердің 
қосылуы шартсыз-рефлекстік жолмен жəне кері гуморалдық байла-
ныс арқылы қамтамасыз етілуі ықтимал. 



48

Жарыс немесе экстремалды жағдайларда жұмыс кезінде 
физиологиялық қор диапазоны төмендейді, сондықтан да 
негізгі міндет оны көтеруде болып табылады. Оған организмді 
шынықтыру, жалпы жəне арнайы бағытталған дене жаттығуларын 
орындау, фармакологиялық заттар мен адаптогендерді пайдала-
ну арқылы қол жеткізуге болады. Мұнда жаттығу организмнің 
физиологиялық қорларын қалпына келтіреді жəне нығайтады, 
нəтижесінде олардың кеңеюіне əкеледі.  1890 жылдардың өзінде 
ақ И. П. Павлов организмнің шығындалған ресурстарының тек 
бастапқы деңгейге дейін қалпына келіп ғана қоймай,   біршама 
одан да артық болатындығын көрсеткен. Артық компенсация 
феномені деп аталған бұл құбылыстың биологиялық мəні аса зор.  
Суперкомпенсацияға əкелетін қайталама жаттығулар организмнің 
жұмыс істеу мүмкіндіктерінің жоғарылауын қамтамасыз етеді. 
Жаттығу əсерлерінің ықпалынан спортшы қалпына келу үдерісінде 
күштірек, шапшаңырақ жəне төзімдірек бола бастайды, яғни соңғы 
нəтижесінде оның физиологиялық қорлары кеңейе түседі.  

Жоғарыда келтірілген организмнің резервті мүмкіндіктерінің  
(А. С. Мозжухин бойынша) жіктелуімен қатар:

1. Биохимиялық қорлар;
2. Физиологиялық қорлар;
3. Психологиялық қорлар деп топтау да орын алған.
Биохимиялық қорлар. Бейімделу кезінде биохимиялық қорларды 

мобилдеу мен пайдалану нəтижесінде организмнің ішкі ортасының 
динамикалық тұрақтылығы сақталады. Егер организмде зат алма-
су өнімдері жинақталып қалса, гомеостазды сақтаудың гуморалдық 
механизмдері іске қосылады. Осылайша биохимиялық қорлар тек 
энергиялық пен пластикалық алмасуды ғана емес, сонымен бірге 
негізінен жасушалық жəне ұлпалық деңгейлермен  байланысты ор-
ганизм гомеостазын да қамтамасыз етеді. 

Психологиялық қорлар. Организмнің қызметтік қорларын 
«іргетасы»  биохимиялық, ал «шыңы» психологиялық қорлар бо-
лып табылатын күрделі қорлар жүйесі ретінде қарастыруға болады.  
Қызметтік қорлар жүйесінің «негізі» – нейрогуморалдық реттелу 
механизмдері есебінен оны біртұтас етіп біріктіретін физиологиялық 
қорлар болып табылады. Жүйе түзуші факторлар организм 
қызметтерінің нəтижесі немесе бейімделу нəтижесі  ретінде көрінеді. 
Нəтиженің болмауы жүйелі жеткіліксіз нəтиже сияқты қызметтік 
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қорлар жүйесінің қалыптасуына түрткі болып қана қоймай жəне 
ерік, мақсат, нұсқау, құндылық жүйесіне жəне т.б. байланысты оның 
қызмет етуін тоқтатып əрі оны істен шығаруға да əкелуі ықтимал. 

Қызметтік жүйелер теориясына сəйкес адам организмінің жасы-
рын мүмкіндіктерінің жекелей көрінуін қор ретінде бағалау мүмкін 
емес. Тек аталмыш қызметтің организмнің тұтас қызметтерінің 
нəтижесіне қатысы ғана бейімделу резервтері туралы сөз қозғауға 
мүмкіндік береді. Осының салдарынан организм адаптациясы 
резервтері анықтамасы организмнің құрылымдық элементтері 
функциялық белсенділігінің бейімделу нəтижесіне қол жеткізуге 
үлес қоса алатын өзгерістерімен түсіндіріледі. 

Адаптация үдерісінде организмде қызметтік қорлар жүйесі 
қалыптасады жəне жетілдіріле түседі. Ол организмнің бейімделу 
деңгейі мен сипатымен, оның жыныстық, жастық жəне конституци-
ясы ерекшеліктерімен анықталады. 

Қызметтік қорлардың күрделі жүйесін түзетін жеке бөлімдері  
бір-бірлерімен өзара əсерлеседі. Олардың кейбірі бір-біріне 
жағымды (оң) жəне жағымсыз (теріс) əсер етіп, яғни қызметтерінің 
күшеюіне немесе тежелуіне себепші болса, ал кейбіреулері тек 
біржақты ғана ықпал жасайды. Мəселен, талдағыштар жүйесі 
қозғалысқа жауап беретін жүйелер қызметін белсендіре əлде 
төмендете алуымен қатар ол гомеостазды сақтау  жүйелеріне тек 
белсендіруші ықпал ғана ете алады. Бұлшық ет жүйесі гомеостазды 
сақтау жүйесін белсендірумен қатар (гомеостазды сақтау жүйелері 
сияқты) қозғалысты ұйымдастыру жүйелері қызметіне тежеуші əсер 
етеді. 

Негізінде организм адаптациясы қосбірлікті үдеріс ретінде 
қарастырылуы мүмкін. Бір жағынан, организм ішкі ортаның өмірлік 
маңызды константаларын (тұрақты шамаларын) сақтауға бейімделсе, 
ал басқа жағынан үнемі гомеостаз өзгерістерінің алдын алу мүмкін 
болмағандықтан, организм арнайы қызметті орындауға неме-
се адаптацияның физиологиялық жүйелерінің қорын жұмылдыра 
қатыстыру жолымен əсер етуші факторларға бейімделеді.  

Физиологиялық қорлар классификациясы
Физиологиялық қорлар төмендегіше жіктеледі.
1. Организмнің құрылымдық жəне қызметтік деңгейлері бойын-

ша:
А) жасушалық физиологиялық қорлар – бұлшық ет, жүйке жəне 

т.б;
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Ə) ұлпалық физиологиялық қорлар – жүйке, бұлшық ет, без жəне 
т.б; 

Б) мүшелік физиологиялық қорлар – жүрек, өкпе, бүйрек жəне 
т.б;

В) жүйелік физиологиялық қорлар – жүрек-тамыр, тыныс алу, 
зəр шығару жəне т.б;

Г) жүйе аралық физиологиялық қорлар;
Ғ) тұтас организмнің адаптациялық қорлары. 

2. Дене сапалары бойынша:
А) күштің физиологиялық қорлары;
Ə) шапшаңдықтың (жылдамдықтың) физиологиялық қорлары;
Б) төзімділіктің физиологиялық қорлары.  

3. Орындалатын бұлшық ет жұмысының сипаты (қуаттылығы, 
ұзақтығы) бойынша:

А) максималды қуаттылықты жұмыс физиологиялық қорлары;
Ə) максималдыға жуық қуаттылықты жұмыс физиологиялық    

қорлары;
Б) субмаксималды қуаттылықты жұмыс физиологиялық қорлары;
В) орташа (қалыпты) қуаттылықты жұмыс физиологиялық 

қорлары. 
4. Физиологиялық қорлардың мобилдену кезегі (жоғарыда толық 

сипатталған болатын) бойынша:
А) бірінші эшелон – тыныштық күйден шаршау сезімі пайда   

болғанға дейінгі үйреншікті жұмысқа ауысқанда мобилденеді;
Ə) екінші эшелон – экстремалды жағдайларда қосылады;
Б) үшінші эшелон – өмір үшін күрес кезінде мобилденеді.

5. Физиологиялық қорлардың арнайылығы дəрежесі бойынша:
А) жалпы (арнайы емес) физиологиялық қорлар – сапа қызметі-

нің барлық түрлеріне ортақ жұмылдырылады;
Ə) арнайы физиологиялық қорлар – арнайы қызмет дағдылары   

арқылы мобильденеді.
Адаптация үдерісінде организмнің резервті мүмкіндіктері 

диапазонының кеңеюі орын алады жəне оларды мобилдеу қабілеті 
жоғарылайды. 
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Организмнің қызметтік қорларын сандық бағалау аса қиынға 
соғады. Организмнің резервті мүмкіндіктерін зерттеудің 2 жолы бар:

1. Бірінші жол организмге  тестік жүктемелердің əсер етуі 
кезіндегі мүшелер, мүшелер жүйесі жəне тұтас организм қызметінің 
диапазонын анықтаумен байланысты;

2. Екінші жол гомеостаз бұзылған жағдайларда адам  организмі-
нің жұмысты атқару қабілетін зерттеуге бағытталған, яғни ұйғарын-
ды (мүмкін болатын) гетеростаз деңгейі анықталады. 

Организмді кез келген функциялық тестілеу барысында 
физиологиялық қорлардың тек біраз бөлігінің ғана мобилденетінді-
гін ескерсек, оның потенциалды физиологиялық қорларын 
тікелей анықтау мүмкін емес. Дегенмен, нейрогуморалдық рет-
телу механизмдері есебінен физиологиялық жүйелер қызметінің 
өзгерістері өзара байланысты болып келетіндіктен организм 
адаптациясы қызметтік қорларын бағалау үшін жанама əдістер 
қолданылады. Ол мөлшерлі жəне шекті дене жүктемелері кезінде 
жүректің жиырылу жиілігі (ЖЖЖ), оттегіні пайдалану, гормон-
дар секрециясы, электроэнцефалограмма (ЭЭГ) жəне т.б. сын-
ды организмнің функциялық күйінің түрлі көрсеткіштерін тіркеу 
арқылы жүргізіледі. Мұндай əдіс организмнің функциялық күйін 
қалыптастырудағы сол немесе басқа да физиологиялық қорлардың 
нақтылы үлесін сандық бағалауға мүмкіндік береді.  Физиологиялық 
қорлар барлық адаптациялық резервтер жүйелері ішінде орталық 
қосалқы жүйе болып табылатындықтан, оның қызметіне басқа да 
қосалқы жүйелердің жұмысы тəуелді болып келеді. Бұл тұтастай 
алғанда қызметтік қорлар жүйесінің мобильдеу мүмкіндігін 
бағалауға қолайлылық тудырады. 

Организмнің қызметтік қорын бағалау кезінде жүйелік тəсілдеме 
кең қолданылады. Ол тест жүктемелері əсеріне жауап ретінде 
туындаған организмнің жүйелік адаптивті реакциясында əртүрлі 
қорлардың интеграциясын (бірігуін) сипаттауға мүмкіндік береді. 
Қызметтік қорлардың интеграциясы организм бейімделгіштігінің 
ерекшелігі жəне оның деңгейімен, сонымен бірге организмге əсер 
етуші сыртқы орта факторының сипатымен анықталатындығы 
дəлелденген.  



52

ІІІ ТАРАУ
ДЕНЕ ЖАТТЫҒУЛАРЫНЫҢ ФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ 

ЖІКТЕЛУІ ЖƏНЕ СИПАТТАМАСЫ

Дене жаттығулары дене тəрбиесінің білім беру, тəрбиелік жəне 
сауықтыру міндетерін шешуге көмектесетін қимыл əрекеттері болып 
табылады. Адам өзінің күнделікті өмірінде – тұрмыста, өндірісте 
жəне дене шынықтыру сабақтары мен спорт жарыстарында болсын, 
сан алуан қимыл əрекеттерін орындайды. Физиологиялық тұрғыдан 
алып қарағанда жаттығу – белгілі бір мақсатқа жетуге, яғни қозғалыс 
міндетін шешуге бағытталған бір-бірімен үздіксіз байланысты 
қимыл əрекеттерінің жиынтығы.

Спорттық жарыстар жаттығуларында қозғалыстар жиынтығы 
максималды спорттық нəтижелерге жетуге бағытталған. Мыса-
лы, спорттық жаттығуларға биіктікке секіру, найза лақтыру, ату, 
спорттық ойындар, белгілі бір арақашықтыққа жүгіру немесе жүзу, 
т.с.с. жатады.

Көптеген дене жаттығуларының, соның ішінде спорттық 
жаттығулардың көптүрлілігі салдарынан оларды белгілі бір топтарға 
жіктеу қажеттілігі туындайды. Физиологиялық жіктеу функциялық 
сипаттамасына қарай ұқсас дене жаттығуларын топтарға біріктіруге 
негізделген. 

Дене жаттығуларының организм күйіне əсері педагогикалық, 
психологиялық, биохимиялық жəне физиологиялық факторларға 
байланысты көптеген себептермен анықталады. Дене жаттығуларын 
жіктеуде қозғалыстардың физиологиялық заңдылықтары ерекше 
рөл атқарады. 

Жаттығуларды жіктеу координациялық құрылымына, қозғалыс-
тардың құрылу деңгейіне, орындалу əдістеріне, энергия пайдалану 
деңгейіне, жұмыстың салыстырмалы қуаттылығына жəне дене сапа-
ларын дамытуға бағытталуына қарай жүргізіледі.

Мұндай жүйелеудің спорттық мамандандыруда дене сапаларын 
жетілдіруге бағытталған арнайы жаттығуларды іріктеуде кəсіби-
педагогикалық, қолданбалы маңызы зор.
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Дене жаттығуларын жалпы физиологиялық жіктеу

Дене жаттығуларының түрлері сан алуан. Сондықтан оны тек 
бір ғана критерий бойынша жіктеу мүмкін емес. Осымен дене 
жаттығуларын жіктеу кезінде бірнеше физиологиялық жүйелердің 
ескерілетіні түсіндіріледі. Барлық дене жаттығулары тірек қимыл 
аппаратының негізгі бөлігі – бұлшық ет қызметімен тікелей іске асы-
рылатынын ескере отырып, бұлшық еттің жиырылу механизмдерін 
білген жөн (18-сурет). Себебі бұлшық еттің жұмысы оның 
жиырылғыштық қасиетімен тығыз байланысты.

18-сурет. Бұлшық ет жиырылуы кезіндегі 3 əрекет потенциалы (Modifi ed 
from Vander, Sherman, Luciano Human Physiology, McGraw-Hill)
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Жоғарыда – изотониялық (бұлшық ет талшығы тонусы өзгермей, 
тек ұзындығының қысқаруы);

Ортада – изометриялық (бұлшық ет талшығы ұзындығы 
өзгермей, тек тонусының артуы);

Төменде – ауксотониялық жиырылу (бұлшық ет талшығы тону-
сы да, ұзындығының да өзгеруі)

Табиғи жағдайда таза изотониялық немесе таза изометриялық    
жиырылулар кездеспейді. Денеде бұлшық еттің екі ұшы сүйек ры-
чагына бекитіні белгілі (8-, 18-суреттер), сондықтан ол жиырылған 
кезде өзі əсер ететін мүшенің салмағына тең кедергіні немесе антаго-
нист еттердің қарсылығын жеңу керек. Демек, əрекет үстінде бұлшық 
ет талшығы əрі (тонусы артады) ширығады əрі қысқарады. Қимыл-
əрекет үстінде бұлшық еттер ауксотониялық жиырылу жағдайында 
болады, бірақ онда не изотониялық, не изометриялық жиырылу 
басымырақ келеді. Бұлшық етке зақым келтіру ықтималдылығы осы 
жиырылу барысында жоғары болып келеді.

Дене жаттығуларын жалпы физиологиялық жіктеу сəйкесінше 
жаттығуларды жүзеге асыратын бұлшық ет белсенділігінің: 

1. Қызметтегі белсенді (активті) бұлшық ет салмағы көлемі;
2. Бұлшық ет жиырылуы типтері;
3. Жиырылудың күші немесе қуаттылығы сияқты үш негізгі си-

паттамасына негізделе жүргізіледі.
Белсенді бұлшық ет салмағы көлеміне байланысты дене 

жаттығуларының жіктелуі. Белсенді бұлшық ет салмағы көлеміне 
байланысты барлық дене жаттығулары жергілікті (локалды), 
аймақтық жəне ауқымды (глобалды) деп бөлінеді.

Жергілікті жаттығуларға дененің барлық бұлшық ет 
салмағының үштен бір бөлігінің (1/3) қатысуымен жүзеге асырыла-
тын жаттығулар жатады. Мысалы, садақ, пистолет ату, белгілі бір 
гимнастикалық жаттығулар.

Аймақтық жаттығуларға дененің барлық бұлшық ет 
салмағының 1/3-ден 1/2-ге дейін қатысуымен орындалатын 
жаттығулар жатады. Мысалы, тек иық белдеуі мен қол бұлшық 
еттерімен, кеуде бұлшық еттерімен орындалатын гимнастикалық 
жаттығулар.

Ауқымды жаттығуларға барлық бұлшық ет салмағының жарты-
сынан аса бөлігінің белсенді қатысуымен орындалатын жаттығулар 
жатады. Мысалы, жүгіру, ескек есу, велосипед тебу. Көптеген 
спорттық жаттығулар осы ауқымды жаттығулар тобына кіреді.
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Бұлшық ет жиырылуы типтеріне байланысты дене 
жаттығуларының жіктелуі. Жаттығуды орындауға қатысатын 
негізгі бұлшық еттердің жиырылу түрлеріне байланысты барлық 
дене жаттығулары статикалық жəне динамикалық болып бөлінеді. 
Егер бұлшық еттер жиырылған кезде дене бір орыннан екінші 
орынға ауысса динамикалық, ал егер бұлшық ет жиырылғанда, дене 
қозғалыссыз қалса, статикалық жұмыс деп аталады.

Статикалық (қозғалмайтын) жаттығуларға мысалы, гимнас-
тардағы буынға тұрғанда, атқыштарда ату сəтіндегі белгілі қалыпты 
сақтау жатады. 

Динамикалық (жылжымалы) жаттығуларға, көптеген дене 
жаттығулары жатады. Мысалы, жүру, жүгіру, жүзу жəне т.б. 
қозғалыстардың барлық түрлері.

Бұлшық ет жиырылуының күші немесе қуаттылығына бай-
ланысты дене жаттығуларының жіктелуі.  Дене жаттығуларын 
жетекші бұлшық ет топтарының жиырылу күші бойынша жіктеуде 
бұлшық ет жиырылуындағы екі тəуелділікті («күш-жылдамдық» 
жəне «күш-ұзақтық») ескерген жөн. «Күш-жылдамдық» тəуелді-
лігіне сəйкес динамикалық жиырылу кезінде пайда болған күш 
бұлшық еттің қысқару жылдамдығына (орын ауыстырылған дене 
бөлімдерінің қозғалыс жылдамдығына) кері пропорциялы, яғни 
неғұрлым бұл жылдамдық артқан сайын күштің көрінуі көместеу 
болып келеді. Бұл тəуелділікті басқадай былайша түсіндіруге бола-
ды: неғұрлым сыртқы күш (кедергі, салмақ) артқан сайын соғұрлым 
қысқару (қозғалыс) жылдамдығы төмен жəне көрінген күш жоғары 
болады, керісінше, неғұрлым сыртқы жүктеме аз болған сайын 
соғұрлым қозғалыс жылдамдығы жоғары жəне бұлшық ет күші 
төменірек болады. Бұлшық еттің жиырылуына байланысты күштің 
тууы оның қуаттылығын анықтайды (20-сурет).

Бұлшық еттің «күш-ұзақтық» тəуелділігі бойынша неғұрлым    
күш (немесе қуаттылық) артқан сайын соғұрлым шекті ұзақтық 
қысқа болып келеді. Бұл локалды (жергілікті) жəне аймақтық 
статикалық пен динамикалық жұмыстармен (21-сурет) бірге 
ауқымды жұмыстарға (22-сурет)  да тəн.

Жүктеме мөлшеріне, яғни бұлшық ет жиырылуының күші мен 
қуаттылығы жəне олармен байланысты жұмыстың шекті ұзақтығы 
бойынша барлық дене жаттығуларын: күштік, жылдамдықты-күштік 
(қуаттылық) жəне төзімділік жаттығулары деп 3 топқа бөлуге бола-
ды (19-сурет).

Күштік жаттығуларға көп сыртқы кедергінің əсер етуімен бір-
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ге аз қозғалыс жылдамдығы кезінде статикалық немесе динамикалық 
режимде көрінетін негізгі бұлшық еттердің максималды (немесе 
дерлік максималдыға таяу) ширығуымен сипатталатын жаттығулар 
жатады. Күштік жаттығуларға 20-суреттегі «күш-жылдамдық» 
қисық сызығының сол жақ бөлігі сəйкес келеді. Күштің максимал-
ды көрінуімен жаттығулардың шекті ұзақтығы бірнеше секундпен 
есептелінеді. 

19-сурет. Дене белсенділігі континуумы (Adapted from Faulkner, Green and 
WhiteIn: Physical Activity, Fitness, and Health, Ed. Bouchard, Shephard and 

Stephens.Human Kinetics Publishers, 1994)
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20-сурет. «Күш – жылдамдық» байланысы (бір адамның 6 əртүрлі 
жүктерді максималды күш сала отырып көтеруін зерттеу барысында 

алынған)
Штрих сызықпен қуаттылықтың лездік мəні, максималды қуаттылыққа 
сəйкес келетін жылдамдық стрелкамен көрсетілген (Я. М. Коц бойынша)
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Күш күштік жаттығулардың табысты орындалуын анықтайтын 
негізгі қозғалыс сапасы болып табылады.

Жылдамдықты-күштік жаттығуларға жетекші бұлшық 
еттер бір мезгілде салыстырмалы жоғары жиырылу күші мен 
жылдамдықты, яғни жоғары қуаттылықты көрсететін динамикалық 
жаттығулар жатады. Бұлшық еттік жиырылудың максималды 
қуаттылығы жүктеме əсер етпеген бұлшық еттер үшін максимал-
дыдан 30%-ға жуық қысқару жылдамдығы кезінде бұлшық еттердің 
максималды белсендірілуі жағдайында көрінеді. «Күш-жылдамдық» 
қисық сызығында жылдамдықты-күштік жаттығулар максимал-
ды жылдамдықтан 50-60%-ға дейін ортаңғы орындарды алады 
(20-суретті қараңыз). Бұлшық еттердің максималды қуаттылығын 
максималды (статикалық) күштің 30-50%-ын құрайтын сыртқы 
кедергінің (жүк) əсер етуі кезінде дамытады. Бұлшық ет жиыры-
луы қуаттылығы жоғары жаттығулардың шекті ұзақтығы бұлшық ет   
жиырылуы қуаттылығына (жүктеме) кері тəуелділікте 3-5 секундтан 
1-2 минутқа дейінгі диапазонда болады. 

Қуат жылдамдықты-күштік жаттығуларда маңызды рөл 
атқарады.

40 50 60 70 80 90

21-сурет. Жұмыстың шекті ұзақтығының локалды статикалық жұмыс 
кезіндегі (А) жиырылу күшіне жəне локалды динамикалық жұмыс 

кезіндегі (Ə) қуаттылыққа (қозғалыс жиілігіне) тəуелділігі 
(Я. М. Коц бойынша)
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Төзімділікке байланысты жаттығуларды орындау кезінде 
жетекші бұлшық еттердің жиырылу күші мен жылдамдығы өте 
жоғары болмаса да, бірақ оларды бірнеше минуттан бірнеше 
сағаттарға дейін (бұлшық ет жиырылу күші немесе қуаттылығынан 
кері тəуелділікте) ұзақ уақыт барысында ұстап тұруға немесе 
қайталауға қабілетті болып келеді. Төзімділік – осы топ жаттығу-
лары үшін жетекші дене сапасы болып табылады (Күштік 
жаттығулар, жылдамдықты-күштік жаттығулар, төзімділікке байла-
нысты жаттығулар туралы толығымен 7-тарауда баяндалады).

22-сурет. Рекордтық (шекті) уақыттың жүгіру (Ж), жүзу (ЖЗ) жəне 
конькимен жүгіру (К) жылдамдығына тəуелділігі қисық сызығы 

(В. С. Фарфель бойынша)

Дене жаттығуларының энергиялық сипаттамасы

Энергиялық құндылық жаттығулардың маңызды сипаттамасы 
болып табылады. Дене жаттығуларының энергиялық құндылығын 
анықтау үшін: 

1. Энергиялық қуаттылық;
2. Жалпы энергиялық шығын сияқты 2 көрсеткіш қолданылады.
Энергиялық қуаттылық – жаттығуды орындау кезіндегі уақыт 

бірлігіне орташа шығындалған энергия мөлшері. Олар көбінесе, 
физикалық бірліктермен: ватт, ккал/мин, килоджоул/мин, со-
нымен қатар «физиологиялық» бірліктермен: оттегі пайдалану 
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жылдамдығымен (мл О2/мин) немесе МЕТ-пен (метаболизмдік эк-
вивалент, яғни толық жатқан қалыптағы дене салмағының 1 кг-на            
1 минуттағы пайдаланған оттегі мөлшері, 1 МЕТ=3,5 мл О2 кг/мин) 
өлшенеді.

Жалпы энергиялық шығын –  жаттығудың барлығын тұтасымен 
орындау кезінде шығындалған энергия мөлшері. Жалпы энергиялық 
шығын (жаттығудың жалпы энергиялық құндылығы) жаттығуды 
орындау уақытына орташа энергиялық қуаттың өндірілуі ретінде 
анықталуы мүмкін. 

Жүгіру кезінде белгілі шекте бірдей арақашықтықты ұстауға 
жұмсалған жалпы энергиялық шығын жылжу жылдамдығына 
тəуелді емес. Өйткені жылдамдықтың (энергиялық қуаттылықтың) 
артуы кезінде сол арақашықтықты ұстау уақыты төмендейді, ал 
жылдамдықтың төмендеуі кезінде, керісінше, артады. Демек, уақытқа 
энергиялық қуаттылықтың өндірілуі, яғни жалпы энергиялық 
шығын өзгеріссіз қалады. Бірдей арақашықтықты ұстап тұруда жал-
пы энергиялық құндылық жүгіру кезінде жүру кезіне қарағанда 
жоғары болады (сағатына 8 км-ге жуық жылдамдыққа дейін): жүру 
кезінде арақашықтықтың əр километріне əйелдердің дене салмағына 
орташа 0,72 ккал/кг шығындалса, ерлердің дене салмағына 0,68 
ккал/кг жұмсалады, ал жүгіру кезінде бұл көрсеткіштер сəйкесінше, 
əйелдерде 1,08 жəне ерлерде 0,98 ккал/кг көрсетеді.

Дене жаттығуларын энергиялық құндылық көрсеткіштері бо-
йынша жеңіл, қалыпты (орташа), ауыр жəне өте ауыр деп жіктейді 
(1-кесте).

1-кесте
Əртүрлі жастағы ер адамдар мен əйел адамдардың энергия 

шығыны бойынша (ккал/мин) дене жаттығуларының жіктелуі
Жынысы 
жəне жасы

Жеңіл 
жаттығу

Қалыпты 
(орташа) 
жаттығу

Ауыр 
жаттығу

Өте ауыр 
жаттығу

Ер адамдар
20-29

4,2 4,3-8,3 8,4-12,5 > 12,5

30-39 3,9 4,0-7,8 7,9-11,7 > 11,7
40-49 3,7 3,8-7,1 7,2-10,7 > 10,7
50-59 3,2 3,3-6,3 6,4-9,5 > 9,5
60-69 2,5 2,6-5,0 5,1-7,5 >7,5
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1-кестенің жалғасы
Əйел адам-

дар 
20-29

3,2 3,3-5,1 5,2-7,0 >7,0

30-39 2,9 3,0-4,2 4,3-6,5 >6,5
40-49 2,7 2,8-4,0 4,1-6,0 > 6,0
50-59 2,2 2,3-3,8 3,9-5,5 > 5,5
60-69 1,9 2,0-3,5 3,6-5,0 >5,0

Энергиялық көрсеткіштер бойынша жаттығулар ауырлығын 
бағалау кезінде: жұмыстың орындалу сипаты (статикалық неме-
се динамикалық), белсенді бұлшық ет салмағы көлемі (жергілікті, 
аймақтық немесе ауқымдық жаттығулар), сол жаттығуды орын-
дайтын адамның дене өлшемі немесе салмағы, жасы, жынысы, 
жаттықтырылу дəрежесі жəне жаттығуды орындауға ықпал ететін 
сыртқы жағдайлар сияқты көптеген факторларды да ескерген жөн.

Демек, егер бірнеше ондаған секундқа ғана созылуы мүмкін 
болатын өте ауыр жергілікті жұмыс орындалса, энергия жұмсалу 
жылдамдығы 1,2 ккал/мин. аспайды (2-кесте).

Мұндай энергия шығыны жылдамдығы минутына бірнеше 
ондаған рет орындалатын орташа (қалыпты) ауырлықты аймақтық 
жұмыстарға да жəне бірнеше тəулікке дейін созылатын өте жеңіл 
жұмыс (тегіс жердегі баяу жүріс) түрі болса, ауқымды жұмыстарға 
да тəн. 50-59 жастағы əйел адамдар үшін энергия шығыны 5,5 ккал/
мин. асатын біраз ондаған секундқа ғана созылатын жұмыс өте ауыр 
ауқымды жұмыс болса, ал бірнеше сағат бойы орындалатын сол 
жұмыс 20-29 жастағы ер адамдар үшін қалыпты болып табылады 
(1-кестені қараңыз).

2-кесте
Энергия жұмсалуы (ккал/мин) бойынша жергілікті, аймақтық 

жəне ауқымдық жаттығулар ауырлығы жіктелуі

Жұмыс түрлері
Жаттығу

Жеңіл Қалыпты 
(орташа)

Ауыр

Жергілікті (қол 
басы арқылы 
орындалатын)

0,3-0,6 0,6-0,9 0,9-1,2



61

2-кестенің жалғасы
Аймақтық 

(бір қолмен 
орындалатын)

0,7-1,2 1,2-1,7 1,7-2,2

Аймақтық 
(екі қолмен 

орындалатын) 
1,5-2,0 2,0-2,5 2,5-3,0

Ауқымды 2,5-4,0 4,0-10,0 10,0-15,0

Жаттығу ауырлығын энергиялық бағалау барысында жаттық-
паған адамдар мен жоғары дəрежеде жаттыққан спортшылар ара-
сында айтарлықтай үлкен айырмашылықтар орын алған. Спорт-
шылар энергия жұмсалуы бойынша жаттықпаған адамдар орындай 
алмайтын жүктемелерді орындай алуға қабілетті келеді. 

Физиологиялық тұрғыдан алып қарағанда, сол бір дене 
жаттығуының ауырлығы оның орындалу жағдайларына байланыс-
ты, əйткенмен де оның энергиялық құндылығы тура сол қалыпты 
жағдайдағы немесе соған дерлік болса да, мысалы, таулы жерлерде 
немесе жоғары ауа температурасы мен ылғалдылығы жағдайларында 
айтарлықтай көп өзгереді.

Сонымен, жаттығулар ауырлығын тек энергиялық критерий 
бойынша бағалау жеткіліксіз болады. Сондықтан дене жаттығуларын 
көптеген жіктеулерде энергиялық сипаттамасымен бірге басқа 
бірнеше физиологиялық көрсеткіштер де (оттегі пайдалану 
жылдамдығы (ОМП), жүректің жиырылу жиілігі (ЖЖЖ), өкпе 
желденуі немесе вентиляциясы (ӨВ), дене температурасы, тыныс 
коэффиценті (ТК), қандағы сүт қышқылының мөлшері жəне т.б.) 
ескеріледі.

Спорттық жаттығуларды физиологиялық жіктеу

Барлық спорттық жаттығуларды екі үлкен топқа бөлуге бола-
ды. Бірінші топ жаттығуларына жетекші физиологиялық жүйелер 
қызметінің белсенуі мен күш, жылдамдық немесе төзімділік 
сияқты қозғалыс сапаларының көрінуін талап ететін өте үлкен дене 
жүктемелері тəн. Мұндай жаттығуларға жеңіл атлетиканың барлық 
түрлері, жүзу, шаңғы мен коньки тебу спорты, ескек есу, спорттық 
ойындар, жекпе-жек жəне т.б. жатады. Ал екінші топқа автомото-
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спорт, желкен, шана, желкерме, ат, авиапланер жəне дельтапла-
нер ісі сияқты техникалық жаттығулар жатады. Бірінші топтағы 
жаттығулардың көпшілігін орындау кезінде кеңістікте спортшының 
орын ауыстыруы негізінен ішкі (бұлшық еттік) күштердің есебінен 
іске асырылады. Ал техникалық жаттығуларды орындау кезінде 
спортшының орын ауыстыруына сыртқы (бұлшық еттік емес) 
күштер ең басты ықпал жасайды. Мысалы, автоспортта – машина 
двигателі, шана, желкерме спортында – тартылыс күштері, жел-
кен, авиапланер жəне дельтапланер ісі спортында – ауа ағымы 
күштері əсер етеді. Техникалық жаттығуларда үлкен табыстарға 
жету техникалық құралдарға (ат спортында – аттың жаратылуына, 
сапасына) жəне оны меңгеру дəрежесіне өте көп байланысты. Бұл 
спорттық жаттығулар спортшыларда арнайы психофизиологиялық 
зейін, реакция жылдамдығы, қозғалыстың нақты координациясы, 
т.б. сияқты қызметтердің жоғары дамуын талап етеді. Сонымен бірге 
техникалық спорт түрлері жаттығулары ережеге сəйкес энергиялық 
жəне бұлшық ет жүйесіне, вегетативтік қамтамасыз етілу жүйесіне 
жəне де күш, қуат жəне төзімділік сияқты дене сапаларына шекті 
талаптар қоймайды.

 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

  
  

 
  

 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
  

 
  

  
 

   
 

Бірінші топ жаттығуларын жалпы қозғалыс (кинематикалық) 
сипаттамасына, яғни уақытпен өту сипатына байланысты циклдік 
(тізбекті) жəне ациклдік (тізбекті емес) деп жіктейді (сызбанұсқада 
көрсетілген).
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Локомоторлық (орын ауыстыру) сипатты циклдік жаттығуларға 
жүгіру, жүру, конькимен, шаңғымен жүгіру, жүзу, ескек есу, вело-
сипед тебу жатады. Бұл жаттығуларға қозғалыстың стереотипті 
циклдерінің көп рет қайталануы тəн. Мұнда қозғалыстың тек жалпы 
бейнесі ғана емес, сонымен бірге жүктеменің орташа қуаттылығы не-
месе арақашықтық бойынша спортшының (велосипед, қайық) орын 
ауыстыру жылдамдығы да салыстырмалы тұрақты болады. Бұған 
өте қысқа циклдік жаттығулар жəне кез келген арақашықтықтың 
бастапқы кезі, яғни орын ауыстыру жылдамдығы айтарлықтай 
өзгеретін қарқын кезеңі қатысты емес. Басқаша айтқанда, циклдік 
жаттығулар – құрылымы жəне қуаттылығы салыстырмалы тұрақты 
жаттығулар. 

Ациклдік жаттығуларға орындау барысында қозғалыс белсенді-
лігі сипаты тез өзгеретін жаттығулар жатады. Жаттығулардың бұл 
түріне барлық спорттық ойындар, спорттық жекпе-жектер, лақтыру 
мен секіру, гимнастикалық жəне акробатикалық жаттығулар, су 
мен тау шаңғысы, конькимен мəнерлеп сырғанау кіреді. Соны-
мен қатар ациклдік жаттығуларға олардың орындалу барысын-
да қуаттылығының шұғыл өзгерістері тəн. Бұған тек жарыс ғана 
емес, онымен бірге жаттықтыру жаттығулары да, мысалы, түрлі 
жылдамдықпен біртұтамдап орындалатын қайталама жүгіріс жата-
ды.

Техникалық жаттығулардан басқа жаттығулардың маңызды 
жіктемелік сипаттамасы олардың қуаттылығы болып саналады. 
Олардың циклдік жаттығуларда салыстырмалы тұрақты екендігін 
ескере отырып, оларды жаттығудың орындалуының кез келген уақыт 
біртұтамында орташа қуаттылығы бойынша жіктеуге болады. 

Ациклдік жаттығулар орындалу барысында неғұрлым 
белсенділігі (қуаттылығы) жоғары – жұмыс кезеңдерінен жəне толық 
демалысқа (нөлдік қуаттылыққа)  дейін белсенділігі салыстырмалы 
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болып келетін аралық кезеңдермен кезектесетін кезеңдерден тұрады. 
Ациклдік жаттығуларды жіктеу кезінде негізгі жұмыс кезеңдері 
қуаттылығы («шың» қуаттылығы) немесе жұмыс кезеңдері мен са-
лыстырмалы немесе толық демалыс аралық кезеңдерін қоса оты-
рып жаттығудың барлық уақытындағы «орташа» қуаттылығы бо-
йынша бағалау жүргізілетіндігі түсініксіз болып қалуда. Мұндай 
көрсеткіштерді əрқайсын қолдану кезінде ациклдік жаттығулардың 
физиологиялық сипаттамасы түрліше болады. 

Орындалатын жаттығудың механикалық немесе физикалық 
қуаттылығы – ватт, кгм/мин. сияқты физикалық шамалармен 
өлшенеді. Ол дене жүктемесін анықтайды. Көп жағдайларда 
спорттық жаттығулардың физикалық қуаттылығын нақты өлшеу 
өте қиын. Циклдік жаттығуларда қуат (дене жүктемесі) жəне орын 
ауыстыру жылдамдығы (қозғалысты орындаудың өзгеріссіз техни-
касы кезінде) сызықтық тəуелділікте байланысты, яғни жылдамдық 
артқан сайын соғұрлым дене жүктемесі жоғары болады. 

Организмнің сол дене жүктемесіне физиологиялық (жəне 
психофизиологиялық) реакцияларының жиынтығы жүктеменің 
физиологиялық қуаттылығын немесе жұмыс атқарушы адам 
организміне физиологиялық жүктемені дəл анықтауға мүмкіндік 
береді. «Физиологиялық жүктеме» немесе «физиологиялық қуат» 
түсініктері «жұмыс ауырлығы» терминіне таяу. Əр адамда сыртқы 
ортаның бірдей жағдайларында сол бір сипаттағы жаттығуды орын-
дау кезінде жүктеменің физиологиялық қуаттылығы дене жүктеме-
сіне тура тəуелділікте болады. Мысалы, жүгіріс жылдамдығы 
жоғары болған сайын соғұрлым физиологиялық жүктеме де үлкен 
болады.

Дегенмен, бірдей дене жүктемесі жасы жəне жынысы əртүрлі 
адамдарда, функциялық дайындық дəрежесі (жаттықтыру дəрежесі) 
бірдей емес адамдарда, сонымен бірге сол бір адамның түрлі орта 
жағдайларында (мысалы, жоғары немесе төмен ауа температурасы 
мен қысымы кездерінде) əртүрлі физиологиялық реакцияларын ту-
дырады. Осылармен қатар сол бір адамның түрліше физиологиялық 
реакциялары түрлі бұлшық ет топтарымен (аяқпен немесе қолмен) 
немесе дененің əртүрлі қалыптарында (жатқанда немесе тұрғанда) 
орындалған қуаттылығы бойынша бірдей дене жүктемесінің əсер 
етуі кезінде де байқалады. Физиологиялық қуаттылығы бірдей 
жұмыстарды атқаратын (оттегі пайдалану жылдамдығы бірдей) 
каноэ ескекшілері, жүзгіш пен желаяқтардың өздерінде дене 
жүктемелері (реакциялары) көп ерекшеленеді.
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Сəйкесінше, жасы, жынысы, функциялық дайындықтары 
(жаттықтырылу дəрежесі) əртүрлі адамдар мен түрлі жағдайлардағы 
орындаған жаттығудың физикалық қуаттылығы көрсеткіштері түрлі 
спорттық жаттығуларды бірыңғай физиологиялық жүйелеуде кри-
терий ретінде қолданылмайды. Сондықтан жіктеу белгісі ретінде 
көбіне, физиологиялық қуаттылық немесе физиологиялық жүктеме 
пайдаланылады. 

Осындай көрсеткіштердің біріне сол жаттығуды орындаудың 
шекті уақыты жатады. Неғұрлым физиологиялық қуаттылық («жұ-
мыс ауырлығы») жоғары болған сайын жұмыстың орындалуының 
шекті уақыты қысқарақ келеді. Түрлі арақашықтыққа жету 
жылдамдығы мен шекті (рекордтық) уақыт арасындағы тəуелділікті 
əлемдік рекордтар мəліметтері бойынша В. С. Фарфель талдай оты-
рып, «рекордтар қисық сызығын» салыстырмалы қуаттылықтың  
4 зонасына бөлді: максималды қуаттылық зонасы жаттығудың шекті 
ұзақтығы 20 секундқа дейін, субмаксималды қуаттылық зонасы         
20 секундтан 3-5 минутқа дейін, үлкен қуаттылық зонасы 3-5 ми-
нуттан 30-40 минут жəне бірқалыпты қуаттылық зонасы 40 минут-
тан жоғары. Спорттық циклдік жаттығуларды осылайша жіктеу кең 
тараған. 

Физиологиялық қуаттылыққа сипаттама беруді тағы бір қырынан 
алып қарағанда салыстырмалы физиологиялық өзгерістерді 
анықтауға келіп саяды. Бірдей сол дене жүктемесіне жауап беруші 
физиологиялық реакциялардың сипаты мен мөлшері ең алды-
мен, жетекші физиологиялық жүйелердің шекті қызметтік 
мүмкіншіліктеріне байланысты. Неғұрлым қызметтік мүмкіндіктері 
жоғары адамдарда қызметтік мүмкіндіктері төмен адамдарға 
қарағанда бірдей дене жүктемесін орындау кезінде жетекші 
жүйелерде реакция мөлшері (физиологиялық ығысу) азырақ болса, 
сəйкесінше, жетекші (жəне басқа да) жүйелерге жəне тұтас организм-
ге физиологиялық жүктеменің əсері салыстырмалы төмен болады. 
Бірдей дене жүктемесі біріншілерге қарағанда, екіншілерге салыс-
тырмалы қиынырақ («салмақтырақ»), сəйкесінше, оны орындаудың 
шекті уақыты қысқарақ. Біріншілер екіншілер орындай алмайтын 
үлкен дене жүктемелерін орындауға қабілетті.

Сайып келгенде, спорттық жаттығуларды физиологиялық 
жіктеуде салыстырмалы физиологиялық қуаттылық көрсеткіштері: 
физиологиялық жүктеме, физиологиялық ширығу, жұмыс ауырлығы 
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қолданады. Мұндай көрсеткіштерге жетекші физиологиялық 
жүйелерде белгілі бір сыртқы орта жағдайларында орындалатын 
аталмыш дене жүктемесіне жауап кезінде туындайтын салыстыр-
малы физиологиялық ығысулар жатады. Бұл ығысулар жетекші 
физиологиялық жүйелер əрекетінің ағымды жұмыс көрсеткіштерін 
шекті (максималды) көрсеткіштермен салыстыру жолымен 
айқындалады.

Циклдік жаттығулардың жіктелуі

Циклдік қозғалыстар тұтас қозғалыстың жеке фазаларының не-
месе циклдердің өздерінің бірізділікпен кезектесуімен жəне өзара 
байланысымен сипатталады. Əр циклдің алдыңғы жəне кейінгі цикл-
мен өзара байланысы осы циклдік жаттығулардың негізгі ерекшелігі 
болып саналады. Циклдік қозғалыстардың физиологиялық негізі 
ырғақтық қимыл рефлексі болып табылады.

Организмнің (жұмыс атқарушы бұлшық еттердің) энергиялық 
сұранысы екі негізгі анаэробтық жəне аэробтық жолдар арқылы 
қанағаттандырылатыны баршамызға белгілі. Энергия өнімділіктің 
бұл екі жолының қатынасы түрлі циклдік жаттығуларда бірдей емес 
(23-сурет).

Кез келген жаттығуды орындау кезінде барлық үш энергиялық 
жүйелер іске қосылады: 

1. Анаэробтық фосфагендік (алактаттық) жүйе – фосфагендік 
жүйелер – АТФ пен КрФ энергиялары есебінен жүзеге асырылады;

2. Лактацидтік (гликолиздік) – гликолиз энергиясы – 
көмірсулардың сүт қышқылының түзілуіне əкелетін ыдырауы 
есебінен іске асады;

3. Аэробтық (оттектік, тотығу) – көмірсулар мен майлардың 
тотығуы энергиясы есебінен жүзеге асады. 

Аэробтық жəне анаэробтық энергия көздерінің қатынасы жұмыс 
ұзақтығына байланысты болып келеді (3-кесте).

Бұл 3 жүйенің «аймақтары» бір-бірімен біраз астасып жатады 
(24-сурет).

Сондықтан энергиялық жүйелердің əсіресе, салыстырма-
лы аз шекті ұзақтықты жұмыстар кезінде əрқайсысының «таза» 
үлесін бөліп көрсету қиындыққа əкеліп соғады. Осыған байланыс-
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ты көбінесе, энергиялық қуаттылығы жағынан (əсер аймақтары) 
«көршілестерді», яғни фосфагендікті лактацидтікпен, лактацидтікті 
оттектікпен бірге жұптастырады. Мұнда энергиялық үлесі көп жүйе 
бірінші болып көрсетіледі. 

3-кесте
Түрлі ұзақтықты дене жаттығулары кезіндегі анаэробтық 
жəне аэробтық энергия көздерінің қатынасы (P. Astrandetal., 

1970; И. В. Аулик бойынша, 1979, 1990)
Энергия 
өнімділік 
жолдары

Жұмыс ұзақтығы
10 
сек.

1 
мин. 2 мин. 4 

мин.
10 
мин. 30 мин. 1 сағ. 2 сағ.

Анаэробты 85 70 50 30 10 5 2 1
Аэробты 15 30 50 70 90 95 98 99
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23-сурет. Жеңіл атлетикалық жүгірудің əртүрлі арақашықтықтарында 
аэробтық жəне анаэробтық энергиялық көздердің үлгілік (пайызбен) үлесі 

(Я. М. Коц бойынша)

Анаэробтық жəне аэробтық энергиялық жүйелерге салыстырма-
лы жүктемесіне сəйкес барлық циклдік жаттығуларды анаэробтық 
жəне аэробтық деп екіге бөледі (62, 63-беттегі сызбанұсқаны 
қараңыз). Біріншісінде, энергия өнімділіктің анаэробтық, 
екіншісінде, аэробтық бөлімдері басым болып келеді. Анаэробтық 
жаттығуларды орындау кезінде жетекші сапа қуат (жылдамдық-
күштік мүмкіндіктер), ал аэробтық жаттығуларды орындауда 
төзімділік болып табылады. 

Энергия өнімділіктің түрлі жолдарының (жүйелерінің) қатынасы 
сан алуан жаттығулардың орындалуын қамтамасыз ететін түрлі 
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физиологиялық жүйелер қызметі өзгерістерінің сипаты мен 
дəрежесін анықтайды.
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24-сурет. Шекті ұзақтығы əртүрлі жаттығуларды орындау кезіндегі үш 
энергиялық (І фосфагендік, ІІ лактацидтік, ІІІ оттектік) жүйелердің 

салыстырмалы (пайызбен) үлесі (Я. М. Коц бойынша)

Анаэробтық жаттығулар

Анаэробтық жаттығуларды:
1. Максималды анаэробтық қуаттылықты (анаэробтық 

қуаттылықты);
2. Максималдыға жуық анаэробтық қуаттылықты (аралас 

анаэробтық қуаттылықты);
3. Субмаксималды анаэробтық қуаттылықты (анаэробтық-

аэробтық қуаттылықты) жаттығулар деп үш топқа бөледі.
Анаэробтық жаттығулардың энергиялық жəне эргометрлік си-

паттамасы 4-кестеде көрсетілген. 
Максималды анаэробтық қуаттылықты (анаэробтық қуат-

тылықты) жаттығуларға жалпы энергия өнімділіктен анаэробтық 
бөлімі 90-нан 100%-ға дейін болатын жұмыс атқарушы бұлшық 
еттердің энергиялық қамтамасыз етілуі тек анаэробтық əдіс арқылы 
орындалатын жаттығулар жатады. Ол негізінен фосфагендік 
энергиялық жүйелердің есебінен (АТФ+КФ), біраз лактацидтік 
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(гликолиздік) жүйелердің қатысуымен қамтамасыз етіледі. Қысқа 
қашықтыққа жүгіру кезінде дамыған айтулы спортшыларда 
рекордтық максималды анаэробтық қуаттылықты 120 ккал/
минутқа жетеді (4-кестені қараңыз).

4-кесте
Анаэробтық циклдік жаттығулардың энергиялық жəне 

эргометрлік сипаттамасы
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Максималды 
анаэробтық 
қуаттылық

90-100 95 5 - 120 10-ға 
дейін

Максималдыға 
жуық анаэробтық 

қуаттылық
75-85 70 20 10 100 20-50

Субмаксималды 
анаэробтық 
қуаттылық

60-70 25 60 15 40 60-
120

Мұндай жаттығулардың ұзақтылық шегі бірнеше секунд болады. 
Мысалы, 100 м-ге дейін арақашықтыққа жаяу жарыс, 50 м-ге дейін 
жүзу, сүңгу жəне тректе қысқа арақашықтықта (спринтерлік) вело-
жарыс (5-кесте).

Вегетативтік жүйелер қызметінің күшеюі жұмыс үдерісінде 
біртіндеп жүреді. Анаэробтық жаттығулардың қысқа уақытта орын-
далуынан оларды орындау кезінде қан айналу жəне тыныс алу 
қызметтері мүмкін болатын максимумға жетіп үлгермейді. Макси-
малды анаэробтық жаттығу барысында спортшы мүлдем тыныста-
майды, əлде, тек бірнеше тыныс циклдерін орындауға ғана үлгереді. 
Сəйкесінше, «орташа» өкпелік вентиляция (желдену) максималды 
мөлшерден 20-30%-дан аспайды. Жүректің жиырылу жиілігі сөреге 
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дейін де жоғарылайды (140-150 екп/мин) жəне жаттығу кезінде өсуін 
жалғастырады. Мəреден кейін дереу максималды мөлшердің 80-
90%-на (160-180 екп/мин) жетеді. Бұл жаттығулардың энергиялық 
негізі анаэробтық үдерістер болғандықтан кардиореспираторлық 
(оттегі тасымалдау) жүйелер қызметі күшеюінің сол жаттығудың 
энергиялық қамтамасыз етілуі үшін аса маңызы жоқ. Жұмыс уақыты 
барысында қандағы лактат концентрациясы айтарлықтай өзгермейді.

Дегенмен, ол жұмысшы бұлшық еттерде жұмыс соңында 10 
ммоль/кг жетуі жəне тіпті, одан да асуы мүмкін. Қандағы лактат 
концентрациясы жұмысты тоқтатқан соң, бірнеше минут барысында 
арта отырып, максималды 5-8 ммоль/л болады (25-сурет).

Анаэробтық жаттығуларды орындау алдында қандағы глюко-
за концентрациясы біршама жоғарылайды (26-сурет). Жаттығудың 
басталуына дейін жəне оның орындалу нəтижесінде қанда кате-
холаминдер (адреналин мен норадреналин) жəне өсу гормондары 
концентрациясы аса айтарлықтай жоғарылайды, бірақ инсулин кон-
центрациясы біраз төмендейді, ал глюкагон мен кортизол концен-
трациялары айтарлықтай елеулі өзгермейді (25-суретті қараңыз).
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25-сурет. Əртүрлі арақашықтықта жүгіру кезінде қан плазмасы 
гормондары, қан глюкозасы мен лактат концентрациясы өзгерістері (Я. М. 

Коц бойынша)



71

Бұл жаттығулардың спорттық нəтижесін анықтайтын жетекші 
физиологиялық жүйелер мен механизмдерге бұлшық ет қызметінің 
орталық-жүйкелік реттелуі, жүйке бұлшық еттік аппараттың 
функциялық қасиеті (жылдамдықты-күштік) жəне жұмысшы 
бұлшық еттің фосфагендік энергиялық жүйелер сыйымдылығы мен 
қуаттылығы жатады. 

26-сурет. Қандағы глюкозаның қысқа қашықтыққа (спринттік) велосипед 
тебу кезінде жəне оның  60 сек-тан соң өзгерістері (A. Giovanelli 

мəліметтері бойынша)

Максималдыға жуық анаэробтық қуаттылықты жатты-
ғуларға (аралас анаэробтық қуаттылықты) – жұмыс атқарушы 
бұлшық еттердің анаэробтық энергиялық қамтамасыз етілуі 
артық болатын жаттығулар жатады. Жалпы энергия өнімділіктің 
анаэробтық компоненті 75-85%-ға тең келеді. Ол фосфагендік жəне 
барынша лактацидтік (гликолиздік) энергиялық жүйелер есебінен 
құралады. Жүгіруде рекордтық максималдыға жуық анаэробтық 
қуаттылық шамамен, 50-100 ккал/мин. Мұндай жаттығулардың 
шекті ұзақтығы айтулы спортшыларда 20-50 секундқа дейінгі 
аралықта болады (4-кестені қараңыз). Жарыс жаттығуларына 200-
400 м арақашықтыққа жүгіру, 100 м-ге дейін арақашықтықта жүзу, 
500 м-ге конькимен жүгіру жатады (5-кестені қараңыз).

Бұл жаттығулардың энергиялық қамтамасыз етілуі үшін 
оттегі тасымалдау жүйесі қызметінің айтарлықтай күшеюі белгілі 
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энергиялық рөл атқарады. Мұнда жаттығу ұзағырақ болған сайын, 
соғұрлым бұл жүйелердің энергиялық рөлі көбірек болады. Сөре 
алдыңғы күйде жүректің жиырылу жиілігінің аса айтарлықтай (150-
160 екп/мин. дейін) жоғарылауы орын алады. Ол неғұрлым жоғары 
мəнге (максималдыдан 80-90%) 200 м мəреден жəне 400 м мəреден 
кейін дереу жетеді. Жаттығуды орындау үдерісінде өкпе вентиля-
циясы тез өседі, сондықтан ұзақтығы 1 мин. жуық жаттығу соңына 
таман сол спортшы үшін максималды жұмыс вентиляциясының 50-
60% жетуі (60-80 л/мин) мүмкін. Арақашықтықтарда оттегіні пай-
далану жылдамдығы да тез өседі жəне 400 м мəреде жеке ОМП-дың 
70-80% құрауы мүмкін.

Қандағы лактат концентрациясы жаттығудан кейін (білікті спорт-
шыларда 15 ммоль/л дейін) жоғары мəнді көрсетеді. Арақашықтық 
үлкен жəне спортшы біліктілігі жоғары болған сайын ол көп бола-
ды. Қандағы лактаттың жинақталуы оның жұмысшы бұлшық ет-
терде түзілу жылдамдығының өте жоғары болуымен (қарқынды 
анаэробтық гликолиз нəтижесі ретінде) байланысты.

Қандағы глюкоза концентрациясы тыныштық жағдаймен 
салыстырғанда (100-120 мг%-ға дейін) жоғарылайды. Қандағы 
гормондық ығысулар максималды анаэробтық қуаттылықты 
жаттығуларды орындау кезіндегі өзгерістермен ұқсас келеді.

Максималдыға жуық анаэробтық қуаттылықты жаттығулардың 
спорттық нəтижесін анықтайтын жетекші физиологиялық жүйелер 
мен механизмдері алдыңғы топ жаттығуларындағыдай болады. Со-
нымен қатар жұмысшы бұлшық еттің лактацидтік (гликолиздік) 
энергиялық жүйелер қуаттылығы жатады. 

Субмаксималды анаэробтық қуаттылықты (анаэробтық-
аэробтық қуаттылықты) жаттығулар – бұл жұмыс атқаратын 
бұлшық еттердің энергиялық қамтамасыз етілуінің анаэробтық 
компоненті басым келетін жаттығулар. Ол организмнің жалпы энер-
гия өнімділігінің 60-70%-ына жетеді жəне лактацидтік (гликолиздік) 
энергиялық жүйе есебінен қамтамасыз етіледі. Бұл жаттығулардың 
энергиялық қамтамасыз етілуінде оттектік (тотығу, аэробтық) 
энергиялық жүйенің айтарлықтай үлесі бар. Жүгіру жаттығуларында 
рекордтық қуаттылық шамамен, 40 ккал/мин. құрайды (4-кестені 
қараңыз). Жарыс жаттығуларындағы ұзақтық шегі айтулы спортшы-
ларда 1-ден 2 мин-қа дейін болуы мүмкін. Жарыс жаттығуларына: 
800 м-ге жүгіру, 200 м-ге жүзу, 1000 м-ге жəне 1500 м-ге коньки-
мен жүгіру, 1 км-ге велоспортта жүріп өту (трек) жатады (5-кестені 
қараңыз). 
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Бұл жаттығулардың қуаттылығы жəне шекті ұзақтылығы сон-
дай, оларды орындау үдерісінде оттегі тасымалдау жүйесі (ЖЖЖ, 
МҚК, ӨВ, О2 пайдалану жылдамдығы) қызметінің көрсеткіштері 
сол спортшының максималды мəндеріне жуық болуы немесе тіпті, 
оған жетуі де мүмкін. Жаттығу ұзағырақ болған сайын, мəредегі бұл 
көрсеткіштер мəні жоғарырақ жəне жаттығуды орындау кезіндегі 
аэробтық энергия өнімділіктің үлесі де неғұрлым көбірек болады. 
Бұл жаттығулардан кейін жұмыс атқарушы бұлшық ет пен қанда 
20-25 ммоль/л-ге дейін болатын өте жоғары лактат концентра-
цясы тіркеледі. Сəйкесінше, қанның рН 7,0-ге дейін төмендейді. 
Көбіне, қанда глюкозаның 150 мг %-ға дейін концентрациясының 
жоғарылауы, қан плазмасындағы катехоламиндер мен өсу гормонда-
ры мөлшерінің көптігі байқалады.

Жетекші физиологиялық жүйелер мен механизмдерге жұмыс 
атқарушы бұлшық еттің лактацидтік (гликолиздік) энергиялық 
жүйесінің сыйымдылығы мен қуаттылығы, жүйке-бұлшық ет 
аппаратының функциялық қасиеті, сонымен қатар организмнің 
оттегі тасымалдау (əсіресе, жүрек-тамыр жүйесінің) мүмкіндіктері 
жəне жұмысшы бұлшық еттердің аэробтық (тотығу) мүмкіндіктері 
жатады. Сайып келгенде, бұл топ жаттығулары спортшылардың 
анаэробтық сияқты аэробтық мүмкіндіктеріне де аса жоғары талап-
тар қояды.

Аэробтық жаттығулар

Бұл жаттығулардағы жүктеме қуаттылығы жұмысшы бұлшық 
еттердің энергиямен қамтамасыз етілуіне байланысты. Ол оттегінің 
организмдегі үздіксіз пайдаланылуымен жəне жұмысшы бұлшық 
еттермен шығындалуына байланысты тотығу (аэробтық) үдерістері 
есебінен жүруі мүмкін. Сондықтан бұл жаттығулардың қуаттылығын 
оттегіні арақашықтық пайдалану (жылдамдығы) деңгейі бойын-
ша бағалауға болады.

Егер оттегіні арақашықтық пайдалануды сол адамның 
аэробтық қуаттылық шегімен (яғни, оның жеке ОМП-мен не-
месе «оттегілік төбемен») арақатынасын белгілесе, онда оның 
орындаған жаттығуының салыстырмалы аэробтық физиологиялық 
қуаттылығы туралы мəліметтер алуға болады. Осы көрсеткіш бо-
йынша аэробтық циклдік жаттығуларды:
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1. Максималды аэробтық қуаттылықты жаттығулар (ОМП 95-
100%);

2. Максималдыға жуық аэробтық қуаттылықты жаттығулар 
(ОМП 85-90%);

3. Субмаксималды аэробтық қуаттылықты жаттығулар (ОМП 70-
80%);

4. Орташа аэробтық қуаттылықты жаттығулар (ОМП 55-65%);
5. Аз аэробтық қуаттылықты жаттығулар (ОМП 50% жəне одан 

төмен) деп 5 топқа бөледі (62, 63-беттегі сызбанұсқаны қараңыз).
Аэробтық циклдік жаттығулардың жалпы энергиялық жəне 

эргометрлік сипаттамасы 6-кестеде көрсетілген.
Аэробтық циклдік жаттығулардың орындалуының табыстылы-

ғын анықтайтын жетекші физиологиялық жүйелер мен механизм-
дерге оттегі тасымалдау жүйесінің қызметтік мүмкіндіктері жəне 
жұмыс атқарушы бұлшық еттердің аэробтық мүмкіндіктері жатады. 

Бұл жаттығулардың қуаттылығының төмендеуі (ұзақтылық 
шегінің артуы) барысында энергия өнімділіктің анаэробтық 
(гликолиздік) компоненті үлесі кемиді. Сəйкесінше, қандағы лактат 
концентрациясы жəне қандағы глюкоза концентрациясының өсуі 
(гипергликемия дəрежесі) төмендейді. Ұзақтығы бірнеше ондаған 
минуттық жаттығулар кезінде гипергликемия мүлдем байқалмайды 
(25-суретті қараңыз). Бұл жаттығулардың соңына таман қандағы 
глюкоза концентрациясының төмендеуі (гипогликемия) көрінеді.

Аэробтық жаттығулардың қуаттылығы артқан сайын қандағы ка-
техоламиндер концентрациясы жəне өсу гормондары жоғары бола-
ды (27-сурет). 

Керісінше, жүктеме қуаттылығының төмендеуі кезінде қандағы 
глюкагон мен кортизол сияқты гормондардың мөлшері артып, ал ин-
сулин мөлшері азаяды (25-, 28-суреттерді қараңыз).

Аэробтық жаттығулардың ұзақтығының артуымен жылу реттелу 
жүйесіне жоғары талап қоятын дене температурасының жоғарылауы 
қатар жүреді.

Максималды аэробтық қуаттылықты жаттығуларға (жеке 
ОМП 95-100% оттегіні арақашықтық пайдаланумен жүретін 
жаттығулар) энергия өнімділіктің аэробтық компоненті 60-70%-
ға дейін басым болатын жаттығулар жатады. Алайда, анаэробтық 
(əсіресе, гликолиздік) үдерістердің энергиялық үлесі əлі де өте 
айтарлықтай болады. Бұл жаттығуларды орындау кезінде негізгі 
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энергиялық субстрат бұлшық ет гликогені болып табылады. Ол 
аэробтық жол арқылы сияқты анаэробтық жолмен (бұл жағдайда сүт 
қышқылының көп мөлшерде түзілуімен) де ыдырайды.

27-сурет. Қандағы адреналин мен норадреналин концентрацияларының 
тыныштық күй мен жүгіртетін жолда түрлі қарқындылықты (ОМП немесе 
VO2max %) жаттығулар кезінде (А)  жəне ОМП немесе VO2max 60%  тең 
қарқындылықты жүгіртетін жолда орындалған 3 сағат бойы жаттығулар 
мен қалпына келу (Ə) кезіндегі өзгерістері (A. Giovanelli мəліметтері 

бойынша)
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28-сурет. 3 сағат велосипед тебу барысында жаттыққан жəне жаттықпаған 
тұлғалардағы плазмалық глюкагон (А), инсулин (Ə) жəне глюкоза (Б) 

деңгейлері (A. Giovanelli мəліметтері бойынша)

Мұндай жаттығулардың шекті ұзақтығы 3-10 мин. (6-кестені 
қараңыз). Бұл топтың жарыс жаттығуларына 1500 жəне 3000 
м-ге жүгіру, 3000-5000 м-ге конькимен жүгіру, 400-800 м-ге жүзу, 
академиялық есу (классикалық арақашықтықтарда) жəне велотректе 
4 км жүріп өту жатады (7-кесте).

Жаттығу басталғаннан 1,5-2 минуттан соң, сол адам үшін 
жүректің жиырылу жиілігі, систолалық қан көлемі, минуттық қан 
көлемі, ӨВ, оттегіні пайдалану жылдамдығы (ОМП) көрсеткіштері 
максималды дəрежеге жетеді. Жаттығу жалғасуы барысында ӨВ, 
қандағы лактат пен катехоламиндер концентрациясы арта береді. 
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Жүрек жұмысы көрсеткіштері мен оттегі пайдалану жылдамдығы 
не максималды деңгейде қалады (жоғары жаттықтырылған күй 
кезінде), не біраз төмендей бастайды. 

Жаттығуды аяқтаған соң қандағы лактат концентрациясы 
жаттығудың шекті ұзақтығымен кері жəне спортшының біліктілігі-
мен (спорттық нəтижемен) тура тəуелділікте 15-25 ммоль/л-ға 
жетеді. 

Жетекші физиологиялық жүйелер мен механизмдер барлық 
аэробтық жаттығулар үшін бірдей. Одан басқа жұмыс атқарушы 
бұлшық еттердің лактацидтік (гликолиздік) энергиялық жүйесі 
маңызды рөл атқарады.

6-кесте
Аэробтық циклдік спорттық жаттығулардың энергиялық 

жəне эргометрлік сипаттамалары
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Максималды 
аэробтық 
қуаттылық

95-100 20 55-40 25-40
Бұлшық 

ет 
гликогені

25 3-10

Максималдыға 
жуық аэробтық 
қуаттылық

85-90 10-5 20-15 70-80

Бұлшық ет 
гликогені 
жəне қан 
глюкозасы 

20 10-30

Субмаксималды 
аэробтық 
қуаттылық 70-80 - 5 95

Бұлшық ет 
гликогені,

май 
жəне қан 
глюкозасы

17 30-120
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6-кестенің жалғасы

Орташа 
аэробтық 
қуаттылық

55-65 - 2 98

Май, 
бұлшық ет 
гликогені 
жəне қан 
глюкозасы

14 120-
240

Аз аэробтық 
қуаттылық

50 
жəне 
төмен

- - 100

Май, 
бұлшық ет 
гликогені 
жəне қан 
глюкозасы

12 
жəне 
төмен

>240

Максималдыға жуық аэробтық қуаттылықты жаттығуларға 
(жеке ОМП 85-95% оттегіні арақашықтық пайдаланумен жүретін 
жаттығулар) жұмыс атқарушы бұлшық еттердегі барлық энер-
гия өнімділіктің 90%-ға дейін тотығу (аэробтық) реакцияларымен 
қамтамасыз етіле орындалатын жаттығулар жатады. Тотығу субстра-
ты ретінде майларға (тыныс коэффиценті 1,0 жуық) қарағанда көп 
мөлшерде көмірсулар қолданылады.

Жұмысшы бұлшық еттерде гликоген басты, ал аз дəрежеде 
– қандағы глюкоза (арақашықтықтың екінші жартысында) рөл 
атқарады. Жаттығулардың рекордтық ұзақтығы 30 минутқа 
дейін (6-кестені қараңыз). Бұл топ жаттығуларына 5000-10 000 м 
арақашықтыққа жүгіру, 1500 м арақашықтыққа жүзу, 15 км-ге дейін 
шаңғымен жəне 10 000 м-ге конькимен жүгіру жатады (7-кестені 
қараңыз). Жаттығуларды орындау барысында жеке максималды 
мəндерден ЖЖЖ 90-95%, ӨВ 85-90% деңгейінде болады. Жоғары 
білікті спортшыларда қандағы лактат концентрациясы жаттығудан 
соң 10 ммоль/л жуық болады. Жаттығуды орындау үдерісінде дене 
температурасының 39ºС-қа дейін айтарлықтай жоғарылауы орын 
алады. 

Субмаксималды аэробтық қуаттылықты жаттығуларға 
(жеке ОМП 70-80% отегіні арақашықтық пайдаланумен жүретін 
жаттығулар) орындалу барысында барлық энергияның 90% аса 
аэробтық жолмен түзілетін жаттығулар жатады. Тотығу үдерісіне  
майларға қарағанда (тыныс коэффиценті шамамен, 0,85-0,90) 
көмірсулар едəуір жиі ұшырайды. Негізгі энергиялық субстрат 
ретінде бұлшық еттер гликогені, жұмысшы бұлшық ет пен қан май-
лары жəне (жұмыстың жалғасу барысы бойынша) қан глюкозасы 
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болып табылады. Жаттығулардың рекордтық ұзақтығы 120 минутқа 
дейін (6-кестені қараңыз). Бұл топ жаттығуларына 30 км жəне одан 
жоғары арақашықтыққа жүгіру (марафондық жүгіруді қоса), 20-25 
км-ге шаңғы жарыс, 20 км-ге дейін спорттық жүру жатады (7-кестені 
қараңыз).

Жаттығуды орындау барысында сол спортшы үшін максималды 
мəннен ЖЖЖ 80-90%, ал ӨВ 70-80% деңгейінде болады. Қандағы 
лактат концентрациясы көбіне, 4 ммоль/л-дан аспайды. Ол тек 
жүгірудің бас кезінде немесе ұзақ өрлеулер нəтижесінде айтарлықтай 
артады. Бұл жаттығуларды орындау кезінде дене температурасы 39-
40°С-қа жетуі мүмкін.

Жетекші физиологиялық жүйелер мен механизмдерге барлық 
аэробтық жаттығулар үшін ортақ жəне одан басқа көп мөлшерде 
жұмыс атқарушы бұлшық еттер мен бауырдағы гликоген қоры мен 
бұлшық еттердің майларды жоғары ұзақ уақыттық утилдеу (тотығу) 
қабілетіне тəуелді оттектік (тотығу) жүйенің сыйымдылығы жатады. 

Орташа аэробтық қуаттылықты жаттығуларға (жеке ОМП 
55-65% оттегіні арақашықтық пайдаланумен жүретін жаттығулар) 
орындау кезінде жұмыс атқарушы бұлшық еттер энергиясының 
барлығына дерлігі аэробтық жолдармен қамтамасыз етілетін 
жаттығулар жатады. Негізгі энергиялық субстрат жұмысшы 
бұлшық ет пен қан майлары болып табылады, ал көмірсулар (тыныс 
коэффиценті 0,8 жуық) салыстырмалы аз рөл атқарады. Жаттығу 
шекті ұзақтығы бірнеше сағатқа дейін созылады (6-кестені қараңыз). 
Бұл топ жаттығуларына 50 км-ге спорттық жүру, 50 км-ден жоғары 
ұзақ арақашықтықтағы шаңғы жарыс жатады (7-кестені қараңыз). 

Кардиореспираторлық көрсеткіштер сол спортшыға тəн макси-
малды мəннен 60-75%-дан аспайды. Бұл жаттығулар мен алдыңғы 
топ жаттығуларының көптеген сипаттамалары ұқсас келеді.

Аз аэробтық қуатылықты жаттығуларға (жеке ОМП 50%   
жəне одан төмен оттегіні арақашықтық пайдаланумен жүретін 
жаттығулар) орындалу кезінде жұмыс атқарушы бұлшық еттердің 
барлық энергиясы көп мөлшерде майлар жəне аз дəрежеде көмірсулар 
(тыныс алу коэффиценті 0,8 төмен) арқылы шығындала отырып 
жүретін тотығу үдерістері есебінен қамтамасыз етілетін жаттығулар 
жатады. Мұндай салыстырмалы физиологиялық қуаттылықты 
жаттығулар көптеген сағаттар бойы орындалуы мүмкін. Бұл 
адамның тұрмыс əрекетімен (жүру) жəне жаппай немесе емдік дене 
шынықтыру сабақтары жүйесіндегі жаттығуларға сəйкес келеді.
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7-кесте
Аэробтық циклдік жаттығулар түрлері жəне жетекші 

физиологиялық жүйелер мен механизмдері

Топ Жаттығулар
түрлері

Жаттығуларды
орындау 

барысында 
организмде жүретін 

өзерістер 

Жетекші 
физиологиялық
жүйелер мен 
механизмдер

Макси-
малды 

аэробтық 
қуаттылық

1500 м-ге жəне 
3000 м-ге жүгіру, 
3000-5000 м-ге 
конькимен 
жүгіру, 400-
800 м-ге жүзу, 
академиялық есу 
(классикалық 
арақашық-
тықтарда), вело-
тректе 4 км-ге 
жүріп өту

Оттегі тасымалдау 
жүйесі қызметі 
(максималды мəнге),
қандағы лактат пен 
катехоламиндер, 
өсу гормондары, 
инсулин, глюкоза 
концентрациясы 
жоғарылауы (бұлар 
қуаттылық азайған 
сайын төмендейді) 

Оттегі тасымалдау 
жүйесінің қызмет-
тік мүмкіндіктері 
мен жұмыс атқа-
рушы бұлшық 
еттердің  аэробтық 
мүмкіндіктері жəне
анаэробтық 
лактацидтік  (глико-
лиздік)  энергиялық 
жүйесі  (қуаттылық 
азайған сайын үлесі 
кемиді)

Макси-
малдыға 
жуық 

аэробтық 
қуаттылық

 5000-10 000 м 
арақашықтыққа 
жүгіру, 1500 м 
арақашықтыққа 
жүзу, 15 км-ге 
дейін шаңғымен 
жəне 10 000 
м-ге конькимен 
жүгіру

Оттегі тасымалдау 
жүйесі қызметі 
(максималды мəнге 
85-95% дейін), 
қандағы лактат 
концентрациясы,
 дене температурасы
(39ºС) жоғарылауы

Оттегі тасымалдау  
жүйесінің 
функциялық 
мүмкіндіктері 
мен жұмыс 
атқарушы бұлшық 
еттердің  аэробтық 
мүмкіндіктері

Субмак-
сималды 
аэробтық 
қуаттылық

30 км жəне 
одан жоғары 
арақашықтыққа 
жүгіру 
(марафондық 
жүгіруді қоса), 
20-25 км-ге 
шаңғы жарыс, 
20 км-ге дейін 
спорттық жүру

Оттегі тасымалдау 
жүйесі қызметі 
(максималды мəнге 
70-90% дейін), 
қандағы лактат 
концентрациясы 
(бас кезінде), дене 
температурасы (39-
40ºС) жоғарылауы 
(жаттығу ұзақтығы 
артқан сайын 
жоғарылайды)

Оттегі тасымалдау  
жүйесінің  функ-
циялық  мүм-
кіндіктері мен 
жұмыс  атқарушы 
бұлшық еттердің  
аэробтық мүмкін-
діктері  жəне 
оттектік (тотығу)  
жүйенің  сыйым-
дылығы
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7-кестенің жалғасы

Орташа 
аэробтық 
қуаттылық

50 км-ге 
спорттық жүру, 
50 км-ден 
жоғары ұзақ 
арақашық-
тықтағы шаңғы 
жарыс

Оттегі тасымалдау 
жүйесі қызметі 
(максималды мəнге 
60-75% дейін) 
жоғарылауы 

Оттегі тасымал-
дау   жүйесінің  
функциялық  
мүмкіндіктері 
мен жұмыс  
атқарушы бұлшық 
еттердің  аэробтық 
мүмкіндіктері  
жəне оттектік 
(тотығу)  жүйенің  
сыйымдылығы

Аз 
аэробтық 
қуаттылық

Күнделікті 
жүріс, жаппай 
н/се емдік дене 
шынықтыру 
жаттығулары

Глюкагон, кортизол 
жоғарылауы 
(қуаттылық артқан 
сайын кемиді)

Оттегі тасымалдау  
жүйесінің  
функциялық  
мүмкіндіктері 
мен жұмыс  
атқарушы бұлшық 
еттердің  аэробтық 
мүмкіндіктері 

Ациклдік жаттығулардың жіктелуі

Ациклдік жаттығуларды олардың кинематикалық жəне 
динамикалық сипаттамасы негізінде:

1. Жарылыстық жаттығулар;
2. Стандартты-үзілістік жаттығулар;
3. Стандартты емес-үзілістік жаттығулар;
4. Интервалды қайталау жаттығулары деп 4 топқа бөлуге болады 

(62, 63-беттегі сызбанұсқаны қараңыз).
Жарылыстық жаттығуларға секірістер жəне лақтырыстар жа-

тады. Секіру жаттығулары тобын жеңіл атлетикадағы секірулер 
(ұзындыққа секіру, биіктен секіру, үш дүркін секіру, сырықпен 
секіру), шаңғымен тақтай серіппеден секіру, су шаңғысы спор-
тында тақтай серіппеден секіру, суға секіру, гимнастикалық жəне 
акробатикалық секірулер құрайды. Лақтыру жаттығулары топ-
тарына жеңіл атлетикалық: табақша, найза, балға лақтыру, ядро 
серпу жатады. Лақтырудың жеке жағдайы болып ауыр атлетикалық 
жаттығулар (жұлқу мен серпу) табылады. Жарылыстық жаттығуларға 
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тəн ерекшелік – спорттық снарядпен қол жылдамдығын жəне (не-
месе) бүкіл дененің үлкен жылдамдығын көрсететін бір немесе 
бірнеше баса көрсетілген қысқа мерзімдік жоғары қуаттылықты 
(«жарылыстың») күш салудың болуы. Бұл жарылыстық бұлшық 
еттік күштенулер:

1. Ұзындыққа немесе биіктікке секіру алыстығына; 
2. Суға секіру, гимнастикалық жəне акробатикалық секірулер 

кезінде ауада күрделі қозғалысты орындау кезіндегі ұшу ұзақтығына;
3. Жеңіл атлетикалық лақтыруларда максималды немесе ауыр 

атлетикалық жаттығуларда қажетті алыстыққа спорттық снарядтың 
ұшуына жағдай жасайды. 

Барлық жарылыстық жаттығулар бірнеше секундтан біраз 
ондаған секундқа ғана созылатын өте қысқа ұзақтықта өтеді. Көпте-
ген жарылыстық жаттығулардың көп бөлігі циклдік қозғалыстардан 
(екпін алу немесе қарқын алудан) тұрады. Мұндай қозғалыстарды 
үйрету ерекшелігін анықтайтын əр жарылыстық жаттығу біртұтас 
ретінде орындалады. 

Стандарттық-үзілістік жаттығуларға спорттық жəне көркем 
гимнастикадағы, акробатикадағы (секіруден басқа), конькимен 
жəне су шаңғысымен мəнерлеп сырғанаудағы, синхронды жүзудегі 
жарыс жаттығулары жатады. Бұл жаттығуларға əртүрлі күрделі 
əсерлердің (элементтерінің) үздіксіз, қатаң бекітілген, стандартты 
тізбекке бірігуі тəн. Бұлардың əрқайсысы аяқталған өзіндік əрекет 
болып табылады. Сондықтан жеке үйретілуі немесе сан алуан 
комбинацияларға (кешенді жаттығуларға) компонент ретінде кіруі 
де мүмкін.

Стандартты емес-үзілістік (ситуациялық) жаттығуларға 
барлық спорттық ойындар мен спорттық жекпе-жектер, соны-
мен қатар тау шаңғысы спортының барлық түрлері жатады. Бұл 
жаттығуларды орындау барысында қысқа мерзімдік жарылыстық 
сипаттағы (үдету, секіру, соққы) максималды күш салудан салыс-
тырмалы төмен қарқынды дене жүктемесіне, тіпті, толық тынығуға 
(боксшылар мен күрескерлердің минуттық үзілістері, ойынның 
тоқтатылуы, спорттық ойындардағы таймдар арасындағы тынығу 
кезеңдері) дейін қозғалыс əрекетінің сипаты мен қарқындылығы 
түрліше болып келетін кезеңдердің шұғыл жəне стандартты емес 
түрде кезектесуі орын алады. Осыған байланысты стандартты емес-
үзілістік жаттығуларда қозғалыс белсенділігі ерекше қарқынды бо-
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латын жұмыс кезеңін жəне аралық, яғни салыстырмалы қозғалыс 
белсенділігі төмен кезеңдерін бөліп көрсетуге болады. 

Интервалдық қайталау жаттығуларына толық немесе жа-
рым-жартылай тынығу кезеңдеріне бөлінген əртүрлі немесе бірдей 
элементтердің стандартты комбинацияларынан тұратын жарыс, со-
нымен қатар кешенді жаттықтыру жаттығулары жатады. Мұнда осы 
комбинацияларға кіретін элементтер (сипаты мен қарқындылығы 
бойынша) біртектес циклдік немесе ациклдік жаттығулар болуы 
мүмкін. Интервалдық-қайталау жаттығуларына толық немесе жа-
рым-жартылай тынығу кезеңдерімен арақашықтықтың белгілі бір 
бөлімдерін жоғары жылдамдықпен жүгіріп (жүзіп) өтумен қайталана 
кезектесе орындалатын жаттықтыру жаттығулары жатады. Басқа 
мысал ретінде штанганы бірінен-соң бірін бірнеше рет көтеруді 
келтіруге болады. Жарыстық интервалды-қайталау жаттығуларына 
биатлон мен спорттық бағдарлау жатады. Егер кешенді жаттықтыру 
жаттығуларын орындау кезінде жұмыс кезеңдері толық тынығудың 
аралық кезеңдерімен кезектестірілсе, онда мұндай жаттығулар 
қайталама-үзілістік жаттығулар деп белгіленеді. Қайталама-
өзергіштіктік жаттығулардан жаттықтыру мен жарыс кездерінде 
бірдей сол немесе түрлі жаттығуларды қайталап орындауды ажы-
рата білу керек. Егер жаттығуды орындау кезінде жұмыс кезеңдері 
айтарлықтай төмен қарқынды жұмыспен, яғни жарым-жартылай 
тынығудың аралық кезеңдерімен (мысалы, жортақтап жүгірумен) 
алмасса, онда мұндай жаттығуларды интервалды үзілістік 
жаттығулар деп белгілейді. Кешенді жаттықтыру жаттығуларының 
көпшілігі мен əр жаттықтыру сабағы тұтас алғанда мəні бойынша 
интервалдық қайталау жаттығулары болып табылады. 
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ІV  ТАРАУ
СПОРТТЫҚ ƏРЕКЕТ КЕЗІНДЕГІ ОРГАНИЗМ КҮЙІНІҢ 

ФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ

Бұлшық ет əрекеті организмнің көптеген физиологиялық 
жүйелерінің айтарлықтай өзгерістерін тудырады. Бұл өзгерістер ди-
намикасында: 

1. Сөре алдыңғы күй; 
2. Негізгі (жұмыс) кезең; 
3. Қалпына келу кезеңі сияқты 3 негізгі кезеңдерді бөліп 

көрсетуге болады.
Сөре алдыңғы күй жұмыстың басталуының (жаттығудың 

орындалуының) алдындағы функциялық өзгерістермен сипаттала-
ды. 

Жұмыс кезеңі ең бастапқы кезеңінде қызметтердің тез 
өзгеруімен сипатталатын бабына келу күйінен жəне келесі одан 
кейін негізгі физиологиялық қызметтер салыстырмалы өзгеріссіз 
болатын (нақтылап айтқанда, баяу өзгеретін) тұрақты жұмыс 
қабілеттілік күйінен тұрады. Жаттығуды орындау үдерісінде оны 
əрі қарай қажет жағдайдағы қарқындылық деңгейінде жалғастыра 
алмаумен немесе сол жаттығуды мүлде жалғастыра алмаумен, яғни 
жұмыс қабілеттілігінің төмендеуімен көрінетін қажу пайда болады. 

Бастапқы, жұмыс алдыңғы деңгейге дейін қызметтердің 
қалпына келуі жаттығуды тоқтатқаннан кейінгі белгілі бір уақыт 
мерзімі барысындағы организмнің күйін сипаттайды.

Организм күйінің көрсетілген кезеңдерінің əрқайсысына түрлі 
жүйелер, мүшелер мен тұтас бүкіл организмнің физиологиялық 
қызметтерінің ерекше динамикасы тəн. Бұл кезеңдердің болуы, 
олардың ерекшелігі мен ұзақтығы орындалатын жаттығулар сипаты-
мен, қарқындылығымен, ұзақтығымен, оның орындалу жағдайымен 
жəне сонымен қатар спортшының жаттықтырылу дəрежесімен 
анықталады. 

Сөре алдыңғы күй

Бұлшық ет əрекетінің орындалуына дейін оны күту үдерісінде 
организмнің түрлі қызметтерінің бірқатар өзгерістері жүреді. Бұл 
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өзгерістердің организмді алдында тұрған əрекеттерді табысты 
орындауға даярлауда маңызы зор.

Ерте сөре алдыңғы күй жарысқа дейін бірнеше күн, сөре 
алдыңғы күй спорттық жарыстар атмосферасына түскен кезде, 
сөрелік күй сөреге бірнеше минут немесе секунд қалғанда туын-
дайды. Спортшының сөре алдыңғы функциялық күйі өзгерістерін 
алдыдағы жұмыстардың орындалуы үшін қозғалыс жəне вегетатив-
тік қызметтердің мобильденуімен жүретін организмнің биологиялық 
мақсатқа лайықты бейімделу реакциялары ретінде қарастырған жөн. 
Бұл өзгерістер ОЖЖ қозғыштығының жоғарылауымен, бұлшық ет 
əрекетінің сол түріне тəн қозғалыс доминантасының жасалуымен 
сипатталады.

Сөреге, дене жүктемелеріне спортшының даярлығы дегеніміз 
– дене жүктемесіне қажетті сапаны қамтамасыз ететін тыныштық 
күйден қысқа уақытта жұмысқа көшуге, қолайлы жұмыс 
қабілеттілігіне жетуге, жұмыстың бір түрінен немесе қарқындылығы 
басқа деңгейге ауысуға дайындығы. Сөре алдыңғы күй кез келген 
жұмыс əрекетіне тəн. Ол жоғары жетістіктерге жету спортында анық 
көрінген. 

Қызметтердің сөре алдыңғы өзгерістері бұлшық ет жұмысы     
басталуына дейін, яғни бірнеше минутқа, сағатқа жəне жауапты 
жарыстар кезінде тіпті, күндерге созылатын белгілі бір кезеңдерде 
жүреді. Кейде функциялық өзгерістері ерекше айтарлықтай бо-
лып келетін сөренің алдындағы (жұмыстың алдындағы) соңғы 
минуттарға тəн жеке сөрелік күйді бөліп қарастырады. Ол жұмыс 
басындағы қызметтердің жылдам өзгеру фазасына (бабына келу 
кезеңіне) тікелей ауысады.

Сөре алдыңғы күйде организмнің түрлі физиологиялық 
жүйелерінің сан алуан қайта құрылулары жүреді. Бұл қайта 
құрылулардың көпшілігі сол жұмыс кезінде жүретін қайта 
құрылулармен ұқсас: тыныс алу жиілейді жəне тереңдейді, яғни 
ӨВ өседі, газ алмасу (О2 пайдалану) күшейеді, жүректің жиы-
рылуы жиілейді жəне күшейеді (жүректің минуттық қан көлемі 
өседі), артериялық қан қысымы жоғарылайды, бұлшық ет пен 
қандағы сүт қышқылы концентрациясы артады, дене температура-
сы жоғарылайды жəне т.б. Осылайша организм əрекеттің басталуы-
на дейін қайсыбір «жұмыс деңгейіне» ауысады жəне бұл көбіне 
жұмыстың табысты орындалуына мүмкіндік береді (К. М. Смирнов, 
1986).
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Сөре алдыңғы қызметтердің өзгерістері өзінің табиғаты жағынан 
шартты рефлекстік жүйкелік жəне гуморалдық реакциялар болып 
табылады. Аталмыш жағдайда шартты рефлекстік тітіркендіргіштер 
ретінде орындалатын əрекеттің орны, уақыты, сонымен қатар 
екінші сигналдық, сөздік тітіркендіргіштер болып саналады. 
Мұнда эмоциялық реакциялар маңызды рөл атқарады. Сондықтан 
организмнің функциялық күйінің неғұрлым шұғыл өзгерістері 
спорттық жарыстар алдында байқалады. Мұнда сөре алдыңғы 
өзгерістер дəрежесі мен сипаты көбіне, спортшы үшін сол жарыстың 
маңыздылығымен тура байланыста болады. 

Сөре алдында оттегі пайдалану, негізгі алмасу, ӨВ тыныштық 
күйдің кəдімгі деңгейінен 2-2,5 есе жоғарылауы мүмкін. Қысқа 
қашықтыққа жүгірушілерде, тау шаңғышыларында сөре кезінде 
ЖЖЖ минутына 160 екп/мин-на жетуі мүмкін. Бұл мидың лим-
бия жүйесімен (гипоталамус, ми қыртысының лимбиялық үлесі) 
белсенетін симпатикалық-адреналдық жүйе қызметінің күшеюімен 
байланысты. Бұл жүйелер белсенділігі жұмыстың басталуына дейін 
артады. Ол норадреналин жəне адреналин концентрациясының 
жоғарылауынан көрінеді. Катехоламиндер жəне т.б. гормондар 
ықпалынан бауырдағы гликоген, май қорындағы майлардың ыды-
рау үдерістері жылдамдайды. Сондықтан жұмыстың басталуына 
дейін қанда глюкоза, бос май қышқылдары сияқты энергиялық суб-
страттар мөлшері жоғарылайды. Холинэргиялық жүйкелер арқылы 
симпатикалық белсенділіктің күшеюі қаңқа бұлшық еттеріндегі 
гликолизді интенсификациялап, олардың қантамырларының кеңеюін 
(холинэргиялық вазодилятация) тудырады. 

Сөре алдыңғы өзгерістер деңгейі мен сипаты көбіне, сол 
жаттығудың өзін орындау кезінде жүретін функциялық өзгерістердің 
ерекшеліктерімен сəйкес келеді. Мысалы, неғұрлым жүгіру 
арақашықтығы қысқа болған сайын, яғни жаттығуды орындау 
кезінде ЖЖЖ жоғары болған сайын сөре алдында орташа ЖЖЖ 
соғұрлым артады. Орташа қашықтыққа жүгіруді күту кезінде 
систолалық көлем қысқа қашықтыққа жүгіру алдындағы мөлшерге 
қарағанда, салыстырмалы көбірек артады. Сонымен сөре алдыңғы 
физиологиялық қызметтердің өзгерістері негізінен арнайы болады. 

Сөре алдыңғы күйдің ерекшеліктері көбінесе, спорттық жұмыс 
қабілеттілікті анықтауы мүмкін. Барлық жағдайлардың бəрінде сөре 
алдыңғы күйде орын алған өзгерістер спорттық нəтижеге жағымды 
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ықпал жасай бермейді. Психологиялық сөре алдыңғы күйдің: 
жауынгерлік даярлық күйі, старттық қызба (лихорадка) жəне сөрелік 
апатия (мең-зеңдік) сияқты 3 түрін бөліп көрсетеді. Жауынгерлік 
даярлық күйі жүйке орталықтары лабилділігі (мүмкіндігі) мен 
қозғыштығының қалыпты жоғарылауымен сипатталады. Жеке 
мүшелер мен жүйелердің функциялық күйі жұмысты орындауға 
даярлықты қамтамасыз ететін оптималды деңгейде болады. Қалыпты 
эмоциялық қозу жоғары спорттық нəтижеге жетуге мүмкіндік 
береді. Старттық қызба күйі қозғыштықтың, тітіркендіргіштіктің 
жоғарылауымен, оқытушымен (жаттықтырушымен) жəне жолдаста-
рымен конфликті (даулы) қатынасқа бейім тұруымен ерекшеленеді. 
Қарапайым қозғалыс рефлексінің жасырын (латентті) кезеңінің аза-
юы мен ажырату тежелуінің əлсіреуі айқын (объективті) байқалады. 
Шұғыл көрінген қозу ықпалынан спорттық жұмыс қабілеттілігінің 
жоғарылауы сияқты төмендеуі де байқалуы мүмкін. 

Шектен тыс сөрелік қозу (күшті жəне ұзақ қозу) спорттық 
нəтиженің төмендеуіне келіп саятын сөрелік апатияға əкеледі. 
Бұл жағдайда қорғану тежелу үдерістері басым бола бастайды. 
Ішкі мүшелер, қозғалыс қызметі көрсеткіштері төмендейді. Шек-
тен тыс қозу сияқты сөрелік апатия да психогендік факторлар 
кешенімен қалпына келуі мүмкін. Спортшының психологиялық 
күйінің қалпына келуінде аутогендік жаттықтырудың маңызы зор. 
Аутогендік жаттықтыру ерте сөре алдыңғы күйде физиологиялық 
жəне психологиялық қызметтерді қалпына келтіруде ерекше мəнге 
ие.

Сөре алдыңғы реакциялар жасқа байланысты өзгереді. Төменгі 
сынып балалары мен жасөспірімдерде сөре алдыңғы өзгерістер 
дəрежесі мен орындалатын жүктеме мөлшері арасында заңдылықты 
байланыстар əрқашан байқала бермейді. Кəмелеттік жаста неғұрлым 
сөре алдыңғы өзгерістер көп болған сайын, соғұрлым орындалатын 
жұмыс немесе жарыс күрделірек болып келеді. Бұл функциялық 
күйді реттеуде екінші сигналдық тітіркендіргіштердің рөлінің 
жоғарылауы салдарынан болып табылады. Төменгі сынып балалары 
мен жасөспірімдерде сөре алдыңғы өзгерістердің барабар (адекват-
ты) еместігі немесе аз айқындалуы шартты рефлекстік қозғалыс ре-
акцияларын нақты ажырату мен нығайту үшін қажетті тəжірибенің 
жеткіліксіздігімен байланысты болады. 
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Бой жазу 

Жаттығуларды (жаттықтыру немесе əсіресе, жарыс) орындау 
алдында температуралық гомеостазды реттеу үшін сөре алдыңғы 
(алдын ала) тірек-қимыл жəне кардиореспираторлық жүйелер 
дайындығының, яғни бой жазудың маңызы зор. 

Бой жазу немесе бой қыздыру дегеніміз – жарысқа немесе 
жаттықтыру сабағының негізгі бөліміне түсер алдында орындала-
тын жаттығулар. Бой жазу сөре алдыңғы күйді жақсартуға мүмкіндік 
береді, бабына келу үдерістерінің жылдамдауын қамтамасыз етеді 
жəне жұмысқа қабілеттілікті жоғарылатады. Бой жазудың жарыс не-
месе жаттықтыру əрекетіне жағымды ықпал ету механизмдері сан 
алуан:

1. Бой жазу вегетативтік жүйке орталықтарының, үлкен 
ми сыңарлары қыртысы сенсорлық жəне моторлық жүйке 
орталықтарының қозғыштығын жоғарылатады, ішкі секре-
ция бездерінің қызметін күшейтеді. Осының арқасында келесі 
жаттығуларды орындау кезінде қызметтердің оптималды реттелу 
үдерістерінің тездетілуі үшін жағдай жасалады. 

2. Бой жазу оттегі тасымалдау жүйесінің (тыныс алу жəне 
қан айналу) барлық буындарының қызметін күшейтеді: ӨВ, 
альвеолалардан қанға О2 диффузия жылдамдығы, ЖЖЖ мен 
жүректің минуттық қан көлемі, қан қысымы, веноздық қайтарылу 
жоғарылайды, өкпедегі, жүрек, қаңқа бұлшық еттеріндегі 
капиллярлық (қылтамырлық) торлар кеңейеді. Бұлардың барлығы 
ұлпалардың оттегімен жабдықталуының күшеюіне жəне сəйкесінше, 
бабына келу кезеңінде оттектік тапшылықтың азаюына, «өлі нүкте» 
күйінің алдын алып немесе «екінші тыныс алудың» ашылуының 
жылдамдауына əкеледі. 

3. Бой жазу тері қан айналымын күшейтеді жəне тер бөліну 
табалдырығын төмендетеді, сондықтан ол жылу шығарылуын 
жеңілдетіп, келесі жаттығуларды орындау кезінде дененің шектен 
тыс қызуының алдын алып жылу реттелуге жағымды ықпал жа-
сайды.

4. Бой жазудың көптеген жағымды əсерлері дене жəне 
əсіресе, жұмыс атқарушы бұлшық еттер температурасының 
жоғарылауымен байланысты. Сондықтан бой жазуды көбіне, бой 
қыздыру деп те атайды. Ол бұлшық ет тұтқырлығының төмендеуіне, 
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олардың жиырылуы мен босаңсуы жылдамдығының жоғарылауына 
мүмкіндік береді. Бой жазу тер шыққанша жүргізілу қажет. Осыдан 
спорттық ортада қалыптасқан термин – «денені қыздырудан» соң 
тер бөліну жылу реттелудің қажетті деңгейін ұстап тұруға, соны-
мен қатар бөліп шығару қызметтерінің жақсы қамтамасыз етілуіне 
əкеледі.

А. Хилл бойынша бой жазу нəтижесінде сүтқоректілердің дене 
температурасының 2°С-қа көтерілуі кезінде бұлшық ет жиырылу 
жылдамдығы шамамен, 20%-ға артады. Мұнда жүйке талшықтары 
бойымен импульстердің өту жылдамдығы жоғарылайды, 
қан тұтқырлығы төмендейді. Сонымен қатар биохимиялық 
реакциялардың өту жылдамдығын анықтайтын ферменттер 
белсенділігінің жоғарылауы арқасында (ең алдымен, бұлшық етте) 
метаболизмдік үдерістер жылдамдығы күшейеді. Дене температу-
расы 1ºС-қа артса жасушалар метаболизмі жылдамдығы шамамен, 
13%-ға артады. Қан температурасының жоғарылауы бұлшық еттің 
оттегімен қамтамасыз етілуін жеңілдететін оксигемоглобин диссо-
циация қисығының оңға жылжуын тудырады (Бор эффектісі).

Тыныштық күйде бұлшық еттер жүректің минуттық қан 
көлемінің 15%-ын, ал бұлшық ет жұмысы кезінде 88%-ын алаты-
ны белгілі (О.Wade, I.M.Bishop, 1962). P.Hedman (1977) мəліметтері 
бойынша тыныштық күйде бұлшық ет температурасы 33-34°С-қа, 
ал бой жазудан кейін 38,5°С-қа дейін көтеріліп, ұлпаларда тотығу 
үдерістері жүруі үшін қолайлы болады (S.Israel, 1979). Зат алмасу 
үдерістерінің жəне ферменттік катализдің максималды жылдамдығы 
37-38ºС температурада байқалады. Температураның төмендеуі 
кезінде ол дереу баяулайды (Ж. Крю, 1979). Ван Гофф теориясы 
бойынша ұлпалардың температурасының 10°С төмендеуі алмасу 
үдерістері қарқындылығының 50% азаюына əкеледі.

Сонымен қатар бой жазу əсерлері тек дене температурасының 
жоғарылауымен ғана түсіндірілмейді. Массаж, инфрақызыл 
сəулемен сəулелендіру, ультрадыбыс, диатермия, сауна, ыстық ком-
престер көмегімен туындайтын пассивті процедуралармен бой 
қыздыру активті бой жазудағы сияқты жұмысқа қабілеттіліктің 
жоғарылауына əкелмейді. Бой жазу кезінде бұлшық еттер 
«қыздырынып» қана қоймай, ең бастысы ЖЖЖ, артериялық қан 
қысымы жəне т.б. функциялық көрсеткіштердің жоғарылауы 
нəтижесінде бой жазудан кейін жоғары пульста (160-тан 200 екп/
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мин. дейін) «жұмыс істеуге» əкеледі. Сөре алдыңғы шектен тыс 
қозуды кетіру үшін қалпына келтіруші массаж, ал апатия кезінде 
мобилдейтін массаж пайдалы. Массаждың физиологиялық əсерінің 
тиімділігі психикалық реттеуші жаттықтыру құралдарын пайдалану 
кезінде арта түседі.

Бой жазу мен тынығудан соң жарысқа қатысу кезінде пульс 
130 екп/мин. төмен болмау керек, бұл əсіресе, циклдік спорт 
түрлеріне (жүгіру, ескек есу, жүзу, веложарыс, шаңғы жарыс жəне 
т.б.) қатысатын спортшылар үшін ерекше маңызды. Əйтпесе, ба-
бына келу үдерістері созылып жəне əлсіз дайындалған немесе ауы-
рып жазылған спортшыларда оң жақ қабырға астында немесе жүрек 
тұсында ауырсыну немесе құрсақ қуысында шаншу, түйілу туын-
дайды.

В. М. Смирнов, В. И. Дубровскийдің 18 спорт түрлеріне жүргізген 
зерттеулері бойынша көбіне, спортшы (циклдік спорт түрлерінде, 
күрес, бокс жəне т.б.) жарыстарға шыққанда пульстары 160-тан 200 
екп/мин. жəне одан жоғары, ал өкпе вентиляциясы 100-160 л/мин. 
жəне одан жоғары болады.

Активті бой жазудың маңызды нəтижесі максималды бұлшық ет 
əрекеті жағдайында тыныс алу, қан айналу жəне қозғалыс аппараты 
қызметтерінің реттелуі мен үйлесуі болып табылады. 

Бой жазу арнайы жаттығулардан (жүгіру, секіру, жалпы дамыту-
шы жаттығулар, созғылау жаттығулары, т.б.) тұрады жəне: 1. Жал-
пы; 2. Арнайы сияқты 2 бөлімнен құралады.

Жалпы бой жазу спорттың барлық түрлерінде бірдей бо-
луы мүмкін. Ол дене температурасының жоғарылауы, ОЖЖ 
қозғыштығы, оттегі тасымалдау жүйесі қызметінің, бұлшық ет жəне 
басқа мүшелер мен ұлпалардағы зат алмасудың күшеюіне əкелетін 
əртүрлі жаттығулардан тұрады. 

Арнайы бой жазу спорт түрлерімен тығыз байланысты. Ол 
өзінің сипаты бойынша орындалатын əрекетке жуықтау болуы 
тиіс. Жұмысқа сол негізгі (жарыс) жаттығуларды орындау кезіндегі 
қатысатын жүйелер мен дене мүшелері қатысуы керек. Бой жазудың 
бұл бөліміне ОЖЖ қажетті «құрылуларын» қамтамасыз ететін 
координациялығы жағынан күрделі жаттығуларды кіргізген жөн.

Бой жазудың ұзақтығы, қарқындылығы жəне бой жазу мен негізгі 
əрекет арасындағы интервал көптеген факторлармен: орындалатын 
жаттығу сипатымен (спорт түрімен), спортшының функциялық 
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(жаттықтырылу дəрежесімен) жəне эмоциялық күйімен, сыртқы 
жағдайлармен (ауа температурасы, ылғалдылығы жəне т.б.), жасы, 
жынысы жəне жарыс масштабымен (облыс біріншілігі, Қазақстан 
чемпионаты, құрлық (Азия, Еуропа) біріншілігі, Əлем немесе 
Олимпиадалық ойындар) анықталады. Бой жазудың ұзақтығы жеке 
түрге тəн болады. Бой жазу мен жарыс арасындағы үзіліс 15 ми-
нуттан аспау керек. Үзілістің неғұрлым ұзақ интервалы барлық 
физиологиялық жүйелердің, əсіресе, кардиореспираторлық жəне 
жылу реттелу жүйелерінің қалпына келуіне əкеледі. Мысалы, 45 
мин. үзілістен кейін бой жазудың əсері жоғалатыны, бұлшық ет 
температурасының бастапқы, бой жазу алдыңғы деңгейге оралаты-
ны байқалған. 

Бой жазудың əр спорт түрінде жəне түрлі сыртқы орта 
жағдайларында рөлі бірдей емес. Əсіресе, ұзақтығы салыстыр-
малы аз жылдамдықты-күштік жаттығулар алдында бой жазудың 
жағымды ықпалы байқалады. Бой жазу бұлшық ет күшіне қандай 
да бір нақтылы жағымды ықпал етпесе де, бірақ жеңіл атлетикалық 
лақтыру сияқты жылдамдықты-күштік күрделі координациялық 
жаттығулардың нəтижесін арттырады. Орташа жəне қысқа 
арақашықтыққа жүгіруге қарағанда, ұзақ қашықтыққа жүгіру ал-
дында бой жазудың жағымды ықпалы айтарлықтай азырақ көрінеді. 
Осымен қатар жоғары ауа температурасында ұзақ арақашықтыққа 
жүгіру кезінде бой жазудың жылудың реттелуіне теріс ықпалы 
байқалған.

Адамның кез келген дене жүктемесін орындауға, соның ішінде 
бой жазу кезінде де энергия жұмсайтыны белгілі, сондықтан оның 
қажытпайтындай болуын ескеру қажет. Осыған орай бой жазудың 
жалпы бөлімінде спортшы жаттықтыру (жүн киім жақсырақ) киімін, 
ал желді салқын күні желден қорғайтын костюм қоса кию керек. 

Бабына келу

Бабына келу – жұмыс кезінде жүретін функциялық өзгерістердің 
бірінші фазасы. Бабына келу үдерістерімен «өлі нүкте» жəне 
«екінші тыныс алу» құбылыстары тығыз байланысты. Ол – дене 
жаттығуларын орындау кезінде байқалатын жұмыс қабілеттілігінің 
біртіндеп жоғарылау үдерісі. Бабына келу нəтижесінде организм ал-



93

дында тұрған жұмыстың орындалуына бейімделеді. Ол үдеріс бары-
сында: 

1) қозғалысты жəне вегетативтік үдерістерді басқаратын 
жүйкелік жəне нейрогуморалдық механизмдердің құрылулары;

2) қажетті қозғалыс стереотипін (сипаты, түрі, амплитудасы, 
жылдамдығы, күші жəне ырғағы бойынша) біртіндеп қалыптастыру, 
яғни қозғалыс координациясын арттыру;

3) бұлшық ет əрекетін қамтамасыз ететін вегетативтік қызмет-
тің қажетті деңгейіне жету жүреді.

Бабына келудің бірінші ерекшелігі – аталмыш кезеңдегі 
вегетативтік үдерістердің жүйкелік жəне гуморалдық реттелуі 
сипатымен айтарлықтай шамада байланысты осы үдерістердің 
күшеюіндегі салыстырмалы баяулығы, вегетативтік қызметтің 
инерттілігі. 

Бабына келудің екінші ерекшелігі – гетерохронизм, яғни 
организмнің жеке қызметтерінің күшеюінің бір уақытта болма-
уы. Қозғалыс аппаратының бабына келуі вегетативтік жүйелерге 
қарағанда, тезірек жүреді. Вегетативтік жүйелер қызметінің түрлі 
көрсеткіштері, бұлшық ет пен қандағы метаболизмдік заттар кон-
центрациясы əртүрлі жылдамдықпен өзгереді. Мысалы, жүректің 
минуттық қан көлемі мен қан қысымына қарағанда, ЖЖЖ 
тезірек өседі, оттегі пайдалануға қарағанда, ӨВ тезірек күшейеді                                 
(М. Я. Горкин, 1986).

Бабына келудің үшінші ерекшелігі – орындалатын жұмыс 
қарқындылығымен (қуаттылығымен) физиологиялық қызметтер 
өзгерістері жылдамдығы арасындағы тура тəуелділіктің болуы, 
яғни орындалатын жұмыс қарқынды болған сайын, соғұрлым оның 
орындалуымен тікелей байланысты организм қызметінің бастапқы 
күшеюі тезірек жүреді. Сондықтан бабына келу кезеңі ұзақтығы 
жаттығу қарқындылығымен (қуаттылығымен) кері тəуелділікте бо-
лады. Мысалы, оттегі пайдаланудың қажет деңгейіне жету үшін ба-
бына келу кезеңі аз аэробтық қуаттылықты жаттығуларда шамамен, 
7-10 мин, орташа аэробтық қуаттылықты жаттығуларда 5-7 мин, 
субмаксималды қуаттылықты жаттығуларда 3-5 мин, максималдыға 
жуық аэробтық қуаттылықты жаттығуларда 2-3 мин-қа дейін, макси-
малды аэробтық қуаттылықты жаттығуларда 1,5-2 мин-қа созылады. 

Бабына келудің төртінші ерекшелігі – спортшының 
жаттықтырылу деңгейі жоғары болған сайын соғұрлым сол бір 
жаттығуды орындау кезінде бабына келу үдерісі тезірек өтеді. 
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Жұмыс атқарушы бұлшық еттерге оттегі жеткізілуін қамтамасыз 
ететін тыныс алу жəне жүрек-тамыр жүйесінің қызметі біртіндеп 
күшейеді. Кез келген жұмыстың басында бұлшық ет жиырылуы 
негізінен анаэробтық механизмдер энергиясы есебінен, яғни сүт 
қышқылының түзілуімен анаэробтық гликолиз, АТФ, КрФ ыдыра-
уы есебінен жүзеге асырылады. Жұмыс басындағы организмнің 
(жұмыс атқарушы бұлшық еттердің) оттегіге қажеттілігі мен бабы-
на келу кезеңіндегі олардың арасындағы шынайы қанағаттануының 
сəйкес келмеуі оттектік тапшылыққа əкеледі.

Ауыр емес аэробтық жаттығуларды (тіпті, субмаксимал-
ды аэробтық қуаттылықты жұмыстарға дейін) орындау кезінде 
оттектік тапшылық «тұрақты» күйдің бастапқы кезеңінде оттегі 
пайдаланудың біраз артық мөлшері есебінен сол жаттығу кезінде-ақ 
жабылады («төленеді»). Максималдыға жуық аэробтық қуаттылық-
ты жаттығуларды орындау кезінде оттектік тапшылықтың тек біразы 
сол жұмыс кезінде-ақ жабылуы мүмкін, ал оның көп дəрежеде 
қалпына келу кезеңіндегі оттектік қарыздың айтарлықтай бөлігін 
құрай отырып, жұмысты тоқтатқаннан соң жабылуы орын алады. 
Максималды аэробтық қуаттылықты жаттығуларды орындау кезінде 
оттектік тапшылық оттектік қарыздылықтың өте елеулі бөлігін 
құрай отырып, қалпына келу кезеңінде тұтасымен жабылады.

Оттегі тапшылығы түзілуіне əкелетін жұмыс басында оттегі 
пайдаланудың баяулап артуы ең алдымен, тыныс алу жəне қан 
айналу жүйелері қызметінің инертті күшеюімен, яғни бұлшық 
ет əрекетіне оттегі тасымалдау жүйесінің баяу бейімделуімен 
түсіндіріледі. Бірақ оттектік тапшылық туындауының жұмыс 
атқарушы бұлшық еттердегі энергиялық метаболизмінің өзінің ки-
нетикасы ерекшеліктерімен байланысты басқа да себептері бар. 

Бабына келу үдерістері неғұрлым тезірек (қысқарақ) болған 
сайын соғұрлым оттектік тапшылық азырақ болады. Сондықтан 
бірдей аэробтық жаттығуларды орындау кезінде оттектік тапшылық 
жаттықпаған адамдарға қарағанда, жаттыққан спортшыларда азырақ 
болады.

«Өлі нүкте» жəне «екінші тыныс алу»

Жаттықпаған адамда ұзақ жəне ауыр бұлшық ет жұмысын 
орындай бастағаннан бірнеше минуттан кейін жұмысты əрі қарай 
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жалғастырудың мүмкін болмауы мен толық əлсіреуді субъективті 
сезінуімен қатар жүретін жұмыс қабілеттіліктің шұғыл төмендейтін 
ерекше күйі туындауы мүмкін. «Өлі нүкте» деп аталатын бұл күй 
кейде жаттыққан спортшыларда да байқалады. Жұмысты шектен 
тыс қарқынды бастау бұл күйдің көріну мүмкіндігін жоғарылатады. 
Ол ауыр субъективті сезімдермен, солардың ішінде бастысы ентігуді 
сезінумен сипатталады. Осымен қатар адамда кеуденің қысылу 
сезімі, бас айналу, ми тамырларының лүпілін сезіну, кейде бұлшық 
ет ауырсынуын сезіну, жұмысты тоқтату ниеті байқалады. «Өлі 
нүкте» күйінің объективті себептеріне жиі жəне салыстырмалы беткі 
тыныс алу, оттегі пайдаланудың жоғарылауы, дем шығарған ауадағы 
СО2 бөлінуінің артуы, жоғары оттегінің вентиляциялық эквиваленті, 
ЖЖЖ жоғарылауы, қанда жəне альвеолалық ауада СО2 мөлшерінің 
жоғарылауы, қандағы рН төмендеуі, тер бөлінудің артуы жатады 
(8-кесте).

«Өлі нүктенің» пайда болуының жалпы себебі бабына келу 
үдерісінде туындаған жұмыс атқарушы бұлшық еттердің оттегіге 
жоғары қажеттілігі мен организмді оттегімен қамтамасыз ететін 
оттегі тасымалдау жүйесі қызметінің жеткіліксіз деңгейі арасындағы 
сəйкессіздіктен туындауы ықтимал. Нəтижесінде бұлшық ет пен 
қанда анаэробтық метаболизм өнімдері, ең алдымен, сүт қышқылы 
жинақталады. Бұл жұмыс басында активті жəне активті емес дене 
мүшелері мен ұлпалары арасындағы жүректің қан айдауының 
(жүректің минуттық қан көлемінің) баяу қайта таратылуынан салы-
стырмалы гипоксия күйін сезінетін тыныс алу бұлшық еттеріне де 
қатысты. 

Уақытша «өлі нүкте» күйін жеңу үлкен ерік күшін қажет етеді. 
Егер жұмыс жалғаса берсе, онда ең алдымен жəне көбінесе, қалыпты 
(«комфортты») тыныс алудың пайда болуымен көрінетін кенеттен 
жеңілдену сезіміне ауысады. Сондықтан «өлі нүкте» ауысқан күйді 
«екінші тыныс алу» деп атайды. Бұл күйдің пайда болуымен ӨВ 
көбіне азаюы, тыныс жиілігінің баяулауы, ал тыныс тереңдігінің 
артуы, ЖЖЖ біраз төмендеуі жүреді. О2 пайдалану жəне дем 
шығарған ауаға СО2 бөліну азаяды, қандағы рН өседі. Тер бөлінудің 
күшеюі байқалады (8-кестені қараңыз). «Екінші тыныс алу» күйі 
организмнің жұмыстардың орындалуын қанағаттандыру үшін 
жеткілікті мобилді екенін көрсетеді. Неғұрлым жұмыс қарқындырақ 
болса, соғұрлым «екінші тыныс алу» ертерек пайда болады.
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«Екінші тыныс алу» пайда болуы əрқашан жаттықтырылу 
дəрежесімен байланысты емес. Кейбір жақсы жаттыққан спортшы-
лар ешқашан бұл күйді сезінбеген. Сонымен қатар жаттықтырылу 
дəрежесі төмен спортшыларда субъективті сияқты «екінші тыныс 
алудың» нақты себептері де объективті байқалған. 

8-кесте
«Өлі нүкте» жəне «екінші тыныс алу» күйінің кейбір 

объективті белгілері
Объективті белгілері «Өлі нүкте» «Екінші тыныс алу»

Тыныс алу
ТЖ жиі жəне

салыстырмалы беткі 
тыныс алу

тыныс жиілігі баяулайды 
жəне тыныс тереңдігі 

артады
О2 пайдалану жоғарылайды төмендейді
Дем шығарған

ауадағы СО2 бөліну
жоғарылайды төмендейді

О2 вентиляциялық 
эквиваленті жоғарылайды төмендейді

ЖЖЖ жоғарылайды төмендейді
Қандағы альвеолалық
ауадағы СО2 мөлшері

жоғарылайды төмендейді

Қанның рН деңгейі төмен жоғарылайды
Тер бөліну жоғарылайды жоғарылайды

Тұрақты жұмыс қабілеттілік күйі

Үнемі аэробтық қуаттылықты жаттығуларды орындау 
кезінде организм қызметінің тез өзгерістері жүретін кезеңнен (ба-
бына келу) соң А. Хилл тұрақты күй деп атаған кезең басталады. 
Ол аз аэробтық қуаттылықты жаттығуларды орындау кезіндегі О2 
пайдалану жылдамдығын анықтай отырып, жаттығудың басында 
тез өсе бастаған О2 пайдалану жылдамдығының əрі қарай белгілі 
бір деңгейде қалатынын жəне көптеген ондаған минуттар бойы 
өзгеріссіз сақталатынын аңғарды. Аз қуаттылықты жаттығуларды 
орындау кезінде тұрақты күй кезеңі барысында организмнің оттегіні 
пайдалануы (оттектік сұраныс) жəне онымен қанағаттануы арасын-
да сандық сəйкестік бар. Сондықтан А. Хилл мұндай жаттығуларды 
«шынайы» тұрақты күй жаттығуларына жатқызды. Оларды ұзақ 
емес орындаудан кейінгі оттектік қарыздылық жұмыс басында пай-
да болған оттектік тапшылыққа ғана тең болады. 

Неғұрлым қарқынды жүктемелерді, яғни орташа, субмаксималды 
жəне максималдыға жуық аэробтық қуаттылықты жаттығулар орын-
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дау барысында оттегі пайдалану жылдамдығының тез артуымен си-
патталатын бабына келу кезеңінен кейін ұзақтығы өте аз болса да, 
бірақ біртіндеп жоғарылайтын келесі кезең басталады. Сондықтан 
бұл жаттығулардағы екінші жұмыс кезеңін «шартты» тұрақты 
күй ретінде белгілеуге болады. Жоғары қуаттылықты аэробтық 
жаттығуларда сол жұмыс уақытындағы оттектік сұраныс пен оның 
қанағаттануы арасында толық тепе-теңдік болмайды. Сондықтан 
олардан кейін неғұрлым жұмыс қуаттылығы мен ұзақтығы жоғары 
болған сайын, соғұрлым көп оттектік қарыз тіркеледі.

Максималды аэробтық қуаттылықты жаттығуларда бабына 
келудің қысқа кезеңінен соң оттегі пайдалану ОМП (оттектік төбе) 
деңгейіне жетеді жəне сондықтан оның одан əрі артуы мүмкін бол-
майды. Кейде тек жаттығудың соңына таман төмендейтін ол əрі 
қарай осы деңгейде қалады. Сондықтан максималды аэробтық 
қуаттылықты жаттығулардағы екінші жұмыс кезеңін «жалған» 
тұрақты күй кезеңі деп атайды. 

Анаэробтық қуаттылықты жаттығуларда екінші жұмыс кезе-
ңін бөліп көрсетуге болмайды, өйткені оларды орындау барысын-
да барлық уақытта оттегі пайдалану жылдамдығы тез жоғарылайды 
жəне басқа да физиологиялық қызметтердің өзгерістері жүреді. Осы 
мағынада анаэробтық қуаттылықты жаттығуларда тек бабына келу 
кезеңі бар деп айта аламыз. 

Кез келген аэробтық қуаттылықты жаттығуларды орындаудың 
екінші кезеңі барысында (оттегі пайдалану жылдамдығы бойынша 
анықталатын шынайы, шартты немесе жалған тұрақты күй) көптеген 
жетекші физиологиялық көрсеткіштер баяулап өзгереді (29-сурет).

29-сурет. Субмаксималды аэробтық жұмыс барысында жүрек-тамыр 
жүйесі қызметі («дрейф») көрсеткіштерінің өзгерістері (0-ге жұмыстың 10 

минутында көрсеткіштер алынған) (Я. М. Коц бойынша)
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Осы салыстырмалы баяу функциялық өзгерістер «дрейф» 
деп аталады. Неғұрлым жаттығудың қуаттылығы артқан сайын, 
соғұрлым функциялық көрсеткіштер «дрейфі» жылдамдығы жоғары 
болады (30-сурет) жəне керісінше, неғұрлым жаттығу қуаттылығы 
төмен болған сайын (ұзақтау болған сайын), соғұрлым «дрейф» 
жылдамдығы төмен болады.

Сонымен О2 пайдалану деңгейі ОМП-дан 50% асатын аэробтық 
қуаттылықты жаттығулардың барлығында басқа барлық анаэробтық 
қуаттылықты жаттығулардағы сияқты О2 пайдалану жылдамдығы 
мен басқа да көрсеткіштер бойынша қызметтері өзгермейтін күймен 
сипатталатын шынайы тұрақты жұмыс кезеңін бөліп көрсетуге бол-
майды.

Мұндай үлкен аэробтық қуаттылықты жаттығулар үшін негізгі 
жұмыс кезеңін псевдо немесе жалған (квази) тұрақты күй неме-
се баяу функциялық өзгерістер («дрейф») жүретін кезең ретінде 
қарастыруға болады. Осы өзгерістердің көпшілігі жұмыс барысында 
қажу үдерісі дами отырып, сол жүктемені орындауға организмнің 
бейімделуінің күрделі динамикасын көрсетеді. 

30-сурет. Орындалатын жүктеме қуаттылығымен ЖЖЖ «дрейф» 
жылдамдығы мен өлшемінің (амплитудасы) байланысы (Я. М. Коц 

бойынша)

Организмнің квази тұрақты күйі кезеңінде жүрек-тамыр, 
тыныс алу, жүйке-бұлшық ет, эндокриндік жəне т.б. жүйелер 
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қызметінің біртіндеп қайта құрылулары жүреді. Осы кезең бары-
сында систолалық көлем баяу төмендейді, бірақ ЖЖЖ өтемелі 
жоғарылайды, сондықтан жүректің минуттық қан көлемі өзгеріссіз 
қалады (29-суретті қараңыз). Қан айналымдағы қан көлемі 
төмендейді, содан соң біртіндеп, бірақ толық емес қалпына келеді. 
Жылу шығарудың күшеюіне əкелетін тері қан айналысының ар-
туымен қан айналысының қайта таратылуы жүреді. Осы жəне т.б. 
жылу реттеуші қайта құрылуларға қарамастан дене температура-
сы үздіксіз (толассыз) жоғарылайды. Квази тұрақты күй кезеңінде 
сонымен қоса артериялық, əсіресе, систолалық қан қысымы үнемі 
өзгеріп отырады. 

Жаттығуды орындау үдерісінде барлық уақытта тыныс жиілігі 
сияқты тыныс тереңдігінің де есебінен ӨВ жоғарылайды. Оттегі 
бойынша альвеолалық-артериялық айырмашылық өседі. СО2 
парциалдық кернеуі мен артериялық қанның рН төмендеу тенден-
циясы байқалады. Салыстырмалы өзгеріссіз жүректің минуттық 
қан көлемінде О2 пайдалану жылдамдығының біраз жоғарылауын 
қамтамасыз ететін, ал жүректің минуттық қан көлемінің төмендеу 
тенденциясы кезінде салыстырмалы О2 пайдалану жылдамдығын 
тұрақты ұстайтын АВА-О2 біртіндеп артады. 

Жұмысты аэробтық қамтамасыздандыруға қатысатын тотығуға 
ұшырайтын майлар үлесінің артуын жəне сəйкесінше, көмірсу 
үлесінің кемуін көрсететін тыныс коэффиценті квази тұрақты күй 
кезеңі барысында біртіндеп төмендейді.

Жаттығуды орындау үдерісінде бұлшық еттің жұлын мотонейрон-
дары импульсациясының күшеюін айғақтайтын олардың электрлік 
белсенділігі үздіксіз өседі. Бұл күшею бұлшық еттің қажуын өтеу 
үшін жаңа қозғалыс бірліктері (ҚБ) рекрутирлеу үдерісін көрсетеді. 
Мұндай қажу белсенді ҚБ бұлшық ет талшықтарының жиырылу 
қабілетінің біртіндеп төмендеуімен аяқталады.

Жаттығуды орындау барысында ішкі секреция бездері 
кейбіреулерінің қызметі күшейсе, басқаларының қызметі əлсірейді. 
Соның ішінде қандағы адреналин жəне норадреналин мөлшерінің 
жоғарылауымен көрінетін симпатикалық-адреналдық жүйенің 
белсенділігі өседі. 

Қозғалыс жəне вегетативтік қызметтердің реттелуін жəне осы 
қызмет күйінің өзгерістерін жүзеге асыратын жүйелер белсенділігі-
нің біртіндеп күшеюінің көрінісі жаттығуды жалғастыру шамасы 
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бойынша жүктеме ауырлығын үздіксіз жоғарылатуды субъективті 
сезіну болып табылады.

Квази тұрақты күй жаттығуларына орындалатын жаттығулар 
қуаттылығының жоғарылауына орай мөлшері өсіп отыратын оттектік 
қарыздылықтың болуы тəн. Бұл жаттығулардың физиологиялық си-
паттамасы ретінде квазитұрақты күй кезеңінің басында (көбіне, 5-10 
минутта) тіркелетін көрсеткіштер қолданылады. 
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V ТАРАУ
СПОРТШЫЛАР ҚАЖУЫНЫҢ ЖƏНЕ ҚАЛПЫНА 

КЕЛУІНІҢ ФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

Қажу түсінігі

Қажу үдерісі – дене жұмысын орындау кезеңінде түрлі мүшелер, 
жүйелер жəне тұтас организмде жүретін ақыр аяғында оны 
жалғастырудың мүмкін болмауына əкелетін өзгерістер жиынтығы. 
Қажу күйі жұмыс əсерінен шаршауды субъективті сезінумен көріне-
тін жұмысқа қабілеттіліктің уақытша төмендеуімен сипатталады. 
Адам қажу күйінде қажетті жұмыс қарқындылығы деңгейін жəне 
(немесе) сапасын (орындау техникасын) ұстап тұруға мүмкіндігі 
жетпейді немесе оны жалғастырудан бас тартуға тура келеді. 

Қажу – жұмыс салдарынан жəне қайта қалыптасу үдерістерінің 
жеткіліксіздігінен туатын жағдай. Ол жұмысқа қабілеттіліктің 
төмендеуі реттеуші механизмдер мен жүйелердің, мүшелердің өзара 
əрекеттестігінің бұзылуы жəне шаршау түйсігі арқылы сипатталады.

Қажу жұмыс кезінде организмді əлсіретпеу жəне оны əсіресе, 
стрестен сақтау əрекеттерін жасайды. Сонымен бірге ол организмнің 
қосалқы мүмкіндіктерін іске қосып, жұмысқа қабілеттілікті көтеретін 
қайта қалыптастыру үдерістеріне аса зор ықпалын тигізеді. 

Қажу күштің жəне төзімділіктің азаюымен, қозғалыс 
координациясының төмендеуімен, сол бір жұмысты орындау 
кезінде жұмсалатын энергияның артуымен, ақпаратты қайта өңдеу 
жылдамдығының баяулауымен, естің (зерденің) төмендеуімен жəне 
зейіннің шашырауымен, т.с.с. көрінеді. Қажу критерийі жұмыстың 
сандық жəне сапалық көрсеткіштерінің, сонымен қатар жұмыс 
кезіндегі дене қызметінің немесе арнайы қойылатын сынақтарға 
(тест) жауап берудегі өзгерістер болып табылады. 

Кез келген жұмыс түрінде қажудың алдын алудың тиімді тəсілі 
еңбек мотивациясын жəне дене дайындығын жоғарылату болып са-
налады. 

Шаршау – ұзақ немесе қарқынды жұмыс кезінде туындайтын 
физикалық, биохимиялық жəне психофизиологиялық қызметтер 
өзгерістерінің жиынтығымен көрінетін қажуды субъективті сезіну.
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Сол бір жүктемеге туындаған қажудың тереңдігі белгілі 
бір жұмыс түріне бейімделу мен спортшының жаттықтырылу 
дəрежесіне, физикалық пен психикалық күйіне, мотивация жəне 
жүйке-эмоциялық абыржу деңгейіне байланысты. Дене еңбегінде, 
кез келген ауырлықта (қарқындылықта) орындалатын жаттығуларда, 
сонымен қатар ой еңбегінде қажу дəрежесі жалпы дене жұмыс 
қабілеттілігінің деңгейі төмен болған сайын жоғары болады.

Қажу локализациясы (жинақталуы) жəне механизмдері

Сипаты мен қуаттылығы бойынша əртүрлі жаттығуларды орын-
дауда физиологиялық жүйелердің қатысу деңгейі бірдей емес. 
Кез келген жаттығуды орындау кезінде қызметтік мүмкіндіктері 
адамның сол жаттығуды қажетті қарқындылық пен (немесе) 
сапа деңгейінде орындау қабілетін анықтайтын негізгі жетекші 
жүйелерді бөліп көрсетуге болады. Бұл жүйелердің олардың макси-
малды мүмкіндіктеріне қатысты жүктелу дəрежесі сол жаттығуды 
орындаудың шекті ұзақтығы мен (немесе) сапасын анықтап қана 
қоймай, яғни қажу күйінің туындау кезеңін анықтайды. Сонымен, 
жетекші жүйелердің қызметтік мүмкіндіктері сол жаттығудың орын-
далу қарқындылығын, шекті ұзақтығын жəне (немесе) сапасын 
анықтап қана қоймай əрі лимиттейді.

Əртүрлі жаттығуларды орындау кезінде қажу себептері əркелкі 
болады. Қажудың негізгі себептерін қарастыру екі негізгі түсінікпен 
байланысты. 1-түсінік – қажу локализациясы (жинақталуы), яғни сол 
жетекші жүйелердің (немесе жүйенің) функциялық өзгерістері қажу 
күйінің туындауын анықтайды. 2-түсінік – қажу механизмдері, яғни 
жетекші физиологиялық жүйелер қызметіндегі сол нақты өзгерістер 
қажудың дамуын негіздейді.

Қажудың жинақталуы бойынша кез келген жаттығудың орында-
луын қамтамасыз ететін жүйелердің:

1. Реттеуші жүйелер – орталық жүйке жүйесі, вегетативтік жүйке 
жүйесі жəне гормондық-гуморалдық жүйе;

2. Бұлшық ет əрекетін вегетативтік қамтамасыз ету жүйелері – 
тыныс алу, қан жəне қан айналу жүйелері; 

3. Орындаушы жүйе – қозғалыс (перифериялық немесе шеткі 
жүйке-бұлшық ет) аппараты сияқты 3 негізгі тобын қарастыруға бо-
лады. 
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Қажудың пайда болуында жоғары жұмыс қабілеттілігі 
сақталатын, ерік күшімен демелетін жасырын, жеңуге болатын қажу 
болады. Қозғалыс əрекетінің үнемділігі бұл жағдайда төмендейді, 
жұмыс жоғары энергия жұмсалумен орындалады. Бұл өтелетін 
қажудың түрі. Жұмысты əрі қарай орындау кезінде өтелмейтін қажу 
пайда болады. Бұл күйдің басты белгісі жұмыс қабілеттілігінің 
төмендеуі болып табылады. ОЖЖ-нде қорғану тежелуінің дамуы 
жұмысты тоқтатуға əкеледі. Өтелмейтін қажу кезінде бүйрекүсті безі 
қызметі төмендейді, тыныс алу ферменттерінің белсенділігі азаяды, 
анаэробтық гликолиз үдерістерінің екіншілік күшеюі жүреді. Дене 
жаттығуларын орындау кезінде дамитын қажу олардың тиімділігінің 
жəне спорттық нəтиженің төмендеуіне əкеледі.

Қажудың даму механизмін тереңірек ұғынбай жаттықтыру 
үдерісін дұрыс ұйымдастыру мүмкін емес. Қажу физиологиясын-
да кеңінен тараған нейрогендік қағиданың негізін И. М. Сеченов 
қалаған. Ол өзінің эргографиялық жұмыстары арқылы белсенді 
тынығу феноменін ашып, бұлшық ет жұмыс қабілеттілігінің 
төмендеуі жүйке орталығына байланысты екендігін көрсетті. Оның 
бұл көзқарасы басқа физиологтардың еңбегінде одан əрі дамыды.

И. П. Павлов қажу мен қалпына келуді бір үдерістің екі жағы 
деп түсіндіреді. Олардың қатынастары – тірі құрылымның əрекет 
күйі немесе төмен белсенділікке ауысуы негізі. И. П. Павлов идея-
ларын Г. Ф. Фольборт дамытып, қажуды түгесілу мен қалпына келу 
үдерістері арақатынастарына тəуелді күй ретінде қарастырудың 
принциптік дұрыстығын көрсетті. 

Н. Е. Введенский мен А. А. Ухтомскийдің зерттеулері бойынша, 
қажу орталық тежелуден жəне жұмыс əрекетінің үйлеспеушілігінен 
шығады. Л. А. Орбели жəне оның шəкірттері қажуды жүйке 
орталығына əсер ететін шашыраңқы вегетативтік əсерленістерден 
туады деп санады.

Кез келген жаттығуды орындау кезінде бұлшық ет əрекетін жəне 
оның вегетативтік қамтамасыз етілуін реттейтін жүйке орталықтары 
күйінің функциялық өзгерістері жүреді. Мұнда қажуға неғұрлым 
«сезімтал» ми қыртысындағы жүйке орталықтары болып табыла-
ды. Орталық жүйкелік қажу қызметтердің, соның ішінде қызметтер 
(соның ішінде, қозғалыс) координациясының бұзылуымен, шаршау 
сезімінің туындауымен көрінеді. И. М. Сеченов (1903) өз еңбектерін-
де «шаршауды сезіну көзі кəдімгі жұмыс атқарушы бұлшық еттер 
болса, мен оны . . . ОЖЖ-не жатқызамын», – деп жазған. 
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Орталық-жүйкелік қажу механизмдері көп қырынан əлі де 
ашылмаған. И. П. Павлов теориясына сəйкес жүйке жасушаларының 
қажуы – олардың қарқынды немесе ұзақ белсенділік əсерінен ту-
ындайтын қорғаныс тежелуінің көрінуі. Мұндай тежелу жұмыс 
кезінде ОЖЖ барлық деңгейіне, тіпті, ми қыртысына дейін 
жеткізілетін жұмысшы бұлшық ет, буын рецепторларынан қарқынды 
пропиоцептивті импульсация нəтижесінде туындайды. Тежелу – 
жүйке жүйесін сақтайтын, ал ол арқылы нəтижесі организмнің 
тіршілік қабілеттілігін жоғалтуы мүмкін болатын барлық мүшелер 
мен ұлпаларды түгесілуден қорғайтын əмбебап механизм. 

Қажу вегетативтік жүйке жүйесі жəне ішкі секреция бездері 
қызметтерінің өзгерістерімен байланысты болуы ықтимал. 

А. А. Виру бойынша екіншісінің əсіресе, ұзақ жаттығулар 
кезінде маңызы зор. Бұл жүйелер қызметінің өзгерістері бұлшық ет 
əрекетінің энергиялық қамтамасыз етілуін, вегетативтік қызметін 
реттеудегі бұзылуларға əкелуі мүмкін. 

Қажудың туындау себептері вегетативтік қамтамасыз 
ету жүйелерінде, ең алдымен, тыныс алу жəне жүрек-тамыр 
жүйелерінде орын алған көптеген физиологиялық өзгерістері болуы 
мүмкін. Мұндай өзгерістердің басты салдары жұмыс атқарушы адам 
организмінің оттегі тасымалдау қызметтерінің төмендеуі болып та-
былады. 

Қажу орындаушы аппараттың, яғни жұмыс атқарушы бұлшық 
еттің өзінде жүретін өзгерістермен де байланысты болуы мүмкін. 
Мұнда бұлшық еттік (шеткі) қажу немесе бұлшық ет талшығы жиы-
рылу аппаратының өзіндегі, немесе жүйке-бұлшық ет синапсындағы, 
немесе бұлшық ет талшықтарының электрлік-механикалық байла-
ныс жүйесіндегі туындайтын өзгерістер нəтижесі болып табылады. 
Кез келген осы локализациялар кезінде бұлшық еттік қажу бұлшық 
еттің жиырылу қабілетінің төмендеуімен көрінеді (31-сурет). 

Соңғы жылдары адам бұлшық етінің қажуын түсіндіру үшін 
ұсынылған ми қыртысы теориясы бойынша, қажуға орталық 
жүйке жүйесінің күйі (эмоция, сезу тітіркендіргіштері, белсенді 
тынығу, автоматты (дағдылы) қимылдар, т.б.) зор ықпалын тигізеді. 
Өйткені қажудың орталық механизмдері ми қыртысы деңгейінде 
тұйықталатындығы көрсетіледі. Қажу кезінде жұмыс қабілеттіліктің 
динамикасы қозғалыс талдағышының тежелуші элементтерімен бай-
ланысты. Жұмыстың бастапқы кезінде жоғары өрлейтін импульс-
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тер қозғалыс талдағышының орталығын сергітеді, оның қабілетін 
арттырады. А. А. Ухтомскийдің айтуынша, жүйке орталығының 
нəрленісі (трофикасы), ширақтығы көтеріледі, ол ырғаққа үйрену 
деп аталады. Жұмыс үстінде бұрынғы қалпына келу белсендіріледі, 
ол іс-əрекеттің физиологиялық ырғағын жеделдетеді.

31-сурет. Статикалық жұмысқа дейін жəне одан кейін жұмыс атқарушы 
бұлшық ет жүйкесін стандартты электрлік тітіркендіруге жауап ретінде 
олардың электрлік белсенділігі (ЭБ) мен жиырылу қабілетінің (ЖҚ) 

төмендеуімен көрінетін бұлшық еттік қажу  (Я. М. Коц, С. П. Кузнецов 
бойынша)

Нейрофизиологиялық зерттеулер торлы құрылымның жоғары 
жүйке орталықтарын сергітетін, яғни жеңілдеткіш ықпалын 
көрсетеді. Қажу кезіндігі ми қыртысы орталықтары жұмыскерлігінің 
төмендеуі тек мүмкіндік қорының азаюымен ғана емес, оларда туа-
тын тежелу үдерістеріне байланысты. Олар өзара шиеленісіп, жүйке 
орталығының ширақтығын, яғни əрекеттер көрінісін əлсіретеді.

Бұлшық еттің қажуы. Бұлшық етті ұзақ уақыт белгілі бір ыр-
ғақпен тітіркендіріп отырса, ол қажиды, оның жиырылу қабілеті 
біртіндеп төмендеп, ақыры мүлде жауап бермей қояды. Бұл уақытша 
құбылыс. Біраз үзіліс жасап, тынықтырса, ет қайтадан жиырыла 
бастайды, біртіндеп жиырылу қасиеті бастапқы қалпына келеді. 
Бұлшық еттің қажуын жазып алуға болады, ол эргограмма деп ата-
лады. Бұлшық еттің жиырылуы пессимум жиілігінен де тоқталады. 
Бірақ қажу мен пессимум жиілікте жиырылу тоқтағанмен бұл 
екі құбылыстың себебінде жəне физиологиялық қасиеттерінде 
ерекшеліктер бар. Бұлшық еттің қажуы ұзақ уақыт жиырылу 
қызметін атқару нəтижесі, дем алған соң еттің жұмыс қабілеттілігі 
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бұрынғы қалпына келеді. Пессимум жиілікте тітіркендіргіш 
жиілігін төмендетсе (өзгертсе) болғаны, бұлшық ет дем алмай-
ақ тітіркендіргіш күшіне сəйкес жиырылады жəне қажыған етте 
кездесетін химиялық өзгерістер мен контрактура мұнда болмайды. 
Қажи бастаған кезде еттің латенттік кезеңі ұзарады, жиырылу күші 
(амплитудасы) біртіндеп төмендейді. Бұлшық еттің босауы көпке со-
зылады, жұмысы тоқтағанмен ет толық босамайды. Мұны қалдық  
жиырылу (сіресу) немесе контрактура деп атайды. Контрактураның 
шамасы тітіркендіргіштің күшіне байланысты. Контрактура кей-
де басқа себептермен де ауру сезімін тудыратын тітіркендіргіштің 
əсерінен, ацетилхолиннің немесе адреналиннің көбеюінен, 
симпатикалық жүйке қозуынан жəне еттегі ыдыраған заттар бұрынғы 
деңгейіне келмесе, жұмыс кезінде зат алмасуы қарқынына байланы-
сты еттің температурасы 45-60°С-қа дейін жоғарыласа пайда бола-
ды. 

Өткен ғасырдың өзінде бұлшық ет қажуының: 
1. Энергиялық ресурстардың түгесілуі, əлсіреуі;
2. Энергиялық заттар ыдырау өнімдерінің жинақталуынан бітелу 

немесе улану;
3. Оттегінің жеткіліксіз түсуінен тұншығу сияқты 3 негізгі 

механизмі қалыптасқан. 
Қазіргі кезде түрлі жаттығуларды орындау кезінде қажудың пай-

да болуында бұл механизмдер рөлінің əр алуан екендігі анықталған. 
Қаңқа еті бірыңғай салалы бұлшық етке қарағанда тез қажиды. 
Бұлшық еттің қажу себебі толығынан зерттелмеген.

И. Шифф бұлшық еттің қажуы оның энергия қорының əсіресе, 
гликогеннің азаюынан деп түсіндіреді («əлсіреу» теориясы). 
Бірақ қажыған бұлшық етте гликоген біржола жойылып кетпейді, 
оның деңгейі қажыған соң да əжептəуір болады. Е. Пфлюгер 
бұлшық еттің қажуы ұзақ жұмыс істеу салдарынан етте сүт, фос-
фор қышқылдарының жəне басқа да ыдырау өнімдерінің жиналуы-
нан («улану» теориясы) деп санайды. Осыған байланысты бұлшық 
еттегі зат алмасу бұзылады. Фосфор қышқылы Ca²+ иондарымен 
əрекеттесіп, еттің қозу жəне жиырылу қасиеттерін төмендетеді жəне 
əрекет потенциалының тууын кешіктіреді. Тəжірибе жүзінде денеден 
жекеленіп алынған бұлшық ет қажыған соң, оның қоректі ерітіндісін 
(Рингер сұйықтығын) төгіп, қайта жаңартса, бұлшық еттің жұмыс 
қабілеттілігі тез қалпына келетіні дəлелденген. 
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Жекеленген бұлшық етте оттегі жоқ тек азотқа толған ауада 
сақтап тітіркендірсе ондай бұлшық ет тез қажиды («тұншығу» тео-
риясы).

Осы аталған пікірлер бұлшық еттің қажу сырын толық 
анықтамағанымен, оның жеке себептерін көрсете алады. Орга-
низмнен бөлінбеген бұлшық ет қажыған кезде, оның химиялық 
құрамындағы гликогеннің, АТФ қышқылының, креатинфосфаттың 
азаятыны жəне актиннің өзгеретіні анықталды. Актомиозиннің 
сульфогидрилдік тобы азаяды немесе ол басқа заттармен қосынды 
құрады. Сөйтіп, бұлшық ет қажығанда оның ферменттік қасиеті 
төмендейді. Мұндай химиялық өзгерістердің дəрежесі жекеленген 
бұлшық еттерде өте жоғары, ал организмнен бөлінбеген бұлшық ет-
терде өте төмен болады. Өйткені бұлшық етке қан арқылы оттегі, 
қоректік жаңа заттар жеткізіліп, ыдырау өнімдері уақытында 
шығарылып тұрады. Организмнен бөлініп алынбаған бұлшық 
етті жиырылуы тоқтағанша жүйке арқылы тітіркендіріп, одан соң 
бұлшық еттің өзін тітіркендірсе, бұлшық ет жиырылып қажығанын 
көрсетеді. Мұнда бұлшық еттен бұрын мионевралдық синапс қажиды 
(Н. Е. Введенский). Демек, организмде ет жұмысының тоқтауы оны-
мен байланысты синапстардың, нейрондардың қажуынан да болуы 
мүмкін. Сайып келгенде, біртұтас организмде еттің қажуы көп се-
бептер ықпал ететін үдеріс. 

Анаэробтық жаттығуларды, əсіресе, максималды жəне 
максималдыға жуық қуаттылықты жаттығуларды орындау кезінде, 
бұлшық еттік қажудың пайда болуында фосфагендердің бұлшық ет 
ішілік қорының түгесілуі маңызды рөл атқарады (32 А-сурет). 

Оларды орындау соңында бастапқы деңгейден АТФ мөлшері 
30-50%-ға, ал КФ 80-90%-ға төмендейді. Бұл жаттығулар үшін фос-
фагендер жетекші энергиялық субстрат болып табылатындықтан 
олардың түгесілуі бұлшық ет жиырылуының қажетті қуаттылығын 
ұстап тұра алмауға əкеледі. Неғұрлым жүктеме қуаттылығы төмен 
болса, соғұрлым жұмыс соңында жұмыс атқарушы бұлшық ет-
терде фосфагендер мөлшері аз кемиді (32 Б-сурет) жəне бұл кему 
бұлшық ет қажуының туындауында көп рөл атқармайды. Аэробтық 
жаттығуларды орындау кезінде бұлшық ет ішілік фосфагендер азай-
майды немесе айтарлықтай болмайды. Сондықтан бұл механизм 
аталмыш жаттығуларды орындаудағы қажудың дамуында қандай да 
бір рөл атқармайды. 
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32-сурет. Шекті ұзақтықтығы əртүрлі анаэробтық жəне аэробтық жаттығу 
барысында жұмысшы бұлшық еттердегі фосфагендер (А) мен лактат (Ə) 

концентрациясы (стрелка жұмысты тоқтату кезімен сəйкес);
Əртүрлі салыстырмалы аэробтық қуаттылықты жаттығулардан 

кейін жұмысшы бұлшық еттердегі фосфагендер (Б) мен лактат (В) 
концентрациясы (Д. Карлссон бойынша)

Максималдыға жуық жəне əсіресе субмаксималды анаэробтық 
қуаттылықты, сонымен қатар максималды аэробтық қуаттылықты 
жаттығуларды орындау кезінде жұмысшы бұлшық еттердің энер-
гиямен қамтамасыз етілуінде анаэробтық гликолиз (гликогенолиз) 
жетекші немесе маңызды рөл атқарады. Бұл реакция нəтижесінде 
бұлшық ет жасушасында сутек иондары концентрациясының 
жоғарылауына (рН төмендеуіне) əкелетін сүт қышқылы көп мөлшерде 
түзіледі (32 Ə-сурет). Нəтижесінде гликолиз жылдамдығы жəне 
сəйкесінше, бұлшық ет жиырылуының қажетті қуаттылығын ұстап 
тұруға қажетті энергия өндірілу жылдамдығы тежеледі. Сонымен 
жұмысшы бұлшық еттерде сүт қышқылының жинақталуы бұлшық ет 
қажуының (рН төмендеуі) субмаксималды анаэробтық қуаттылықты 
жаттығуларды орындау кезінде жетекші жəне максималдыға жуық 
анаэробтық, максималды аэробтық қуаттылықты жаттығуларды 
орындау кезінде өте мəнді механизмдері болып табылады.
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Максималды анаэробтық қуаттылықты жаттығуларды орындау 
кезінде бұлшық еттік гликогенолиз жүріп үлгермейді. Сондықтан 
бұлшық ет жасушаларында лактаттың жинақталуы көп болмай-
ды. Аэробтық қуаттылықты жаттығу кезінде неғұрлым жүктеме 
қуаттылығы төмен болса, соғұрлым анаэробтық гликолиздың бұлшық 
еттің энергиямен қамтамасыз етілуінде рөлі аздау болады жəне 
сəйкесінше, жұмыс соңында бұлшық етте лактат мөлшері соғұрлым 
төмен болады (32 В-сурет). Максималды анаэробтық қуаттылықты 
жаттығуларды орындау кезіндегі сияқты максималды емес аэробтық 
қуаттылықты жаттығуларды орындау кезінде де бұлшық етте 
лактаттың айтарлықтай жинақталуы болмайды. Сондықтан бұл ме-
ханизм бұлшық ет қажуының дамуында соншалықты маңызды рөл 
атқармайды. 

Қажудың дамуында көмірсу ресурстарының (бірінші кезек-
те жұмысшы бұлшық ет пен бауырдағы гликогеннің) түгесілуі 
маңызды, ал кейбір жаттығулар үшін шешуші рөл атқарады. Бұлшық 
ет гликогені анаэробтық жəне максималды аэробтық жаттығулардың 
энергиялық қамтамасыз етілуі үшін (фосфагендерді есептемегенде) 
негізгі субстрат болып табылады. Жаттығуларды орындау кезінде 
бұлшық ет гликогені шығыны көп емес, яғни бастапқы мөлшерден 
30%-ға дейін жəне бұлшық ет қажуының маңызды факторы ретінде 
қарастырыла алуы мүмкін емес. 

Максималдыға жуық жəне субмаксималды аэробтық 
жаттығуларда көмірсулар (бұлшық ет гликогені мен қан глюкозасы) 
тотығу реакцияларына пайдаланылатын жұмысшы бұлшық еттердегі 
негізгі энергиялық субстрат болып табылады. Субмаксималды 
аэробтық жаттығуларды орындау үдерісінде бұлшық ет гликогені 
əсіресе, айтарлықтай шығындалады, сондықтан жалғастыруды 
тоқтатқан сəт көбіне негізгі жұмысшы бұлшық еттерде гликогеннің 
толықтай немесе тіпті, толық шығындалуымен сəйкес келеді. Бұл 
аталмыш жаттығуларды орындау кезінде бұлшық ет гликогенінің 
түгесілуін қажудың жетекші механизмі деп есептеуге негіз болады.

Неғұрлым төмен (орташа жəне төмен) аэробтық қуаттылықты 
жаттығулардың энергиямен қамтамасыз етілуінде көмірсулармен 
қатар майлар да (жаттығу қуаттылығы неғұрлым төмен бол-
са, соғұрлым олардың салыстырмалы рөлі көбірек) маңызды рөл 
атқарады. Мұндай жаттығуларды орындау соңында жұмысшы 
бұлшық еттердегі гликоген мөлшері субмаксималды аэробтық 
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жаттығулар кезіндегі дəрежедей болмаса да айтарлықтай 
төмендейді. Сондықтан оның түгесілуі қажудың жетекші факторы 
ретінде қарастырылмайды. Дегенмен, бұл маңызды фактор, себебі 
жұмысшы бұлшық еттегі гликоген мөлшерінің төмендеу шегі бо-
йынша олар жүйке жүйесі үшін жалғыз энергиялық көз болып та-
былатын қан глюкозасын көп дəрежеде пайдаланады. Жұмысшы 
бұлшық еттердің глюкозаны пайдалануының артуынан бауырдағы 
гликоген қоры төмендейді. Гликогеннің ыдырауы қанға глюкозаның 
түсуін қамтамасыз ететіндігі белгілі. Сондықтан орташа аэробтық 
қуаттылықты жаттығуларды орындау кезінде қандағы глюко-
за мөлшері төмендеп, гипогликемия дамиды, ол ОЖЖ қызметінің 
бұзылуына жəне қажуға əкелуі мүмкін. Бұлшық ет пен бауырда 
гликогеннің бастапқы мөлшері неғұрлым жоғары болған сайын, бұл 
жаттығуларды орындау кезінде соғұрлым кешірек гипогликемия 
дамиды жəне қажу пайда болады. Арақашықтықта көмірсуларды 
(глюкозаны) қабылдау бұл құбылыстардың алдын алады жəне пай-
да болу уақытын алыстатады. Осымен қатар егер көмірсулар сөреге 
дейін қабылданса, онда қанға инсулиннің бөлінуі жоғарылайды жəне 
жұмыс кезінде глюкоза концентрациясы төмендейді, яғни соғұрлым 
гипогликемия тез дамып қажу пайда болады. 

Қажу мектеп жасындағы балаларда ОЖЖ қызметінің бірқатар 
ерекшеліктеріне байланысты ересектерге қарағанда тезірек дами-
ды. Балаларда ішкі тежелу, əсіресе, ажырату жəне кешікпе теже-
лу үдерістері тезірек бұзылады. Мұнда зейін төмендеуі, қорғаныс 
тежелуі дамуы мен ми қыртысы жасушалары қозғыштығының 
төмендеуі нəтижесінде белсенділіктің дереу төмендеуіне ауысатын 
қозғалыс мазасыздығының пайда болуы көрінеді. 

Балаларда қажудың феноменологиялық картинасы мен оның 
дамуындағы жеке факторлардың рөлі ересектердегі сияқты сан ал-
уан. Дегенмен, балаларда қалпына келу үдерістері өтуі мен қажудың 
дамуы жылдамдығының ересектерден айтарлықтай айырмашылығы 
бар. Балалармен сабақ жүргізу біркелкі, бірсарынды (монотонды) 
болмау керек, түрлі жұмыс түрлерін кезектестіріп отыру қажет. 
Сонымен қатар балалардың жұмысқа қабілеттілігінің біріншіден, 
соңғы сабаққа жəне дүйсенбіден сенбіге қарай төмендейтінін еске-
ре отырып, оқушының күн режимінде дене мен ой жүктемелері 
мазмұнына, сол сияқты оларды белсендіру құралдары мен əдістеріне 
мəн беру аса маңызды.
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Қажудың түрлері

Қажу дене жəне ой еңбектерінде пайда болады. Ол жедел (қысқа 
мерзімде туады) жəне созылмалы (ұзақ мерзімде – айлар немесе 
жылдар бойы) əртүрлі физиологиялық жүйелер мен тұтас организм-
де байқалады. Қажу жалпы жəне жергілікті болып бөлінеді. Жалпы 
қажуда тұтас организмнің əрекеттері өзгереді, ал жергілікті қажуда 
кейбір бұлшық еттердің, жеке талдағыштардың, т.б. қызметтері 
төмендейді.

Дене жүктемесінен кейінгі жергілікті қажу жүйке 
орталықтарында, синапстарда жəне бұлшық еттің өзінде туатын 
өзгерістерге байланысты. Жүйке орталықтары қызметі өзгерістері 
олардың белсенділігі мен ширақтығының төмендеуінен, қозу-тежелу 
үдерістері байланыстарының бұзылуынан туады. 

Реципроктық қарым-қатынастың нашарлауынан қосарлас (си-
нергист) бұлшық еттердің өзар үйлесу тəртібі жойылады. Сондықтан 
бұлшық еттердің ширақтығы мен қозғыштығы төмендейді жəне 
оның күші мен жиырылу жылдамдығы əлсірейді. Қажу кезінде 
еттің энергия қоры азайып, кальций мен калий иондарының балан-
сы өзгереді, синапстың ацетилхолинге сезімталдығы төмендейді. 
Қажудың пайда болуы бұлшық ет қан айналысына да байланысты. 
Өте жақсы жаттыққан бұлшық еттер шыдамды (төзімді) келеді. 
Жергілікті өзгерістер нəтижесінде организмнің жалпы қажуы туа-
ды. Ол орталық жүйке жүйесінің жоғары бөлімдерінен басталады. 
Өйткені қозғалыс орталығы мен вегетативтік жүйелер қызметін 
реттейтін орталықтардың өзара əрекеттесу үйлесімі бұзылады. Со-
нымен қатар жалпы қажу кезінде оны сана арқылы ерікті үйлестіру 
нашарлайды. Бұлшық еттің жиырылу күші мен жылдамдығы, 
шыдамдылығы төмендейді. Жалпы қажу кезінде жүректің жиы-
рылу күші əлсірейді, жиілігі артады. Қанның систолалық көлемі 
өсіп, диастолалық қысымы көтеріледі. Осыған байланысты жұмыс 
атқарушы мүшелер қанмен нашар қамтамасыз етіледі. Сонымен 
бірге өкпе вентиляциясы, оттегіні пайдалану азаяды. Организмнің 
энергия қоры сарқылады, əсіресе, гликоген жетіспейді.

Жалпы қажу статикалық қимылдарда, бұлшық еттің үздіксіз 
жиырылуы кезінде пайда болады. Бұл жағдайда кенеттен жүрек 
əлсіреп, əртүрлі аймақтарда қан айналысы бұзылады, демікпе, циа-
ноз, үйлесімсіз қимыл байқалады. ОЖЖ мүшелер мен жүйелерді 
бірлестіріп, əрі олардың қызметтерін үйлестіріп үлгермейді. 
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Сондықтан вегетативтік жүйе организмді дер кезінде қоректік зат-
тармен, энергиямен қамтамасыз ете алмайды. 

Жедел (жіті) қажу дағдыланбаған адамдарда ұзақ жұмыстың 
алғашқы сəтінде кездеседі. Ол мүшелер мен жүйелерді бұрынғы 
қалпына келтіру қоры азайғандықтан жəне реттеуші механизмнің 
олқылықтарынан туындайды. 

Бұл қажу қоршаған орта температурасы мен ылғалдылығы 
жоғары болған жағдайда тез пайда болады. Өйткені адам қатты тер-
леп, организм маңызды микроэлементтерден арылады. Қажудың бұл 
түрі кəрі адамдарда айқын көрінеді, олардың организмі бұрынғы 
қалпына баяу келеді. 

Созылмалы қажу жүйке-бұлшық ет жəне вегетативтік 
жүйелердің өзгерістеріне əкелетін қарқынды жұмыстардан кейін 
байқалады. Мұнда орталық жүйке жүйесінің меңгеру əрекеті 
өзгеріп, организмнің күш салу мүмкіндігі, жұмыс қабілеттілігі, 
күрделі үйлесімдігі əлсірейді. Тахикардия байқалып, диастолалық 
қысым көтеріледі. Сонымен қатар жүйке үдерістерінің балансы 
өзгереді, жұмыс жəне тұрмыс жағдайындағы төзімділік пен сақтық 
жойылады. Организмнің қолайсыз жағдайларға бейімделу қабілеті 
төмендейді, сондықтан ол жиі ауруларға шалдығады. 

Ақыл-ой жұмыстарында қажу тез басталады. Мұнда зейін, 
зерде (ес) əлсірейді, тез шешім қабылдау, анық қисынды сөйлем 
құрау, дерексіз ойлау қабілеті төмендейді. Ақыл-ой қажуы да же-
дел жəне созылмалы болып бөлінеді. Жедел ой қажуында негізгі 
физиологиялық көрсеткіштер тəулік ішінде бұрынғы орнына келеді. 
Ми қыртысында шектен тыс тежелу байқалады, қан айналысы 
өзгереді, талдағыштардың орталық бөлімінің қызметі нашарлайды. 

Жалпы физиологиялық тұрғыдан алып қарағанда, дене мен 
ой еңбегінен туындайтын қажудың айырмашылығы шамалы. 
Сондықтан оны болдырмау шаралары бірдей болады.

Қажуды анықтау үшін объективті жəне субъективті белгілер 
қолданады. Субъективтік белгіге шаршау түйсігі жатады. Ол 
белсенді жұмыс істеп отырған жүйке орталықтарының тежелуінен 
туады. Объективті белгілер жұмыс қабілеттілігінің өзгеруінен жəне 
қажумен қатар білінетін əртүрлі жүйелердің өзгерістерінен тұрады. 
Біріншіден, жұмыс қабілеттіліктің сандық көрсеткіштері, нақтылы 
мерзімдегі жұмыс өнімі төмендейді. Мұны корректуралық кесте-
лер немесе эргографиялық зерттеулер арқылы тексереді. Екіншіден, 
жұмыс қабілеттілік сапасы, арнайы бақылау тапсырмаларын орын-
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дау нашарлайды. Үшіншіден, жұмысқа байланысты үйлесімді 
əрекеттер бұзылады.

Жұмысқа қабілеттілік сапасына əлеуметтік жағдайлардың 
(тұрмыс салты, молшылық жəне т.б.) мəні зор. Сонымен бірге 
оған кейбір ішкі факторлар: денсаулық күйі, жүйке жүйесінің 
ерекшеліктері де əсер етеді. Ал жүйке жүйесінің қызметі ішкі секре-
ция бездерінің қызметімен байланысты болады. 

Қажудың түрлері, оның даму сатылары адамның жеке қасиетте-
ріне, жұмыс жағдайлары мен тəртіптеріне байланысты келеді. 
Сондықтан оны болдырмау үшін қоршаған ортадағы санитарлық 
жəне гигиеналық шараларды жақсарту керек. Жаттықтыру жəне жа-
рыс өткізілетін орындардың (спорт залдар, гимнастикалық, бокс зал-
дары жəне т.б.) арнайы гигиеналық талаптарға сай жабдықталуына 
аса мəн берілу қажет. Жұмысты қолайлы ұйымдастырудың да 
(жұмыс орны, тұлға қалпы, бірсарынды еңбекті азайту) маңызы 
бар. Жұмысқа қабілеттілікті үнемі жаттығу, жұмыс дағдыларын 
қалыптастыру, кəсіби үйрету, тиімді тынығу арқылы жоғарылатуға 
болады.

Түрлі спорттық жаттығуларды орындау кезіндегі қажу

Түрлі жаттығулар үшін қажу механизмдерінің жəне жетекші 
жүйелердің (локализация) арнайы комбинациясы тəн. 

Максималды анаэробтық қуаттылықты жаттығуларды 
орындау кезінде қажудың дамуында ОЖЖ мен орындаушы жүйке-
бұлшық ет аппаратында жүретін үдерістер маңызды рөл атқарады. 

Бұл жаттығулар кезінде жоғары моторлық орталықтар жұмыс 
атқаратын бұлшық еттердегі жұлын мотонейрондарының макси-
малды санын белсендіріп жəне жоғары жиіліктегі импульсация-
сын қамтамасыз ету керек. Осындай қарқынды «моторлық топ» 
тек бірнеше секунд ғана болады. Əсіресе, импульсация жиілігі 
ерте төмендейді жəне жылдам мотонейрондардың істен шығуы 
жүреді. Жұмысшы бұлшық еттердегі фосфагендер, əсіресе, кре-
атинофосфат тез шығындалады, демек, осы жаттығуларды орын-
дау кезіндегі қажудың жетекші механизмдерінің бірі осындай 
жұмысты қамтамасыз ете алатын негізгі субстраттар ретіндегі 
фосфагендердің түгесілуі болып табылады. Анаэробтық гликолиз 
баяу дамиды, сондықтан жұмыстың бірнеше секундында жиырыла-
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тын бұлшық еттердегі лактат концентрациясы елеусіз жоғарылайды. 
Вегетативтік қамтамасыз ету жүйелері бұл жаттығуларды орындауда 
жəне сəйкесінше, қажудың дамуында шешуші рөл атқармайды. 

Максималдыға жуық анаэробтық қуаттылықты жатты-
ғуларды орындау кезінде де қажудың дамуын ОЖЖ мен орындаушы 
бұлшық ет аппаратында жүретін өзгерістер анықтайды. Максимал-
ды анаэробтық жұмыс кезіндегі сияқты бұл жаттығуларда да ОЖЖ 
негізгі жұмыс бұлшық еттерін жүйкемен жабдықтайтын көптеген 
жұлын мотонейрондарының жоғары жиіліктегі импульсациясы 
мен белсенуін қамтамасыз ету қажет. Бұлшық ет жасушаларының 
өзінде анаэробтық метаболизм субстраттары – фосфагендер мен 
бұлшық ет гликогенінің қарқынды шығындалуы жүруінен қанға сүт 
қышқылының айтарлықтай мөлшері шығарылады. Максималдыға 
жуық анаэробтық жұмыс кезінде қажудың маңызды себебі 
фосфагендердің түгесілуімен қатар бұлшық ет пен қанда сүт 
қышқылының жинақталуы болып табылады. Бұл бір жағынан, 
бұлшық етте гликогенолиз жылдамдығын төмендетсе, екінші 
жағынан,  ОЖЖ қызметіне жағымсыз ықпал етеді.

Субмаксималды анаэробтық қуаттылықты жаттығуларды 
орындау кезінде фосфагендер ресинтезі жеткілікті жылдамдықпен 
жүреді, сондықтан жұмыс соңында олардың айтарлықтай 
шығындалуы байқалмайды. Бұл жаттығулардағы қажудың басты 
механизмі (энергия өндірілудің негізгі жолы ретінде) қарқынды 
гликогенолизбен байланысты бұлшық ет пен қандағы лактаттың 
жинақталуы жəне соның салдарынан бұлшық ет пен қанда рН 
төмендеуі болып табылады. Бұл фактордың екеуі де бұлшық 
еттегі гликогенолиз жылдамдығының төмендеуіне əкеледі жəне 
ОЖЖ қызметіне теріс ықпал етеді. Субмаксималды анаэробтық 
қуаттылықты жаттығулар кезінде жұмысқа қабілеттілікті лимиттеуші 
қосымша (дегенмен, өте мəнді емес) фактор оттегі тасымалдау 
жүйесінің қызметтік мүмкіндіктері болып табылады. Сондықтан 
осындай жұмыстарды орындау кезіндегі қажу механизмдерінің бірі 
бұлшық еттің оттегімен жеткіліксіз жабдықталуы болып саналады. 

Максималды аэробтық қуаттылықты жаттығуларды орын-
дау кезінде қажу ең алдымен, жұмысқа қабілеттілікті лимиттеуші 
фактор болып табылатын оттегі тасымалдау жүйесімен байла-
нысты. Аталмыш жағдайда қажудың басты механизмдерінің бірі – 
жұмысшы бұлшық еттердің оттегімен жеткіліксіз қамтамасыз етілуі. 
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Мұндай жұмыс үдерісінде бұлшық еттер энергияның айтарлықтай 
үлесін бұлшық ет пен қанда жинақталуы (рН төмендеуі) қажудың 
дамуында маңызды рөл атқаратын сүт қышқылының түзілуімен 
жүретін анаэробтық гликогенолиз нəтижесінде алады.

Максималдыға жуық аэробтық қуаттылықты жаттығуларды 
орындау да негізінен оттегі тасымалдау жүйесінің мүмкіндікте-
рімен лимиттеледі. Оларды орындау үдерісінде фосфагендер кон-
центрациясы айтарлықтай емес төмендейді, бұлшық ет пен қандағы 
лактат концентрациясы салыстырмалы көп болмайды. Қажу жүрек-
тамыр жүйесінің, əсіресе, жүректің қызметінің төмендеуімен бай-
ланысты. Жүрек қызметі бұлшық еттің оттегімен жабдықталуын 
лимиттеуші басты фактор болып саналады. Жұмыс негізінен гликоге-
нолиз арқылы қамтамасыз етіледі. Бірақ оны жалғастыруды тоқтатуы 
организмнің көмірсу ресурсының түгесілуімен байланысты емес. 
Бұлшық ет пен қандағы сүт қышқылының жоғары концентрация-
сы оны максималдыға жуық аэробтық қуаттылықты жаттығуларды 
орындау кезіндегі қажудың маңызды механизмдерінің бірі ретінде 
қарастыруға мүмкіндік береді.

Субмаксималды аэробтық қуаттылықты жаттығулар жүрек-
тамыр жүйесіне жүктеменің көп болуымен байланысты. Олар-
ды орындау негізгі субстрат ретінде бұлшық ет гликогені мен қан 
глюкозасын пайдаланатын жұмысшы бұлшық еттердегі тотығу 
үдерістерімен қамтамасыз етіледі. Бұл жаттығулар кезінде қажудың 
басты механизмі жұмыс атқаратын бұлшық еттер мен бауырдағы 
гликоген қорының түгесілуі болып табылады. Квази тұрақты күй 
кезеңі барысында жүрек-тамыр жүйесі қызметінде байқалатын 
көптеген өзгерістер ақыр аяғында қажуға əкеледі. Жүрекке көп жəне 
ұзақ уақыт ықпал еткен жүктеме миокард қызметінің төмендеуіне 
əкеледі. Қажудың дамуында жұмыстың жалғасуы барысында 
жоғарылайтын қажетті дене температурасын ұстап тұру (жұмыс ги-
пертермиясы) белгілі бір рөл атқарады. 

Орташа аэробтық қуаттылықты жаттығулар да оттегі та-
сымалдау жүйесіне айтарлықтай жүктеме түсіреді. Мұндай 
қуаттылықты жұмыстарда гипогликемияның дамуына əкелетін 
бұлшық ет гликогенінің айтарлықтай жəне бауырдағы гликогеннің 
күшті шығындалуы (түгесілуі) жүреді. Сонымен қан глюкозасы 
жалғыз энергия көзі болып табылатын ОЖЖ екіншілік зардап шегеді. 
Бұдан басқа жылу реттелу үдерісінің бұзылуының көп маңызы бар. 
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Бұл дене температурасының критикалық жоғарылауын тудыруы 
мүмкін. Қосымша қан айналымының қайта таратылуы (тері қан 
айналымының күшеюі мен жұмыс атқаратын бұлшық еттердегі қан 
айналымның төмендеуі) нəтижесінде жылу шығару жоғарылайды. 
Жұмысшы бұлшық еттерге оттегі жеткізілуінің төмендеуі бұлшық 
ет қажуына əкеледі.

Аз аэробтық қуаттылықты жаттығулар да орташа аэробтық 
қуаттылықты жаттығулар кезіндегі қажу локализациясы мен 
механизмдері сияқты сипатталады. Айырмашылығы сипатталған 
үдерістердің неғұрлым баяулап өтуінен жəне майлардың көп 
шығындалуынан тұрады. Толық тотықпаған өнімдер қанға түсіп 
қажудың маңызды факторы болуы мүмкін. 

Қалпына келу

Жаттығуды тоқтатқан соң сол жаттығудың орындалу-
ын қамтамасыз ететін физиологиялық жүйелер қызметінің кері 
өзгерістері жүреді. Осы кезеңдегі өзгерістер жиынтығының барлығы 
қалпына келу түсінігіне келіп саяды. Қалпына келу кезеңі барысын-
да жұмыс метаболизмі өнімдері жойылады жəне бұлшық ет əрекеті 
кезінде шығындалған энергиялық қор, пластикалық (құрылымдық) 
заттар (белок жəне т.б.) мен ферменттер толтырылады, яғни бұзылған 
гомеостаз жұмысының қалпына келуі жүреді. Бірақ қалпына келу 
организмнің тек жұмыс алдыңғы күйіне оралу үдерісі ғана емес. 
Осы кезеңде организмнің қызметтік мүмкіндігінің жоғарылауын, 
яғни жаттықтыру əсерінің тиімділігін қамтамасыз ететін өзгерістер 
де жүреді.

Жұмысты тоқтатқаннан кейінгі қызметтердің қалпына 
келуі. Жұмысты тоқтата салысымен түрлі физиологиялық жүйелер 
қызметінде алуан түрлі өзгерістер жүреді. Қалпына келу кезеңінде:

1. Тез қалпына келу;
2. Баяу қалпына келу;
3. Суперкомпенсация (немесе «қайта қалпына келу»);
4. Ұзақ (кеш) қалпына келу сияқты 4 фазаны бөліп көрсетуге бо-

лады.
Əртүрлі қызметтерде бұл фазалар, олардың ұзақтығы мен си-

паты түрліше болады. Алғашқы екі фазаға қажытатын жұмыс 
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нəтижесінде төмендейтін жұмысқа қабілеттіліктің қалпына келу 
кезеңі, үшінші фазаға жоғары жұмысқа қабілеттілік, төртіншіге 
жұмыс қабілеттіліктің қалыпты (жұмыс алдыңғы) деңгейіне оралу 
сəйкес келеді (33-сурет).

Жұмыстан кейін қызметтердің қалпына келуінің жалпы 
заңдылықтары келесілерден тұрады. 

Біріншіден, көптеген функциялық көрсеткіштердің қалпына 
келу жылдамдығы мен ұзақтығы жұмыс қуаттылығымен тура 
тəуелділікте болады: неғұрлым жұмыс қуаттылығы жоғары болған 
сайын соғұрлым жұмыс кезінде көптеген өзгерістер жүреді жəне 
(сəйкесінше) қалпына келу жылдамдығы жоғары болады. Бұл 
неғұрлым жаттығудың шекті ұзақтығы қысқарақ болған сайын 
соғұрлым қалпына келу кезеңі қысқа болатынын көрсетеді. Мəселен, 
максималды анаэробтық жұмыстан соң көптеген қызметтердің 
қалпына келу ұзақтығы бірнеше минутқа, ал ұзақ жұмыстан кейін 
мысалы, марафондық жүгіруден кейін бірнеше күнге созылады. 
Көптеген функциялық көрсеткіштердің бастапқы қалпына келу ба-
рысы өзінің сипаты бойынша бабына келу кезеңіндегі олардың 
өзгерістерінің айнадағы бейнесі ретінде көрінеді. 

 
 

 

 

 

 
  

33-сурет. Жұмысты тоқтатқанға дейінгі жəне қалпына келу кезеңінде 
жұмысқа қабілеттілік өзгерістерінің сызбанұсқалық көрінісі 

(Г. В. Фольборт бойынша)

Екіншіден, түрлі қызметтердің қалпына келуі түрлі 
жылдамдықпен, ал қалпына келу үдерістерінің кейбір фазалары 
əртүрлі бағыттылықпен өтеді, сондықтан олардың тыныштықтағы 
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деңгейге жетуі бір мезгілде жүрмейді, яғни гетерохронды болады. 
Сондықтан тұтас қалпына келу үдерісінің аяқталуын бір жəне тіпті, 
бірнеше көрсеткіштермен ғана шектеп көрсетпей, тек неғұрлым баяу 
қалпына келетін көрсеткіштің бастапқы (жұмыс алдыңғы) деңгейге 
оралуымен бағалау керек. 

Үшіншіден, қарқынды жұмыстан кейін қалпына келу кезеңі ба-
рысында организм қызметін анықтайтын көрсеткіштердің көпшілігі 
мен жұмысқа қабілеттілік жұмыс алдыңғы деңгейге жетіп қана 
қоймай, «қайта қалпына келу» фазасы арқылы өте отырып, одан 
асып түсуі де мүмкін. Энергиялық субстраттар туралы сөз болғанда, 
мұндай жұмыс алдыңғы деңгейден уақытша жоғарылау суперком-
пенсация деп аталады.

Оттектік қарыздылық жəне организмнің энергиялық 
қорларының қалпына келуі. Бұлшық ет жұмысы үдерісінде 
организмнің оттектік қоры, фосфагендер (АТФ жəне КрФ), 
көмірсулар (бұлшық ет жəне бауыр гликогені, қан глюкозасы) жəне 
майлардың шығындалуы жүреді. Жұмыстан соң олардың қалпына 
келуі орын алады. Тек майлар ғана қалпына келмеуі мүмкін.

Жұмыстан кейін организмде жүретін қалпына келу үдерістерінің 
энергиялық сипаты жұмыс алдыңғы күймен салыстырғанда оттегі 
пайдаланудың жоғарылауымен – оттектік қарыздылықпен көрінеді. 
А. Хилл теориясына сəйкес оттектік қарыздылық дегеніміз жұмыс 
кезінде шығындалған энергия қорының қалпына келуімен жəне 
сүт қышқылының жойылуымен жүретін жұмыс алдыңғы күйге 
дейін қалпына келу үшін организмді энергиямен қамтамасыз ететін 
тыныштықтағы жұмыс алдыңғы деңгейден асатын оттегіні артық 
пайдалану. Жұмыстан кейін оттегі пайдалану жылдамдығы экс-
поненциалды төмендейді, яғни алғашқы 2-3 минутта өте жылдам 
(жылдам немесе алактатты оттектік қарыздылық компоненті), содан 
соң жұмыс алдыңғы деңгейге жуық тұрақты өлшемге (30-60 мин) 
жеткенге дейін неғұрлым баяулау (баяу немесе лактатты оттектік 
қарыздылық компоненті) болады.

ОМП-дан 60%-ға дейін қуаттылықты жұмыстан кейін оттектік 
қарыздылық оттегі тапшылығынан біршама асады. Неғұрлым 
қарқынды жаттығудан кейін оттектік қарыздылық оттектік 
тапшылықтан айтарлықтай жоғарылайды. Мұнда неғұрлым жұмыс 
қуаттылығы жоғары болған сайын оттектік қарыздылық соғұрлым 
көп болады (34-сурет).
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Оттектік қарыздылықтың жылдам (алактатты) компоненті 
бастысы жұмыс атқарушы бұлшық еттердегі жұмыс кезінде 
шығындалған жоғары энергиялық фосфагендерді жылдам қалпына 
келтіруге оттегі қолданумен жəне сонымен қатар вена қанындағы 
оттегінің қалыпты мөлшерін қалпына келтірумен жəне миоглобинді 
оттегімен қанықтырумен байланысты.

34-сурет. Əртүрлі салыстырмалы қуаттылықты жаттығулар кезіндегі 
оттектік қарыздылық пен оттектік тапшылық (Х. Кнуттген, Б. Салтин 

бойынша)

Оттектік қарыздылықтың баяу (лактатты) компоненті 
көптеген факторлармен байланысты. Ол жұмыстан кейінгі лактаттың 
көп мөлшерде қан мен ұлпа сұйықтығынан жойылуымен байланыс-
ты. Бұл жағдайда оттегі қан лактатынан (ең бастысы бауырда жəне 
бүйректің кейбір бөлімінде) гликоген ресинтезі мен жүрек пен қаңқа 
бұлшық еттерінде лактаттың тотығуын қамтамасыз ететін тотығу 
реакцияларына пайдаланылады. Бұдан басқа оттегі пайдаланудың 
ұзақ жоғарылауы қалпына келу кезеңінде тыныс алу мен қан ай-
налу жүйесінің күшейтілген қызметін, күшейтілген зат алмасу-
ын жəне т.б. үдерістерін сақтап тұру қажеттілігімен байланысты. 
Ол үдерістер, сонымен қатар қалпына келу кезеңі барысында баяу 
төмендейтін жоғары дене температурасының, симпатикалық жəне 
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ішкі секрециялық жүйелердің жоғары белсенділігінің ұзақ уақыт 
сақтап тұрылуымен негізделген.

Оттегі қорының қалпына келуі. Бұлшық еттерде оттегі мио-
глобинмен химиялық байланысқан түрде болады. Бұл қорлар өте 
үлкен емес, мəселен, бұлшық ет массасының əр килограммында 
11 мл-ге жуық О2 болады. Сəйкесінше, «бұлшық еттік» оттегінің 
жалпы қоры спортшыларда 40 кг бұлшық ет массасына есептеген-
де 0,5 л-ден аспайды. Бұлшық ет жұмысы үдерісінде ол жылдам 
шығындалып, ал жұмыстан кейін тез қалпына келуі мүмкін. Оттегі 
қорының қалпына келу жылдамдығы тек оның бұлшық еттерге 
жеткізілуімен байланысты. 

Жұмысты тоқтата салысымен бұлшық ет арқылы өтетін артерия 
қанындағы оттегінің парциалдық кернеуі (мөлшері) жоғары болады, 
сондықтан О2-миоглобиннің қалпына келуі бірнеше секундта жүруі 
ықтимал. Шығындалған мұндағы оттегі жəне сонымен қатар вена 
қанындағы оның қалыпты мөлшерін толтыруға апаратын оттегінің 
(0,2 л-ге дейін) кішкене мөлшері оттектік қарыздылықтың жылдам 
фракциясының біраз бөлігін құрайды.

Сонымен, жұмысты тоқтатқаннан бірнеше секундтан соң-
ақ, бұлшық ет пен қандағы оттегі «қорлары» қалпына келеді. 
Альвеолалық ауа мен артерия қанындағы оттегінің парциалдық 
кернеуі тек жұмыс алдындағы деңгейге жетіп ғана қоймай, одан асып 
та түседі. Жұмыстан кейінгі кезеңде оттегімен жеткілікті қамтамасыз 
етілуін көрсететін жұмыс істейтін бұлшық еттер жəне басқа белсенді 
дене мүшелері мен ұлпаларынан келетін вена қанындағы О2 мөлшері 
де тез қалпына келеді. Сондықтан қалпына келу үдерістерін жыл-
дамдату үшін жұмыстан кейін таза оттегімен немесе оттегінің көп 
мөлшері бар қоспалармен тыныс алуды қолданудың ешқандай 
физиологиялық негізі жоқ.

Фосфагендердің (АТФ жəне КрФ) қалпына келуі. Фосфаген-
дер, əсіресе АТФ өте жылдам қалпына келеді. Жұмысты тоқтатқан 
соң 30 секунд ішінде-ақ шығындалған фосфагендер 70%-ға дейін 
қалпына келеді, ал олардың толық толтырылуы аэробтық метабо-
лизм энергиясы есебінен, яғни оттегі қарыздылықтың жылдам фа-
засында тұтынылған оттегі арқасында бірнеше минутта аяқталады. 
Шынында да, егер дереу жұмыстан кейін жұмыс атқарушы аяқ-
қолды бұрау (жгут) арқылы бұлшық еттерге қан арқылы оттегінің 
баруын тежесе, онда КрФ қалпына келуі жүрмейді.
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Неғұрлым жұмыс кезінде фосфагендер шығыны көп болса, 
соғұрлым олардың қалпына келуіне оттегі көбірек қажет болады. 
Мəселен 1 моль АТФ-ты қалпына келтіру үшін 3,45 литр О2 ке-
рек. Оттегі қарыздылықтың жылдам (алактатты) фракциясының 
мөлшері жұмыс соңында бұлшық еттерде фосфагендердің төмендеу 
дəрежесімен тура байланысты. Сондықтан аталмыш мөлшер жұмыс 
үдерісінде шығындалған фосфагендер санын көрсетеді.

Жаттықпаған ер адамдарда оттегі қарыздылықтың жылдам 
фракциясының максималды мөлшері 2-3 литрге жетеді. Əсіресе, бұл 
көрсеткіштің жоғары мөлшері жылдамдықты-күштік спорт түрлері 
өкілдерінде тіркелген. Мəселен, жоғары білікті спортшыларда 7 лит-
рге дейін болады. Бұл спорт түрлерінде бұлшық еттердегі фосфаген-
дер мөлшері жəне олардың шығындалу жылдамдығы жаттығудың 
максималды жəне арақашықтық қуаттылығын анықтайды.

Гликогеннің қалпына келуі. Басында Р. Маргарий жəне оның 
əріптестерінің мəліметтері бойынша жұмыс кезінде шығындалған 
гликоген сүт қышқылынан жұмыстан соң 1-2 сағат барысын-
да ресинтезделеді делінген. Қалпына келудің осы кезеңінде 
шығындалған О2 оттегі қарыздылықтың екінші, баяу немесе лак-
татты фракциясын анықтайды. Дегенмен, қазіргі уақытта бұлшық 
еттердегі гликогеннің қалпына келуі 2-3 күнге дейін созылатыны 
анықталған. Гликогеннің қалпына келу жылдамдығы жəне бауыр 
мен бұлшық еттегі қалпына келетін қорларының мөлшері екі негізгі 
факторларға:

1. Жұмыс үдерісінде гликогеннің шығындалу дəрежесіне; 
2. Қалпына келу кезеңіндегі ас рационы сипатына байланысты.
Күнделікті қарқынды жəне ұзақ жаттықтыру сабақтары кезінде 

жұмысшы бұлшық еттер мен бауырдағы гликоген мөлшері күннен 
күнге айтарлықтай төмендейді. Сондықтан кəдімгі ас рационы 
кезінде жаттықтыру арасындағы тəуліктік үзілістің өзі гликогеннің 
толық қалпына келуіне жеткіліксіз. Спортшының ас рационын-
да көмірсулар мөлшерін арттыру келесі жаттықтыру сабағына 
дейін организмнің көмірсу ресурстарының толық қалпына келуін 
қамтамасыз етуі мүмкін.

Сүт қышқылының жойылуы. Қалпына келу кезеңінде 
жұмысшы бұлшық ет, қан жəне ұлпа сұйықтығынан сүт 
қышқылының жойылуы неғұрлым жұмыс кезінде сүт қышқылы аз 
түзілсе, соғұрлым жылдамырақ жүреді. Жұмыстан кейінгі режим 
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де маңызды рөл атқарады. Мəселен, максималды жүктемеден кейін 
жинақталған сүт қышқылын толық жою үшін толық тыныштық 
күйінде, яғни отырғанда немесе жатқанда (пассивті қалпына келу) 
60-90 минут қажет. Бірақ егер мұндай жүктемеден кейін жеңіл 
жұмыс (активті қалпына келу) орындалса, онда сүт қышқылының 
жойылуы айтарлықтай жылдамырақ жүреді. Жаттықпаған адам-
дарда «қалпына келтіруші» жүктеменің оптималды қарқындылығы 
шамамен, ОМП-дан 30-45% (мысалы, жортақтап жүгіру), ал жақсы 
жаттыққан спортшыларда ОМП-дан 50-60%, жалпы ұзақтық ша-
мамен, 20 минут болады. Сүт қышқылының жойылуының негізгі 4 
жолы бар:

1. СО2 жəне Н2О дейін тотығу. Осы жолмен барлық жиналған сүт 
қышқылының 70%-ы жойылады.

2. Бұлшық ет пен бауырда гликогенге жəне бауырда глюкозаға 
айналу арқылы сүт қышқылының 20%-ға жуығы жойылады.

3. Белокқа айналу жолымен барлық жиналған сүт қышқылының 
10%-дан азы жойылады.

4. Зəрмен, термен бөліну арқылы барлық жиналған сүт 
қышқылының 1-2 %-ы жойылады.

Активті (белсенді) қалпына келу кезеңінде аэробты жол-
мен жойылған сүт қышқылының үлесі артады. Дегенмен, сүт 
қышқылының тотығуы əр алуан мүшелер мен ұлпаларда (қаңқа 
бұлшық еті, жүрек бұлшық еті, бауыр, бүйрек жəне т.б.) жүруі 
мүмкін болса да, оның көпшілік бөлімі қаңқа бұлшық еттерінде, 
əсіресе, олардың баяу талшықтарында тотығады. Бұл неліктен ауыр 
жүктемеден кейін орындалған жеңіл жұмыстың (бұған негізінен 
баяу бұлшық ет талшықтары қатысады) лактаттың неғұрлым тез 
жойылуына əкелетіндігін түсіндіреді.

Оттегі қарыздылықтың баяу (лактатты) фракциясының 
айтарлықтай бөлімі сүт қышқылының жойылуымен байланысты. 
Неғұрлым жүктеме қарқынды болған сайын, соғұрлым бұл фракция 
жоғары келеді. Жаттықпаған адамдарда ол максималды 5-10 литр-
ге жетеді, ал спортшыларда, əсіресе, жылдамдықты-күштік спорт 
түрлері өкілдерінде 15-20 литр болады. Оның ұзақтығы 1 сағатқа 
жуық. Оттегі қарыздылықтың лактатты фракциясының мөлшері мен 
ұзақтығы активті қалпына келу кезінде төмендейді.

Активті (белсенді) тынығу. Жұмыстан кейін бұрынғы күйге 
жетудің маңызды əдісі – активті тынығу. Активті тынығу феноменін, 
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яғни активті əрекеттен демалыс кезінде жұмыс қабілеттілігінің 
жоғарылауын И. М. Сеченов ашқан болатын. 

Қалпына келу үдерістерінің сипаты жəне ұзақтығы жұмыстан 
кейін қалпына келу кезеңінде спортшы əрекетінің режимімен бай-
ланысты өзгеруі мүмкін. И. М. Сеченовтың тəжірибелері бойын-
ша, қажыған бұлшық еттердің жұмыстан кейін бұрынғы қалпына 
келуі толық тыныштық сақтағаннан гөрі, басқа бұлшық еттерді 
жұмысқа қосқан кезде тезірек жүреді. Ол бұлшық еттердің өзара ал-
масып, нəтижелі жұмыс істеу сапасын көтереді. Қол эргографында 
жұмыстан қажыған қолдың жұмыс қабілеттілігі тынығу кезеңінде 
басқа қол жұмысымен айналысқанда тезірек жəне толығырақ 
қалпына келетінін байқаған. Бұл феноменді И. М. Сеченов талдай 
отырып, тынығу кезінде басқа жұмыс атқарушы бұлшық еттерден 
түсетін афферентті импульстер оларды энергиямен зарядтай оты-
рып, жүйке орталықтарының жұмыс қабілеттілігінің жақсы қалпына 
келуіне себепші болатындығын жорамалдады. «Энергиямен заряд-
талуды» қажыған жүйке жасушаларының жұмыс қабілеттілігі мен 
белсенділігінің жоғарылауына əкелетін торлы құрылымның үлкен 
ми сыңарлары қыртысының қозғалыс орталықтарына арнайы 
емес ықпалы ретінде қарастырған жөн. Активті тынығу феномені 
жүйке орталықтары арасындағы индукциялы қатынаспен де 
түсіндірілуі мүмкін. И. П. Павлов теріс индукцияны қажыған жүйке 
орталықтарын «энергиямен зарядтауды» жүзеге асыратын потенци-
алды резерв ретінде көрді.

Сонымен қатар бір қолдың жұмысы басқа қол тамырындағы 
қан айналымының артуын тудыра отырып, қажыған бұлшық 
еттердің жұмыс қабілеттілігінің неғұрлым жылдам қалпына келуіне 
мүмкіндік береді.

Тынығудың мəні орындалатын жұмыстың сипатына байланыс-
ты. Жалпы алғанда, пассивті (селқос) тынығу тиімсіз келеді, өйткені 
одан кейін іске қосылу баяулайды жəне қиындайды. Бұл кезеңде 
бұлшық еттердің жұмысқа қабілеттілігі төмендегенмен, олардың өте 
жоғары электрлік белсенділігі байқалады. Сонымен қатар пассивті 
тынығудан кейін ол баяу қалпына келеді.

Сондықтан пассивті тынығу ауыр жəне қолайсыз өндіріс 
жағдайларында істелетін жұмыстан кейін орынды. Тынығу кезінде 
шаршаған бұлшық еттерге демалыс беру үшін, дене қалпын өзгертіп 
отыру керек. Ал ой еңбегінен кейінгі тынығу кезінде, керісінше, 
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дене жүктемелері қосылуға тиіс. Мұндай жағдайда жұмысқа 
кіріскен бұлшық еттердің рецепторлары жүйке орталығына им-
пульстер жіберіп, оларды қоздырады. Ал қозу толқыны жайылған 
ми қыртысының аймақтары индукция заңына сəйкес теже-
лу үдерістерін жаңғыртады, сөйтіп қайта қалыптасу жақсарады, 
олардың қозғыштық қасиеті артады.

Тынығуды белсендіру іс-əрекет түрлерін өзгерту мен өндірістік 
гимнастика арқылы қамтамасыз етіледі. Жұмысқа қабілеттілікті 
жоғары деңгейде сақтау мен денсаулықты нығайту үшін үнемі 
дұрыс қолданылатын өндірістік гимнастика көп пайдалы болады. 
Ол əсіресе, аз қимылдайтын жұмыстарда, ақыл-ой еңбектерінде өте 
тиімді.

Ал жүйкеге тиетін жəне зор зейінді талап ететін жұмыстарда, 
саусақтың жоғары ырғақты, дəлме-дəл, ұсақ қимылдарында, 
бірсарынды істерде жиі жəне қысқа (5-10 мин) үзілістер енгізілу ке-
рек. Өте қатты қажытатын жұмыстарда үзілістер жиі жəне ұзаққа 
созылуы тиіс. Жұмыстың статикалық түрлерін динамикалық 
түрлеріне, қол еңбегін ой еңбегіне алмастырып отыру қажет. Жұмыс 
қабілеттілікті көтеру үшін қолайлы гигиеналық, эргономикалық 
жəне психологиялық жағдайлар толық жасалуы керек. Бұл шаралар 
организмнің апталық немесе тəуліктік физиологиялық ырғақтарына 
сəйкес ұйымдастырылуға тиіс. Активті тынығудың оң əсері тек 
жұмысқа басқа бұлшық ет топтарының қайта қосылуы кезінде 
ғана емес, сол жұмыстың өзін азырақ қарқындылықпен орындау 
кезінде де көрінеді. Мысалы, жоғары жылдамдықпен жүгіруден 
жортақтап жүгіруге ауысса, неғұрлым тезірек қалпына келу үшін 
тиімді болады. Пассивті тынығу кезіне қарағанда, активті тынығу 
кезінде, яғни төмен қуаттылықты жұмыс жағдайында сүт қышқылы 
қаннан тезірек жойылады. Физиологиялық тұрғыдан алып қарағанда 
жұмыс соңында немесе жарыстан кейін орындалатын жоғары емес 
қуаттылықты аяқтау жұмысының оң əсері активті тынығу феномені 
көрінісі болып табылады. Активті тынығу спорт практикасында 
бұлшық ет жұмысының бір түрінің басқаға, қарқынды жүктеменің 
аз қарқынды жүктемеге ауысуы ретінде қолданады. Активті тынығу 
ретінде оптималды қарқынды жаттығулар ұсынылуы мүмкін. Деген-
мен, ұзақ бірсарынды (монотонды) жұмыстардан қажу кезінде қысқа 
мерзімдік қысқа жаттығулар неғұрлым тиімдірек болады. Спорт-
шылар жаттығулар арасында активті үзілістермен қатар пассивті 
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тынығу да қолданады. Жарыстың үзіліс кездерінде кейбір спортшы-
лар аутогендік жаттығу жəне қысқа мерзімдік ұйқыны қолдана оты-
рып толығымен қалпына келуге үлгереді. Активті тынығу əдістерін 
қолдану бойынша тəжірибелік ұсыныстар беруде спортшылар-
да активті жəне пассивті тынығу түрлерін кезектестіре отырып, 
қалпына келу үдерістері өтуінің жеке-дара ерекшеліктерін ескеру 
қажет. 

Қазіргі кезде спорт жəне еңбек физиологиясында адамның 
əртүрлі функциялық күйін жəне сырқатқа шалдығуын болжау өте 
маңызды орын алады. Əсіресе, бұл организм мен қоршаған ортаның 
арақатынасы өзгергенде, төтенше факторлар əсер еткенде, еңбек 
жəне жаттықтыру жүктемелерінен кейінгі қажу пайда болғанда 
қолданылады. 

Организмнің əртүрлі функциялық күйі вегетативтік 
(энергиялық), соматикалық немесе бұлшық ет (орындаушы) жəне 
психофизиологиялық (меңгеруші) жүйелер арқылы анықталады                
(П. К. Анохин, В. И. Медведев).

Қызметтердің энергиялық деңгейін ішкі мүшелердің (жүрек-
тамыр, тыныс, эндокриндік, қан жүйесі, т.б.) қызметі арқылы 
бағалайды. Оның орындаушы деңгейін рефлексометрия əдісімен 
бұлшық ет пен орталық жүйке жүйесінің психомоторлық 
көрсеткіштері арқылы бағалайды. Ал қызметтердің меңгеруші 
(психофизиологиялық) деңгейін ойлау, зейін, зерде ерекшеліктері 
көрсеткіштері арқылы тексереді. Осы комплексті əдістерді 
қолданып, адамның іс-əрекетіне, спортпен айналысуға мүмкіндігін 
жəне қабілетін болжауға болады.

Жұмысқа қабілеттілікті қалпына келтірудің биологиялық 
факторлары

Жұмысқа қабілеттілікті қалпына келтірудің биологиялық фактор-
лары (көмірсуларға бай, дəруменделген тағам, кейбір биологиялық 
активті заттар) организмнің энергиялық балансын жақсартатыны 
сөзсіз. Н. Р. Чаговец биологиялық активті заттар қатарына трикар-
бон қышқылдары цикліндегі метаболизм өнімдерін, соның ішінде 
жұмыс қабілеттілігін қалпына келтіруге тиімді əсер ететін янтарь 
қышқылын жатқызады. Аспарагин жəне глутамин қышқылдары 
қалпына келу үдерістерін жылдамдатады. 
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Дене жұмыс қабілеттілігінің биологиялық стимуляторлары 
организмнің энергиялық балансын жақсартады. Мəселен, қалпына 
келу кезеңінде белокты артық қабылдау немесе оның синтезінің 
жылдамдауы кезінде спорттық жұмысқа қабілеттілік жоғарылайды. 
Бұған белок алмасуы күшейтілуімен стимулданған жылдамдатылған 
пластикалық үдерістер ықпал етеді. 

Бұлшық ет əрекеті кезінде қуатты энергиялық көз глюкоза болып 
табылады. Сонымен қатар оны артық пайдалану физиологиялық 
қалыпқа (нормаға) жатпайтын өзгерістер кешенін тудырады. Глюко-
заны қабылдау қанның тұтқырлығы мен қан айналымдағы мөлшерін 
арттырады. Глюкоза электролиттік тепе-теңдікті өзгерте оты-
рып, гипокалиемияны тудырады жəне осылайша кардиопатиялық 
құбылыстардың дамуына əкеледі. Стероидтық гормондар тепе-
теңдігі бұзылады. Жүрек қызметінің электрокардиографиялық кар-
тинасында жүрекке күш түскен кездегі ошақтық өзгерістерге тəн 
өзгерістер байқалады. 

Қалпына келтірудің типтік биологиялық факторы пангам 
қышқылы (В15 дəрумені) болып табылады. Бұл стимуляторды 
қабылдау липидтер метаболизмін күшейтеді. Пангам қышқылы 
ұлпалардағы КрФ деңгейін жоғарылата жəне перифериялық 
ұлпалардағы қалпына келу үдерістерін жылдамдата отырып, 
жылдамдық төзімділігін жетілдіруге мүмкіндік береді. 

ОЖЖ арқылы жүзеге асатын анаболикалық əсерге элеутерококк 
ие. Ол КрФ пен гликоген шығынын төмендетеді, бұлшық еттердегі 
фосфолипидтер мөлшерін арттырады, сонымен бірге көмірсу алма-
суынан көмірсу емес энергия көзіне қосылуына мүмкіндік туғызады. 
Бұлшық ет жұмыс қабілеттілігінің стимуляторы рөлін жəне 
энергияның қосымша көзін бұлшық ет-аденил препараты атқарады. 

Массаждың əр түрін (уқалау, ысқылау, вибромассаж), гидропро-
цедуралар (душ, шомылу, сауна) қолдану қалпына келу үдерістерін 
жылдамдатады. Олар психотерапиямен, гидроэлектролиттік 
теңгерілумен қатар жүру керек. Жүрек қызметін қалпына келтіру 
үшін оттектік терапия, сонымен қатар С жəне В дəрумендер тобын 
қабылдау пайдалы.

Дəрігердің нұсқауынсыз, өз еркімен дəрумендерді көп қабылдау 
зат алмасу үдерістерінің бұзылуларына əкелуі мүмкін. Мəселен, 
дəрумендерді артық қабылдаудан организмде субстраттық фермент-
тер өндіріледі. Олар дəрумендердің артық мөлшерін катализдеп, 
гиповитаминозға əкеледі. 
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VІ  ТАРАУ
ҚИМЫЛ ДАҒДЫЛАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ 

ФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ МЕХАНИЗМДЕРІ

Спортшылардың техникалық шеберліктерінің негізі жаттығу 
үдерісінде қалыптасып,  спорттық нəтижеге айтарлықтай ықпал 
ететін қимыл дағдылары болып табылады. Осы қимыл дағдысы 
есебінен спорттық техника тиімділігі циклдік спорт түрлерінде 
10-25%-ға, ал ациклдік  спорт түрлерінде одан да көп пайызға 
жоғарылайды деп саналады. 

Түрлі қозғалыс əрекеттері туа пайда болумен қатар тіршілік ба-
рысында арнайы үйрену нəтижесінде жүре қалыптасады. Орталық 
жүйке жүйесінің осы қимыл-қозғалыстарды басқарудағы жəне жұ-
мыс кезіндегі физиологиялық өзгерістердің дамуындағы реттеушілік 
маңызы өте зор. Бұл спорттық динамикалық қозғалыстарды орын-
дау мен дененің белгілі бір қалпын сақтаудың тек бір ғана емес, 
бірнеше тіпті, ондаған түрлі бұлшық еттердің қатысуымен қатар 
жүретіндігімен байланысты. Жұмыс атқарушы бұлшық еттердің 
құрамы жəне ондағы жиырылатын қимыл бірліктері (моторлық 
бірліктер) саны үздіксіз өзгерісте болады (7-тараудағы 38-, 
39-суреттерді қараңыз). Бұл тек бір қозғалыс əрекетінен келесіге 
өту кезінде ғана емес, сонымен қатар сол бір фазаның өзінде де 
орын алады. Сол сияқты қозғалыс кезіндегі бұлшық ет құрамы 
секілді жұмысқа қатысқан қимыл бірліктерінің саны да қозғалыс 
жылдамдығына, күш дəрежесіне, қажуға жəне т.б. факторларға 
сəйкес құбылып отырады.

Адам баласы туа пайда болған саны мен күрделілігі бойын-
ша шектеулі қозғалыс əрекеттері қорымен (ему, жұту, кірпік қағу, 
əртүрлі тітіркендіргіштерге жауап ретінде аяқ-қол бұлшық еттерінің 
бүгілуі мен жазылуы, т.б.) дүниеге келеді. Осылармен қатар 
үйрету арқылы өзгермелі тіршілік жағдайларына барабар қозғалыс 
актілерінің жаңа түрлерін меңгеру қабілетіне, яғни жаттықтырудың 
жоғары дəрежесіне жетуді қамтамасыз ететін маңызды қасиеттердің 
бірі жүйке жүйесінің серпімділігі де тұқым қуалау арқылы беріледі. 
Бұл қасиет спорттық жаттығулар техникасын жетілдіруде зор 
мүмкіндіктер тудырады. 
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Жаттықтырылу дəрежесі тұқым қуалау арқылы беріле оты-
рып əртүрлі тұлғаларда түрліше көрініс береді. Жəне де бір 
адамның өзінде түрлі əрекеттерге қатысты үнемі түрленіп отырады. 
Сондықтан спорттық іріктеу кезінде морфологиялық ерекшеліктер 
мен вегетативтік қызмет күйімен қатар сол немесе басқа дене 
жаттығулары түрлеріне тəн белгілі қозғалыс үйлесімділігі жағынан 
арнайы жаттықтырылу дəрежесін ескеру қажет.

Баланың əрекетті орындауы кейде сəтті немесе сəтсіз аяқталып 
жататын көптеген ретсіз, жүйесіз қозғалыстарынан бастап, белгілі 
бір мақсатқа бағытталған қозғалыс əрекеттері біртіндеп қалыптаса 
бастайды. Бала əрекеті нығаюының оның дамуының неғұрлым 
кешірек кезеңдерінде де, əсіресе, жаңа қозғалыстарды үйрету бары-
сында маңызы бар. 

Əртүрлі жас кезеңдерінде жаттықтырылу дəрежесі біркелкі 
көрінбейді. Кейбір жас кезеңдерінде жаттықтырылу дəрежесінің 
жоғары болуына орай қозғалыс əрекеттерін үйрету де ерекше та-
бысты өтеді. Бұл кезеңдер ақыл-ой жəне бұлшық ет əрекеттерінің 
əртүрлерінде түрліше болады. Мысалы, шетел сөздерін дұрыс айту-
мен байланысты қозғалыс үйлесімділігі балалық шақта жеңіл əрі тез 
меңгеріледі. 

Жаңа күрделі спорттық қозғалыстар да адамның өмірінің белгілі 
бір кезеңдерінде меңгеріледі. Сондықтан болашақ жаттықтырушыға 
қозғалыс техникасын үйретудің тиімді жақтарын қарастыру бары-
сында дене жаттығуларының сол түріндегі жаттықтыру дəрежесі 
неғұрлым жоғары болатын жас кезеңдерін айқындап алудың маңызы 
зор. Спорт практикасынан коньки, гимнастика, суға секіру жəне т.б. 
дене жаттығуларындағы күрделі қозғалыс əрекеттерін үйретудің 
балалық шақта айтарлықтай тиімді өтетіндігі белгілі. 

Қимыл дағдылары дамуының физиологиялық механизмдері

Балада үйретудің ерте кезеңдерінде қалыптасатын ерікті 
қозғалыстардың барлығы шартты рефлекстік қызметтің жал-
пы заңдылықтарына бағынады. Жасқа сай даму мен сананың 
қалыптасуы барысында бұл заңдылықтар жаңа сапалы мазмұнға ие 
болады. Қозғалысты саналы ерікті бақылай білу үйретудің табысты 
болуының басты қағидасы болып табылады. 
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Қимыл дағдысының сезгіш (сенсорлық) жəне орындаушы 
(оперантты) бөлімдері. Жаттықтырылу дəрежесінің физиологиялық 
механизмі шартты рефлекстік жолдар арқылы пайда болған бай-
ланыс болып табылады. Шартты рефлекстің физиологиялық негізі 
уақытша байланыстың тұйықталу қасиеті болып табылады. Шарт-
ты рефлекстің пайда болуының негізі – ми қыртысындағы жүйке 
орталықтарының арасындағы уақытша жүйкелік байланыс дегені-
міз – шартты жəне шартсыз тітіркендірулерді ұштастырғанда пай-
да болатын, əртүрлі ми құрылымдары арасындағы белгілі қарым-
қатынасын қалыптастыратын мидың нейрофизиологиялық, 
биохимиялық жəне құрылымдық өзгерістерінің жиынтығы. Ерікті 
қозғалыстардың рефлекстік табиғатын И. М. Сеченов ашып 
көрсеткен болатын. Кейін И. П. Павлов шəкірттерімен шартты 
рефлекстік байланыс механизмдері бойынша қозғалыс əрекеттерінің 
жаңа түрлерінің түзілуінің негізгі заңдылықтарын ұсынған. 
Ғалымның пікіріне сүйенсек, уақытша жүйкелік байланыс ми 
қыртысының шартты жəне шартсыз тітіркендірілуін қабылдайтын 
орталықтарының арасында «соқпақ» жолдар пайда болуы салдары-
нан қалыптасады.

Сезгіш шартты рефлекстерде афферентті сигналдарға жауап 
беру (мысалы, сілекей бөліну, тітіркендіргіштер əсер етуінен қолды 
тартып алу) шартсыз рефлекстік немесе ертерек жүре пайда болған 
шартты реакция болып табылады. Олардағы жауап организмдегі 
бұрынғы болған реакция ретінде қолданылса, тек сигнал, яғни 
сезгіш бөлім жаңа шартты рефлексті қасиетке ие. 

Бірақ қимыл дағдылары туралы сөз болғанда оперантты неме-
се мануалды, уақытша байланыстың түзілуі қатар айтылады. Бұл 
байланыстар қозғалыстың жаңа түрімен немесе сол организмде 
осы уақытқа дейін болмаған жаңа күрделі қозғалыс актісінің белгілі 
элементтерінен комбинация түзілуімен сипатталады. Демек, бұл 
жағдайда уақытша байланыстар тек афферентті (сезгіш) ғана емес, 
сонымен қатар эфферентті, яғни қозғалыс реакцияларының орында-
ушы буындарына да қатысты.

Адамның қимыл дағдылары оларда уақытша байланыстың екі 
түрінің де бір мезгілде сəйкес келуімен сипатталады. Бір жағынан, 
бірінші жəне екінші сигналдық жүйелер арқылы спортшы үшін 
талғаусыз (индифферентті) тітіркендіргіш пен келесі əрекет (уақытша 
байланыстың сезгіш бөлімдері) арасында байланыс қалыптасса, 
екінші жағынан, тек қозғалыс ғана емес вегетативтік қызмет сипаты-
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на да сəйкес жаңа жауап қимыл реакциялары (уақытша байланыстың 
оперантты бөлімдері) пайда болады.

Адамда спорттық жəне т.б. қимыл дағдыларының түзілуі бары-
сында тек бірінші ғана емес, екінші сигналдық жүйенің де əсер етуі 
арқылы қалыптасатын жоғары қатардағы уақытша байланыстың 
маңызы өте зор. 

Қимыл дағдысының қалыптасуы əсіресе циклдік ұзақ жаттығулар 
кезінде қозғалыстың вегетативтік мүшелер қызметімен неғұрлым 
тиімді қамтамасыз етілуіне мүмкіндік беретін уақытша байланыстың 
түзілуіне əкеледі (жаттығулардың жіктелуі 3-тарауда толық баянда-
лады).

Қимыл дағдысының моторлық жəне вегетативтік бөлімдерінің 
бір мезгілде қалыптаспауының өзіндік маңызы бар. Салыстырмалы 
қарапайым қозғалыс дағдыларында (мысалы, жүгіруде, шаңғы тебу-
де) моторлық (қимыл) бөлімдері, ал күрделі қозғалысты дағдыларда 
(мысалы, гимнастикада, күресте, спорт ойындарында) вегетативтік 
бөлім ертерек қалыптасады. 

М. Е. Маршак пікіріне сүйенсек, дағдының қалыптасуынан кейін 
вегетативті бөлімдер қимыл бөлімдеріне қарағанда неғұрлым инертті 
болып келеді. Мысалы, үйреншікті əрекет түрінің өзгерісі кезінде, 
яғни үздіксіз жұмыстан үзілісті қарқынды жұмысқа ауысса қимыл 
қызметтері жылдам, кейбір жағдайларда сол сəтте-ақ өзгереді, ал 
вегетативті мүшелер ұзақ уақыт бұрын қалыптасқан қозғалыс сипа-
тына сəйкес қызмет етеді.

Күрделі қозғалыстардың қалыптасуында ертеде өндірілген 
үйлесімділіктің (координацияның) маңызы. Күрделі 
қозғалыстардың қалыптасуында ертеде өндірілген үйлесімділіктің 
маңызы зор. Спорттық қозғалыстар техникасын үйрету кезінде 
қимыл дағдыларының қалыптасуы əрқашанда организмнің ерте 
өндірілген үйлесімділігі базасы негізінде жүреді. Мысалы, баланың 
қаз тұруы бұрынғы отыру дағдысы негізінде, жүру дағдысы қаз тұру 
дағдысы негізінде қалыптасады. Түрлі спорттық жаттығулар кезінде, 
мысалы, гимнастика, коньки тебуде дене жаттығуларының көпшілік 
бөлімдері толығымен жаңа болып табылмайды, яғни оларда бұрын 
қалыптасқан дағдылардың элементтері бар.

Егер компоненттері айтарлықтай жаңа болатын күрделі 
қимыл техникасын меңгеру қажет болса, онда көбінесе, даярлық 
жаттығулары жəне неғұрлым қарапайым үйлесімділікте қалыптасқан 
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уақытша байланыстар базасы негізінде қимылды орындау техника-
сын біртіндеп күрделендіре отырып, элементтер бойынша үйрету 
қолданылады. 

Бұрын берік қалыптасқан дағдылар қимыл актісі өзінің сипа-
ты бойынша жаңа дағдылардың түзілуіне ықпал ете отыруымен 
қатар кейбір жағдайларда, əсіресе, егер жаңа қозғалыс құрылымы 
ескі дағдының қайта жасалуымен байланысты болса, олардың 
қалыптасуына кедергі келтіруі де мүмкін. Сондықтан спорттық 
жаттығуларды үйрету барысында дұрыс қозғалыс дағдысын 
қалыптастырудың маңызы зор. Себебі толық қанды емес берік 
бекітілген қозғалыс əрекеттерін қайта жасау ұзақ уақытты жəне көп 
тер төгуді қажет етеді. 

Динамикалық стереотип жəне экстраполяция қимыл 
дағдысының физиологиялық негіздері

Қимыл дағдысы элементарлық емес, бір-бірімен байланыс-
ты бірнеше фазалардан тұратын кешенді біртұтас қимыл актісі. 
Ациклдік жаттығуларда жеке фазалар белгілі тəртіпте бірізділікпен 
бір-бірін алмастырып отырады. Циклдік жаттығулардың да əр 
циклінде фазалардың қайта-қайта бірнеше рет қайталануымен 
жүретін белгілі бір заңдылықты байланыс болады (толығымен 3-та-
рауда баяндалған). 

Қимыл дағдыларының қалыптасуы барысында қозғалыстың 
жеке фазалары өзіне тəн реакциялар тізбегін түзіп, динамикалық 
стереотип (лат. динамика – қозғалыстың, əрекеттің көптігі; грек. сте-
рео – қатты, типос – таңдау, із) қалыптасады. Сыртқы ортадан ор-
ганизмге жүйелі жəне дəлме-дəл бірізділікпен белгілі бір мерзімде 
əсер ететін тітіркендіргіштердің əрқайсысы ми қыртысындағы тиісті 
қозу мен тежелу үдерістері арқылы организмнің белгілі бір реак-
циясын туғызады. Сондықтан сыртқы стереотипті (таптаурынды) 
тітіркенуге сəйкес, мида осы сияқты функциялық қатынастардың 
бірізді өзгерісі пайда болады. Олар сол тəртіппен бірнеше рет 
қайталанған жағдайда біртұтас біріккен рефлекстер жүйесіне ай-
налады. Мұндай қозу мен тежелудің мидағы бекітілген белгілі 
бірізділікпен қалыптасуы динамикалық стереотип деп аталады. 

Дене жаттығуларында динамикалық стереотип қозғалыс 
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фазаларының жүзеге асырылуының тек бірізділігіне қатысты екенін 
атап өткен жөн. Мəселен, жүгіру, жаяу жүру, жүзу жəне т.б. бары-
сында бұл фазалардың бірізділіктері ғана бəрінде бірдей бола-
ды, ал олардың арасындағы уақыт қатынастары, қадам жиілігі мен 
ұзындығы үнемі түрленіп отырады. Қозғалыстың ішкі құрылымы, 
яғни қозғалыс əрекетіне қатысатын бұлшық еттің құрамы жəне 
сол бұлшық еттегі қимыл бірлігінің жиырылу саны ұдайы өзгеруі 
мүмкін. 

Динамикалық стереотип сыртқы құрылымдық фазалардың 
бірізділігі белгілі стандарт бойынша өтетін дағдыларға (циклдік 
жаттығуларға) тəн болып табылады. Сонымен қатар жиі өзгерістердің 
болуына орай жаңа қозғалыстардың қайталануын қажет ететін 
басқа да дағдылар (ациклдік жаттығулар) кездеседі. Мұндай тек-
тес дағдыларға жекпе-жек түрлері бокс, семсерлесу, күрес пен 
спорттық ойындар футбол, хоккей, баскетбол жəне т.б. жатады. 
Оларда қозғалыс фазаларының алмасуы тұрақты біртұтас жүйе 
ретінде болатын динамикалық стереотип түзілмейді. Тұрақтылық 
күрделі қозғалыс комбинацияларынан көрінбей, тек жеке құрам 
элементтерінен (мысалы, баскетболда айып добын лақтыру кезінде) 
көрінеді. 

Адамның қимыл – əрекеті көп түрлілігімен сипатталады. 
Жаңа құрылымдық моторлық актінің көп бөлігі ОЖЖ жоғары 
серпімділігінің арқасында экстраполяция жолымен жүзеге асыры-
лады. Ол дағдылардың тасымалдануын қамтамасыз етеді жəне «сол 
орыннан» жаңа қозғалыстарды іске асыруға мүмкіндік береді. 

Экстраполяция дегеніміз жүйке жүйесінің бұрын болған 
тəжірибе негізінде келесі туындаған қозғалыс міндеттерін барабар 
шешу қабілеті болып табылады. Меңгерілген қозғалыс қорларының 
артуы адамның бұрын шешілген міндеттерге ұқсас жаңа қимыл 
міндеттерін арнайы үйретусіз дұрыс шешу мүмкіндігінің 
айтарлықтай жоғарылауына ықпал етеді. 

Экстраполяция түрлері сан алуан. Олар тек жаңа қозғалыстар 
ғана емес, сонымен қатар үйреншікті қозғалыс əрекетін орындау 
кезінде де (мысалы, жаяу жүріс кезінде) кең қолданылады.

Экстраполяцияның қозғалыс əрекеті сыртқы сипатының 
айтарлықтай вариацияларымен қатар жүретін қимылдарды орындау 
барысында маңызы орасан зор. Мысалы, футболшы допты аяғының 
ұшымен де, түрлі қырларымен де, өкшемен де, əртүрлі күшпен жəне 
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əртүрлі бастапқы жағдайда тұрып тебе алады. Осындай əр  алуан 
қозғалыс міндеттері тəсілдердің салыстырмалы шектеулі санын 
үйретуден соң экстраполяция арқасында шешіледі. 

Қимыл актілерін меңгерудегі адамның экстраполяция қабілеті 
біраз дəрежеде ғана тұқым қуалайтын ақпарат негізінде пайда 
болған. Бұл ретте уақытша байланыстың қалыптасуының маңызы 
зор. Қозғалыс əрекетін біркелкі орындау кезінде экстраполяция 
мүмкіндігі төмендесе, ал əркелкі орындау барысында бұл мүмкіндік 
кеңейеді. Сондықтан тек спорттық ойындар мен жекпе-жектерде ғана 
емес, циклдік қозғалыстар кезінде де жаттықтыру (жылдамдығы, 
ұзақтығы, салмақтары бойынша) түрліше өткізілуі қажет.

Экстраполяция диапазоны үнемі біршама шектелген. Мəселен, 
футболист меңгерген дағдылар экстраполяция жолымен күрескер 
немесе боксшылардың (жəне керісінше) тəсілдерін орындау үшін 
қолданылмайды. Сондықтан экстраполяцияны даярлық жаттығулары 
кешендерін таңдауда ескеру керек. Бұл кешен негізгі жаттығуларды 
меңгеруге жағымды ықпал ететін жаттығуларды қамту қажет. Егер 
бірнеше көмекші жаттығулар экстраполяция механизмі бойынша 
бірдей нəтиже берсе, онда олардың санын кеміткен жөн. Даярлық 
жаттығуларын таңдауда экстраполяция механизмі бойынша қозғалыс 
əрекеттерін қамтамасыз ететін вегетативтік қызметтің (қан айналу, 
тыныс алу, т.б.) дамуына ықпал ететін əсерлерді əрқашан ескеру 
қажет.

Қимыл дағдысының қалыптасу кезеңдері. Н. В. Зимкин 
бойынша қимыл дағдысының қалыптасуы келесідей көп сатылы 
үдерістерден тұрады.

1-кезеңде артық бұлшық еттерді жұмысқа тарту жəне жауап реак-
цияларын генерализациялаумен (жалпыламалаумен) қатар жүретін 
жүйке үдерістерінің иррадиациясы немесе таратылуы байқалады. 
Бұл кезеңде бөлек жеке əрекеттердің тұтас акт түзуі басталады.

2-кезеңде жүйке үдерістерінің концентрациясы немесе 
жинақталуы, координацияның (үйлесімділіктің) артуы, артық 
бұлшық ет ширығуын жою жəне стереотипті қозғалыстардың 
қалыптасуының неғұрлым жоғары дəрежесі байқалады.

3-кезеңде дағды тұрақтанады жəне одан əрі қозғалыс координа-
циясы мен автоматизациясы (дағдылы əрекеттенуі) жетіле түседі.

Кейбір жағдайларда бұл кезеңдердің бірінің болмауы мүмкін. Бұл 
бұлшық ет жұмысының күрделілік жəне қуаттылық дəрежесімен, 
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қозғалыс аппаратының бастапқы күйімен, спортшының 
біліктілігімен, т.б. көптеген факторлармен байланысты. Жоғарыда 
айтылғандай, жаңа күрделі қозғалыстар пайда болған координа-
ция фонында қалыптасады. Сол себепті мысалы, гимнастикалық 
жаттығуларды үйрету жаңадан бастаған, біліктілігі орташа 
дəрежедегі спортшылар мен спорт шеберлерінде түрліше өтеді. 
Біліктілігі жоғары дəрежелі спортшыларда жаттығуларды үйрету 
бұрын жүре пайда болған дағдылар мен экстраполяция қабілетінің 
арқасында бірінші, тіпті, екінші кезеңдерсіз де өтуі мүмкін.

Ерікті қозғалыстардың қалыптасуындағы шартсыз тонустық 
рефлекстердің маңызы

Туа пайда болған қозғалыс рефлекстері қалыпты дене қалпын, 
кеңістікте тепе-теңдікті сақтауды қамтамасыз етеді. Тонустық 
рефлекстер статикалық (қозғалыссыз) жəне статокинетикалық 
(қозғалыс-қимылдық) деп екіге бөлінеді. 

Туа пайда болған статикалық рефлекстерге дененің белгілі 
қалпын сақтау жəне нұсқаушы немесе қалпына келтіруші рефлекс-
тер жатады. Кеңістікте белгілі дене қалпын сақтайтын рефлекске 
егер дене қалпын түрлі жағдайларға байланысты өзгертсе, оны қайта 
орнына келтіретін мойын-тонустық жəне лабиринт рефлекстері жа-
тады. Вестибулярлық (тепе-теңдік) аппараты бұзылса, бұл реф-
лекстер жойылады. Бірақ қызметі жойылған рецепторлардың ор-
нын көру рецепторлары басып, тонустық рефлекстерді сақтауы 
мүмкін. Вестибулярлық рецепторы бұзылған адамдар көзін жұмса, 
кеңістікте тепе-теңдігін сақтай алмайды. Бұл тəжірибеден тонустық 
рефлекстердің тууына көру рецепторларының да қатысы барын көр-
сетеді. Басты бұру кезінде вестибулярлық аппарат рецепторларында 
қозудың туындауы салдарынан бұрылған жақтағы мойын бұлшық 
еттерінің тонусының рефлексті жоғарылауына əкеліп, нəтижесінде 
бас бөліміне қатысты тұлғаның қалпына келуін қамтамасыз етеді. 
Бұл айналдыру қозғалыстарымен байланысты (балға жəне табақша 
лақтыру, акробатикалық жəне гимнастикалық жаттығулар) көптеген 
спорттық жаттығуларды тиімді орындауда үлкен рөл атқарады. 

Нұсқаушы немесе қалпына келтіруші рефлекс – дене өз қалпында 
болмаған жағдайда оны өз табиғи күйіне, яғни теріс қараған дене 
қалпын оңға қарату рефлекстері. Мысалы, кеудені түзету.
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Статокинетикалық рефлекстерге дененің ілгері-алға қарай 
немесе тіке жоғарыдан төмен не төменнен жоғары қарай не шыр 
айналдыру қимылдары барысында жəне қимыл шапшаңдығының 
өзгеруінен пайда болатын, сөйтіп кеңістікте дене қалпын жəне 
тепе-теңдікті сақтайтын тонустық рефлекстер жатады. Шыр айна-
лып қозғалғанда ортаңғы жарғақты арнадағы эндолимфаның ара-
ласуынан вестибулярлық рецепторлар қозады. Орталыққа тепкіш 
импульстар сопақша мидың вестибулярлық ядросына келіп ай-
налу қозғалыстары кезінде бас пен көздің рефлекстік өзгерістерін 
туғызады. 

Шыр айналу рефлексі адамды əдейі жасалған Барани кресло-
орындығына, не центрифугада айналдырғанда пайда болады. 
Адамның басы біртіндеп қимыл бағытына қарама-қарсы жаққа қарай 
бұрылып, тез қайта орнына келеді, ал көз алмасы бастың бұрылған 
жағынан кейін қарай қозғалып, ол да тез қалыпты орнына келеді. 
Бұл қимылды нистагм-ырғақты қимыл деп атайды. 

Лифт рефлексі дененің тез жоғары көтерілуінен не төмен 
түсуінен пайда болады. Жануарды тез жоғары көтерсе, оның 
сирақтары тізе буындарынан бүгіледі, басын ішіне тартады, ал тез 
төмен түсірсе, сирақтары буындарынан жазылады, мойны созылып 
ұзарады. Адамда лифт кабинасымен жоғары көтерілгенде бүгілу, ал 
лифт тоқтағанда кеуде мен аяқтардың жазылуы байқалады.

Ерікті қозғалыстардың түрлеріне сонымен қатар туа пайда болған 
бүгу, итеру жəне ырғақтық қозғалыс рефлекстері де қатысады. 
Ырғақтық рефлекстерге қасу жəне қадымдау рефлекстері жатады. 
Бұл рефлекс жаяу жүру, жүзу жəне т.б. циклдік жаттығулар сияқты 
күрделі қозғалыстардың (локомоциялардың) негізін құрайды. Дене 
жаттығуларын орындау туа пайда болған қозғалыс рефлекстерінің 
үнемі коррекциялануымен қатар жүреді. Орталық реттеуші ықпал 
ерікті қозғалыстардың сипатына сəйкес бұлшық ет тонусын 
қамтамасыз етеді.

Спорттық əрекет организм мен ортаның өзара əсерінің үздіксіз 
өзгерістерімен байланысты. Қоршаған ортаның өзгермелі жағдайла-
ры кезінде (мысалы, ойын алаңында) дене жаттығуларын орындаудың 
күрделі техникасын меңгеру осындай өзара əсердің мысалы болып 
табылады. Жаттығуларды тиімді орындауға мүмкіндік беретін нақты 
дифференцияның (ажыратудың) өңделуі ми қыртысының анализ 
(талдау) жəне синтез (талқылау) қызметтерінің нəтижесі болып са-
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налады. Осы қызмет негізінде ерікті қозғалыстарды басқару жүйесі 
қалыптасады. 

Зерттеу əдістері. Статикалық қалыптағы төзімділікті стабило-
графия, треморография жəне Ромберг сынамасы жəне т.б. əдістері 
көмегімен зерттеуге болады. 

Ромберг сынамасы – статикалық тепе-теңдік тұрақтылығын 
бағалау. Неміс дəрігері М. Ромберг ұсынаған бұл сынама арқылы 
тік тұрған кезде тепе-теңдіктің бұзылуын анықтауға болады. 
Қозғалыстың қалыпты координациясын ұстап тұру ОЖЖ бірнеше 
бөлімдерінің (мишық, вестибулярлық аппарат, терең-бұлшық 
еттік сезімталдық өткізгіштері, ми қыртысының маңдай жəне са-
май бөлімдері) бірлесе қызмет атқаруымен қатар жүреді. Атал-
мыш қызмет дене шынықтыру мен спорт жаттығулары ықпалынан 
жақсара түседі. Вестибулярлық сезім жүйелері каналдары арқылы 
түскен ақпарат – адамның қозғалысты мүлтіксіз орындауы үшін 
қажет жағдай.  Координацияның орталық мүшесі мишық болып та-
былады. Алайда, қажу, шамадан тыс шыныққандық, жүйке жүйесі 
аурулары кезінде немесе дене шынықтырумен шұғылданудың ұзақ 
мерзімдік үзілістерінде қозғалыс координациясы мен тепе-теңдіктің 
бұзылуы байқалады. 

Ромберг сынамасы тірек ауданын біртіндеп азайта отырып, төрт 
режимде жүргізіледі. Бірінші режимде екі аяқ бірге, қолдар алдығы 
қарай созылады, екінші режимде де  дəл осындай қалыпта болады, 
тек бір аяқ бір адым алда тұрады, үшінші режимде бір аяқтың таба-
ны екінші аяқтың тізесіне тіреледі, ал төртінші режим «қарлығаш» 
деген атаумен таныс. Барлық жағдайда зерттелушінің қолы жоғары 
көтерілген, саусақтары ашық жəне көздері жұмулы болады. 

Көбіне спортшыларды тексеруде үшінші режим қолданылады. 
Зерттелуші кез келген оң немесе сол аяғымен тұрады. Ал екінші 
аяғы алдыға қарай бүгіліп, табанымен тірек аяғының тізе бөліміне 
тіреледі. Команда берілгенде зерттелуші осы қалыпта тік тұрады. 
Секундомер қосылып, тепе-теңдік бұзылған (шайқалған, тірек аяғын 
қозғап қойған, бүгілген аяғын еденге тигізіп алған, құлаған) мезетке 
дейінгіуақыт секундпен белгіленеді.  Спортшы үш рет тексеріліп, ең 
жоғары нəтижелері тіркеледі. 

Егер əр қалыпта спортшыда 15 секунд ішінде тепе-теңдігі сақтала 
отырып, дененің теңселуі, қол немесе қабақтың дірілдеуі (тремор) 
байқалмаса «өте жақсы» деген баға қойылады. Егер тремор пайда 
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болса, сынама «қанағаттанарлықтай», ал 15 секундта тепе-теңдік 
бұзылса, «қанағаттанарлықтай емес» деп бағаланады. 

Дені сау жаттықпаған адамдарда, көбіне тұрақтылық уақыты             
30 секундтан жоғары болады жəне оларда қол мен қабақтың дірілдеуі 
(тремор) байқалмайды. 

Бұл сынаманың (тест) координацияның маңызы орасан акробати-
ка, спорттық гимнастика, керме серіппеде (батутта) секіру, мəнерлеп 
сырғанау, жүзу, т.б. спорт түрлері үшін тəжірибелік құндылығы 
жоғары. Аталмыш спорт түрлерімен шұғылданатын спортшыларда 
тұрақтылық уақыты 100-120 сек. жəне одан да асуы мүмкін.

Яроцкий сынамасы вестибулярлық талдағыштардың сезімтал-
дық табалдырығын анықтауға мүмкіндік береді. Тест бастапқы 
жағдайда көз жұмулы тұрған кезде орындалады. Команда бойынша 
спортшы басын бір бағытта (оңға немесе солға) секундына 2 айналым 
жасап, жылдам темпте айналдыра қозғалады. Спортшының тепе-
теңдігі жойылғанға дейінгі басты айналдыру уақыты белгіленеді. 
Дені сау адамдарда тепе-теңдікті сақтау уақыты шамамен, 25-28 се-
кунд, жаттыққан спортшыларда 40-90 секунд жəне одан жоғары бо-
лады. 

Вестибулярлық талдағыштың сезімталдық деңгейінің 
табалдырығы негізінен тұқымқуалаушылыққа байланысты. Деген-
мен, оны жаттықтыру ықпалымен жоғарылатуға болады. 

Саусақ – мұрын сынамасы. Зерттелуші алдымен көзі ашық, содан 
соң көзі жұмулы тұрғанда сұқ саусағын мұрнының ұшына жеткізеді. 
Қалыпты жағдайда саусақ мұрнының ұшына тиеді. Ми зақымдары, 
невроз жəне т.б. функциялық күйлерде сұқ саусақтың немесе қол 
басының дірілдеуі, оның мұрынға дəл тимеуі байқалады. 

Теппинг-тест психомоторлық көреткіштер арқылы жүйке 
жүйесінің қасиеттерін экспресс-диагностикалау əдісі. Бұл əдіс 
арқылыспорт физиологиясында қол басы қозғалысының макси-
малды жиілігі анықталады. Əдіс жүйке жүйесінің  функциялық 
мүмкіндіктерімен анықталатын лабилділік (қозу мен тежелу өту 
жылдамдығын), төзімділік (қандай да бір əрекетті ұзақ уақыт 
өнімділігін төмендетіп алмай орындау қабілетін) қасиеттерін зерт-
теуге бағытталған. Төзімділікке (төзімділікке) қозғалыс коорди- 
нациясы даму деңгейі, психикалық үдерістер мен ерік күші ықпал 
етеді.  

Сынақ өткізу үшін секундомер, қарындаш жəне екі сызық 
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арқылы бірдей 4 бөлікке бөлінген ақ қағаз қажет. Кейбір ғалымдар 
жұмыс қабілеттілігін бағалау айқынырақ болар деген мақсатпен 
ақ қағазды 6 (3 сызық арқылы) немесе 8 (4 сызық арқылы) бөлікке 
бөлуді ұсынады. 10 сек. (немесе 5 сек.) ішінде бірінші шаршыға 
максималды жылдамдықта нүктелер қойылады. 10 секунд дема-
лыстан соң екінші, үшінші жəне төртінші шаршыларда процедура 
қайталанады. 2-шаршы 1-шаршының, 4-шаршы 3-шаршының асты-
на орналасады. Əр шаршылардағы нүктелер саналады. 

Нəтижелер бойынша 5 тип анықталады. Олар:
1. Күшті тип – жұмыстың алғашқы 10-15 секундтарында темп 

максималды мəнге дейін артады. Келесі 25-30 сек.-та ол бастапқы 
(яғни, жұмыс басталған 5 сек.-та байқалған) деңгейге дейін 
төмендейді. Бұл қисық сызық типі зертелушіге күшті жүйке жүйесі 
тəн екендігін көрсетеді;

2. Тұрақты тип – жұмыс бойы максималды темп шамамен бір 
деңгейде сақталады. Аталмыш тип зерттелуші жүйке жүйесінің ор-
таша күшіне ие екендігін аңғартады;

3. Əлсіз тип – максималды қарқын екінші 5 сек.-та ақ азайып, 
бүкіл жұмыс бойы төмен деңгейде қалады. Бұл типке əлсіз жүйке 
жүйесі тəн;

4. Орташа əліз тип – жұмыс темпі алғашқы 10-15 сек.-та 
бəсеңдейді. Тип орташа мен күшті жүйке жүйесі арасындағы – орта-
ша əлсіз жүйке жүйесі ретінде бағаланады;

5. Орташа күшті тип – бас кезінде төмендеген максималды 
қарқын қысқа уақытта бастапқы деңгейге дейін артуға ұласады. 
Қысқа мерзімде мобильденуге қабілетті бұл зерттелушілер орташа 
күшті жүйке жүйесі тəн тұлғалар қатарына жатқызылады.

Сондай-ақ зерттелушілерге тапсырманы оң (сағат стрелкасы 
бойымен) жəне сол қолдарымен (сағат стрелкасына қарсы) орында-
та отырып, функциялық ассиметрия коэффициентін (KFa) де фор-
мула бойынша анықтауға болады:  KFa = ((оң қол қойған нүктелер 
жиынтығы – сол қол қойған нүктелер жиынтығы) / (оң қол қойған 
нүктелер жиынтығы + сол қол қойған нүктелер жиынтығы)) * 100%;

Жаттыққан спортшыларда қол басы қозғалысының максимал-
ды жиілігі 10 секундта 70-тен асады. Шаршыдан шаршыға өткенде 
нүктелер санының төмендеуі қозғалыс сферасының жəне жүйке 
жүйесінің жеткіліксіз төзімділігін көрсетеді. Жүйке үдерістері 
лабилділігінің (мүмкіндігінің) саты тəріздес (екінші немесе үшінші 
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шаршыларда қозғалыс жиілігінің артуы) төмендеуі бабына ену 
үдерістерінің баяулығын дəлелдейді. Бұл тест акробатика, семсер-
лесу, спорттық ойындар мен басқа спорт түрлерінде қолданылады. 

Дағдының тұрақтылығы жəне оның сақталу ұзақтығы. 
Қозғалыс дағдылары басқа да уақытша байланыстың көріністері 
сияқты басында тұрақтылығы жеткіліксіз болып, кейін біртіндеп 
неғұрлым тұрақты бола бастайды. Олар неғұрлым өздерінің 
құрылымы бойынша қарапайым болған сайын берік болады. 
Күрделі үйлесімділіктен тұратын дағдылар соғұрлым тұрақсыздау 
болып келеді. Осы себепті тіпті, жоғары білікті спортшыға күрделі 
қозғалыстарды қайталау кезінде өзінің жоғары нəтижелерін əр рет 
сайын көрсету оңайға түспейді. Егер жаттығудың сапалы орын-
далуына себепші қандай да бір фактордың толықтау болмаған 
жағдайының өзінде нəтиже төмендейді. Дағдының тұрақтылығын 
төмендететін факторларға жүйке жүйесінің жалпы күйінің нашарла-
уы (мысалы, қажу кезінде), гипоксия, белдеу сағатының айтарлықтай 
өзгерістеріне бейімделудің жеткіліксіздігі, күшті қарсыласының ал-
дында өзіне деген сенімсіздігі, т.б. жатады. Бұл ретте жүйке жүйесі 
типтерінің айтарлықтай мəні бар. 

Жүйелі жаттықтыру тоқталған соң дағды жоғала бастайды. Бірақ 
бұл оның түрлі бөлімдерінде əртүрлі көрінеді. Неғұрлым күрделі 
қозғалыс бөлімдері тіпті, бірнеше күндік үзілістің өзінде де нашар-
лай бастауы мүмкін. Ал ұзақ уақыттық үзілістер (апта, ай) кезінде 
соғұрлым дағды тез жоғала бастайды. Сондықтан жоғары нəтижелі 
жетістіктерге жету үшін жаттықтыру жүйелі əрі ұзақ уақыттық ин-
тервалсыз жүргізілуі қажет. Дағдының күрделі емес бөлімдері ай-
лар, жылдар жəне ондаған жылдар бойы сақталуы мүмкін. Мысалы, 
жүзумен айналысқан, коньки немесе велосипед теуіп үйренген адам-
дарда осы қарапайым түрдегі дағдылар тіпті, ұзақ уақыттық интер-
валдардан кейін де сақталатыны белгілі.

Қан айналу, тыныс алу жəне т.б. қызметтердің реттелуімен байла-
нысты дағдының вегетативтік бөлімдерінің қозғалыс бөлімдерінен 
көптеген айырмашылықтары бар. Бір жұмыс түрін басқа əрекет 
түріне қысқа мерзімде ауыстыру кезінде қозғалыс бөлімдеріне 
қарағанда вегетативтік бөлімдер баялау құрылады. Ұзақ үзілістер 
(айлар, əсіресе, жылдар) кезінде дағдының вегетативтік бөлімдері 
қозғалыс бөлімдеріне қарағанда толығымен өшуі мүмкін. 
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Қозғалыс дағдыларының қалыптасуындағы бұлшық ет 
қызметінің сипаттамасы. Қозғалыс дағдысының қалыптасуы 
кезіндегі бұлшық ет қызметінің ерекшеліктерін бірнеше бұлшық ет 
биопотенциалдарын бір уақытта тіркей отырып жазылатын электро-
миография мəліметтері бойынша бақылауға болады (35-сурет). 

Спорттық дағдының қалыптасуының бастапқы сатыларын-
да биопотенциалдардың тек сол қозғалыс əрекетін жүзеге асыруға 
қажетті бұлшық еттермен бірге «артық» бұлшық еттерде де 
тіркелетіні айтылып өткен болатын. Бұл жүйке орталықтарындағы 
иррадиация құбылыстарымен байланысты. Дағдының бекуіне бай-
ланысты иррадиацияның шектелуі жүреді, ал дағдының толығымен 
қалыптасуы кезінде ол тек үйреншікті емес жағдайларда ғана, мы-
салы, бөтен күшті тітіркендіргіштердің əсер етуі мен қажу кезінде 
байқалады.

Циклдік қозғалыстарда дағдының жетілуі нəтижесінде бұлшық 
ет белсенділігі кезеңдерінің ұзақтығы өзгереді. Дағдының 
қалыптасуының алғашқы сатыларында тиісті бұлшық еттердің 
электрлік белсенділігі тек қозғалыстың белсенді фазалары уақытында 
ғана емес, олардың арасындағы интервалдар да байқалады. Əрі 
қарай электромиографиялық секірмелер қысқа болады. 

35-сурет. Антагонист бұлшық еттердің электромиограммасы 
(Р. С. Персон бойынша):

1 – иықтың үшбасты бұлшық еті; 
2 – иықтың екібасты бұлшық еті;
А – жаттықпаған адамдарда;
Ə – жаттыққан адамдарда

Дағдының қалыптасу үдерісінде антагонист-бұлшық еттер 
арасындағы өзара қарым-қатынастың өзгеруі көрініс береді. 
Үйретудің бастапқы кезінде олардың биоэлектрлік белсенділігі 
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бір уақытта көрініс берсе, салыстырмалы баяу қозғалыстарда 
олардың арасында реципроктылық (ілеспелілік) байқалады жəне 
биоэлектрлік белсенділік кезекпен туындай бастайды. Деген-
мен, тіпті, қалыптасқан дағдының кезінде де реципроктылық аго-
нист жиырылуы кезінде антагонист белсенділігінің төмендеуінде 
ғана көрініп толық айқындалмауы мүмкін. Мұнда қозғалыс темпі 
неғұрлым жылдам болған сайын, соғұрлым агонисттің биоэлектрлік 
белсенділігі бір мезгілдегі антагонист белсенділігімен үйлеседі. 

Кейбір жағдайларда антагонист-бұлшық еттердің бір мезгілдегі 
əрекеті сол қозғалыс дағдысы жетілуінің жоғары дəрежесі кезінде 
байқалатын координацияның ерекше түрі ретінде көрінеді. Соның 
ішінде бұл дене буындарының бірқалыпты ауысуын қажет ететін 
баяу қозғалыстарда, мысалы, атқыштардағы шүріппені басу кезінде 
орын алған.

Əртүрлі тұлғаларда қозғалыс дағдыларының қалыптасуы кезінде 
түрлі бұлшық ет қозғалысына қатысу дəрежесін айғақтайтын 
биоэлектрлік белсенділік бірдей жүрмейді. Бұл тура сол қозғалыстың 
жұмыс атқарушы бұлшық еттер қызметтерінің бірнеше ерекше 
үйлесімде орындалуымен түсіндіріледі. 

Осыған орай біліктіліктері бірдей спортшылардың 
биоэлектрлік белсенділіктерінің ортақ қасиеттерімен бірге мəнді 
айырмашылықтарының да болуы мүмкін. 

Афференттіліктің қозғалыс дағдыларының қалыптасуы мен 
сақталуындағы маңызы

Қозғалыс актілері қалыптасуының жəне оны басқарудағы күрделі 
жүйкелік механизмінде сыртқы ортадан жəне организм жүйелері 
мен түрлі дене бөлімдерінен алынған ақпараттың орны зор. 

Кері байланыс жəне оның қозғалыс техникасының 
қалыптасуы мен жетілуіндегі маңызы. Жүйке жүйесі қандай да 
бір əрекетті қозғалыс жəне вегетативтік жүйкелер арқылы туды-
ра отырып, кері байланыстың болуының арқасында басқарылған 
мүшелерден (бұлшық ет, жүрек-тамыр жүйесі жəне т.б.), сонымен 
қатар сыртқы ортадан атқарылған əсер туралы ақпаратты сол сəтте-
ақ ала бастайды. Н. А. Бернштейн бойынша кері байланыс сигнал-
дары қозғалыс корреляциясының маңызды факторы болып табыла-
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ды. Оларды орталық жүйке жүйесіне сезім мүшелері арқылы келетін 
болғандықтан сенсорлық (сезгіш) коррекция деп атайды. 

Кері байланыс ішкі жəне сыртқы болып ажыратылады. Ішкі кері 
байланыс бұлшық ет, жүрек жəне организмнің басқа жүйелерінің 
жұмысы сипаты туралы, ал сыртқы кері байланыс сыртқы ортадан 
əрекет туралы (лақтыру дəлдігі, футболдағы доптың қозғалу бағыты, 
күресте қарсыластың дене күйінің өзгерісі, т.б. сияқты) хабар беріп 
отырады. 

Дене жаттығуларын орындау кезінде ішкі кері байланыстар 
қозғалыс (пропиоцептивтік), вестибулярлық жəне интероцептивтік 
сенсорлы жүйелер арқылы, ал сыртқы кері байланыс көру, есту жəне 
тактильді (жанасу) сезім мүшелері арқылы орындалады. 

Қозғалыс техникасын жетілдіру үшін жаттығуды бақылап 
тұрған жаттықтырушы немесе басқа тұлғалардан алынған қосымша 
ақпараттың айтарлықтай мəні бар. Қазіргі кезде бақылаудан 
басқа қозғалыс актісінің кеңістіктік жəне уақыттық параметрлерін 
бағалауға мүмкіндік беретін түрлі аспаптық техника, гензометрия, 
электромиография, кино, бейнежазбалар, т.б. кең қолданылады.

В. С.  Фарфель бойынша алынған мəліметтер «жедел» болса, яғни 
қозғалыс техникасын арттыру үшін тікелей жаттығуларды орындау 
барысында немесе оны келесі қайталау кезінде қолданылса, осы 
мəліметтер ерекше құндылыққа ие. 

Жоғарыда қарастырылған қозғалыс дағдысының қалыптасу 
ерекшеліктері ерікті қозғалыстардың рефлекстік табиғатын жоққа 
шығармайды. И. М. Сеченов негізін салғаннан кейін И. П. Пав-
лов пен оның шəкірттері дəлелдеген рефлекстік теорияның негізгі 
заңдылықтары өз күшін жоймаумен қатар жəне автоматты (дағдылы 
əрекеттенген) ерікті қозғалыстар кезіндегі орталық жəне орындау-
шы мүшелер арасында өзара байланысты зерттеу жұмыстарында да 
расталып дəлелдене түсуде.

Орталық жүйке жүйесіндегі қозғалысты бағдарламалаудағы 
афференттік жəне басқа факторлардың интеграциясы. Қозғалыс 
актісі даярлықтың жəне орындалудың барлық кезеңдерінде орталық 
жүйке жүйесіндегі афферентті жəне т.б. факторлардың интеграция-
сымен байланысты болады.

Бұл тұрғыда П. К. Анохин: 
1. Мотивация;
2. Ес (Зерде);



143

3. Жағдайлық афферентация;
4. Қозғағыш афферентация сияқты 4 негізгі факторларды атап 

көрсетеді (36-сурет).
Адамдардың еңбек жəне спорттық əрекеттерінде, əсіресе 

түрлі əлеуметік мотивациялардың маңызы зор. Жүйке жүйесінде 
қалдырған іздерінің (ес) салдарынан бұрынғы тəжірибе кез келген 
жағдайды бағалауда күшті ықпал жасайды. Интеграция үдерісінде 
орта жағдайы туралы ақпараттың (жағдайлық афферентацияның) 
маңызы зор. Қоршаған ортадан жəне организм қызметінің əртүрлі 
күйі туралы түсетін ақпараттардың ОЖЖ-де түрлі əсерлерді дұрыс 
бағдарламалаудың маңызды бөлімі болып табылатындығы күмəн 
келтірмейді. 

36-сурет. Гомеостаз рецепторлары арқылы ішкі қажеттілік өзгерістері 
туралы сигнал беру мен афференттік синтез негізінде мінез-құлықтық ре-

акциясы қалыптасуы сызбанұсқасы (П. К. Анохин бойынша):
ҚА – Қозғағыш афференттік сигнал;
ЖА – Жағдай афференттік сигналы;
1 – шешім қабылдау;
2 – эфференттік қозу;
3 – мінез-құлық нəтижесі;
4 – нəтиже көрсеткіштері;
5 – əрекет нəтижесін салыстырушы – акцептор;
6 – метаболизмдік өзгерістер;
7 – гомеостаз өзгерістері;
8 – гомеостаз рецепторлары 
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Сондай-ақ спорт түрлеріне байланысты жарысты бастайтын 
(қозғағыш афферентацияның) ату, ысқырық дауысы, жалаушаның 
түсуі, команда, т.б. сигналдардың маңызы зор. Дегенмен, жауап 
беретін қозғалыс актілерін талап ететін көптеген жарыстың баста-
луын білдіретін тітіркендіргіштер күрделі болып келеді. Олар тек 
жалғыз сигнал ғана емес, белгілі бір сипаттағы жағдайды да білдіреді. 
Бұл əрқашан афференттік синтезді өте қиындатады. Мысалы, жекпе-
жектің жəне спорттық ойындардың əртүрлерінде жаңа əрекетті 
бірнеше рет бастау керек. Сан алуан дене жаттығуларын орындау 
кезінде кері байланыс көмегімен ішкі жəне сыртқы ортадан алынған 
ақпараттардың өзіне тəн ерекшеліктері болады. Қозғалыс əрекетін 
баяу орындау кезінде кері байланыстар сол қозғалыстың немесе 
қандай да бір оның фазасын түзетуге мүмкіндік береді. Тез орын-
далатын күрделі көп фазалы қозғалыстар (мысалы, гимнастикалық 
жаттығулар) кезінде кері байланыс уақыт тапшылығына байланыс-
ты ағымдағы түзетуде көп рөл атқармайды. Өте қысқа уақыттық 
қозғалыстарда (соның ішінде лақтыру, тастау сияқты баллистикалық 
қозғалыстарда) кері байланыс арқылы тек оны қайталау кезінде ғана 
қозғалыс актісінің түзетілуі мүмкін.

Қозғалыс актісін орындаушы мүшелердің күйіне байланыс-
ты бағдарламалау. Ес, орта жағдайы жəне жарыстың басталуы 
туралы қозғағыш ақпараттар сияқты факторлардың интеграциясы 
мен орталық жəне шеткі орындаушы мүшелердің функциялық күйі 
күрделі қозғалыстарды бағдарламалаудың негізі болып табылады.

Эксперименттік зерттеулер шартсыз қимыл рефлекстерінің 
тіпті, кері байланыстар болмаса да толық жүзеге асыралатынын 
көрсетті. Сонымен қатар берік қалыптасқан қарапайым шартты-
рефлекстік қозғалыстар қимыл сенсорлық жүйелермен іске асы-
рылатын кері байланыстар қатыспаса да орындалуы мүмкін. Де-
мек, бұрын жақсы бекітілген бағдарламалар бұл қозғалыстарды 
сенсорлық коррекциясыз іске асыруға мүмкіндік береді. Бірақ осы 
жағдайларда жаңа қозғалыстардың түзілуі төтенше қиын болып 
келеді. Күрделілігі жəне дəлдігі жоғары дəрежемен сипатталатын 
қозғалыс бағдарламаларының (бұған көптеген спорттық жаттығулар 
кіреді) коррекциясыз кері байланыс жолымен толығымен іске асы-
рылуы мүмкін емес. Яғни, фазалардың үнемі алмасуымен сипатта-
латын күрделі қозғалыстарды бағдарламалау қозғалыс аппараты мен 
түрлі вегетативтік жүйелердің күйі туралы ОЖЖ-не міндетті сигнал 
беруді талап етеді.
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Қозғалыстарды өзінің қиындығы бойынша бағдарламалау əр 
спорт түрінде біркелкі емес. Бұл алдымен, қозғалыс əрекетінің 
күрделілігі дəрежесімен, екіншіден, оның жаңалық дəрежесімен, 
үшіншіден, бағдарламалаудағы уақыт ұзақтығымен байланыс-
ты. Егер қозғалыс бұрын көп рет орындалса жəне дағды жақсы 
меңгерілсе, онда тіпті, күрделі актілерді (мысалы, гимнастикада, 
лақтыру кезінде) қайталама бағдарламалау салыстырмалы жеңіл 
өтеді. Жаңа қозғалыстар кезінде, мысалы, спорттық ойындар мен 
жекпе-жектерде бағдарламалау үдерісі неғұрлым қиын болады. 

Қозғалысты орындау тиімділігі бұлшық еттер мен олардың 
қызметін қамтамасыз ететін вегетативтік мүшелердің қызметтік 
мүмкіндіктерімен қозғалыс бағдарламасының сəйкес келуін та-
лап етеді. Бағдарлама мен қозғалыстардың іс жүзінде орындалуы 
арасындағы келісімсіздік əсіресе, шеткі орындаушы мүшелердің 
(бұлшық ет, бездер, кардиореспираторлық жəне т.б. организм 
жүйелері) күйінің өзгерістері кезінде күшейе түседі. Шеткі 
мүшелердің, соның ішінде бұлшық еттің қызметтік мүмкіндіктері 
үнемі өзгерісте болады. Бұл жүйке орталықтарына лайықты 
қажетті ақпараттардың өз уақытында түсіп отыруын талап етеді. 
Сонда ғана жүйке жүйесі қозғалыс міндеттерінің тиімді орын-
далуын қамтамасыз ететін толық бағдарлама құра алады. Кейбір 
жағдайларда жаттығулардың орындалуының жеткіліксіз тиімділігі 
шеткі ақпараттардың, соның ішінде бұлшық ет күйі туралы ОЖЖ-
де бағдарламалаудың сəйкес келмеуінен де болуы мүмкін. 

Биіктен секіру, сырықпен секіру, ауырлық көтеру сияқты 
жаттығуларда жоғары нəтижелерге бірінші ретте емес, бірнеше рет 
қайталап орындаған соң жетеді. Бұл бір жағынан, бастапқы жеңілдеу 
міндеттерді шешу уақытында (төмен биіктікте, аз салмақта) жүйке 
жүйесінің шеткі бұлшық ет аппаратының іс жүзіндегі күйі туралы 
нақты ақпарат алуымен байланысты. Сондықтан кез келген күрделі 
координациялы жаттығуларды орындау алдында арнайы бой жазу 
жүйке орталықтарының орындаушы қозғалыс аппаратының күйі ту-
ралы қосымша ақпарат алуын қамтамасыз етеді.

Қозғалыс дағдыларын бағдарламалы үйрету принциптері

Үйретудің бағдарламалы түрінде: 
1. Үйрету бағдарламасының болуы;
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2. Үйретуді этаптарға бөлу;
3. Оперативті (жедел) бақылау жəне шұғылданушының жеке-

дара ерекшеліктеріне байланысты оқытудың сандық жəне сапалық 
тұстарының өзгеру мүмкіндігі сияқты жетекші бөлімдерді бөліп 
көрсетуге болады.

Бағдарламалы үйретудің негізін салушы Б. Скиннер 3 негізгі 
принципін ұсынған. Сызықтық принципі бойынша егер келесі əр 
операция алдыңғы операция толық, қатесіз орындалған соң орында-
латын болса, үйрену соғұрлым тиімді болады. Қозғалыстың күрделі 
формаларын бағдарламалы үйретуде бұл принциптің мүмкін емес 
болуы ықтимал.

Тармақталған бағдарламалау бойынша күрделі қозғалыстың 
қанағаттанарлықтай дəрежеде орындалуына жаттығудың 
құрылымдық жəне биомеханикалық тұтастығының сақталуы 
кезінде жету мүмкін болады. Тұтас қозғалыстарды орындау бары-
сында қателіксіз мүмкін емес болғандықтан, бағдарламада оларды 
жою да қарастырылған. Жаттығу қатесіз орындалған жағдайларда 
соңғы нəтижеге жету жолы қысқарады. 

Аралас бағдарламалауда оқушының оқылатын материалға 
бейімделу элементтері ескеріледі. Меңгеру үдерісі қате туындама-
ғанға дейін сызықтық бағдарламасы бойынша жүреді. Туындаған 
қате тармақталған бағдарламалау əдісі бойынша бейімделудің жеке-
дара мүмкіндіктерін ескере отыра түзетіледі.

Сонымен қатар қозғалыстарды орындауда табыстарға жету 
жағымды эмоциялық күйлермен қатар жүреді. Ал қозғалыс 
дағдысының табысты орындалмауы керісінше, жағымсыз эмо-
цияларды тудырады. Жағымды эмоциялармен орындалған дене 
жаттығуларының тез меңгеріліп əрі берік бекітілуі осының салда-
рынан болады. Олар жетекші эмоция жəне жағдайлық эмоция бо-
лып бөлінеді. Жетекші эмоция мұқтаждықтың пайда болуымен не-
месе күшеюімен байланысты. Бұл эмоциялық əсерленушіліктің 
сапасы мен өзгешелігі, оны туғызған мұқтаждықтың түрлері жəне 
ерекшеліктерімен байланысты. Жағдайлық эмоция мақсатты 
жүзеге асырушы іс-қимылды, нақтылы жетістіктерді күтіп 
отырған нəтижемен салыстырудан шығады. Осыған байланыс-
ты эмоциялық əсерленушілік жағымсыз немесе жағымды болуы 
ықтимал. Жағымсыз эмоциялар дағдының вегетативтік бөлімдерінің 
айтарлықтай күштенуін тудырады. Нəтижесінде ішкі мүшелер 
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қызметінің бұзылулары, вегетативтік невроздар пайда болуы мүмкін. 
Сонымен қатар эмоциялық тонус жоғарылауының төзімділіктің, 
максималды күш пен жылдамдықтың (шапшаңдықтың) көрінуіне 
ықпал жасайтыны белгілі. 

Қозғалыс есі (зердесі)

Жүйке үдерістері бір жағынан, орталық жүйке жүйесіне сезім 
мүшелері арқылы афференттік импульстардың белгілі комплекстері 
мен орындаушы мүшелерге эфференттік жүйкелер арқылы 
импульстардың арнайы комплекстерінің жіберілуімен байланысты 
еске қалдыру кезінде сыртқы жəне ішкі орта əсерлерінің ми нейрон-
дарында із жазбасын (энграммасын) қалдырады. 

Ес (зерде) дегеніміз – жүйкенің ақпаратты код («қойма») түрінде 
сақтап, нақтылы бір жағдайда оның қасиеттері мен көшірмесін 
өзгертпестен қайта жаңғыртуы. Бұл «қойманың» ішінде басқа да 
ақпарат түрлерімен қатар əртүрлі дене жаттығуларын орындау тех-
никасымен байланысты бұлшық еттерді үйлесімді (координациялы) 
басқару бағдарламасы арқылы қалыптасқан ақпараттар да бар. 

Дене жаттығуларын орындау үшін бұлшық еттердің жиырылуын 
басқару бағдарламасын есте сақтаудың маңызы зор. 

Еспен байланысты жүйке үдерістері əрқайсының өзіндік маңызы 
бар: 

1. Түрлі сезім мүшелерінен түскен ақпараттарды қабылдау;
2. Осы ақпаратты өңдеу жəне талқылау (синтездеу);
3. Өңделген ақпарат нəтижелерін бекіту (сақтау);
4. Қажет ақпаратты мезгілінде қайта жаңғырту (еске түсіру);
5. Жауап реакцияларын бағдарламалау сияқты бірнеше 

бөлімдерден тұрады.
Кейбір кездерде спортшыларда қажетті ақпаратты еске түсіру 

уақытша қиынға соғады. Бұл жағдайлар жүйке жүйесінің қалыпты 
қызметін бұзатын факторлар мен жағымсыз эмоциялардың əсері 
кезінде байқалады. Осының салдарынан дене жаттығуларын орын-
дау қиынға түседі. 

Қозғалыс актілерінің түрлі көрсеткіштері бірдей есте сақталып, 
еске түсірілмейді. Ол қабылданған ақпараттың мөлшері мен 
ерекшелігіне байланысты. Мысалы, күштік ширығу статикалық 
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жаттығуларға (мұнда, 15-25% ауытқумен жүреді) қарағанда, 
динамикалық қозғалыстарда айтарлықтай дəлірек болады. 

Бұл В. С. Фарфель бойынша қозғалыс кезінде орталық жүйке 
жүйесіне кері байланыс арқылы тек бұлшық ет қана емес буын ре-
цепторларынан да импульстердің түсуімен түсіндіріледі. Қозғалыс 
əрекетінің түрлі фазаларын жүзеге асырудың бірізділігі мен 
уақыттық көрсеткіштері есте жеткілікті дəрежеде жақсы сақталады. 

Дене жаттығуларының уақыттық жəне кеңістіктік көрсеткіш-
терінің дəлдігі мен есте сақталу тиімділігі көптеген факторларға бай-
ланысты. Оларға үйрету дəрежесі, қозғалыс əрекетінің күрделілігі, 
сабақ кезінде жаттығуды қайталау саны, олардың арсындағы интер-
вал мөлшері, машықтану арасындағы үзіліс ұзақтығы, эмоциялық 
күй жəне т.б. жатады.

Қозғалыстың автоматтандырылуы (дағдылы əрекеттенуі)

Спорттық қозғалыстар техникасын толық жетілдіру қозғалыс 
актісінің көптеген бөлімдерінің автоматтандырылуымен, яғни 
адамның еріксіз, мақсатқа лайық жəне ішкі ортаның əсерінен 
дағдылы əрекеттенуімен өте тығыз байланысты. Адам организмінде 
еріксіз туындайтын рефлекстік актілер көптеп кездеседі. Бұлар – 
вегетативтік жəне кейбір қозғалыс қызметтерін (кірпік қағу, жұту, 
т.б.) реттейтін түрлі туа пайда болған шартсыз рефлекстік реакция-
лармен байланысты біріншілік автоматизмдер, осымен қатар бұрын 
саналы, ерікті өтіп, тек одан кейін ғана автоматты түрде іске асы-
рылуы мүмкін болатын реакциялар, яғни екіншілік автоматизмдер 
де бар. Міне, осыларға соның ішінде қозғалыс дағдылары жатады. 
Қалыптасқан қозғалыс дағдылары берік бекітілген уақытша байла-
ныстармен сипатталады жəне олардың көптеген бөлімдері еріксіз, 
яғни автоматты түрде орындалады.

Адамдағы ұсақ бұлшық еттік құрылымдар қызметі жеке 
функциялық моторлық бірліктер немесе олардың кішігірім топтары 
секілді көбіне, сезілмейді. Арнайы жаттықтырусыз көптеген жеке 
бұлшық еттер қызметі де сана сферасында көрінбейді. Тек тұтас дене 
мен ірі мүшелердің ғана қозғалыстары анық сезіледі. Дағдылардың 
вегетативтік компоненттері санада өте əлсіз көрініс береді.

Жүйке жүйесінде қозғалыстың автоматтандырылған жəне 
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автоматтандырылмаған компоненттерін басқару үдерістері бір-
бірімен тығыз байланысты. Үйрету жəне жаттықтыру кезінде 
қозғалыстың орындалуының жалпы сипатына саналы бақылау 
жасаудың маңызы өте зор. Спортшының қозғалыстың жал-
пы құрылымымен байланысты алдына қойған міндеттерін са-
налы қалыптастыруы жүйке орталықтарындағы, бұлшық еттер 
мен вегетативтік мүшелердегі адамға жете сезілмейтін көптеген 
автоматтандырылған үдерістерге жағымды ықпал етеді. Дене 
жаттығуларын орындау ерекшеліктерін санаға дейін жеткізуде (мы-
салы, спортшының жіберген қателігінің сипаты) үдеріс кезінде не-
месе жаттығуды дереу аяқтағаннан кейін алынған жедел ақпараттың 
маңызы зор (В. С. Фарфель). Дағдылы əрекеттенген қозғалыс 
актісінің бөлімдері қозғалысты аяқтаған соң жекелей немесе кейін 
толығымен сезілуі мүмкін болатынын атап өткен жөн. Мысалы, ке-
неттен оқыс жағдайдағы қақпашы немесе күрескер əрекеті.

Адамдағы сезім алаңы салыстырмалы тар болып келгендіктен, 
ол бір мезгілде көптеген сипаты бойынша əртүрлі қозғалыс актілері 
компоненттерін қабылдай алмайды. Сезім алаңын моторлық актінің 
бір бөлімі алса, одан сол уақытта басқасы шығады. Сондықтан 
қозғалыс техникасын үйрету кезінде неғұрлым бұл компоненттердің 
көпшілігін автоматты түрде орындағанға дейін жеткізу керек. Сон-
да спортшының сезім алаңында жаттығуды орындаудың негізгі 
міндеттерімен байланысты ең басты қозғалыстар енетін болады.

Дене жаттығуларын орындаудың энергиялық үнемділігі

Қозғалыс əрекеті кезіндегі энергия жұмсалуының үнемділігіне 
қозғалыс пен вегетативтік қызметтердің үйлесімділігі есебінен же-
туге болады.

Энергия жұмсалу бірінші кезекте дене жаттығуларын орындау 
техникасын жетілдіру есебінен төмендейді. Толық жетілдірілмеген 
техника кезінде жүйке орталықтарындағы иррадиация (қозудың 
таратылуы) салдарынан қозғалысқа артық бұлшық еттер мен 
қозғалыс бірліктері қатысуы мүмкін. Мұндай жұмыс энергия 
шығынының жоғарылауымен сипатталады. Қозғалыс актісін орын-
дау техникасының жетілуіне байланысты жүйке жүйесіндегі кон-
центрация (қозудың жинақталуы) үдерістері нəтижесінде жұмысқа 
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тек қажетті бұлшық ет талшықтары тартылады. Нəтижесінде энер-
гия жұмсалу төмендейді (37-сурет).

Қозғалыс техникасын жақсы меңгерген спортшыларда энер-
гия жұмсалудың үнемделуі тек қозғалыс қана емес біраз шамада 
вегетативтік қызметтердің үйлесімділігінің артуымен де байланыс-
ты.

Олар қозғалыс əрекеті үдерісінде шартсыз рефлекстер 
механизмі бойынша белсендіріледі (мобилденеді). Сонымен бірге 
қозғалыс дағдысының қалыптасуы кезінде вегетативтік шартсыз 
рефлекстердің өту сипаты, олардың бұлшық ет жұмысына емес 
аталмыш қозғалыс əрекетінің сол түріне бейімделуі өзгеруі мүмкін. 
Нəтижесінде жүрек, тыныс алу, бұлшық ет жəне т.б. вегетативтік 
мүшелердің энергия пайдалануы төмендейді. 

Дағдылардың қалыптасуы үдерісінде жүре пайда болған 
вегетативтік мүшелер қызметінің бұл ерекшеліктері қозғалыс 
актісінің шартты рефлекстік тыныс алу, жүрек-тамыр жəне т.б. 
вегетативтік компоненттерін құрайды.

спортпен шұғылдануды жаңадан 
бастаған тұлғалар

37-сурет. 3 минутта 400 м арақашықтықты өту кезіндегі техникалық 
дайындықтары əртүрлі байдаркашылардың О2 пайдалануы 

(Ф. М. Кузнецов бойынша)
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Спорттық техниканы үйрету принциптерін физиологиялық 
негіздеу

Спорттық техниканы үйрету тиімділігі əсіресе, жүйке мен бұл-
шық ет əрекетімен байланысты организм қызметінің физиологиялық 
заңдылықтарын ескерген жағдайда ғана сақталуы мүмкін болатын 
бірнеше оқытудың педагогикалық принциптерімен тығыз байланыс-
ты.

Қозғалыс техникасын біртіндеп күрделендіру техникасы. 
Спорттық қозғалыстарды жүзеге асыру барысында бір мезгілде 
көптеген бұлшық еттер əрекетін басқаратын өте күрделі уақытша 
байланыстар қызмет атқарады. Бұл байланыстар бұрын түзілген 
қозғалыс рефлекстерін кең қолданудан біртіндеп қалыптасады. 
Мұнда қозғалыстың жеке фрагменттерін меңгере отырып, оны 
үйренген күрделі қозғалыс актісі тұтас жүйесіне енгізуге мүмкіндік 
беретін даярлық жаттығуларының маңызы зор. 

Орталық жүйке жүйесі экстраполяция механизмі бойын-
ша өздерінің сипаты бойынша жаңа қозғалыс əрекеттерін тек са-
лыстырмалы шектеулі мөлшерде ғана сол сəтте бағдарламалауға 
қабілетті болады. Егер үйренген жаттығу бұрын жүре пайда 
болған тəжірибемен жеткіліксіз байланыста болса, онда програм-
малау (бағдарламалау) үшін орталық жүйке жүйесіне кері байла-
ныс арқылы арнайы ақпарат түсуі қажет. Адам сəйкесінше, алдын 
ала даярлықсыз осы қозғалыс əрекетін іске асыратын бұлшық ет 
əрекетінің күрделі өзара қарым-қатынасын дұрыс программалай ал-
майды. Егер мұндай жаттығу жаттықтырушы көмегімен бірнеше рет 
қайталанса, орталық жүйке жүйесіне кері байланыс арқылы бұлшық 
ет жұмысы мен дене мүшелері жағдайының бірізді өзгерістері дина-
микасы туралы мəліметтер түссе, бұл жүйке орталықтарында кейін 
спортшыға қозғалысты өз бетімен орындауға қолданатын əрекеттің 
бағдарламасын қалыптастыруға мүмкіндік береді.

Жаттығуды көп рет жүйелі қайталау принципі. Қозғалыс 
дағдысының негізі болып табылатын уақытша байланыстар 
жаттығуларды міндетті түрде қайталау кезінде қалыптасады жəне 
жетіле түседі. Мұнда қайталау саны мен қайталау арасындағы 
интервалдар сияқты жаттықтыру сабақтарының арасындағы 
интервалдардың маңызы зор. Қайталаудың жеткіліксіз болуы-
мен қатар қажудың дамуымен байланысты өте көп қайталау да 
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дағдының қалыптасуын қиындатады. Сонымен қатар жаттықтыру 
сабақтарының арасында интервалдар қатынасын да ескеру қажет. 
Бір сабақтағы жаттығулардың қайталау санын жəне сабақ жиілігін 
жаттықтыру дəрежесінің өсуіне байланысты көбейтуге болады.

Жан-жақты техникалық дайындық принципі. Қозғалыс 
дағдысының қалыптасуы үдерісінде түзілген уақытша байланыстар 
қозғалысты көп рет стереотипті орындау кезінде экстраполяцияның 
тарылуына əкелуі мүмкін. Бұл біржақты жаттықтыру кезінде 
туындаған тарылу өзгермелі барабар сəйкес жағдайға қозғалыс си-
патын өзгерту мүмкіндіктерін шектейді. Мұнымен қатар сыртқы 
жағдайдың, спортшы күйінің өзгерістері жаңа жағдайдың қозғалыс-
ты орындаудың стереотипті бағдарламасымен сəйкес келмеуін туды-
руы мүмкін. Осының салдарынан қозғалыс актісі толық емес болуы 
мүмкін. Тек белгілі бір мөлшердегі дене жаттығуларын стереотипті 
орындауға үйретумен қатар жаттықтыру дəрежесін де тежейді.

Үйретудің жеке-дара принципі. Əртүрлі спортшыларда жаңа 
күрделі қозғалыстарды тез үйрену қабілетін детерминациялайтын 
генетикалық ерекшеліктердің айтарлықтай айырмашылықтарының 
болуы мүмкін. Оларда бұрын қалыптасқан дағдылар қоры да түрліше 
болуы ықтимал. Жоғарыдағы екі фактор да спорттық іріктеуде де 
жəне сонымен қатар спорттық қозғалыстар техникасын үйрету 
кезінде де жеке-дара жұмыс жүргізудің қажеттілігін көрсетеді.
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VІІ  ТАРАУ
ДЕНЕ САПАЛАРЫН ЖЕТІЛДІРУДІҢ 
ФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ МЕХАНИЗМДЕРІ

Бұлшық ет күші қозғалыстың жылдамдығына кері тəуелділікте 
болатыны өткен тараулардан белгілі, яғни неғұрлым қозғалыс 
жылдамдығы жоғары болған сайын соғұрлым күш төменірек жəне 
керісінше (20-суретті қараңыз). Əртүрлі спорттық жаттығулар «күш-
жылдамдық» қисық сызығының түрлі нүктелеріне жатады. Сыртқы 
жүктеме максималды изометриялық бұлшық ет күшіне жуық немесе 
оған тең болатын жаттығулар меншікті-күштік жаттығуларға жа-
тады. Мысалы, шығыршықтағы «буынға тұру», «крест», «алдыңғы 
тепе-теңдік» гимнастикалық жаттығулары, максималдыға жуық не-
месе максималды салмақты штангамен (бағанамен) орындалатын 
ауыр атлетикалық жаттығулар. 

Сыртқы кедергі төмендеген кезде қозғалыс жылдамдығы арта-
ды, ал көрінетін бұлшық ет күші төмендейді. Орындау кезінде са-
лыстырмалы жоғары бұлшық ет жиырылу күші мен жылдамдығы, 
яғни үлкен қуаттылық көрінетін максималды изометриялық күштің 
40-70%-ына тең сыртқы жүктемелі жаттығулар жылдамдықты-
күштік жаттығуларға жатады. Мысалы, қысқа арақашықтыққа 
жүгіру, секіру.

Аз масса орын ауыстыра орындалатын қозғалыстарда (макси-
малды изометриялық күштен 40%-дан төмен) жылдамдық жоғары, 
ал көрінетін бұлшық ет күші салыстырмалы аз. Бұлар жылдамдық 
жаттығуларына жатады. Мысалы, орыннан кіші допты лақтыру, 
жүктемесіз аяқ-қол қозғалыстары.

Аталған жаттығу түрлерін бөлетін шекаралар өте шартты болып 
табылады. 

Бұлшық ет жəне бұлшық ет күшінің физиологиялық негіздері

Бұлшық ет изометриялық жиырылу жағдайында максималды 
статикалық күшті көрсетеді.
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Бұлшық еттің максималды статикалық күші жəне мак-
сималды ерікті статикалық күші. Бұлшық еттің жиыры-
лу күші тітіркендіргіштің күшіне, жиілігіне жəне еттің құрылыс 
ерекшелігіне, функциялық күйіне байланысты. Бұлшық ет мыңдаған 
ет талшықтары шоғынан (топтарынан) тұратыны белгілі. Бұлшық ет 
құрылымы, қызметі туралы 2-тарауда толығымен баяндалған бола-
тын (8-15-суреттерді қараңыз). 

Бұлшық ет изометриялық жиырыла отырып, ол үшін мүмкін бо-
латын максималды ширығуы: 

1) сол бұлшық еттердің барлық моторлық бірліктерінің (бұлшық 
ет талшықтары) белсенуінде;

2) оның барлық қозғалыс бірліктерінің толық тетанусы (сіресіп 
жиырылуы) режимінде;

3) тыныштықта ұзындыққа бұлшық ет жиырылуында сияқты 3 
жағдай бір мезгілде орындалғанда дамиды.

Осы жағдайларда бұлшық еттің изометриялық ширығуы оның 
максималды статикалық күшіне сəйкес келеді.

Бұлшық еттердің аз бөлігі ғана ерікті əрекет ете алады. Қаңқа 
бұлшық еттерінің күш градациясы негізінен жүйке жүйесімен коор-
динацияланады.  Қимыл бірліктерінің саны бұлшық ет ширығуын 
бақылауда маңызды рөл атқарады. Моторлық бірліктегі барлық 
бұлшық ет талшықтары бір мезгілде байланысатындықтан 
жүктемелер күші, жиілігі, т.б. барлық бұлшық ет талшықтарға  
бірдей (идентивті) болады (38-сурет).

Жұлын

Бұлшық ет талшықтары

Мотонейрондар

38-сурет.  Моторлық бірліктер: мотонейрондар мен олар жабдықтайтын 
бұлшық ет талшықтары (From Matthews GG Cellular Physiology of Nerve 

and Muscle Blackwell Scientifi c Publications)
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Белгілі бір бұлшық еттің қозу табалдырығын анықтаған соң 
тітіркендіргіш күшін біртіндеп көбейтсе, бұған сəйкес бұлшық 
еттің жиырылу күші біртіндеп өседі, бірақ тітіркендіргіштің күші 
белгілі бір деңгейге жеткен соң бұлшық еттің жиырылу күші одан 
əрі күшеймейді.

Осыған орай тітіркендіргіштің ең төмен (минималдық) жəне 
ең жоғары (максималдық) табалдырық күші болады. Бұлшық еттің 
құрамындағы моторлық бірліктің əрқайсысының қозу табалдырығы 
əртүрлі. Сол себепті минималдық табалдырық ең қозғыш моторлық 
бірлікті қоздырады, ал максималдық табалдырық бұлшық еттегі 
барлық миоциттердің қозу табалдырығынан жоғары болатындықтан 
бəрін жиырылтады. Мұнымен бірге бұлшық еттің жиырылу күші 
тітіркендіргіштің жиілігіне байланысты. Еттің оптимум жəне песси-
мум жиілігі болатыны жəне оның себептері белгілі. Ұзын бұлшық 
ет талшықтары қысқаларына қарағанда, қаттырақ жиырылады. 
Қажыған еттің жиырылу күші біртіндеп азаяды. 

Моторлық бірліктердің мөлшері адамның қартаюы барысында 
кеми түседі (39-сурет жəне 12-тараудағы 73-суретте көрсетілген).  
Дегенмен, жекелеген бұлшық ет талшықтарының атрофиясын 
ішінара алдын алуға жəне жаттығулар арқылы қалпына келтіруге 
болады. Ал жоғалған талшықтарды қалпына келтіру мүмкін емес. 

39-сурет. Жасқа байланысты моторлық бірліктердің азаюы (Campbell et 
al., J Neurol Neurosurg Psych 36:74-182)
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40-суретте моторлық бірлік түрлері мен максимум изометрия-
лық күштің байланысы ересектер мен қарттар арасында салыстыра 
зерттелінген. Зерттеу нəтижелерінен ҒҒ моторлық бірлігінің жасқа 
байланысты азаюын, ал S моторлық бірліктің жастарға қарағанда 
қарт адамдарда басым келетінін байқауға болады. Яғни жасқа сай 
күшті тудыру жылдамдығы мен қуаттылығының төмендеуі орын 
алады. 

Бұлшық еттің күші оның көтере алатын ең үлкен жүгімен 
анықталады. Бұл кезде ет талшықтарының бəрі қатысады, қатаяды. 
Мұндай күшті максималдық күш (МК) дейді. Максималдық күш 
сол бұлшық етті құрайтын бұлшық ет талшықтарының санына жəне 
оның əрқайсысының жуандығына байланысты.

40-сурет. Моторлық бірлік түрлері мен максимум изометриялық күштің 
байланысы (Kadhiresan et al., (1996) J Physiol 493:543-552)

Бұлшық ет максималдық күшінің оның анатомиялық көлденеңі 
ауданына қатысын бұлшық еттің салыстырмалы күші деп атайды. 
Бұл 1 см2-та күш ньютонмен немесе килограммен өлшенеді (Н/см2 

немесе кг/см²). Бұлшық еттің анатомиялық көлденеңі деп бұлшық 
еттегі барлық талшықтардың көлденең кесіндісінің жинақы ауданын 
айтады, яғни бұлшық ет ұзындығына перпендикуляр жүргізілген 
оның көлденең кесіндісі ауданы ретінде анықталады. 
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Мұнымен қатар бұлшық еттің физиологиялық көлденеңі немесе 
көлденең ауданы деген де ұғым бар. Егер бұлшық ет талшықтары 
бір-бірімен қатар (параллель) жатса, онда бұлшық еттің жинақы 
физиологиялық көлденеңі оның анатомиялық көлденеңіне тең бола-
ды. Ал бұлшық ет талшықтары құстың жүні тəрізді қисық орналас-
са, онда əр талшықтың қақ ортасынан өтетін көлденең сызығының 
ауданы (физиологиялық көлденең ауданы) анатомиялық ауданынан 
жоғары болады. Сондықтан мұндай бұлшық еттер күштірек келеді. 
Бұлшық еттің максималдық күшінің физиологиялық көлденеңіне 
қатынасы бұлшық еттің абсолюттік күші деп аталады. Ол шама-
мен, 0,5-1 Н/см2 аралығында болады.

Адамда бұлшық ет күшін өлшеу оның ерікті күш салып, қажетті 
бұлшық еттерді максималды жиырылтуға тырысуы кезінде жүзеге 
асырылады. Сондықтан адамның бұлшық ет күші туралы айтқанда 
максималды ерік күші (МЕК) туралы сөз болады (спорттық пе-
дагогикада бұл түсінікке «бұлшық еттің абсолютті күші» түсінігі 
эквивалентті қолданады). Ол: 

1. Бұлшық еттік (шеткі);  
2. Координациялық (орталық-жүйкелік) сияқты 2 топ факторла-

рына байланысты.
МЕК анықтайтын бұлшық еттік (шеткі) факторларға:
А) бұлшық ет ауырлығы əсерінің механикалық жағдайы, яғни 

бұлшық ет күші оның сүйекке бекітілуіне де байланысты. Рычагты 
түрде бекітілгенде еттің күші жоғары болады;

Ə) бұлшық ет ұзындығы, өйткені бұлшық ет ширығуы оның 
ұзындығына байланысты;

Б) бұлшық еттің көлденең қимасы (жуандығы), ол қаншалықты 
жуан болса, оның бұлшық ет күші де соншалықты жоғары болады;

В) бұлшық ет композициясы, яғни жиырылған бұлшық еттегі 
жылдам жəне баяу бұлшық ет талшықтарының қатынасы жатады 
(41-сурет).

Бұлшық ет талшықтарының типтері тұтас алғанда ең баяу, ба-
рынша тотығатын талшықтардан бастап ең жылдам, гликолизге тез 
ұшырайтын талшықтарға дейін болады.  

Қазіргі кезде ғалымдар адам геномын зерттеу барысын-
да гистосəйкестіктің басты кешенінің (ГБК) əртүрлі 10 гендерін 
анықтаған. Соның ішінде оның жеті типі адамның қаңқа бұлшық 
еттерінде дифференциацияланған. Қимыл бірліктеріндегі ГБК 
гомогенді немесе гетерогенді болуы мүмкін (41-суретті қараңыз).
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41-сурет. Бұлшық ет талшықтары типтері  жəне олардың даму барысы. 
ГБК- гистосəйкестіктің басты кешені түрлері (A. Giovanelli мəліметтері 

бойынша)

Моторлық бірліктегі барлық талшықтар дəл сондай талшықтар 
типінен, мəселен,  баяу қимыл бірліктері сəйкесінше, баяу бұлшық 
ет талшықтарынан тұрады. Бұл кезде миозин сəйкесінше, АТФ 
қышқылын баяу жылдамдықпен пайдаланады. Митохондриялардың 
көп болуы себепті АТФ толықтырып отыруға əкелетін жоғары 
сыйымдылық тəн. Изометриялық жиырылу кезінде күшті үнемдеп 
пайдалану мен  қайталама баяу изотониялық жиырылудың тиімді 
орындалуы тəн.  Ал жылдам қимыл бірліктері сəйкесінше, жылдам 
бұлшық ет талшықтарынан құралады. Мұнда миозин энергияны 
циклдік жылдам темпте пайдаланады. Неғұрлым жоғары қуаттылық 
немесе изометриялық жиырылу кезінде баяу қимыл бірліктерінің 
күші жеткіліксіз болады. Бұл  баяу бұлшық ет типтері төзімділік 
жаттығулары, ал екіншісі күштік-жылдамдық жаттығулары үшін 
бейімді келеді. Мұндағы баяу бірліктер жиырылуға ұзақ уақыт 
қабілетті, алайда өте төмен күш тудырады. Ал жылдам бұлшық 
ет талшықтары жоғары күшке ие болғанымен, бірақ тотығусыз, 
сондықтан қажу да тез орын алады (42-сурет).

Бұл суретте көрсетілген 3 қимыл бірліктерінің жоғарыдан төмен 
қарай (жылдам қажитыннан баяуға дейін) максималды күш салу 
деңгейі кеміп отырса, керісінше, төменнен жоғары қарай (баяу-
дан жылдам қажитын бірлікке дейін) сіресе жиырылу уақыты азая 
түскен. Сонымен Бурке зерттеулері бойынша ең жоғары күшке 
жылдам қажитын бірліктер, ал ең төмен күшке баяу бірліктер ие. 
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Уақыт бойынша баяу қимыл бірліктері бірінші, ал жылдам қажитын 
бірліктер соңғы орынды иеленген. Жылдам қажитын-резистентті 
бірліктер екі көрсеткіш бойынша да орташа мəнді көрсеткен. 

Координациялық (орталық-жүйкелік) факторларға бұлшық 
ет аппаратын басқарудың орталық-жүйкелік координациялық 
механизмдері – бұлшық ет ішілік жəне бұлшық ет аралық координа-
ция механизмдері жиынтығы жатады.

Бұлшық ет ішілік координация механизмдері сол бұлшық 
еттердегі мотонейрондар импульсациясы саны мен жиілігін жəне 
олардың импульсациясының уақытпен байланысын анықтайды. 
ОЖЖ осы механизмдер көмегімен сол бұлшық еттердің максимал-
ды ерік күшін (МЕК) реттеп отырады, яғни осы бұлшық еттердің 
ерікті жиырылу күшінің қаншалықты оның максималды күшіне 
(МК) жуықтығын анықтайды. Кез келген бұлшық ет тобының, тіпті, 
бір буынның МЕК көрсеткіші көптеген бұлшық еттердің жиырылуы 
күшіне тəуелді болады.

42-сурет. Қимыл бірліктерінің физиологиялық профилі: моторлық 
бірліктегі барлық талшықтар дəл сондай талшықтар типінен тұрады  (Mod 

from Burke and Tsairis, Ann NY Acad Sci 228:145-159, 1974)
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Бұлшық ет аралық кординация сол жəне басқа буындардағы 
«қажетсіз» антагонист бұлшық еттер белсенділігіне шек қоюда, 
«қажет» синергист бұлшық еттерді адекватты (барабар) таңдауда, 
аралас жəне т.б. буындардың бекітілуін қамтамасыз ететін антаго-
нист бұлшық еттер белсенділігінің күшеюінде көрінеді.

Сонымен, бұлшық еттердің МЕК көрінуі талап етілетін кез-
дерде оларды басқару ОЖЖ үшін күрделі міндет болып табыла-
ды. Осыдан кəдімгі жағдайларда бұлшық еттің МЕК-нің олардың 
МК-не қарағанда неліктен азырақ екені түсінікті. Бұлшық еттің МК 
мен олардың МЕК арасындағы айырмашылық күштік тапшылық 
(мұқтаждық) деп аталады.

Бұлшық ет аппаратын орталық басқару неғұрлым жетілдірілген 
сайын сол бұлшық ет тобының күштік тапшылығы соғұрлым аз бо-
лады. Күштік тапшылық мөлшері үш факторларға: 

1. Адамның психологиялық, эмоциялық күйіне;
2. Бір мезгілде белсендірілетін бұлшық ет топтарының қажетті 

санына;
3. Оларды ерікті басқарудың жетілдіру дəрежесіне байланысты.
Бірінші фактор. Адам кейбір эмоциялық күй кезінде кəдімгі 

жағдайдағы оның максималды мүмкіндіктерінен асып түсетін күшті 
көрсете алатыны белгілі. Мұндай эмоциялық (стрестік) күйге соның 
ішінде спортшының жарыс кезіндегі күйі де жатады. Эксперименттік 
жағдайларда МЕК көрсеткішінің айтарлықтай жоғарылауы, яғни 
күштік тапшылықтың азаюы зерттелушінің күшті эмоциялық реак-
циясын тудыратын жағдайларда, оның күшті мотивациясы (əуестігі) 
кезінде байқалады. Мысалы, күтпеген қатты дыбыстан соң жəне 
гипноз, кейбір дəрілік препараттарды қабылдаған кездерде де 
аңғарылады. Мұнда оң əсер (МЕК артуы, күштік тапшылықтың 
төмендеуі) жаттықпаған адамдарда күшті, ал жақсы жаттыққан 
спортшыларда əлсіз көрінеді немесе мүлдем көрінбейді. Бұл спорт-
шыларда бұлшық ет аппаратын орталық басқарудың жетілуінің 
жоғары дəрежесін көрсетеді.

Екінші фактор. Бірдей жағдайларда күштік тапшылық мөлшерін 
өлшеу неғұрлым бір мезгілде жиырылған бұлшық ет тобының саны 
көп болған сайын соғұрлым жоғары болады. Мысалы, тек қолдың 
бас бармағы иілуіне əкелетін бұлшық еттің МЕК өлшеген кезде 
түрлі зерттелушілерде осы бұлшық еттердің МК-нен 5-15%-н күштік 
тапшылық құраған. Бас бармақ жəне оның бөліктерінің бүгілуіне 
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əкелетін бұлшық еттің МЕК-н анықтау кезінде күштік тапшылық 
20%-ға дейін артқан. Балтыр бұлшық еттері көп топтарының макси-
малды ерікті жиырылуы кезінде күштік тапшылық 30%-ға тең.

Үшінші фактордың маңызы түрлі эксперименттермен 
дəлелденген. Мысалы, аяқ-қолдың белгілі бір қалпында жүргізілген 
изометриялық жаттықтыру сол қалпында өлшенген МЕК-нің 
айтарлықтай жоғарылауына əкеледі. Егер өлшеу аяқ-қолдың басқа 
қалпында жүргізілсе, онда МЕК жоғарылауы айтарлықтай бол-
майды немесе мүлдем өспейді. Егер МЕК өсуі жаттыққан бұлшық 
еттердің (шеткі фактор) көлденең қимасының артуына ғана байла-
нысты болса, онда ол аяқ-қолдың кез келген қалпында өлшеу кезінде 
байқалушы еді. Сəйкесінше, аталмыш жағдайда МЕК өсуі жаттығуға 
дейінгіге қарағанда дəл сол жаттыққан қалыпта неғұрлым жетілген 
бұлшық ет аппаратын орталық басқаруға байланысты. 

Координациялық фактор рөлі салыстырмалы ерік күші 
көрсеткішін анықтау кезінде де айқындалады. Ол МЕК көрсеткішін 
бұлшық ет көлденең қимасының мөлшеріне бөлумен анықталады. 
Изометриялық жаттығуларды қолдана отырып, 100 күндік 
жаттықтырудан кейін жаттыққан қол бұлшық етінің МЕК 92%-ға, 
ал олардың көлденең қимасы ауданы 23%-ға өскен. Сəйкесінше, са-
лыстырмалы ерік күші орташа 6,3-тен 10 кг/см² дейін артты. Соны-
мен жүйелі жаттықтыру бұлшық етті ерікті басқарудың жетілуіне 
мүмкіндік жасайды. Жаттықпаған қол бұлшық етінің МЕК бұл 
қолдың бұлшық ет көлденең қимасының ауданы өзгермесе де соңғы 
фактор есебінен біршамаға артқан. Бұл бұлшық еттерді неғұрлым 
жетілген орталық басқару симметриялық бұлшық ет топтарына 
қатысты көрінуі мүмкін екенін аңғартады. Мұны жаттықтыру əсерін 
«тасымалдау» құбылысы дейді.

Бұлшық еттің жылдам қозғалыс бірліктеріне ең жоғары 
табалдырық күші тəн екені белгілі. Олардың бұлшық еттердің жалпы 
ширығуына үлесі мол, себебі олардың əрқайсысы көптеген бұлшық 
ет талшықтарынан құралады. Жылдам бұлшық ет талшықтарында 
көп миофибрилдер бар, жуандау жəне сондықтан олардың жиырылу 
күші баяу қозғалыс бірліктеріне қарағанда жоғары келеді. Осыдан 
неліктен МЕК бұлшық ет композицияларына тəуелді екені түсінікті, 
яғни оларда неғұрлым жылдам бұлшық ет талшықтары көп болса, 
соғұрлым олардың МЕК жоғары болады.

Спортшының алдында жарыс жаттығуларын орындау кезінде 
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айтарлықтай бұлшық ет күшін дамыту міндеті тұрса, онда ол 
жаттықтыру кезінде жоғары бұлшық ет күшімен (оның МЕК 70%-
дан аз емес) орындалатын жаттығуларды жүйелі түрде қолданып 
отыру керек. Бұл жағдайда бұлшық етті ерікті басқару, атап айтқанда, 
негізгі бұлшық еттердің қозғалыс бірліктерінің, соның ішінде 
неғұрлым табалдырық күші жоғары, жылдам қозғалыс бірліктерінің 
көп мөлшерінің қатысуын қамтамасыз ететін бұлшық ет ішілік коор-
динация механизмдері жетіле түседі.

Бұлшық ет талшықтары зақымдалуы жəне дене жаттығулары

Бұлшық еттер адам организміндегі əртүрлі қозғалыстарды 
қамтамасыз ететін тірек-қимыл жүйесінің белсенді бөлігі 
болғандықтан дене жаттығуларымен шұғылдану кезінде де оның 
зақымдалуы жағдайлары кездеспей қоймайды.      

Бұлшық еттің ұзындығы мен ширығу ерекшеліктеріне байланыс-
ты бұлшық ет талшықтарының зақымдалу дəрежесі де əртүрлі бола-
ды (43-сурет). Бұл зерттеулерден бақылау тобы мен изометриялық 
жиырылуға қарағанда ұзара жиырылу кезінде зақымдалу пайызының 
нақты (р<0,05) бірнеше есе жоғары екендігін көруге болады. Мұны 
спорт практикасында ескерген жөн. Сондай-ақ бұлшық еттің 
зақымдалуына басқа да көптеген факторлар, оқыс жағдайлардағы 
механикалық зақымдар, ферменттер жетіспеушілігі, шаршау, күштің 
азаюы кезіндегі субъективті себептер əсер ететіндігі белгілі. 

43-сурет. Бұлшық ет жиырылуы мен бұлшық ет талшықтары зақымдалуы 
(Koh & Brooks (2001) Am J Physiol 281:R155-R161)
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44-суреттегі Фолкнер мен əріптестерінің еңбектерінен зақым 
алғаннан 3 күн өткеннен кейінгі бұлшық ет талшықтарының күйін 
анық көруге болады.

Дене жаттығуларының организм үшін қаншалықты маңызды 
екендігіне Faulkner, Brooks жəне Zerba жүргізген зерттеулер дəлел 
болады. Зерттеу нəтижелерінен 2 апта бойы жаттығудан кейін  
күштік тапшылықтың жаттықпаған кезеңге қарағанда 3 есеге жуық  
кемитінін, ал зақымдалған бұлшық еттің талшықтары санының 4 есе-
ге дейін азаятындығын көруге болады. Екі жағдайда да жаттықпаған 
кезеңге қарағанда айырмашылықтар нақты (Р<0,05)  болған (45-су-
рет).

44-сурет. Зақым алғаннан 3 күннен кейінгі бұлшық ет талшықтарының 
«елесі» (Faulkner, Brooks and Zerba (1995) J Gerontol 50:B124-B129)

45-сурет. Бұлшық еттің зақымдалуы мен  күштік тапшылыққа 
дене жаттығуларының ықпалы (Koh & Brooks (2001) Am J Physiol 

281:R155-R161)
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Сонымен қатар күштік ташылық пен бұлшық еттердің зақымдалу 
пайызына пассивті жаттығу мен бұлшық еттердің изометриялық  
жиырылуын іске асыра отырып, орындалатын жаттығудың əсері са-
лыстыра зерттелген (46-сурет).

Бұл зерттеулерде бұлшық еттердің дегенерациясы мен регенера-
циясына назар аударылған. Бұлшық еттің дегенерациясы дегеніміз 
оның негізгі қабілеті – жиырылудан айырылу болса, ал оның регене-
рациясы жиырылу қабілетінің қайтадан қалпына келуі болып табы-
лады. Қартаю барысында зақымдарға шалдығудың артатындығына 
жəне оның қалпына келуінің төмендеуіне қарамастан жануарларға 
жүргізілген тəжірибелер оларда да зақымдардың алдын алуға мүмкін 
болатындығын көрсеткен. Бұлшық ет талшықтарын жаттықтыру 
əсіресе, егде адамдарда жиырылу кезінде оқыс зақымдалу 
жағдайларын азайтуы мүмкін. 

46-суретте көрсетілгендей, əсіресе, барлық талшықтардың 
ішіндегі зақымдалған талшықтар пайызы жаттықпағандарға 
қарағанда пассивті жаттыққан жануарларда 2 есе аз (Р<0,05) болған. 
Күштік тапшылық пайызы жаттықпағандарға қарағанда жаттыққан 2 
топта да (пассивті, изометриялық жаттығу) нақты айырмашылықпен 
төмен болған. 

46-сурет. Бұлшық еттің зақымдалуы мен  күштік тапшылыққа пассивті 
жəне изометриялық жаттықтырудың ықпалы (Koh & Brooks (2001) Am J 

Physiol 281:R155-R161)

Ал зақымдалудан 4 күн, 2 апта жəне 4 аптадан кейін  бұлшық 
ет талшықтарының біртіндеп қалпына келу динамикасы миолог 
ғалымдар түсірген фотосуретте көрсетілген. Перри мен Рудницкий 
(2000) еңбектерінде бағаналы (діңгек) жасушалар – сателлиттерден 
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бұлшық ет талшықтарының дифференциациялану үдерісіне дейінгі 
кезеңдер бейнеленген (47-сурет).

47-сурет. Сателлит жасушаларының активациясы жолымен бұлшық ет 
талшықтарының қалпына келуі Myology (Sanes, McGraw-Hill, 1994); Perry 

and Rudnicki (2000) Frontiers in Bioscience 5:D750-67)

Спорттық практикадағы күш түсінігі. Күш – адамның өз 
бұлшық еттері күші есебінен сыртқы қарсылықты жеңу неме-
се оған қарсы тұра алу қабілеті. Оның мөлшері бұлшық еттердің 
физиологиялық кесіндісіне, оның талшықтарының ерекшеліктеріне 
жəне биохимиялық қуатына байланысты болып келетіндігі белгілі. 
Күш дене сапасына орталық жүйке жүйесінің қызметі ерекшелігі де 
елеулі əсер етеді. 

Күш дене сапасын жалпы жəне арнайы деп бөлу, белгілі бір 
спорт түріне қажетті күш түрлерінің бағытын көрсетеді, ол жаттығу 
түрлерін таңдауға байланысты болып келеді.

Күштің берілу түрлеріне байланысты статикалық жəне 
динамикалық, спорттық кейбір түрлерінде  «жарылыстық» деп ата-
латын күш түрлерінің атаулары кездеседі. Динамикалық күш бұлшық 
еттердің кедергіні жеңу немесе шегінуі жағдайында іске асырылады. 
Бірінші жағдайда бұлшық ет жиырылады, екінші жағдайда созыла-
ды. Динамикалық жұмыс түрлі жылдамдықта, қарқында əрі əртүрлі 
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күшті жұмсау жағдайында өтуі ықтимал. Статикалық жағдайда 
бұлшық еттер өздерінің ұзындығын өзгертпейтін жағдайда болады. 

Абсолюттік күш динамикалық жəне статикалық жағдайда 
ең жоғары күш қабілетін көрсету болып табылады. Салыстыр-
малы күшке спортшының бір килограмм салмағына бөлінген 
күш көрсеткішін алады. Осы  көрсеткіштің жоғары жəне сапалы  
деңгейде болуы спортшының спорттық шеберлігінің  шыңдалуына 
ықпал етеді.

Арнайы күш қабілетін арттыру алдымен, жалпы дайындық 
кезеңдерін өткізуден кейін іске асырылады. Ол спортшының 
маманданған спорт түріне қажетті жағдайда жұмыс жасауына 
мүмкіндік береді. 

Күш дене сапасын арттыруға арналған əдістемелер бойын-
ша үлкен күш жұмсай орындалатын жаттығулар орындалу уақыты 
жағынан жылдам, көп күшті жұмсауды қажет ететін болуы əрі  
бағыты жағынан спорт түрінің өзіндік ерекшелігін сақтауы керек  
(Д. Оңғарбаева жəне əріпт., 2013).

Бұлшық еттің ерікті күші мен төзімділігінің байланысы. 
Бұлшық еттің ерікті күші мен төзімділігі («локалды» төзімділік) 
көрсеткіштері арасында күрделі байланыс бар. Сол бір бұлшық ет 
тобының МЕК мен статикалық төзімділігі тура тəуелділікке байла-
нысты: сол бұлшық ет тобының МЕК көп болған сайын, соншалықты 
таңдалған күштенуді ұзақ ұстап тұруға болады («абсолютті локалды 
төзімділік»). Түрлі зерттелушілерде бірдей салыстырмалы бұлшық 
ет (мысалы, олардың МЕК-нен 60%) күштенуін дамытатын ерікті 
күш пен төзімділік арасындағы басқа байланыс эксперименттер-
де байқалған. Мұнда зерттелуші күшті болған сайын соғұрлым 
ол абсолютті мөлшері бойынша бұл күштенуді көбірек ұстап тұра 
алады. Бұл жағдайларда жұмыстың орташа шекті уақыты көбіне, 
МЕК əртүрлі адамдарда бірдей болады («салыстырмалы локалды 
төзімділік»).

МЕК мен динамикалық төзімділік көрсеткіштері түрлі 
мамандандырылған спортшылар мен спортпен шұғылданбайтын 
адамдарда тура байланыста болмайды. Мысалы, ерлер арасындағы 
сияқты əйелдер арасында да диск лақтырушылардың аяқ бұлшық 
еттері неғұрлым күштірек, бірақ оларда динамикалық локал-
ды төзімділік көрсеткіштері ең төмен болады. Орташа жəне ұзақ 
арақашықтықта жүгіретін желаяқтардың аяқ бұлшық еттерінің күші 
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бойынша спортпен шұғылданбайтын адамдардан еш айырмашы-
лығы жоқ, бірақ алғашқыларында динамикалық локалды төзімділік 
ерекше жоғары. Сонымен қатар оларда қол бұлшық еттерінің 
жоғары динамикалық төзімділігі байқалмаған. Бұлардың барлығы 
жаттықтыру əсерінің жоғары арнайылығын көрсетеді: спортшының 
жаттықтыру кезінде негізгі болып табылатын бұлшық еттердің 
функциялық қасиеттері барлығынан көбірек жоғарылайды. Бұлшық 
ет күшін дамытуға бағытталған жаттықтыру бұлшық ет төзімділігіне 
айтарлықтай аз ықпал ете отырып, бұл сапаны арттыруға мүмкіндік 
беретін механизмдерді жетілдіреді жəне керісінше. 

Бұлшық ет жұмыс гипертрофиясы

Бұлшық ет күші оның (жуандығына) көлденеңіне байланыс-
ты болғандықтан оның артуы сол бұлшық еттердің күшінің 
өсуімен сипатталады. Денені жаттықтыру нəтижесінде бұлшық ет 
көлденеңінің ұлғаюы бұлшық ет жұмыс гипертрофиясы (гр. «ги-
пер» – артық, көп, «трофос» – қоректену) деп аталады. Жоғары 
мамандандырылған ажыратылған жасуша болып табылатын 
бұлшық ет талшығы жаңа талшықтарды түзе отырып, жасушалық 
бөлінуге қабілетті емес. Қандай жағдай болса да, бұлшық ет 
жасушаларының бөлінуі орын алса, онда ол тек ерекше жағдайда 
жəне өте аз мөлшерде болады. Бұлшық ет жұмысы гипертрофиясы 
сондағы бұлшық ет талшықтарының жуандауы (көлемінің артуы) 
есебінен жүреді. Бұлшық ет талшықтарының айтарлықтай жуанда-
уы кезінде жалпы сіңірлермен «еншілес» талшықтар түзе отырып, 
олардың механикалық бойлай ыдырауы мүмкін. Күштік жаттықтыру 
үдерісінде бойлай ыдыраған талшықтар саны артады. 

Бұлшық ет талшықтарының жұмыс гипертрофиясының: 
саркоплазмалық жəне миофибрилдік сияқты екі типін бөліп көрсе-
туге болады. Саркоплазмалық жұмыс гипертрофиясы дегеніміз 
– бұлшық ет талшықтарының көбіне саркоплазма көлемінің, яғни 
оның жиырылмайтын бөлімінің артуы есебінен жуандауы. Бұл 
тип гипертрофиясы жиырылмайтын, атап айтқанда, бұлшық ет 
талшықтары митохондриялық белоктары жəне гликоген, азотсыз 
заттар, креатинфосфат, миоглобин, т.б. сияқты метаболизмдік резерв 
мөлшерінің жоғарылауы есебінен жүреді. Жаттықтыру нəтижесінде 
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капиллярлардың санының айтарлықтай артуы да бұлшық еттердің 
кейбір жуандауын тудыруы мүмкін. 

Саркоплазмалық гипертрофияға баяу (І) жəне жылдам тотығытын 
(ІІ-А) талшықтар неғұрлым бейім келеді. Бұл тип жұмыс гипер-
трофиясы бұлшық ет күшінің өсуіне аз ықпал етеді, бірақ есесіне 
ұзақ жұмысқа қабілеттіліктерін айтарлықтай жоғарылатады, яғни 
олардың төзімділігін арттырады.

Миофибрилдік жұмыс гипертрофиясы миофибрилдер саны 
мен көлемінің артуымен, яғни бұлшық ет талшықтарының 
меншікті-жиырылу аппаратымен байланысты. Мұнда бұлшық ет 
талшықтарында миофибрилдердің орналасу тығыздығы артады. 
Мұндай бұлшық ет талшықтарының жұмыс гипертрофиясы бұлшық 
еттердің максималды күшінің (МК) айтарлықтай өсуіне əкеледі. 
Жəне де бұлшық еттердің абсолюттік күші айтарлықтай артады, ал 
бірінші типті жұмыс гипертрофиясы кезінде ол мүлдем өзгермейді 
немесе тіпті, біраз төмендейді. Миофибрилді гипертрофияға жыл-
дам (ІІ-В) бұлшық ет талшықтары барынша бейім келеді. 

Бұлшық ет талшықтарының гипертрофиясы нақты жағдайларда 
олардың біреуі басым келетін екі аталған типтің комбинациясы 
ретінде болады. Жұмыс гипертрофиясының бірінші немесе екінші 
типінің дамуы бұлшық етті жаттықтыру сипатымен анықталады. 
Бұлшық етке салыстырмалы кішкене күш жүктемесімен əсер ету 
арқылы төзімділікті дамытатын ұзақ динамикалық жаттығулар 
ең алдымен, жұмыс гипертрофиясының бірінші типін тудыра-
ды. Көп бұлшық ет (жаттықтырылған бұлшық ет тобының МЕК-
нен 70% аса) күштенуімен жүретін жаттығулар, керісінше, жұмыс 
гипертрофиясының екінші типінің айрықша дамуына əкеледі.

Жұмыс гипертрофиясының негізіне бұлшық ет белоктарының 
қарқынды синтезі жəне аздаған ыдырауы жатады. Сəйкесінше, 
гипертрофияланған бұлшық етте ДНҚ жəне РНҚ концентрациялары 
қалыпты бұлшық етке қарағанда көп болады. Мөлшері жиырылатын 
бұлшық етте артатын креатин актин мен миозиннің синтезделуін 
күшейте отырып, осылайша бұлшық ет талшықтарының жұмыс 
гипертрофиясының дамуына əкеледі. 

Бұлшық ет массасының көлемін реттеуде, атап айтқанда, 
бұлшық ет гипертрофиясының дамуында аталық жыныс гормонда-
ры – андрогендер өте маңызды рөл атқарады. Ерлерде олар жыныс 
бездерінде жəне бүйрекүсті безінің қыртыс бөлімінде, ал əйелдерде 
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бүйрекүсті безі қыртысында ғана өндіріледі. Осыған сəйкес ер-
лер организмдерінде əйелдерге қарағанда андрогендер мөлшері 
көп. Бұлшық ет массасының ұлғаюындағы андрогендердің рөлі 
келесідей көрінеді. Бұлшық ет массасының жасқа байланысты да-
муы андрогендер гормондардың өндірілуінің ұлғаюымен қатар 
жүреді. Бірінші елеулі көзге түсетіндей бұлшық ет талшықтарының 
жуандауы андрогендердің түзілуі күшейетін 6-7 жаста байқалады. 
Жыныстық жетілу басталуымен ұлдарда 11-15 жаста жəне одан 
кейінгі кезеңдерде де жалғасатын бұлшық ет массасының қарқынды 
өсуі басталады. Қыздарда бұлшық ет массасының дамуы негізінен 
жыныстық жетілу кезеңінде тоқталады. Мектеп жасында бұлшық ет 
күшінің өсуі де осыған сəйкес сипатта болады. 

Тіпті, күш көрсеткіштерін дене өлшемімен коррекциялаудан 
кейін де күштік көрсеткіштер ересек əйелдерде ерлерге қарағанда 
төмен болады. Сонымен қатар егер əйелдерде кейбір сырқаттар 
нəтижесінде бүйрекүсті бездердің андрогендер бөлуі күшейе түссе, 
жақсы дамыған бұлшық ет рельефі пайда болады, бұлшық ет күші 
артады.

Жануарларға жүргізілген тəжірибелерде андрогендік гормондар 
(анаболик) препараттарын енгізу бұлшық ет белоктары синтезінің 
айтарлықтай интенсификациясын тудыратыны дəлелденген. 
Нəтижесінде жаттықтырылған бұлшық ет массасы жəне олардың 
күші артқан. Сонымен бірге қаңқа бұлшық ет жұмыс гипертрофиясы 
андрогендік жəне басқа гормондардың (өсу гормондары, инсулин, 
тиреоидты гормондар) қатысуынсыз да жүруі мүмкін.

Басқа жаттықтыру түрлері сияқты күштік жаттықтыру да 
бұлшық еттердегі жылдам жəне баяу бұлшық ет талшықтарының 
екі негізгі типтерінің арақатынасын өзгертпейді. Сонымен қатар 
ол жылдам гликолиздік (ЖГ) талшықтар пайызын арттыра жəне 
сəйкесінше жылдам тотығу-гликолиздік талшықтар (ЖТГ) пайы-
зын азайта отырып, екі жылдам талшықтар түрінің арақатынасын 
өзгертуге қабілетті келеді. Мұнда күштік жаттықтыру нəтижесінде 
баяу тотығатын талшықтарға (БТ) қарағанда жылдам бұлшық ет 
талшықтарының гипертрофия дəрежесі айтарлықтай жоғары. Ал 
төзімділікке жаттықтыру гипертрофияға бірінші кезекте баяу 
талшықтарды əкеледі. Бұл айырмашылықтар бұлшық ет талшықтары 
жұмыс гипертрофиясының дəрежесі олардың жаттықтыру 
үдерісіне тартылу шамасымен қатар оның гипертрофияға ұшырау 
қабілеттілігіне де тəуелді екенін көрсетеді. 
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Күштік жаттықтыру жылдам бұлшық ет талшықтары сияқты 
баяу бұлшық ет талшықтары да қатысатын қайталана максималды 
немесе оған жуық бұлшық ет жиырылуының салыстырмалы аз са-
нымен байланысты. Бірақ аз қайталаудың өзі жылдам талшықтардың 
жұмыс гипертрофиясының дамуы үшін жеткілікті. Бұл жыл-
дам талшықтардың баяу талшықтармен салыстырғанда жұмыс 
гипертрофиясының дамуына аса бейім екенін көрсетеді. Бұлшық 
еттердегі жылдам талшықтардың жоғары пайызы бағытталған 
күштік жаттықтыру кезіндегі бұлшық ет күшінің айтарлықтай өсуі 
үшін маңызды алғышарты болып табылады. Сондықтан бұлшық 
еттеріндегі жылдам талшықтардың пайызы жоғары болатын адамдар 
күш пен қуаттылықты дамыту үшін неғұрлым жоғары потенциалдық 
мүмкіндіктерге ие.

Төзімділікке жаттықтыру салыстырмалы аз күшті бұлшық 
ет жиырылуының қайталануының көп болуымен байланысты. 
Бұл негізінен баяу бұлшық ет талшықтарының белсенділігімен 
қамтамасыз етіледі. Сондықтан жылдам, əсіресе, жылдам гликолиздік 
талшықтардың гипертрофиясымен салыстырғанда осы жаттықтыру 
түрінде баяу бұлшық ет талшықтарының жұмыс гипертрофиясының 
неғұрлым айқын көрінуі түсінікті.

Жылдамдықты-күштік сапаның (қуаттылықтың) 
физиологиялық негіздері

Максималды қуаттылық (кейде «жарылыс» қуаттылығы деп 
те атайды) күш пен жылдамдықтың оптималды үйлесуі болып та-
былады. Қуаттылық лақтыру, секіру, қысқа қашықтыққа жүгіру, 
күрес сияқты көптеген спорттық жаттығуларда көрінеді. Спортшы 
неғұрлым қуаттылығын жоғары дамытса, соғұрлым оның снарядты 
лақтыру немесе өзінің денесінің қозғалу жылдамдығы жоғары бо-
лады. Себебі снарядтың немесе дененің мəрелік жылдамдығы оған 
берілген күшпен, жылдамдықпен анықталады.

Қуаттылық бұлшық ет күшінің немесе жылдамдығының неме-
се екеуінің де өсуі есебінен артуы мүмкін. Көбіне, қуаттылықтың 
айтарлықтай өсуіне бұлшық ет күшінің артуы есебінен жетеді.

Қуаттылықтың күштік компоненті (динамикалық күш). 
Бұлшық ет жұмысының динамикалық режимі жағдайында 
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(концентрлі немесе эксцентрлі жиырылу) өлшенетін бұлшық ет 
күші динамикалық күш (Ғ) ретінде белгіленеді. Ол бұлшық еттің 
концентрлі жиырылуы кезінде үдеумен (а), массамен (m) немесе 
бұлшық еттердің эксцентрлі жиырылу кезінде масса қозғалысының 
баяулауы бойынша (кері белгімен үдеу) анықталады. Бұл анықтама 
физика заңына негізделген: Ғ= m х а. Мұнда көрінетін бұлшық ет 
күші орын ауыстыратын масса көлеміне байланысты: орын ауысты-
ратын массаның артуымен күш көрсеткіштері кейбір шекте өседі, 
əрі қарай массаның артуы динамикалық күштің артуымен қатар 
жүрмейді.

Динамикалық күшті өлшеу кезінде зерттелуші күрделі бұлшық 
еттен тыс жəне бұлшық ет ішілік координациялы қозғалысты 
орындайды. Сондықтан динамикалық күш көрсеткіштерінің түрлі 
адамдарда айтарлықтай айырмашылықтары бар жəне сол бір 
адамды қайталап өлшеу кезінде изометриялық (статикалық) күш 
көрсеткіштеріне қарағанда көбірек болады.

Бұлшық еттердің концентрлік жиырылуы кезінде өлшенетін 
динамикалық күш статикалық күшке қарағанда аз. Əрине, мұндай 
салыстырулар екі жағдайда да зерттелушінің максималды күш са-
луы жəне бірдей буындық бұрыштар кезінде жүргізіледі. Эксцентрлі 
жиырылу режимінде бұлшық еттер максималды изометриялық 
күштен айтарлықтай асатын динамикалық күшті көрсетуге қабілетті. 
Бұлшық ет жиырылуының осы режимінде қозғалыс жылдамдығы 
неғұрлым жоғары болған сайын соғұрлым көрінетін динамикалық 
күш жоғарырақ болады. 

Зерттелушілерде статикалық жəне динамикалық күш 
көрсеткіштері арасында шамалы корреляция байқалады (корреляция 
коэффиценті шамамен, 0,6-0,8).

Динамикалық жаттықтыру нəтижесінде динамикалық күштің 
артуы статикалық күштің жоғарылауын тудырмауы мүмкін. 
Изометриялық жаттығулар немесе динамикалық күшті арттырмай-
ды немесе статикалық күшке қарағанда айтарлықтай азырақ артты-
рады (48-сурет).

Мұның барлығы жаттықтыру əсерінің төтенше арнайылығын 
көрсетеді: жаттығудың (статикалық немесе динамикалық) белгілі бір 
түрін қолдану нəтиженің неғұрлым айтарлықтай жоғарылауын тап 
сол жаттығу түрінде тудырады. Мұнымен бірге бұлшық ет күшінің 
барынша өсуі сол жаттықтыру жүретін қозғалыс жылдамдығы 
кезінде байқалады. 
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Бұлшық ет күшінің біріне бұлшық ет күшінің тез көрінуі 
қабілеттілігін сипаттайтын жарылыс күші жатады. Ол мысалы, түзу 
аяқпен жоғары секіруде немесе тұрған орнынан ұзындыққа секіруде 
биіктікті, максималды мүмкін болатын жылдамдықпен қысқа 
біртұтамға жүгіруде орын ауыстыру жылдамдығын едəуір шамада 
анықтайды. Жарылыс күші көрсеткіші ретінде күш градиенттері, 
яғни максималды көрінетін күштің оған жету уақытына қатынасы 
ретінде немесе қандай да бір бұлшық ет күшінің таңдаулы деңгейіне 
(абсолютті градиент), немесе максималды күштің жартысына, не-
месе оның қандай да бір басқа бөліміне (салыстырмалы градиент 
күші) жету уақыты ретінде анықталатын оның өсу жылдамдығы 
қолданады. Күш градиенті жылдамдықты-күштік спорт түрлері 
өкілдерінде (қысқа қашықтыққа жүгірушілерде)  спортпен  ай-
налыспайтын адамдарға немесе төзімділікке жаттығатын спорт-
шыларға қарағанда жоғары келеді. Əсіресе, күштің абсолюттік 
градиенттерінде айтарлықтай айырмашылықтар болады. 

Жарылыс күш көрсеткіштері максималды ерікті изометриялық 
күшке көп тəуелді емес. Мəселен, изометриялық жаттығулар 
статикалық күшті арттыра отырып, күш градиенттері көрсеткіштері 
бойынша немесе секіргіштік көрсеткіштері бойынша (биіктікке түзу 
аяқпен секіру немесе тұрған орнынан ұзындыққа секіру) анықтала-
тын жарылыс күшін айтарлықтай емес өзгертеді. Сəйкесінше, жа-
рылыс күштеріне жауапты физиологиялық механизмдер статикалық 
күшті анықтайтын механизмдерден ерекшеленеді. Жарылыс күшінің 
көрінуінде координациялық факторлар арасында активті бұлшық 
еттер мотонейрондары импульсациясы  маңызды рөл атқарады. Ол 
разряд басындағы импульсациясы жиілігі мен əртүрлі мотонейрон-
дар импульсациясының синхрондалуымен сипатталады. Неғұрлым 
мотонейрондар импульсациясының бастапқы жиілігі жоғары болған 
сайын соғұрлым бұлшық ет күші тезірек өседі. 

Жарылыс күшінің көрінуінде жылдам жəне баяу бұлшық ет-
тер қатынасына, яғни олардың композициясына айтарлықтай ша-
мада тəуелді бұлшық еттердің жылдамдықты жиырылу қасиеті өте 
үлкен рөл атқарады. Жылдамдықты-күштік спорт түрлерінің жоғары 
білікті өкілдерінде жылдам талшықтар бұлшық ет талшығының 
негізгі массасын құрайды. Жаттықтыру үдерісінде бұл талшықтар 
баяу талшықтарға қарағанда, неғұрлым елеулі гипертрофияға 
ұшырайды. Сондықтан жылдамдықты-күштік спорт түрлерінің 
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өкілдерінде жаттықпаған адамдармен немесе басқа спорт түрі 
өкілдерімен, əсіресе, төзімділіктің көрінуін қажет ететін спорт-
шыларымен салыстырғанда жылдам талшық бұлшық еттің негізгі 
массасын құрайды немесе көлденең қимасында айтарлықтай үлкен 
алаңды алып жатады. 

Қуаттылықтың жылдамдықтық компоненті. Ньютонның 
2-заңына сəйкес неғұрлым массаға жұмсалған күш көп болған са-
йын соғұрлым сол масса қозғалатын жылдамдық жоғары болады. 
Осылайша бұлшық ет жиырылу күші қозғалыстың жылдамдығына 
ықпал етеді: неғұрлым күш көп болса, соғұрлым қозғалыс жылдам 
болады. 

48-сурет. Жаттықтырудың əртүрлі əдістері кезінде «күш-жылдамдық» 
тəуелділік өзгерісі (А) мен күш моментінің салыстырмалы өзгерістері (Ə) 

(Д. Ю. Бравая, Я. М. Коц бойынша):
0º/с – изометриялық жаттықтыру, 40 º/с жəне 160 º/с - көрсетілген 

қозғалыс жылдамдығымен изокинетикалық жаттықтыру

Қысқа қашықтыққа жүгіру жылдамдығы екі факторларға: 
1. Жылдамдықты арттыру өлшеміне (жылдамдық екпініне);
2. Максималды жылдамдыққа байланысты.
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Бірінші фактор спортшының жүгіру жылдамдығын қаншалықты 
тез арттыратынын анықтайды. Бұл фактор қысқа біртұтам 
арақашықтыққа (10-15 метр) жүгіруде, дененің бір қалыптан басқаға 
максималды тез орын ауыстыруын талап ететін спорттық ойын 
түрлерінде айтарлықтай маңызды. Неғұрлым ұзақ арақашықтыққа 
жүгіруде жылдамдықты арттыру өлшеміне қарағанда максималды 
жүгіру жылдамдығы аса маңызды. Егер спортшыда жылдамдықтың 
көрінуінің екі түрінің де жоғары деңгейі болса, ол оған қысқа 
қашықтыққа жүгіруде үлкен артықшылық береді. 

Жүгіру жылдамдығының осы екі факторы бір-бірімен тығыз бай-
ланыста емес. Бір спортшыларға баяу жылдамдықты арттыру тəн, 
бірақ олар жоғары максималды жылдамдыққа ие. Ал басқаларда, 
керісінше, тез жылдамдық арттыру жəне салыстырмалы көп емес 
максималды жылдамдық болады.

Қуаттылықтың жылдамдықтық компонентін жоғарылатудың 
маңызды механизмдерінің біріне бұлшық ет жылдамдықты жиыры-
лу қасиетінің артуы жатады, басқаға бұлшық ет жұмысының коор-
динациясын жақсарту болып табылады. 

Бұлшық еттің жылдамдықты жиырылу қасиеті айтарлықтай 
дəрежеде жылдам жəне баяу бұлшық ет талшықтарының 
арақатынасына тəуелді. Жылдамдықты-күштік спорт түрлерінің ай-
тулы өкілдерінде, əсіресе, қысқа қашықтыққа жүгірушілерде спорт-
пен шұғылданбайтындарға, тіптен, төзімділікке жаттығатын айтулы 
спортшыларға қарағанда жылдам бұлшық ет талшықтарының пайы-
зы айтарлықтай жоғары. 

Бұлшық ет ішілік жəне бұлшық ет аралық координация да 
қозғалыс жылдамдығының (қуаттылықтың) артуына мүмкіндік 
туғызады, себебі жоғары жылдамдықпен сыртқы кедергіден өте 
отырып, бұлшық ет координациялық жұмысы кезінде олардың күш 
салуы серіктеседі. Атап айтқанда, жақсы бұлшық ет аралық коор-
динация кезінде бір бұлшық еттің (немесе бұлшық ет тобының) 
жиырылуға күш салуы басқа бұлшық еттердің (немесе бұлшық 
еттер тобының) алдындағы күш салумен жасалған жылдамдық 
шыңына жақсы сəйкес келеді. Сəйкесінше, келесі күш салу неғұрлым 
тиімдірек болады. Антагонист бұлшық еттер босаңсу дəрежесі мен 
жылдамдығы қозғалыс жылдамдығына ықпал ететін маңызды фак-
тор болуы мүмкін. Егер қозғалыс жылдамдығын арттыру керек бол-
са, жаттықтыру жаттығуларында қолданатын жылдамдыққа тең не-
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месе одан асатын арнайы қозғалыстарды (жарыс жаттығуларындағы 
сияқты) жаттықтыру сабақтарында орындау керек.

Жылдамдықты-күштік жаттығулардың энергиялық 
сипаттамасы.

Барлық жылдамдықты-күштік жаттығулар энергиялық тұрғыдан 
алып қарағанда, анаэробтық жаттығуларға жатады. Олардың шекті 
ұзақтығы 1-2 минуттан аз. Бұл жаттығуларға энергиялық сипаттама 
беру үшін:

1. Максималды анаэробтық қуаттылық; 
2. Максималды анаэробтық сыйымдылық (қабілеттілік) сияқты 

екі негізгі көрсеткіштер қолданады.
Максималды анаэробтық қуаттылық. Сол адам үшін жұмыстың 

максималды қуаттылығы бірнеше секундқа ғана созылуы мүмкін. 
Мұндай қуаттылықты жұмыстар бұлшық ет фосфагендерінің (АТФ 
жəне КрФ) анаэробтық ыдырауы есебінен орындалады. Сондықтан 
бұл заттардың қоры жəне əсіресе, олардың энергиялық утилдену 
жылдамдығы максималды анаэробтық қуаттылықты анықтайды. 
Қысқа қашықтыққа жүгіру (спринт) жəне секіру нəтижелері макси-
малды анаэробтық қуаттылыққа тəуелді жаттығулар болып табы-
лады. Максималды анаэробтық қуаттылықты бағалауда Маргарий 
тесті қолданады. 

Жоғарыдағы кестеде əйелдер жəне ерлер үшін максималды 
анаэробтық қуаттылықтың «нормативті» көрсеткіштері келтірілген 
(9-кесте).

Максималды анаэробтық сыйымдылық бағалауда шекті 
ұзақтықты жұмыстан соң (1-ден 3 минутқа дейін) айқындалатын ба-
рынша оттектік қарыздылық, яғни максималды оттектік қарыздылық 
өлшемі кең қолданылады. Бұл жұмыстың кейін пайдаланатын артық 
оттегі мөлшерінің едəуір бөлігі жұмыс кезінде анаэробтық үдерістер-
ге шығындалған АТФ, КрФ жəне гликоген қорларын қалпына келтіру 
үшін қолданылуымен түсіндіріледі. Қандағы катехоламиндердің 
жоғары деңгейі, дененің жоғары температурасы, жиі жиырылатын 
жүрек пен тыныс алуға қатысатын бұлшық еттерінің оттегіні көп 
пайдалануы сияқты факторлар да ауыр жұмыстан кейін қалпына 
келу уақытында оттегі пайдаланудың жоғары жылдамдығының 
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себебі болуы мүмкін. Сондықтан максималды қарыздылық өлшемі 
мен максималды анаэробтық сыйымдылық арасында тек қалыпты 
байланыс ғана бар.

9-кесте
Максималды анаэробтық қуаттылық көрсеткіштерінің 

жіктелуі (кгм/с)*
Жіктелуі

(классификация)
Жас, жылмен

15-20 20-30 
Ер адамдар:

Нашар

Орта

Орташа

Жақсы

Өте жақсы

113-тен аз

113-149

150-187

188-224

224-тен көп

106-дан аз

106-139

140-175

176-210

210-нан көп

Əйел адамдар:

Нашар

Орта

Орташа

Жақсы 

Өте жақсы

92-ден аз

92-120

121-151

152-182

182-ден көп

85-тен аз 

85-111

112-140

141-168

168-ден көп

*1 кгм/с=9,8 Вт

Спортшыларда спортпен шұғылданбайтын адамдарға қарағанда 
максималды оттектік қарыздылықтың орташа мөлшері жоғары, 
ол ерлерде 10,5 л (дене салмағына 140 мл/кг), ал əйелдерде 5,9 л 
(дене салмағына 95 мл/кг). Спортпен айналыспайтын ер адамдар-
да олар 5 л (дене салмағына 68 мл/кг) жəне əйелдерде 3,1 л (дене 
салмағына 50 мл/кг). Жылдамдықты-күштік спорт түрлерінің айту-
лы тұлғаларында (400 жəне 800 м-ге жүгіретін желаяқтарда) макси-
малды оттектік қарыздылық Н. И. Волков мəліметтері бойынша 20 
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л-ге жетуі мүмкін. Оттегі қарыздылықтың мөлшері өте өзгермелі, 
сондықтан нəтижені нақты болжауда қолданылмайды.

Оттегі қарыздылықтың алактацидті (жылдам) фракция-
сы өлшемі бойынша жылдамдықты-күштік сипаттағы (спринт) 
өте қысқа мерзімдік жаттығуларды қамтамасыз ететін анаэробтық 
(фосфагендік) сыйымдылық бөлігін бағалауға болады. Ол арнайы 
формуламен есептеледі.

Оттегі қарыздылықтың «фосфагендік фракциясының» типтік 
максималды өлшемі дене салмағына 100 кал/кг жуық немесе 1,5-2 
л О2. Жылдамдықты-күштік сипаттағы жаттықтыру нəтижесінде ол 
1,5-2 есеге артуы мүмкін.

Шекті ұзақтығы бірнеше ондаған секундқа созылатын жұмыстан 
кейін оттегі қарыздылықтың едəуір (баяу) фракциясы анаэробтық 
гликолизбен, яғни жылдамдықты-күштік жаттығуларды орын-
дау үдерісінде сүт қышқылының түзілуімен байланысты жəне 
сондықтан лактацидті оттектік қарыздылық деп белгіленеді. Бұл 
оттектік қарыздылықтың бөлігі СО2 мен Н2О дейін тотығу мен гли-
когенге дейін ресинтезі арқылы организмнен сүт қышқылын жоюға 
қолданылады.

Анаэробтық энергияның лактацидті компонентінің максималды 
сыйымдылығы жас жаттықпаған ер адамдарда дене салмағына 200 
кал/кг жуық, ол қанда 120 мг% (13 ммоль/л) жуық сүт қышқылының 
максималды концентрациясымен сəйкес келеді. Жылдамдықты-
күштік спорт түрлерімен шұғылданатын айтулы спортшыларда 
қандағы сүт қышқылының максималды концентрациясы 250-300 
мг%-ға дейін жетуі мүмкін. Ол дене салмағына 400-500 кал/кг мак-
сималды лактацидтік (гликолиздік) сыйымдылыққа сəйкес келеді. 

Мұндай жоғары лактацидті сыйымдылықтың бірнеше себептері 
бар. Ең алдымен, спортпен шұғылданбайтын адамдарға қарағанда 
спортшылар неғұрлым жұмыстың жоғары қуаттылығын дамытуға 
жəне оны барынша ұзақ сақтауға қабілетті. Бұл, атап айтқанда, 
жұмысқа көп бұлшық ет массасының қатысуымен (рекрутир-
леу), соның ішінде жоғары гликолиздік қабілеттілікке ие жылдам 
бұлшық еттер талшықтарының жұмысқа қатысуымен қамтамасыз 
етіледі. Жоғары білікті спортшыларда – жылдамдықты-күштік 
спорт түрлері өкілдерінде бұлшық еттердегі бұл талшықтардың 
көп мөлшері жоғары гликолиздік қуаттылық пен сыйымдылықты 
қамтамасыз ететін факторлардың бірі. Бұдан басқа жаттықтыру 
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сабақтары үдерісінде, əсіресе, анаэробтық қуаттылықты қайталама-
интервалдық жаттығуларды қолдану кезінде спортшының жоғары 
жұмыс қабілеттілігін сақтай отырып, қанда жəне дененің басқа 
сұйықтықтарында сүт қышқылының едəуір жоғары концентра-
циясына (жəне сəйкесінше рН едəуір төмен мəні) оның «шыдауы-
на» мүмкіндік беретін механизмдер дамиды. Əсіресе, бұл орташа 
арақашықтық желаяқтарына тəн.

Н. Н. Яковлев мəліметтері бойынша күштік жəне жылдамдықты-
күштік жаттықтыру жаттықтырылған бұлшық еттерде белгілі 
бір биохимиялық өзгерістер тудырады. Жаттықпаған адамдарға 
қарағанда, оларда АТФ жəне КрФ мөлшері біршама жоғары (20-
30%-ға) болса да, оның жоғары энергиялық мəні жоқ. Фосфагендер 
(АТФ, АДФ, АМФ, КрФ) айналымының (ыдырау жəне ресинтез) 
жылдамдығын анықтайтын ферменттердің, соның ішінде миокина-
за мен креатинфосфокиназаның белсенділігінің жоғарылауы көбірек 
маңызды.

Спорттық практикадағы жылдамдық түсінігі. Жылдамдық – 
адамның қысқа уақыт аралығында көп қозғалыс жасай алу қабілеті. 
Жылдамдық дене сапасы қарапайым жəне күрделі жан-жақты 
қозғалыс деп шартты түрде екіге бөлінеді.

Қарапайым қозғалыс: əсер етушіге жауап жылдамдығы, бір 
реткі қозғалыс жылдамдығы, қозғалыс қарқыны жылдамдығы деп 
бірнеше түрге бөлінеді.

Əсер етушіге жауап жылдамдығына – тітіркендіргіштерге (ды-
быс, жарық, ыстық – суық, т.б.) жауап беруге кететін уақыт мөлшері 
алынады. Ол қарапайым жəне күрделі болып бөлінеді.    

Қарапайым түріне алдын ала белгілі əсер етуші тітіркендіргіш-
терге жауап беру уақыты жатады. Мысалы, сөреден жүгіріп шығуға 
берілген дыбысқа кететін уақыт аралығы.

Күрделі жауапқа, алдын ала белгісіз жағдайға жауап беру-
ге кететін уақыт мөлшері алынады. Мысалы, спорттық ойын-
дар кезіндегі, күрес, жекпе-жек түрлеріндегі аяқ астынан болатын 
өзгерістерге жауап беру уақыты. Күрделі жауап берудің: бірі талдау 
арқылы, екіншісі қозғалыстағы затқа жауап беру жылдамдығы деген 
екі түрі болады.

Бір реткі қозғалыс жылдамдығына сыртқы əсердің төменгі 
жағдайында орындалған жəне көп күш жұмсалмаған жеке 
қозғалысты орындауға кеткен уақыт мөлшері есептеледі. 
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Қозғалыс қарқыны белгілі бір уақыт аралығында орындалған 
қозғалыс жиілігімен есептеледі. 

Жоғарыда көрсетілген қозғалыс түрлері бір-бірімен тығыз 
байланыста болмайды. Мысалы, сыртқы тітірткендіргішке жауап 
жылдамдығы өте тез болғанымен, қажетті қозғалысты орындау баяу 
болуы ықтимал.

Спорттық практикада жылдамдық түрлерінің бір-бірімен 
қосылатындығын көруге болады. Мысалы, спринттік жүгіруде 
сөреде берілген дыбыс белгісімен, сөреден ытқып шығу жəне жыл-
дам жиі аттаудың барлығының өзара қосындысын көруге болады. 

Жылдамдық түрлерінің бір-біріне берілуін өзара ұқсас қозғалыс 
түрлері кезінде байқауға болады. Мысалы, орында тұрып секіруді 
жақсы орындау, қысқа қашықттыққа жылдам жүгіру, ядро итеру 
т.б. жаттығуларының сапалы болуына əкеледі. Себебі көрсетілген 
барлық спорт түрлерінде аяқтың жылдам серпіліп-жазылуы шешуші 
рөл атқарады, бірақ дəл осы көрсеткішнің суға жүзуге, боксқа, 
клавиштерді басуға қатысы шамалы. 

Спорт түрлерінде кездесетін күрделі жаттығу түрлерінің 
барлығындағы жылдамдық түрлерінің қосындысы шапшаңдықтың 
дəрежесін көрсетеді. 

Адам организмінің морфологиялық, физиологиялық, 
психологиялық ерекшелігі жəне спорттық шеберлігі дайындығы 
деңгейі спортшының  жылдамдық, шапшаңдық қабілетін анықтайды. 

Жылдамдық дене сапасын анықтайтын көрсеткіштер
Адамның жылдамдық қабілеті көрсеткіштері оның туа біткен 

морфологиялық, физиологиялық, психологиялық ерекшеліктерімен 
қатар, оған əсер етуші арнайы педагогикалық жаттықтыру 
жұмыстары сапасынан тұрады.

Морфологиялық көрсеткіштер:
 – адамның антропометриялық ерекшелігі (дене салмағы, бойы);
 – адам денесі бұлшық етінде туа біткен ерекшелігі бойынша 

жылдам талшықтардың көп болуы. 
Жылдам талшықтар бойында гликоген көп болады, төзімділігі 

аз, капилярлар мен миоглобин мөлшері аз болғанымен, қысқа уақыт 
аралығында жылдам жəне күшті қозғалыстар жасауға бейім келеді.

Физиологиялық факторлар: 
 – жүйке жүйесіндегі қозу жəне тежелу үдерістерінің жылдам 

өтуі;
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 – орталық жүйке жүйесінен бұлшық еттерге команда келу 
жылдамдығы;

 – бұлшық еттің күші (АТФ адинозинтрифосфат), АТФ-
тың бөліну жылдамдығы жəне АТФ-тың қайта қалыпқа келу 
жылдамдығы. АТФ-тың бастапқы қалпына келу жылдамдығына кре-
атинфосфат (КФ) əсер етеді. 

Психологиялық жағынан, жылдамдыққа əсер етуші фак-
тор ретінде жүйке жүйесінің бұлшық еттердің жиырылуы мен 
босаңсуына команда беру жылдамдығымен байланысты келеді. 
Осы жағдайды ескере, спортшыны психологиялық жағынан бола-
тын алдағы жұмысқа дайындау негізгі үлкен жұмыс болып табыла-
ды. Жылдамдық сапасының əртүрлі болып келуі бұлшық еттердің 
биомеханикалық ресинтездік жұмыстарды атқару мүмкіндігі жəне 
адамның ерік-жігерінің күштілігімен анықталады.

Қимыл бірлігінің құрамына əртүрлі мөлшердегі бұлшық ет 
талшықтары кіретіндігі белгілі. Мысалы, көз алмасының сыртқы 
бұлшық еттерінде талшықтар саны 3-6, саусақта 10-25, қол бұлшық 
етінде 500, балтыр бұлшық еттерінде 2000-7000 аралығында бола-
ды. Спортшылардың бұлшық ет талшықтары түрлерінің санына 
қарай стайер жəне спринтерлер деп ажыратады. Стайер спортшы-
ларында баяу ет талшықтарының мөлшері 70%-дан кем болмайды. 
Марофоншылардың балтыр бұлшық етінде баяу ет талшықтарының 
мөлшері 93-99% жетсе, спринттік қашықтықжелаяқтарының балтыр 
бұлшық етінде баяу ет талшықтарының мөлшері 23%-ды құрайды.

Спорттық шеберлікті жоғары дəрежеде меңгеру, оны үнемді түрде 
жылдам жəне уақытында орындай білу жүргізілген педагогикалық 
жұмыстардың сапасына байланысты болып келеді (Д. Оңғарбаева 
жəне əріпт., 2013).

Төзімділіктің физиологиялық механизмдері.
Төзімділік туралы түсінік

«Төзімділік» түсінігі адамдардың дене (бұлшық ет) жəне ой 
еңбегі түрлерінің ұзақ орындалу қабілетін сипаттай отырып, ауызекі 
тілде өте кең мағынада қолданылады. Адамның қозғалыс дене са-
пасы (қабілеті) ретінде төзімділікке сипаттама беру салыстырмалы, 
яғни ол əрекеттің тек белгілі бір түріне қатысты. Басқаша айтқанда, 
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төзімділік арнайы, демек, əр адамда əрекеттің белгілі, арнайы түрін 
орындау кезінде көрінеді. 

Орындалатын дене (бұлшық ет) жұмысы типі мен сипатына бай-
ланысты төзімділік:

1. Статикалық жəне динамикалық төзімділік, яғни сəйкесінше 
статикалық немесе динамикалық жұмысты ұзақ орындау қабілеті;

2. Жергілікті (локалды) жəне ауқымды (глобалды) төзімділік, 
яғни сəйкесінше жергілікті (бұлшық еттің аз санының қатысуымен) 
немесе ауқымды (бұлшық ет массасының жартысынан көбірек 
бұлшық еттер тобының қатысуы кезінде) жұмысты ұзақ жүзеге асы-
ру қабілеті;

3. Күштік төзімділік, яғни көп бұлшық ет күшінің көрінуімен 
қатар жүретін жаттығуды бірнеше рет қайталау қабілеті;

4. Анаэробтық жəне аэробтық төзімділік, яғни энергиямен 
қамтамасыз етілудің анаэробтық немесе аэробтық типтерінің ба-
сым келуімен ауқымды жұмысты ұзақ орындау қабілеті деп 4-топқа 
жіктеледі; 

Спорт физиологиясында төзімділікті көбіне, бұлшық ет 
массасының көп (дененің барлық бұлшық ет массасының жарты-
сына жуық жəне одан асатын) бөлімінің қатысуымен орындалатын 
жəне көбірек немесе толығымен аэробтық жолмен жұмыс істейтін 
бұлшық еттерде энергия өндірілуін қамтамасыз ететін организмнің 
оттегіні үнемі пайдалануы арқасында үздіксіз 2-3 минут созылатын 
осындай спорттық жаттығулардың орындалуымен байланыстырады. 
Басқаша айтқанда, спорт физиологиясында төзімділікті аэробтық си-
патты ауқымды бұлшық ет жұмысын ұзақ орындау қабілеті ретінде 
анықтайды.

Төзімділікті қажет ететін спорттық жаттығуларға барлық 
циклдік сипаттағы аэробтық жаттығулар, атап айтқанда, 1500 м 
арақашықтыққа жеңіл атлетикалық жүгіру, спорттық жүріс, тас жол 
веложарыстары, барлық арақашықтықтағы шаңғы жарыс, 3000 м 
арақашықтыққа конькимен жүгіру, 400 м арақашықтыққа жүзу жəне 
т.б. жатады. 

Организмнің аэробтық мүмкіндіктері жəне төзімділік

Аэробтық сипаттағы жаттығуларды орындау кезінде оттегі пай-
далану жылдамдығы (л О2/мин) орындалатын жүктеменің (орын ау-
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ыстыру жылдамдығы) қуаттылығы көп болған сайын жоғары бола-
ды. Сондықтан жоғары төзімділікті қажет ететін спорт түрлерінде 
спортшылар көп аэробтық мүмкіндіктерге:

1. Оттегі пайдаланудың жоғары максималды жылдамдығына 
(көп аэробтық «қуаттылыққа»);

2. Оттегі пайдаланудың жоғары жылдамдығын ұзақ ұстап 
тұру қабілетіне (көп аэробтық «сыйымдылыққа») ие болу қажет. 

Оттегіні максималды пайдалану (ОМП). Адамның аэробтық 
мүмкіндіктері ең алдымен, оттегі пайдаланудың ол үшін максимал-
ды жылдамдығымен анықталады. Неғұрлым ОМП жоғары болған 
сайын, соғұрлым максималды аэробтық жүктеменің абсолютті 
қуаттылығы жоғары келеді. Бұдан басқа ОМП неғұрлым жоғары 
болған сайын, соғұрлым салыстырмалы жеңіл жəне сондықтан 
аэробтық жұмысты орындау ұзақтау болады.

Сонымен, спортшыларда ОМП жоғары болған сайын, ол 
соғұрлым сол арақашықтықта жоғары жылдамдықты ұстап тұра 
алады, сəйкесінше, төзімділіктің көрінуін талап ететін жаттығуларда 
оның спорттық нəтижелері жоғары болып келеді. ОМП жоғары 
болған сайын, соғұрлым аэробтық жұмысқа қабілеттілік (төзімділік) 
көбірек, яғни соғұрлым аэробтық сипатты көп жұмыс көлемін 
адам орындауға қабілетті келеді. Мұнда осы ОМП-ға төзімділіктің 
тəуелділігі неғұрлым аэробтық жүктеменің салыстырмалы 
қуаттылығы азырақ болған сайын, соғұрлым көбірек (кейбір шекте) 
көрінеді. 

Осыдан спортшыларда төзімділіктің көрінуімен қатар жүретін 
спорт түрлерінде ОМП басқа спорт түрлері өкілдеріне жəне сол 
жастағы жаттықпаған адамдарға қарағанда жоғары болатыны 
түсінікті. Егер жаттықпаған 20-30 жастағы ер адамдарда ОМП 
орта есеппен, 3-3,5 л/минутқа (немесе 45-50 мл/кг-мин) тең бол-
са, жоғары білікті ұзақ қашықтыққа жүгірушілерде (стайер) жəне 
шаңғышыларда ол 5-6 л/минутқа (немесе 80 мл/кг-минуттан аса) 
жетеді. Жаттықпаған əйел адамдарда ОМП орта есеппен 2-2,5 л/
минутқа (немесе 35-40 мл/кг-мин) тең болса, ал шаңғышыларда 4 л/
мин. (немесе 70 мл/кг-минуттан аса) болады.

ОМП абсолюттік көрсеткіштері (л О2/мин) дененің өлшемімен 
(салмағымен) тура байланыста болады. Сондықтан ОМП неғұрлым 
жоғары абсолютті көрсеткіштері ескекшілерге, жүзгіштерге, 
велосипедшілерге, конькишілерге тəн болады. Бұл спорт түрлерінде 
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сол сапаны физиологиялық бағалау үшін ОМП абсолюттік 
көрсеткіштері барынша маңызды. 

ОМП салыстырмалы көрсеткіштері (мл О2/кг·мин) жоғары 
білікті спортшыларда дене салмағымен кері тəуелділікте болады. 
Жүгіру жəне жүріс кезінде дене массасының вертикалды орын ауыс-
тыруы бойынша айтарлықтай жұмыс орындалады жəне сəйкесінше 
қалған осындай жағдайларда (қайта қозғалу жылдамдықтары бірдей) 
неғұрлым спортшы салмағы көп болса, соғұрлым олардың орын-
дайтын жұмысы (оттегі пайдалануы) көбірек келеді. Сондықтан 
ұзақ арақашықтыққа жүгіретін желаяқтардың ең алдымен, май 
ұлпалардың минималды саны мен сүйек қаңқасының салыстырма-
лы аз салмағы есебінен дене салмағы салыстырмалы азырақ болады. 
Егер 18-25 жастағы жаттықпаған ер адамдарда май ұлпалары дене 
салмағының 15-17%-ын, ал айтулы стайерлерде (ұзақ қашықтыққа 
жүгірушілерде) тек 6-7%-ды құрайды. ОМП ең үлкен салыстыр-
малы көрсеткіштері ұзақ қашықтыққа жүгіретін желаяқтар мен 
шаңғышыларда байқалады, ал ескекшілерде төменірек болады. 
Жеңіл атлетикалық жүгіру, спорттық жүріс, шаңғы жарыс сияқты 
спорт түрлерінде спортшының максималды аэробтық мүмкіндіктерін 
ОМП салыстырмалы көрсеткіштері бойынша бағалау дұрысырақ.

ОМП деңгейі екі физиологиялық жүйелердің:
1. Сыртқы ауадан оттегіні абсорбциялап жəне оны жұмыс істейтін 

бұлшық еттер мен дененің басқа активті мүшелері мен ұлпаларына 
тасымалдайтын оттегі тасымалдау жүйесінің;

2. Қанмен жеткізілген оттегіні жинайтын жəне утилдейтін 
бұлшық ет жүйесінің, яғни оттегіні утилдеу жүйесінің максималды 
мүмкіндіктеріне байланысты болады. 

ОМП көрсеткіштері жоғары болатын спортшылар осы екі жүйе 
бойынша да зор функциялық қабілетке ие.

Оттегі тасымалдау жүйесі жəне төзімділік

Оттегі тасымалдау жүйесіне сыртқы тыныс алу, қан жəне жүрек-
тамыр жүйесі кіреді. Осы жүйелердің əрқайсысының функциялық 
қасиеттері біріге спортшы организмінің оттегі тасымалдау 
мүмкіндіктерін анықтайды.
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Сыртқы тыныс алу жүйесі. Сыртқы тыныс алу оттегі тасымал-
дау жүйесінің бірінші буыны болып табылады. Ол организмді өкпе 
вентиляциясы (желденуі) мен қанға өкпе (альвеолалық-капиллярлық) 
мембранасы арқылы оттегі диффузиясы есебінен сыртқы ауадан ала-
тын оттегімен қамтамасыз етеді.

Өкпе көлемі мен сыйымдылығы. Төзімділікке жаттыққан 
спортшыларда жаттықпаған адамдарға қарағанда өкпе көлемі мен 
сыйымдылығы (тыныс көлемін қоспағанда) тыныштық күйде орта 
есеппен, 10-20%-дан көбірек. Алайда, əсіресе, өкпенің тіршілік 
сыйымдылығы (ӨТС), жалпы жəне қалдық көлем дене өлшеміне 
пропорциялы болғандықтан, дене өлшемін ескеру кезінде бұл 
айырмашылықтар азаяды.

Дене өлшеміне қатысты алып қарағанда, өкпе көлемі мен 
сыйымдылығы ОМП мен спорттық нəтижелермен əлсіз үйлеседі 
(корреляция) немесе мүлдем үйлеспейді. ӨТС салыстырмалы аз 
спортшыларда ОМП көп немесе керісінше болуы мүмкін, жоғары 
білікті спортшыларда ӨТС жəне ОМП арасында жоғары емес 
үйлесімдік тəн. Дегенмен, жаттықпаған адамдардағы сияқты спорт-
шыларда да максималды аэробтық жұмыс кезінде тыныс көлемі 
(тыныс тереңдігі) ӨТС-ның 50-55%-ына жетеді. Сондықтан ӨТС 
аз спортшыларда өкпе вентиляциясының жоғары болуы мүмкін 
емес. Оттегіні пайдалану жылдамдығы 4 л/мин жəне одан жоғары 
болғанда ӨТС 4,5 л-ден кем болмау керек. Ең жоғары ӨТС мөлшері 
ескек есушілерде 9 л болып тіркелген.

Өкпе вентиляциясы. Оттегі пайдалану жылдамдығының 
жоғары болуына орай өкпе вентиляциясы төзімділік жаттығуларын 
орындаудың барлық уақытында да жоғары. Мəселен, ұзақтығы 30 
минутқа жуық жəне  жылдамдығы 10 000 м-ге сəйкес келетін тред-
банда жүгіру кезінде ұзақ қашықтыққа (стайер) жүгірушілерде өкпе 
вентиляциясы 120-145 л/мин. аралығында болады. Жаттықпаған 
адамдарда мұндай ӨВ шекті əрі өте қысқа уақыт бойында ғана ұстап 
тұра алынады.

Тіпті, максималды аэробтық жүктеме кезінде де жұмыс ӨВ  
максималды ерікті вентиляциямен (МЕВ) өлшенетін тыныс 
аппаратының шекті мүмкіндігінен төмен болатыны белгілі. МЕВ 
төзімділікке жаттығуларды орындау кезінде спортшы көптеген ми-
нуттар жəне тіпті, сағаттар бойы өте жоғары жұмыс өкпе вентиля-
циясын ұстап тұрғандағы қысқа уақытта (көбіне, 12 с) анықталады. 
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Жаттықпаған жас ер адамдарда МЕВ орта есеппен 120 л/мин. болса, 
ал жақсы жаттыққан спортшыларда бұл көрсеткіштер жоғары келеді.

Əсіресе, тыныс аппараты төзімділігі көрсеткіштерінде 
елеулі айырмашылықтар байқалады. Мəселен, ұзақ қашықтыққа 
жүгірушілер МЕВ 80% деңгейінде өкпе вентиляциясын орташа 
11 мин. ұстаса, ал жаттықпаған адамдарда 3 мин. болады. Тыныс 
бұлшық еттерінің жақсы дамуы (тыныс бұлшық еттерінің күші 
мен төзімділігі), сонымен қатар тыныс жолдарында ауа қозғалысы 
кедергісінің төмендеуі бұлшық ет жұмысы кезінде жоғары өкпе вен-
тиляциясын ұстап тұруға мүмкіндік береді.

Сол бірдей жұмыс өкпе вентиляциясы кезінде спортшыларда ты-
ныс жиілігі жаттықпаған адамдарға қарағанда төмен. Сəйкесінше, 
спортшыларда өкпе вентиляциясының өсуі тыныс жиілігіне 
қарағанда көп мөлшерде тыныс көлемінің (тыныс тереңдігі) артуы 
есебінен қамтамасыз етіледі. Бұған:

1) ұлғайған өкпе көлемі;
2) тыныс бұлшық еттері жоғары күші мен төзімділігі; 
3) кеуде қуысы мен өкпенің жоғары созылғыштығы;
4) ауа жолдарында ауа ағымына кедергінің төмендеуі мүмкіндік 

береді. Тыныс көлемі артқан кезде «өлі» кеңістік көлемі салыстыр-
малы төмендейді. Осының арқасында ӨВ тиімдірек болады, өйткені 
оның неғұрлым айтарлықтай бөлімін бұл жағдайда альвеолалық 
вентиляция құрайды.

Өкпе вентиляциясы тиімділігінің жоғарылауы сыртқы тыныс 
қызметіне қатысты төзімділік жаттығуының басты нəтижесі. Бұл 
туралы, атап айтқанда, оттегі вентиляциялық эквиваленті, яғни 
өкпе вентиляциясы көлемінің пайдаланған оттегі литріне (VЕ/VО2) 
қатынасы бойынша бағалауға болады. Тыныштық күйдегі оттегі 
вентиляциялық эквиваленті төзімділікке жаттықтыру нəтижесінде 
мүлдем өзгермейді. Дегенмен, бұлшық ет жұмысы мезгілінде 
оттегіні бірдей пайдалану кезінде желдетілген ауа мөлшері спорт-
шыларда жаттықпаған адамдарға қарағанда аз болады. Мұнда бұл 
айырмашылық неғұрлым орындалған жұмыс қуаттылығы көп, яғни 
оттегі пайдалану жылдамдығы жоғарылаған сайын соғұрлым көп 
болады. 

Жаттықтыру нəтижесінде вентиляциялық анаэробтық 
табалдырықтың, яғни жұмыс қуаттылығына қарағанда өкпе 
вентиляциясының тез өсуінен басталатын критикалық жұмыс 
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қуаттылығы жоғарылауының аса маңызы зор. Жаттықпаған адам-
дарда вентиляциялық анаэробтық табалдырық ОМП 50-60%-ға 
тең жүктеме қуаттылығына сəйкес келеді, ал төзімділікке жақсы 
жаттыққан спортшыларда ОМП 80-85%-ға сəйкес келеді. 

Осыған орай спортшыларда жоғары аэробтық қуаттылықты 
жаттығуларды орындау кезінде қажетті өкпе вентиляциясы көлемі 
спортпен шұғылданбайтын адамдарға қарағанда айтарлықтай төмен 
болады. Тіпті, айтулы спортшылар көп жағдайларда 5 л/мин. жəне 
одан да жоғары ОМП-дың ең жоғары деңгейіне, жаттықпаған адам-
дар үшін ОМП-дың барынша төмен деңгейіне жетуіне қажетті өкпе 
вентиляциясы кезінде-ақ жете алады.

Тыныс алудың оттектік құндылығының əсіресе, критикалық, 
яғни анаэробтық табалдырықтан жоғары қуаттылық кезінде 
өкпе вентиляциясының артуымен тез өсетіні белгілі. Желде-
ну тиімділігінің артуы арқасында əсіресе, ұзақ жұмыс мысалы, 
марафондық жүгіру кезінде жаттықпаған адамдарға қарағанда 
спортшылардың тыныс бұлшық еттеріне оттегі азырақ жұмсалса, ал 
оның жұмыс атқаратын қаңқа бұлшық еттеріне көп барады. Деген-
мен, өкпе вентиляциясының бірдей деңгейі кезінде тыныс алудың 
механикалық жұмысы, сəйкесінше жəне оның оттектік құндылығы 
жаттыққан мен жаттықпаған адамдарда ұқсас екенін атап өткен жөн. 

Төзімділікке жаттықтыру нəтижесінде қандағы лактат кон-
центрациясы максималды емес аэробтық жұмысты орындау 
кезінде төмендейді. Осыған байланысты жұмыс гипервентиля-
циясы химиялық стимулдарының бірі əлсірейді. Бұдан басқа 
жаттыққан төзімді спортшыларда СО2 əсеріне тыныс орталығының 
сезімталдығы төмен.

Сонымен, төзімділікке жаттықтыру бір жағынан стандартты 
максималды емес аэробтық жұмыс кезінде өкпе вентиляциясын 
төмендетеді, ал екінші жағынан максималды аэробтық жұмысты 
орындау кезінде максималды жұмыс гипервентиляциясын 
жоғарылатады. Ол спортшыларда көбіне, 180 л/мин, ал жаттықпаған 
адамдарда 120 л/мин. жуыққа тең болады. Спортшыларда 
жоғары  максималды жұмыс гипервентиляциясының «химиялық» 
механизміне (өте жоғары оттегі пайдалану жылдамдығына жуық 
немесе оған тең) СО2 түзілуінің күшеюі, сонымен қатар макси-
малды аэробтық қуаттылықты жүктемені орындау кезінде артерия 
қанындағы лактат пен сутек иондарының жоғары концентрациясы 
жатады.
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Өкпенің диффузиялық қабілеті. Тыныштық күйде жəне бұл-
шық ет жұмысы кезінде спортшыларда спортпен шұғылданбайтын 
адамдарға қарағанда өкпенің диффузиялық қабілеті жоғары. 
Мəселен, ол тыныштық күйде марафоншы-желаяқтарда максимал-
ды жұмыс кезіндегі жаттықпаған ер адамдармен тең келеді. Деген-
мен, түрлі адамдарда өкпенің максималды диффузиялық қабілетінің 
көрсеткіштерінде үлкен айырмашылықтар бар болғанмен, тұтасымен 
алғанда олар максималды аэробтық мүмкіндіктермен тура байланыс-
та болады. 

Спортшыларда өкпенің диффузиялық қабілетінің жоғарылауы 
өкпе көлемінің ұлғаюымен де біраз байланысты. Ол бастысы 
альвеолалық капиллярлар торының кеңеюі мен қанның орталық 
көлемінің жоғарылауы арқасында өкпе капиллярларындағы қан 
көлемінің артуы себепті жоғары альвеолалық-капиллярлық беткейді 
қамтамасыз етеді.

Өкпенің мұндай жоғары диффузиялық қабілеті өте үлкен 
қуаттылықты жүктеме кезінде альвеолалардан өкпе капиллярлары 
қанына оттегінің жылдам өтуіне жəне оның оттегімен тез қанығуына 
əкеледі.  

Артериялық қандағы оттегі парциалдық кернеуі (РаО2) 
өкпедегі оттегі алмасуының тиімділігі туралы бағалауға 
мүмкіндік береді. Тыныштық күйде ол спортшылар мен спортпен 
шұғылданбайтын адамдарда бірдей жəне дені сау адамдарда 40 жасқа 
дейін шамамен, 85-105 мм сынап бағанасы мөлшері аралығында 
(көбіне, 95-98 мм сынап бағанасы) болады.

Субмаксималды жəне неғұрлым жеңіл аэробтық жұмыс 
кезіндегі РаО2 тыныштық күйінен еш айырмашылығы жоқ. Тек ол 
максималдыға жуық жəне максималды аэробтық жұмыс кезінде 
біраз төмендейді: жаттықпаған адамдарда көбіне, 5-10 мм сынап 
бағанасы аспайды, ал өте жақсы жаттыққан ОМП жоғары спортшы-
ларда максималды жұмыс кезінде 10-15 мм сынап бағанасы болады. 

Спортшыларда мұндай РаО2 айтарлықтай төмендеуі өкпенің 
диффузиялық қабілетінің жеткіліксіздігі немесе альвеолалық 
ауадағы оттегі парциалдық қысымының төмендеуі салдары болып 
табылмайды. Бұл бəрінен бұрын өкпе вентиляциясы мен қан пер-
фузиясы арасындағы сəйкессіздіктен, сонымен бірге альвеолалық 
капиллярлар арқылы қан қозғалысының жоғары жылдамдығынан 
болуы ықтимал. Осымен қатар спортшыларда РаО2 айтарлықтай 
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төмендеуі спортпен шұғылданбайтын адамдарға қарағанда 
альвеолалық капиллярлардан өтіп кетіп, артериялық тамырлар мен 
жүрек қуысына тура түсетін веналық қан көлемінің – «веналық 
шунттың» неғұрлым айтарлықтай болуымен байланысты болуы 
ықтимал. Бұл жағынан əсіресе, жүректің коронарлық венасынан қан 
ағымының жылдамдығы үлкен рөл атқарады, өйткені спортшылар-
да спортпен шұғылданбайтын адамдарға қарағанда коронарлық  қан 
айналымы көлемі жоғары, ал коронарлық вена қанындағы оттегі 
мөлшері төмен болады.

Тұтасымен алғанда спортшының сыртқы тыныс алу жүйесі 
жұмыс атқаратын бұлшық еттер мен басқа белсенді мүшелер 
мен ұлпалардың оттегімен тиімді қамтамасыз етілуіне қажетті 
артериялық қандағы оттегі кернеуін ұстап тұрады.

Сонымен сыртқы тыныс алу жүйесіне қатысты төзімділікке 
жаттықтырудың басты əсерлері:

1. Өкпе көлемі мен сыйымдылығының ұлғаюынан;
2. Сыртқы тыныс алу қуаттылығының жəне тиімділігінің 

(үнемділігінің) артуынан;
3. Өкпенің диффузиялық қабілетінің жоғарылауынан тұрады. 

Қан жүйесі

Қанның көптеген көрсеткіштері аэробтық төзімділікке елеулі 
ықпал ете алады. Ең алдымен, организмнің оттегі тасымалдау 
мүмкіндіктері қан көлемі мен ондағы гемоглобин мөлшеріне тəуелді 
болады.

Қан көлемі жəне құрамы. Төзімділікке жаттықтыру қан 
айналымдағы қан көлемінің (ҚАҚК) айтарлықтай артуына əкеледі. 
Ол спортшыларда спортпен айналыспайтын адамдарға қарағанда 
едəуір жоғары болады. Мұнда қан айналымдағы қан көлемінің ар-
туы төзімділікке жаттықтырудың арнайы əсері болып табылады. Ол 
жылдамдықты-күштік спорт түрлері өкілдерінде байқалмайды. Дене 
өлшемін (салмақты) ескере отырып, бір жағынан, жаттықпаған адам-
дар мен екінші жағынан, басқа дене сапасын жаттықтыратын спорт-
шылармен салыстырғанда төзімді спортшыларда қан айналымдағы 
қан көлемінің арасындағы айырмашылық орта есеппен, 20% жоғары 
болады.
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Спортшыларда қан айналымдағы қан көлемінің өсуі эритро-
циттер көлеміне қарағанда, көп дəрежеде плазма көлемінің артуы-
мен байланысты. Сəйкесінше оларда гематокрит көрсеткіші (қан 
тұтқырлығы) спортпен шұғылданбайтын адамдарға қарағанда төмен 
болады.

Төзімділікке жаттығатын спортшыларда плазма көлемінің артуы 
қан айналымдағы белоктардың жалпы мөлшерінің жоғарылауымен 
байланысты. Бұл жоғарылау төзімділік жаттығулары ықпалынан ба-
уырда белоктар (ең бастысы, альбумин. мен глобулиндер) синтезінің 
күшеюімен көрінеді. Қан плазмасындағы белок концентрациясының 
артуы оның коллоидты-осмостық қысымын жоғарылатады. Бұл 
автоматты түрде қанға тамырлардан тыс (жасуша, ұлпа аралық) 
кеңістіктерден сұйықтықтың қосымша мөлшерін абсорбциялауға 
əкеледі. Нəтижесінде қан айналымдағы плазма көлемі артады, ал 
қан плазмасындағы белок концентрациясы 7 г/% жуық қалыпты 
деңгейде тұрады. Сонымен қатар жаттықпаған адамдарға қарағанда 
спортшыларда қан плазмасындағы белок концентрациясы тіпті 
біршама азырақ болуы мүмкін жəне соған сəйкес қан плазмасының 
коллоидты-осмостық қысымы төмен болады. 

ҚАҚК артуының төзімділікке жаттығатын спортшылардың 
оттегі тасымалдау мүмкіндіктерінің жоғарылауында маңызы аса зор. 
Ең алдымен, ҚАҚК артуының арқасында қанның орталық көлемі 
жəне жүрекке веналық қайтарылудың өсуі қанның систолалық 
көлемінің жоғарылауын қамтамасыз етеді. ҚАҚК артуы тері торла-
рына қанның көп мөлшерінің баруына жағдай жасайды. Сөйтіп, ұзақ 
жұмыс кезінде жылу шығаруда организмнің мүмкіндіктерін артты-
рады. Қан гематокритінің айтарлықтай жоғарылауынсыз, сонымен 
қатар плазманың «артығы» да жұмыс кезінде оның қосымша жоға-
луы жағдайында резерв (қор) болып табылады. Бұл үлкен аэробтық 
қуаттылықты жүктеме кезінде жүректің жоғары жылдамдықпен 
қанның көп мөлшерін «айдау» кезіндегі жұмысын жеңілдетеді. 
Сонымен қатар плазманың ұлғайған көлемі жұмыс кезінде қанға 
түсетін ұлпалық алмасу өнімдерінің (мысалы, сүт қышқылының) 
көп сұйылуын қамтамасыз ете отырып, осылайша қандағы олардың 
концентрациясын төмендетеді. 

Қанның қызыл элементтері (эритроциттер мен гемолгло-
бин). Қандағы гемоглобин мөлшері оның оттектік сыйымдылығын 
жəне сəйкесінше, оның оттегі тасымалдау мүмкіндіктерін 
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анықтайды. Сондықтан алғаш қарағанда төзімділіктің көрінуін та-
лап ететін спорт түрлері өкілдерінде спортпен шұғылданбайтын 
адамдармен немесе басқа спорт түрлері спортшыларымен қандағы 
эритроциттер мен гемоглобиндер концентрациясының орта есеп-
пен бірдей немесе тіпті, одан да біраз төмен болуы күтпеген жайт 
болып табылады. 

Осымен қатар төзімді спортшыларда ҚАҚК қаншалықты артуы-
мен оларда қандағы эритроциттер мен гемоглобиндердің жалпы 
мөлшері жоғары пропорциялы болады. Мəселен, жаттықпаған ер 
адамдарда жəне жылдамдықты-күштік спорт түрлері өкілдерінде 
қандағы гемоглобиннің жалпы мөлшері орта есеппен 700-900 г 
немесе 10-12 г/кг (əйел адамдарда 500 г жуық немесе 8-9 г/кг), ал 
төзімді спортшыларда сəйкесінше, 1000-1200 г немесе 13-16 г/кг 
(əйел адамдарда 800 г немесе 12 г/кг).

Сонымен, төзімділікті жаттықтыратын спортшыларда  эритроцит-
тер мен гемоглобиндердің жалпы өнімі спортпен шұғылданбайтын 
адамдардан асады. Дегенмен, эритропоэздің жəне гемоглобин 
түзілуінің күшеюі ҚАҚК артуымен эритроциттер мен гемоглобиннің 
«қалыпты» концентрациясын ұстап тұруын ғана қамтамасыз етеді. 
Мұндай спортшыларда эритропоэз жəне гемоглобин түзілуінің 
қалыпты арақатынасы да сақталады, демек, эритроциттердегі 
гемоглобиннің орташа концентрациясының кəдімгі мөлшерден 
айтарлықтай айырмашылығы болмайды. 

Эритропоэздің (жəне гемоглобин түзілуінің) күшеюіне əсер 
ететін механизмнің біріне (стимулдайтын) күшті жаттықтыру мен 
жарыстар əсіресе, жүгіру кезінде жүретін жұмыс гемолизі жата-
ды. Бұл туралы спортпен шұғылданбайтын адамдармен (200 мг%) 
салыстырғанда жаттыққан желаяқтардағы (орта есеппен, 100 мг% 
жуық) гаптоглобиннің төмен концентрациясы бойынша бағалауға 
болады. Мұнда кейбір жағдайларда өте ауыр жүктемелерден кейін 
қандағы гаптоглобин мүлдем байқалмауы да мүмкін.

Гаптоглобин (Нр) эритроциттер бұзылуы (гемолиз) кезінде 
түзілген бос гемоглобинмен байланысып, оның организмнен 
шығарылуының алдын алатын қан плазмасы гликопротеиді, күрделі 
белок. Ол бауырда, май ұлпаларында жəне өкпеде синтезделеді. 
Түзілген гаптоглобин-гемоглобин кешені (Нр-Нb) бүйрек 
шумақтарынан өте алмағандықтан, организмде темірді  ұстап тұруға 
қабілетті келеді. Жəне соңғы жаңалықтар бойынша оның липидтер-
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дің асқын тотығуы үдерісін тежейтін пероксидазалық белсенділікке 
де ие екендігі анықталған. Ұзақ уақыт гаптоглобин мөлшерінің 
жоғары болуы ауру белгілері болып табылады. Қан плазмасындағы 
гаптоглобин мөлшерінің орташа көрсеткіштері жасқа байланысты 
өзгеріп отырады: жаңа туған нəрестеде 50-480 мг/л, 6 айдан – 16 
жасқа дейін 250-1380 мг/л, 16-дан 60 жасқа дейін 150-200 мг/л, ал 60 
жастан асқан егде адамдарда 350-1750 мг/л. 

Спортшыларда тыныштық күйде эритроциттер концентрация-
сының (азайған гематокрит) біршама төмендеуінің белгілі бір 
артықшылығы бар, себебі осылайша жүрекке жүктеме түсуін 
азайтады. Бұлшық ет жұмысы кезінде гемоконцентрация гемогло-
бин мөлшерінің жоғарылауын қамтамасыз етеді жəне сондықтан 
жүктеме қуаттылығына пропорциялы қанның оттегі сыйымдылығын 
арттырады. Осы тұрғыдан тыныштық күйде қанның қызыл 
элементтері көрсеткіштері неғұрлым төмен (эритроциттер мен 
гемоглобиндердің концентрациясы төмен) жəне ҚАҚК айтарлықтай 
болатын жақсы жаттыққан спортшылардың белгілі бір функциялық 
артықшылықтары бар, яғни оларда қандағы жұмыс өзгерістері диа-
пазоны артқан, ал сəйкесінше аз жаттыққан адамдарға қарағанда 
оттегі тасымалдау мүмкіндігін жоғарылату үшін қызметтік қор (ре-
зерв) да көп болады. 

Артерия қанындағы О2 мөлшері. Спортшыларда дене 
жаттығуларымен шұғылданбайтын адамдардағы сияқты кез келген 
қуаттылықты аэробтық жүктеме кезінде артерия қанындағы оттегі 
мөлшері тек төмендеп қоймай тыныштық күйіне қарағанда тіпті, 
жоғары да болады. Мысалы, максималды қуаттылықты аэробтық 
жұмыс кезінде ең бастысы оттегімен гемоглобиннің пайыздық 
қанығуының төмендеуімен байланысты артерия қанындағы 
оттегінің біраз төмендеуі (0,2 мл О2/100 мл қанға жуық) жұмыс 
гемоконцентрациясы нəтижесінде гемоглобин (2,5 мл О2/100 мл 
қанға) концентрациясының жоғарылауы есебінен артық мөлшермен 
өтеледі.

Төзімділікке жаттығатын спортшыларда спортпен 
шұғылданбайтын адамдарға қарағанда эритроциттердегі 2,3-ДФГ 
концентрациясы 15-20% жоғары болады. Осының арқасында төзімді 
спортшылардың ұлпалық капиллярларында гемоглобинмен оттегінің 
берілуі жеңілдетілген. Бұл қанның оттегі тасымалдау қызметінің 
тиімділігін жоғарылатады.
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Қандағы сүт қышқылы. Төзімділік жаттығуларында жарыс 
арақашықтығының ұзындығы мен қандағы лактат концентрация-
сы арасындағы сызықтық емес кері тəуелділік бар, яғни неғұрлым 
арақашықтық ұзынырақ (оның өту ұзақтығы көбірек) болған сайын, 
соғұрлым қандағы лактат концентрациясы азырақ болады (49-су-
рет).

Қандағы сүт қышқылының мөлшері бұлшық ет жұмысын орын-
дау кезінде 3 негізгі факторларға: 

1) оттегі тасымалдау жүйесінің жұмыс атқаратын бұлшық 
еттердің оттегі тұтынуын қанағаттандыру қабілетіне; 

2) аэробтық жəне анаэробтық (гликолиздік) энергия өндірудегі 
жұмыс атқарушы бұлшық еттердің мүмкіндіктеріне;

3) жұмыс атқаратын бұлшық еттерден қанға түсетін сүт 
қышқылын организмнің утилдеу қабілеттеріне байланысты болады.
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49-сурет. Əртүрлі арақашықтықта жүгіру соңындағы сүт қышқылы 
концентрациясы (Я. М. Коц бойынша)

Төзімділікке жүйелі жаттықтыру үдерісінде бұлшық еттердегі 
жəне қандағы лактат мөлшері бірдей максималды емес аэробтық 
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жүктемені орындау кезінде прогрессивті (ілгерілей) төмендейді. Кез 
келген бірдей абсолютті аэробтық жүктеме кезінде спортшыларда 
спортпен шұғылданбайтын адамдарға қарағанда артерия қанындағы 
лактат концентрациясы төмен болады. Бұл төмендеуді бірнеше фак-
торлар анықтайды.

Біріншіден, төзімді спортшыларда қаңқа бұлшық еттерінің 
аэробтық потенциалы жоғары. Осының арқасында жаттықпаған 
адамдарға қарағанда олардың бұлшық еттері сүт қышқылын аз 
өндіреді, себебі энергия түзілудің жоғары дəрежеде аэробтық жолы 
қолданады. Мұны бірдей жұмыс кезіндегі бұлшық еттердегі лактат 
концентрациясының жаттықтырудан кейін төмендеуінен көруге бо-
лады.

Екіншіден, спортшыларда оттегі тасымалдау жүйесі неғұрлым 
тез бабына келеді. Ұзақ аэробтық жаттығу кезінде қандағы 
лактаттың жоғары концентрациясы оттегі тапшылығымен байла-
нысты жұмыстың алғашқы минуттарында байқалатыны белгілі. 
Жаттықпаған адамдармен салыстырғанда төзімді спортшыларда 
қандағы лактат концентрациясының жоғарылауы жұмыстың  бас 
кезінде айтарлықтай азырақ болады.

Үшіншіден, төзімділікке жаттығатын спортшылар бұлшық 
еттерінде түзілген сүт қышқылын утилдеудің күшеюі байқалады. 
Бұған барлық бұлшық ет талшықтарының жоғары аэробтық потен-
циалы жəне əсіресе, баяу бұлшық ет талшықтарының жоғары пайы-
зы, сонымен қатар жүректің ұлғайған салмағы əкеледі. Баяу бұлшық 
ет талшықтары миокард сияқты сүт қышқылын энергиялық субстрат 
ретінде белсенді қолдануға қабілетті. Бұдан басқа бірдей (оттегі 
пайдалану тең болатын) аэробтық жүктеме кезінде жаттықпаған 
адамдарға қарағанда спортшыларда бауыр арқылы қанның өтуі 
жоғары болады. Бұл да бауырдың қаннан сүт қышқылын неғұрлым 
қарқынды экстракциялауына жəне оның əрі қарай глюкоза мен гли-
когенге айналуына мүмкіндік туғызады (Кори циклі).

Төртіншіден, спортшыларда спортпен шұғылданбайтын 
адамдарға қарағанда ұлғайған қан айналымдағы қан көлемі көп 
сұйылуы есебінен бұлшық еттен қанға түсетін лактат концентраци-
ясын төмендетеді.

Сайып келгенде, төзімділікке жаттықтыру тек аэробтық 
мүмкіндіктерді жоғарылатып қана қоймай (ОМП) жəне қандағы 
сүт қышқылының айтарлықтай ұлғаюынсыз жүретін үлкен ұзақ 
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аэробтық жүктемені орындау қабілетін дамытады. Бұл салыстыр-
малы үлкен ұзақтықты жаттығуларға маманданған спортшыларда 
төзімділікті жоғарылатудың маңызды механизмдерінің бірі.

Соңғы жылдары сипатталған өзгерістердің жалпы көрсеткіші 
ретінде лактацидемиялық анаэробтық табалдырықты (ЛАТ) 
өлшеу, немесе артерия қанында 4 моль/л лактат концентрациясына 
алғаш жететін (ЛАТ4), немесе артерия қанындағы лактат концентра-
циясын əрі қарай жоғарылату кезінде жылдам өсуінен басталатын 
(ЛАТи) ең аз жүктемені анықтау кең қолданылады. Лактацидемиялық 
анаэробтық табалдырық вентиляциялық анаэробтық табалдырыққа 
(ВАТ) жуық. Анаэробтық табалдырықты басқаша анаэробтық алма-
су табалдырығы (АНАТ) деп атайды. 

Анаэробтық табалдырық организмнің аэробтық мүмкіндіктері-
нің көрсеткіші болып табылады: неғұрлым аэробтық мүмкіндіктері-
нің көрсеткіші көп болса, бұл табалдырық та соғұрлым жоғары 
болады. ОМП мен бір жағынан ұзақ арақашықтықтағы спорт 
нəтижелері, екінші жағынан, анаэробтық табалдырық арасында 
тура тəуелділік бар. Əртүрлі мамандану өкілдерінде анаэробтық 
табалдырық бірдей емес: ол ең жоғары төзімділікті жаттықтыратын 
спортшыларда болады. Жоғары білікті төзімді спортшыларда ол 
ОМП 70-80% аса оттегі пайдаланумен жүретін жүктемелер кезінде 
ғана, ал жаттықпаған адамдарда ОМП 45-60% тең оттегі пайдала-
нумен жүретін жүктеме кезінде-ақ жетеді. Айтулы марафоншылар 
анаэробтық табалдырықтан төмен деңгейде (қандағы лактат кон-
центрациясы 4 ммоль/л аз) олардың жеке-дара ОМП 80-85% сəйкес 
келетін оттегі пайдалану жылдамдығымен арақашықтықты жүгіріп 
өтеді.

Оттегіні пайдалану ОМП деңгейінде жəне шекті ұзақтығы 
бірнеше минутқа дейін болатын (1500 м-ге жүгіру, академиялық 
есу, т.б.) салыстырмалы қысқа мерзімдік максималды аэроб-
ты жүктемені орындау кезінде іс басқаша белгілі жағдайда бола-
ды. Мұндай жаттығуларды орындау кезінде бұлшық еттік энергия 
өндіруге анаэробтық гликогенолиз айтарлықтай үлес қосады, бұл 
жұмыс атқарушы бұлшық еттерде сүт қышқылының көп мөлшерде 
түзілуіне əкеледі. Спортшыларда спортпен шұғылданбайтын 
адамдарға қарағанда максималды аэробтық жұмыс (критикалық 
аэробтық қуаттылық) қуаттылығы айтарлықтай жоғары болады. 
Осының салдарынан спортшыларда спортпен шұғылданбайтын 
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адамдарға қарағанда ОМП деңгейіндегі жұмыс кезіндегі қандағы 
лактат концентрациясы (сəйкесінше, 140 жəне 90 мг% немесе 15 
жəне 10 ммоль/л жуық) жоғары. Мұндай жаттығуларда нəтиже 
неғұрлым жоғары болған сайын, яғни спортшы арақашықтықта 
ұстап тұра алатын максималды аэробтық қуаттылық жоғары болған 
сайын соғұрлым арақашықтық мəресінде қандағы лактат концентра-
циясы жоғары болады.

Қанның қышқылдық-сілтілік тепе-теңдігі. Қандағы сутек 
иондарының концентрациясы (рН) ең көп дəрежеде ондағы сүт 
қышқылының мөлшеріне, сонымен қатар СО2 парциалдық кернеуіне 
жəне қанның буферлік мүмкіндігіне тəуелді келеді. Тыныштық күйде 
спортшылар артериялық қанындағы рН спортпен шұғылданбайтын 
адамдармен бірдей болады. Бұлшық ет жұмысы кезінде ол сүт 
қышқылының концентрациясымен анықталатындықтан қан лакта-
тына қатысты жаттықтыру əсері туралы сөз болған жағдайлар рН 
үшін де тəн. Төзімділікке жаттығатын спортшыларда рН төмендеуі 
неғұрлым айтарлықтай жүктемелер кезінде жүреді жəне жаттықпа-
ған адамдарға қарағанда аз болады. Осымен қатар спортшылар-
да спортпен шұғылданбайтын адамдарға қарағанда максималды 
аэробтық жүктеме кезінде рН төмендеуі көп орын алады. Шекті 
жағдайларда жоғары білікті спортшыларда артериялық қандағы рН 
7,0-ге дейін жəне тіпті, одан да (əсіресе, көбіне ескек есушілерде) 
төменге түсуі мүмкін. 

Қанның буферлік қосылыстары оның қышқылдық-сілтілік тепе-
теңдігін реттеудегі маңызды механизмі болып табылады. Тыныштық 
күйде қандағы стандартты бикарбонат мөлшері орта есеппен спорт-
шыларда жаттықпаған адамдардағы сияқты (сəйкесінше, 24,3 
жəне 24,4 мэкв/л) болады. Дегенмен оның төмендеуі спортшы-
ларда спортпен шұғылданбайтын адамдарға қарағанда неғұрлым 
елеулі жүктемелер кезінде жүреді. Бұл ең алдымен, қандағы лактат 
концентрациясы өзгерісіндегі сипатталған айырмашылықтармен 
түсіндіріледі: спортшыларда спортпен шұғылданбайтын адамдарға 
қарағанда лактацидемия дəрежесі төмен болады.

Артерия қанындағы СО2 парциалдық кернеуі өте үлкен 
жүктемелер кезінде біршама төмендейді. Мұнда спортшыларда 
тыныс алудың неғұрлым жетілген реттелуімен байланысты олар-
да спортпен шұғылданбайтын адамдарға қарағанда біраз азырақ 
төмендейді. 
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Қан глюкозасы. Спортшылар мен спортпен шұғылданбайтын 
адамдарда тыныштық күйде қандағы глюкоза концентра-
циясы бірдей. Салыстырмалы қысқа мерзімдік төзімділікке 
жаттығулар кезінде тыныштық деңгейіне қатысты ұлғаю тенден-
циясы байқалады, ал ұзақ жаттығулар кезінде біртіндеп төмендеу 
(тыныштық күйде 80-100 мг%-дан 50-60 мг%-ға дейін) көрініс 
береді. Төзімділікке жаттықтыру нəтижесінде қандағы глюкоза 
концентрациясының мұндай төмендеуі азая бастайды, кешірек пай-
да болады жəне қандағы глюкоза мөлшерінің төмендеуі (гипогли-
кемия) кезіндегі жұмыс кезеңі неғұрлым ұзарады. Жоғары білікті 
спортшыларда тіпті, марафондық жүгіруден кейін де қандағы глю-
коза концентрациясының төмендеуі байқалмайды.

Қорытындылай келе, жаттықтыру үдерісінде жүретін жəне 
төзімділіктің жоғарылауына əкелетін қандағы негізгі өзгерістер:

1) қан айналымдағы қан көлемінің ұлғаюына (көп мөлшерде 
эритроциттерге қарағанда плазманың жалпы көлемінің жоғарылауы 
есебінен, яғни гематокрит төмендеуінен);

2) максималды емес аэробтық жүктеме кезінде жұмыс 
лактацидемиясының (жəне сəйкесінше ацидемия) төмендеуіне (жал-
пы түрде мұны анаэробтық табалдырықтың жоғарылауы ретінде 
анықтауға болады);

3) максималды аэробтық жүктемелер кезінде жұмыс 
лактацидемиясының (жəне сəйкесінше ацидемия) жоғарылауына 
келіп тіреледі.

Жүрек-тамыр немесе қан айналу жүйесі

Барлық дені сау адамдардағы сияқты спортшыларда сыртқы ты-
ныс алу оттегіні пайдалану жылдамдығын лимиттемейді, оттегі та-
сымалдау мүмкіндіктері негізінен қан айналу мүмкіндіктерімен, ең 
алдымен, жүректің тамырлар бойымен қанның көп мөлшерін айдау 
қабілетімен анықталады. Осылайша қаннан оттегі алатын жұмысшы 
бұлшық еттер жəне альвеолалық ауадан оттегі қапсырылатын өкпе 
арқылы қанайналымның жоғары көлемді жылдамдығы қамтамасыз 
етіледі.

Жүрек жұмысы көрсеткіштері. Фик теңдеуіне сəйкес оттегі 
пайдалану (О2П) жүректің минуттық қан көлеміне жəне оттегі бо-



197

йынша артерия-веналық айырмасына (АВА-О2) тура тəуелділікте 
болады: О2П=МҚКхАВА – О2. Өз кезегінде жүректің минуттық қан 
көлемі систолалық қан көлемінің (СҚК) жүректің жиырылу жиілігіне 
(ЖЖЖ) көбейтіндісі ретінде анықталады: МҚК=СҚКхЖЖЖ.

10-кестеде төзімділікке жаттыққан спортшылар мен жаттықпа-
ған ер адамдардың оттегі тасымалдау жүйесінің осы негізгі 
функциялық көрсеткіштерінің орташа мəліметтері көрсетілген.

Осы мəліметтер бойынша жоғары білікті спортшылардың 
үлкен аэробтық мүмкіндіктері (ОМП) негізінен систола кезінде 
қарыншаның əр жиырылуы кезінде шыққан қан мөлшерінің, яғни 
жүректің систолалық қан көлемінің (СҚК) артуы есебінен жететін 
жүректің минуттық қан көлемінің көп болуын қамтамасыз етуге 
қабілетті жүректің жоғары қызметімен анықталады. 

Тыныштық күйде жүректің жиырылу жиілігі спортшыларда 
(50-55 екп/мин) жаттықпаған адамдармен салыстырғанда төмен 
болады. Экстра класс өкілдері спортшыларында (шаңғышы-
жарыскерлерде, веложарыскерлерде, марафоншы желаяқтарда) 
ЖЖЖ минутына 30-35 рет болады. ЖЖЖ жас, жыныс, қоршаған орта 
жағдайлары, дене қалпы сияқты көптеген факторларға байланысты 
(11-кесте). Дене жүктемесі жүректің минуттық қан көлемінің арту-
ын қамтамасыз етілуіне қажетті ЖЖЖ жоғарылауына əкеледі. Бұл 
көрсеткіш жүктеме тестілерін жүргізудегі маңызды көрсеткіштердің 
бірі ретінде қолданылады. ЖЖЖ мен жұмыс қарқындылығы ара-
сында сызықтық тəуелділік байқалады (50-сурет).

Тыныштық күйде жаттыққан спортшыларда оттегі пайдала-
ну жылдамдығы, жүректің минуттық қан көлемі жəне АВА-О2 
мəні бойынша жаттықпаған адамдардың осы көрсеткіштерінен 
ерекшеленбейді. Бірдей минуттық қан көлемі кезінде төзімділікті 
жаттықтыратын спортшыларда спортпен айналыспайтын не-
месе жылдамдықты-күштік спорт түрлерімен шұғылданатын 
спортшыларға қарағанда ЖЖЖ 10-20 екп/мин. төмен болады.

ЖЖЖ төмендеуі (брадикардия) төзімділікке жаттығудың ар-
найы əсері болып табылады (ЖЖЖ тыныштық күйде 30 екп/мин, 
«рекордтық» ЖЖЖ тыныштықта 21 екп/мин. төмен болуы мүмкін). 
Тыныштық күйдегі брадикардия дəрежесі ұзақ қашықтыққа 
жүгірудегі (стайер) спорттық дəрежелермен жəне ОМП-мен 
өзара жақсы байланысады (корреляция): тыныштық күйде ЖЖЖ 
неғұрлым төмен болған кезде орта есеппен, ОМП жəне спорттық 
нəтиже жоғары болады.
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10-кесте
Жаттықпаған ер адамдар мен төзімділікті жаттықтыратын 
орташа жəне жоғары білікті спортшылардың тыныштық 
күйде жəне максималды аэробтық жүктеме кезінде оттегі 
тасымалдау жүйесінің негізгі функциялық көрсеткіштерінің 

орташа мəліметтері

Жүктеме ЖЖЖ, 
екп/мин

СК, мл/
екп

МҚК х АВА-О2 = 
О2П

(л/мин)(млО2/л)
(млО2/мин)

Тыныштық 
күйде:

Жаттықпаған 
адамдар

70 70 5 х 50 = 250

Жаттыққан 
адамдар

55 90 5 х 50 = 250

Айтулы 
спортшылар

50 100 5 х 50 = 250

Максималды 
жұмыс 
кезінде:

Жаттықпаған 
адамдар

200 120 24 х 140 = 3400

Жаттыққан 
адамдар

195 150 30 х 150 = 4500

Айтулы 
спортшылар

190 190 36 х 155 = 5600

ЖЖЖ төмендеуі жүрек жұмысының үнемділігін жоғарылатады, 
демек, оның энергиялық сұраныстары, қанмен жабдықталуы жəне 
оттегі пайдалануы ЖЖЖ жоғары болған сайын соғұрлым ұлғаяды. 

Сондықтан сондай бірдей жүректің минуттық қан көлемі кезінде 
(тыныштық күйде жəне бұлшық ет жұмысы кезіндегі сияқты) 
жаттыққан спортшыларда жаттықпаған адамдарға қарағанда, жүрек 
жұмысының тиімділігі жоғары болып келеді.

Тыныштық күйдегі спорттық брадикардия механизмдері сан ал-
уан. Жүрекке парасимпатикалық (вагус-кезеген) тежеуші ықпалдың 
күшеюі (парасимпатикалық тонустың жоғарылауы) негізгі рөл 
атқарады.

Қоздырушы симпатикалық ықпалдың əлсіреуінің, бүйрек үсті 
безінің қыртысты қабатынан катехоламиндер (адреналин мен нора-
дреналин) бөлінуі азаюының жəне осы симпатикалық медиаторларға 
жүрек сезімталдығы төмендеуінің өзіндік белгілі бір маңызы бар.
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11-кесте
Дене қалпына байланысты тыныштық күйде жəне 

жүктеменің əсер етуі кезіндегі қан айналу көрсеткіштері

Көрсеткіштер

Тыныштық
күйде

Орташа
жүктеме

Макси-
малды 
жүктеме

Арқамен 
жатқанда Тұрғанда Арқамен 

жатқанда Тұрғанда Тұрғанда

Жүректің 
минуттық қан 
көлемі, л/мин

5,6 5,1 19,0 17,0 26,0

Жүректің 
систолалық қан 
көлемі, мл

90 80 164 151 145

Жүректің 
жиырылу 

жиілігі, екп/мин
60 65 116 113 185

Систолалық қан 
қысымы, мм 

сынап бағанасы
120 130 165 175 215

Өкпелік 
систолалық қан 
қысымы, мм 

сынап бағанасы

20 19 36 33 50

Оттек бойынша 
артериялық 
айырма, мл/л

70 64 92 92 150

Жалпы 
перифериялық 
тамыр кедергісі, 
дин/с/смª (а=-5)

1490 1270 485 555 415

Сол жақ 
қарынша 

жұмысы, кг/мин
6,3 7,8 29,7 27,3 47,7

О2 пайдалану, 
мл/мин 250 280 1750 1850 3200

Гематокрит 44 44 48 48 52

Қазіргі кезде қан айналым көрсеткіштерін біле отырып, 
вегетативтік жүйке жүйесін (вегетативтік тонусты) бағалауға 
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мүмкіндік беретін Кердо индексі жиі қолданылады. Вегетативті то-
нус тіршілік пен сыртқы əсерлердің  тепе-теңдігін сақтау мақсатында 
барлық мүшелердің қызметін реттейтін организм функциясы болып 
табылады. Кердо индексі: 

V.I.=(1-D/P)*100
формуласы бойынша анықталады. Мұндағы, 

V.I.– вегетативтік индекс (ВИ);
d – диастолалық артериялық қан қысымы (мм сынап бағанасы);   
Р – пульс жиілігі (екп/мин).
Осы формулаға сəйкес, егер индекс мəні нөлден жоғары (+) болса, 

вегетативтік жүйке жүйесінің симпатикалық ықпалының (симпатико-
тония), ал теріс (-) мəн болатын болса, керісінше, парасимпатикалық 
ықпалдың (парасимпатикотония) жоғары екендігін көрсетеді. Егер 
нөлге тең болса, функциялық тепе-теңдікті (эйтония) көрсетеді. Мы-
салы, артериялық қан қысымы 130/60 мм сынап бағанасы, пульс 80 
екп/мин. делік, онда d/p=0,75, V.I.=+25 (симпатикотония), ал егер 
артериялық қан қысымы 130/80 мм сынап бағанасы; пульс 60 екп/
мин. тең болса,  d/p=1.33, V.I.=-33 (парасимпатикотония).

60
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50-сурет. Дене жүктемелері қарқындылығының ЖЖЖ-не ықпалы 
(L. Droucha бойынша):

І – жеңіл жүктеме;
ІІ – орташа жүктеме;
ІІІ – ауыр жүктеме
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Төзімді спортшыларда ЖЖЖ төмендеуі систолалық қан 
көлемінің ұлғаюы есебінен өтеледі. Тыныштық күйде неғұрлым 
ЖЖЖ төмен болса, соғұрлым систолалық қан көлемі жоғары бо-
лады. Егер систолалық көлем жаттықпаған адамдарда тыныштық 
күйде орта есеппен, 70 мл болса, ал жоғары білікті спортшыларда 
(тыныштық күйде ЖЖЖ 40-45 екп/мин) 100-120 мл болады.

Систолалық көлем төзімділікке ұзақ қарқынды жаттықтыру 
нəтижесінде біртіндеп артады жəне жүректегі екі негізгі 
өзгерістердің: жүрек қуысы көлемінің ұлғаюы (дилятация) жəне 
миокардтың жиырылу қабілетінің жоғарылауы салдары болып та-
былады.

Қарынша көлемінің ұлғаюы арқасында оның соңғы диастолалық 
көлем, яғни қарынша сыйдыра алатын максималды қан көлемі де 
өседі, функциялық қалдық сыйымдылығы, яғни систола аяқталған 
соң қарыншада қалған қан мөлшері жоғарылайды жəне қарыншадағы 
қанның резервті көлемі, яғни функциялық қалдық сыйымдылық пен 
қанның қалдық көлемі арасындағы айырмашылығы жоғарылайды. 

Қанның резервті көлемі жүректің функциялық резервінің өлшемі 
болып саналады: неғұрлым бұл резерв көп болса, бұлшық ет жұмысы 
кезінде əр жиырылған сайын соғұрлым жүректен айдалатын қан 
көбірек болады. В. Л. Карпман мəліметтері бойынша ол спортшы-
ларда спортпен шұғылданбайтын адамдарға қарағанда тыныштық 
күйде систолалық көлемнің жоғары болғанына қарамастан сол жақ 
қарыншаның толық (əрине, диастолалық) көлемінен біріншілерде 
50%-дан аз, ал екіншілерінде 80% жуық болады.

Жүрек жұмысының максималды көрсеткіштері максималды 
аэробтық жүктемені (ОМП деңгейінде) орындау кезінде тіркеледі. 
Үлкен ОМП тек жоғары максималды жүректің минуттық қан 
көлемі (МҚК) спортпен шұғылданбайтын адамдарға қарағанда екі 
есе жоғары болатын спортшыларда ғана болуы мүмкін. Мəселен 
тредбанда жүгіру кезінде айтулы швед шаңғышыларында ОМП 
деңгейінде жүректің минуттық қан көлемі орта есеппен 38 л/мин, ал 
солардың 6,24 л/мин. ОМП жоғары біреуінде 42,3 л/мин. (81,1 мл/
кг-мин) болған.

Максималды ЖЖЖ тіпті, ұзақ емес төзімділікке жаттықтыру 
нəтижесінде біршама, бірақ өте айтарлықтай емес 3-5 екп/
мин-қа төмендейді. Жоғары білікті спортшыларда спортпен 
шұғылданбайтын адамдарға қарағанда 10-15 екп/мин. төмен бо-
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латын максималды ЖЖЖ көбіне, 185-195 екп/мин. тең болады 
(10-кестені қараңыз). Бұл ұзақ көп жылдар бойы жаттықтыру 
сияқты конституциондық (туа пайда болған) ерекшеліктер салдары-
нан да болуы ықтимал. Максималды ЖЖЖ төмендеуіне жүректің 
өзінің көлемінің ұлғаюы да əкелуі мүмкін. 

Спортшыларда максималды жүректің минуттық қан көлемі 
систолалық көлемнің артуы есебінен жоғарылайды. Систолалық 
көлем қаншалықты дəрежеде артса, соншалықты максимал-
ды жүректің минуттық қан көлемі жəне сəйкесінше ОМП да 
жоғарылайды. Систолалық көлемнің артуы – бұл жүрек-тамыр 
жүйесі жəне тұтас барлық оттегі тасымалдау жүйесі үшін төзімділік-
ке жаттықтырудың басты функциялық нəтижесі.

Төзімділіктің көрінуін қажет ететін спорт түрлерінің үздік 
өкілдерінде максималды систолалық көлем 190-210 мл-ге дейін жет-
се, ал жаттықпаған ер адамдарда көбіне, 120-130 мл-ден аспайды. 
Салыстырмалы төмен ЖЖЖ кезіндегі жоғары систолалық көлем ең 
бастысы ұлғайған оттектік пульсті, яғни жүректің əр жиырылуына 
келетін тұтынған оттегі мөлшерін анықтайды. 

Ұлғайған максималды систолалық көлем ең əуелі:
1. Жүрек қуысының (қарыншаларының) үлкен мөлшері, яғни 

ұлғайған қарыншалардың соңғы-диастолалық жəне функциялық 
қалдық сыйымдылығы;

2. Атап айтқанда, салыстырмалы жоғары қан айналымдағы 
қанның жалпы көлемі мен қанның орталық көлемі есебінен 
қамтамасыз етілетін жүрекке қанның веноздық қайтарылуының 
ұлғаюы;

3. Қарыншалардың неғұрлым толық босауын, яғни неғұрлым 
жаттыққан жүректің қанның резервті көлемін толық пайдалану-
ын қамтамасыз ететін миокард жиырылғыштығының жоғарылауы 
арқасында мүмкін болады.

Сонымен қатар жаттықпаған адамдарда систолалық көлем 
көбіне, ОМП 40%-ға дейін жұмыс жүктемесінің артуымен 
өсетінін атап өткен жөн. Жүктемені əрі қарай жоғарылату кезінде 
ол айтарлықтай өзгермейді жəне жүректің минуттық қан көлемі 
ЖЖЖ артуы есебінен өседі. Жаттыққан спортшыларда систолалық 
көлем көбіне, максималды аэробтық жүктемеге дейін артады. Бұл 
олардағы систолалық көлемнің өсуі (ЖЖЖ жоғарылауымен бірге) 
максималды аэробтық жүктемеге дейін үлкен қуаттылықты жұмыс 
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кезінде жүректің минуттық қан көлемінің артуының резерві болып 
табылатындығын көрсетеді. Бұдан басқа спортшы жүрегінің əр жи-
ырылуы кезінде тіпті, ЖЖЖ 185-190 екп/мин. болғанның өзінде 
қанның көп көлемін айдауға қабілетті екенін көруге болады. Бұл тек 
миокардтың жоғары жиырылғыштығының арқасында ғана мүмкін 
болады. Əлі неғұрлым жоғары ЖЖЖ кезіндегі систолалық көлемнің 
диастоланың (босаңсу уақыты) жəне (немесе) систоланың (жиыры-
лу уақыты) критикалық қысқаруынан азаюы ықтимал. Бұл жақсы 
жаттыққан спортшыларда неліктен максималды ЖЖЖ 190 екп/мин-
тан сирек асатындығын түсіндіреді.

Оттегі пайдалануы бірдей максималды емес аэробтық 
жүктемелер кезінде жүректің минуттық қан көлемі жақсы 
жаттыққан спортшыларда орта есеппен жаттықпаған адамдардағы 
сияқты болады. Тек біраз зерттеушілер ғана оның өте кішкене 
төмендеуін жоғары жаттықтыру күйіндегі («спорттық формадағы») 
спортшыларда байқаған.

Спортшыларда жүректің жиырылу жиілігі жаттықпаған 
адамдардағы сияқты жүктеменің немесе оттегі пайдалану 
жылдамдығының артуымен сызықтық түрде жоғарылайды. Бірдей 
абсолютті (оттегі пайдалану жылдамдығы бірдей) жүктеме кезінде 
спортшыларда спортпен шұғылданбайтын адамдарға қарағанда 
ЖЖЖ төмен, ал сəйкесінше, систолалық көлем жоғары болады. 
Неғұрлым спортшының жаттықтырылу дəрежесі мен оның аэробтық 
мүмкіндіктері (ОМП) жоғары болған сайын кез келген максималды 
емес аэробтық жүктемені орындау кезінде ЖЖЖ соғұрлым төмен 
болады.

Кез келген максималды емес аэробтық жүктемені орындау кезін-
де ЖЖЖ төмендеуі төзімділікке жаттықтырумен байланысты жүрек 
қызметінің ең тұрақты жəне ең айқындалған функциялық өзгерістері 
болып табылады. Салыстырмалы үлкен систолалық көлем кезінде 
салыстырмалы төмен ЖЖЖ жүректің тиімді жұмысын көрсетеді. 
Жаттыққан адамдардағы тыныштық күйдегі брадикардия негізінен 
парасимпатикалық (вагус-кезеген) тежелудің күшеюінің нəтижесі 
болып табылса, ал салыстырмалы жұмыс брадикардиясы жүрекке 
симпатикалық қоздырғыш ықпалдың азаюымен байланысты болуы 
ықтимал.

Аэробтық мүмкіндіктері əртүрлі деңгейдегі спортшылар 
мен жаттықпаған адамдар арасындағы үлкен айырмашылықтар 
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тек бірдей абсолютті жүктемелер, яғни л/мин. айқындалатын 
бірдей оттегі пайдалану жылдамдығы кезінде ЖЖЖ (екп/мин) 
абсолютті көрсеткіштерін салыстырғанда ғана айқындалады. 
Бұл айырмашылықтар салыстырмалы аэробтық жүктемелерге 
тең, яғни жеке-дара «оттектік төбеден» (ОМП %) пайызбен 
айқындалатын бірдей салыстырмалы оттегі пайдалану жылдамдығы 
кезіндегі ЖЖЖ салыстырғанда күшті азаяды. Бұл жағдайды егер 
бұлшық ет жұмысы кезіндегі нейроэндокриндік, соның ішінде 
симпатикалық-адреналдық ықпал қарқындылығының ОМП % бо-
йынша анықталатын оттегі тасымалдау жүйесіне абсолюттік емес, 
салыстырмалы жұмыс жүктемесіне пропорциялы екендігін ескерсе 
түсінуге болады. 

Жаттықтырылу деңгейі əртүрлі адамдарда жүктемеге пульстік 
реакция айырмашылығы, егер тек жүктеме ғана емес, сонымен бірге 
ЖЖЖ салыстырмалы мөлшерде айқындалса толығымен жоғалады. 
Басқаша айтқанда, жаттықтырылу дəрежесі əртүрлі (ОМП əр түрлі) 
адамдарда бірдей салыстырмалы аэробтық (ОМП % бірдей) жүктеме 
кезінде салыстырмалы жұмыстық пульстік реакциясы (максималды 
ЖЖЖ %-ы) орта есеппен бірдей болады. 

Спорттық жүрек өлшемі, жұмыс тиімділігі жəне метаболизм. 
Жүрек қызметінің (жүректің минуттық қан көлемінің) ұлғаюын 
қамтамасыз ететін маңызды механизмдерге жүрек өлшемінің артуы 
(дилятация), миокард жиырылғыштығының жоғарылауы, сонымен 
қатар жүрек жұмысы тиімділігінің өсуі жататыны айтылып өткен бо-
латын. Барлық бұл механизмдер өзара байланысты. 

«Үлкен (спорттық) жүрек». Төзімділіктің көрінуін талап ететін 
спорт түрлері өкілдерінде басқа спорт түрлері өкілдері мен спорт-
пен шұғылданбайтын адамдарға қарағанда рентгенограммамен 
анықталған жүректің жалпы көлемі орта есеппен айтарлықтай үлкен 
болады. 

Төзімді спортшыларда жүректің жалпы көлемі 1000 см³-ден 
(максималды 1700 см³-ге дейін) асады, ал басқа спортшылар-
да жаттықпаған адамдарға қарағанда біраз жоғары, 800 см³-ге 
жуық болады. Жүректің жалпы көлемінің дене салмағына қатысы, 
яғни жүректің салыстырмалы көлемі бойынша тағы да үлкен 
айырмашылықтар айқындалады. Төзімділікке жаттығатын спорт-
шыларда жүректің салыстырмалы көлемі орта есеппен, 15 см³/кг-
ға (максималды 20 см³/кг-ға дейін) тең, ал жаттықпаған адамдарда 
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11 см³/кг-ға жуық болады. Төзімділікке жаттығатын спортшылар-
да бір жағынан, жүректің жалпы жəне салыстырмалы көлемдері 
мен екінші жағынан, ОМП арасында оң корреляциялық байланыс 
көрінеді. Мамандануы бір спортшыларда орта есеппен неғұрлым 
спорттық біліктілігі (спорттық нəтиже) жоғары болған сайын, 
соғұрлым жүректің көлемі үлкенірек болады. 

Жүректің жалпы өлшемі оның қуысының көлеміне жəне олар-
дың қабырғасының жуандығына байланысты. Сондықтан ол диля-
тация (қуыс өлшемінің кеңеюі) есебінен сияқты миокард гипертро-
фиясы (қуыс қабырғасының жуандауы) есебінен де өзгеруі мүмкін. 

Төзімділікке жаттығатын спортшылар жүрегіне қарыншалардың 
үлкен дилятациясы мен олардың қабырғасының қалыпты неме-
се біраз ұлғайған жуандығы тəн. Дилятацияланған (кеңейген) 
қарыншалар диастола кезеңінде өздеріне қанның көп мөлшерін сый-
дыра алады, бұл ұлғайған систолалық көлем үшін алғы шарт болады.

Жылдамдықты-күштік спорт түрлері өкілдеріне керісінше, 
көбіне жүрек қарыншалары қуысы өлшемінің қалыпты немесе 
біраз ғана ұлғаюы, ал бірақ оның қабырғасының елеулі гипертро-
фиясы тəн. Бұл спортшылар жүрегінің жалпы көлемі спортпен 
шұғылданбайтын адамдардан жоғары болуы мүмкін, бірақ екі топ 
өкілдерінде де систолалық көлемді арттыру қабілеті бірдей десе де 
болады. 

Сонымен, жүрек гипертрофиясы арнайы болады, яғни оның типі 
жаттықтыру əрекетінің ерекшеліктерімен анықталады. Төзімділік 
жаттығулары көп реттік болып сипатталады, бірақ көптеген қаңқа 
бұлшық еттерінің жиырылу күші бойынша салыстырмалы аз жəне 
жүректің минуттық қан көлемінің көп мөлшерін ұстауды талап етеді. 
Мұндай «көлемдік стрессорлар» деп атауға болатын жаттықтыру сти-
мулдары əсеріне жауап ретінде қанның көп мөлшерімен толығатын 
жəне соңғы-диастолалық қысымның жоғарылауына əкелетін жүрек 
қуысының дилятациясы туындайды. Сондықтан гипертрофияның 
бұл түрін тоногендік дилятация (тонос – қысым) деп атайды. 
Жылдамдықты-күштік жаттығуларды орындау кезінде артериялық 
қан қысымының күшті қысқа мерзімдік жоғарылауы («абыр-
жу стрессоры») қажет. Бұл стимулға жауап ретінде қарыншалар 
қабырғасының жуандауымен жүретін жүрек гипертрофиясы дами-
ды. 

Миокард гипертрофиясы негізінде миокардиалдық 
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талшықтардағы белок синтезінің күшеюі жатыр. Мұнда төзімділікке 
жаттықтыру кезінде жүректе тек контрактильді белоктардың (актин, 
миозин жəне т.б.) синтезі күшейіп ғана қоймай, сонымен бірге оның 
тотығу метаболизмімен байланысты белоктардың, атап айтқанда, 
митохондриялық белоктар мен ферменттердің синтезі де күшейеді. 
Жүрек бұлшық етінің қанмен жабдықталуын жəне аэробтық 
метаболизмін жақсартатын капиллярлар саны да параллельді қатар 
артады. 

Дилятацияланған жүрек жұмысының тиімділігі. Жүрек ди-
лятациясы оған бірнеше энергиялық артықшылықтар береді. 
Спортшының дилятацияланған жүрегі салыстырмалы төмен ЖЖЖ 
кезінде систолалық көлемнің артуы есебінен жүректің минуттық 
қан көлемінің көп дəрежеде жоғарылауына мүмкіндік береді. Бұл 
жүректің энергия жұмсауын төмендетеді жəне неғұрлым жоғары 
ЖЖЖ есебінен осындай жүректің минуттық қан көлемін қамтамасыз 
ететін жаттықпаған жүрекпен салыстырғанда оның механикалық 
тиімділігін жоғарылатады. Бұдан басқа дилятацияланған жүректің 
ұзын миокардиалдық талшықтары кəдімгі өлшемдегі жүрек 
талшықтарына қарағанда (Франк-Старлинг механизмі) аз қысқаруы 
кезінде көп ширығудыдамытады (Старлингтің «жүрек заңы» 
ережесі: жүректің жиырылу күші ет талшықтарының диастола 
кезіндегі ұзындығына байланысты немесе жүректің жиырылу күші 
– ет талшықтары ұзындығының қызметі, жүрек диастола кезінде 
қанға толып қатты керілсе, соғұрлым жиырылу күшін күшейтіп 
жүректен шығатын қан мөлшері көбейеді). Нəтижесінде жүрек 
қуысының көлемі үлкен спортшылар тіпті, жоғары ЖЖЖ кезінде де 
үлкен систолалық көлемді ұстап тұруға қабілетті келеді. 

Жүрек метаболизмі аэробтық жол арқылы ғана өтетіні белгілі. 
Сондықтан да жүрек жұмысы тұтасымен оттегімен жəне энергиялық 
заттармен (глюкоза, май қышқылдары жəне лактатпен) тұрақты жəне 
жеткілікті жабдықталуына тəуелді болады. Төзімді спортшылар-
да жаттыққан жүрек метаболизмінің ең маңызды ерекшеліктеріне 
келесілерді атаған орынды:

1. Жаттықпаған жүрекке қарағанда молынан капиллярлану мен 
митохондрия жəне митохондриялық тотығу ферменттері мөлшері 
көп болуының арқасында жаттыққан жүрекке оттегі жеткізілу мен 
утилденуінің максималды жылдамдығы жоғары болады.

2. Бірдей субмаксималды аэробтық жұмыс кезінде жаттыққан 
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жүректе жаттықпаған жүрекке қарағанда қанмен жабдықталу жəне 
оттегі пайдалану аз болады. Жаттыққан жүректен шығатын веналық 
қандағы неғұрлым оттегінің жоғары парциалдық кернеуі барлық 
миокардиалдық жасушалардың оттегімен жабдықталуы үшін 
қолайлы жағдай тудыратынын көрсетеді.

3. Жаттыққан жүрек лактатты қаннан экстракциялау мен 
утилдеудің жоғары қабілетіне ие. Артериялық қандағы лактаттың 
бірдей концентрациясы кезінде төзімді спортшының жүрегі 
жаттықпаған жүрекке қарағанда лактатты көбірек экстракциялай-
ды. Егер максималды аэробтық жұмыс кезінде барлық тотығатын 
энергиялық заттар ішінде лактат үлесі жаттықпаған адамдар-
да шамамен, 60%-ға жетсе, ал өте төзімді спортшыларда 80%-дан 
жоғары болады, Басқаша айтқанда, жаттыққан жүректің тотығу 
метаболизмінің көпшілік бөлігі лактатты пайдалану есебінен жабы-
лады. 

Жүректің минуттық қан көлемінің таратылуы, бұлшық 
ет қан айналымы жəне АВА-О2. Жаттыққан спортшылардың 
аэробтық мүмкіндіктерінің жоғары деңгейі тек жүректің минуттық 
қан көлемінің көп болуына ғана емес оны неғұрлым тиімді пай-
далану қабілетіне де байланысты. Бұл қабілет жүйелік АВА-О2 
өлшемімен, яғни оң жақ жүрек арқылы өтетін аралас веналық қан 
мен артериялық қандағы оттегі мөлшерінің айырмашылығымен 
бағаланады. Неғұрлым жүйелік АВА-О2 көп болса, соғұрлым ор-
ганизм жүректің минуттық қан көлемін тиімді пайдаланады жəне 
соғұрлым оның оттегі тасымалдау жүйесі үнемді жұмыс атқарады. 
Жаттыққан спортшылардағы артериялық қандағы оттегі мөлшері 
тыныштық күйде де, кез келген қуаттылықты аэробтық жүктеме 
кезінде де спортпен шұғылданбайтын адамдардағы мөлшерден 
ерекшеленбейді. Сондықтан төзімділікке жаттықтыру нəтижесінде 
жүйелік АВА-О2 ұлғаюы аралас веналық қандағы оттегі мөлшерінің 
төмендеуі есебінен, яғни қанмен тасымалданатын оттегінің 
соншалықты толық пайдалануы есебінен болуы мүмкін. 

Қалыпты жаттыққан жəне жаттықпаған ер адамдарда ара-
лас веналық қандағы оттегі мөлшерінің орындалатын жүктеме 
қуаттылығы өлшемі бойынша шамамен бірдей төмендеуі байқалады. 
Максималды аэробтық жұмыс кезінде аралас веналық қанның əр 
литріне ол орта есеппен 55 мл О2 жуық болады. Бұл жағдайларда 
жүйелік АВА-О2шамамен, 140 мл О2/л болады. Өте төзімді спорт-



208

шыларда жаттықпаған адамдармен бірдей (оттегі пайдалануы тең) 
жұмыс орындау кезінде аралас веналық қандағы оттегі мөлшері 
төмен. Мұндай спортшыларда аралас веналық қандағы оттегінің ми-
нималды мөлшері орта есеппен 25 мл О2/л жуық болады. Сондықтан 
оларда АВА-О2 максималды жүйесі жаттықпаған адамдарға 
қарағанда жоғары, орта есеппен 150-155 мл О2/л тең келеді 
(10-кестені қараңыз).

Сəйкесінше төзімділікті жаттықтыратын спортшылар өздерінің 
оттегі тасымалдау жүйесі мүмкіндіктерін неғұрлым тиімді жүзеге 
асырады, себебі жаттықпаған адамдарға қарағанда жүректен айдала-
тын қан көлемінің əр бірлігінен оттегіні көбірек алады.

Жаттықтыру үдерісінде белсенді жəне белсенді емес мүшелер 
арасында қан айналымының қайта таратылуы жетілдіріледі, 
сондықтан спортшыларда жаттықпаған адамдарға қарағанда жұмыс 
атқарушы бұлшық еттерге бағытталған жүректің минуттық қан 
көлемінің максималды үлесі көбірек болады. 

Төзімділікке жаттықтыру нəтижесінде жаттықтырылған бұлшық 
еттердегі капиллярлар саны артады. Жаттықтырылған бұлшық 
еттердің молынан капиллярлануы – олардың жұмыс қабілеттілігін 
жоғарылатудың маңызды механизмдерінің бірі. Капиллярлық 
тор көлемінің ұлғаюы арқасында спортшыларда спортпен 
шұғылданбайтын адамдарға қарағанда максималды мүмкін бо-
латын бұлшық еттік қан айналымы жоғары болады. Төзімділікті 
жаттықтыратын спортшыларда капиллярлық қабырғалар арқылы 
түрлі заттардың, соның ішінде оттегі диффузиясының жалпы 
жылдамдығы да жоғары болады, сəйкесінше жаттықпаған бұлшық 
етке қарағанда жаттыққан бұлшық ет ала алатын оттегінің макси-
малды мөлшері көп болады. 

Жаттықтырылған бұлшық еттер қаннан оттегіні экстракциялау-
дың (жəне утилдеудің) жоғары қабілеттілігіне ие. Жаттықтырылған 
бұлшық еттердің көлем бірлігіне максималды оттегіні пайдалану 
жылдамдығы жаттықтырылмаған бұлшық еттерге қарағанда шама-
мен, 1,5 есе жоғары болады. Бұл жаттықтырылмаған бұлшық еттер-
ге қарағанда жаттықтырылған бұлшық еттерге осындай мөлшерде 
оттегіні алу үшін қанның аз көлемінің қажет екенін білдіреді. 
Сондықтан бірдей жұмыстарды орындау кезінде жұмыс атқаратын 
бұлшық ет арқылы өтетін қан айналымы жаттықтыруға дейінгіге 
қарағанда жаттықтырудан кейін төмен болады. Бірдей субмаксимал-
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ды жұмыс кезінде спортшыларда жаттықпаған адамдарға қарағанда 
жұмыс атқаратын бұлшық ет массасының 1 кг-на қан айналымы 
төмен болып келеді.

Бірдей субмаксималды аэробты жұмысты орындау кезінде 
(оттегі пайдалануы тең) спортшылармен спортпен шұғылданбайтын 
адамдарда жүректің минуттық қан көлемі шамалас мəнге тең. 
Сəйкесінше, спортшыларда жұмыс атқарушы бұлшық еттерге 
бағытталған жүректің минуттық қан көлемінің үлесі (абсолюттік 
л/мин. жəне салыстырмалы %-бен) азырақ келеді. Сонымен, олар-
да жұмыс кезінде дененің басқа мүшелері мен ұлпаларына, соның 
ішінде жатыр бөлімі мен тері торларына көп қан бағытталуы мүмкін. 
Сондықтан спорттық жаттығуларды орындау кезінде жаттықпаған 
адамдарға қарағанда спортшылардың маңызды ішкі мүшелері 
неғұрлым қанмен жабдықталудың қолайлы жағдайында болады. 

Жүректің минуттық қан көлемінің тері қан айналым жүйесіне 
неғұрлым айтарлықтай бөлігінің бағытталу мүмкіндігі спортшылар-
да жылу шығарудың күшеюі үшін жақсы жағдай жасалғанын жəне 
осылайша дене температурасының қажетсіз жоғарылауының алдын 
алуын көрсетеді. Бұл бірдей жұмысты орындау кезінде жаттықпаған 
адамға қарағанда жаттыққан тұлғаның дене температурасының 
төмен болып келуінің басты себептерінің бірі болып табылады.

Максималды аэробтық жұмыс кезінде іс басқаша белгілі 
жағдайда болады. Ең əуелі мұндай жүктемелер қуаттылығы мен 
шекті ұзақтығы бойынша спортшыларда спортпен шұғылданбайтын 
адамдарға қарағанда айтарлықтай жоғары жəне екіншілерге бұл қол 
жеткісіз болады. Спортшылардың оларды орындау мүмкіндіктері, 
атап айтқанда, жұмыс атқарушы бұлшық еттерге бағытталған 
жүректің минуттық қан көлемінің көптігімен жəне оның ұлғайған 
үлесімен (%) қамтамасыз етілетін жұмысшы бұлшық еттерге 
уақыт бірлігінде оттегінің көп мөлшерін жеткізетін оттегі тасымал-
дау жүйесінің жоғары қабілеттілігімен анықталады. Максималды 
аэробтық жүктеме кезінде спортпен шұғылданбайтын адамдардың 
жаттықпаған бұлшық еттеріне қарағанда спортшының жұмыс 
атқарушы бұлшық еттері уақыт бірлігінде қанның айтарлықтай 
көп бөлігін алады жəне сонымен қатар одан оттегіні көбірек экс-
тракциялайды. Бұл жағдайларда жүректің минуттық қан көлемінің 
өте көп үлесі (85-90%-ға дейін жұмыс атқаратын бұлшық еттер-
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ге бағытталса да жаттықпаған адамдарға қарағанда спортшыларда 
өмірлік маңызды («белсенді емес») дене мүшелері мен ұлпаларының 
қанмен қамтамасыз етілу жағдайы жақсырақ болады.

Сонымен қатар максималды аэробтық жұмысты орындау кезінде 
спортшыларда рН айтарлықтай төмендейтінін жəне жұмыс атқа-
рушы бұлшық еттер арқылы өтетін веналық қан температурасының 
жоғарылайтынын атап өткен жөн. Нəтижесінде оксигемоглобин 
диссоциация қисығының оңға ығысуы (Бор əсері) жүреді, бұл ұлпа 
капиллярларында қандағы гемоглобиннің оттегіден босауын жəне 
оның бұлшық ет жасушаларына диффузиясын жеңілдетеді. Осы-
мен қатар диссоциация қисығының ығысуы маңызды «қорғаныс» 
қызметін атқарады: жаттыққан бұлшық еттердің оттегіні күшті экс-
тракциялауына жəне оттегімен гемоглобиннің қанығу пайызының 
өте төмендеуіне қарамастан, спортшылардың бұлшық еттік веналық 
қанындағы оттегі парциалдық кернеуі орта есеппен жаттықпаған 
адамдардан ерекшеленбейді жəне 10-20 мм сынап бағанасынан төмен 
түспейді. Бұл оттегі кернеуінің жеткілікті градиентін ұстап тұруды 
қамтамасыз етеді, сондықтан тіпті, капиллярдың вена ұшына тақау 
орналасқан бұлшық ет жасушалары да қаннан оттегінің жеткілікті 
мөлшерін алуын жалғастырады. 

Сонымен, жүрек-тамыр жүйесіне қатысты төзімділікке 
жаттықтырудың басты əсерлері:

А) жүрек қызметінің жоғарылауынан, яғни максималды жүректің 
минуттық қан көлемінің (систолалық көлем есебінен) артуынан;

Ə) систолалық көлемнің ұлғаюынан;
Б) тыныштық күйдегі сияқты стандартты жұмыс кезінде де 

ЖЖЖ төмендеуінен (брадикардия);
В) жүрек жұмысының тиімділігінің (үнемділігінің) 

жоғарылауынан;
Г) дененің белсенді жəне белсенді емес мүшелері мен ұлпалары 

арасында қан айналымының неғұрлым жетілдірілген қайта тараты-
луынан;

Ғ) жаттыққан бұлшық ет жəне басқа дененің белсенді мүшелері 
мен ұлпалары (соның ішінде жүректің) капиллярлануының 
күшеюінен тұрады.
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Бұлшық ет аппараты жəне төзімділік

Спортшының төзімділігі өз кезегінде бұлшық ет талшықтары-
ның арнайы құрылымдық жəне биохимиялық қасиеттерімен 
анықталатын оның бұлшық ет аппаратының физиологиялық 
ерекшеліктеріне едəуір мөлшерде тəуелді болады. 

Бұлшық ет композициялары. Адамның бұлшық ет талшық-
тары екі негізгі баяу (І) жəне жылдам (ІІ) типтерге жататыны белгілі 
(осы тараудағы 41-суретті қараңыз).

Жылдам талшықтардың: жылдам тотығу-гликолиздік (ІІ-А) жəне 
жылдам гликолиздік (ІІ-В) сияқты 2 түрі бар. Баяу талшықтар жыл-
дам талшықтарға қарағанда төзімділік жаттығуларын орындауға тəн 
энергия өнімділіктің аэробтық типі басым келетін ұзақ, салыстырма-
лы күшті емес қайталап жиырылуға жақсырақ бейімделген.

Төзімділіктің көрінуімен қатар жүретін спорт түрлерінің ай-
тулы өкілдерінде бұлшық ет композицияларының ажыратылатын 
ерекшелігі олардың бұлшық еттерін құрайтын баяу талшықтардың 
салыстырмалы жоғары пайызы болып табылады. Мұнда баяу 
талшықтар пайызы мен ОМП арасында тура байланыс бар. Осымен 
қатар спортпен шұғылданбайтын адамдарға қарағанда спортшылар-
да баяу талшықтардың бірдей пайызы кезінде ОМП жоғары болады. 

Кейбір мəліметтер бойынша ұзақ қашықтыққа жүгірушілерде 
(стайер) жаттықпаған адамдарға қарағанда, орта есеппен шамамен, 
1,5 есе көп болатын баяу талшықтар барлық зерттелген бұлшық 
ет талшықтарының 80%-ға жуығын құрайды. Мұның теориялық 
жағынан екі себебі бар. Бірінші себеп, бұлшық еттердегі баяу 
талшықтардың басым түсуі туа пайда болған, генетикалық алдын 
ала анықталған болуы мүмкін. Бұлшық ет аппаратының мұндай 
ерекшеліктері бар адам атап айтқанда, неғұрлым баяу («төзімді») 
талшықтардың белсенді қатысуын қажет ететін спорт түрлерінде 
жоғары нəтижелерге жетуде зор мүмкіндіктерге ие. Екінші себеп, 
баяу талшықтар пайызының артуы төзімділікке жаттықтыру сал-
дары болып табылады жəне жылдам талшықтар санының сəйкесін-
ше, азаюы есебінен жүреді. Қазіргі уақыттағы бар мəліметтер 
бірінші жорамалды растайды. 

Біріншіден, баяу талшықтардың өте жоғары пайызы ешқашан 
спортпен айналыспаған адамдарда да байқалады. Бұл жағдайда олар 
жақсы ұзақ қашықтыққа жүгіруші (стайер) болуға табиғат берген 
мүмкіндікті пайдаланбаған деп болжау орынды.
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Екіншіден, тіпті, көптеген айлар бойы төзімділікке 
жаттықтырудың өзі дегенмен төзімділікке қатысты айқын əсерлерді 
тудыра отырып, яғни спорттық нəтижені, ОМП, баяу талшықтардың 
жуандығын жəне тотығу метаболизмі ферменттерінің белсенділігін 
жоғарылатса да, бұлшық еттердегі жылдам жəне баяу талшықтардың 
қатынасын өзгертпейді.

Үшіншіден, қарқынды жаттықтырылған бұлшық еттерде тотығу 
потенциалы жəне т.б. биохимиялық сипаттамасы жоғары болса да 
осы жəне аз жаттықтырылған бұлшық еттердегі баяу жəне жылдам 
талшықтардың пайызы бір маманданған спортшыларда мөлшермен 
бірдей болады. Аяқ бұлшық еттеріне көп жүктеме түсе орындалатын 
жаттығушыларда бұл бұлшық еттердегі баяу талшықтардың пайызы 
қол бұлшық еттердегі шамасындай болады.

Төртіншіден, монозиготалы (генетикалық идентивті) жəне дизи-
готалы (генетикалық идентивті емес) егіздерді зерттеу нəтижелері 
біріншілерде бұлшық еттердегі талшықтардың екі типі қатынасының 
(тіпті, егер екеуінің бірі спортпен белсенді шұғылданып, ал 
екіншісі шұғылданбаса да) өте таяу, ал екіншілерде бұлшық ет 
композицияларының көп вариациялы болуының мүмкін екендігін 
көрсетеді.

Сонымен бірге төзімділікке жаттықтыру кезінде жаттықтырыл-
ған бұлшық ет композициясында бəрібір де белгілі арнайы қайта 
құрылулар жүреді. Спортшының жүктеме түскен бұлшық еттерінде 
жылдам гликолиздік талшықтар (ІІ-В) жоқ десе де болады жəне жыл-
дам талшықтардың негізгі массасын жылдам тотығатын талшықтар 
(ІІ-А) құрайды. Осылайша төзімділікке жаттықтыру баяу жəне жыл-
дам бұлшық ет талшықтарының өзгеріссіз қатынасы кезінде жылдам 
талшықтардың басым бөлігінің (немесе бəрін) жылдам тотығатын 
талшықтарға (ІІ-А) айналуына себепші болады. Бұл ұзақ төзімділік 
жаттығуларын орындауға неғұрлым бейімделген жəне негізінен 
аэробтық метаболизмге қабілетті талшықтардың жалпы пайызын 
арттырады. 

Бұлшық ет талшықтарының құрылымдық ерекшеліктері. 
Төзімділікке жаттықтыру əсерлерінің бірі бұлшық ет талшықтары-
ның жуандығының артуы, яғни жұмыс гипертрофиясы болып та-
былады. Бұл туралы спортшылар мен жаттықпаған ер адамдардағы 
түрлі типтегі бұлшық ет талшықтарының көлденең кесіндісі 
ауданындағы айырмашылықтар куəландырады. Төзімділікке 
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жаттықтыру бұлшық ет талшықтары саркоплазмалық кеңістігінің 
ұлғаюымен көп мөлшерде байланысты саркоплазмалық типті 
жұмыс гипертрофиясына əкеледі.

Елеулі маңызды өзгерістер мұнда, сонымен қатар бұлшық 
ет талшықтарының жеке фибрилдер аралық құрылымдық 
компоненттерінде, əсіресе, митохондрияда жүреді. Төзімділікке 
жаттықтыру үдерісінде бұлшық ет талшықтарының митохондрия-
лық мембранасын құрайтын белоктар синтезі күшейеді. Нəтижесінде 
бұлшық ет талшықтары ішіндегі митохондрия саны мен өлшемі ар-
тады. Жоғары білікті спортшыларда, мысалы, орталық жəне шеткі 
митохондрияның көлемдік тығыздығы жаттықпаған адамдарға 
қарағанда сəйкесінше, 50 жəне 300% көп. Спортшы жəне спортпен 
шұғылданбайтын əйелдерде митохондрияның көлемдік тығыздығы 
мен өлшемі ер адамдарға қарағанда азырақ келеді. Қаншалықты ми-
тохондрия саны мен көлемі артқан сайын (жəне сəйкесінше тотығу 
метаболизмі митохондриялық ферменттер белсенділігі жоғары), 
соншалықты бұлшық еттердің оған қанмен жеткізілген оттегіні 
утильдеу қабілеті жоғары болады.

Бұлшық ет талшықтарының капиллярлануы. Төзімділікке 
жаттықтыру бұлшық ет талшығын қоршап жатқан капилляр-
лар санының артуын тудырады, сондықтан ең əуелі бір бұлшық 
ет талшығына келетін капиллярлар саны өседі. Сондықтан 
талшықтардың жуандауына (гипертрофиясына) қарамастан капил-
лярдан неғұрлым олардың ішіндегі алыстау (орталық) митохондрияға 
дейін арақашықтық қалай дегенмен жаттықтыру алдындағы 
арақашықтықпен салыстырғанда азаймайды. Жаттықпаған адам-
дарда бұлшық ет талшығының көлденең кесіндісінің 1 мм² 
капиллярлардың орташа саны 325, ал жаттыққан адамдарда 400 бо-
лады.

Жақсы жаттыққан спортшыларда бұлшық ет талшығы 
5-6 капиллярлармен қоршалуы мүмкін. Ер адамдарда бұл сан 
əйелдерге қарағанда бірнешеге жоғары болады. Баяу жəне жыл-
дам талшықтарда ортақ капиллярлар болуы мүмкін, бірақ орта 
есеппен жылдам талшықтарға қарағанда (спортшылардағы сияқты 
жаттықпаған адамдарда да) баяу талшықтар айналасындағы капил-
лярлар тығыздығы жоғары, ал жылдам гликолиздік (ІІ-В) талшықтар 
айналасына қарағанда жылдам тотығатын (ІІ-А) талшықтар айнала-
сында көп болады. 
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Капиллярланудың күшеюінің тек төзімділік жаттығулары 
кезінде өте белсенді болатын бұлшық еттерде байқалатынын жəне 
жаттығуды орындауда белсене қатыспайтын бұлшық еттерде бол-
майтынын баса айтып өткен жөн. 

Бұлшық ет капиллярларының жоғары тығыздығы диффузия 
беткейін арттырады жəне қан тамырларынан бұлшық ет жасу-
шаларына молекулалар өтетін жолды қысқартады. Бұл аэробтық 
бұлшық ет жұмыс қабілеттілігінің жоғарылауына əкеледі, сөйтіп 
жұмыс атқарушы бұлшық еттерде қан айналымының жоғары 
сыйымдылығын қамтамасыз етеді жəне капиллярлық-жасушалық 
мембраналар арқылы энергиялық заттардың, ең əуелі оттегінің та-
сымалдануын жеңілдетеді. Осыдан неліктен стайер-спортшылар-
да (ұзақ қашықтыққа жүгірушілерде) спортпен шұғылданбайтын 
адамдарға жəне спринтерлерге (қысқа қашықтыққа жүгірушілерге) 
қарағанда максималды бұлшық еттік қан айналымы мен капиллярлық 
диффузиялық қабілеттің айтарлықтай жоғары болатыны түсінікті.

Төзімділікке жаттықтыруға бұлшық еттердің биохимиялық 
бейімделуі. Жаттықтыру нəтижесінде төзімділіктің жоғарылауы 
жұмыс атқарушы бұлшық еттерге оттегінің жеткізілуі бойынша 
оттегі тасымалдау жүйесі мүмкіндіктерінің артуымен ғана байланыс-
ты емес. Қаңқа бұлшық еттерінде оттегі пайдалануда бүкіл тұтас 
организм мүмкіндіктерінің артуына, яғни жаттыққан спортшының 
аэробтық мүмкіндіктерінің (төзімділігінің) жоғарылауына əкелетін 
үлкен өзгерістер жүреді. Бұлшық ет төзімділігін жоғарылатуда 
жаттықтыру əсерінің олардың биохимиялық бейімделуімен бай-
ланысты басты механизмдері биохимия курсында толығымен 
қарастырылады. Мұнда тек осы биохимиялық механизмдердің 
негізгі физиологиялық салдарының əсері атап көрсетілген.

Төзімділікке жаттықтыруға тəн барынша əсер жұмысшы 
бұлшық еттердің аэробтық метаболизмі жоғары сыйымдылығы мен 
қуаттылығы болып табылады. Осы əсерлердің басты биохимиялық 
механизмдеріне:

1. Аэробтық (тотығу) метаболизмнің арнайы ферменттер 
мөлшері мен белсенділігінің артуы;

2. Миоглобин мөлшерінің (максималды 1,5-2 есе) өсуі;
3. Бұлшық ет гликогені жəне липидтер сияқты энергиялық субс-

траттар мөлшерінің (максималды 50% дейін) жоғарылауы; 
4. Бұлшық еттердің көмірсуларды жəне əсіресе майларды 

тотықтыру қабілетінің күшеюі жатады.
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Жаттыққан адам аэробтық жұмыс кезінде жаттықпаған адамдар-
мен салыстырғанда майлардың тотығуы есебінен салыстырмалы көп 
энергия жəне сəйкесінше, көмірсулар тотығуы есебінен аз энергия 
алады. Бұл бірдей абсолютті немесе салыстырмалы қуаттылықты 
жұмыс кезінде жаттыққан адамдарда жаттықпаған адамдармен 
салыстырғанда неғұрлым тыныс коэффицентінің төмен болуымен 
көрініс береді. Мұндай майларды басым қолдану жаққа субстратты 
энергиялық ығысу «май ығысуы» ретінде белгіленуі мүмкін. Мұның 
неғұрлым шектеулі көмірсулар қорын сақтауда маңызы зор. Субмак-
сималды аэробтық жүктеме кезінде қажудың басты механизмдерінің 
бірі бұлшық еттік гликогеннің шығындалуы болып табылатындығы 
өткен 5-тарауда айтылған болатын. Төзімділікке жаттыққан 
спортшылардағы «май ығысуы» бұлшық еттік гликогеннің баяулау 
(үнемдірек) шығындалуына əкеледі жəне осылайша оның түгесілуі 
уақытын жылжытады, сəйкесінше, жаттығуды орындау ұзақтығын 
жоғарылатады. Неғұрлым бұлшық еттің тотығу қабілеті жоғары 
болса, соғұрлым «май ығысуы» көбірек жəне соғұрлым сəйкесінше, 
тапшы бұлшық ет гликогені аз шығындалады (көп сақталады).

Май қышқылдарын көп қолдану жұмысшы бұлшық еттердің глю-
козаны пайдалануын азайтады жəне осының арқасында спортшыны 
жұмыс қабілеттілігін шектейтін (лимиттейтін) гипогликемияның да-
муынан қорғайды.

Бұдан басқа, көмірсуларды азырақ қолдану бұлшық еттерде лак-
тат мөлшерінің төмендеуіне əкеледі. Ақиқатында жақсы жаттыққан 
спортшыларда жаттықпаған адамдарға қарағанда бұлшық етте лак-
тат мөлшері төмен болады. Тура осындай жағдай сол бір адамда 
төзімділікке жаттықтыру кезеңінен кейін байқалады. 12 апта бойы 
төзімділік жаттығуларының энергиялық алмасу ферменті сукцинат-
дегидрогеназа (СДГ) белсенділігіне əсері 51-суретте көрсетілген.

Сонымен төзімділікке жаттықтыру:
1. Организмнің максималды аэробтық мүмкіндігін күшейтетін;
2. Аэробты жұмыс орындау кезінде организм қызметінің 

тиімділігін (үнемділігін) жоғарылататын екі негізгі əсерді тудыра-
ды.

Бірінші əсер максималды аэробтық жүктеме кезінде ОМП (жəне 
басқа функциялық көрсеткіштердің) артуымен көрінсе, ал екінші 
əсер туралы стандартты максималды емес аэробтық жүктеме 
кезінде ЖЖЖ, ӨВ, дене температурасы, қандағы лактат концентра-
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циясы жəне т.б. физиологиялық көрсеткіштердің төмен болатындығы 
бойынша бағалауға болады. 

Төзімділікке жаттықтырудың оң əсерлерінің негізінде оттегі та-
сымалдау, оттегі утилдеу жəне басқа физиологиялық жүйелердің 
құрылымдық-функциялық өзгерістері, сонымен қатар аэробтық 
жұмысты орындау үдерісінде бұл жүйелер қызметінің орталық-
жүйкелік жəне гуморалдық реттелуінің толық жетілдірілуі жатыр.

51-сурет. Энергиялық алмасу ферменттерінің бірі – 
сукцинатдегидрогеназа (СДГ) белсенділігіне төзімділік жаттығуларының 

əсері (Images courtesy of John Faulkner and Timothy White)

Спорттық практикадағы төзімділік түсінігі. Төзімділік 
(шыдамдылық) дене сапасы спортшының жалпы дене дайындығы 
мүмкіндігін спорттық көрсеткіштерде жəне күнделікті өмірде 
қолдануымен анықталады. Төзімділік қасиеті адамның қан ай-
налу, тыныс алу, жүйке жүйесі қызметі жəне дене қуатын сақтау 
мүмкіндігімен анықталатындығы белгілі.

Төзімділік дене сапасы ретінде:
 – жұмысты шаршамай бір қалыппен ұзақ орындау мүмкіндігімен;
 – шаршау жағдайында жұмысты орындау жылдамдығының аза-

юымен көрінетін екі түрде анықталады.
Спорттық ғылымда төзімділікке спортшының шаршауға қарсы 

тұра білу мүмкіндігі деп анықтама берілген. Төзімділік дене са-
пасы барлық спорт түріне қажет. Ол бір спорт түрлерінде уақыт 
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көрсеткіші бойынша (орташа жəне қашықтыққа жүгіру, спорттық 
жүріс), бірінде қозғалысты таза дұрыс орындап шығу (гимнасти-
ка, т.б.), ал енді бірінде үлкен жаттығу жүктемелерін орындай білу, 
жаттығу арасында жылдам қалыпқа келу арқылы көрініс береді.

Спорттық тəжірибеде төзімділік жалпы жəне арнайы деп екіге 
бөлінеді.

Жалпы төзімділік деп адам организмінің барлық мүмкіндіктері-
нің берілген жүктемені орташа қарқынмен ұзақ уақыт бірқалыпты 
жұмыс істей алуы жағдайын айтады.

Төзімділік дамуы:
 – адам организмінің тыныс алу мүмкіндігі;
 – жүгіру техникасын меңгеру сапасы;
 – күш, жігердің даму сапасы жағдайлары арқылы анықталады.
Төзімділіктің негізі организмнің аэробты мүмкіндігі болып са-

налады. Оның көрсеткіші ретінде өкпенің тіршілік сыйымдылығы 
(ӨТС, л/мин) – өкпенің оттегін максималды қабылдау мүмкіндігі 
алынады.

Адамның жалпы төзімділігі организмнің жүрек-қантамырлар, 
тыныс алу жүйелері қызметі мен спортшының өзіне қажетті 
қозғалыс түрлерін үнемді пайдалану, сонымен қатар жүктемелерді 
орындағаннан кейін пайда болатын шаршау түрлеріне қарсы тұра 
білу мүмкіндіктерімен анықталады.

Арнайы төзімділік – cпортшының маманданған спорт түріне тəн 
атқарылатын жұмысты ұзақ уақыт жəне жоғарғы қарқында орындай 
алу мүмкіндігі. Мысалы, циклдік спорт түрлерінде арнайы төзімділік 
спортшының белгіленген қашықтықты белгілі бір жылдамдықта өту 
мүмкіндігімен анықталады. 

Кейінгі уақытта мамандар спринтерлік төзімділікті жеке көрсетіп 
жүр. Оған 1 минут уақыт аралығына дейінгі орындалатын 100-400 
метрге жүгіру, 500 метрге конькимен сырғанау, 50-100 метрге жүзу 
алынып отыр.

Арнайы төзімділіктің физиологиялық көрсеткіші спортшының 
анаэробты мүмкіндігі болып табылады. Бұл төзімділіктің тек 
энергиялық көрсеткіші болып табылады.

Арнайы жəне жалпы төзімділікспортшының  барлық дене 
дайындығы көрсеткіші, психологиялық дайындығы, спорттық 
шеберлігі дəрежесі көрсеткіштері жиынтығымен пайдалы іске асы-
ра алу қабілетімен анықталады.
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Адамның жалпы төзімділігін арттыруға арналған негізгі 
жаттығу түрлерінің бірі жүгіру болып табылады (15-тарауда 
жүгіру туралы толық баяндалған).

Төзімділікті арттыруға арналған басқа жаттығулар ішінде ең 
қарапайымы жəне қолдануға ыңғайлысы – жүгіру жаттығулары. 

Жүгіру жаттығуларымен жылдың барлық мезгілінде жеке-жеке 
немесе топталып жаттығуға болады. Жүгіру жаттығулары арнайы 
құралдар мен орындарды қажет етпейтіндігімен қолайлы.

Жүгіру кезінде адам организміне пайдалы əсер етуші жағдайлар 
көп болады, аяқпен жерге басу кезінде дененің төменгі бөлігіндегі 
қанның жоғары көтерілуіне жақсы жағдай туындайды, қан айналы-
сы жақсарып, қан жүру мүмкіндігі артады. 

Жүгіру жаттығулары адамның салауатты өмір сүруге 
бейімделуіне, денсаулығын нығайтуға көмектесетін дене тəрбиесі 
түріне жатады (Д. Оңғарбаева жəне əріпт., 2013).

Ептіліктің даму заңдылықтары мен механизмдері

Ептілік жəне иілгіштік (немесе икемділік) негізгі дене 
сапаларының қатарына жатады. Ептілік адамның жеке дара өмірі 
барысында, соның ішінде спорттық жаттығу үдерісінде жақсы да-
миды. Ал, керісінше, иілгіштік айтарлықтай генетикалық бақылау 
ықпалында болады жəне осыған орай оған тыңғылықты іріктеу 
жүргізу қажет. 

Ептілік – жаңа, үйреншікті емес жағдайларда жаңа қозғалыстар 
түрлерін жылдам меңгеру кезінде дене қимыл-қозғалысының коор-
динациясымен жəне дəлдігімен анықталатын дене сапасы.

Ептілік қабілет вестибулярлық аппарат пен қаңқаның барлық 
бұлшық еттерінің үйлесімді жұмыс істеуін талап етеді. Бұл 
дене сапасының барлық спорт түрлері, соның ішінде күрделі 
координациялық спорт түрлері (кедергі арқылы жүгіру, гимнастика, 
акробатика) үшін маңызы зор. 

Ептіліктің өлшемін анықтау өте күрделі болып келеді, оны қандай 
көрсеткіштермен өлшеу əлі де анықталған жоқ. Ептілікті бағалау 
кезінде орындалатын жаттығудың күрделілігі, дəлдігі, уақыты есеп-
ке алынады.

Епті қозғалыс – бұл қозғалыс түрлерін кеңестікте өте дəл 
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жəне белгілі бір берілген уақыт аралығында дұрыс орындап шығу 
шеберлігімен анықталады. Cонымен қатар кеңестікте қозғалу, уақыт 
мөлшері, орындалу дəлдігі əртүрлі өзгермелі жағдайда да өтуі 
ықтимал. 

Сонымен адамның ептілік қабілеті  жаңа қозғалыстар 
түрлерін жылдам меңгерумен, күтпеген жағдайда пайда болған 
жаңа қозғалысқа тез бейімделу жəне дəл орындау мүмкіндігімен 
анықталады.

Ептілік белгілері координациялық күрделілік, қозғалыс дəлдігі 
жəне оны тез орындау болып табылады. Бұл қабілеттердің негізінде 
экстраполяция құбылысы жатыр (экстраполяция құбылысы жайын-
да 6-тарауда толығымен баяндалған). Экстраполяция дегеніміз – 
жүйке жүйесінің бұрын болған тəжірибе негізінде келесі туындаған 
қозғалыс міндеттерін барабар шешу қабілеті яғни ортаны жақсы 
бағдарлау, алда болуы ықтимал жағдайды болжау, алдын ала 
көре білу, қозғалмалы объектіге жылдам реакция, лабилділіктің  
(мүмкіндігінің) жəне жүйке үдерістері қозғалғыштығының  жоғары 
деңгейі, əртүрлі бұлшық еттерді жеңіл басқара білу қабілеті. Ептілік-
ті дамыту үшін жаттығу үдерісінде сол бір қимыл əрекетін орында-
уды əртүрлі жағдайларда өзгертіп отыру, қозғалыс нəтижесі жайын-
да қосымша жедел ақпарат қолдану, уақыт тапшылығы жағдайында 
шешімді тез қабылдау дағдысын қалыптастыру қажет етіледі. 

Спорттық практикадағы ептілік түсінігі
Ептілік дене сапасы қабілеттердің күрделі кешенінен тұрады. 

Ептілік – біріншіден, жаңа қимыл əрекеттері мен қимыл дағдыларын 
түзу қабілеті (қимыл дағдысы элементарлық емес, бір-бірімен байла-
нысты бірнеше фазалардан тұратын кешенді біртұтас қимыл актісі); 
екіншіден, жағдайдың өзгеруіне байланысты бір типті қозғалыстан 
екіншісіне жылдам ауыса алу жəне күрделі координациялық 
қозғалыстарды орындау болып табылады, яғни ептілікті:

 – бірінші, қозғалысты кеңістікте дəл жəне үйлесімді орындау 
мүмкіндігі;

 – екінші,  қозғалысты кеңістікте дəл жəне үйлесімді орындауды 
қысқа мерзімде орындай алуы;

 – үшінші, қозғалысты кеңістікте дəл жəне үйлесімді орындау-
ды қысқа уақыт аралығында жəне өзгермелі жағдайда орындай алуы 
сияқты үш сатыға бөліп қарастырады. 

Үшінші жағдай ең күрделісі болып табылады.
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Бірінші сатыда дəлдік, екіншіде дəлдік пен жылдамдық, үшіншіде 
дəлдік жəне жылдамдық өзгермелі жағдайда орындалады.

Ептілікті қалыптастырудың жолдары:
 – жаңа қозғалыс түрлеріне тəрбиелеу;
 – бұлшық еттердің үйлесімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету;
 – барлық жағдайда тепе-теңдікті сақтауға үйрету (Д. Оңғарбаева 

жəне əріпт., 2013).
Сонымен, ептілік бір жағынан адамның күтпеген жағдайларда 

қимыл əрекеттерін тез арада қалыптастыра алатын белгілі бір 
шығармашылық қабілеті, ал басқа жағынан оның координациялық 
(үйлесімділік) мүмкіншіліктері деп түсіндіріледі. 

Иілгіштіктің  даму заңдылықтары мен механизмдері

Иілгіштік немесе икемділік үлкен амплитудалы буындарды 
қозғалта білу қабілеті, яғни буын қозғалмалығы ретінде анықталады. 
Буындар – араларында «үзіктер», яғни буын қуысы болатын 
сүйектердің үзікті қозғалмалы байланысуы. Адамның иілгіштік 
қабілеті деп дене жаттығуларын үлкен амплитудалық жағдайда 
орындай білуін айтады. Ол арнайы гониометр құралдарыарқылы 
өлшенеді.

Ол қозғалыс аппаратын басқара білу қабілетіне жəне оның 
морфологиялық-физиологиялық ерекшеліктеріне (бұлшық ет 
тұтқырлығына, сіңірлердің серпімділігіне (эластикалығына), 
омыртқа аралық дискілер күйіне) байланысты. Иілгіштік дене са-
пасы баланың 15 жасқа дейінгі уақытында өзінің табиғи қалпымен 
өседі, одан кейінгі уақытта бұл қабілеттілік төмендей бастайды. 
Сондықтан иілгіштік қабілетті ерте бала жастан тəрбиелеу пайдалы 
болып келеді. Бұл дене сапасы сыртқы қоршаған ортаның темпера-
турасына да байланысты өзгереді, тамақтанғаннан кейін төмендейді. 
Иілгіштік сапасы бұлшық еттерді қыздырған кезде жақсара түседі, 
ал суықта нашарлайды.   Күш пен иілгіштік бір-біріне кедергі болып 
жататын кездер де байқалады, бұл жағдайды арнайы жаттығулар 
арқылы реттеуге болады. Ол ұйқы кезінде жəне қажу жағдайында 
төмендейді. Иілгіштік мөлшері таңертең минималды болып, түс 
кезіне таман (12-17 сағатта) максимум мəнге жетеді.  Иілгіштіктің 
артуы сөре алдыңғы қозу күйінде жүректің жиырылу жиілігі 
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жоғарылаған кезде, бұлшық еттерден қан ағысы жылдамдағанда 
көрініс береді жəне бой жазу нəтижесінде олардың қыздырынуы 
орын алады.

Иілгіштіктің активті жəне пассивті түрлерін ажыратады: 
1. Активті иілгіштік буындардағы ерікті қозғалыстар кезінде 

көрінеді, яғни буындардың  бұлшық еттер көмегімен ең жоғарғы ам-
плитудада жұмыс жасай алу мүмкіндігін айтады. Үлкен амплитудада 
жұмыс жасау қабілетіне арнайы бұрылу, сілтеу, созу жаттығуларын 
орындату арқылы іске асырады. 

Жаттығу кезінде қосымша салмақтарды пайдалану жаттығула-
рын енгізуге ерекше көңіл бөлу қажет. Қосымша салмақтарды пай-
далану буынға, бұлшық еттерге инерциялық қозғалыс созу əсерін 
беру арқылы іске асырылады.

2. Пассивті иілгіштік сыртқы күш əсерінен бұлшық еттердің со-
зылуы кезінде байқалады, яғни сыртқы күшті пайдалану арқылы 
(мысалы, адам күшін) үлкен амлитудаға жетуге бағыттап қолданады. 
Осы жаттығулардан басқа статикалық жаттығулар да кеңінен 
қолданылады. 

Статикалық жаттығуларды орындау кезінде буынның ең шекті 
амплитудада жұмыс жасауын қозғалыссыз жағдайда ұстап тұру 
қадағаланады. Жаттығуларды статикалық жағдайда орындау 
пассивті түрге қарағанда, иілгіштікті арттыруда тиімді болып сана-
лады.

Буынның қозғалмалылығын кемітетін сол буынның жанындағы 
бұлшық еттер болып табылады. Сондықтан алдымен буын 
жанындағы бұлшық еттердің созылғыштығын (эластикалығын) арт-
тыру қажет. Бұлшық еттердің созылғыштығы сол бұлшық еттердің 
дұрыс босай алмау жағдайынан болады, сондықтан бұлшық еттерді 
босаңсытуға арналған жаттығуларды көп беру қажет.

Ерлермен салыстырғанда əйел адамдар сіңір-бұлшық ет 
аппаратының жоғары икемділігіне ие, осыған орай оларға көлденең 
шапқа отыру сияқты көптеген күрделі жаттығуларды меңгеру оңайға 
түседі. Кемел жас пен егде жастағы тұлғаларда барлығынан бұрын 
омыртқа икемділігі төмендегенмен, саусақ пен алақан икемділігі 
бəрінен ұзақ сақталады. Егде жаста инволюциялық (кері даму) 
өзгерістер сіңір шоқтарының дезорганизациясы (құрылымының 
бұзылуы) мен сіңірлердің серпімділік қасиеттерінің кемуіне əкеледі. 
Сонымен қатар шеміршектердің эластикалық қасиеттері аталмыш  жас 
кезеңінде төмендей бастайды.
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Спорттық практикадағы иілгіштік түсінігі
Тəжірибеде иілгіштіктің жалпы жəне арнайы түрлерін ажырата-

ды.
Жалпы иілгіштік барлық жалпы жетілдіру дамыту жаттығула-

рының түрлерін қолдану кезінде арттырылады.
Арнайы иілгіштік негізінен спорт түрінің ерекшелігіне 

бағытталған жұмыс кезінде іске қосылатын буындар мен бұлшық 
еттер мүмкіндігін жетілдіруге арналады. Сондықтан арнайы 
жаттығулар түрлері таңдаған спорт түріндегі қозғалыстармен бірдей 
болып келеді.

Иілгіштіктің барлық түрлерін арттыруға қажетті ұсыныстар:
 – буындардың қозғалмалылығын арттыру үшін берілген 

жаттығуды көп рет қайталау қажет. Сонымен қатар жаттығудың бір 
түрін қайталай беруге болмайды. Əртүрлі жаттығуларды қолдану 
адамның психикасына жағымды əсер етеді;

 – əр спортшыға оның спорт түрінің ерекшелігіне арналған 
жаттығулар арнайы таңдалынып алынады. Мысалы, кедергілерден 
жүгірушілерге арналып үш түрлі бағыттағы жаттығулар алынады. 
Бірінші «шпагат» аяқтарды неғұрлым горизанталды бағытта созу 
мүмкіндігіне арналған жаттығулар. Екінші кедергіден еңкейіп өту. 
Үшінші кедергіден өту кезінде аяқты жанына көтеру;

 – иілгіштік қабілетті арттыруға арналған жаттығуларды бермес 
бұрын алдымен барлық денені жақсы қыздырыну;

 – буын амплитудасының шегі созылушы бұлшық етте ауыру 
əсерінің  пайда болуы;

 – бұлшық еттердің жаттығу орындағаннан кейінгі келесі күні 
пайда болуы, жаттығуды тым көп бергеннің көрінісі болып табыла-
ды;

 – жаттығу сабақтарында берілген бір бағыттағы жаттығулар 
саны 80-120 жеткен кезде оны əрі қарай көбейтуді доғарған жөн, 
соңынан қайталау саны кемігенімен орындау амплитудасын 
төмендетпеу қажет.

 – жарыстық уақыттарда иілгіштік қабілетті аптасына 2-3 рет 
жаттығу санын 3-4 рет кемітілген жағдайда қайталап отырған тиімді;

 – иілгіштікке арналған арнайы жаттығуларды орындауды 
кемітсе иілгіштік мүмкіндігі 2-3 айдан кейін мүлдем төмендеп 
кетеді, сондықтан үзіліс əсіресе, үлкен адамдарда 1-2 аптадан арт-
пауы қажет.



223

Арнайы иілгіштікті арттырудың жалпы əдістемесі
Жеңіл атлетика спортында спортшылардың иілгіштік қабілетінің 

жақсы болуы олардың спорттық жетістіктерінің артуына тікелей 
əсер етеді.

Иілгіштік қабілетті арттыруға арналып көптеген түрдегі ар-
найы жаттығулар таңдалынып алынады. Сонымен қатар жеңіл 
атлетика спортының əр түрінің ерекшелігін ескеретін арнайы 
амлитудалық жаттығулар жеке қолданылады. Ол  үшін арнайы сол 
жұмысқа қатысатын бұлшық етті созу жаттығулары алынады. Бұл 
жаттығуларды орындау амплитудасын біртіндеп арттырып отырады. 

Бұлшық еттер мен буындар мүмкіндігін арттыру үшін арналған 
ұсыныстар:

 – арнайы салмақтарды қолданып немесе қолданбай орындала-
тын активті жаттығулар. Көмекші адам немесе қосымша салмақтарды 
қолдану арқылы орындалатын пассивті жаттығулар;

 – иілгіштікті арттыруға бағытталған серіппелі жаттығулар, 
бүгу, сермеу, статикалық жаттығулар (қосымша салмақтарды неме-
се көмекші адамды қолдану). Жаттығуларды сериялы түрде 3-5 рет 
қайталау, орындау кезінде амплитуданы арттырып отыру, бастапқы 
кезде ақырын соңынан жылдам орындау;

 – сабақ мақсатына байланысты қажетті амплитуда мөлшеріне 
жету мақсатында жаттығу мөлшерін анықтау;

 – спортшының жаттығу сапасы артқан сайын амплитуда 
мөлшерін көбейтіп отырады, амплитуда мөлшерінің шегі бұлшық 
еттің ауырғандығымен анықталады. Бұлшық еттің тарамыспен 
жалғасқан жеріндегі ауырсыну сезімі жаттығуды тоқтатуға арналған 
белгі болып саналады;

 – иілгіштік қабілетті арттыру жаттығуды жиі қайталауды талап 
етеді;

 – үлкен адамдарға иілгіштігін арттыру үшін күніне бірнеше рет 
жаттығуларды қайталау қажеттігі туындайды;

 – əр спортшы өзінің таңдаған спортына байланысты иілгіштіктің 
қай түрі жəне қай буынға қажеттігін білуі керек. Кедергілерден 
жүгірушілерге дене буындарындағы қозғалмалылық қабілетінің 
бір түрі қажет болса, ал найза лақтыру, биіктікке секіушілерге 
басқа түрлері қажет. Осы ерекшеліктерді ескере отырып, арнайы 
жаттығуларды таңдап алады;

 – жаттығулар топтары бірінен соң бірі орындалады, арасындағы 
үзіліс уақыты 2-3 минуттан аспайды;
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 – əр жаттығулар топтарын қайталау саны бастапқы кезде 10 рет-
тен басталып, екі ай соңына қарай 50-80-ге жетуі ықтимал;

 – иілгіштікті арттыруға арналған жаттығулар күніне екі реттен 
қайталанатын болса, онда орындау санын азайтуға болады, бірақ 
жоғарыда көрсеткен саннан кем болмауы қажет;

 – иілгіштікке арналған жаттығуларды үй жағдайында, 
таңертеңгілік немесе кешкілік уақытта да орындауға болады.

Иілгіштікті арттыруға жаттығу жұмыстарының дайындық 
кезеңінде көп көңіл бөлінеді. Қажетті иілгіштік мөлшеріне жет-
кеннен соң жаттығу көлемін артырудың қажеттігі жоқ. Иілгіштікті 
сақтау мақсатында аптасына 2-3 рет қайталау жұмыстары жүргізіліп 
отырады. Жаттығу жұмыстарын қайталамаса иілгіштік қабілет 
төмендейді. Жоғарыдағы иілгіштікті арттырудағы қолданылатын 
жалпы жəне арнайы əдістемелер Д. Оңғарбаева, Г. Мадиева,                          
Е. Алимханов (2013) еңбегінде толығымен баяндалған.

Əртүрлі дене сапаларының даму механизмдерінің өзара 
байланысы

Жүйелі жаттықтырудың ең бастапқы кезеңдерінде  барлық дене 
сапалары бір мезгілде жетілдіріліп отырса, кейінірек бұл даму 
əртүрлі дəрежеде өтеді. Кейбір жаттығу түрлерінде олардың да-
муы баяуласа, басқаларында керісінше, жетіле түседі, ал кейбір 
жаттығуларда бір дене сапасының дамуы басқаларының дамуына 
кедергі келтіруі де мүмкін. 

Күш, жылдамдық жəне төзімділіктердің өзара байланысы 
олардың физиологиялық механизмдерінің, олардың физиологиялық 
қорларының ортақтығымен анықталды. Алайда, бұл ортақтық 
толық емес болғандықтан олардың өздеріне тəн дамуы, көрінуі 
жəне жойылып кетуі бойынша айырмашылықтары болады. Дене 
сапаларының көрінуі мен өзара байланысының барлық жағдайлары 
негізінде орталық жүйке жүйесінің (ОЖЖ) шартты жəне шарт-
сыз рефлекстік қызметі, ОЖЖ орталықтарының бір-бірлерімен 
өзара қызметтері арасындағы жəне осы орталықтардың ішкі секре-
ция бездерімен координациясы (үйлесімділігі) жатады. Кез келген 
дене сапасының өндірілуі қимыл бірліктерінің жұмысынан баста-
лады, олар тура жəне кері (жүйкелік жəне гуморалдық) байланыс-
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тар есебінен жетілдіріле түседі жəне тиісінше қимыл бірліктерінің 
жүйелі қызметтері тоқтатылған кезде жойылып отырады. Жаттығу 
нəтижесінде жоғарылап отыратын күш, жылдамдық (шапшаңдық) 
жəне төзімділік жаттығуды тоқтатқаннан кейін бастапқы деңгейге 
оралады. 

Барлығынан тезірек шынығу жолымен қалыптасқан жылдамдық, 
баяуырақ күш жəне одан да баяурақ төзімділік жойылып отырады.  
Мəселен, жүйелі түрде 5 ай бойы орындалған жаттығудан кейін 
қозғалыс темпі бастапқы деңгейге 4-6 айдан кейін, бұлшық ет күші 
18 айдан соң оралса, ал төзімділік белгілі шамада 2-3 жыл бойы 
сақтала алады. Тəулік барысында күш, жылдамдық жəне төзімділік 
15-30 %-ға ауытқып отырады, əсіресе, ұйқы алдында жəне ұйқыдан 
тұра салған бетте өзгерістер аса үлкен болады (Қимыл сапаларының 
жасқа сай дамуы 12-тарауда баяндалады).
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VІІІ ТАРАУ
ЖАТТЫҒУ ЖҮКТЕМЕЛЕРІНІҢ ЖІКТЕЛУІН, 

СПОРТТЫҚ ЖАТТЫҒУЛАРДЫҢ ҚАҒИДАЛАРЫН 
ЖƏНЕ ЖОСПАРЛАНУЫН ФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ 

НЕГІЗДЕУ

Спорттық жаттықтыру жалпы дене дайындығы мен арнайы 
жұмысқа қабілеттілікті жоғарылатуға бағытталған (педагогикалық) 
үдеріс.

Физиологиялық тұрғыдан алып қарағанда, спорттық 
жаттықтыру дегеніміз, яғни дене шынықтыру мен спорт-
пен жүйелі түрде шұғылдану таңдаулы спорт түрі тарапынан 
туындайтын дене жүктемелеріне адам организмнің көп жылдық 
бейімделу үдерісі болып табылады. Мұндай бейімделудің негізі 
жаттықтырылу нəтижесінде туындаған түрлі мүшелер мен 
ұлпалардағы морфологиялық, матаболизмдік жəне физиологиялық 
өзгерістер, организм қызметтерінің жүйкелік, гуморалдық рет-
телу жолдарының жетілдірілуі болып табылады. Аталмыш 
өзгерістердің барлығы шынығу тиімділігін анықтайды. Олар 
спорттық нəтижелердің өсуі аясында спортшының дене дайындығы 
(шынығу)  деңгейінің жоғарылауы салдары ретінде жəне жаттығуға 
қажетті бұлшық ет қызметінің жүзеге асырылуын қамтамасыз ететін 
организмнің сан алуан қызметтерінің жақсаруымен көрініс береді. 

 
Спорттық шынығудың жəне жаттығуды дамытудың 

физиологиялық қағидалары (принциптері)

Барлық педагогикалық үдерістер іспеттес спорттық жаттықтыру 
(жаттығу) кезінде де:

1. Белсенділік;
2. Саналылық;
3. Көрнекілік;
4. Жүйелілік;
5. Қолжетімділік;
6. Орнықтылық сияқты жалпы педагогикалық принциптер 

сақталады. 
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Сонымен қатар жаттықтырудың:
1. Жалпы жəне арнайы дене дайындығының бірлігі;
2. Жаттықтыру үдерісінің үздіксіздігі мен циклділігі (тізбекті-

лігі);
3. Жаттығу жүктемелерін біртіндеп жəне максималды 

жоғарылату сияқты арнайы принциптері де бар.
Бұл принциптер адамда дене сапалары дамуы мен қимыл 

дағдыларының қалыптасу заңдылықтарына, организмдегі 
функциялық қайта құрылу ерекшеліктеріне жəне спортшы қызмет-
тік қорлар диапазоны өзгерістеріне негізделген. 

Бұлшық ет қызметі физиологиясы саласында физиологтардың 
басты зерттеу аспектілері организмнің тұрақты (ұзақ) жаттығу 
жүктемелеріне бейімделуі болып табылады. Дж. X. Уилмор,              
Д. Л. Костилл (1997) жаттығу жүктемелерінің 4 негізгі 
принциптерін қарастырған:

1) Жеке даралық принципі бойынша əрбір адам өзіне ғана 
ерекшеліктері тəн жалғыз болып табылады, осыған орай жаттығуды 
жоспарлаған кезде жеке дара ерекшеліктерге мəн беру керек. Əртүрлі 
адамдар сол жаттығу жүктемесіне түрліше жауап береді; 

2) Арнайылық принципі бойынша жаттығу тиімділігін артты-
ру үшін олар зерттелуші шұғылданып жатқан бұлшық ет қызметі 
ерекшелігіне (спецификасына) максималды сəйкес келу қажет.  
Мысалы, ауыр атлетика сияқты аса зор күшті қажет ететін спорт 
түрлерімен шұғылданатын спортшы  ұзақ қашықтыққа жүгіру сал-
дарынан күшін ұлғайтпайды;   

3) Жаттығу жүктемелерін тоқтату принципі бойынша 
жаттығу сабақтары нəтижесінде қол жеткізген жетістіктер, егер 
олар тоқтатылса немесе олардың көлемі дереу төмендесе жоғалады. 
Мұның алдын алу үшін барлық жаттығу программалары бұған дейін 
қол жеткен жетістіктерді сақтап отыратын программалардан тұруы 
тиіс;   

4) Прогрессивті шамадан тыс жүк принципі бойынша жаттығу 
сабақтары организмге (бұлшық еттерге, жүрек-тамыр жүйесіне) 
үйреншікті жүктемеден асып отыратын жүктемелерден тұруы керек. 
Организмнің бейімделуі барысында жаттығу жүктемелері көбейіп 
отырады.

Американдық ғалымдар осы негізгі жаттығу принциптерін 
негізге ала отырып, келесідей жаттығу программаларының түрлерін 
ұсынған:
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1. Күштік жаттығу спортшының күш, қуаттылық пен бұлшық 
ет төзімділігін дамытады. Жаттығу сабақтары цикл, қайталау саны 
жəне қарсы кедергілер мөлшері бойынша жоспарланады;

2. Интервалды жаттығу жұмысты тынығумен немесе оны 
мөлшері төмендетілген жүктемемен кезектестіре отырып орында-
лады. Ол барлық жұмыстың барынша көп көлемінің орындалуын 
қамтамасыз етеді, өйткені жаттығу сабақтары барысында қалпына 
келу үдерісі жүріп отырады;

3. Үздіксіз жаттығу тынығу интервалдарынсыз орындалады. Бұл 
жаттығудың: жоғары қарқындылықты жəне төмен қарқындылықты 
үздіксіз жаттығулар сияқты 2 түрі бар. Жоғары қарқындылықты 
үздіксіз жаттығулар қарқындылығы жоғары (ЖЖЖмакс 85-95%) 
жұмыстарды орындауға негізделген əрі айтарлықтай жүктеме 
түсірмей отырып, төзімділікті дамыту үшін аса тиімді. Ал төмен 
қарқындылықты үздіксіз жаттығулар кезінде жүрек-тамыр мен 
тыныс алу жүйелеріне аз жүктеме түсіре отырып, өте ұзақ уақыт 
бойына немесе аса алшақ дистанцияларда салыстырмалы төмен 
қарқындылықты (ЖЖЖмакс 60-80%) жұмыстар орындалады. Со-
нымен қатар ол бұлшық еттер мен буындар күйінің жайсыздығына 
(дискомфорт) немесе  зақымдалуына да əкелуі ықтимал;

4. Айналма жаттығу кезінде спортшы шеңбер түзетін жаттығу 
құрылғыларында (тренажерларда) мүмкіндігінше жылдамырақ 
жұмыс атқарады. Əр жаттығу құрылғыларында мүлдем басқа 
жаттығулар орындалып отырады. Айналма жаттығулар көбіне, 
аэробтық төзімділіктің орташа жоғарылауын жəне күш, бұлшық 
ет төзімділігі мен икемділігінің айтарлықтай артуын қамтамасыз 
етеді. Жүрек-тамыр жүйесінің шынығу дəрежесінің артуы жаттығу 
құрылғыларының бір-бірлерінен алыс қашықтықта орнала-
суы есебінен, сонымен қатар бір тренажердан екіншісіне ауысу 
жылдамдығының артуынан да жүзеге асырылады.

Жалпы жəне арнайы дене дайындығы

Жаттықтыру принциптерінің бірі жалпы жəне арнайы дене 
дайындығының бірлігі деп жоғарыда атап өтілген болатын. Осы 
жалпы жəне арнайы дене дайындығы жөнінде Д. Оңғарбаева, Г. Ма-
диева, Е. Алимханов (2013) еңбегінде толығымен баяндалған.
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Дене  дайындығы – спортшының тұтас организмі мен мүшелері 
қызметінінің дамуына, олардың жұмыс қабілеттіліктерінің артуына, 
күш, жылдамдық, төзімділік, ептілік, иілгіштік сияқты дене сапала-
рын арттыруға ықпал ететін жəне спорттық жарыстар барысында 
қажетті психологиялық тұрақтылыққа əкелетін арнайы жаттығулар 
арқылы жетілдіру.

Дене дайындығы жалпы дайындық (ЖД) жəне арнайы дене 
дайындығы (АДД) деп бөлінеді. Арнайы дене  дайындығы өз тара-
пынан: 

1. Алдыңғы (АДД);
2. Негізгі  (АДД) деп екіге бөлінеді. 
Алдыңғы арнайы дене дайындығы кезінде арнайы дайындықтың 

негізі қаланады. Ал негізгі  арнайы дене дайындығы барысында тек 
спорт түрі ерекшелігіне сəйкес арнайы жаттығулар орындалады.

Спорттық тəжірибе көрсеткендей, алдымен жалпы дене 
дайындығы іске асырылғаннан кейін, соның негізінде арнайы 
дене дайындықтары жаттығулары қолданылады. АДД дайындығы 
арқасында жоғары спорттық көрсеткіштерге жету мүмкіндігі арта-
ды.

Жалпы дене дайындығы (ЖДД) арқылы денсаулықты 
шынықтырып, адамның жұмыс қабілеттілігін жақсартуғаболады. 
Денсаулығы шыныққан адам дене жүктемелерін жеңіл атқарып, 
жылдам бейімделеді, спортшыға қажетті дағдыларды тез үйренеді. 
Жалпы дене дайындығы кезінде адам организміне жан жақты пай-
далы əсер етуші жаттығулар таңдап алынады. Мысалы, ұзақ уақыт 
жүгіру кезінде адам организмінің барлық мүшелері іске қосылады, 
берілген жүктемелерге бейімделу қалыптасады.

Жаттығу мақсатына байланысты кей жағдайларда адамның 
кейбір мүшелерінің ғана жұмысын жетілдіру үшін арнайы шектеулі 
жаттығулар таңдалып алынады. Осы жұмыстардың барлығы біріге 
келіп, адамның жалпы дене дайындығы сапасын арттырады.  

Жалпы дене жаттығуларына арналған жаттығулар түрлері:
а) жаттығуларды бір орында тұрып (статикалық) жəне қозғалыста 

(динамикалық) құрал-жабдықсыз жеке немесе бірлесіп орындау;
б) жаттығуларды бір орында тұрып жəне қозғалыста құрал-

жабдықпен  орындау;
в) арнайы жабдықтарда жаттығу (керме, қос сырық, штанга, 

арқан, доп, т.б.);
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г) акробатикалық жаттығулар (күшпен, секірулер арқылы).
д) жеңіл атлетке қажетті спорттық ойындар түрлерін қолдану.
Арнайы дене  дайындығы:
1. Алдыңғы арнайы дайындық (АДД 1);
2. Негізгі арнайы дайындық  (НАД 2) деп екіге бөлінеді. 
Алдыңғы арнайы дайындық (АДД 1) кезінде арнайы дайындық-

тың негізі қаланады. Негізгі арнайы дайындық  (НАД 2) барысында 
тек спорт түрі ерекшелігіне сəйкес арнайы жаттығулар орындалады.

Алдыңғы арнайы дайындық (АДД 1) маманданған спорт 
түріне қажетті дене дайындығы мен қозғалыс түрлерін жетілдіруге 
бағытталады. 

Қазіргі спорттық жарыстар кезінде спортшыдан дене 
дайындығының өте жоғары дəрежеде болуы талап етіледі, денеге 
түсетін ауыр жүктемелерді еркін көтеруге дайын болуымен қатар, 
жаттығулар жүктемелерін орындағаннан соң организмнің қайтадан 
қалыпқа келуі басты талап болып саналады. Ол үшін спортшы ар-
найы  (АДД 1) мен негізгі арнайы (НАД 2) дайындықтарынан өтіп, 
көп жылдарға созылатын дене жаттығуларын меңгеруге дайын бо-
луы қажет.

Арнайы дайындықты іске асыру үшін қажетті міндеттер:
 – маманданған спорт түріне байланысты адам организмі қызметі 

мүмкіндіктерін жетілдіру,  əлсіз дене сапалары деңгейін көтеру;
 – дене дайындығын арттыру бағытында барлық дене сапаларын 

(күш, жылдамдық, төзімділік, иілгіштік, ептілік) жетілдіру;
 – спорт түрі моделіне сай келетіндей дайындық бағыттары 

жұмысын жетілдіру.
Жоғарыда көрсетілген міндеттерді іске асыру мақсатында алда 

атқарылатын жаттығу жұмыстары жоспары жасалады. Жоспар 
спорт түрі ерекшелігін ескеріп жасалады. Мысалы, кросс –  жүгіру 
жаттығулары үшін арнайы төзімділікті тəрбиелеудің жолы болып 
табылады. Кроссқа жүгіруді орта жəне алыс қашықттықа жүгіретін 
желаяқтар көп пайдаланады. Басқалар жеңіл атлеттер үшін ол жал-
пы дайындық жаттығулары ретінде қолданылады.

Жаттығуды жоспарлау кезінде спортшыны жоғары спорттық 
шеберлікке жеткізу мақсатында əр спортшының өз туа біткен 
ерекшелігін ескере, жеке-дара жаттығу жолдарын табу маңызды бо-
лып келеді. 

Жеке-дара жолды іздеу спорт түрінің ерекшелігін толық ескере 
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жан-жақты қарастырылған жұмысты ұйымдастырумен тікелей бай-
ланысты болып келеді.

Жаттығуды күрделенген жағдайда орындату арқылы спортшы-
ның арнайы даярлығын арттыру өзінің пайдалы жақтарымен белгілі. 

Арнайы дайындық жұмыстары кезінде жүктеменің қарқынын 
азайта отырып, көлемін арттыру əдістемесі де қолданылады. Осы 
жағдайда жұмыс қарқыны, ең жоғары қарқынның 75-80 пайызы 
жағдайында орындалады да, есесіне жұмыс орындау көлемі артады. 

Жаттығу қарқынын төмендету жолымен жұмысты  ұйымдас-
тырудың тағы бір пайдасы, дененің функциялық бейімделуі орталық 
жүйке жүйесі жұмысының бейімделуінен кейін іске асырылатын 
болғандықтан, денедегі морфологиялық өзгерістер соңынан пайда 
болады. 

Егер жаттығудың қарқынын арттыру арқылы жұмысты 
ұйымдастырған болса, онда орталық жүйке қызметіне көп 
салмақ түсуі салдарынан организмнің қызметтік қорларын қосу 
мүмкіндіктері тежеледі. Осының салдарынан организмде шаршау 
орын алып адам жұмысы қабілеттілігі төмендейді.

Сондықтан циклдік спорт түрлерінде жаттығу сапасын 
төмендетіп алмас үшін жұмыс қарқынын ЖЖЖ 150-170 екп/мин 
мөлшерінде ұстаған дұрыс.   

Жаттығу жұмыстарын қайталау санын арттыру, сонымен 
қатар жұмыс ұзақтығын да арттыру, қазіргі кездегі жаттығу 
жұмыстарындағы пайдалы бағыт болып табылады.

Жаттығу жұмыстарының арнайы дайындығын қалыптастыру ба-
рысында спорт түріне қажетті жаттығулар таңдап алынады. Арнайы 
дайындық жаттығуларын аптасына екі реттен кем емес жағдайда 
қайталатып отыру нəтижелі болады. Жаттығу барысында əсіресе, 
жарыстық жағдайда болатындай етіп қайталату тіптен дұрыс.

Арнайы дене дайындығы (АДД 1) кезінде қосымша тапсыр-
малар беру орынды.  Мысалы, жеке спорт түрлеріне қажетті ар-
найы жылдамдық пен жиілікті ұстау, дене буындары қозғалысы 
мүмкіндігін арттыру, т.с.с. 

Негізгі арнайы дайындықта  (НАД 2) тек спорт түрі ерекшелігіне 
қажетті арнайы жаттығулар орындалады. Оған маманданған спорт 
түріне байланысты дене дайындығы, əдіс-тəсілдік шеберлігінің 
дайындық кезеңдерінде көрсетілген міндеттеріне байланысты 
тапсырмаларға сай болуына мүмкіндік туғызу, т.б. жатады. Негізгі 
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арнайы дайындық барысында басқа спорт түрлерінде кездесетін 
жаттығулар түрлерін де қолдану тиімді.

Негізгі арнайы дайындықта қолданылатын жаттығулар қарқыны 
жарыстық кездегі қарқын талабы бойынша орындалады, немесе 85-
90% көлемінде, кей жағдайларда жаттығу қарқыны жарыстық талап-
тардан да артып кетеді. 

Сайып келгенде, спортшының дене дайындығы  жалпы дене 
дайындығы (ЖДД), алдыңғы арнайы дайындық (АДД 1), негізгі 
арнайы дайындық  (НАД 2) сатыларынан тұрады. Бұл сатылардың 
өтуі бір-бірімен тығыз байланысты. Мəселен, бастапқы жалпы дене 
дайындығының жақсы өтуі кейінгі сатылардың нəтижелі болуын 
қамтамасыз етеді. 

Сондықтан, жылдық жаттығу жұмыстарын іске асыру кезінде 
барлық дайындық сатыларының бір-бірімен орынды алмасып оты-
руы, болашақ спорттық жетістіктердің тұрақты болуына ықпал етеді.

Дене дайындығын арттырудағы көрсетілген үш саты барысын-
да, бірінші кезеңде жаттығу жұмыстарының көлемі ұлғая отырып, 
қарқыны орташа сақталатын болса, келесі бөлімдерде көлемі азая 
отырып, есесіне қарқыны арта түседі. 

Дене дайындығын арттырудың барлық сатылары жылдық 
жаттығу жұмыстарында іске асырылып, бірінші жəне екінші саты-
сы дайындық кезеңінде, ал үшінші негізгі арнайы дайындық сатысы 
жарыстық кезеңінде жүргізіледі. 

Жаттықтыру үдерісінің физиологиялық негіздері  

Организмнің дене сапалары дамуы мен қызметтік 
мүмкіндіктерінің өсуі нəтижесінде, жалпы (арнайы емес, 
мамандандырылмаған) дайындық базасында ғана таңдаулы спорт 
түрінде спортшы дайындығының мамандандырылған түріне ал-
масуы жүзеге асырылады. Бұл үдеріс мүмкіндігінше үздіксіз болу 
қажет, яғни үзілістер болмауы шарт, өйткені жүйелі түрде өткізілген 
сабақтардағы үзілістер осыған дейін меңгерілген қимыл дағдылары 
мен  қол жеткізген қимыл əрекеттерінің сапалық көрсеткіштері 
деңгейінің дереу төмендеуіне əкеледі. Мысалы, жасөспірімдерде 
бір жыл жаттығу барысында қол жеткізген бұлшық ет күшінің өсуі 
жаздық демалыстан кейін толығымен жойылатындығы анықталған 
(Солодков А.С., 1999). 
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Жаттығу үдерісінің циклділігі арнайы жұмысқа қабілеттіліктің 
ең жоғары деңгейге өтуінің дайындық кезеңдері (3-4 ай) барысында 
біртіндеп жүзеге асырылуымен байланысты.  Жарыс кезеңдерінде 
спортшы жұмысқа қабілеттіліктің жоғары деңгейіне жетеді, 
алайда, бұл қол жеткен адамның функциялық жəне психикалық 
мүмкіндіктерінің ең жоғары деңгейін тек шектеулі уақыттарда (4-5 
айдан көп емес) ғана ұстап тұра алады. Осыдан кейін белгілі бір 
тынығу қажет жəне басқа əрекет түріне ауысып, жүктемені азайту 
керек. Жылдық жаттығу циклі (немесе жылына 2 цикл) аралық мезо-
циклден, ол апталық микроциклдерден тұрады, яғни жылдық цикл, 
мезоцикл, апталық микроцикл болып бөлінеді. Мұндай циклділік  
адам организмінің табиғи биоырғақтарына сəйкес келеді жəне 
осымен қатар қолданатын дене жүктемелерін түрлендіріп отыруға 
мүмкіндік береді.  

Тынығудың оптималды интервалдарын жасай отырып, 
дене жүктемелерін ауырлығы бойынша дұрыс кезектестіру 
организмнің суперкомпенсациясын, яғни «қайта қалпына келуін» 
қамтамасыз етеді. Бұл келесі жаттығу сабақтарының бастапқымен 
салыстырғанда жоғарырақ жұмысқа қабілеттілікпен басталуына 
əкеледі. Мұндағы режимде спортшы нəтижелері бұлжытпай өседі 
жəне оның денсаулығы сақталады.  Өте ұзақ интервалдар ешқандай 
өсімге əкелмесе, ал жеткіліксіз интервалдар жұмысқа қабілеттіліктің 
төмендеуі мен организмнің функциялық күйінің нашарлауына əкеліп 
соғады. 

Жаттығу жүктемелері қызметтік мүмкіндіктердің қол жеткен 
деңгейіне байланысты біртіндеп жоғарылап отыру керек, əйтпесе, 
тіпті, жүйелі түрде жүргізілген сабақтар кезінде де тек оларды ұстап 
тұратын ықпал ғана қамтамасыз етіледі. Мысалы, дене жүктемелері 
кезінде жүректің жиырылу жиілігі (ЖЖЖ) жастарда 150 екп/мин. 
жоғары болу керек, ал егде жастағы адамдарда 130 екп/мин. асу 
қажет.

Жоғары спорттық нəтижелерге жету үшін жаттығудың 
функциялық пен құрылымдық ізін қалдыра отырып, орталық 
жүйке жүйесінің (ОЖЖ), қозғалыс аппаратының жəне вегетативтік 
жүйелердің қызметтік қорларының  мобильденуін тудыратын мак-
сималды жүктемелер қолданылуы тиіс.  

Жаттығу əсерін анықтайтын факторларды анализдеу нəтижесінде:
1. Жаттығудың негізгі функциялық əсерлері;
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2. Жаттығу əсері туындауға қажетті табалдырыққа тең (сыни) 
жүктемелер;

3. Жаттығу əсерінің арнайылылығы;
4. Жаттығу əсерінің кері қайтымдылығы;
5. Жаттығу əсерінің мөлшерін анықтайтын жаттығудың дəрежесі 

сияқты физиологиялық заңдылықтар айқындалған (Коц Я. Ц.,1986).
Жаттығудың 2 негізгі функциялық əсері.
Дене жаттығуларының белгілі бір түрімен жүйелі түрде 

шұғылдану:
1. Шынығу жаттығуларының орындалуын қамтамасыз ететін 

тұтас организмнің жəне оның жетекші жүйелерінің максималды 
қызметтік мүмкіндіктерінің күшеюі;

2. Бұлшық ет қызметін арнайы жаттықтыру барысында тұтас 
организмнің жəне оның мүшелері мен жүйелері қызметтері 
тиімділігінің (үнемділігінің) жоғарылауы сияқты екі негізгі жағымды 
функциялық əсер береді. 

Бірінші əсерге шекті, максималды, тестілер (жаттығулар) орын-
дау кезінде айқындалған максималды көрсеткіштердің өсуі дəлел 
болады. Бұл көрсеткіштер аталмыш бұлшық ет əрекетінің түрін 
орындауға қажет организмнің максималды қызметтік мүмкіндіктерін 
көрсетеді. Мысалы, төзімділік жаттығуларының əсері жөнінде 
организмнің максималды аэробтық мүмкіндіктерінің – максимал-
ды аэробтық қуаттылық пен максималды аэробты сыйымдылықтың  
(белгілі бір қуаттылықты, мысалы, ОМП деңгейіндегі аэробты 
бұлшық ет жұмысын орындау ұзақтығының) артуы куəландырады. 

Ал екінші əсер болса, стандартты максималды емес жүктемелерді 
орындау кезінде организмнің түрлі жетекші жүйелері мен мүшелері 
қызметтерінің өзгерістерінің азаюымен көрінеді.  Мəселен, 
бірдей жүктемені орындау кезінде жаттыққан адамда спортпен 
шұғылданбаған адаммен салыстырғанда немесе белгілі бір жаттығу 
кезеңінен кейін сол адамның өзінде функциялық (ЖЖЖ, өкпелік 
вентиляция, қаңқа бұлшық еттерінің жиырылу белсенділігі деңгейі 
мен мөлшері, дене температурасы, қандағы лактат, катехоламиндер 
жəне басқа да гормондардың концентрациясы, симпатикалық жүйке 
белсенділігі жəне т.б.) өзгерістер, сонымен қатар сол жүктемені 
орындау кезінде энергиялық шығындардың төмендеуі (мысалы, О2  
пайдаланудың кемуі)  азырақ байқалады. Соңғы аталған феномен 
орындалуы қозғалыстың күрделі координациясын меңгерумен жəне 
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жетілдірумен байланысты мысалы, жүзу сияқты бұлшық ет əрекеті 
түрлерінде барынша айқын көрінеді. 

Табалдырықтық жаттығу жүктемелері
Барлық жаттығулар тіптен, жүйелі түрде орындалған дене 

белсенділігі де жаттықтыру ретінде қарастырылуы мүмкін, себебі 
егер жүйелі функциялық жаттығу жүктемелері табалдырықтық 
жүктемеге жетсе немесе одан асса ғана тұтас организмнің жəне 
оның жеке жүйелері мен мүшелерінің қызметтік мүмкіндіктерінің 
жоғарылауы, яғни жаттығу əсерлері байқалады. Мұндай 
табалдырықтық жаттығу жүктемесі қарапайым (күнделікті 
тұрмыстық немесе үйреншікті жаттығу) жүктемеден жоғары бо-
луы тиіс. Сондықтан табалдырықтық жүктемелер қағидасын көбіне, 
жүктемеден өсіп отыратын прогрессивті қағида ретінде қарастырады. 

Табалдырықтық жаттығу жүктемелерін таңдау кезінде 
бағынатын ереже бойынша олар сол адамның аталмыш жаттығулар 
үшін жетекші жүйелерінің қызметтік мүмкіндіктерімен белгілі бір 
сəйкестікте болуы қажет. Мəселен, қандай да бір жаттығу жүктемесі 
аз жаттыққан адам үшін табалдырықтық немесе табалдырықтан 
жоғары жүктеме болғанымен де, жақсы жаттыққан спортшы үшін 
табалдырықтан төмен болып ықпал етпеуі мүмкін. Сондықтан да 
индивидуализациялаудың (жеке-даралаудың) педагогикалық прнципі 
айтарлықтай шамада табалдырықтық жүктемелердің физиологиялық 
принциптеріне сүйенеді. Бұл үшін жаттығу жүктемелерін анықтау 
кезінде оқытушы немесе жаттықтырушы дене шынықтыру мен 
спортпен айналысушының физиологиялық мүмкіндіктері жайында 
жеткілікті мағлұматтарды білуі тиіс. 

Жүктемені біртіндеп арттыру педагогикалық принципі де 
табалдырықтық жүктемелердің физиологиялық принциптерінің сал-
дары болып табылады, өйткені табалдырықтық жаттығу жүктемесі 
шұғылданушы адамның қызметтік мүмкіндіктерінің жоғарылау ба-
рысымен біртіндеп ұлғайып отыру керек. 

Жаттығудың түрлі міндеттерін (дене дайындығының 
жоғарылауы, спорттық нəтиженің өсуі, денсаулық күйінің жақсаруы, 
сырқаттанудан немесе зақымнан кейін жұмысқа қабілеттіліктің 
қалпына келуі жəне т.б.) шешу үшін, сонымен қатар жасы, жыны-
сы жəне жаттығу дəрежесі əртүрлі адамдар үшін табалдырықтық 
жүктемелер бірдей болмайды. Мəселен, спортшылар спорттық 
нəтижелерді жоғарылату мақсатында қолданатын салыстырмалы 
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жəне əсіресе абсолюттік табалдырықтық жүктемелер денсаулық 
күйін жақсарту мақсатында дене шынықтырумен айналысатындар 
пайдаланатын жүктемелерден айтарлықтай көп болады. Бірдей емес 
табалдырықтық жүктемелер бір жағдайда қызметтік мүмкіндіктерді 
(дене дайындығын) арттыру үшін жəне басқа жағдайда ол қол жет-
кен деңгейді ұстап тұру мақсатында қолданылады. 

Дене жүктемесінің негізгі параметрлері оның қарқындылығы, 
ұзақтығы мен жиілігі болып табылады. Бұл көрсеткіштердің 
барлығы бірге жүктеменің көлемін анықтайды. Бұл параметрлердің 
əрқайсысы жаттығу əсерінің көлемін анықтауда жеке өзіндік 
рөл атқарса да, алайда, олардың өзара ықпалдары аса күрделі 
болғандықтан, олардың əрбірінің салыстырмалы маңызы мен өзара 
алмасу дəрежесін  бөліп көрсету аса қиын. Дене жүктемесінің 
əрбір параметрінің рөлі айтарлықтай шамада жаттығу əсері туралы 
бағалайтын көрсеткіштерді таңдауға байланысты. 

Дене жүктемесінің оптималды (табалдырықтық) параметрлері 
ОМП жоғарылату мен дене салмағын (май массасын) азайту 
мақсаттарында жаттығу əсерін анықтауда бірдей болмайды. 

Табалдырықтық дене жүктемелер параметрлерінің салыстыр-
малы маңызы, сонымен қатар жаттығулар (күштік, жылдамдықты-
күштік, төзімділік, техникалық немесе ойын) түріне жəне жаттығулар 
(үзіліссіз циклдік немесе интервалды қайталау) сипатына тəуелді 
болады.

Жаттығу жүктемелерінің қарқындылығы
Төзімділікті жаттықтыру үдерісінде ауқымды циклдік 

жаттығуларды орындау кезінде жүктеме қарқындылығын 
анықтаудың бірнеше физиологиялық əдістері бар. Тура əдіс О2  пай-
далану жылдамдығын абсолютті (л/мин) немесе салыстырмалы 
(ОМП %) өлшеу немесе метаболизмдік эквивалент бірлігін анықтау 
арқылы орындалады. Қалған барлық əдістер жанама əдістер. 
Олар аэробы жүктеме қарқындылығы мен оны орындау кезіндегі 
физиологиялық көрсеткіштер арасындағы белгілі бір байланысты 
анықтауға негізделген. Мұндай көрсеткіштер ретінде ЖЖЖ мен ана-
эробты табалдырық ең көп пайдаланылады. Көп зерттелінгендіктен 
жəне қарапайымдылығына байланысты көбіне, ЖЖЖ қолданылады. 

Жаттығу жүктемесі қарқындылығын ЖЖЖ бойынша 
анықтау. Жаттығу жүктемесі қарқындылығын ЖЖЖ бойынша 
анықтау негізінде олар арасындағы тура байланыс жатыр, яғни 
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неғұрлым аэробты циклдік жүктеме көп болса, соғұрлым ЖЖЖ 
жоғары болып келеді. Жасы, жынысы жəне дене дайындығының 
деңгейі (жаттығу дəрежесі) əртүрлі адамдарда физиологиялық 
жүктеме қарқындылығын анықтау үшін ЖЖЖ абсолютті емес, са-
лыстырмалы көрсеткіштерін қолданған дұрысырық. Көбіне, ЖЖЖ 
салыстырмалы жұмыс немесе ЖЖЖ салыстырмалы жұмыс өсімі 
сияқты 2 көрсеткіштің бірі қолданылады. 

ЖЖЖ салыстырмалы жұмыс көрсеткіші (ЖЖЖмакс%) – бұл 
жүктеме кезіндегі пайызбен өрнектелген ЖЖЖ қатынасы, яғни 
жұмыс ЖЖЖ (ЖЖЖж) көрсеткішінің сол адамға тəн максимал-
ды ЖЖЖ (ЖЖЖмакс) мөлшеріне қатынасы: ЖЖЖмакс% = (ЖЖЖж / 
ЖЖЖмакс) * 100%.

Максималды ЖЖЖ (ЖЖЖмакс) анықтаудың қарапайым ережесі 
ретінде мына формула қолданылады: 220 – жас (жылмен). Мысалы, 
50 жастағы ер адамда максималды ЖЖЖ орта есеппен 170 екп/мин. 
(220-50 (жас)) құрайды  (12-тарауда балалардың ЖЖЖмакс есептеуді 
қарастырамыз). Алайда, ЖЖЖмакс мəні бойынша бір жас кезеңінде 
болса да түрлі адамдарда айтарлықтай айырмашылықтары болаты-
ны есте болу қажет. ЖЖЖж дене жаттығуларын орындап жатқанда 
есептеу керек немесе тіпті, болмағанда оны аяқтағаннан соң дереу 10 
с ішінде өлшеу керек. Қазіргі уақытта ғылым мен техниканың даму-
ына байланысты заманауи электродтардың болуына орай ЖЖЖмакс 
жəне т.б. көрсеткіштерді спорттық ойындар мен жаттығулар кезінде 
өлшеу аса қиындықтар туғызбайды. 

ЖЖЖ салыстырмалы жұмыс өсімі көрсеткіші. ЖЖЖ салыстыр-
малы жұмыс өсімі көрсеткішін анықтау үшін пульстік жұмыс резер-
він (ЖЖЖрз), яғни ЖЖЖмакс пен сол адамның тыныштық күйдегі 
ЖЖЖ (ЖЖЖт) айырмасын білу қажет: ЖЖЖрз  = ЖЖЖмакс – ЖЖЖт. 
Мысалы, ЖЖЖмакс 200 екп/мин, ЖЖЖт  70 екп/мин. болса, ЖЖЖрз 
130 екп/мин. ЖЖЖж мен ЖЖЖт арасындағы айырмашылықты 
ЖЖЖ жұмыс өсімі көрсеткіші (ЖЖЖжө) деп атайды. ЖЖЖ салыс-
тырмалы жұмыс өсімі көрсеткіші (ЖЖЖсжө) пайызбен өрнектелген 
ЖЖЖжө-нің ЖЖЖрз-не қатынасы: ЖЖЖсжө= (ЖЖЖжө/ЖЖЖрз) 
* 100%. Айталық, біздің мысалымызда ЖЖЖж 160 екп/мин. деп 
алсақ,  ЖЖЖжө (160-70) 90 екп/мин. тең. ЖЖЖрз (200-70) 130 екп/
мин. болғаны белгілі, сонда ЖЖЖсжө 70%-ға жуық (90/130*100%) 
болады. 

ЖЖЖ көрсеткіші бойынша жаттығу жүктемелері 
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қарқындылығын анықтау үшін табалдырықтық, ең жоғары («шың» 
мəні) жəне орташа ЖЖЖ мəндері қолданылады. Табалдырықтық 
ЖЖЖ егер бұл көрсеткіш төмен болса, жаттығу əсері болмайтын 
ЖЖЖ-нің (қарқындылығы) ең төменгі мөлшері. Ең жоғары ЖЖЖ 
қол жеткізу мүмкін болатын ЖЖЖ-нің (қарқындылығы) ең жоғары 
шамасы, бірақ ол жаттығу барысында одан əрі жоғарыламауы тиіс. 
Орташа ЖЖЖ аталмыш дене шынықтыру сабақтары жүктемелерінің 
орташа қарқындылығына сəйкес келетін ЖЖЖ мөлшері. 

Дене тəрбиесімен айналысатын жас ерлер мен əйелдердің 
жаттығу жүктемелері қарқындылығын анықтау үшін 12-кесте-
де көрсетілген ЖЖЖ-нің салыстырмалы көрсеткіштері бойынша 
бағдарлауға болады. 

12-кесте
Төзімділік жаттығулары үшін үлгідегі ЖЖЖ салыстырмалы 

көрсеткіштері

Көрсеткіш Салыстырмалы 
ЖЖЖ, %

Салыстырмалы 
жұмыс өсімі, %

Табалдырықтық ЖЖЖ 75 60

Ең жоғары ЖЖЖ 95 90

Орташа ЖЖЖ 85-95 80-90

Мысалы, егер бозбала үшін ЖЖЖмакс 200 екп/мин. болса, онда 
табалдырықтық, ең жоғары жəне орташа жаттығу ЖЖЖ сəйкесінше, 
150екп/мин. (200-дің 75%-ы), 190 екп/мин. (200-дің 95%-ы) жəне 
170- 190 екп/мин. (200-дің 85-95%-ы).

Неғұрлым функциялық дайындық деңгейі (төзімділік) төмен 
болған сайын, соғұрлым жаттығу жүктемелерінің (абсолютті 
жəне салыстырмалы) қарқындылығы төмен болуы тиіс. Жаттығу 
сабақтары ЖЖЖ (ЖЖЖмакс немесе ЖЖЖсжө%) мен О2 максималды 
пайдалану жылдамдығының (% ОМП) салыстырмалы деңгейлері 
төменірек кезде өту керек. 

Мəселен, жүгірумен айналысу ОМП 50-60% немесе ЖЖЖмакс    
60-70% деңгейінде ұсынылады. Бұл жағдайда ЖЖЖ бойынша 
жаттығу жүктемесін анықтау қарапайым формуламен: 180-жас 
(жылмен) жүргізіледі. Шыныққандық артқан сайын жүктеменің 
салыстырмалы қарқындылығы біртіндеп, ОМП 80-85% (ЖЖЖмакс 
95%-ға дейін) жоғарылап отыру қажет. 
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Жаттығу жүктемесі қарқындылығын сипаттайтын тағы бір 
пульстік көрсеткіш – ЖЖЖт мен ЖЖЖсжө қосындысы болып табы-
лады. 

Əртүрлі жастағы адамдар үшін (ЖЖЖт 75 екп/мин. деп алынған) 
ЖЖЖсжө бойынша есептелген жаттығулық ЖЖЖ-нің жуықтап алған 
мөлшерлері  13-кестеде көрсетілген. 

Жаттығу жүктемесі қарқындылығын анаэробты 
табалдырық (АнТ) бойынша анықтау. Соңғы жылдары АнТ-қа 
сəйкес қарқындылықты төзімділік жаттығулары (аэробты жұмысқа 
қабілеттілік) кезінде негізгі жаттығу жүктемесі қарқындылығы 
ретінде қолдану қажет деген көзқарас кең тараған (7-тарауда 
баяндалған). 

13-кесте
Əртүрлі жастағы адамдар үшін жаттығулық ЖЖЖ-нің 

жуықтап алған мөлшерлері

Жас,
жыл

ЖЖЖмакс, 
екп/мин

Табалдырықтық 
ЖЖЖ: 

60%*(ЖЖЖмакс - 
75) + 75

Ең жоғары: 
90%*(ЖЖЖмакс - 

75) +75

Орташа ЖЖЖ: 
70%*(ЖЖЖмакс - 

75) +75

20-29 190 144 179 155
30-39 185 141 174 152
40-49 180 138 170 149
50-59 170 132 161 141
60-69 160 126 152 135

ЖЖЖ бойынша жүктеме қарқындылығын анықтау кезінде 
негізінен жүрек-тамыр жүйесіне (ең алдымен, жүрекке) түсетін 
жүктеме туралы мəлімет алуға мүмкін болса, ал АТ жұмысшы 
бұлшық еттердегі метаболизммен айтарлықтай шамада байланысты 
болып келеді. Осыған орай, əрқашан бұл 2 көрсеткіштер арасында 
нақты-сандық байланыс аңғарылмайды. Алайда, орташа есеппен, 
АнТ4 (4 ммоль/л) мөлшеріне ЖЖЖмакс-нің 70-95%-ын  құрайтын 
ЖЖЖ кезінде жəне ОМП-дың 70%-ға жуық О2  пайдаланудың 
салыстырмалы жылдамдығы кезінде жетеді. Сəйкесінше, АнТ 
деңгейіндегі жаттығу жүктемелері кезінде ЖЖЖж мөлшері ЖЖЖмакс 
85%, немесе ЖЖЖсжө 80% немесе ОМП-дың 70%-нан сəл жоғары 
болуы қажет.    

3-тараудан білетініміздей, кез келген жаттығуды орындау 
кезінде үш: 1. Анаэробтық фосфагендік (алактаттық);
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2. Лактацидтік (гликолиздік);
3. Аэробтық (оттектік, тотығу) энергиялық жүйелер іске 

қосылатын.
Анаэробтық жəне аэробтық энергиялық жүйелерге сəйкес бар-

лық жаттығуларды анаэробтық жəне аэробтық деп екіге бөлінетіні 
белгілі. Біріншісінде энергия өнімділіктің анаэробтық, екіншісінде 
аэробтық бөлімдері басым болып келетін. 

Қазіргі кезде Еуропада жүктеме табалдырықтарын анықтаудың 
келесідей əдістері жиі қолданылады.

Аэробты табалдырық (АэТ) дегеніміз басқаларына қарағанда 
жоғары болып, қандағы лактат мөлшері тұрақты деңгейде сақтала-
тын минимальді жылдамдық (52-сурет). 

А                                                               Ə

52-сурет. Қандағы лактат мөлшері бойынша аэробты табалдырықты 
анықтау

52 А-сурет бойынша лактат мөлшері мəнінің аэробты механизм-
дерден кейін, қажетті анаэробты механизмдердің «өшірілуі» сал-
дарынан төмендеу тенденциясы байқалады. Бұл жағдайда аэробты 
табалдырықтан төмен мəнді көреміз. Ал аэробты табалдырыққа 
жеткеннен кейін анаэробты механизмнің қосылуынан қандағы лак-
тат концентрациясы артып отырып, шамамен, 2 ммоль/л-ге жеткенде 
тұрақтанады (52 Ə-сурет).

Аэробты табалдырық – бұлшық еттерде сүт қышқылы 
жинақталып үлгермеген максималды жүректің жиырылу жиілігі 
(ЖЖЖ). Шыныққан спортшының аэробты табалдырығы көбіне, 
орта есеппен, 170-180 екп/мин. болады (В. Бубликов).
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Сонымен, аэробты табалдырықтан жоғары болса, тіпті, жүктеме 
қарқындылығы бұрынғы деңгейде қалса да қандағы лактат мөлшері 
арта береді. Бұл табалдырықтан төмен болғанда глюкоза оттегі 
көмегімен (аэробтық – оттектік, тотығу арқылы)  ыдырайды, ал 
бұл мəннен жоғары болғанда организм анаэробты режимде жұмыс 
істей бастайды. Нəтижесінде бұлшық еттер оттегімен аса қанығып, 
бұлшық еттің ауырсыну сезімін тудырады. Сонымен қатар жүктеме 
аэробты табалдырықтан жоғары болған кезде белоктардың ыдырауы 
басталып, ал майлардың ыдырауы тоқтайды.  

Анаэробты табалдырық (АнТ) – басқаларына қарағанда жоғары 
болып қандағы лактат мөлшері тұрақты деңгейде сақталатын макси-
малды жылдамдық (53-сурет).

53-сурет. Қандағы лактат мөлшері бойынша анаэробты табалдырықты 
анықтау

Егер  біз АэТ-тан жылдамдықты біраз арттырсақ, жүректің жиы-
рылу жиілігі (ЖЖЖ) қатар жоғарылайды жəне лактат мөлшері 
де арта түседі.  Мысалға, 1-ден 2 ммоль/л дейін өтіп, жаңа мəнге 
жетісімен ол өзгеріссіз қалады. Анаэробты табалдырықтағы лак-
тат мөлшері шамамен, 4 ммоль/л жуық болады. АнТ жоғары болған 
кезде жылдамдықпен қатар ЖЖЖ жоғарыламайтынын атап өткен 
жөн. Жаттыққан спортшыларда АнТ шамамен ЖЖЖмакс-нің 95%-
ына тең. АнТ туралы дене сапаларын жетілдірудің физиологиялық 
механизмдері 7-тарауда да баяндалған. 
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Жаттығу жүктемелерінің ұзақтығы 
Жаттықтыру жүктемесі жаттығу əсерін тудыру үшін жеткілікті 

ұзақ болуы тиіс. Бұл жаттықтыру сабақтарына, ондағы жекелен-
ген жаттығулар ұзақтығына жəне тұтас алғандағы жаттығу цикліне 
қатысты. Бір жағынан, жаттығу жүктемелерінің қарқындылығы 
мен ұзақтығы арасындағы жəне екінші жағынан, олардың жаттығу 
əсерімен байланысы өте күрделі.  Ол көптеген факторларға байла-
нысты, атап айтқанда, əсіресе, қандай физиологиялық жүйелер мен 
дене қимылы сапасының жаттықтырылатынына байланысты. 

Мəселен, күніне бір рет ұзақтығы бірнеше секунд максималдыға 
жуық қайталама жиырылу да бұлшық ет күшінің артуына əкеледі. 
Мұндай қысқа мерзімдік жүктеме тіпті, жоғары қарқындылықты 
болса да, төзімділіктің өзгеруіне (оттегі тасымалдау жəне оттегі 
утилдеу жүйелері мүмкіндіктерінің жоғарылауына) жеткілікті 
дəрежеде ықпал ете алмайды. 

Жаттығу əсері едəуір байқалатын дене шынықтыру сабақтарының 
жалпы табалдырықтық ұзақтығы аэробты (төзімділік) жаттығулар 
үшін – 10-16 апта (2,5-4 ай), ал анаэробты (күштік-жылдамдық) 
жаттығулар үшін – 8-10 апта (2-2,5 ай) болады. Жүгірумен айна-
лыса бастаған адамдарда 2-3 айлық жаттығудан соң (бастапқы 
деңгейіне байланысты) ОМП 5-25% артса, ал 2-3 жылдан кейін ОМП 
жоғарылауы 40%-ға (45-тен 65 мл/кг*мин) жоғарылайды. Ең жоғары 
функциялық (спорттық нəтижелерге) көрсеткіштерге жетуге қажетті 
оптималды ұзақтық жайында спортпен шұғылданбайтын адамдар, 
бірнеше аптадан бірнеше жыл жаттығып жүргендер мен айтулы 
спортшылар сияқты əртүрлі тұлғаларға тəн мəліметтерді салыстыру 
арқылы ғана əзірге бағалау мүмкін болып табылады. Алайда, мұндай 
салыстыру қандай шамада айырмашылық жаттығу ұзақтығы (жəне 
режимі) мен қандай шамада тұқым қуалай берілгенін айқындауға 
мүмкіндік бермейді (Толығымен тараудың соңында баяндалады). 

Жаттығу жүктемелерінің жиілігі
Жаттығу жүктемелерінің жиілігі сонымен бірге жаттығу 

жүктемесінің басқа да параметрлерімен (қарқындылығы жəне 
ұзақтығымен) күрделі өзара байланысты келеді əрі  жаттығу 
мақсаты мен түрлері əртүрлі жаттығушылар үшін бірдей емес.  Дене 
шынықтыру сабақтарында бірдей нəтижеге күнделікті орындала-
тын салыстырмалы қысқа (қарқынды) жаттығулар мен аптасына 
2-3 рет орындалатын ұзақ мерзімдік (бірақ қарқындылығы азырақ) 
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жаттығулар арқылы да жету ықтимал. Аптасына 3 реттен жоғары 
дене шынықтыру сабақтары жиілігін арттыру ОМП өсіміне қатысты 
қосымша жаттығу əсерін бермейді. 

Мəселен, жалпы ұзақтығы 7-13 аптаға дейін созылған интер-
валды қайталау жүктемелер режимінде орындалған жаттығудың  
жиілігі аптасына 2, 4 немесе 5 рет болғанда да жас ер адамдар мен 
əйелдерде орта есеппен, ОМП өсімі ұқсас болған. 

Жаттығу сабақтарының табалдырықтық жиілігі төзімділік 
жаттығулары үшін аптасына 3-5 рет, жылдамдықты-күштік 
жаттығулар үшін аптасына 6 рет. Жаттығу жүктемелері жиілігі 
мен ұзақтығының, атап айтқанда ОМП өсіміне қатысты белгілі бір 
өзара ауысымы бар. Дегенмен, егде жастағы адамдарда неғұрлым 
жаттығу сабақтары  жиірек əрі ұзағырақ болса, соғұрлым ОМП өсімі 
жоғарырақ болады. 

Жаттығу жүктемелерінің көлемі
Жоғарыда айтып өтілгендей, жаттығу жүктемелерінің 

қарқындылығы, ұзақтығы жəне жиілігі бірігіп, оның көлемін 
анықтайды. Егер қарқындылық мөлшері табалдырықтық немесе 
одан жоғары болса, онда жалпы көлем жаттығу əсерінің артуының 
маңызды факторы болып табылады. Тұтасымен алғанда, жаттығу 
сабақтары (жүктеме көлемі) неғұрлым жиірек жəне ұзағырақ бол-
са, соғұрлым жаттығу əсері көбірек болады. Бұл əсіресе, төзімділік 
жаттығуларына қатысты. 

Дене шынықтырумен шұғылданатын адамдарда қарқындылығы 
төмен, ұзақтығы жоғары жəне керісінше, қарқындылығы жоғары, 
ұзақтығы төмен болып саналатын 2 жаттығу режимі кезінде де  
дене дайындығы деңгейінің жоғарылауы ұқсас келеді. Жаттығудың 
жалпы энергиялық құндылығы (энергия шығындалуы тең) бірдей 
болғанда жаттығу нəтижесі қолданылған циклдік жаттығулар 
түрлерімен (жүгіру, жүріс, жүзу жəне т.б.) аса байланысты бол-
майды. Атап айтқанда, ОМП жоғарылауы жаттығу жүктемелерінің 
қарқындылығы, жиілігі мен ұзақтықтарымен, яғни олардың жалпы 
көлемімен тікелей байланысты жəне əртүрлі режимде орта есеппен, 
5-25%-ға ауытқиды. 

Сонымен қатар жаттығу жүктемесінің көлемі мен жаттығу əсері 
арасында сызықтық байланыс жоқ. Мысалы, жалпы көлемі аптасы-
на 2 сағаттық жүктеме ОМП 0,4 л/мин-қа арттыруы мүмкін. Апта-
сына 4 сағатқа дейін жүктеменің жалпы көлемін екі еселеу ОМП 
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жоғарылауын 2 есеге, яғни 0,8 л/мин-қа дейін жоғарылатпайды, тек 
0,5-0,6 л/мин-қа дейін ғана арттырады. 

Жаттығу əсерінің арнайылығы
Бір жаттығуды жүйелі түрде орындап отыру оның соғұрлым жақ-

сы орындалуын қамтамасыз ететін организмнің арнайы бейімделуін 
тудырады. Мұндай бейімделу  жаттықтырылу нəтижесінің (спорттық 
нəтиженің) аса жоғарылауымен жəне оны орындау үнемділігінің ар-
туымен көрінетін арнайы жаттығу əсерлерінде көрінеді. Сондықтан 
осыған орай жаттығу программалары аталмыш жаттығуды немесе 
дене (спорттық) шынықтырудың сол түрін орындауға қажетті арнайы 
физиологиялық қабілетін дамытатындай болып жүктемелердің 
арнайылық қағидасы бойынша құрылу қажет. 

Жаттығу əсері арнайылығы айтарлықтай дəрежеде 
табалдырықтық жүктеме принципімен байланысты. Өйткені 
жаттығу əсері тек жаттықтыру үдерісінде жүктеме табалдырықтық 
деңгейге жететін немесе одан да асатын аталмыш жаттығуды орын-
дау үшін жетекші мүшелер, жүйелер мен механизмдерге қатысты 
ғана көрініс береді.  Сəйкесінше, жаттығу əсерінің арнайылығы 
жаттықтыру жаттығуларының іске асырылуына қатысатын бұлшық 
ет топтарының құрамы мен белсенділік дəрежесі, қозғалыс 
координациясының жетіле түсуімен, жетекші дене (қимыл) 
сапаларының, жетекші энергиялық жүйелер деңгейлерінің басым 
болуымен немесе сөзсіз жоғарылауымен айқындалады. 

Көптеген дене жаттығулары арасынан функциялық 
сұраныстарының сипаты, яғни жетекші қимыл сапасы мен 
энергиялық жүйе, қозғалыс кординациясы, жаттығуға қатысатын 
бұлшық ет топтарының құрамы бойынша бір-бірімен ұқсас 
жаттығуларды бөліп көрсетуге болады. Бұл жағдайда əртүрлі 
белгілері бойынша ұқсас жаттығуларды шынықтыру, жаттықтыру 
ретінде қолдану ұқсас ортақ жаттығу əсерін тудыруы мүмкін. 

Мысалы, төзімділік пен оның физиологиялық (оттегі тасымал-
дау мен оттегі утилдеу жүйелері мүмкіндіктерінің жоғарылауы) 
механизмдері жүру, жүгіру, жүзу, шаңғымен жүру, коньки тебу, вело-
сипед тебу сияқты алуан түрлі жаттығуларды жаттықтыру ретінде, 
яғни шынықтыру мақсатында қолданған кезде жетілдіріледі.  

Алайда, организмге неғұрлым функциялық сұраныстар жоғары 
болған сайын, соғұрлым жаттығу нəтижесінде физиологиялық 
реакциялардың арнайылылығы мен олардың арнайы бейімделуі 
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көбірек сипат алады. Сондықтан да сауықтыру мақсатында 
қолданылатын дене шынықтыру сабақтары мен спорттық 
жаттықтырудың бастапқы кезеңдерінде жалпы жаттығу əсерін 
тудыратын, яғни жалпы дамытатын жаттығулар  сияқты сан ал-
уан ұқсас жаттығулар кең қолданылады. Функциялық сұранысты 
(функциялық дайындық) арттыра отырып, спорттық нəтижені əрі 
қарай өсіру үшін жаттығу арнайылығы принципі көбірек ескерілуі 
қажет. Жоғары спорттық шеберлік деңгейінде жаттықтырудың ба-
рынша жоғары əсеріне, яғни спорттық нəтиженің өсуіне сол спорт 
(жарыс) түрі үшін негізгі болып табылатын спорттық жаттығуларды 
жаттықтыру мақсатында қолданған кезде қол жеткізілетіндігі жалпы 
ереже болып саналады.   

Қимыл дағдысына (спорттық техникаға) қатысты жаттығу 
əсерінің арнайылығы

Кез келген спорттық жаттығуды орындау бұлшық ет қызметінің 
арнайы ерекшеліктерімен, яғни олардың арнайы жиынтығы, 
белсенділік дəрежесі, қосылу жəне ажыраудың уақыттық 
бірізділігімен  сипатталады. Бұл аталған барлық ерекшеліктер 
қозғалысты басқарудың арнайы орталық жүйке программасының 
жүзеге асырылуымен анықталады.  Жаттықтыру үдерісінде бұл 
программа біртіндеп жетілдіріле түседі, бұл жаттығуды орын-
дау техникасының (нəтижесі мен үнемділігінің) жақсара түсуімен 
көрінеді. 

Жоғары спорттық нəтижеге жəне  (немесе) жаттығуды 
орындаудың жоғары үнемділігіне жету жайында сөз қозғағанда, 
оның айтарлықтай шамада қимыл дағдысының (оны орындау 
техникасының) жетілуіне тəуелді болатынын атап өткен жөн.  
Əрі жаттықтыру жаттығуларын таңдау кезінде жаттығу əсерінің 
арнайылылығы принципі басты рөл атқаруы тиіс. 

Мысалы, егер иықтың бүккіш бұлшық еттері статикалық 
(изометриялық) күші шынтақ буынының 115° бұрышында үнемі 
жаттықтырылса, жаттықтырылған бұлшық еттің максималды ерік 
күшінің ең жоғары өсімі осы бұрышта байқалады. Динамикалық 
(изокинетикалық) жаттығу кезінде динамикалық күштің ең жоғары 
өсімі жаттықтыру жүргізілген қозғалыс жылдамдығы кезінде 
көрінеді. Изометриялық күштік жаттығулар көп дəрежеде бұлшық 
еттің изометриялық (статикалық) күшін арттырса, ал динамикалық 
күшті аз əсер етеді немесе мүлдем өзгертпейді. Динамикалық 
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күштік жаттығулар жоғары дəрежеде жаттықтырылған бұлшық 
еттің динамикалық күшін жоғарылатса, ал олардың статикалық 
(изометриялық) күшін аз дəрежеде жоғарылатады. 

Қимыл дағдысына (спорттық техникаға) қатысты ең жоғары 
жаттығу əсеріне негізгі жаттықтыру жүргізілетін жаттығуларда қол 
жеткізіледі. 

Жетекші дене (қимыл) сапасына қатысты жаттығу əсерінің 
арнайылығы. Бұл феноменді ашып көрсететін нақты мысал ретінде 
бұлшық ет күшін жаттықтыру нəтижесінің төзімділікке аз ықпал 
ететіндігін, ал төзімділік жаттығуларының көбіне, бұлшық ет 
күшін өзгертпейтіндіктерін айтуға болады. Жылдамдықты-күштік 
жаттығулар көп шамада спортшының жылдамдықты-күштік 
қасиеттерін арттырса, ал төзімділіктің дамуына əкелетін жүйелер 
мен механизмдерді аз дамытады немесе мүлдем дамытпайды. 
Керісінше, төзімділікке жаттықтыру бұлшық ет қуаттылығына 
жауапты жүйелер мен механизмдерді аз жұмылдыра отырып, 
төзімділіктің жоғарылауына əкеледі. 

Қажетті дене (қимыл) сапасын дамыту үшін жаттықтырылатын 
сапаның даму деңгейіне жауапты жəне осыған орай оның барын-
ша нəтижелі дамуына  ықпал ететін физиологиялық жүйелер мен 
механизмдерді көп дəрежеде іске қосатын арнайы жаттықтыру 
жаттығулары мен режимдері қолданылуы тиіс (3-тарау, 23-суретті 
қараңыз). 

Белсенді бұлшық ет тобы құрамына қатысты жаттығу 
əсерінің арнайылылығы. Бұл феномен жайында барынша жоғары  
функциялық көрсеткіштер мен ең жоғары үнемділік негізгі 
жаттықтырылатын бұлшық ет топтарын жұмылдыра орындалатын 
жаттығуларды орындау кезінде көрінуі куəландырады. Мысалы, 
білікті спортшыларда ОМП ең жоғары деңгейі арнайы (жарыстық) 
жаттығуларды орындау кезінде тіркелген. Жаттықпаған адамдарда 
ОМП ең жоғары мəні тредбанда жүгіруде, ескек есушілерде ескек 
есу кезінде, велосипедшілерде велоэргометрде жұмыс кезінде, 
конькишілерде конькимен жүгіру кезінде байқалған. Жаттықпаған 
адамдарда ОМП тредбанда жүгіруге қарағанда жүзу кезінде төмен. 
Жүзгіштің біліктілігі артқан сайын соғұрлым оның ОМП  жүгіру 
кезіндегі мəніне тақай бастайды. 

Белсенді бұлшық ет тобы құрамына қатысты жаттығу əсерінің 
арнайылығына жаттығуға дейінгі жəне кейінгі бір адамдарға 
жүргізілген зерттеу нəтижелері нақты дəлел болып табылады. 



247

Жаттығу əсерінің арнайылығы кей жағдайларда белсенді 
бұлшық ет массасының құрамымен ғана емес, сонымен бірге оның 
көлемімен де анықталады. Əсіресе, бұл төзімділік жаттығуларына 
қатысты жақсы көрінеді. Осымен бір жағынан, көптеген бұлшық 
ет топтарының белсенді қатысуымен орындалатын жүгіру 
жаттығуларының велоэргометрге (велосипедке) немесе жүзуге 
қарағанда неғұрлым тиімдірек болатыны түсіндіріледі.  

Сыртқы ортаның əртүрлі жағдайларында көрінетін жаттығу 
əсерінің арнайылығы. Жаттығу сыртқы ортаның белгілі бір 
жағдайларында орындалады.  Сəйкесінше спортпен жаттығушы 
организміндегі адаптациялық өзгерістер осы қоршаған орта 
жағдайларына оның барынша оптималды бейімделуін қамтамасыз 
етеді. Мəселен, жазықта жүргізілген төзімділікке жаттықтыру 
үдерісінде дамыған арнайы адаптациялық өзгерістер төзімділіктің 
осы арнайы жағдайларында жоғарылауына əкеледі. Сондықтан 
да биіктіктің гипоксиялық жағдайларына жоғары тұрақтылықты 
қамтамасыз етуде оптималды жəне тіпті, барабар болып табыл-
майды.  Бұл бір жағынан, неліктен көбіне мықты жаттыққан 
спортшылардың жаттықпаған адамдарға қарағанда гипоксиялық 
жағдайға ерекше жоғары тұрақтылыққа ие болмауын түсіндіреді. 
Керісінше, сыртқы ортаның гипоксиялық жағдайларында ұзақ уақыт 
болу үдерісінде осы арнайы жағдайда жаттығушы организмінде 
оның жұмысқа қабілеттілігін жоғарылатуға əкелетін арнайы 
адаптациялық өзгерістер туындайды. Сонымен қатар спортшының 
мұндай биіктікте жаттығуының акклиматизациялық бейімделуі 
жазықтағы сияқты басқа арнайы жағдайларда жұмыстарды орындау 
кезінде елеулі артықшылықтар бермейді. 

Бейтарап температуралық жағдайларда жүргізілген ешқандай 
жаттығу толығымен арнайы жылуға бейімделуді алмастыра ал-
майды, яғни арнайы акклиматизация жүргізілмесе, спортшыда 
жаттықтыру əсерлері (функциялық дайындық, спорттық нəтиже) 
үнемі дайындық өткен бейтарап жағдайларға қарағанда ыстық жəне 
ылғалды ауа ортасында төмен болады. 

Жоғарыда айтылғандар спортшы дайындығы жарыс өткізілетін 
жағдайларда жүргізілу қажеттігін көрсетеді. 

Жаттығу əсерінің кері қайтымдылығы
Жаттығу əсерінің бұл қасиеті табалдырықтық деңгейден төмен 

болатын жаттығу жүктемелері кеміген кезде біртіндеп азаюымен 
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немесе жаттығуды толық тоқтатқанда мүлдем жойылып кетуімен 
көрінеді. Жаттығу жүктемелерін жоғарылатқаннан соң немесе 
жаттықтыруды қайта бастағанда қайтадан жаттығудың оң əсерлері 
көріне бастайды. Дене шынықтырумен жүйелі түрде шұғылданатын 
адамдарда жұмыс қабілеттіліктің айтарлықтай төмендеуі жаттығу 
əсері тоқтағаннан соң 2 аптадан кейін-ақ байқалса, ал 3-8 ай-
дан соң дене дайындығының деңгейі жаттыққанға дейінге мəнге 
жетіп жығылады. Əсіресе, жаттығу əсері (тиімділігі) жаттығуды 
тоқтатқан соң немесе жаттығу жүктемелерін шұғыл төмендеткеннен 
кейін алғашқы кезеңдерде тез азаяды. Жаттықтыру нəтижесінде 
қол жеткізілген оттегі тасымалдау жүйесі қызметі функциялық 
көрсеткіштерінің өсімі алғашқы 1-3 айда екі есеге дейін төмендейді. 
Дене шынықтырумен өте ұзақ уақыт бойы шұғылданбаған тұлғалар-
да жаттықтырудың оң əсерінің көбі жаттығуды тоқтатқаннан кейінгі 
1-2 айда жоғала бастайды. Тіптен, жоғары дəрежеде жаттыққан 
спортшылардың өзінде зақым алуға, т.б. байланысты жаттығу ба-
рысында орын алған қысқа үзілістер дене жұмыс қабілеттілігінің 
елеулі төмендеуін тудырады. 

Жаттығуды тоқтатудың теріс əсерлерінің көрінуінде оның 
ұзақтығы ғана емес жəне гипокинезия дəрежесі де айтарлықтай рөл 
атқарады, яғни неғұрлым жаттығуды тоқтатқаннан кейінгі кезеңде 
адамның жалпы қозғалыс белсенділігі жоғары болған сайын, 
соғұрлым жаттығу əсері баяуырақ жəне азырақ төмендейді. 

Ұзақ мерзімдік гипокинезия аз белсенділіктің бастапқы 
кезеңдерінде жылдамырақ жүретін ОМП төмендеуін тудырады. Ги-
покинезия ең алдымен, оттегі тасымалдау жүйесінің, бірінші кезекте 
жүрек-тамыр жүйесінің максималды мүмкіндіктерінің төмендеуіне 
əкеледі. 

Жаттығуды тоқтату бұрын жаттыққан бұлшық 
еттердегі қылтамырлар санының (тығыздығының) азаюына 
(декапилляризацияға), бұлшық ет талшықтарының жіңішкеруіне 
(гипотрофиясына), олардың тотығу потенциалының, əсіресе, баяу 
бұлшық ет талшықтарындағы төмендеуіне əкеледі. 

Жаттығу əсерінің қайтымдылығы қасиеті жүктеме қарқынды-
лығы жеткілікті (табалдырықтық немесе табалдырықтан жоғары)  
болатын жаттығу сабақтарының уақтылы өтуін талап етеді. Бұл 
қасиет жаттығудың қайталамалық жəне жүйелілік педагогикалық 
принципі негізінде жатқан маңызды биологиялық фактор. Атал-
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мыш принципті  жүзеге асыру (жаттығу режимін анықтау) кезінде 
жаттығудың мақсатын ескеру қажет, өйткені  жаттықтыру əсерін 
сақтау үшін жаттығу əсерін жоғарылатуға қарағанда азырақ жəне 
неғұрлым сирегірек жаттықтыру жүктемелері жеткілікті. 

Мəселен, дене шынықтырумен шұғылданушыларда аптасына 2 
ретке дейін жаттығу жиілігін төмендету ОМП мөлшері мен басқа да 
(бірақ барлығын емес) жаттығу əсерінің функциялық көрсеткіштерін 
салыстырмалы тұрақты деңгейде ұстап тұруға (бірақ жоғарылатуға 
əкелуге емес)  мүмкіндік берді. Жаттығу жиілігін аптасына 1 рет-
ке дейін азайту жаттығудың оң əсерінің жоғалуын тек кешеуілдетті, 
бірақ оның жойылмауына жол бермеді. 

Шыныққандық

Жаттығу үдерісін дұрыс ұйымдастыру арнайы жүктемелерге 
спортшының бейімделуі күйіне немесе шыныққандық күйіне 
əкеледі. 

Шыныққандық дегеніміз – жүйелі түрде жаттығу ықпалынан 
тірі организмнің қызметтік мүмкіндіктерін өзгерте алу қасиеті. 
Ол адамның дене жаттығуына қабілеттілігін жəне оның жүйелі 
орындалған арнайы дене жаттығулары ықпалынан өзінің ар-
найы қызметтік мүмкіндіктерін жоғарылату қабілетін сипаттай-
ды. Шыныққандық сандық жағынан (шыныққандық дəрежесі) 
жаттығу əсерінің мөлшерімен бағалануы мүмкін, яғни неғұрлым сол 
жаттықтыруға организм көбірек жауап берген сайын, сəйкесінше, 
соғұрлым шыныққандық жоғары болады. 

Шыныққандық жынысы мен жасы əртүрлі адамдарда 
айтарлықтай айырмашылыққа ие, яғни оларға берілген сол бір 
жүктеменің өзі оларда бірдей əсер тудырмайды. Тіптен жасы да, жы-
нысы да бірдей бір топтың ішінде шыныққандықтың өте үлкен же-
ке-дара  вариацияларын орын алған. 

Шыныққандыққа жаттығу əсері арнайы болған сияқты, оған 
да арнайылық тəн. Мысалы, бір адамдар күштік жаттықтыру 
кезінде шыныққандықтың жоғары дəрежесін көрсетсе, алайда, 
төзімділікке жаттықтыру кезінде ол байқалмауы мүмкін. Басқалар, 
керісінше,төзімділік жаттығуларына жоғары қабілетті болып келсе, 
дегенмен, күштік жаттықтыруға  жауап ретінде оларда бұлшық ет 
күшінің айтарлықтай өсімі орын алмайды. 
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Бірдей жаттығу тек шыныққандықта тұрған айырмашылықтан 
ғана емес түрлі адамдарда əртүрлі əсер тудыруы  мүмкін. Қандай 
да бір дене сапасын жаттықтырудың (белгілі бір жаттығуларда 
спорттық нəтиженің жоғарылауы) бір əдісі бір адамдарға барынша 
ықпал етсе, жаттықтырудың өзге əдісі басқалар үшін тиімді болады. 
Осыған орай, бірдей жаттықтыру əдісін қолдану əртүрлі адамдарда 
сол дене шынықтырудың түріне шыныққандықты əртүрлі дəрежеде 
дамытуы ықтимал. 

Жасы-жынысы бойынша бір топқа жататын адамдардың 
шыныққандық дəрежесі айтарлықтай шамада функциялық 
көрсеткіштердің (спорттық нəтиженің) бастапқы (жаттықтыруға 
дейінгі) деңгейімен анықталады. Түрлі мүшелер, жүйелер, ме-
ханизмдер қызметтік мүмкіндіктерін жəне тұтас организмнің 
функциялық дайындығын (жаттығу дəрежесін) сипаттайтын  əртүрлі 
көрсеткіштер жаттықтыру ықпалынан бірдей өзгермейді. Дегенмен, 
жалпы ереже бойынша неғұрлым осы көрсеткіштердің бастапқы 
(жаттықтыруға дейінгі)  деңгейлері төмен болған сайын, соғұрлым 
олар өзгеріске көбірек ұшырайды. Неғұрлым адамның жаттығу 
деңгейі (функциялық дайындығы) төменірек болса, соғұрлым оның 
шыныққандық дəрежесі жоғары болады. 

Я. К. Коц бойынша жаттықтыру əсерінің даму жылдамдығы 
мөлшері бойынша шыныққандықтың 4 нұсқасы бар: 

1. Жоғары жылдам шыныққандық (үлкен жəне жылдам өсетін): 
жүйелі жаттығудың алғашқы кезеңдерінде барынша жылдам өсіп 
барып, содан соң «қанығу деңгейіне» (мүмкіндігінше максималды 
жаттығу əсеріне) баяу (асимптотикалық-нышансыздық) жуықтай 
отырып, аз өзгеретін үлкен əсер;

2. Жоғары баяу шыныққандық (үлкен, бірақ баяу): біртіндеп, 
баяу өсіп отыратын үлкен жаттықтыру əсері;

3. Төмен жылдам шыныққандық (үлкен емес, бірақ жылдам 
өсетін): жүйелі жаттығудың салыстырмалы қысқа кезеңінде-ақ 
көрінетін жəне тез артатын, əрі қарай аз өзгеріске ұшырайтын үлкен 
емес жаттықтыру əсері;

4. Төмен баяу шыныққандық (үлкен емес жəне баяу): жүйелі 
түрде жаттықтыру үдерісінде баяу өсетін азғантай жаттығу əсері.  

Жоғарыда айтылып өткендей, шыныққандық дəрежесі 
айтарлықтай шамада организмнің физиологиялық қызметтерінің 
бастапқы деңгейімен байланысты. Бұл деңгей адамның өмір сал-
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тымен, атап айтқанда, дене белсенділігі, тамақтану сипаты жəне 
бұрынғы жаттықтырылуы дəрежесімен анықталады. Деген-
мен, адамның қызметтік мүмкіндіктерін, сонымен қатар жаттығу 
ықпалынан туындайтын олардың өзгерістерінің максималды мүмкін 
болатын дəрежесін, яғни шыныққандықты  анықтауда генотип 
түсінігінің аясына біріктірілген тұқым қуалай берілетін генетикалық 
факторлар айтарлықтай рөл атқарады. 

Тұқым қуалайтын факторлардың рөлін зерттеу үшін бір 
жұмыртқалы (монозиготалы) генетикалық идентивті егіздер мен екі 
жұмыртқалы (дизиготалы) генетикалық идентивті емес егіздердің 
белгілі бір антропометриялық, морфологиялық жəне физиология-
лық көрсеткіштерін салыстыру ең кең қолданылатын əдістердің 
бірі. Мұндай салыстыру тұқымқуалаушылық коэффициентін (Н) 
анықтауға мүмкіндік береді. Бұл көрсеткіштің мөлшері бойынша 
аталмыш белгінің (көрсеткіштің) генотипке тəуелділігі дəрежесі жа-
йында бағалауға болады. Егер тұқымқуалаушылық коэффициенті 1,0-
ге тең болса, онда тұқымқуалаушылық сол белгінің (көрсеткіштің) 
жеке-дара вариативтілігін анықтайтын жалғыз себеп ретінде 
қарастырылады. Егер тұқымқуалаушылық коэффициенті нөл мен 
бір арасындағы интервалда болса, белгі бір жағынан, сыртқы орта  
факторы ықпалына ұшыраған, ал екінші жағынан, тұқым қуалай 
берілгендігін көрсетеді. 

Түрлі физиологиялық қызметтер деңгейін анықтауда 
тұқымқуалаушылықтың рөлі бірдей болмайды. Ең алдымен, 
адамның көптеген функциялық көрсеткіштері дене мөлшері мен 
пішіміне, оның  жеке буындары жəне жүрек, өкпе, қолқа диаметрі, 
т.б. сияқты кейбір ішкі мүшелердің мөлшеріне белгілі бір дəрежеде 
тəуелді болады. Көпшілік антропометриялық жəне морфологиялық 
белгілер генетикалық бақылауда болады жəне сондықтан да олар-
мен байланысты функциялық қасиеттердің тұқым қуалайтын 
уағдаластығын алдын ала анықтайды (54-сурет).

Сыртқы тыныс алу қызметі белгілі бір дəрежеде генетикалық 
болжап қойылған. Бұл сыртқы тыныс алудың өкпенің жалпы 
сыйымдылығы, қалдық жəне резервтік көлем, өкпенің тіршілік 
сыйымдылығы сияқты көрсеткіштеріне қатысты. Солай бола тұрса 
да, бұл көрсеткіштердің дене мөлшерімен байланысына негізделген 
болуы да ықтимал. Тыныс жиілігінің, сонымен қатар дене массасына 
шаққандағы  салыстырмалы өкпелік көлем мен сыйымдылықтың ге-
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нотипке тəуелділігі мүлдем байқалмайды. Сонымен бірге тынысты 
кідірту ұзақтығы, гипоксияға (изокапниялық гипоксияға) сыртқы 
тыныс алу реакциясы ерекшеліктері генетикалық факторлардың 
елеулі ықпалында болады. 

54-сурет. Оттегіні максималды пайдалануды (ОМП немесе VO2max) 
монозиготалы  мен дизиготалы егіздерде жəне егіз емес ағалы-інілерде 

салыстыру (A. Giovanelli мəліметтері бойынша)

Жүрек-тамыр жүйесі қызметінің тұқымқуалаушылық 
факторларының ықпалында болатындығына күмəн жоқ. Алай-
да, əртүрлі көрсеткіштерге бірдей ықпал етпейді. Тыныштықтағы 
ЖЖЖ аса бұл ықпалда болмайды, алайда, егер жаттықпаған адам-
дарда тыныштық күйде ЖЖЖ 60 екп/мин-тан төмен болса, ереже-
ге сəйкес олардың Тұқым қуалай спортқа бейім екендігін көрсетеді. 
Максималды ЖЖЖ жасқа жəне жынысқа қарамай генетикалық 
(тұқымқуалаушылық коэффициенті) алдын ала анықталған. 

Генетикалық факторлардың жүректің қан айдауы мен қанның 
систолалық көлем мөлшеріне ықпалы анық емес, дегенмен жүректің 
жалпы көлемі кейбір тұқымқуалаушылықпен тəуелділікте болаты-
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ны айқындалған. Тұқымқуалаушылық факторлары айтарлықтай 
шамада сол жақ қарыншаның жуандығын немесе массасын 
(тұқымқуалаушылық коэффициенті 0,55-0,70) жəне жүректің тамыр-
лар торының (капилляризация) ерекшеліктерін, жүрекке қан апа-
ратын артерия тамырлары қабырғасының жуандығы мен олардың 
миокард қабырғасындағы таратылуын анықтайды. Төзімділік 
жаттығулары ықпалынан генетикалық идентивті егіздердің жүрек-
тері мөлшерлеріне тəн ұқсастықтардың арта түсуі қызғылықты жайт. 

Тыныштық күйде артериялық қан қысымы деңгейінің 
тұқымқуалаушылықпен тəуелділігі туралы мəліметтер қайшылыққа 
толы. Кейбір мəліметтер бойынша артериялық қан қысымы қалыпты 
адамдарда жалпы генетикалық əсер систолалық қысымға қатысты 
50-60%-ды жəне диастолалық қан қысымына қатысты 40%-ды 
құрайды. 

Бұлшық ет композициялары, яғни олардағы баяу жəне жыл-
дам бұлшық ет талшықтарының арақатынасы генетикалық ал-
дын ала анықталған. Мəселен, монозиготалы егіздердің сол бір 
бұлшық еттерінде жылдам жəне баяу талшықтардың арақатынасы 
бірдей  деуге болады. Тұқымқуалаушылық коэффициенті баяу не-
месе жылдам талшықтар үшін ер адамдарда 0,99-ға жəне əйелдерде 
0,92-ге тең. Сонымен қатар, жылдам бұлшық ет талшықтарының екі 
түрлерінің (ІІ-А мен ІІ-В) пайыздық арақатынасы мұндай «туыстық» 
ұқсастыққа ие емес. Бұл сыртқы орта факторларының ықпалынан, 
атап айтқанда, жаттығу нəтижесінде оларда өзара айналудың мүмкін 
екендігін көрсетеді. 

Митохондриялар саны, мөлшері мен салыстырмалы мөлшері 
(тығыздығы), бұлшық ет ферменттерінің белсенділігі генотипке 
аз байланысты немесе мүлдем байланысты болмайды жəне орта 
ықпалына (жаттықтыруға) аса сезімтал келеді. 

Бұлшық ет күшінің абсолютті көрсеткіштері (Ньютон) 
тұқымқуалаушылыққа аз байланысты. Сонымен бірге салыстырма-
лы (дене массасына) «жалпы күш» тұқымқуалаушылықтың біршама 
жоғары коэффициентіне (0,6) тең, бұл аталмыш функциялық белгінің 
генетикалық механизмдермен белгілі бір уағдаластықта екендігін 
дəлелдейді. 

Бұлшық ет қуаттылығының генотипке аса көп тəуелділікте 
екендігі байқалады. Мəселен, монозиготалы жəне дизигота-
лы егіздерде Маргария тесті арқылы анықталған максималды 
қуаттылыққа 0,98-ге тең тұқымқуалаушылық коэффициенті тəн. 
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Жылдам бұлшық ет талшықтарының мөлшері, салыс-
тырмалы бұлшық ет күші, қимыл реакциясы жылдамдығы, 
қозғалыстың максималды жиілігі мен жылдамдығы, максимал-
ды анаэробты қуаттылық пен лактацидті энергиялық жүйелер 
сыйымдылықтарының генетикалық негізделуі айтарлықтай шамада 
адам қабілетінің жылдамдықты-күштік деңгейінің туа пайда болған 
сипатын анықтайды. «Ұлы спринтерлер туа бітеді»  деп тегін айтыл-
маса керек.

Максималды аэробты қуаттылық (оттегіні максималды пай-
далану) барынша дəрежеде тұқым қуалай беріледі. ОМП жоғары 
көрсеткіштері тек төзімділік спорт түрлері бойынша жоғары 
дəрежеде жаттыққан тұлғаларда ғана емес жəне спортпен жүйелі 
шұғылданбайтын адамдарда да тіркелген. Мысалы, дизигота-
лы егіздерде монозиготалы егіздермен салыстырғанда жоғарырақ 
ОМП жұп ішілік вариабелділік аңғарылған. Туа біткен ОМП ал-
дын ала анықталуы (ер адамдарда 93,4% жəне 95,9% ер мен əйел 
адамдарда бірге) жасқа жəне жынысқа байланысты ықпалдарға аз 
ұшырайды. Субмаксималды аэробты жұмысқа қабілеттілік те көп 
шамада генетикалық фактормен алдын ала анықталады. PWC 170 
көрсеткіші үшін тұқымқуалаушылық коэффициенті 0,9 жуық. 

ОМП жоғары мəнінің, организмнің жоғары аэробты (оттегі та-
сымалдау) мүмкіндіктерін анықтайтын көптеген физиологиялық 
факторлар мен механизмдердің, баяу бұлшық еттердің ұлғайған 
мөлшерінің генетикалық қалыптасуы төзімділікті қажет ететін 
спорт түрлерінде жоғары нəтижелерге жетуде организмнің зор 
мүмкіндіктерін анықтайды («Ұлы стайерлер туа бітеді»). 

Шыныққандық дəрежесін анықтауда тұқымқуалау-
шылықтың рөлі күмəн тудырмайды. Генотипі əртүрлі адамдарды 
бірдей жаттықтыру бірдей нəтиже бермейді, яғни жаттықтыруға 
организмнің сезімталдығы (шыныққандық) айтарлықтай шамада ге-
нотипке байланысты. 

Мəселен, монозиготалы 10 жұп егіздер 20 апта бойы төзімділік 
жаттығуларына қатысқан. ОМП орташа жоғарылауы кезінде 14% 
жеке-дара, өсім вариациялары өте елеулі  41%-ға дейін болған. Алай-
да, егіздерде жаттықтыру əсерінің шамасы (шыныққандық дəрежесі) 
ұқсас болып келген. 

Есептеулер нəтижесі бойынша төзімділік жаттығулары ықпалы-
нан ОМП өсімінің  жеке-дара вариациясының 50%-ы спортшының 
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генетикалық ерекшеліктерімен анықталса, ал оның тек 20-30%-
ы ОМП деңгейінің бастапқы (жаттығу алды) мəніне байланысты 
болған. Сонымен, шамамен, жаттығу əсерінің 70-80%-ы генетика-
лық тəуелділікте болып келеді, яғни организмнің тұқым қуалай 
берілген ерекшеліктерімен анықталады. 

Тұқымқуалаушылық адамның дене белсенділігінің (қозғалғыш-
тығының)  жалпы деңгейіне де ықпал етеді. 

Мысалы, жоғары қозғалғыштық дене белсенділігі өте жоғары 
ата-аналардың балаларында 20% жағдайларда, ал «қалыпты» 
ата-аналардың балаларында тек 4% жағдайларда айқындалған. 
Қандай да бір спорттық шынықтыру түріне қатынастары бойын-
ша монозиготалы егіздерде тек 6%, ал дизиготалы егіздердің 85% 
айырмашылық орын алған. Спорттық мамандандыруды таңдау ба-
рысында, белсенділік дəрежесі мен қол жеткізілген нəтижелердің 
толық сəйкес келуі 70% монозиготалы егіздер жұбында,  тек 22% 
дизиготалы егіздер жұбында байқалған. 

Əрбір адамның жаттығу əсерінің өсу шегі генетикалық алдын 
ала анықталған. Тіпті, жүйелі түрде жүргізілген дене жаттығулары 
да организмнің қызметтік мүмкіндіктерін генотиппен анықталған 
белгілі бір шегінен арттыра алмайды. Осыған орай генетикалық фак-
торлар жоғары спорттық нəтижелерге жетуде шешуші болып табы-
лады. Табиғи, генетикалық берілген аэробты мүмкіндіктер сыртқы 
орта (жаттығу) ықпалдарына қарамастан жеткілікті дəрежеде 
тұрақты болуы мүмкін. Атап  айтқанда, ОМП өсу шегі жеке-да-
ра генотиппен лимиттелген болуы ықтимал, сондықтан ешқандай 
жаттығу бұл кедергінің алдын ора алмайды.  

Тұқым қуалайтын факторлардың ықпалы белгілі бір сыртқы 
орта жағдайларында, атап айтқанда, денені жаттықтыру үдерісінде 
көрініс береді. Басқаша айтқанда, тұқым қуалайтын факторлар мен 
орта факторлары өзара əрекет етеді. Жоғарыда айтылғандар айту-
лы спортшылар организмінің арнайы қызметтік мүмкіндіктерінің 
жоғары екендігін жəне оның жоғары шыныққандығын анықтайтын 
бірегей генотипке ие  екендігін көрсетеді. Сайып келгенде, «ұлы 
стайерлер мен спринтерлер туа бітеді» тіркесі тек кейбір адамдардың 
ғана генетикалық бейім келетіндігін білдіреді, алайда, ол адамдардың 
айтулы спортшы болуы тек арнайы жаттықтыру нəтижесінде ғана 
жүзеге асырылады.  

Сайып келгенде, тұқымқуалаушылық факторларының ықпалы 
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дене сапаларының даму деңгейін анықтайды. Жаттықтыруға ең 
аз «көндігетін» сапаларға шапшаңдық, иілгіштік, жылдамдықты-
күштік мүмкіндіктер жатады. Оттегіні максималды пайдала-
ну (ОМП), анаэробтық мүмкіндіктер, жүректің жиырылу жиілігі 
(ЖЖЖ) максималды мəні, өкпенің тіршілік сыйымдылығы (ӨТС) 
жəне т.б. көптеген физиологиялық көрсеткіштердің өзгерістері 
генетикалық негізделген. 

Тыныштық күйде спортшылардың функциялық дайындығын 
тестілеу

Тыныштық күйде адам организмінің морфологиялық, функция-
лық жəне психофизиологиялық көрсеткіштерінің ерекшеліктері 
белгілі бір дене жүктемесіне оның функциялық дайындығының 
дəрежесін сипаттайды. 

Спорттағы функциялық тестілеу ерекшеліктері
Спортшылардың функциялық дайындығын тестілеу үшін          

жауапты, маңызды жарыстардағы мықты спортшылардың си-
паттамасы берілген чемпион моделі қолданады. Бұл моделден  
спорттық формадағы спотшылардың арнайы дене, техникалық жəне 
тактикалық дайындықтары сипаттамасын біріктіретін шеберлік 
моделі немесе спорттық-маңызды сапалары алынады. Осыдан 
функциялық дайындықтың барынша ақпараттық көрсеткіштері 
немесе мұнан да кең көлемде функциялық жəне психологиялық 
дайындық, морфологиялық ерекшеліктер, жас пен спорттық өтілі 
(стажы) кіретін спорттық мүмкіндіктер моделі анықталады. Мұндай 
əдіс спортшы дайындығының мақсатты міндеттерін жəне оның жеке 
өзіне тəн спорттық болашағын анықтауға мүмкіндік береді. 

Жұмысқа организм бейімделуінің жеке дара ерекшеліктерін 
бағалау үшін нақты бір адамның түрлі морфологиялық-
физиологиялық жəне психологиялық-физиологиялық көрсеткіштері 
туралы мəліметтер алуға мүмкіндік беретін кешенді тестілеу 
жүргізу қажет. Жаттығу үдерісінде спортшы организмінің  түрлі 
мүшелері мен жүйелерінің күйін зерттейтін бақылаудың оперативті 
(жедел) немесе ағымдағы бақылау, сатылы (этапты) бақылау жəне 
тереңдетілген медициналық тексеру сынды түрлерін қолданады 
(бақылау түрлерінің сипаттамасы 13-тарауда баяндалады).
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Тыныштық күйдегі функциялық дайындық көрсеткіштері
Спортшының орталық жүйке жүйесінде жүйке орталықтары 

лабилділігінің жоғары деңгейі, оптималды қозғыштық жəне жүйке 
үдерістерінің жақсы қозғалғыштығы (қозудың тежелуге алма-
суы жəне керісінше) байқалады. Барынша шапшаңдық сапасы-
на ие спортшының қимыл реакциясының уақыты қысқа бола-
ды, тыныштық күйдегі ЭЭГ-да секундына 11-12 тербеліс болатын 
мидың биоэлектрлік белсенділігі альфа-ырғағының жоғары жиілігі 
көрінеді. Мысалы, секундына 8-9 тербелісті құрайтын  шаңғышы-
жарыскер мен күрескерлерден айырмашылығы 1 санаттағы жəне 
спорт шеберлері баскетболшыларының 80%-да осы мəн (11-12 
тербеліс) болады.

Білікті спортшылардың қимыл аппараты сүйектердің барынша 
беріктілігі мен жуандығымен, бұлшық еттердің айқын жұмыс ги-
пертрофиясымен, олардың жоғары лабилділігі мен қозғыштығымен, 
қимыл жүйкелері арқылы қозу өтудің жоғары жылдамдығымен, 
бұлшық еттік гликоген мен миоглобин қорларымен, ферменттердің 
жоғары белсенділігімен ерекшеленеді. Бұлшық еттердің жақсы 
иннервациясын (жүйкемен жабдықталуын) жүйке-бұлшық ет 
синапстарының жуандауы мен олардың санының артуы дəлелдейді. 
Спортшыларға бұлшық етті ерікті жиырылтудың (ширықтыру) 
жоғары көрсеткіштері жəне осымен қатар олардың өте жақсы 
босаңсуы, яғни бұлшық ет қаттылығы (беріктілігі) амплитудасының 
жоғары шамасы тəн.   

Спортшыларда зат алмасу белок пен көмірсу қорларының артуы-
мен, негізгі алмасу деңгейінің төмендеуімен сипатталады, мұнда тек 
жарыс кезеңінде ғана негізгі алмасу қалпына келудің жеткіліксіздігі 
салдарынан жоғары болуы мүмкін. 

Спортшылардың тыныс алуына келсек, оларда өкпенің тіршілік 
сыйымдылығы (ӨТС) 6-8 л дейін ұлғайған, яғни тыныс алу беткейі 
кеңейген, тыныс тереңдігі артқан, осылардың ықпалы өкпе венти-
ляциясын жақсартады жəне тыныс жиілігін 10 минутта 6-12 дем 
алуға дейін төмендетеді. Тыныс алуға қатысатын бұлшық еттер 
жақсы дамыған жəне неғұрлым төзімдірек болып келеді. Мұны 
ӨТС қайталап анықтау барысында өзінің жоғары мəнін сақтап 
тұру қабілетінен байқауға болады. Тыныштық күйдегі минуттық 
тыныс көлемі тыныс жиілігі мен тереңдігінің (көлемінің) қарама-
қарсы өзгерістері салдарынан өзгеріссіз болғанымен, дегенмен, 
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максималды өкпелік вентиляция шынықпаған адамдармен (60-
120 л/мин) салыстырғанда жаттыққан тұлғаларда (100-120 л/мин) 
айтарлықтай жоғары болады. Спортшыларда, əсіресе, синхрон-
ды жүзу мен сүңгуде тынысты кідірту ұзақтығы артқан, бұл ты-
ныс алу орталығының төмен қозғыштығын жəне жақсы анаэробты 
мүмкіндіктерін көрсетеді. 

Спортшылардың жүрек-тамыр жүйесінде де адаптивті 
өзгерістер байқалады. Жаттыққан жүрек үлкен көлем мен жүрек 
бұлшық етінің жуандығына ие болып келеді. Төзімділікке 
жаттықтыру кезінде (стайер-желаяқтарда, шаңғышы-жарыскерлерде 
мен т.б.) жүрек көлемінің 1000-1200 см3 дейін ерекше ұлғаюы 
байқалады. Бұл көрсеткіш жаттықпаған тұлғаларда 700 см3 болады. 
Сонымен қатар 1200 см3-ге дейін болатын үлкен жүрек көлемі ұзын 
бойлы баскетболшыларға да тəн. Алайда, бұл шамадан аса жүрек 
көлемінің өсуі жақсы емес, себебі жүрек бұлшық етінің өзін қанмен 
қамтамасыз ету мүмкіндігі нашарлайды.   

Жылдамдықты-күштік жаттығуларға бейімделу кезінде 
жүрек бұлшық етінің жуандауы, оның жұмыс гипертрофиясы 
орын алады, ал жүрек көлемі аз дəрежеде қалыптан жоғары (800-
1000 см3) болады. Жүрек бұлшық етінің жұмыс гипертрофиясы жүрек 
жұмысының қуаттылығын жоғарылатады, сонымен қатар күштік 
жəне жылдамдықты-күштік жүктемелер жағдайында қаңқа бұлшық 
еттерінің күш салуы кезінде олардағы қан ағымын қамтамасыз етеді. 

Жүректің жалпы көлемінің артуы қанның резервті көлемінің 
жоғарылауымен қатар жүреді жəне тыныштық күйде систолалық 
қан көлемі (екпінді мөлшері) еш жоғарыламаса да, дегенмен, 
жұмыс кезінде олардың айтарлықтай өсуі резервті көлем есебінен 
қамтамасыз етіледі. Спортшыларда, əсіресе, стайерлерде жүректің 
жиырылу жиілігі  (ЖЖЖ) тыныштық күйде 40-50 екп/мин, кей 
жағдайларда тіптен, 28-32 екп/мин. төмендейді, яғни спорттық 
брадикардия байқалады. Минуттық қан көлемі нормаға (қалыпқа) 
сəйкес келеді немесе одан біраз төменірек болады. 

Спорттық форма күйіндегі спортшыларда орта есеппен, 32,3% 
жағдайларда спорттық гипотония – артериялық қан қысымының 
100-105 мм сынап бағанасы дейін жəне одан да төмендеуі байқалады. 
Бұл көбінесе, гимнасшылар мен стайер-спортшыларда кездеседі. 
Артериялық гипотония байқалуы спорттық өтілі (стаж) жəне 
спортшы біліктілігі деңгейі артқан сайын өсіп отырады. Спорттық 
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ойындарға мамандандырылған спортшыларда керісінше, тыныштық 
күйде артериялық қысым көбіне, жоғары болуы ықтимал.

Спортшылардың қан жүйесінде эритроциттер концентрация-
сы жоғары, яғни əр литрге 6*1012 болса, гемоглобин 160 г жəне 
одан да көп болады. Бұл қанның жоғары оттектік сыйымдылығын 
қамтамасыз етеді. Жаттыққан спортшы организмінде гемоглобиннің 
жалпы мөлшері (800-1000 г) шынықпаған тұлғалардағы (700 г) 
қордан асып түседі. Сілтілік резервтер жоғарылаған, яғни қанның 
тотығуына қарсы тұру жеңілірек түседі.  Қан айналымдағы қан 
көлемі де көбірек болады.

Жоғарыда аталған барлық функциялық көрсеткіштердің қайта 
құрылулары спортшылар организмінің дене жүктемелеріне жал-
пы бейімделуін, атап айтқанда таңдаулы спорт түрі жаттығуларына 
ерекше функциялық дайындығын көрсетеді. 

Шыныққандықтың ең жоғары деңгейі спорттық форма (спорттық 
бап) күйіне тəн. Бұл күй организмнің барлық физиологиялық 
жүйелерінің барынша мобильденуін, реттеуші үдерістердің 
айтарлықтай күшеюін талап етеді. Тиісінше, ол спортшының жеке 
дара ерекшеліктеріне, оның біліктілігіне жəне т.б. факторларға 
байланысты ұзақ уақыт сақталмауы мүмкін. Бейімделудің мұндай 
деңгейінің бағасы жоғары болып келеді, мұнда сыртқы ортаның 
қолайсыз əсерлеріне организмнің реактивтілігі жоғарылайды, оның 
суық тию мен жұқпалы ауруларға төзімділігі азаяды, яғни иммуни-
тет дереу төмендейді.  

Спорттық практикада жиі кездесетін спорттық бап түсінігіне дене 
шынықтыру мамандары келесідей анықтама береді (Д. Оңғарбаева, 
Г. Мадиева, Е. Алимханов, 2013): 

Спорттық бап – cпортшының арнайы дене жаттығуларын 
орындау арқылы жоғары жетістіктерге жету қабілетінің ең жоғары 
деңгейге көтерілуі.

Спорттық бапқа келу, спортшының көптеген дайындық 
түрлерін меңгеруін талап етеді, оларға физикалық қабілеттері, əдіс-
тəсілдік техникалық дайындығы, психологиялық қалпы енеді. Осы 
көрсетілген талаптардың барлығының жоғары дəрежеге көтерілуі, 
спорттық баптың деңгейін көрсетеді.

Спорттық бапқа келу адам организмінде өте күрделі 
биохимиялық, физиологиялық өзгерістердің пайда болуына əкеледі. 
Осы кезде жүйке жүйесі жұмыстарының, бұлшық еттер, қан, тыныс 
алу жүйелерінің мүмкіндігінің, дене қуатының артуы байқалады. 
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Спорттық бапқа келу негізінен:
1. Спорттық бапты қалыптастыру, жинақтау;
2. Спорттық бапты сақтау, ұстап тұру;
3. Спорттық бапты уақытша жоғалту сияқты үш кезеңнен тұрады.
Спорттық бапқа келудің алғашқы сатысында арнайы жаттығулар 

арқылы спорттық бапқа жеткізу жолдары іске асырылады. Осы 
сатыда физикалық қабілеттілікті арттыру, организм қызметін  
жетілдіру, спорт түріне қажетті əдіс, тəсілдер шеберлігін арттыру, 
психологиялық дайындық сапасын арттыру жұмыстары жүргізіледі. 
Жоғарыда көрсетілген жұмыстарды толық жүзеге асыру арқылы 
ғана спорттық бап талабына жету мүмкін болады.

Егер спортшы белгіленген жұмыстарды толық орындамаса не-
месе бұрынғы жаттығу көлемінен арта алмай жатса, онда ол өзінің 
бұрынғы көрсеткішін ғана қайталауы ықтимал, ал оның жоғары 
көрсеткіштерге жету мүмкіндігі төмен болады. 

Екінші кезеңде спорттық бапқа келу қалыптасып, адам организмі 
спорт түрі қажет ететін маманданған түрде жұмыс жасай алу 
дəрежесіне жетеді. Жаттығу жұмыстарының барлығы спорт түріне 
қажетті арнайы мамандану шеберлігін арттыру бағытында іске асы-
рылады.

Осы кезеңде спорттық бап талабының барлық жақтарының 
бірдей жетілуі болмауы ықтимал. Физикалық қабілеттіліктің да-
муында, əдіс-тəсілдің жетілуінде кемшіліктер, психологиялық 
тұрақтылықтың болмауы сияқты жағдайлар анықталса, осы 
кемшіліктермен арнайы жеке жұмыс жасау қолға алынады.

Осы кезеңде спорттық бап талаптарына жеткен көрсеткіштердің 
өз мүмкіндіктерін жылдам  төмендетіп алу жағдайлары да орын алуы 
мүмкін, сондықтан жаттықтырушы спорттық бапта ұстап тұрудың 
жолдарын қарастыруы қажет. 

Спорттық бапты сақтау сатысында спорттық көрсеткіштердің 
жақсаруы байқалады, бірақ ол əр спортшы дайындығының 
ерекшелігіне байланысты бірдей болмайды. Спорттық баптың ең 
жоғары сатысына жеткен кезде, жаттығу əсерінің спортшы бабы-
на əсерінің əртүрлі болуы орын алады.Ол арнайы берілген жаттығу 
тапсырмаларының салдарынан, немесе басқадай сыртқы əсерлердің 
болуынан пайда болады.

Спорттық баптың уақытша жоғалуы, жалпы жаттығу 
жұмыстарының төмендеуінен немесе спорттық бап түрлерінің өзара 
байланыстарының үзілуінен болады.
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Спорттық бап құрамына енетін барлық жаттығу сапаларының 
өзара байланыстарының төмендеуі немесе жоғалуы, əртүрлі уақыт 
аралықтарында өтеді, ең алдымен таза спорт түріне ғана байланысты 
маманданған спорттық бап сапалары төмендейді. Негізгі физикалық 
қабілеттілік пен организм мүмкіндіктері өз сапаларын көп уақытқа 
дейін сақтауы мүмкін.

Спорттық бапты уақытша жоғалту, əркезде болып отыратын 
қалыпты жағдай. Ол оның алдағы тұрған мақсаттарды іске асыру 
үшін одан да жоғары дайындық деңгейіне жетуге жол ашады. 

Жаңа, бұрынғыдан да жоғары спорттық бапқа ену үшін, ескі 
спорттық бапқа қарағанда физикалық қабілеттеріне, спорттық 
шеберлікке, психологиялық дайындыққа адам организміне 
қойылатын талаптардың бұрынғыдан жоғары болуын талап етеді.

Спорттық жаттығу əрқашанда адамның шаршауы, болдыруын 
жеңуі арқылы іске асырылады. Осы қиындықтарды жеңе білгенде 
ғана, спортшы спорттық баптың жаңа сатысына көтеріле алады.

Спорттық баптың жоғарғы талаптарына сəйкес болу өте жоғарғы 
дəрежедегі жаттығу жүктемелерін орындау арқылы іске асырылады.

Осы аралықта жарыстарға қатысу, адамға үлкен сынақтардан 
өтуге үйретеді, шаршауды жеңудің жаңа мүмкіндігін ашады. 
Спорттық бапты үнемі жоғары деңгейде ұстап тұруға тырысу, 
адам организміне өз шамасынан тыс көп күш түсіреді, содан ба-
рып адамда «зорығу, болдыру» жағдайлары пайда болады. Жаттығу 
жүктемелерін азайту, түрлендіру, тынығу, емдеу арқылы спортшыны 
денсаулығын қалыпқа келтіреді, осы кезеңде спорттық бап төменгі 
сатыда болады.

Жылдық жаттығу циклінде спорттық бапқа ену бірнеше ең 
жоғарғы кезеңдері көтерілуі ықтимал. Олар қатысатын жарыс 
түрлеріне байланысты болады, сондықтан спорттық бап бір, екі, не-
месе көп кезеңді болып бөлінеді.

Екі немесе одан да көп рет спорттық баптың шегін ұстау олардың 
арасында арнайы тынығу кезеңдерін енгізу арқылы іске асырыла-
ды. Жаттығу жұмыстарын осылай жоспарлау кезінде спортшы-
ны табиғат аясында жаттықтыру, таулы аймақтарда жаттықтыру, 
қалыпқа  келудің жаңа түрлерін қолдану сияқты шараларенгізіледі.

Əрбір спорттық баптардың арасындағы уақыт кезеңдерінде 
спорттық баптың əдіс-тəсілдік техникалық жағы жақсы сақталады 
да, көбіне физикалық қабілеттіліктері төмендейді. Жаттығудың 
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өтпелі кезеңінде спорттық бапты жоғалтудың ең төменгі жағдайы 
орын алады.

Спорттық ғылымдағы ең маңызды мəселенің бірі – спорттық 
бапқа келу жəне оны ұзақ мерізімге сақтау жолдарын табу болып 
табылады (Д. Оңғарбаева жəне əріпт., 2013).

Спортшылардың стандартты жəне шекті жүктемелер кезіндегі 
функциялық дайындығын тестілеу

Спортшылардың функциялық дайындығы туралы тыныштық 
күйдегі көрсеткіштерді есепке алған сияқты жұмыс кезіндегі түрлі 
қызметтердің өзгерістері бойынша да бағалайды. Тестілеу үшін 
стандартты жəне шекті жүктемелер қолданылады, мұнда стандарт-
ты жүктемелер ретінде зерттелушінің жасына жəне шыныққандық 
дəрежесіне тəуелсіз барлық тұлғалар үшін қолжетімді жүктемелер 
таңдап алынады. Ал шекті жүктемелер адамның жеке дара 
мүмкіндіктеріне байланысты келеді. 

Стандартты жəне шекті жүктемелерге спортшылар 
организмі реакциясының принциптік ерекшеліктері

Стандартты жəне шекті жүктемелер кезіндегі шыныққан 
жəне шынықпаған тұлғалардағы физиологиялық көрсеткіштер 
өзгерістеріне принциптік айырмашылықтар тəн. Стандарт-
ты жүктемелер кезінде жұмыстың қуаттылығы мен ұзақтығы 
регламенттеледі. Велоэргометрде педаль айналдыру жиілігі жəне 
меңгерілетін кедергі шамасы, степ-тест кезіндегі басқыш биіктігі 
мен шығу темпі, сынама арасындағы интервал мен жұмыс ұзақтығы 
жəне т.б. тапсырмалар барлық зерттелушілер үшін бірдей беріледі. 
Бұл жағдайларда неғұрлым дайындығы жоғары адам жетілген 
қозғалыс координациясы есебінен үнемді жұмыс атқара отырып, 
энергия аз жұмсайды жəне вегетативті қызметтері мен қозғалыс ап-
параты күйі азырақ өзгерістерге ұшырайды.  

Шекті жүктемелерді орындау кезінде жаттықпаған адамға 
қарағанда шыныққан спортшы көп қуаттылықпен жұмыс істейді, 
көрінеу үлкен жұмыс көлемін орындайды. Жеке физиологиялық 
үдерістердің үнемділігі мен тыныс алу, қан айналудың жоғары 
тиімділігіне қарамастан спортшының шыныққан организмі шекті 
жұмыс орындау үшін аса көп энерия жұмсайды жəне жаттықпаған 
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адам үшін мүлдем мүмкін болмайтын моторлық пен вегетативтік 
қызметтердің айтарлықтай өзгерістері орын алады. 

Жұмыс кезіндегі функциялық дайындықты тестілеу
Спортшылардың функциялық дайындығын тестілеудің келесідей 

түрлері болады:
1) Жалпы, мамандандырылмаған тестілеу – түрлі функциялық 

сынамалар, велоэргометрлік тестілер, степ-тест;
2) Таңдаулы спорт түрі жаттығуларына барабар, мамандан-

дырылған тестілеу – берілген жылдамдықта немесе уақытта 
белгілі бір арақашықтықты жүгіріп өту немесе жүзіп өту, берілген 
статикалық күш салуды қажетті уақыт бойы ұстап тұру жəне т.б. 

Стандартты жұмыс кезінде шыныққан организмді шынықпаған 
адамнан:

1) Неғұрлым тезірек бабына келу;
2) Организмнің түрлі қызметтері өзгерістерінің аз деңгейі;
3) Жақсы көрінетін тұрақты күй;
4) Жүктемеден кейін тезірек қалпына келу сияқты ерекшеліктері 

ажыратады. 
Динамикалық жұмыс кезінде шыныққан спортшыда минуттық 

тыныс көлемінің жоғарылауы тыныс тереңдігі (көлемі) артуы 
есебінен, ал минуттық қан көлемінің өсуі систолалық қан көлемі 
(екпінді мөлшер) артуы есебінен жүзеге асады. Шынықпаған адам-
дарда аталмыш көрсеткіштердің өсуі жиілік көрсеткіштер, яғни 
тыныс жиілігі мен жүректің жиырылу жиілігі (ЖЖЖ) есебінен 
қамтамасыз етіледі. 

Статикалық жұмыстарды орындауға бейімделген спортшылар-
да статикалық күш салу феномені  азырақ байқалады, яғни басқа 
тұлғаларға қарағанда жүктеме кезінде тыныс алу мен қан айна-
лу қызметтерінің азырақ бəсеңдеуі жəне олардың жұмыстан кейін 
азырақ өсуі орын алады.  

Ең көп тараған стандартты тестілер ЖЖЖ=170 екп/мин. кезінде 
жұмыс қуаттылығы кезіндегі PWС170 көрсеткіші бойынша дене 
жұмыс қабілеттілігін анықтау тесті жəне жүктемеден кейін ЖЖЖ 
қалпына келу жылдамдығы бойынша бағаланатын Гарвард степ-
тест индексін (ГСТИ) анықтау болып табылады. PWС170 көрсеткіші 
спортпен шұғылданбайтын тұлғаларда 1060 құраса, жылдамдықты-
күштік спорт түрлерімен шұғылданатын спортшыларда 1255, ал 
төзімділікке жаттығатын спортшыларда 1500 кгм*мин-1 жəне одан 
жоғары болады. 
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Қандай да бір арнайы құрал-жабдықтарды қажет етпей-ақ орын-
далатын келесідей қарапайым функциялық сынамалар спортшының 
күйі жайында пайдалы ақпараттар бере алды: 20 рет жүрелеп 
отырып-тұру, орнында тұрып 15 сек. максималды темпте жүгіру, бір 
орында 2 немесе 5 минуттық жүгіру жəне т.б. 20 рет отырып-тұру 
арқылы орындалатын функциялық сынамалардан кейін ЖЖЖ 2 ми-
нут ішінде қалпына келуі керек. Бір орында орындалатын 2 минуттық 
жүгіру сынамасынан кейін пульстің қалпына келуі 5 минутқа дейін 
созылады. 

Функциялық сынамалардан кейін қалпына келу кезеңіне тал-
дау жүргізудің маңызы зор. Қалпына келу кезеңі ең алдымен, 
жүктеме қарқындылығына, оны орындау кезіндегі зерттелушінің 
белсенділігіне жəне жүрек-тамыр жүйесінің қызметтік күйіне бай-
ланысты екендігі белгілі. Неғұрлым ЖЖЖ бастапқы мəніне тез кел-
се, соғұрлым жүрек-тамыр жүйесінің функциялық күйінің жоғары 
екендігін көрсетеді. 20 рет отырып-тұру арқылы орындалатын 
функциялық сынамаға қалыпты реакция кезінде ЖЖЖ бастапқы 
көрсеткіштен 60-80%-ға артады, ал 2 минуттық жүгіруден кейін 
100%-дан аса жоғарылай қоймайды. Бұл цифрлардан ЖЖЖ мəнінің 
жоғары болуы жүректің функциялық қабілетінің нашарлауын 
көрсетеді. 

Бастапқы мəндермен салыстырғанда 20 рет отырып-тұрғаннан 
кейін пульстік қысым (егер систолалық қан қысымы 120, диастола-
лық қан қысымы 80 болса, пульстік қысым олардың айырмасы-
на, яғни 40-қа тең) 80-100%-дан, 3 минуттық жүгіруден кейін 100-
120%-дан артпауы қажет. Пульстік қысымның арту пайызы пульстің 
жиілеу пайызынан айтарлықтай қалыс қалмауы тиіс. 

Жоғарыдағы сынамаларды жекелей немесе біріктіре (комби-
нациялы) орындауға да болады. Дене жүктемесімен комбинация-
лы сынаманың ең типтік үлгісі кең танымал Летунов сынамасы 
болып табылады. Бұл сынамаға 20 рет отырып-тұру, содан соң 15 
сек. максималды темпте жүгіру, ал одан кейін минутына 180 қадам 
жылдамдықпен 3 минуттық жүгіру кіреді. Мұнда 20 рет отырып-
тұру бой жазу ретінде болса, 15 сек. жүгіру шапшаңдық сапасын, 3 
минуттық жүгіру төзімділік сапасын анықтайды. 

Ортоклиностатикалық сынамалар ортостатикалық жəне 
клиностатикалық əдістерден тұрады.

Ортостатикалық сынама (Превел ортостатикалық рефлексі) 
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келесідей орындалады: Зерттелуші кушеткада 5 мин. бойы жата-
ды, жатысымен 15 сек-та ЖЖЖ саналады, зерттелуші тұрған соң 
ЖЖЖ тағы да есептеледі. Вертикалды қалыпқа ауысқаннан кейін 
пульстің жиілеуі нормада орта есеппен, 1 минутта 6-18 екпінге 
дейін болатындығы белгілі. (Кейбір əдістемелерде норма бойын-
ша ЖЖЖ-нің 1 минутта 10-12 екпінге жиілеуі тəн). 1 минутта 
пульстің 18 екпінге  дейін жиілеуі – қанағаттанарлық реакция, ал 
оның 1 минутта 20 екпіннен асып кетуі – қанағаттанарлықсыз ре-
акция болып табылады. Пульстің мұндай жиілеуі жүрек-тамыр 
жүйесі қызметінің жүйкелік реттелуінің жеткіліксіздігін көрсетеді. 
Сонымен, егер спортшының жаттықтырылу дəрежесі жоғары бол-
са, ортостатикалық əсерлер пульстің айтарлықтай өзгерістерін ту-
дырмайды. Сонымен қатар оның көп мəнге артуы организмдегі 
функциялық ауытқулардың болуын дəлелдейді. Пульстің 24 екп/
мин.-тан аса жиілеуі симпатикалық жүйке жүйесі тонусының, ал 
оның 6 екп/мин.-тан төмен болуы парасимпатикалық тонустың 
басымдығын дəлелдейді. 

Клиностатикалық сынама (Даниелопол клиностатикалық 
рефлексі) тұрған күйден жатқан күйге ауысқан кезде ЖЖЖ анықтау 
арқылы жүргізіледі. Қалыпты жағдайда пульстің 1 минутта 4-12 (20-
ға дейінгі) екпінге баяулауы байқалады. Пульстің баяулауының айқын 
байқалуы (6 екп/мин.-тан көп болуы) вегетативтік жүйке жүйесі 
парасимпатикалық тонусының жоғарылауын, ал мүлдем реакцияның 
болмауы немесе керісінше пульстің жиілеуі симпатикалық жүйке 
жүйесі тонусының басымдығын көрсетеді (вегетативтік тонусты 
Кердо индексі арқылы анықтау 7-тарауда көрсетілген). Неғұрлым 
спортшының жаттықтырылу дəрежесі жоғары болса, соғұрлым 
ортоклиностатикалық сынама кезінде ЖЖЖ айырмашылығы аз бо-
лады. Пульстің көп мəнге баяулауы шынығудың төмен дəрежесін 
көрсетеді. Бұл екі сынаманы таңертең ояна салысымен жүргізу 
ұсынылады. 

Ашнердің көз-жүрек сынамасы. Зерттеуді арқамен жатқан күйде 
жүргізеді. Зерттелушіден көзін жұму сұралады, содан соң бас бармақ 
пен сұқ саусақ арқылы екі көз алмасын қатар 20-30 сек. бойы жайлап 
басқаннан кейін дереу пульс жиілігін санайды. Қалыпты жағдайда 
ол минутына 10 екпіннен жоғары баяуламайды. 

Кеудені еңкейту арқылы сынама жүргізу зерттелуші тік тұрған 
кезде жүргізіледі. Зерттелушіден алға басын түсіріп, 5 сек. еңкею 
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сұралады. Одан соң бет жүзінің түсі (вазомоторлық реакция) 
бақыланып, пульс жиілігі саналады. Қалыпты жағдайда бет түсі 
айтарлықтай өзгермейді, ал пульс минутына 20 екпіннен жоғары 
жиілемейді. 

Тынысты кідірту арқылы сынама. Зерттелуші терең емес ты-
ныс алады да, 20 сек. тыныс алуды кідіре тұрады. Содан соң дереу 
пульс жиілігі мен артериялық қан қысымы өлшенеді. Қалыпта (нор-
мада) пульс минутына 20 екпіннен асып жиілемейді, систолалық 
қан қысымы 20 мм сынап бағанасынан жоғары көтерілмейді, ал 
диастолалық қан қысымы не жоғарылауы, не төмендеуі ықтимал. 
Алайда, оның өзгерісі 10 мм сынап бағанасынан аспайды. 

Тыныс алу мен жүрек-тамыр жүйесі мүшелерінің қызметтік 
күйін тыныс алғанда (Штанге сынамасы) жəне тыныс шығарғанда 
(Генч сынамасы) демді кідірту арқылы орындалатын гипоксиялық 
сынамалар көмегімен де анықтауға болады. 

Штанге сынамасы зерттелуші отырған қалыпта жүргізіледі. 
Қалыпты тыныстағаннан соң терең (максималдыдан 85-95%) дем  
алу кезінде ауызды жабу, мұрынды саусақтармен қысу арқылы 
дем алу тоқтатылады. Тынысты тоқтатқан уақытты секундомер-
мен өлшейді. Нормада дем алғанда тынысты кідіру əйел адамдар-
да 35-45 сек. (спортшы əйелдерде 45-55 сек. жəне одан көп), ерлер-
де 50-60 сек. (спортшы ер адамдарда 65-75 сек. жəне одан жоғары), 
Жаттыққан спортшылар демін бірнеше минутқа дейін ұстап тұра 
алады. Жүрек-тамыр жүйесінде ауытқулар болған жағдайларда ты-
нысты тоқтату ұзақтығы 50%-ға төмендейді. Штанге сынамасы бой-
ынша тынысты кідіру уақыты жасқа байланысты əртүрлі мəнге ие: 
6-7 жаста – 16-26, 8-9 жаста – 32-34, 10-10 жаста – 37-39, 12-13 жаста 
42-45 сек. 

Генч сынамасы максималды дем шығарғаннан кейін тынысты 
кідіру уақыты тіркеу арқылы іске асырылады. Зерттелуші терең дем 
алып, одан соң максималды дем шығарады. Ауыз, мұрын жабылып, 
тынысты тоқтатады. Тыныс алу мен тыныс шығару арасындағы 
демді кідіру уақыты тіркеледі. Қалыпта Генч сынамасы мəні дені сау 
ерлер мен əйелдерде 20-40 сек., ал спортшыларда 40-60 сек.-қа тең.

Динамикалық спирометрия – дене жүктемелері ықпалынан 
өкпенің тіршілік сыйымдылығы (ӨТС) өзгерістерін анықтау. 
Зерттелушінің тыныштық күйде ӨТС өлшенген соң, оған орнында 
тұрып санды 70-80°-қа көтере, минутына 180 адым қарқынмен 2 ми-
нут бойы жүгіру ұсынылады. Жүгіргеннен кейін ӨТС тағы өлшенеді. 
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Сыртқы тыныс алу мен қан айналым жүйесінің функциялық күйі 
мен олардың жүктемеге бейімделуіне байланысты ӨТС төмендеуі, 
ұлғаюы немесе өзгеріссіз қалуы мүмкін. Егер жүктемеге дейінгі мен 
кейінгі арасындағы мəннің айырмашылығы 200 мл-ден көп болса 
ғана, ӨТС-ның нақтылы өзгерістері туралы сөз қозғауға болады. 

Розенталь сынамасы ӨТС-н 15 секундтық интервал арқылы бес 
рет өлшей отыра жүргізіледі. Сынама нəтижелері тыныс алу бұлшық 
еттерінде қажу жүретін немесе жүрмейтіндігін анықтауға жəне егер 
ол орын ала қалған жағдайда, оның дəрежесін бағалауға мүмкіндік 
береді. Ал бұл басқа да қаңқа бұлшық еттері қажуын дəлелдейді. Ро-
зенталь сынамасы нəтижелері:

– 1-ден 5-өлшегенге дейін ӨТС жоғарылауы – «өте жақсы»;
– ӨТС-ның өзгеріссіз қалуы – «жақсы»;
– ӨТС мəні 300 мл-ге дейін төмендеуі – «қанағаттанарлық»;
ӨТС-ның төмендеуі 300 мл-ден асып кетуі – «қанағаттанарлық-

сыз» деп бағаланады.  
Рюффье индексін анықтау кезінде 30 секундта ерлер 30 

отырып-тұру, ал əйел адамдар 24 рет орындайды. Сынама       
ИР=(Р1+Р2+Р3-200)/10 формуласы бойынша бағаланады. (Пульс 
30 секунд ішінде саналып, екіге көбейту арқылы анықталады). 
Мұндағы, Р1– тыныштық күйдегі, Р2 – жүктемеден соң бірден 
өлшенген, Р3 – жүктемеден 1 мин. кейінгі жүректің жиырылу 
жиілігі. Егер мəн теріс болса (нөлден төмен) қан айналу жүйесінің 
қызметі «өте жақсы», 0-ден 5-ке дейін – «жақсы», 6-дан 10-ға дейін 
«қанағаттанарлық», 11-ден 15-ке дейін «əлсіз», ал 15-тен жоғары 
болса «қанағаттанарлықсыз» деп бағаланады. 

Суықтық сынама жүргізгенде зерттелушінің қолын (құбыр 
астына) суық суға салады. Сол мезгілде екінші қолда артериялық 
қан қысымы өлшенеді. Қан қысымы одан соң 1, 2, 3, 5-минуттар-
да анықталады. Нормада систолалық қан қысымы 15-25 мм сынап 
бағанасына жоғарылауы тиіс. Ал симпатикотония кезінде артерия-
лық қан қысымы 25 мм сынап бағанасынан көп болады.

Қарашық рефлексі оның жарыққа, конвергенция, аккомода-
ция, ауырсынуға реакциясына жүргізілетін тестілер көмегімен 
зерттеледі. Дені сау адамның қарашығы диаметрі 3-3,5 мм, дұрыс 
домалақ пішінді. Қалыпта қарашықтардың диаметрлері бірдей бо-
лады. Зерттеу жүргізуші зерттелушілерде «көзді жұму» дыбыстық 
сигналына қарашықтың ешқандай кеңеюі болмайтынын анықтап 
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алады. Кейін бір көзді жұмғанда жабылмаған көздің қарашығының 
өзгеруін бақылайды. Əрі қарай «көзді жұму» дыбыстық сигналына 
шартты қарашық рефлексін 5-6 рет қайталатып бекітеді.

Шекті жүктемелерді орындау кезінде спортшылардың жұмысқа 
қабілеттіліктері тікелей көрсеткіштер – орындалған жұмыстың 
мөлшері мен қуаттылығы бойынша жəне жанама көрсеткіштер – 
организмдегі функциялық өзгерістер мөлшері бойынша бағаланады. 

Қызметтік қорлардың неғұрлым кең диапазонына ие жаттыққан 
спортшыларда жаттықпаған тұлғалар қол жеткізе алмайтын 
функциялық көрсеткіштердің айтарлықтай дəрежеде артуы 
байқалады.  

Шыныққан спортшылардың орталық жүйке жүйесі қызметі 
ақпаратты қабылдау мен қайта өңдеудің жоғары жылдамдығымен, 
тосқауылдарға жақсы тұрақтылығымен, организмнің функциялық 
резервтерінің мобилденуінің жоғары қабілеттілігімен сипаттала-
ды. Оларда қажуды өз еріктерімен жеңудің мүмкіндігі, эмоциялық 
стрестерге қарсы тұру қабілеттері аса жоғары болады. Бұған, бір 
жағынан, мида қалыптасқан қуатты жұмыс доминанталары, ал 
екінші жағынан, нейропептидтер мен гормондардың көп мөлшері 
ықпал жасайды.  Мысалы, жаттыққан спортшыларда спортпен 
жаттықпаған адамдардан жарыс кезеңінде адреналиннің тəуліктік 
мөлшері 150 есе асып түсуі ықтимал. 

Энергия жұмсау өте жоғары болады: жеке энергия  шығыны 
максималды қуаттылықты жұмыс кезінде 4 ккал*с-1 жəне жал-
пы энергиялық шығын қалыпты қуаттылықты жұмыс кезінде 2-3 
мың ккал жəне одан жоғары болады. (Жалпы энергиялық шығын 
– жаттығудың барлығын тұтасымен орындау кезінде шығындалған 
энергия мөлшері).

Аэробтық мүмкіндіктерді сипаттайтын ОМП мөлшері ай-
тулы спортшыларда (шаңғышы, жүзгіштер, ескек есушілерде) 
абсолютті ОМП үшін 6 жəне тіпті, 7 (л О2/мин) жəне салыстырма-
лы ОМП үшін 85-90 (мл О2/кг·мин) жетеді. Мұндай ОМП мөлшері 
спортшыда қозғалудың айтарлықтай қуаттылығын дамытуға жəне 
жоғары спорттық нəтижелер көрсетуіне мүмкіндік береді. Барлық 
арақашықтықта оттегіні жалпы пайдалану мөлшері де аса көп. 
Шыныққандықтың маңызды көрсеткіші стайер-спортшылардың 
қандағы глюкоза мөлшерінің дереу төмендеуі кезінде жұмысты əрі 
қарай жалғастыра алу қабілеті болып табылады. 
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Субмаксималды қуаттылықты жаттығулармен шұғылданатын 
жоғары білікті спортшылар анаэробты мүмкіндіктерінің өте жоғары 
көрсеткіштерімен ерекшеленеді. Оларда оттектік қарыздылық 
мөлшері 20-22 л-ге жетеді. Бұл олардың қанның рН деңгейі 7,0 
жəне тіпті, 6,9-ға дейін болатын айрықша өзгерістері мен қандағы 
лактаттың жоғары концентрациясына төзе алушылығын көрсетеді. 
Мұндай өзгерістер вегетативтік жүйелер қызметтерінің шекті 
өзгерістеріне қарамастан жұмыс кезінде орны толтырылмайтын  
жоғары оттектік сұранысқа ие жұмыстар үшін тəн. Минуттық ты-
ныс көлемі 180 л/мин, ал минуттық қан көлемі 40 л/мин. болады. 
Систолалық қан көлемі 200 мл-ге жетіп жығылады. 

Шамадан тыс шыныққандықтың физиологиялық 
сипаттамасы

Жаттығу сабақтарының дұрыс ұйымдастырылған режимін, 
жүктемелер мөлшері мен тынығу ұзақтығын сақтамау адамның ша-
мадан тыс шыныққандық күйіне əкеп соғады. 

Организмнің толық қалпына келуін тоспай қарқынды 
жүктемелерді жүйелі түрде орындай беру, яғни əрі қарай жалғастыра 
беру спортшыларда шамадан тыс шыныққандық  күйінің дамуына 
əкеледі.  

А. С. Солодков (1995) бойынша шамадан тыс шыныққандық 
дегеніміз – жаттығу жүктемелерінің арасында тынығудың 
жеткіліксіздігі салдарынан зорығудың прогрессивті дамуынан 
туындаған спортшы организмінің патологиялық күйі. Бұл күй 
шығу генезі бойынша жүйке жүйелерінің бұзылуларына (неврозға) 
теңбе-тең келеді. Шамадан тыс шыныққандықтың басты белгісі – 
жүктемелер арасындағы жеткіліксіз тынығу. 

Бұл күй қимыл жəне вегетативті қызметтердің аса 
бұзылуларымен, өзін-өзі нашар сезінумен, жұмысқа қабілеттіліктің 
төмендеуімен сипатталады. Спортшыларды кешенді зерттеу бары-
сында симпатикалық жүйке жүйесі тонусының басым келетіндігі 
(жоғары ортостатикалық сынама), көпшілік шағымдардан (80% 
жағдайларға дейін) көрінетін психикалық эмоциялық күйдің 
тұрақсыздығы, секемшілдік, көз  жасаурау, ашуланшықтың жоғары 
болатындығы, жүрек-тамыр қызметінің бұзылулары айқындалған. 
Кейбір тұлғаларда депрессия, əлсіздік, жаттығуға қызығушылықтың 
болмауы, спортшының «дистанцияда ұйықтауы» күйі орын алады. 
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Корректуралық тест мəліметтері бойынша ақыл-ой қабілетінің 
төмендеуі байқалған, яғни төмен жəне орташадан төмен баға (60% 
жағдайларда) басым болса, ал жоғары жəне орташадан төмен бағалар 
мүлдем байқалмаған. 

Мидың электрлік белсенділігін зерттеуде невроз клиникасы-
на сəйкес (неврастения немесе психастения типі) өзгерістердің                        
2 типі айқындалған, не үлкен ми жарты шарлары қыртысында қозу 
үдерістері мен симпатикалық жүйке жүйесі тонусы басым келетін 
жағдайларда ЭЭГ-да негізгі тыныштық ырғағы – альфа-ырғақтың 
өте аз байқалуы немесе мүлдем болмауы жəне 14-17 Гц-ке дейін 
фондық белсенділіктің жиілеуі, не депрессия күйі жағдайларында 
альфа-ырғақтың төмен амплитудасы мен жиілігі (8-9 Гц) байқалған. 
Шамадан тыс шыныққан спортшыларда ми қыртысы белсенділігінің 
жұмыс алды күйдің бұзылуы, сонымен қатар жұмыс кезіндегі ЭЭГ 
ерекше ретсіздігі мен тұрақсыздығы, циклдік локомоциялар темпін 
реттейтін ми жұмыс ырғақтарының көрінуі (қозғалыс темпінде баяу 
потенциалдардың) 2 есе төмендеуі орын алған. Ми үдерістерінің 
бұзылу дəрежесі спортшылардағы жұмысқа қабілеттіліктің 
төмендеуі мен патологиялық симптомдардың көрінуімен сəйкес кел-
ген. 

Шамадан тыс шыныққандықтың дамуында 3 сатыны бөліп 
көрсетеді:

1) Бірінші саты спорттық нəтижелердің өсуінің тоқтауымен неме-
се олардың айтарлықтай емес төмендеуімен, өзін нашар сезінумен, 
жүктемеге организм реакциясы адаптивтілігінің төмендеуімен си-
патталады;

2)  Екінші саты спорттық нəтижелердің прогрессивті 
төмендеуімен, қалпына келу үдерістерінің қиындауымен жəне əрі 
қарата хал-жайының нашарлауымен байланысты; 

3) Үшінші саты жүрек-тамыр, тыныс алу жəне қимыл жүйелері 
қызметтерінің аса бұзылуымен, спорттық жұмысқа қабілеттіліктің, 
əсіресе, төзімділіктің дереу төмендеуімен, хал-жайының ауыр-
лауымен, ұйқының үнемі бұзылуымен, тəбеттің болмауымен, 
спортшының салмағының  түсуімен көрінеді. 

Шамадан тыс шыныққандықтың жиі тіркелетін невроздық, 
кардиалгиялық, вегетативті-дистониялық жəне аралас клиникалық 
синдромдары жатады.   

Шамадан тыс шыныққандық күйінің алдын алу спортшы 
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организмінің қызметтік мүмкіндіктеріне барабар (адекватты) 
жаттығу мен тынығу режимдерін сақтау болып табылады.   

Шамадан тыс шыныққандық күйінің ауырлығына байланыс-
ты бұзылған жұмысқа қабілеттіліктің қалпына келуі не дене 
жүктемелерін төмендетуді, не оларды мүлдем тоқтатуды қажет етеді.  
Спортшыға 1-2 апта немесе 1 ай бойына белсенді тынығу немесе 
толық демалыс керек. Түрлі реабилитациялық заттар – дəрумендер, 
биологиялық белсенді заттар, массаж, физиотерапия жəне т.б. 
қолдану ұсынылады. 

Кейбір авторлар шамадан тыс шыныққандықты екі типке 
жіктейді, оның 2-типі бойынша жалғыз коррекция əдісі ұзақ уақыт 
бойына (6-8 айға дейін) жүктеме сипаты бойынша қарама-қарсы 
басқа бұлшық ет қызметі түріне ауыстыру болып табылады.    

Шамадан тыс зорығу – түрлі функцияларды жүйкелік жəне 
гуморалдық реттеу үдерістерінің, зат алмасу мен гомеостаздың 
бұзылуынан туындайтын организмнің функциялық күйінің дереу 
төмендеуі. Ол организмнің дене жүктемесі кезінде энергия ресур-
старына деген сұраныстары мен оларды қамтамасыз ету арасындағы 
сəйкессіздіктен туындайды. Бұл күйдің дамуында гормондық 
тапшылықтың, əсіресе, жұмыс кезінде гипофиздің адренокортико-
тропты гормон резервтерінің түгесілуінің рөлі аса зор. 

Шамадан тыс зорығудың дамуы кезінде натрий мен калий 
иондарының балансы бұзылады, ал бұл жүйке мен бұлшық ет 
жүйелерінде қозу үдерістерінің қалыпты өтуінің ауытқуын туды-
рады. Бұл өзгерістер, атап айтқанда, жүрек бұлшық етінің ошақтық 
жəне диффузиялық зақымдалуына əкеледі. Оның күйінің өзгерістері 
кезінде тіпті, спортшы дистанциялардан өту үдерісінде тікелей мио-
кард бұлшық ет талшықтарының жарылуына  да əкелуі ықтимал.  

А. С. Солодков бойынша шамадан тыс зорығудың басты себебі 
шектен тыс жəне жылдамдатылған дене жүктемелері болып табыла-
ды. Оның: 

1) Жедел;
2) Созылмалы деген екі түрі бар.
Жедел (жіті) шамадан тыс зорығу қатты əлсіздік, бас айналу, 

жүрек айну, ентігу, жүрек қағу, артериялық қан қысымының түсуімен 
қатар жүреді. Ол ең ауыр жағдайларда оң жақ қабырға асты бауыр 
ауырсынуына, жедел жүрек жеткіліксіздігіне, талып қалуға əкеліп, 
тіпті өлімен де аяқталуы мүмкін.  
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Созылмалы шамадан тыс зорығу спортшы организмінің 
қызметтік мүмкіндіктеріне сəйкес келмейтін жаттығу жүктемелерін 
көп рет қолданған кезде байқалады. Олар қатты шаршаумен, ұйқы 
мен тəбеттің бұзылуымен, жүрек тұсында шаншып ауырсынумен, 
артериялық қан қысымының аса жоғарылауы немесе төмендеуімен 
көрінеді. Спортшының жұмысқа қабілеттілігі  дереу төмендейді. 

Дене жүктемелерін азайту немесе толық тоқтату организмнің 
қалпына келуіне əкеледі. Сонымен қатар жүрек-тамыр жүйесінің 
өзгерістеріне емдік дəрілік заттар қолданылады. Жəне де дұрыс 
теңдестірілген тамақтану мен дəрумендерді қосымша қабылдауға 
аса көңіл бөлу қажет.  Жұмысқа қабілеттілікті қалпына келтірудің 
биологиялық факторлары туралы 5-тарауда толығымен баяндалған. 
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ІХ  ТАРАУ
ҚОРШАҒАН ОРТАНЫҢ ЕРЕКШЕ 

ЖАҒДАЙЛАРЫНДАҒЫ СПОРТТЫҚ ЖҰМЫСҚА 
ҚАБІЛЕТТІЛІКТІҢ ФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

Жылу реттелуі. Жылу балансы

«Микроклимат жəне спортшылар денсаулығы» қазіргі спорттық 
медицинаның маңызды мəселелерінің бірі. Жоғары білікті спорт-
шыларды даярлауда сыртқы қоршаған орта факторларының адам 
организмінің жұмыс қабілеттілігіне əсері мен биоырғақты ескеру 
қажет. Мəселен, американдық ғалымдар Чикаго марафоншылары 
нəтижелеріне талдау жүргізу барысында оның қоршаған орта темпе-
ратурасымен жəне уақытпен тікелей байланысты екендігі көрінген 
(55-сурет). Бұл спорт түрінде сыртқы орта температурасының 
өнімділік пен зат алмасуға ықпалы термодинамикалық 
құбылыстармен айтарлықтай тəуелділікте болады.

55-сурет. Чикаго марафоншылары нəтижелеріне (2001 жəне 2008 жылдар) 
қоршаған орта мен уақыт көрсеткіштерінің ықпалы (Geoffroy Berthelot, 

Adrien Sedeaud, Marion Gluillame, Jean-FrancoisToussaint. Scientifi c 
American, 2013)
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Адам мен жануарлар денесінің тұрақты температурасы (изотер-
мия) ішкі орта тұрақтылығы (гомеостазистің) негізгі көрсеткіштері-
нің бірі. Тіршілік бабында адам ауа райы қанша құбылмалы болса 
да төтеп береді. Қоршаған орта температурасына тəуелсіз адамның 
дене температурасы тұрақты болады. Қалыпты дене температурасы 
36,6°-37,0ºС, ол көптеген ферментативтік реакциялар, ұлпалардың 
физика-химиялық қасиеттері (тұтқырлығы, беттік керілу, коллоидтар 
ісінуі), өткізгіштік, қозу, сіңіру, бөліп шығару, т.б. физиологиялық 
үдерістер үшін қолайлы болып табылады.

Жылу реттелу – қоршаған орта температурасы мен ішкі жылу 
түзілу деңгейінің өзгерісі кезінде дене температурасын белгілі бір 
шектеулі диапазонда ұстап тұру. Яғни жылу реттелу дегеніміз – 
сыртқы температура өзгерсе де дененің ішкі, өз температурасының 
қалыпты тұрақты күйінде сақталуы. 

Организмнің температуралық гомеостазын қолдайтын жылу 
өндіру жəне жылу берілу үдерісін термореттелу деп атайды. Тем-
пература оптимумы тыныштық күйде 37°С, қарқынды бұлшық ет 
жұмысында 39°С құрайды. Гомойотермді (жылықанды) организм-
дерде физиологиялық мағынада:

1. «ядросы» (температурасы тұрақты ішкі құрылымдар, мəселен, 
ми мен ішкі мүшелер);

2. оны қоршап тұратын «қабығы» деп екі бөлімді ажыратады. 
Дене температурасы деп дене ядросының температурасын ұғады. 

Ең қарапайым жолмен дене температурасы қолтық астынан, ауыз 
қуысынан өлшенеді. Бұл жерлерде дене температурасы дене ядросы 
температурасынан 0,5°С-1,5°С төмен. Адам суық суда немесе суық 
ауада жалаңаш болса, оның денесінің ядро температурасы 35°С дейін 
төмендеуі мүмкін. Орташа ядро температурасының төмендеуін дене 
гипотермиясы деп, ал жоғарылауын дене гипертермиясы деп атайды. 
Ядро температурасының тұрақтылығы дене қабықшасына тəуелді. 
Қалыпты жағдайда адамның температурасы тұрақты: қолтықта ор-
таша 36,5°С-36,9°С, тік ішекте (ректалды) 37,2°С-37,5°С болады. 
Ішкі мүшелердің температурасы 38°С-38,5°С-қа тең болады.

Автономды жылу реттелу ішкі жəне сыртқы орта 
температурасының жоғарылауына немесе төмендеуіне белгілі бір 
жауап реакцияларымен қамтамасыз етіледі жəне жылу өндіру мен 
жылу шығару үдерістерін басқарудан тұрады (перифериялық жəне 
вазомоторлық тонус өзгерісі, тер бөліну, термиялық тахипноэ, 
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суықтық дірілдеу). Автономды жылу реттеуші реакциялар сананың 
қатысуынсыз жүзеге асырылады жəне үлкен ми сыңарларын алып 
тастаған жағдайларда да бұзылмайды. 

Сыртқы орта температурасы қаншама құбылмалы болса да (Жер-
де арктикалық қыс кезінде температура -50°С, кейбір шөлдерде жаз-
да +60°С-қа дейін болады) адам денесі температурасы өзгермейді. 
Дене температурасының мұндай тұрақтылығы жылу пайда болуы, 
оның сыртқа шығуы сияқты үдерістерге қатысатын бірқатар мүшелер 
мен мүшелер жүйелері қызметінің жүйке-қан арқылы реттелуіне 
байланысты. Олардың бір-бірімен байланысы өте нəзік, үйлесімді, 
сондықтан да температурасы бірқалыпты сақталады, яғни денедегі 
жылу реттеледі. Адам организмінде жылу өндіру мен оның сыртқа 
шығарылуы үздіксіз жүріп отырады. Мұнда энергия үнемі қандай да 
бір жұмысқа жұмсалады жəне жылу өндіру оның салдары (нақтырақ 
айтқанда оны қамтамасыз ететін химиялық реакциялардың салдары) 
болып табылады. Тыныштық күйде адамда жылудың 70%-ы ішкі 
мүшелермен, ал 30%-ы бұлшық ет арқылы өндіріледі. Дене жұмысы 
(жаттықтыру) кезінде жылу түзілу бірнеше есеге артады жəне бұл 
үдерісте бұлшық ет жұмысының үлесі мол. Жылу өндіру ең бастысы 
бұлшық ет жұмысы қарқындылығына байланысты.

Адамның қалыпты тіршілік əрекеті белгілі бір бірнеше гра-
дус температура диапазоны аралығында мүмкін болады. Дене 
температурасының 36°С-тан төмендеуі жəне 40-41°С-тан 
жоғарылауы қауіпті жəне организм үшін ауыр зардап тарттырады. 
Көбіне, ұлпалардың тоңуы кезінде түзілген кристалдардың əсерінен 
нəзік жасушалық құрылымдардың бұзылатыны байқалған. Темпе-
ратура 45°С-тан жоғары болғанда белоктар денатурациясы жүреді. 
Белоктар барлық реттеуші қызметтерге аса жауапты болғандықтан 
олардың құрылымдық жəне функциялық тұтастығының өмірлік 
қажеттілігі зор. Температура тірі ұлпалардың метаболизміне 
күшті ықпал етеді, өйткені биохимиялық реакциялар жылдамдығы 
қоршаған орта температурасына байланысты жəне көбіне, ол 
температураəр 10°С жоғарылаған сайын 2-3 есеге артады.

Жылу реттелу жылу түзілудің күшеюі (немесе əлсіреуі) есебінен 
немесе жылу шығару қарқындылығының өзгерісімен жүзеге асыры-
лады. Организмде жылу шығару сəуле шығару, жылу өткізу, судың 
булануы арқылы жүреді. 

Жылу түзілуі мен оның шығарылуы арасындағы қажетті ба-
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ланс ОЖЖ арқылы сақталады. Жəне жылу реттелу үдерісінде 
ОЖЖ бақылауында болатын эндокриндік жүйе үлкен рөл атқарады. 
Мысалы, қалқанша безі гормондары зат алмасу қарқындылығын 
жоғарылатады, сəйкесінше, жылу түзілуді күшейтеді, ал бүйрек үсті 
безі гормондары тотығу үдерістерін күшейтеді, тері тамырларын та-
рылтады, жылу шығаруды төмендетеді.

Дене температурасы сыртқы орта жағдайымен қатар оның дене 
белсенділігі күйіне де байланысты. Тыныштық күйде дене темпе-
ратурасы 37°С жуық болады, дегенмен тəулік барысында (ұйқы 
кезінде барынша төмендейді) өзгереді. Бұлшық ет жұмысы кезінде 
жылу өндірудің күшеюі салдарынан дене температурасы бірнеше 
градусқа жоғарылайды.

Температура дененің барлық бөлімінде бірдей емес жəне ішкі 
температураның таратылуы түрлі ұлпалардың күрделі қызметі бо-
лып табылады, қан айналымы нəтижесінде жылудың тасымалдануы 
жəне жергілікті температуралық градиенттерге байланысты. Егер 
бұлшық ет жұмысын есептемесе, метаболизмдік жылу өндірудің 
көп бөлігі ішкі мүшелерде, сонымен қатар мида жүреді. Дененің 
терең аймақтарында түзілген жылу немесе ішкі жылу дененің 
беткейіне өтуге тиіс. Перифериялық (шеткі) температура дененің 
терең аймақтарынан тасымалданған жылумен жəне ауа температура-
сымен анықталады. Сəйкесінше, дене ішкі, салыстырмалы тұрақты 
температураға жəне организмнің энергиялық балансына байланы-
сты өте құбылмалы қабықшадан тұратын оқшаулайтын қабатқа ие 
деп есептеуге болады. Суық ортада периферияға қан келуі баяулай-
ды жəне бұл перифериялық температураның төмендеуін тудырады. 
Қоршаған ортаның жоғары температурасы кезінде жылу шығару 
қиындайды жəне ішкі температура дененің барлығына дерлік 
бөлімдеріне таратылуы мүмкін.

Қалыпта (яғни тепе-теңдік жағдайында) организмде өндірілген 
жылу қоршаған кеңістікке дене беткейімен беріледі. 

Аяқ-қолда бойлай тігінен (осьтік) температуралық градиент, со-
нымен қатар радиалды (перпендикулярлық беткей) температуралық 
градиент болады. Дененің геометриялық формасының дұрыс 
еместігіне орай дене температурасының кеңістіктік таратылуы 
күрделі үш өлшемді қызметпен сипатталады. Мысалы, жеңіл 
киінген ересек адам ауа температурасы 20°С мекен жайда болғанда 
санның терең бұлшық ет бөлімінің температурасы 35°С-қа, бал-
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тыр бұлшық ет терең қабаттары 33°С, табан орталығында тек 27-
28°С-қа жетсе, ал ректалды температура шамамен, 37°С-қа тең 
(H. Hensel et al., 1973). Өзгермелі сыртқы орта жағдайларына дене 
температурасының өзгерістері айтарлықтай жоғары дəрежеде дене 
беткейіне жақын жерлерде жəне аяқ, қол басында (акралды зоналар-
да) көрінеді.

56-суретте көрсетілген изотермалар қоршаған ортаның төмен 
жəне жоғары температура жағдайларындағы адам денесіндегі 
температуралық градиенттерді сипаттайды.

Ішкі дене температурасының өзі тұрақты болып табылмай-
ды. Тіпті, термобейтарап жағдайларда ішкі аймақтарда темпера-
тура айырмашылығы 0,2-1,2°С, мида орталықтан сыртқы бөлімге 
дейін 1°С-тан жоғары радиалды температуралық градиент бо-
лады. Неғұрлым жоғары температура тік ішекте байқалады (H. 
Hensel, 1981). Адам денесіндегі əртүрлі мүшелер мен олардың жеке 
бөліктерінің температурасы зат алмасу деңгейіне байланысты да 
өзгереді. Мысалы, бауырда 37,8-38°С, тері сыртында 29,5-33,9°С, 
қолтықта 36,0-36,9°С.

56-сурет. Дене температурасы тұрақтылығына əкелетін жылудың келуі 
мен шығарылуын күшейтетін факторлар арасындағы тепе-теңдік. Егер 
бұл тепе-теңдік болмаса, дене температурасы өзгереді (В. М. Смирнов 

бойынша)
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Жылу балансы. Дене температурасы тұрақты болу үшін 
жылу шығару сыртқы ортадан немесе метаболизмдік жылу 
өндіру нəтижесінде келетін мөлшерге тең болу қажет. Егер 
жылудың берілуіне қарағанда келуі көп болса, жылу жинақталып 
температураның жоғарылауын, яғни гипертермияны тудырады.

Гипертермия – термобейтарап жағдайда тыныштық күй үшін ор-
таша түрлік арнайы қалыптан (нормадан) бір стандарттық ауытқудан 
асатын дене температурасының жоғарылауымен жүретін жылу 
шығарудың жеткіліксіздігі есебінен организмде жылудың аккуму-
ляциялануы (шоғырлануы). Дене жұмысы кезіндегі жылу өндірудің 
жоғарылауы жұмыс гипертермиясы дами отырып, жылу реттелудің 
қайта құрылуымен қатар жүреді.

Жылу сыртқы орта жағдайларына байланысты сəуле шығару, 
жылу өткізгіштік жəне конвекция жолдарымен берілуі жəне 
шығарылуы мүмкін. Жылу əрқашан организмде жүретін химиялық 
реакциялардың жанама (қосымша) өнімі ретінде түзіледі. 

Температурасы абсолюттік нөлден (-27°С) жоғары барлық заттар 
энергияны сəулелену жолымен шағылыстырады (сейілдіреді) неме-
се қайтарады. Сəуле шығару электрлік магниттік тоқындар түрінде 
жүреді. Жылу шығарудың радиациялық жолы жылудың инфрақызыл 
сəулелерін қызған дененің бетімен жан-жаққа сейілдіру арқылы 
тіршілікке бірден-бір қолайлы (қажетті) температураға (18-20°С) 
сəйкес бөлінетін жылудың 66%-ы сыртқа шығады. 

Беткейдің сəуле шығару қабілеті сəуле шығарушы ретінде оның 
қасиеттерімен байланысты. Сəулелік энергияны сіңіретін жəне 
мүлдем шағылыстырмайтын беткей 1-ге тең болатын максималды 
сəуле шығару қабілеттілігіне ие. Егер беткей барлық сəулелік энер-
гияны шағылыстырса, оның сəуле шығару қабілеттілігі 0-ге тең бо-
лады. 

Көбіне, заттар толығымен бір ұзындықтағы толқындарды 
сіңіреді жəне сонымен қатар басқа ұзындықтағы толқындарды күшті 
шағылыстырады. Мəселен, адамның ақ түсті терісі сияқты пигментті 
терісі де күннің барлығына дерлік инфрақызыл сəулелерін сіңіреді.

Бір заттан екіншісіне олардың беткейлерінің жанасуы кезінде 
жылудың көшуі жылу өткізгіштік деп аталады. Денеге тиген 
заттарға жылу беруде жылу неғұрлым жылы заттан неғұрлым суық 
затқа жылу градиенті бойынша орын ауыстырады. «Жылы» немесе 
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«суық» затқа жанасуды сезіну жылудың өту жолымен оның қозғалыс 
бағытымен байланысты.

Жақсы өткізгіштерге күміс, мыс сияқты металдар, ал нашар 
өткізгіштерге газдар жатады. Биологиялық ұлпалар мөлшермен су 
сияқты изолятор болады, май бұл жағынан алғанда бұлшық ет неме-
се сүйек ұлпаларынан 2 есеге тиімдірек келеді. Май қабаты болмаса, 
тері температурасы ішкі дене температурасына (37°С) жуық жəне 
жылу жоғалу 10 есеге көп болушы еді.

Сұйық жəне газ тəрізді ортамен қоршалған заттан жылудың та-
сымалдануы конвекция арқылы жүреді. Жылу ағымы неғұрлым жы-
лыдан неғұрлым суық учаскелерге қарай жүреді. Егер ауа темпера-
турасы дене температурасынан жоғары болса, жылу денеге беріледі. 
Бұл жолмен пайда болатын барлық жылудың 15%-ы кетеді.

Егер денені қоршаған ауа қозғалыссыз болған жағдайда теріден 
шыққан жылы ауа қоршаған ауаға өтіп, молекула сияқты энергияны 
да тасымалдайды. Мұндай үдеріс бос конвекция деп аталады. 

Егер қоршаған ауа қозғалыста болса, онда мұндай үдеріс мəжбүр 
конвекция деп аталады. Күшті жел кезінде ауа суығырақ болып 
сезіледі.

Дене беткейінен судың булануы кезінде ол сұйықтықтың газ 
тəрізді күйге көшуге энергия жұмсауы салдарынан салқындайды. 
Тері мен өкпе арқылы жылу шығару жолымен сыртқы жылудың 
(бу арқылы шығатын жасырын жылудың) 19%-ы шығады. Буланған 
судың (тердің) əр граммына мөлшермен 0,59 Вт/сағ. кетеді (1 мл 
суды буға айналдыру үшін 0,53 ккал жылу жұмсалады). Қоршаған 
ортаның кез келген жағдайында су дене беткейінен толассыз була-
нады жəне жылу шығарудың маңызды механизмін құрайды. Судың 
жоғалу көлемі қоршаған орта факторларына, əсіресе, ауа температу-
расы мен ылғалдылығына байланысты.

Егер ауа су буымен қаныққан болса (100% салыстырмалы 
ылғалдылық), тері беткейінен булану болмайды. Буланудың жоғары 
ауа температурасы кезінде аса үлкен мəні бар. Өйткені дене темпе-
ратурасына (немесе дəлірек тері температурасына) тең ауа темпе-
ратурасы кезінде жылу шығарудың кəдімгі механизмдерінің (сəуле 
шығару, жылу өткізгіштік, конвекция) ешқайсысы қызмет етпейді. 
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Ауа температурасы мен ылғалдылығының спорттық жұмысқа 
қабілеттілікке ықпалы

Ұзақ уақыт (мысалы, марафондық жүгіру) жəне күш салу-
ды қажет ететін спорттық жүктемелер кезінде жұмыс атқаратын 
бұлшық еттердегі жылу өндіру негізгі алмасу жылу өндірілуінен 
15-20 есе асады. Бұлшық еттердегі барлық түзілген жылу алдымен 
қанға беріліп, қан арқылы дене температурасын 39-40°С жəне одан 
да жоғарылата отырып (жұмыс гипертермиясы), дене ядросына та-
сымалданады. Мұндай жағдайларда организмнің жылу реттелуі 
жылу шығарудың күшеюіне бағытталған, яғни дене беткейіндегі 
жылудың артығы тері тамырлары торларында қан айналуды күшейту 
жолымен тасымалданады. Одан жылу ең бастысы тердің булануы 
есебінен қоршаған ортаға беріледі.

Қоршаған ауаның жоғары температурасы мен ылғалдылығы 
дененің қызып кету қатерін тудыра отырып, жылу шығаруды елеулі 
қиындатады. Неғұрлым сыртқы температура жоғары болған сайын, 
соғұрлым дене температурасы көп көтеріледі. Ыстық жəне ылғалды 
күндері марафоншының дене температурасы 41°С-қа жетуі мүмкін. 
Тер булануының күшеюі дененің су балансының бұзылуына, 
яғни дегидратацияға əкеледі. Соның салдарынан жүрек-тамыр 
жүйесіне көп күш түседі. Сондықтан мұндай жағдайларда спорттық 
жұмыс қабілеттілік төмендейді жəне организмнің қызып кетуі – 
жылылық соққы қаупі туындайды.

Жоғары ауаның температурасы мен ылғалдылығы жағдайында 
спорттық жұмыс қабілеттіліктің төмендеуін:

1) Дененің қызып кетуі;
2) Жылдам дегидратация;
3) Жүрек-тамыр жүйесінің оттегі тасымалдау мүмкіндігінің 

төмендеуі сияқты үш негізгі факторлар анықтайды.

Жоғары ауа температурасы мен ылғалдылығы жағдайында 
жылу шығарудың физикалық механизмдері 

Тыныштық күйде жəне бұлшық ет əрекеті кезінде де қоршаған 
ортаға денеден жылу шығарудың түрлі жолдарының маңызы бірдей 
емес жəне сыртқы ортаның физикалық факторларына байланысты 
өзгеріп отырады.
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Тыныштық күйде сыртқы температураның қолайлы темпера-
турадан жоғарылауы (18°С жуық) кезінде жылу өткізу конвекция 
арқылы күшейеді. Тек ауа температурасы 30°С-тан асқанда, яғни 
тері температурасына жуықтағанда жылу шығару жылудың булану 
жолы арқылы күшейе бастайды. Ыстық күндері қоршаған ауа мен 
тері арасында температура айырмасы аз болғандықтан жылудың 
конвекциямен жоғалуы минимальді болады. Сыртқы температу-
ра дене температурасынан асқанда  (33°С жуық) жылу алмасудың 
бағытталуы қарама-қарсы жағдайға ауысады жəне дененің беткей 
орналасқан ұлпалары жылуды қоршаған ортадан алады. Күн радиа-
циясы организмге қосымша термиялық күш түсіреді. 

Жұмыс күйінде жылу шығарудың негізгі жолы тері беткейінен 
тердің булануы болып табылады. Сыртқы температураның 
жоғарылау мөлшері бойынша бұл механизмдердің рөлі арта түседі. 
Тердің булану жылдамдығы тер түзілу жылдамдығымен жəне 
қоршаған орта факторларының арасында ауаның салыстырмалы 
ылғалдылығы ең маңызды болатын кейбір физикалық сипаттамалар-
мен анықталады. Тердің булану жылдамдығы тері ылғалдылығы (Рт) 
мен атмосфералық ауа ылғалдылығы (Ра) арасындағы айырмасына 
байланысты. Тер түзілу жылдамдығының артуы Рт жоғарылауын ту-
дырады жəне осылайша аталмыш сыртқы жағдай кезінде тердің бу-
лануын жылдамдатады. Жоғары ауа ылғалдылығы кезінде тері мен 
ауа арасындағы ылғалдылық градиенті (Рт-Ра) азаяды жəне тердің 
булануы баяулайды. Қоршаған ауадағы су буының қысымы 40 мм 
сынап бағанасына жоғарылағанда тері беткейінен тердің булануы 
нөлге тең. Сондықтан тіпті, ауаның жоғары температурасы, бірақ 
оның оның салыстырмалы ылғалдылығы аз кезде спортшы ауаның 
төмен температурасы мен жоғары ылғалдылығы кезіндегідей 
қиындықты сезінбейді. Субмаксималды аэробтық жүктеме кезінде 
жылу шығарудың 5%-ға жуығы ауа тасымалдау жолдарында судың 
булануы есебінен жүреді. Қоршаған ортаның ылғалдылығының 
жоғарылауы кезінде жылу шығарудың бұл механизмі де əлсірейді. 

Сайып келгенде, қоршаған ортаның жоғары температура-
сы ауа мен тері арасындағы, сонымен бірге тері мен дене ядрола-
ры арасындағы температуралық градиентті азайтады. Бұл жылу 
шығарудың қиындауына əкеледі. Аталмыш қиындықтарнеғұрлым 
сыртқы температура тері температурасына жуық болған сайын 
соғұрлым көп болады. Қоршаған ауаның жоғары ылғалдылығы бу-
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лану жолымен жылудың жоғалуына кедергі келтіреді. Ұзақ уақыт 
жəне күш сала орындалатын спорттық əрекеттер кезінде ауа тем-
пературасы мен ылғалдылығының бір мезгілде жоғарылауы дене 
температурасының шектен тыс жоғарылауына əкеледі.

Жоғары ауа температурасы мен ылғалдылығы жағдайында 
жылу шығару күшеюінің физиологиялық механизмдері

Жоғары ауа температурасы мен ылғалдылығы жағдайында жылу 
шығарудың күшеюі екі негізгі физиологиялық механизмдермен: тер 
бездерін сумен қамтылуын қамтамасыз ететін дене беткейіне ішкі 
жылудың көшірілуін арттыратын тері қан айналымының күшеюімен 
жəне тер түзілудің күшеюімен жүзеге асырылады.

Тері қан айналымы жəне тері температурасы. Сыртқы 
ортаның қолайлы жағдайлары кезінде ересек адамның тері қан ай-
налымы тыныштық күйде 0,16 л/м²/ мин-қа жуық, жұмыс кезінде              
1 л/м²/мин-қа дейін, ал өте жоғары сыртқы температура кезінде                
2,6 л/м²/мин-қа жетуі мүмкін. Бұл өте ыстық жағдайларда дененің 
қызып кетуінің алдын алу үшін жүректің минуттық қан көлемінің 
20%-ға дейін тері тамырлары торларына бағытталатындығын 
көрсетеді. Қолайлы жағдайда осындай жұмыс кезінде жүректің 
минуттық қан көлемінің осы үлесі тек 5%-ға жетеді. Жүктеме 
қуаттылығы тері температурасына ықпал ете қоймайды. Тұрғын 
жайда велоэргометрде жұмыс кезіндегі терінің орташа температу-
расы сыртқы температураның сызықтық қызметі (5°С-тан 35°С-қа 
дейін шамада).

Дене жүктемесі ықпалынан ішкі температура жоғарылайды, ал 
орташа тері температурасы жұмыстың əсерінен тердің бөлінуі 
мен булануы салдарынан төмендейді (57-сурет). Субмаксимал-
ды жұмыс кезінде ішкі температураның жоғарылау дəрежесі тер 
бөліну жүрмейінше кең диапазон (15-35°С) шегіндегі қоршаған 
температураға тəуелді болмайды (M.Scurpiri et al, 1972). Сусызда-
ну (кеберсіну) ішкі температураның көтерілуіне əкеліп, осылайша 
жұмысқа қабілеттілікті лимиттейді. Марафоншыда жүгіру кезінде 
ректалды температура 39-40°С, ал кейбір жағдайларда 41°С-қа да 
жетуі мүмкін (M. B. Maron et al., 1977).

Тері температурасы тері қан айналымы көлемімен сызықтық 
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байланысты. Тері қан айналымының күшеюі оның температурасын 
арттырады жəне егер қоршаған орта температурасы тері температу-
расына қарағанда төмен болса, онда конвекция мен радиация жол-
дарымен жылудың жоғалуы жоғарылайды. Тері температурасының 
жоғарылауы, сонымен бірге сыртқы радиацияның денеге ықпал 
етуін азайтады.

57-сурет. Тыныштық күйде жəне дене жүктемесі кезінде дене 
температурасы, жылу өндіру (қоршаушы сызықпен көрсетілген) мен жылу 

шығару (бағаналар арқылы көрсетілген)  (E. F. Dubois бойынша):
– бағаналардың төменгі бөлімі – сəуле шығару арқылы жылу 
шығаруды;
– бағаналардың ортаңғы бөлімі – конвекция арқылы жылу шығаруды;
– бағаналардың төменгі бөлімі – булану жолымен жылу шығаруды 
көрсетеді 

Ауа қозғалысы конвекция жəне булану арқылы жылудың 
шығаруын күшейтеді. Нəтижесінде орташа тері температура-
сы төмендейді жəне осылайша конвекция жəне радиация арқылы 
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жылудың жоғалуы үшін жағдайды онан əрі неғұрлым жеңілдететін 
«ядро-тері» мен «тері-қоршаған орта» температуралық градиенттері 
артады. Жоғары ауа температурасы кезінде оның қосымша 
қозғалыстары жұмыс гипертермиясын қалыпты етеді. Ауаның 
күшейген конвекциясы арқасында велосипед тепкен кезде жүгіруге 
қарағанда орташа тері температурасы айтарлықтай төмен, ал жылу 
шығару жоғары болады. 

Тер түзілуі жəне тер бөлінуі. Адамда жылу шығару, ең бастысы 
тыныс алу жиілеуі жолымен емес, тер бөліну есебінен жүреді. Тер 
бөліну жолымен булану энергияның көп шығындалуымен байланыс-
ты емес. Дегенмен, ұзақ көп тер бөліну сусыздануға (кеберсінуге) 
жəне тұздардың жоғалуына əкеліп, электролиттер балансын бұзады. 
Баланстың қалпына келтірілуіне тұз жəне микроэлементтерді пайда-
лану қажет етіледі.

Адам терісінде қызметі симпатикалық жүйке жүйесімен 
реттелетін 2 млн астам тер бездері бар. Олар терінің жергілікті 
температурасына да жəне ми орталықтары облыстары темпера-
турасына да сезімтал келеді. Тер бөліну ішкі жəне перифериялық 
температуралардың жоғарылауы кезінде максималды болады.

Тер түзілуі жəне тер бөлінуі жылдамдығы көптеген факторларға 
байланысты. Олардың ішінде ең бастылары энергия өндірілу 
жылдамдығы мен қоршаған ортаның физикалық жағдайлары (ауа 
температурасы мен ылғалдылығы) болып табылады. Егер сол 
бір дене жүктемесі түрліше сыртқы температура (өте төмен жəне 
өте жоғары температураны есептемегенде) кезінде орындалса, 
дененің ішкі температурасы бірдей болып тұрады, ал тер бөліну 
орташа тері температурасының сызықтық қызметі ретінде артады. 
Керісінше, тұрақты сыртқы температура кезінде орташа тері темпе-
ратурасы тұрақты, ал тер бөліну жылдамдығы өз кезегінде жүктеме 
қуаттылығы қызметі болып табылатын дененің ішкі температура-
сымен сызықтық байланысты болады. Сəйкесінше, неғұрлым орын-
далатын жұмыс қуаттылығы көп болса, соғұрлым сол орташа тері 
температурасы кезінде тер бөліну жылдамдығы жоғары болады. 
Сайып келгенде, тер бөліну жылдамдығы ішкі дене температурасы-
на сияқты жəне оның қабық температурасына тəуелді болады. 

Жоғары ауа ылғалдылығы тіпті, салыстырмалы төмен ауа тем-
пературасы кезінде де тер булануын қиындатады: тиімді тер булану-
ынсыз тер түзілу күшейеді. Тыныштық күйде 43°С ауа температура-
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сы кезінде егер ауа ылғалдылығы 30-дан 84%-ға дейін жоғарыласа, 
тер секрециясы 3 еседен көбірек артады. Ауыр емес жұмыс кезінде 
ауа ылғалдылығының 30-дан 57%-ға дейін жоғарылауы тер түзілу 
жылдамдығын 2 есеге арттырады. 

Қарқынды спорттық əрекет кезінде тер бөліну жылдамдығы 
өте жоғары болады. Мысалы, ауа ылғалдылығы салыстырмалы аз 
жағдайда марафондық жүгіру кезінде жаттыққан спортшының тер 
бөліну жылдамдығы 20-25 мл/мин-қа (1200-1500 мл/сағ.) жетеді. 
Басқа осыған ұқсас жағдайларда ауа қозғалысы жылдамдығының 
артуы тер бөліну үдерісін жылдамдатады. Желсіз ауа-райында ауа 
ылғалдылығы жоғары кездерде тер булануы баяулайды, тер түзілу 
жылдамдығы төмендейді. Бұл дене температурасының қосымша 
көтерілуіне əкеледі. 

Ыстық жағдайларда болу барысында тер түзілу жылдамдығы 
біртіндеп төмендейді («қажу»). Бұл тіпті, судың жоғалуын толығы-
мен ішілген сумен толықтарған жағдайда да байқалады. Ыстық 
құрғақ ауа кезіне қарағанда жоғары ауа ылғалдылығы жағдайларында 
тер түзілу жылдамдығының төмендеуі неғұрлым айқын көрінеді. 
Тер түзілудің мұндай «қажу» үдерісінің табиғаты əлі ашылмаған. 
Егер адамның саунада (құрғақ ыстық ауа) қайталап болуынан кейін 
тер түзілуінің «қажуы» жүрсе, ал бұлшық ет жұмысы əлі де бол-
са, онда жеткілікті қарқынды тер бөлінуін тудыруға қабілетті келеді. 
Теріні дамыл-дамыл сүрту немесе ауа қозғалысы жылдамдығын ар-
тыра отырып, құрғату бұл жағдайларда тер бөліну үдерісін жылдам-
датады. 

Бірдей дене жүктемесі мен сыртқы температура кезінде ер 
адамдарға қарағанда, əйелдерде тер бөліну азырақ болатынын атап 
өткен жөн. 

Су-тұз балансы. Жоғары ауа температурасы мен ылғалдылығы 
жағдайында орындалған бұлшық ет жұмысы кезінде тер бөліну 
күшеюінің ең ауыр салдарының бірі организмдегі су-тұз балансының 
бұзылуы болып табылады. Ол дененің суды тез жоғалтуымен, яғни 
жедел дегидратациямен (сусызданумен), сонымен қатар дененің 
су кеңістіктерінде бірнеше электролиттер (тұздар) мөлшерінің 
өзгеруімен көрінеді.

Дегидратация туындауының əртүрлі себептері бар: сыртқы 
ортаның жоғары температурасы жағдайында болу (термиялық де-
гидратация), ұзақ жəне қарқынды бұлшық ет жұмысы (жұмыс де-
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гидратациясы) жəне бұл екі жағдайдың комбинациясы, яғни жоғары 
температура кезіндегі қарқынды бұлшық ет жұмысы (терможұмыс 
дегидратациясы). Дегидратацияның əртүрлі формалары организмнің 
түрлі жүйелері мен ұлпалары қызметінің біркелкі емес өзгерістерін 
тудырады. 

Жұмыс дегидратациясы кезінде дене жұмыс қабілеттілігінің 
төмендеуі ерекше байқалады. Айтарлықтай жұмыс дегидратациясы 
əсіресе, жоғары ауа температурасы мен ылғалдылығы жағдайында 
орындалған тек ұзақ (30 мин. аса) жəне жеткілікті қарқынды жаттығу 
(субмаксималды аэробтық қуаттылықты) кезінде дамиды. Ауыр, 
бірақ қысқа мерзімдік жұмыс кезінде тіпті, жоғары ауа температура-
сы мен ылғалдылығы жағдайының өзінде соншалықты айтарлықтай 
дəрежеде дегидратация дамып үлгермейді.

Дене температурасын организм үшін жарамды мөлшерде ұстап 
тұру суды сақтауға қарағанда маңыздырақ. Күшті тер бөлінумен қатар 
жүретін ұзақ ауыр жұмыс кезінде денеде үлкен су тапшылығы туын-
дауы мүмкін. Мысалы, марафоншылар ыстық жағдайларда жарыс 
кезінде термен 6 л-ге дейін су жоғалтуы мүмкін. Тіпті, арақашықтық-
та сұйықтық қабылдау арқылы жоғалған суды толықтырып 
отырғанның өзінде, марафоншылар жалпы су мөлшерінің 13-14%-
ын жоғалта отырып, дене салмақтары орта есеппен 5%-ға, ал шекті 
жағдайларда 8%-ға төмендейді. Бұлшық ет жұмысы нəтижесінде 
жалпы судың жоғалуын осы аралықта ішілген суды ескере отырып, 
дене салмағын жұмысқа дейін жəне одан кейін салыстыру арқылы 
оңай бағалауға болады. 

Судың көп мөлшерін жоғалтқан адам ыстыққа төзімсіз келеді, 
оның жұмыс қабілеттілігі төмендейді. Тіпті, суды жоғалтудан дене 
салмағының 1-2% азаюының өзі дене жұмыс қабілеттілігін (əсіресе, 
жаттықпаған адамдарда) төмендетеді. Дегидратация жағдайында 
организм дене температурасын нашар реттейді, сондықтан бірдей 
жүктеме кезінде қалыпты гидратация тəн тұлғаларға қарағанда, дене 
салмағын 3-4%-ын жоғалтқан сусызданған адамдардың дене темпе-
ратурасы жоғары болады (58-сурет).

Жұмыс кезінде неғұрлым дегидратация дəрежесі жоғары болса, 
соғұрлым дене температурасы жоғарырақ келеді. Дене салмағының 
3%-ы жоғалуымен жүретін дегидратация кезінде тер бездерінің 
белсенділігі төмендейді. 
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Дегидратацияның барынша жағымсыз салдарының бірі қан 
плазмасы көлемінің азаюы болып табылады. Дене салмағының 4% 
жоғалуымен жүретін жұмыс дегидратациясы кезінде плазма көлемі 
16-18% төмендейді. Сəйкесінше қан айналымдағы қан көлемі азая-
ды, бұл систолалық көлемнің төмендеу салдары ретінде веналық 
қайтарылудың азаюына əкеледі. Систолалық көлемді өтеу үшін 
ЖЖЖ жоғарылайды. 
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58-сурет. Дегидратацияның велоэргометрде 2 сағаттық жұмыс кезінде 
ЖЖЖ мен ректалды температураға ықпалы (Я. М. Коц бойынша):
1 – дегидратация кезінде;
2 – қалыпты жағдай кезінде

Қан плазмасы көлемінің төмендеуінің басқа салдары жүрекке 
көп күш түсіретін жəне оның қызметін төмендететін қан тұтқырлығы 
мен гематокрит көрсеткіштерінің жоғарылауымен жүретін гемокон-
центрация болып табылады. 

Дененің суды көп жоғалтуының зардапты əсерлерінің бірі жасу-
ша аралық (ұлпалық) жəне жасуша ішілік сұйықтықтар көлемінің 
азаюы болып табылады. Су мөлшері азайған жəне электролит-
тер тепе-теңдігі өзгерген жасушалардың қалыпты тіршіліктері 
бұзылады. Бұл атап айтқанда, дегидратация жағдайында жиырылу 
қабілеті айтарлықтай төмендейтін қаңқа мен жүрек бұлшық еттеріне 
қатысты. 

Бүкіл дене мен оның ішкі сұйық ортасындағы қалыпты су-тұз 
балансын сақтап тұруды бақылайтын физиологиялық механизмдер 
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сан алуан. Плазмадағы су мөлшерінің азаюы онда электролиттер 
жəне т.б. заттар концентрациясын жоғарылатады. Бұл плазманың 
осмостық қысымының жоғарылауына əкеледі. Жұмыс үдерісінде 
қан плазмасының осмолярлығы да қанға белсенді бұлшық ет жа-
сушаларынан төмен молекулалы метаболизмдік өнімдер мен ка-
лий иондарының шығарылуы салдарынан үздіксіз жоғарылайды. 
Нəтижесінде сұйықтықтардың бір бөлігі жасуша аралық (ұлпалық) 
кеңістіктен тамырларға плазманың жоғалуын толықтыра орын ау-
ыстырады. Осының арқасында плазма көлемін қалпына келтіру 
жəне оны жұмыс басындағы төмендеу кезеңінен кейін салыстыр-
малы тұрақты деңгейде ұстап тұру мүмкін болады. Термиялық 
дегидратацияның дамуы барысында (жұмыс дегидратациясынан 
айырмашылығы) плазма көлемі толассыз азаяды.

Жоғары сыртқы температура кезінде тері қан айналымының 
күшеюі нəтижесінде тері капиллярларынан терінің тамырдан тыс 
(ұлпалық) кеңістіктігіне сұйықтықтардың қарқынды фильтрация-
сы жүреді. Бұл осы кеңістіктіктерде салыстырмалы көп болатын 
белоктардың лимфа айналысына қарқынды өтуіне əкеледі жəне одан 
қан айналу жүйесіне барады. Қанға белоктардың өтуі осылайша қан 
айналымдағы плазма (қан) көлемін ұстап тұруға көмектесе отырып, 
жасуша аралық (тамырдан тыс) су кеңістіктерінен капиллярларға 
судың адсорбциясының күшеюін тудыратын оның онкотикалық 
қысымын арттырады. Қанға тері ұлпалық кеңістіктерден белоктар-
дың өтуі қарқынды тер буланудан туындаған қан плазмасының 
күшті суды жоғалтуын автоматты түрде өтейді. 

Бұлшық ет жұмысы кезінде неғұрлым жұмыс қарқындылығы 
жəне кейбір жағдайларда неғұрлым ауа температурасы мен 
ылғалдылығы жоғары болған сайын, соғұрлым көбірек бүйрек қан 
айналысы төмендейді. Параллельді түрде аз дəрежеде болса да, 
бүйрек шумақтарында су фильтрациясы жылдамдығы азаяды, яғни 
зəр түзілу жылдамдығы төмендейді. Ыстық жағдайларда жұмыс 
кезінде бүйрек қан айналысының жəне зəр түзілу жылдамдығының 
төмендеуі бүйректерде судың кідірілуін (антидиурезді) күшейтеді. 
Мұндай кідіру механизмдерінің бірі плазма көлемінің төмендеуі 
(дегидратация) мен оның осмолярлығының артуына жауап ретінде 
гипофизден антидиурездік гормонның (АДГ) көп бөлінуі болып та-
былады. 

Бұлшық ет жұмысы уақытында тер бөлінудің маңызды қосымша 
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көзі гликогеннің ыдырауы кезінде босап шығатын гликогенмен бай-
ланысты – «эндогендік» су болып саналады. Əр грамм гликоген                
2,7 г сумен байланысқан. Сонымен, гликогенолиз бұлшық ет жиы-
рылуы үшін тек энергия көзі ғана емес жəне жұмыс атқарушы орга-
низм үшін судың қосымша көзі де болып табылады. 

Ұзақ уақыт күш сала орындалатын бұлшық ет жұмысы кезінде 
(əсіресе, ыстық кезде) тер бөлінудің күшеюі салдарынан туындаған 
су жоғалтуды толықтыру үшін жұмысты орындап жатқанда жəне 
одан кейін де сұйықтықтарды (су немесе су ерітінділерін) қабылдау 
басты рөл атқарады. 

Организм термен суды жоғалту кезінде кейбір минералдық 
заттарды (тұздарды) да жоғалтады. Басқа сұйықтықтармен 
салыстырғанда тер күшті сұйытылған су ерітіндісі болып табылады. 
Ондағы натрий жəне хлор иондарының концентрациясы олардың 
шамамен, плазмадағы концентрациясының 1/3-ін жəне бұлшық етте 
1/5-ін құрайды. Сонымен тер – қан плазмасымен салыстырғанда 
гипотониялық ерітінді. Əртүрлі адамдарда тердің иондық концен-
трациясы түрліше жəне тер бөліну жылдамдығы мен жылылық ак-
климатизация күйіне өте тəуелді болады. 

Тердегі натрий жəне хлор иондарының концентрациясы тер 
түзілу жылдамдығының артуымен жоғарылайды, кальций ион-
дары концентрациясы азаяды, ал калий жəне магний өзгермейді. 
Сəйкесінше, ұзақ күш сала орындалатын жұмыс кезінде (мыса-
лы, марафондық жүгіру кезінде) спортшы термен бірге негізінен 
жасушадан тыс кеңістіктер сұйықтығында – плазма мен ұлпалық 
сұйықтықтарда болатын натрий жəне хлор иондарын жоғалтады. 
Бұлар – плазма мен ұлпа сұйықтығының осмостық қысымын, де-
мек, денедегі жасушадан тыс сұйықтық көлемін басқалардан көп 
анықтайтын басты электролиттер. Жасуша ішілік су кеңістігіндегі 
калий жəне магний иондарын жоғалту айтарлықтай аз. 

Дегенмен, термен электролиттерге (тұздарға) қарағанда судың 
салыстырмалы көп кететінін ескеру қажет. Сондықтан электролиттер 
мөлшерінің жалпы төмендеуі кезінде олардың дене сұйықтығындағы 
концентрациясы жоғарылайды. Сəйкесінше ұзақ күшті тер бөліну 
кезінде организмнің электролиттерді дереу қалпына келтіруге 
қарағанда суды алмастырудағы қажеттілігі көбірек. 

Бұлшық ет жұмысы кезінде зəрмен электролиттерді жоғалту 
көбіне, өте айтарлықтай емес, себебі бұл кезеңде зəрдің түзілуі аз, ал 
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бүйрек каналдарында натрий реабсорбциясы күшейген. Бұл зəрмен 
натрий иондарының экскрециясы кідіруін қамтамасыз етеді. Бұл 
үдерісте қан плазмасында альдостерон концентрациясы мен ренин 
белсенділігінің жоғарылауы маңызды рөл атқарады.

Дене жаттығуларының алғашқы минуттарында плазма көлемі 
дереу азайып, кейіннен тердің көп бөлінуіне қарамастан төмендеу 
қарқынының баяулай бастайтынын атап өткен жөн. Альдостерон кон-
центрациясы, керісінше, жаттығу барысында бір қарқындылықпен 
жоғарылап отырады (59-сурет).

Ыстық жағдайларда жұмыс кезінде бүйректің қанмен жеткіліксіз 
жабдықталуы организмде натрийдің кідіруі механизмдерін күшейтуі 
мүмкін. Мұндай кідіру организмнің су балансын сақтауға мүмкіндік 
береді, өйткені плазма көлемі жəне қалған жасушадан тыс сұйықтық 
олардағы натрий иондарының мөлшеріне пропорциялы болады. 

Ауа температурасы жоғары жағдайларда жұмыс кезіндегі бүйрек 
вазоконстрикциясы мен жоғары дене температурасы нəтижесінде 
зəрде белоктың пайда болуы (жұмыс протеинуриясы) мүмкін бола-
тын бүйрек шумақтарында өткізгіштіктің күшеюін тудырады.

59-сурет. Альдостерон концентрациясы мен плазма көлемінің 2 сағаттық 
циклдік жаттығулар кезіндегі өзгерістері (A. Giovanelli мəліметтері 

бойынша)
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Қан айналу жүйесі. Жоғары ауа температурасы кезінде (мы-
салы, күн ыстық күндері) дененің тікелей қызып кетуі жағдайында 
адамның тыныштық күйінде тері қан айналысы күшейеді жəне 
ЖЖЖ жоғарылауынан жүректің минуттық қан көлемі артады. 
Мұнда систолалық көлем өзгеріссіз қалады. Жалпы перифериялық 
тамыр кедергісі жəне артериялық (систолалық) қысым төмендейді. 
Мəселен, құрғақ ыстық ауа болатын фин моншасына (саунаға) түсу 
шамамен, жүректің минуттық қан көлемінің 70%-ға жəне ЖЖЖ 
60%-ға аса артуын тудырады. 

Бұл артқан жүректің минуттық қан көлемі жылу шығаруды 
күшейту үшін тері тамырларына бағытталады. Бұдан басқа тері 
қан айналысы құрсақ қуысы мүшелері мен бұлшық ет арқылы (аз 
дəрежеде) қан айналысының азаюымен жүретін жүректің минуттық 
қан көлемінің қосымша қайта таратылуы есебінен артады. Жатыр 
жəне бүйрек қан айналысы тері температурасының жоғарылауына 
тура пропорциялы төмендейді. 

Аэробтық қуаттылықты жұмыс кезінде көбіне, жоғары ауа тем-
пературасы О2 пайдаланудың жалпы жылдамдығына елеулі ықпал 
жасамайды. Тек ыстық жағдайда жеңіл жұмысты орындау кезінде 
бейтарап жағдайға қарағанда оттекті пайдалану біршама жоғары бо-
луы мүмкін. 

Жоғары ауа температурасы ұзақтығы 4-6 мин-қа дейін қысқа 
мерзімдік жұмысты орындау кезінде жүрек-тамыр жүйесі 
қызметінің көрсеткіштеріне айтарлықтай ықпал етпейді. Максимал-
ды аэробтық жұмыс кезінде (ОМП деңгейінде) ыстық жəне бейта-
рап жағдайларда максималды жүректің минуттық қан көлемі, ЖЖЖ 
жəне жүйелік АВА-О2 бірдей болады. ОМП ыстық жағдайларда да 
азаймайды, бірақ ОМП деңгейінде жұмыстың шекті ұзақтығы күшті 
қысқарады. 

Ыстық жағдайда ұзақ мерзімдік жұмысты орындау кезінде 
жүрек-тамыр жүйесі жұмыс атқарушы бұлшық еттерге қажетті 
оттегі мөлшерін жеткізу үшін (метаболизмдік сұраныс) олардың 
адекватты (барабар) қанмен жабдықталуын жəне жылу шығару 
жоғары болу үшін (жылу реттеуші сұраныс) тері қан айналысының 
күшеюін бір мезгілде қамтамасыз ету қажет. Бұл міндет одан əрі қан 
айналымдағы қан көлемінің азаюынан жəне оның тұтқырлығының 
жоғарылауынан барынша күрделене түседі. 

Ыстық жағдайларда жүректің жиырылу жиілігі жəне жүректің 
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минуттық қан көлемі ортаның бейтарап жағдайында осындай 
жұмысты орындау кезіне қарағанда жоғары болады. Жүректің жиы-
рылу жиілігіне температурадан басқа жоғары ауа ылғалдылығы 
да ықпал етеді. ЖЖЖ  артуы ыстық  жағдайда  жұмыстың  жаңа  
басталған кезінен байқалады. Жүректің минуттық қан көлемі 
жұмысты орындау үдерісінде біртіндеп артады, ал систолалық көлем 
прогрессивті (ілгерілей) азаяды. Жүректің минуттық қан көлемінің 
артуы жылу шығарудың күшеюі үшін тері тамырлары арқылы 
қосымша қан айналысын қамтамасыз етеді. 

Орындалатын жұмыс қуаттылығының артуымен жүректің минут-
тық қан көлемінің «жылылық» өсуі азаяды. Ыстық жағдайларда суб-
максималды жəне максималдыға жуық аэробтық жүктемелерді 
орындау кезінде жүректің минуттық қан көлемі шамамен, бейтарап 
температуралық жағдайдағы сияқты болады. Дегенмен, жоғары ауа 
температурасы кезінде ЖЖЖ қосымша жоғарылауымен өтелетін 
систолалық көлемнің елеулі төмендеуі жүреді. Жүректің минуттық 
қан көлемі одан əрі арта алмайтындықтан, тері қан айналысының əрі 
қарайғы күшеюі тек жүректің минуттық қан көлемінің  қайта тара-
тылуы есебінен қамтамасыз етіледі. Нəтижесінде жұмыс атқаратын 
бұлшық еттер арқылы қан айналысы азаяды, олардың оттегімен 
жабдықталуында тапшылық туындайды, бұлшық еттердің энергия 
өндіруде анаэробтық үлесі артады. Сондықтан сол бірдей субмак-
сималды жəне максималдыға жуық аэробтық жүктемелер кезінде 
қандағы лактат концентрациясы бейтарап жағдайларға қарағанда 
ыстық жағдайларда жоғары болады. 

Жұмыс атқарушы бұлшық еттердің қанмен жабдықталуының на-
шарлауы – ыстық жағдайларда жұмысқа қабілеттіліктің төмендеуінің 
басты себептерінің бірі. Жоғарыда айтылғандар бойынша бұлшық 
ет қан айналысының нашарлауы екі негізгі себептердің салдары-
нан болып табылады: біріншіден, жылу шығарудың күшеюі үшін 
тері тамырларына бағытталған жүректің минуттық қан көлемінің 
үлесі артады, екіншіден, дегидратацияның даму өлшемі бойын-
ша қан айналымдағы қанның жалпы жəне орталық көлемдерінің 
төмендеуінен веналық қайтарылудың түсуімен туындаған 
систолалық көлемнің азаюы нəтижесінде жүректің минуттық қан 
көлемі азаяды. 

Тері қан айналымының мүмкін болатын максималды көлемді 
жылдамдығы – 7-8 л/мин. Сонда да тіпті, өте жоғары ауа темпера-
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турасы кезінде де тері қан айналысы 3-4 л/мин-тан аспауы ықтимал. 
Сəйкесінше тіпті осы жағдайларда да тері тамырлары біршама 
тарылған (белсенді тамыр тонусы күйі). Жұмыстың жалғасуы бо-
йынша біртіндеп тамыр тонусының төмендеуінен тері тамырлары 
кеңейеді. Нəтижесінде тері тамырлары торларына қанның одан əрі 
көп мөлшері бағытталады, ал жұмыс атқарушы бұлшық еттердің 
қанмен жабдықталуы одан əрі нашарлайды. 

Тері тамырларының кеңеюімен жалпы перифериялық тамырлар 
кедергісі азаяды. Өзгермеген жүректің минуттық қан көлемі кезінде 
бұл тіпті, тамырлық коллапсты (талуды) тудыратын деңгейге дейін 
біртіндеп төмендейтін артериялық қан қысымының түсуіне əкеледі. 
Əсіресе, жүректің минуттық қан көлемінің төмендеуінен артериялық 
қан қысымы дереу төмендейді. Бұл ЖЖЖ сол адам үшін максимал-
ды мүмкін болатын деңгейге жеткенде жүреді, ал систолалық көлем 
төмендеуі жалғасады. 

Ыстық жағдайларда жұмыс кезінде жатырлық қан айналысы 
дереу төмендегендіктен құрсақ қуысы мүшелерінің, ең алдымен, 
бауырдың жеткіліксіз қанмен жабдықталуымен байланысты орга-
низм үшін қосымша қиындықтар туындайды. Жоғары ауа темпе-
ратурасы кезінде жұмыс бүйректік қан айналысының да күшейе 
төмендеуін тудырады. 

Жылуға бейімделу (акклиматизация)

Адамда кəдімгі маусымдық климаттық өзгерістер физиологиялық 
өзгерістерді тудырады. Акклиматизация – жаңа, үйреншікті емес 
климаттық-географиялық орта жағдайларына бейімделу. Түрлі 
факторлардың ықпал етуінде байқалатын адаптивті өзгерістерді 
спортшыларды жарысқа дайындау кезінде білу қажет. Жасушалық, 
мүшелік, жүйелік жəне организмдік деңгейдегі үдерістердің барлық 
туа жəне жүре пайда болған бейімделу əрекетін адаптация деп атай-
ды (бейімделу туралы 2-тарауда толық баяндалған).

Барлық адамдар (спортшылар) сол орта жағдайларына бəрі бір-
дей жылдам жəне толығымен бейімделе алмайды. Ол адамның жасы-
на, жынысына, жүйке жүйесі типіне, денсаулық күйіне, функциялық 
күйіне (спортшының жаттықтырылу дəрежесіне), пихикалық-
эмоциялық тұрақтылыққа жəне т.б. байланысты. 
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Спортшыларға түрлі климаттық-географиялық жағдайларда 
жаттығуға немесе жарысуға тура келеді. Жəне осыған орай рецеп-
торлар адаптациясы шапшаңдығының маңызы бар. Барлық рецеп-
торлар жылдам жəне баяу бейімделетін (кезеңдік жəне тонустық) 
болып бөлінеді.

Жоғары ауа температурасы мен ылғалдылығы жағдайында 
үзіліссіз жəне қайталап болу сыртқы ортаның осы арнайы 
жағдайларына организмнің біртіндеп бейімделуін тудырады. 
Нəтижесінде жылылық стреске қарсы организмнің тұрақтылығы 
дамиды. Адамның ыстыққа бейімделуіне өзіндік арнайы сипат тəн. 
Ол ыстықты барынша жеңілірек қабылдайды, жұмысты орындау 
объективті сияқты (жылу əсеріне физиологиялық өзгерістер азаяды) 
субъективті де аса қиын болмайды. Жылуға бейімделу күйі – аккли-
матизация жүреді. 

Ыстық əсіресе, ылғалдылығы жоғары ауа суыққа қарағанда 
спортшы үшін көп күш түсіреді. Орта температурасы дене темпе-
ратурасынан жоғары болғанда жылу қоршаған ортадан организмге 
өтеді. Мұндай жағдайларда жылуды бұрып жіберудің жалғыз тəсілі 
булану (тер бөліну) болады. 

Ыстықтың (жоғары температура) əсерінің бас кезіндеректалды 
температура, оттегі пайдалану, ЖЖЖ жəне минуттық қан көлемі 
тез өседі. Тер бөліну көп емес жəне тұрақты дене температурасын 
сақтау үшін жеткіліксіз болады. Ыстық климатта 12 күн болған соң 
бейімделудің айқын белгілері басталады. Тер бөліну 2 есе артады, 
ал ЖЖЖ жəне оттегі пайдалану шамамен, 40%-ға түседі. Буланудың 
күшеюі жəне зат алмасудың төмендеуі ішкі температураның 
жоғарылауын азайтады. Периферияға (шеткі мүшелерге) жылу 
шығарудың жоғарылауына жəне тер бөлінудің күшеюіне əкелетін 
тамырлардың күшті кеңеюі барынша тиімді реттелумен байланысты 
(Р.D.Sturkie, 1981). Спортшыларда егер ыстық жəне ылғалды кли-
мат зоналарында алғашқы 5-7 күндері монша (сауна) жəне салқын 
(суық) душ (ұйқы алдында салқын душ жəне көмірсулы сусындар, 
ал таңертең суық душ жəне адаптогендер жень-шень, пантокрин, 
пантогематоген, аралия тұнбасы, т.б.) қабылдаса, бейімделу тезірек 
жүреді. Бұдан басқа сусындарды жеткілікті мөлшерде қабылдау 
(шай, минералды су, шырын) бейімделуді жылдамдатудың маңызды 
моменттерінің бірі болып табылады. Бейімделу принциптерін 
сақтамаған кезде түрлі асқынулар – жылылық, күннің соққысы жəне 
т.б. болуы мүмкін. 
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Жылуға бейімделу кезіндегі физиологиялық өзгерістер жəне 
олардың механизмдері. Жылуға бейімделу арнайы физиологиялық 
өзгерістердің жиынтығына негізделген. Олардың негізгілері жоғары 
температура жағдайында болуы барысында жүктеме кезінде тер 
бөлінудің күшеюі, дене «ядросы» мен «қабығы» температурасының 
түсуі жəне жүректің жиырылу жиілігі төмендеуі болып табылады. 

Жылуға бейімделудің негізгі механизмдері сыртқы ортаға де-
немен жылудың шығарылуының күшеюіне бағытталған. Жылуға 
бейімделу барысында тер бөлінудің күшеюі жүреді: бірдей сол 
дене жүктемесін орындау кезінде қызмет ететін тер бездерінің 
саны, сонымен қатар бөлінетін тер мөлшері артады. Тер бөлінудің 
температуралық табалдырығы төмендейді – ол неғұрлым дене ядро-
сы мен терінің төмен температурасы кезінде басталады жəне дене 
температурасының жоғарылауымен тез күшейеді. 

Ыстыққа бейімделген адамда бейімделмеген адамдарға 
қарағанда азырақ тер буланбай тамшылап ағады, себебі тер 
неғұрлым дене беткейімен бірқалыпты таратылады. Нəтижесінде 
тер булану мен жылу шығарудың күшеюі үшін дене беткейі алаңы 
артады. Тер буланудың күшеюі тері температурасының төмендеуіне 
əкеледі. Осының арқасында тері тамырларымен ағатын қан күштірек 
салқындайды жəне сондықтан «дене ядросы-тері» температуралық 
градиенттері өседі. Осылайша дененің терең бөлімдерінен оның 
беткейіне жылудың физикалық тасымалдануы (өтуі) күшейеді. Тері 
қан айналымының қосымша күшеюіне сұраныс (айналыс конвекция-
сы) сəйкесінше төмендейді. 

Жылу шығарудың адаптивті механизмдері күшеюінің басты 
əсері дене температурасының төмендеуі болып табылады. Мұнда 
тыныштық күйде дене температурасының төмендеуі сияқты бұлшық 
ет жұмысы үдерісінде өседі. 

Жылуға акклиматизация нəтижесінде тердегі тұздар мөлшері 
азаяды, яғни тер неғұрлым «сұйытылған» болады. Тер арқылы 
тұзға қарағанда салыстырмалы көп су жоғалады жəне сондықтан 
қандағы электролиттер концентрациясы жоғарылайды. Сəйкесінше 
қан осмолярлығы артады. Жоғары осмолярлық организмдегі 
сұйықтықты жоғалтуды өтеуге бағытталған механизм болып табы-
латын шөлдеудің күшті сезінуін тудырады. Бейімделмеген адамдар-
да барлық жағдайларда организмнің суға сұранысын қамтамасыз 
ететін шөлдеуді сезінуі жеткілікті болмайды. Ыстыққа бейімделген 
адам су балансын жақсы сақтауға қабілетті келеді. 
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Жылуға бейімделу үдерісінде белок молекуларын тері капил-
лярларына шығуын азайтатын осы тамырлардың өткізгіштігі 
төмендейді. Терінің ұлпалық сұйықтығында белок мөлшері ар-
тады. Жылылық əсер кезінде ол терінің лимфа торлары арқылы 
қан айналымдағы қанға қарқынды орын ауыстырады. Мұның 
барлығы бірге оның жоғары онкотикалық қысымын жəне жеткілікті 
көлемін сақтауға мүмкіндік береді. Тұтасымен жылуға бейімделу 
нəтижесінде (тыныштық күйде) қан айналымдағы қан көлемі ар-
тады, ал қан тұтқырлығы мен гематокрит көрсеткішінің біршама 
төмендеу тенденциясы байқалады. 

Жылуға бейімделу жүрек-тамыр жүйесіне күш түсудің 
төмендеуімен қатар жүреді. Тіпті, ыстыққа толық бейімделген 
адам организмінің бейтарап жағдайға қарағанда ыстық жағдайда 
жұмыс кезінде тері қан айналысы көбірек болса да, жүктеме кезінде 
біртіндеп тері қан айналысы азая түседі. Сонымен бірге неғұрлым 
тері тамырлары жүйесіне қанның тез орын ауыстыруынан, беткейлік 
қан айналысының жақындауынан (беткей тамырлары торының жа-
зылуы есебінен) тері қан айналысының тиімді күшеюі жəне оның 
неғұрлым тиімді таратылу мүмкіндіктері өседі. 

Жылуға бейімделу барысында ыстық жағдайларда жұмыс кезін-
де құрсақ қуысы мүшелерінің қанмен жабдықталуын жақсартатын 
жатыр жəне бүйрек бөлімдерінде жұмыс вазоконстрикциясы 
(тамырлардың тарылуы) дəрежесі төмендейді. 

Жылуға бейімделудің барынша елеулі физиологиялық 
белгілерінің біріне тыныштық күйде жəне бұлшық ет əрекеті кезінде 
ЖЖЖ төмендеуі жатады. Біртіндеп систолалық көлем артады, 
сондықтан ыстық жағдайда болудың барлық кезеңдері барысын-
да жүректің минуттық қан көлемі өзгермейді. Жылуға бейімделу 
үдерісінде систолалық көлемнің өсуі қан айналымдағы қан көлемінің 
жоғарылауы жəне əсіресе, тері қан айналысының біртіндеп азаюы 
есебінен оның неғұрлым тиімді қайта таратылуы арқасында жүретін 
веналық қан қайтарылудың (қанның орталық көлемінің) артуына 
негізделген. 

Жылуға бейімделу барысында ыстық жағдайда дене жұмысын 
орындаудың механикалық тиімділігі жоғарылайды. Оны стандартты 
(жеңіл) жұмысты орындау кезінде оттегі пайдаланудың прогрессивті 
төмендеуі көрсетеді. 



297

Жылуға бейімделу үдерісінде симпатикалық жүйке жүйесінің 
тонустық белсенділігі төмендейді. Оны атап айтқанда, зəрмен 
норадреналиннің бөліну мөлшерінің ілгеріле азаюынан көруге бо-
лады. Жылылық акклиматизация үдерісінде маңызды рөлді ішкі се-
креция бездері атқарады. Мысалы, Д-альдостеронды енгізу ыстық 
жағдайларда, тіпті, бұл осы ортаға бейімделген адамдардың өзінде 
дене температурасының төмендеуін жəне жұмыс ұзақтығының ар-
туын тудыратыны белгілі. Бұл əсер тер мөлшерімен байланысты 
емес. 

Жылылық акклиматизациямен байланысты көпшілік өзгерістер 
ыстық жағдайда болудың əсіресе, алғашқы 4-7 күндері барысын-
да тез жүреді. Жылылық акклиматизация үдерісі толығымен 12-
14 күндері аяқталады. Дегенмен, жоғары ауа температурасы мен 
ылғалдылығына максималды бейімделу тек осы жағдайлардағы 
аймақтың тұрақты тұрғындарында ғана байқалады.

Жылуға бейімделу ыстық жағдайда тек үзіліссіз бірнеше тəулік 
бойы мекендеп тұрғанда ғана емес, сонымен бірге онда қайталап 
қысқа мерзімдік (тəулігіне бірнеше сағат) болу (термокамерада, жы-
лытатын немесе жылуды оқшаулайтын қасиеті бар арнайы киімдер 
киген) кезінде де дамиды. Егер ыстық жағдайда болғанда адам дене 
жүктемесін орындамаса, жылуға бейімделу дəрежесі көп болмайды. 

Жылуға бейімделу əсері арнайы болады. Құрғақ ыстық жағдайға 
организмнің бейімделуі ыстық жəне ылғалды жағдайларға жеткілікті 
бейімделуіне міндетті түрде кепілдік бермейді. Осымен қатар ыстық 
жағдайларда жеңіл (ОМП 25%-ға жуық) жұмыстарға бейімделу осы 
жағдайларда бірқалыпты (ОМП 50%) немесе ауыр (ОМП 75% жəне 
жоғары) жұмыстарды орындауға бейімделуді білдірмейді. 

Жылуға бейімделу əсері адам жоғары температура жағдайында 
болғаннан кейін бірнеше апта барысында сақталады. 

Ортаның жоғары температурасына үйрену жас өсе нашарлайды. 
Егде жастағы жəне кəрі адамдарда жастарға қарағанда неғұрлым 
дененің жоғары температурасы кезінде тер бөліну кешірек бастала-
ды. Жылылық жүктемесіне жауап ретінде егде жастағы адамдарда 
тері қан айналысы айтарлықтай артады, бірақ жастарға қарағанда, 
мұндай күшеюдің максималды мүмкіндіктері оларда азырақ болады. 
Ыстық жағдайларда болғаннан кейін егде жастағы жəне кəрі адам-
дарда дене температурасы қалыпқа неғұрлым баяу оралады.
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Спортшылардың жылуға бейімделуі. Төзімділіктің көрінуімен 
жүретін спорт түрлерінде жаттықтыру жəне жарыс жүктемелері тіпті, 
ортаның бейтарап жағдайында да дене ядросы температурасының 
40°С-қа дейін айтарлықтай жоғарылауын тудырады. Бұл үлкен «ішкі» 
жылу жүктемесіне бейімделу реакцияларының дамуы үшін стимул 
болады. Жүрек-тамыр жүйесі, тер бездері жəне басқа мүшелер мен 
жүйелердегі мұндай реакциялар үлкен «сыртқы» жылу жүктемесіне 
(жоғары ауа температурасы мен ылғалдылығы) акклиматизациядан 
өткен адамдар реакцияларымен көптеген жағынан ұқсас келеді. 

Төзімділікті жаттықтыратын спортшыларда жүйелі жаттығу 
нəтижесінде жылу реттелуі жетілдіріледі: жылу өндіру 
төмендейді, тер түзілудің жоғарылауы есебінен жылу жоғалту 
қабілеттілігі жақсарады. Осылай жаттыққан спортшыларға жылу 
тітіркендіргіштеріне тер бөліну реакциясының жоғары сезімтал-
дығы, дене беткейімен тер бөлінудің бірқалыпты таратылуы тəн 
келеді. Сəйкесінше, спортшылардың ауаның кəдімгі немесе жоғары 
температурасы кезіндегі жұмыс уақытында сондай абсолютті 
жүктемені орындайтын жаттықпаған адамдарға қарағанда, ішкі 
жəне тері температурасы төмен болады. Спортшыларда тердегі 
тұздар мөлшері де аз болып келеді. 

Төзімділікке жаттықтыру үдерісінде бейтарап жағдайларда қан 
айналымдағы қан көлемі ұлғаяды, қан айналысын оның тері тор-
лары арқылы төмендеуімен жүретін қайта тарату реакциялары 
жетілдіріледі. Бұл тері температурасын төмендетеді жəне дене ядро-
сынан оның беткейіне жылудың өтуін жоғарылатады. 

14-кесте
Қоршаған ортаның жоғары температурасы жағдайында 
жүретін адаптациялық физиологиялық механизмдер

Механизмдер Адаптациялық өзгерістер

Тер бөліну

Жұмыс кезінде неғұрлым жылдам бастапқы тер бөліну, 
яғни тер бөлінудің температуралық табалдырығының 
төмендеуі.
Тер бөліну жылдамдығының жоғарылауы.
Дене беткейімен тердің неғұрлым бірқалыпты 
таратылуы.
Тердегі тұздар мөлшерінің төмендеуі.
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14-кестенің жалғасы

Қан жəне қан 
айналу

Жүректің жиырылу жиілігінің төмендеуі.
Систолалық көлемнің артуы.
Тері қан айналымының күшеюі.
Қан айналымдағы қан көлемінің артуы.
Жұмыс гемоконцентрация дəрежесінің төмендеуі.
Неғұрлым қанды жылдам қайта таратылуы (тері 
тамырлары жүйесіне).
Қан айналымның дене беткейіне тақауы жəне дене 
беткейімен оның неғұрлым тиімді таратылуы.
Жұмыс кезінде жатыр жəне бүйректік қан айналысы 
азаюы.

Зат алмасу 
(метаболизм)

Негізгі алмасудың төмендеуі.
Стандартты (жеңіл) жұмыстың оттектің 
құндылығының төмендеуі.

Жылу реттелу

Тыныштық күйде жəне бұлшық ет жұмысы кезінде 
дене ядросы мен қабығының температурасының 
төмендеуі.
Дененің жоғары температурасына организмнің 
тұрақтылығының өсуі. 

Тыныс алу Ентігудің азаюы (жиі жəне беткі тыныс алу).

Сайып келгенде, спортшыларда тұрақты төзімділікке қарқынды 
жаттықтыру нəтижесінде тіпті, бейтарап температуралық 
жағдайларда да жылуға бейімделуге тəн белгілі физиологиялық 
механизмдер жетілдіріледі. Сондықтан төзімділікке жақсы 
жаттыққан спортшылар жаттықпағандарға қарағанда, көбіне, ыстық 
жағдайларда жұмыстарды орындауға жақсы бейімделеді жəне ыстық 
жағдайларда аз қуаттылықты жұмыстарды орындау барысында 
неғұрлым тез акклиматизацияланады. Сонымен бірге тіпті, жоғары 
спорттық жаттықтырылу дəрежесі жəне сыртқы ортаның бейтарап 
жағдайындағы кез келген сипаттағы жаттықтыру, егер спортшы 
жоғары ауа температурасы мен ылғалдылығы жағдайында жарысқа 
түсетін болса, оған қажетті арнайы жылуға бейімделуді толығымен 
алмастыра алмайды.

Бейтарап (немесе суық) жағдайларда жаттыққанда туындаған 
жылуға адаптациялық бейімделу ыстық жағдайларда қарқынды 
жұмыстарды тиімді орындау үшін жеткіліксіз болып табыла-
ды. Жоғары ауа температурасы мен ылғалдылығы жағдайында 
өткізілетін жарысқа дайындалу кезінде спортшыны сондай 
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жағдайларда жарысқа дейін 7-12 күн бойы жаттықтыруды бастау 
қажет. 

Егер мұндай жағдайларда жаттықтыру мүмкіндігі болма-
са, жылудың берілуіне кедергі жасайтын жəне тердің булануын 
шектейтін костюмдер («терлеме»-«потник») қолдану керек. «Тер-
лемеде» жаттықтыру ортаның ыстық жағдайында жаттықтыруға 
қарағанда аз болса да, жоғары жылуға тұрақтылық əсерін тудырады.

Су қабылдау режимі

Ыстық жағдайда күш сала орындалатын жұмыс кезінде жоғары 
жылдамдықпен тер бөлінудің организмнің айтарлықтай дəрежеде 
суды, сонымен қатар тұздарды жоғалтуына əкелетіні айтылып 
өткен болатын. Нəтижесінде жұмысқа қабілеттілік жəне жылуға 
тұрақтылық (ыстыққа үйрену қабілеті) төмендейді.

Суды жоғалту жəне оның жарыс кезінде толтырылуы. 
Жаттықтырушылар мен спортшылар арасындағы судың əлсірету 
əсері жөнінде, «артық» сұйықтықтың жүрекке «қосымша» күш 
түсіру туралы көзқарастары бойынша судың термен жоғалуын азайту 
үшін суды аз ішу қажет деп санайды. Сонымен бірге физиологиялық 
зерттеулер əсіресе, ыстық жағдайда күш түсіре орындалған жұмыс 
нəтижесінде жоғалған су мөлшерін неғұрлым тезірек жəне тиісінше, 
сол мөлшерде толтыру қажеттігін дəлелдейді. 

Егер спортшылар судың жоғалуын толтыру үшін арақашықтықта 
сұйықтықтың жеткілікті мөлшерін ішпесе, оларда (сондай немесе 
басқа дəрежеде) дегидратация дамиды. Тердің бөлінуімен суды пай-
далану бірдей (су балансы) болған кезде суды аз пайдаланған жəне 
əсіресе, суды қабылдамаған жағдайларға қарағанда сондай жұмыс 
уақытында дене температурасы төмен болады. Сонымен ыстық 
жағдайда жүргізілген жарыс кезінде сұйықтық қабылдау дененің 
қызып кету қаупін азайтады. 

Ыстық жағдайда велоэргометрде орындалған жұмыс үдерісінде 
суды бөліп-бөліп ішу қан плазмасының жоғалуын кідіртеді жəне 
осылайша қан айналымдағы қанның қалыпты көлемін ұстап тұрады. 
Нəтижесінде судың жоғалуын толтырусыз орындайтын жұмыс 
кезіндегі сияқты деңгейге дейін систолалық көлемнің төмендеуіне 
жəне ЖЖЖ жоғарылауына жол берілмейді. Жұмыс кезінде сұйықтық 
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қабылдау оның шекті ұзақтығының (жұмыс қабілеттілігінің) арту-
ына əкеледі. Көмірсулар ерітіндісі түріндегі сұйықтық тек судың 
жоғалуын толтырып қана қоймай жəне ұзақ уақыттық жүктемелер 
кезінде жоғары жұмыс қабілеттілігін сақтау үшін өте маңызды 
қандағы глюкозаның қалыпты мөлшерін ұстап тұрады. 

Бұлшық ет жұмысы кезінде жоғалған су мөлшерін толтыру үшін 
пайдаланатын «алмастырғыш» сұйықтықтар құрамы бірнеше та-
лаптармен анықталады. Ішілген сұйықтық асқазаннан қанға дерлік 
сіңірілмейді. Судың абсорбциясы ішектерде жүреді. Сəйкесінше, ең 
басты судың жоғалуын толтыру жылдамдығын асқазаннан ішекке 
сұйықтықтың эвакуациялану шапшаңдығы анықтайды. Асқазанның 
босау шапшаңдығына ондағы сұйықтықтардың көлемі, температу-
расы мен осмолярлығы ықпал етеді. Бұлшық ет жұмысы өздігінен 
өзі асқазан босауының шапшаңдығына аз ықпал етеді.

Едəуір сұйықтық көлемдері (500-600 мл) аз мөлшердегі 
сұйықтыққа қарағанда асқазаннан тезірек өтеді. Бірақ арақашықтық-
та сұйықтықтың көп мөлшерін бір ретте қабылдау асқазанды тол-
тырып жағымсыз сезім мен ауыр тыныс алдыруды тудырады. 
Сондықтан сұйықтықты аз мөлшерде жиі қабылдаған дұрыс. Мы-
салы, аралық қабылдау интервалы 10-15 мин-та 150-250 мл-ден су 
ішіп отыру қажет.

Суық сұйықтық жылы сұйықтыққа қарағанда асқазаннан 
тезірек эвакуацияланады. Суық су (8-13°С) асқазан температурасын 
7-18°С-қа түсіре отырып, ішекке сұйықтықтың өтуін жылдамдата 
асқазан қабырғасы бірыңғай салалы бұлшық еттерінің белсенділігін 
күшейтеді. Бұдан басқа асқазанда суық судың аз дəрежеде болса да 
жылытылуы (жылу осы судың жылытылуына жұмсалғандықтан) 
дененің жылу жоғалтуын күшейтеді. Сондықтан ыстық жағдайларда 
жүргізілген жарыстар кезінде салқындатылған су ішу жылы суға 
қарағанда, барынша мақсатқа лайықты болады. Асқазан моторика-
сы мен оның босау жылдамдығы біраз шамада ондағы заттардың 
осмолярлығымен анықталады. Су асқазаннан жеңіл кетеді. 
Асқазаннан одан да тезірек ас тұзының изотониялық ерітіндісі (NаСl 
0,85% ерітіндісі) кетеді. Ерітіндідегі глюкозаның аз (5%-ға дейін) 
мөлшерінің өзі асқазанның босауының айтарлықтай баяулауын ту-
дырады. Ішетін сұйықтыққа тұздарды (электролиттерді) қосу оның 
осмолярлығын жоғарылатады. Осмолярлығы 200 мОсм/л-ге жуық 
гипотониялық сұйықтық оптималды болып табылады. Мұндай 
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ерітінділерде қант аз (2,5%-ға дейін) болады, асқазанды тез босата-
ды жəне сондықтан судың ішектен қанға жеңіл сіңірілуін əрі судың 
жоғалуының үлкен жылдамдықпен толтырылуын қамтамасыз ету-
ге қабілетті келеді. Қабылданған сұйықтықтың жалпы мөлшерін 
анықтау кезінде кез келген жағдайда судың сіңірілуі максималды 
жылдамдығы 0,8 л/сағ.-тан аспайтынын ескерген жөн. 

Сайып келгенде, күшті тер бөлінумен қатар жүретін ыстық 
жағдайларда орындалған ұзақ ауыр жұмыс уақытында 2,5%-ға дейін 
қант (көмірсу) мөлшері бар салқын гипотониялық ерітінділерді пай-
далану керек. Біраз су резерві болу үшін мəреге дейін шамамен, 
жарты сағат қалғанда 500 мл ( құрамында көмірсулар жоқ) су ішкен 
жөн. Арақашықтықта əр 10-15 мин. сайын 150-200 мл гипотониялық 
ерітінділер қабылдау қажет. 

Егер жарыс организмнің қызып кетуі мен дегидратация қаупі 
болмайтын бейтарап немесе суық жағдайларда (шаңғы жарыс) 
өтетін болса, су қабылдау режимі басқадай болу қажет. Сұйықтықты 
қабылдау көлемі мен жиілігі айтарлықтай азайып, ал ондағы 
көмірсулар мөлшері (25%-ға дейін) артуы мүмкін. Бұл жағдайларда 
тіпті, асқазаннан ішектерге ерітіндінің баяу орын ауыстыруының өзі 
қанды көмірсулармен қамтамасыз етеді.

Күшті тер бөлінумен жүретін жұмыс кезінде электролиттер 
жоғалуын дереу толтыру организм тер бөліну арқылы тұзға қараған-
да, судың салыстырмалы көп мөлшерін жоғалтатындықтан, судың 
жоғалуын толтыру сияқты рөл атқармайды. Бұдан басқа жаттыққан 
(жəне ыстыққа акклиматизацияланған) спортшыларда жаттықпаған 
адамдармен салыстырғанда тердегі тұздар мөлшері төмен болады. 
Сондықтан ыстық жағдайлардың өзіндегі жарыс кезінде спортшы-
ларда тұздардың жоғалу мөлшері салыстырмалы көп емес. Мұнан 
басқа тер бөліну қандағы жəне дененің басқа сұйықтықтарында 
тұздар (ең алдымен, NаСl) концентрациясының жоғарылауын туды-
рады. Осыған байланысты бұлшық ет жұмысы кезінде тұздардың 
көп мөлшерін қосымша қабылдау организм үшін тіпті, зиян келтіруі 
мүмкін. Жарыс кезінде тіпті құрамында тұздардың аз мөлшері ғана 
бар суды көп ішу олардың жоғалуын жеткілікті мөлшерде толтыра-
ды. Тек тер бөліну көп болатын (бірнеше күн қатарынан) қайталап 
жүктеме əсер ету кезінде ғана қосымша тұздар мөлшерін қабылдау 
ұсынылады. Бірақ дəл бұлшық ет жұмысымен айналысқан уақытта 
қабылдауға болмайды. 



303

Ыстық жағдайларда жаттықтыру үдерісінде суды жəне 
тұздарды жоғалту. Спортшы əсіресе, ыстық жағдайларда күнделікті 
жаттықтыру уағында денеден термен бірге тұздар да кететін судың 
көп мөлшерін жоғалтады. Мəселен, марафоншы ыстық ауа райында 
қарқынды жаттықтырудың бір күнінде 9 л-ге дейін су жоғалтады. 
Организмде бұл жоғалтылған су мөлшері толтырылмаса, су жəне 
тұз балансының елеулі бұзылулары мен жұмысқа қабілеттіліктің 
төмендеуі мүмкін. Сəйкесінше, ыстық жағдайларда жаттықтыру 
күндері спортшы сабақ уағындағы сияқты, əсіресе, сабаққа дейін 
жəне одан кейін де ең алдымен, жоғалған су мөлшерін толты-
ру үшін сұйықтықтың көп мөлшерін пайдалану керек. Ыстық 
жағдайларда əсіресе, акклиматизацияланбаған адамдарда дене де-
гидратациясы дəрежесіне қарағанда шөлдеуді субъективті сезіну 
əлсіздеу болады. Сондықтан жаттықтырудың алғашқы күндері 
ішілген сұйықтың көлемі шөлдеу сезімімен анықталған мөлшерден 
көбірек болу керек. Организмнің суға қажеттілігін бақылау ретінде 
жаттықтыруға дейін жəне одан кейін спортшының салмағын өлшеу 
жолымен жоғалтылған су мөлшерін анықтауға болады. Тіпті, кейде 
сұйықтықты мөлшерден көп пайдаланудың өзі организмнен артық су 
мөлшері бүйректер арқылы тез шығарылатындықтан спортшының 
жұмысқа қабілеттілігіне жағымсыз ықпал ете қоймайды. Сонымен 
қатар суды мөлшерден тыс артық пайдалану қан мен дененің басқа 
сұйықтықтарының осмолярлығының төмендеуіне əкелетіндігі де на-
зардан тыс қалмау керек, ал ол өз кезегінде бұлшық ет дірілдеуіне 
немесе тырысуына дейін кейбір жағымсыз құбылыстарға əкелуі 
мүмкін. Сондықтан жаттықтыру арасында суды аз мөлшерде, бірақ 
жиі-жиі ішу керек. 

Алайда, жұмыс үдерісінде денеде электролиттердің (Nа, Сl 
жəне К) кідіруіне бағытталған механизмдердің іске қосылуына 
қарамастан ыстық жағдайларда орындалған күн сайын жəне 
ұзақ уақыттық жаттықтыру нəтижесінде тұздардың айтарлықтай 
мөлшері жоғалуы мүмкін. Егер тəулігіне тер жоғалту орта есеппен, 
3 литрді құраса, онда организмде жоғалтылған тұздар мөлшерін 
толтыру толығымен кəдімгі ас рационымен қамтамасыз етіледі. 
Мұнда спортшы тұздардың кейбір қосымша мөлшерін құрамында 
өте көп емес (1 л ерітіндіге 200 мг Nа жəне 200 мг К жуық ) негізгі 
минералдық заттар ғана болатын немесе олар мүлдем болмайтын 
«өтеуші» (мысалы, минералдық суды) сұйықтықтарды ішу арқылы 
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алады. Тек неғұрлым айтарлықтай тəуліктік терді жоғалту кезінде 
тəулігіне 4 л терге – 3-4 г тұз, 5 л терге – 10 г жуық тұз, 6 л терге 
– 15 г жуық тұз есебінде тұздарды арнайы қабылдау қажеттілігі ту-
ындайды. Мұнда тұз таблеткалары міндетті түрде «алмастырғыш» 
сұйықтықтар мөлшерімен барабар қолданылу керек. 

Ыстық жағдайларда көп күндік қарқынды жаттықтырудан кейін 
денеде калий иондарының тапшылығы байқалуы мүмкін. Мұндай 
тапшылықтың салдарынан қаңқа бұлшық еттері мен жүректің 
жұмыс қабілеттілігінің төмендеуі, тер өнімінің азаюы, зəрмен 
су жəне  натрий мөлшерін жоғалтудың артуы, сонымен қатар 
дене жүктемесінен кейін бұлшық еттерде гликоген ресинтезінің 
бұзылуы мүмкін. Сондықтан ыстық жағдайда жүргізілген қарқынды 
жаттықтыру кезінде ас рационында калийдің жеткілікті мөлшері 
(тəулігіне 80 мэкв дейін) болуы қажет. Сонымен қатар жеңіл 
еритін жəне асқазанда тез абсорбцияланатын калий препараттарын 
қабылдау қауіпті. Себебі əсіресе, жүрек үшін токсинді болып келетін 
гиперкалемияның күшеюі мүмкін.

Төменгі ауа температурасы (суық) жағдайында спорттық 
əрекет

Қоршаған ортаның температурасының төмендеуі кезінде сыртқы 
орта мен дене беткейі температуралары арасында айырмашылықтар 
артады. Бұл (конвекция жəне радиациялық жолмен жылу шығару 
есебінен) дененің жылуды жоғалтуының күшеюіне əкеледі. 
Суық жағдайларда жылу жоғалтудан денені қорғаудың негізгі 
механизмдеріне перифериялық (тері) тамырлардың тарылуы мен 
денедегі жылу өндірілудің күшеюі жатады. 

Суыққа бейімделудің физиологиялық механизмдері. Тері 
тамырларының тарылуы (тері вазоконстрикциясы) нəтижесінде 
дене ядросынан оның беткейіне жылудың конвекциялық (қанмен) 
тасымалдануы азаяды. Терінің өзі жəне əсіресе, тері асты май 
қабаттары жылуды нашар өткізетіндіктен, вазоконстрикция дене 
«қабығының» жылуды оқшаулау қабілетін алты есеге күшейтуі 
мүмкін. Басқаша айтқанда, суық жағдайларда дененің жылу 
оқшаулайтын температуралық «қабығының» қалыңдығы артады 
жəне сəйкесінше дене температуралық ядросы өлшемі азаяды.

Жылудың дене ядросынан беткейге тасымалдануының аза-
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юы дене ядросы температурасының төмендеуінің алдын алады, 
бірақ тері температурасының біртіндеп төмендеуіне əкеледі. Тері 
температурасының түсуі өз кезегінде денеден жылу шығарылудың 
төмендеуіне əкелетін қоршаған орта мен дене беткейі арасындағы 
температура айырмасының азаюына əкеледі. 

Неғұрлым айтарлықтай тері вазоконстрикциясы əсіресе, аяқ 
бақайлары мен қол саусақтарында жүреді. Мəселен, қол саусақтары 
арқылы қан айналысы 100 жəне одан көп есе (120-дан 0,2 мл/
мин/100 г ұлпаға дейін) баяулауы ықтимал. Сондықтан аяқ-қолдың 
дисталды бөлімдерінің ұлпа температурасы қоршаған орта темпе-
ратурасына дейін төмендеуі мүмкін. Мұнымен ең алдымен, аяқ, 
қол саусақтарының, сонымен қатар сыртқы құлақ қалқандарының 
неғұрлым суыққа əлсіз келетін үсуге шалдыққыш дене бөлімдері 
болып табылатыны түсіндіріледі. Бастың қан тамырлары суықта 
тарылуға айтарлықтай аз ұшырайды. Сондықтан жылудың көп 
мөлшері (тыныштық күйде жалпы жылу өндірудің 25%-ына дейін) 
жалаң бастан қоршаған ортаға беріледі.

Тері вазоконстрикциясынан басқа денедегі жылудың ішкі 
өткізгіштігінің азаюында жəне сəйкесінше жылуды сақтауда суық 
жағдайларда қанның беткі веналармен емес негізінен терең веналар 
арқылы ағу жағдайы маңызды рөл атқарады. Терең веналар артерия-
лармен қатар жатқандықтан олардың арасында жылу алмасу жүреді: 
дене ядросына қайтып келген веналық қан артериялық қан есебінен 
қыздырылады. Осылайша дене ядросы суықтануының алды алына-
ды. Керісінше, жүректен ағатын артериялық қан аяқ-қол артерия-
ларына келіп біртіндеп суынады жəне дисталды тері учаскелеріне 
жеткенде оның температурасы неғұрлым төмен болады. Мысалы, 
сыртқы температура 9°С кезінде қоршаған ортаға жылу жоғалтуын 
азайтатын қол басы тамырларындағы қан температурасы 21°С-қа 
дейін төмендеуі мүмкін. 

Суық жағдайға бейімделудің басқа маңызды механизмдері 
суықтық дірілдеудің туындауы, яғни бұлшық еттердің еріксіз жиыры-
луы есебінен жылу өндірудің күшеюі болып табылады. Тыныштық 
күйде жалаңаш адамда сыртқы температураны комфорттық 
(қолайлы) деңгейден (29°С) 22°С-қа дейін төмендету кезінде мета-
болизм үдерісінің жылдамдауы жүрмейді, ал дене жылуы тері ва-
зоконстрикциясы күшеюі есебінен консервацияланады. Сыртқы 
температура 22°С-тан төмен болғанда суықтық діріл есебінен мета-
болизм күшейеді. 
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Суықтық діріл туындау кезінде оған бұлшық ет топтары біртін-
деп тартылып отырылады. Ол мойын, іш, кеуде бұлшық еттерінен 
басталып, аяқ-қол бұлшық еттерімен аяқталады.  Əртүрлі адамдар-
да суықтық дірілдеудің сипаты жəне дəрежесі бірдей емес. Суықтық 
діріл дене ядросы мен беткейі температурасының өзгерістерімен бай-
ланысынан тыс біресе, пайда болады, біресе, жоғалып отырады. Тек 
өте төмен температура кезінде ғана жалаңаш адамда діріл үздіксіз 
созылады. Неғұрлым суықтық діріл қарқынды болса, соғұрлым 
бұлшық еттік жылу өндіру жоғары болады. Сыртқы температураның 
төмендеуінен, сонымен қатар ауа қозғалысы (жел) жылдамдығына 
пропорциялы жылу жоғалтудан денені қорғауда суықтық дірілдің 
үлесі жоғарылайды. 

Егде жастағы жəне кəрі адамдарда жастарға қарағанда 
суықтық діріл əлсіз көрінеді, суық жағдайларда жылу өндіру аз 
жоғарылайды жəне дене температурасы көп төмендейді. Жалпы 
егде жастағы адамдардың локалды (жергілікті) суықтық əсерлерге 
сезімталдықтары төмен болады немесе оны мүлдем сезінбейді. 

Жылу өндіру суықтық дірілмен байланыссыз (метаболизмдік 
емес термогенез) метаболизмдік үдерістердің күшеюі есебінен де 
жоғарылауы мүмкін. 

Суық жағдайда  тыныштық  күйде  оттегі  пайдалану  жоғарылай-
ды. Бұл жоғарылау шамасы қоршаған орта температурасына, салы-
стырмалы май мөлшеріне (тері асты май қабатының қалыңдығына), 
киім сипатына жəне сонымен қатар суықта болу мерзімінің 
ұзақтығымен байланысты. Оттегі пайдалану жылдамдығы (АВА-О2 
жүйесінің айтарлықтай өзгеріссіз) жүректің минуттық қан көлемінің 
артуымен параллельді жоғарылайды. Мəселен, 5ºС ауа температура-
сы кезінде жалаңаш адамның оттегі пайдалану жылдамдығы жəне 
жүректің минуттық қан көлемі екі есеге артады. Бірақ суықтық 
экспозиция кезінде ЖЖЖ өзгеріссіз қалады, сəйкесінше, жүректің 
минуттық қан көлемі систолалық көлемнің артуы есебінен ғана 
жоғарылайды. 

Суық жағдайларда дене жұмыс қабілеттілігі. Суық жағдайлар-
да бұлшық ет жұмысы кезінде дененің жылу оқшаулауы айтарлықтай 
төмендейді жəне жылу жоғалту (конвекциямен) күшейеді. Бұл 
тыныштық күйге қарағанда жылу балансын сақтау үшін көп жылу 
түзілу қажет екенін білдіреді. Сыртқы температураның төмендеу 
мөлшері бойынша, яғни дене мен қоршаған орта арасындағы 
температуралық градиенттің артуы барысында бұлшық ет жұмысы 
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кезінде жылу өндіру арту керек. Егер қосымша жылу түзілуді 
қамтамасыз ететін бұлшық ет əрекеті жеткіліксіз дəрежеде қарқынды 
болса, дене температурасы қалыптағы мөлшерден төмен түседі (ги-
потермия). 

Аз қуаттылықты жүктеме кезінде (оттегі пайдалану 1,2-1,4 л/
мин-қа дейін) оттегі пайдалану жылдамдығы төменгі ауа темпера-
турасы жағдайында комфортты температуралық жағдайға қарағанда 
жоғары болады. Неғұрлым жоғары жүктеме кезінде (оттегі пайда-
лану 1,4 л/мин-тан жоғары) оттегі пайдалану жылдамдығы сыртқы 
температураға тəуелді болмайды. Суық жағдайда бірдей оттегі пай-
далану жылдамдығы кезіндегі жұмыс термобейтарап жағдайдағы 
осындай жұмыспен салыстырғанда ЖЖЖ біраз төмендеуін жəне 
систолалық көлемнің жоғарылауын тудырады.

Суық жағдайда салыстырмалы аз қуаттылықты жұмыс кезінде 
жоғары энергиялық шығындар (оттегі пайдалану жылдамдығы 
неғұрлым жоғары) суықтық дірілмен байланысты. Ол жүктеменің 
айтарлықтай дəрежеге дейін артуымен жоғалады. Жеңіл жүктемелер 
кезінде ректалды температура төмендейді, ал ауыр жүктемелерде 
комфортты жағдайлардағы сияқты деңгейде қалады. Сонымен кейбір 
қуаттылықты дене жүктемесінен (оттегі пайдалану жылдамдығы 
2 л/мин-қа жуық) бастап жылу жоғалтуға сəйкес жылу өндірудің 
критикалық деңгейіне жеткенде суықтық діріл жоғалады жəне 
дененің жұмыс температурасының реттелуі тұрақталады. 

Қалыпты немесе (бұлшық ет əрекеті нəтижесінде) жоғары дене 
температурасы кезінде суық жағдайларда ОМП жəне максималды 
ЖЖЖ өзгеріссіз қалады. Бірақ өкпе вентиляциясы біршама күшейеді, 
ал ОМП деңгейінде жүгірудің шекті уақыты төмендейді. Гипотермия 
ОМП төмендеуіне əкеледі: дене ядросы температурасы 37,5°С-тан 
төмен кезде дене температурасының əр градусы бойынша түсе оты-
рып, ол 5-6%-ға азаяды. ОМП мұндай төмендеуінің негізінде мак-
сималды ЖЖЖ түсуінен жүректің минуттық қан көлемінің азаюы 
жатыр. Гипотермия жағдайында адамның төзімділігі төмендейді: 
жүктеме ауырлығын субъективті бағалау дене температурасы-
на тəуелді болмаса да тұрақты аэробтық қуаттылықты жұмысты 
орындаудың шекті уақыты азаяды. 

Максималды динамикалық күш белгілі шамада бұлшық ет тем-
пературасымен тура байланысты. Сондықтан көп динамикалық 
күштің көрінуімен орындалатын жаттығуларда (спринт, секіру) 
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бұлшық ет температурасының төмендеуін тудыратын ортаның суық 
жағдайларында нəтижелер төмендейді. 

Кейбір спорт түрлері (коньки жарыс, шаңғы, т.б.) жарыстары 
мен жаттықтыру сабақтары көбіне, суық ауа райында өтеді. Деген-
мен, күшті аяз бен желді күнді қоспағанда суық жағдайлар кезінде 
көбіне, спортшының жұмыс қабілеттілігі мен дене температура-
сын реттеуде ең алдымен, спортшы денесінде өте көп мөлшерде 
метаболизмдік жылудың түзілуімен жүретін қарқынды бұлшық ет 
əрекеті арқасында елеулі проблемалар туындамайды. Осы жылу 
есебінен тіпті, суық жағдайлардың өзінде дененің айтарлықтай 
қызуын жəне оның жоғары жұмыс температурасын ұстап тұру 
мүмкін болады. Мəселен, егер еріксіз түрдегі суықтық діріл негізгі 
алмасуды максималды 2-5 есе арттырса, онда күш сала орындала-
тын бұлшық ет əрекеті 20-30 есеге жоғарылатады. Суық жағдайда 
жылудың атмосфераға берілуі конвекция жəне радиация есебінен, 
ал тер бөліну кезінде тердің булануы есебінен жеңіл жүреді. Осы-
мен бірге қоршаған ортаның төмен температурасы (бірақ аяз емес) 
жағдайында ыстық жағдайдағы жұмыс кезіне қарағанда жылу 
шығару үшін жеңілдетілген жағдайлар төзімділікке жаттықтыру 
кезінде жоғары жұмыс қабілеттілігі үшін алғышарттар жасайды. 
Мысалы, 12°С жуық температура кезінде марафондық жүгіруден 
кейін спортшының ректалды температурасы, тіпті, жүгіруге дейінгі 
кезге қарағанда төмен (сəйкесінше, 37,3°С  жəне 37°С) болады. 

Белгілі бір проблемалар суықта болудың бастапқы кезінде не-
месе осы жағдайларда жоғары бұлшық ет белсенділігі мен тынығу 
кезеңдерін кезектестіре қайталау жұмыстары орындалғанда ту-
ындайды. Бұл жағдайларда жылдам жылу жоғалту салдарынан 
суықтанудың алдын алатын спорттық киімнің маңызы зор. Тек өте 
суық жағдайларда ғана жоғалған жылу мөлшері гипотермия күйінің 
дамуымен бұлшық ет əрекеті кезінде өндірілген жылудан асып кетуі 
мүмкін. 

Суыққа акклиматизация. Суыққа организмнің реакция-
сы дененің перифериялық аймақтарына жылудың берілуін азайта 
отырып, ішкі температураны сақтауға көмектесетін тамырлардың 
генерализацияланған тарылуынан тұратыны белгілі.

Суық жағдайда ұзақ өмір сүру адамның суыққа қарсы тұру, яғни 
ортаның төмен температурасы кезінде дененің ішкі қажетті темпе-
ратурасын ұстап тұру (суықтық акклиматизация) қабілеттілігін біраз 
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дəрежеде жоғарылатады. Суықтық акклиматизация негізінде: жылу-
ды жоғалтудың төмендеуі жəне негізгі алмасудың күшеюі сияқты екі 
негізгі механизм жатыр.

Суыққа акклиматизацияланған адамдарда тері вазоконстрикция-
сы азаяды, сондықтан акклиматизацияланбаған адамдарға қарағанда 
олардың аяқ-қол температуралары неғұрлым жоғары болады. Бұл ме-
ханизм қорғаныс қызметін атқарады: төмен температура жағдайында 
дененің шеткі бөлімдерінің суықтық зақымдалуының (үсуінің) ал-
дын алады жəне аяқ-қолдармен үйлестірілген (координацияланған) 
қозғалыстарды жүзеге асыра алады. Суық суға аяқ-қолын жүйелі са-
латын адамдарда (жергілікті суықтық акклиматизация) осындай экс-
позиция кезінде жергілікті қан айналу еш айтарлықтай төмендемейді. 
Бұл құбылысты қорғаныс бейімделуі ретінде қарастырған жөн. 
Акклиматизацияланған адамдардың осылайша аяқ-қолдары аз 
тоңады. 

Суықтық акклиматизация үдерісінде дененің жылу өндіруі өседі: 
негізгі алмасу артады, бұлшық ет тонусы жоғарылайды, суықтық 
діріл күшейеді, эндокриндік жəне жасуша ішілік метаболизмдік 
қайта құрулар жүреді. Осымен қатар көптеген зерттеушілер əсіресе, 
суық жағдайларда бұлшық ет əрекетіне қатысты суыққа адамның ак-
климатизациясын байқамаған. 

Алайда, жаттыққан адамдар жаттықпаған адамдарға қарағанда 
суық жағдайларға жақсы төтеп бер алады. Дене жаттығулары 
суыққа акклиматизацияланумен кейбір қатынаста ұқсас əсерлерді 
тудырады: жаттыққан адамдар жаттықпаған адамдарға қарағанда 
суықтық экспозицияға жылу өндірудің көп күшеюімен жəне тері 
температурасының аз төмендеуімен жауап береді.

Орта биіктік жəне климаттық белдеулердің ауысуы 
жағдайларында спорттық жұмысқа қабілеттілік

Атмосфералық ауаның барометрлік қысымды анықтайтын 
айтарлықтай салмағы болады. Ол өзінің салмағымен сығылады, 
сондықтан оның қысымы мен тығыздығы жер бетінде (теңіз 
деңгейінде) көбірек жəне биіктеген сайын азаяды. Биіктікке бай-
ланысты барометрлік қысымның төмендеуі гипобаралық күйді ту-
дырады. Биіктікке шығу барысында барометрлік қысымның азаю-
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ына пропорциялы түрде атмосфералық ауаны құрайтын газдардың 
парциалдық қысымы төмендейді. Адам үшін оттегінің парциалдық 
қысымының төмендеуінің жəне осымен байланысты дем алған 
ауа көлеміндегі оның молекулалары санының төмендеуінің, яғни 
гипоксиялық күйдің басты маңызы бар. Биіктікте адам өспелі 
гипобаралық гипоксия күйіне түседі. Мұндай жағдай герметикалық 
барокамерада ондағы қысымды төмендету жолымен жасалуы 
мүмкін. Кейде оларды қоспалардың қалыпты жалпы барометрлік 
қысым кезінде О2 мөлшері төмендетілген газ қоспаларымен тыныс 
алдыру жолы арқылы модельдейді. 

Биіктіктің артуымен атмосфералық ауадағы оттегі тапшылығы 
альвеолалық ауада оттегі парциалдық қысымының төмендеуін, 
артерия қанындағы оның мөлшерінің азаюын жəне соның салда-
ры ретінде ұлпалардың оттегімен қамтамасыз етілуінің нашарла-
уын тудырады. Сондықтан тауда болу организмнің оттегімен ба-
рабар қамтамасыз етілуін ұстап тұру үшін арнайы физиологиялық 
бейімделуді қажет етеді. 

Биіктікте атмосфера тығыздығының төмендеуінің басқа əсері 
қозғалатын денеге ауаның сыртқы кедергісінің азаюы болып та-
былады. Сондықтан бірдей жылдамдықпен орын ауыстыру кезінде 
сыртқы жұмыс жазыққа қарағанда биіктікте азырақ болады. Əсіресе, 
бұл жоғары жылдамдықпен орын ауыстыру арқылы орындала-
тын спорттық жаттығуларда көрінеді. Қысқа қашықтыққа жүгіруде 
(спринтер), конькимен шапшаң жүгіруде, қысқа арақашықтағы ве-
лосипед спортында жазыққа қарағанда биіктікте неғұрлым жоғары 
нəтижелерге қол жеткізу мүмкін болады.

Ауа температурасы биіктік артқан сайын төмен болады. Егер 
теңіз деңгейінде орташа температура 15°С-қа тең болса, ол биіктік 
əр 1000 м артқан сайын 6,5°С-қа тіпті,11000 м жуық биіктікке дейін 
көтерілу барысында төмендеуі мүмкін. 

Биіктікте сонымен қатар ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 
да төмендейді. Тауда ауа неғұрлым құрғақ болғандықтан, бұл 
жағдайларда теңіз деңгейіне қарағанда дем шығарған ауамен судың 
жоғалуы көбірек болады. Егер жоғары биіктікте ұзақ жұмыс орын-
далатын болса, онда судың көп жоғалуы дегидратацияға жəне ауыз 
қуысының кеберсінуі сезіміне əкелуі мүмкін. 

Тауда күн жəне ультракүлгін радиациялары əсері жазыққа 
қарағанда неғұрлым қарқындылау болғандықтан қосымша 
қиындықтар, яғни күюді, қардан көздің қарығуын тудыруы мүмкін. 
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Тартылыс күші биіктік артқан сайын азаяды. Сондықтан орта 
биіктік жағдайында секіру, лақтыру сияқты спорттық жаттығуларды 
орындау барысында жоғары жетістіктерге жету қолайлы келеді. 

Альпинизмнен (шыңға өрмелеуден) басқа спорттың 
барлық түрлерінде жаттықтыру мен жарыстар 2500-3000 м-ге 
дейінгі биіктікте өтеді. Осыған орай спорттық практика үшін                                             
1500-3000 м-ге дейінгі орта таулы аймақ биіктігінің организмге 
физиологиялық ықпалының қаншалықты екенін білу өте маңызды. 

Төменгі атмосфералық қысымның жедел
физиологиялық əсері

Биіктікке шыққан бетте-ақ немесе барокамерада «көтерілуге» 
жауап ретінде гипобаралық гипоксия жағдайы тудырған организмде 
бірқатар физиологиялық өзгерістер туындайды. 

Тыныс алу қызметі. Биіктікте тыныштық күйде немесе субмак-
сималды жүктемені орындау кезінде организмнің оттегіге қажеттілігі 
жазықтағы сияқты болып қалады. Сондықтан организмді оттегімен 
барабар қамтамасыз ету үшін биіктікте ауа көлемі бірлігіндегі оттегі 
молекулалары санының азаюы өкпе вентиляциясы ұлғаюымен 
сəйкесінше өтелуі керек. Бұл – биіктіктің гипоксиялық жағдайына 
организмнің жылдам бейімделуінің негізгі функциялық механизмі. 

Тыныштық күйде 3000-3500 м-ге дейінгі биіктікте өкпе вентиля-
циясы басында аса айтарлықтай күшеймейді. Сондықтан сол сəтте-ақ 
көбіне əсіресе, альвеолалық ауадағы оттегі парциалдық қысымының 
көп төмендеуі байқалады. Биіктікте бұлшық ет жұмысын орындау 
кезінде өкпе вентиляциясы жазыққа қарағанда ең əуеліден елеулі 
көп болады. Сол бір адамның өзінде бірдей абсолютті (О2 пайдала-
нуы бірдей) жүктеме кезінде өкпе вентиляциясы неғұрлым биіктік 
жоғары болған сайын соғұрлым күштірек жүреді. 

Бір жағынан жоғары биіктікте төменгі ауа тығыздығы сыртқы 
тынысты жеңілдетеді, ал басқа жағынан алып қарағанда төмен 
барометрлік қысым кезінде кеуде ішілік қысымды жоғарылататын 
тыныс бұлшық еттерінің қабілеті төмендейді. Тұтасымен 
алғанда, дегенмен, биіктікте тыныс алу аппаратының максималды 
мүмкіндіктері теңіз деңгейіне қарағанда көбірек. Үлкен биіктікте 
максималды жұмыс кезінде өкпе вентиляциясы 200 л/мин-қа жетуі 
мүмкін. 
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Барометрлік қысымның төмендеуі өкпе вентиляциясы күшеюі 
мен басқа физиологиялық механизмдердің қанда жəне дененің басқа 
ұлпаларында О2 мөлшерінің төмендеуін тосқауылдауына қарамастан 
организмнің оттегі тасымалдау жүйесінің барлық буындарында О2 
парциалдық кернеуінің азаюына əкеледі. Нəтижесінде митохондрия 
маңайында оттегі қысымы теңіз деңгейінде 10 мм сынап бағанасы 
тең жəне тіпті, 5600 м биіктікте 5 мм сынап бағанасы жуық болады. 
Мұндай қысым дене жасушаларында тотығу ферментативтік реак-
циялары жүруі үшін қолайлы жағдайды қамтамасыз ету барысында 
жетіп жатыр. 

Альвеолалық ауадағы О2 парциалдық қысымы тыныс алған 
ауадағы осы газдың қысымымен жəне өкпе вентиляциясы өлшемімен 
анықталады. Өкпе вентиляциясы неғұрлым жоғары болған сайын, 
яғни, өкпеде ауа неғұрлым көп алмасса, соғұрлым альвеолалық ауа 
құрамы атмосфералық ауаға тақау болады. Дегенмен, альвеолалық 
ауадағы О2 парциалдық қысымы кез келген жағдайда осындай 
атмосфералық (тыныс алатын) ауаға жуықтауы ғана мүмкін, бірақ 
оған тең болу немесе одан асып кету деген мүлдем болмайды. 
Осыған орай биіктіктің артуы (барометрлік қысым төмендеуі) бары-
сында атмосфералық ауада жəне сəйкесінше, альвеолалық ауада О2 
парциалдық қысымы төмендейді. 

Атмосфералық жəне альвеолалық ауадағы О2 парциалдық 
қысымының төмендеуіне пропорциялы артерия қанында О2 
парциалдық кернеуі төмендейді (гипоксемия). Бұл – тыныштық 
күйде өкпе вентиляциясының күшеюіне əсер ететін маңызды 
стимулдардың бірі. Гипоксемия тыныс орталықтары белсенділігін 
рефлексті күшейтетін каротидті жəне қолқа денешіктер хеморецеп-
торларын стимулдайды (ынталандырады). 

Биіктік гипервентиляциясы қаннан тыныс шығарылған ауа-
мен СО2 біржола жойылуының күшеюін тудырады. Нəтижесінде 
биіктікке шығу барысында бұлшық ет спазмдарын (түйілуін) жəне 
көлемді вазоконстрикция дамуын тудыруы мүмкін болатын артерия 
қанында СО2 кернеуі төмендейді, яғни гипокапния дамиды. Əсіресе, 
организм үшін ми тамырларының тарылуы салдары жағымсыз бо-
лады. 

Қаннан тыныс шығарған ауамен СО2 кетірілуінің күшеюі кезінде 
ондағы бикарбонатқа қарағанда еріген СО2 мөлшері көп төмендейді. 
Сондықтан биіктік гипервентиляциясының екіншілік əсері қан 
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реакциясының сілті жаққа жылжуы – рН жоғарылауы (тыныс алу 
алкалозы) болып табылады. Артериялық қандағы рН жоғарылауы 
жəне СО2 парциалдық кернеуінің төмендеуі тыныс орталығына 
тежеуші ықпал жасайды. 

Биіктікте өкпе вентиляциясы деңгейін гипоксиялық жағдайда 
организмнің оттегімен барабар қамтамасыз етілу қажеттілігі мен 
қалыпта қышқыл-сілті тепе-теңдігін сақтау қажеттілігі арасындағы 
физиологиялық компромисс ретінде қарастыру керек. 

Биіктік гипоксия жағдайында артериялық қандағы О2 
парциалдық кернеуінің төмендеуі гемоглобиннің оттегімен 
пайыздық қанығуының төмендеуіне жəне сəйкесінше, қандағы 
оттегі мөлшерінің төмендеуіне əкеледі. 2000-3000 м биіктікте 
альвеолалық ауадағы О2 парциалдық қысымы шамамен, 80-60 мм 
сынап бағанасы тең, яғни əлі оксигемоглобин диссоциациясы қисық 
сызығының «тегіс», жоғары бөлімінде болады (60-сурет).

60-сурет. Жазық тұрғындарының оксигемоглобин диссоциация қисық 
сызығы (Я. М. Коц бойынша) 

Стрелкалар əртүрлі биіктікте гемоглобиннің оттегімен қанығу пайызын  
көрсетеді

Бұл өкпе капиллярларында қанның оттегімен оксигемоглобин 
түрінде гемоглобиннің 90%-дан аса, яғни салыстырмалы жоғары 
қанығуына кепіл болады. Үлкен биіктікте О2 альвеолалық қысымы 
оксигемоглобин диссоциация қисық сызығының «құлдилай» бастай-
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тын, ортаңғы бөліміне келіп жетеді. Сондықтан жоғары биіктікте 
қанмен О2 байланыстыру мен тасымалдау қабілеті дереу төмендейді. 

Артериялық қанның оттегімен қанығуының қалыпты шама-
дан 80%-ға дейін төмендеуі «биіктік ауруы» атауымен белгілі 
ауыр гипоксиялық симптомдар кешенін: бас ауруы, шаршау күйі, 
ұйқының, ас қорытудың бұзылуы, т.б. тудырады.

Жоғары гипоксия жағдайындағы бұлшық ет жұмысы уақытында 
артериялық қандағы О2 мөлшері жəне парциалдық кернеуі 
төмендеген, ал веналық қанда шамамен, кəдімгі жағдайдағыдай 
болған. Сондықтан оттегі бойынша жүйелік артерия-веналық айыр-
ма бірдей жұмыс орындау кезінде жазыққа қарағанда тау жағдайында 
азырақ. 

Неғұрлым биіктік жоғары (гипоксия дəрежесі күштірек) жəне 
неғұрлым жүктеме қарқынды болған сайын, соғұрлым артериялық 
қандағы О2 қанығу мен кернеуі айтарлықтай төмендейді. 

Биіктікте бұлшық ет жұмысын орындау кезіндегі бұлшық ет пен 
қандағы сүт қышқылы концентрациясының артуы теңіз деңгейіне 
қарағанда неғұрлым төмен жүктемелер кезінде жүреді (анаэробтық 
табалдырық төмендеуі). Бірдей жүктеменің əсер етуі кезінде теңіз 
деңгейіне қарағанда биіктік жағдайында бұлшық еттер мен қанда 
сүт қышқылы концентрациясы жоғары, ал қандағы рН мəні төмен 
болады. Субмаксималды аэробтық жүктемені орындау кезінде 
биіктікте жоғарылаған лактацидемия өкпе вентиляциясы күшеюі 
үшін қосымша стимул болып табылады. 

Биіктікте жұмыс істеудің алғашқы күндері қандағы лактаттың 
максималды концентрациясы мəні теңіз деңгейінде қаншалықты 
болса, соншалықты болады. Сəйкесінше, максималды анаэробтық 
қуаттылық, тіпті, болмағанда лактацидті (гликолиздік) жүйемен 
анықталатын бөлігі биіктікте төмендемейді. Бұл туралы сол сияқты 
максималды оттектік қарыздылықтың биіктікте болудың алғашқы 
күндері теңіз деңгейіндегідей болатыны да куəландырады. 

Қан айналым қызметі. Биіктікте қанның оттегімен төмен 
қанығуы субмаксималды аэробтық жұмысты орындау кезінде ЖЖЖ 
жоғарылауы есебінен қамтамасыз етілетін жүректің минуттық қан 
көлемінің артуымен өтеледі. Систолалық көлем мұнда қалыпты 
жағдайдағыдай немесе одан тіпті, бірнешеге азырақ болады. 

Артериялық қан қысымы көрсеткіштерінің көбіне биіктікте 
диастолалық қысымның біраз төмендеуі байқалса да жазықтағы 
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мөлшерден елеулі айырмашылықтары болмайды. Бұл перифериялық 
тамыр кедергісінің азаюымен байланысты. 

Шекті аэробтық жүктеме кезінде жүректің минуттық қан 
көлемінің, ЖЖЖ жəне систолалық көлемнің максималды шама-
сы теңіз деңгейімен биіктік жағдайында бірдей болады. ЖЖЖ 
жəне жүректің минуттық қан көлемі максималды мəндерге 
гипоксиялық жағдайларда теңіз деңгейіне қарағанда неғұрлым 
төмен қарқындылықты жұмыс кезінде жетеді. 

Биіктікке көтерілу барысында коронарлық қан айналымы, 
оттегімен жабдықталу жəне оны миокардтың пайдалануы 
тыныштық күйде азаяды. Күш сала орындалатын жұмыс кезінде 
жүрек бұлшық етінің оттегіні шығындауын жабу үшін коронарлық 
қан айналым теңіз деңгейіне қарағанда биіктікте (шамамен,2500 м 
биіктікте 10%-ға жəне 4000 м биіктікте 30%-ға) көбірек болу керек. 

Биіктікте жұмыс кезінде жүректің минуттық қан көлемі 
артуының маңызды механизміне күшейтілген веноконстрика-
ция жатады. Осының арқасында орталық қан көлемі, сəйкесінше, 
веналық қайтарылу артады. Ол артериялық қандағы СО2 кернеуінің 
төмендеуіне (гипокапния) жауап ретінде туындайды. 

Гипобаралық қысым жағдайында бұлшық ет жұмысын орын-
дау кезінде организмнің оттегі тасымалдау мүмкіндіктері жүректің 
минуттық қан көлемінің артуынан басқа артериялық қандағы О2 
мөлшерінің өсуіне əкелетін жұмыс гемоконцентрациясы күшеюі 
есебінен жоғарылайды. 

Сайып келгенде, биіктікте орындалған жұмыс уақытында ты-
ныс алған ауадағы оттегінің төмен қысымы (мөлшері) теңіз деңгейі 
жағдайымен салыстырғанда өкпе вентиляциясының қосымша 
күшеюін, жүректің минуттық қан көлемінің жəне жұмыс гемо-
концентрациясы дəрежесінің артуын тудырады. Бұл қосымша ме-
ханизмдер жұмыс атқаратын бұлшық еттер мен дененің басқа да 
ұлпаларына оттегі тасымалдануын күшейтеді. Бірақ орта биіктік 
жағдайындағы бұл адаптациялық реакциялар альвеолалық ауадағы 
жəне артериялық қандағы О2 мөлшері мен парциалдық қысымының 
төмендеуін толығымен өтей алмайды. Сондықтан гипобаралық 
гипоксия жағдайында максималды аэробтық қуаттылық (ОМП) 
төмендейді жəне күшті бұлшық ет жұмысын қамтамасыз ету үшін 
анаэробтық энергия түзілуінің маңызы артады. 

Оттегі пайдалану жылдамдығы жұмыс басында қалыпты 
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жағдайға қарағанда баяу өседі. Айтарлықтай шамада бұл қан ай-
налу жүйесінің баяу бабына келуімен негізделген. Сондықтан тау 
жағдайында орындалған жұмыс үшін жоғары оттектік тапшылық 
тəн. 

Тыныс аппараты мен жүректің күшейтілген жұмысы, соны-
мен қатар қозғалыс координациясы бұзылулары теңіз деңгейіне 
қарағанда бұл жағдайда жұмыстың энергиялық құндылығының 
жоғары   болуына əкеледі. Мəселен, 3500 метр биіктікте жазыққа 
қарағанда бірдей сол жұмысты орындау кезінде О2 пайдалану 5%-ға 
көп. 

Биіктікте бұлшық ет жұмысын қамтамасыз ету бойынша тыныс 
алу мен қан айналу жүйелерінің қызметінің күшеюі теңіз деңгейіне 
қарағанда неғұрлым тез қажудың дамуына алғышарттар жасайды. 

Жоғары биіктікте болу кезінде жүйке жүйесінің функциялық 
күйінде өзгерістер жүреді. Осының нəтижесінде организм қызметі-
нің қалыпты реттелуі бұзылады.

ОМП төмендеуі. Биіктікте болған бетте (немесе гипобаралық 
камерада көтерілу кезінде) тыныс алатын ауадағы О2 парциалдық 
қысымына немесе барометрлік қысымына тура тəуелділікте ОМП 
төмендеуі байқалады. ОМП елеулі төмендеуі тек 1500 м биіктіктен 
бастап (барометрлік қысым 650 мм сынап бағанасынан төмен) 
жүреді. Осы деңгейден кейін ОМП əр 100 м биіктік сайын неме-
се тыныс алатын ауамен О2 парциалдық қысымының əр 5 мм сы-
нап бағанасына түсуіне шамамен, 1% азаяды. «Жазықтағы» ОМП 
қатысты 2000-2300 м биіктікте (Мехико-сити, Цахкадзор деңгейі) 
ОМП орта есеппен 10-17%, 3000 м биіктікте 20%, 4000 м биіктікте 
30% төмендейді. Барометрлік қысым теңіз деңгейіндегі қалыпты 
атмосфералық қысымның жартысына жуығын құрайтын 6000 м 
биіктікте теңіз деңгейіне қарағанда ОМП орта есеппен екі есе төмен 
болады. 

Биіктікте ОМП төмендеуі артериялық қандағы О2 мөлшерінің 
азаюымен анықталады.

Теңіз деңгейінде де байқалатын ОМП-да өте үлкен жеке 
айырмашылықтар биіктіктің артуымен өсіп отырады. Неғұрлым 
жаттыққан адамдарда биіктікте болған сəтте-ақ олардан азырақ 
жаттыққан адамдарға қарағанда ОМП-дың тіпті, көп төмендеуі 
жүреді.
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Биіктік акклиматизациясы (Биіктікке бейімделу)

«Биіктік акклиматизациясы» термині биіктікте ұзақ уақыт 
үзіліссіз көбірек немесе азырақ болу үдерісінде туындайтын ар-
найы физиологиялық бейімделудің жиынтығымен түсіндіріледі. Бұл 
бейімделу адам организміне тыныстайтын ауадағы оттегінің төмен 
қысымы ықпалын төмендетеді жəне осы арнайы жағдайларда оның 
жұмыс қабілеттілігін жоғарылатады. 

Биіктік жағдайларына табиғи бейімделудің негізгі механизмде-
рін екі категорияға бөлуге болады. Біріншісі, дене ұлпаларына 
оттегі тасымалдануының күшеюін қамтамасыз етеді, екіншісі, 
ұлпалық деңгейде əсер ете отырып, энергияның аэробтық түзілуі 
үшін жасушалардың оттегіні тиімді пайдалануының күшеюіне 
бағытталады. 

Неғұрлым биіктікте болу кезеңі ұзағырақ болса, соғұрлым оған 
бейімделу жетіле түседі жəне соғұрлым сол биіктікте жұмысқа 
қабілеттілік жоғары болады. Биіктік акклиматизациясы үшін қажетті 
уақыттың минималды кезеңі ең алдымен, оның биіктігіне байланыс-
ты болады: 2000-2500 м биіктікте шамамен, 7-10 күн, 3600 м биіктікте 
15-21 күн, 4500 м биіктікте 21-25 күн. Бұл тек болжамды мерзімдер, 
өйткені көпшілігі адамның жеке бас ерекшеліктеріне байланысты 
болады. Сонымен бірге, тауларда болудың кез келген ұзақтығы 
кезінде теңіз деңгейіндегі сол адамға тəн жұмысқа қабілеттілік 
деңгейіне жетпейді. Биіктікте болған жазық тұрғындарында 
таудың тұрғылықты тұрғындарына тəн оттегіні тасымалдаудағы 
жəне утилдеудегі үнемдеу деңгейіндей болмайды. Кейбір адамдар 
биіктікке мүлдем акклиматизацияланбайды жəне биіктік ауруынан 
зардап шегеді. Кейде бұл тіпті, тауда дүниеге келген адамдарда да 
байқалады. 

Биіктікте болу ұзақтығы бойынша акклиматизацияның төрт 
деңгейін ажыратады: 

1. Жедел – 30 мин. дейін;
2. Қысқа мерзімдік – бірнеше апта;
3. Ұзақ – бірнеше ай;
4. Тұрақты – биіктікте үнемі мекендеу.
Гипобаралық гипоксия жағдайына бейімделудің негізгі 

механизмдеріне: 
– өкпе вентиляциясының артуы жəне қан мен басқа ұлпалардың 

қышқыл-сілтілік тепе-теңдігіндегі өзгерістер;
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 – өкпенің диффузиялық қабілетінің күшеюі;
 – қандағы эритроциттер мен гемоглобин мөлшерінің жоғары-

лауы;
 – ұлпалық деңгейдегі өзгерістер жатады.
Өкпе вентиляциясының артуы. Адаптациялық гипервенти-

ляция биіктікте болған алғашқы бірнеше сағаттарда-ақ байқалады. 
Бірнеше күн барысында сол жүктемені орындау кезінде өкпе 
вентиляциясының əрі қарай артуы жүреді. Осы биіктікте бір аптадан 
соң ӨВ жоғарылаған деңгейі тұрақтанады. Гипобаралық гипоксия 
жағдайына ұзақ мерзімдік акклиматизация тыныс алу реттелуінің 
хеморецепторлық механизмі сезімталдығын азайтады: тыныс 
алу орталығына рефлекстік ықпалы жəне оның гипоксиялық пен 
гипокапниялық стимулдарға реакциясы əлсірейді. 

Жазық жағдайға оралғанда ӨВ кəдімгі деңгейге жетуі үшін 
бірнеше апта қажет болады. 

Өкпенің диффузиялық қабілеттілігінің жоғарылауы. Өкпе-
нің диффузиялық қабілеттілігі биіктік акклиматизациясы үдерісінде 
баяу өзгереді. Тіпті, 5800 м биіктікте 6 ай болғаннан кейін өкпенің 
диффузиялық қабілетінде елеулі өзгерістер байқалмайды. Сонымен 
бірге ол жоғары биіктіктің тұрғылықты тұрғындары мен ұзақ өмір 
сүрушілерінде жазық жердің тұрғындарына қарағанда жоғары бола-
ды. 

Биіктікте ұзақ өмір сүретін адамдарда газдар диффузиясы үшін 
өкпенің жалпы беткейі біршама артады, ол ең алдымен, өкпе капил-
лярлары көлемі мен альвеола ауданының олардың үнемі созылуы 
– дилятациясы арқасында артуы есебінен жүреді. Бұл альвеолалық-
капиллярлық мембрананың жұқаруына əкеледі. Нəтижесінде ол 
арқылы О2 молекулаларының диффузиясына қолайлы жағдай туады. 
Кеңейген өкпе капиллярлары арқылы қан айналысының баяулауы да 
О2 диффузиясы үшін жағдайды жақсартады. 

Биік таулы аймақтың тұрғылықты тұрғындарында жазық жердің 
тұрғындарымен салыстырғанда барлық өкпе сыйымдылықтары 
(жалпы, тіршілік, функциялық қалдық) көрсеткіштері мен өкпенің 
қалдық көлемі ұлғайған. 

Қан жүйесіндегі өзгерістер. Қан жүйесіндегі негізгі адапта-
циялық өзгерістер оның оттегі тасымалдау мүмкіндіктерінің 
жоғарылауына бағытталған. 

Биіктікке акклиматизация қан жəне басқа ұлпалардағы төмен 
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О2 мен СО2 парциалдық кернеуіне бейімделу болып табылады. 
Биіктік гипервентиляциясы альвеолалық ауадағы жəне сəйкесінше, 
артериялық қандағы О2 парциалдық қысымының түсуіне кедергі 
келтіреді. Бірақ биіктікте болған сəтте байқалған артериялық 
қандағы О2 парциалдық кернеуінің төмендеу дəрежесі бірнеше 
апта бойы акклиматизация барысында тұрақты болып қалады. 
Биіктікте қысқа мерзімдік болу кезінде ӨВ өсуімен бірге артериялық 
қандағы СО2 парциалдық кернеуінің төмендеуі жалғаса береді. Де-
генмен, биіктікке ұзақ мерзімдік акклиматизация нəтижесінде ол 
жоғарылайды. Ол тыныштық күйдегі сияқты əсіресе, бұлшық ет 
жұмысы кезінде айқындалады. 

Қан мен дененің басқа сұйықтықтарындағы қышқылдық-
сілтілік тепе-теңдік биіктікте бірнеше күн болу барысында қаннан 
бүйректер арқылы (бикарбонаттардың) сілтілердің күшті экскре-
циясы мен олардың зəрмен кетірілуі арқасында біртіндеп қалпына 
келеді. Қаннан бикарбонаттардың күшті экскрециясы оның рН 
қалыпты (7,40 жуық) мөлшерге дейін қалпына келгенде тоқтайды. 
Алкалоздың төмендеуі өкпе вентиляциясының əрі қарай күшеюіне 
əкеледі. 

Жоғары биіктікке акклиматизацияланған адамдар қанында 
буферлік негіздер (сілтілік резерв) мөлшерінің азаюының теріс əсері 
бар: метаболизмдік қышқылдардың (ең алдымен, сүт қышқылының) 
түзілуімен жəне олардың қанға бөлінуімен байланысты бұлшық 
ет жұмысы кезінде туындайтын ацидозға қарсы тұру қабілеті 
төмендейді. Бұл жұмыс қабілеттіліктің төмендеуі себептерінің бірі 
болуы мүмкін. 

Артериялық қандағы лактат концентрациясы стандартты 
субмаксималды аэробтық жүктемені орындау кезінде биіктікке ак-
климатизация барысында төмендейді. Əрі сол адамға тəн қандағы 
лактаттың максималды концентрациясы да ұзақ мерзімдік биіктікке 
акклиматизация үдерісінде біршама азаяды. 

Қан плазмасының көлемі биіктікте алғашқы бірнеше күндер 
болу барысында жазықтағы көлеммен салыстырғанда төмен болады. 
Сондықтан гематокрит көрсеткіші артқан жəне қандағы эритроцит-
тер мен гемоглобин концентрациясы жоғарылаған. Мұнда неғұрлым 
биіктік жоғары болса, соғұрлым плазма жоғалту күштірек (гемокон-
центрация дəрежесі жоғары) болады. 

Плазма көлемінің бас кезінде төмендеуі гипервентиляция мен тер 
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бөлінудің күшеюі нəтижесінде жалпы дегидратация салдарынан бо-
лады. Тауларда болғандағы алғашқы күндері суды жеткіліксіз пайда-
лану дегидратацияны күшейтуі мүмкін. Бұл кезеңдерде қатты шөлдеу 
сезімі болмайтындықтан тіпті, сұйықтыққа субъективті қажеттілік 
туындамаса да оны қабылдау керек. Биіктікте əрі қарай болу 
үдерісінде қан айналымдағы плазма көлемі бастапқы («жазықтағы») 
деңгейге дейін қалпына келеді. Орта биіктік жағдайында бұл үшін 
бірнеше ай қажет болады. 

Қандағы эритроциттер мен гемоглобин мөлшері биіктікте 
болудың алғашқы күндері гемоконцентрациямен байланысты 
жоғарылайды. Гемоконцентрация артериялық қандағы оттегінің 
қалыпты мөлшерін ұстап тұруды қамтамасыз етеді жəне осыған 
орай организмнің гипоксиялық жағдайға тез бейімделуінде маңызды 
рөл атқарады. 

Тауда алғашқы күндері болғанда қандағы эритроциттер санының 
шынайы артуына əкелетін эритропоэз күшейеді. Ол 3000 м-ден 
жоғары биіктікте 3-4 күн болғанда-ақ байқалады. Қан айналымдағы 
үлкен өлшемдегі эритроциттер мен ретикулоциттер саны арта-
ды. 4800 м-ге дейінгі биіктікте эритроциттердің жалпы саны мен 
сəйкесінше концентрациясының артуы дəрежесі таулардың биіктігі 
жəне онда болу ұзақтығымен сызықтық тəуелділікте болады. 6000 
м-ге дейінгі биіктіктің артуы кезінде эритропоэз төмендейді. Шыңға 
өрмелеушілерде (альпинистерде) 7000 м-ден асатын биіктікте 
бірнеше күн болған соң эритроциттер мөлшері 8,5 млн/мм³-ге жетеді. 
15-кестеде көрсетілгендей таудың тұрғылықты тұрғындарында 
неғұрлым мекен орнының биіктігі артқан сайын соғұрлым эритро-
циттер мөлшері көбірек болады.

15-кесте
Биіктікке байланысты қандағы эритроциттер мөлшері

Биіктік (м) 0 1000 1500 2500 3500 4500 5500 6500
Эритроциттер 
мөлшері (млн/

мм3)
5,3 5,4 5,5 5,8 6,2 6,6 7,3 8,2

Эритроциттердің жалпы саны (массасы) артуы есебінен биіктікке 
акклиматизацияланған адамдарда қан айналымдағы қан көлемі 
жоғары болады. 
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Биіктікке акклиматизацияның бастапқы кезінде жүретін гемо-
концентрация жəне одан кешірек байқалатын қан айналымдағы 
эритроциттер санының шынайы артуы гематокрит пен қан 
тұтқырлығының жоғарылауына əкеледі. Ал бұл өз кезегінде 
перифериялық тамыр кедергісінің жоғарылауына əкеле отырып, 
осылайша гемодинамикаға ықпал етеді. Эритроциттер мөлшерінің 
(гематокрит) біраз өзгерістері қан тұтқырлығына елеулі ықпал жа-
самайды. Тек олардың концентрациясының (мысалы, биік таулы 
аудандардағы тұрғындарда байқалатын) айтарлықтай артуы қан ай-
налымына белгілі теріс ықпал ете алады.

16-кесте
Əртүрлі биіктіктерде тыныштық күйде 

акклиматизацияланған адамдардың қан жүйесі көрсеткіштері
Биіктік, 

м
Қан 

айналымдағы 
қан көлемі 
(ҚАҚК), 
мл/кг дене 
салмағына

Гемоглобин 
концент-
рациясы, 

г %

Қанның 
оттектік 
сыйымды-
лығы,

%

О2 
қанығу 
пайызы, 

%

Артерия-
лық 

қандағы О2 
мөлшері, %

0 (теңіз 
деңгейі) 79,6 15,3 20,0 97 20,0

3100 83,0 16,8 22,5 91 20,5
3600 96,0 18,8 25,2 87 21,9
4600 104,0 20,7 27,8 81 22,4
6500 - 24,8 33,3 65 21,7

Гемоглобиннің қосымша мөлшерінің түзілуі басында эритроцит-
тер санының өсуімен салыстырғанда біршама кідіреді. Бірақ аккли-
матизация үдерісінде біртіндеп күшейеді, қандағы гемоглобин кон-
центрациясы артады, осылайша қанның оттектік сыйымдылығы 
жоғарылайды (16-кесте).

Мұнда эритроциттердегі гемоглобиннің орташа концентрация-
сы өзгеріссіз қалады. Гемоглобин концентрациясының жоғарылауы 
оның оттегімен қанығу пайызының төмендігіне қарамастан 
артериялық қандағы оттегінің қалыпты немесе тіпті, біршама 
жоғары мөлшерін ұстап тұруға мүмкіндік береді. 

Орта биіктік жағдайында эритроциттер саны мен гемоглобин 
концентрациясының артуы өте баяу жүреді. Ол неғұрлым биіктік 
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жоғары жəне онда ұзақ уақыт болған сайын соғұрлым көбірек бо-
лады. Өте үлкен биіктіктерде қандағы гемоглобин концентрациясы 
жылдам жəне айтарлықтай мөлшерде өседі. Ол таудың тұрғылықты 
тұрғындарында 20 г %-дан асады. Əр 300 м биіктік артқан сайын 
қандағы гемоглобин концентрациясы ер адамдарда орта есеппен 
2,1%-ға жəне əйел адамдарда 1,8%-ға артады. 

Оксигемоглобин диссоциациясы қисық сызығы биіктікке аккли-
матизация үдерісінде оңға жылжиды, бұл ұлпалардың оттегімен 
жабдықталуын жеңілдетеді. Бұл əсіресе, жұмыс атқарушы бұлшық 
еттер үшін маңызды. Мұндай ығысу механизмдерінің бірі тауда 
үнемі мекендейтін адамдарда байқалатын эритроциттердегі 2,3-
ДФГ концентрациясының жоғарылауы болуы мүмкін. Бірақ тіпті, 
биіктікке толық акклиматизациядан кейін де əсіресе, бұлшық ет 
жұмысы кезінде артериялық қандағы О2 парциалдық кернеуінің 
төмендеуінен ұлпалардың оттегімен жабдықталуы қиындайды. 

Қан айналу жүйесіндегі өзгерістер. Биіктікте болудың алғашқы 
күндері жүректің минуттық қан көлемі субмаксималды аэробтық 
жүктемені орындау кезінде теңіз деңгейіне қарағанда көбірек бола-
ды. Одан соң ол біртіндеп төмендейді жəне бірнеше апта барысында 
жазық жағдайына тəн мөлшерге жетеді. Оның градуалды төмендеуі 
қанның оттектік сыйымдылығының (гемоглобин концентрациясы) 
жоғарылауы бойынша жүреді. 

ЖЖЖ салыстырмалы аз жүктеменің əсер етуі кезінде 
биіктікте болудың алғашқы кезеңінде жоғарылайды, бірақ 
акклиматизацияның соңғы сатыларында теңіз деңгейіндегідей бо-
лады. Бұл көрсеткіш қуаттылығы өте үлкен жұмыстарды орындау 
кезінде акклиматизацияланған адамдарда жазықтағы мөлшерге 
қарағанда тіпті, төменірек болады. 

Максималды жүректің минуттық қан көлемі орта биіктік 
жағдайының бастапқы кезеңдерінде өзгермегенмен, алайда биіктікте 
болу барысында біршама төмендейді. Бұл систолалық көлемнің аза-
юы нəтижесі болып табылады, өйткені максималды ЖЖЖ көбіне, 
өзгеріссіз қалады. Осымен қатар үлкен биіктікте систолалық 
көлемнің азаюымен қатар ЖЖЖ төмендеуі есебінен максималды 
жүректің минуттық қан көлемі айтарлықтай төмендейді. Биіктік 
гипоксия жағдайында максималды ЖЖЖ төмендеуі биіктікке 
бейімделу механизмдерінің бірі – парасимпатикалық белсенділіктің 
күшеюімен байланысты.
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Биіктікке акклиматизацияланған жазық тұрғындарында тау-
ларда болу кезінде перифериялық тамыр кедергісі төмен бола-
ды. Коронарлық тамырлар, ми тамырлары жəне т.б. тамырлардың 
кеңеюіне гипоксия стимул жасайды. Мұндай өтемелі тамыр-
лар кеңеюі болмаса, қан көлемінің артуы, оның тұтқырлығының 
жоғарылауы жəне оттегімен төмен қанығуы жүрек жұмысына 
өте көп жүктеме түсіруші еді. Биік таулы жердің тұрғылықты 
тұрғындарында жазық тұрғындарына қарағанда артериялық қан 
қысымы біршама төмен болады. 3000 м жоғары биіктікте өмір 
сүретін адамдарда өкпе тамырларында кедергінің жоғары болуы-
мен жəне жүректің оң жақ қарыншасының гипертрофиясымен 
жүретін кіші (өкпелік) қан айналу шеңберінде қысым жоғарылайды. 
Бұл өкпедегі вентиляция мен перфузияның неғұрлым бірқалыпты 
қатынасын қамтамасыз етеді. Осының салдарынан альвеолалық ауа 
мен артериялық қан арасындағы О2 қысымы айырмашылығы азая-
ды. Жоғарыда көрсетілген өзгерістер жазыққа оралған кезде тек өте 
біртіндеп барып жоғалады. 

Ұлпалық бейімделу. Төмен О2 парциалдық кернеуі жағдайында 
жүретін ұлпалардағы негізгі өзгерістер аэробтық жолмен энергия 
түзілу үшін оттегіні алу мен утилдеу тиімділігінің жоғарылауына 
бағытталған. 

Бұл адаптациялық өзгерістер:
 – ұлпалардың капиллярлануының күшеюінен (капиллярлар 

(қылтамырлар) саны мен тығыздығының артуынан);
 – қаңқа бұлшық еттерінде миоглобин концентрациясының 

жоғарылауынан;
 – митохондрия мөлшерінің ұлғаюынан;
 – тотығу ферменттерінің мөлшері мен белсенділігінің артуынан 

тұрады.
Сипатталынған бейімделудің физиологиялық механизмдерінен 

ерекшелігі бұл өзгерістер ұзақ уақыт барысында жүреді жəне 
сондықтан тек жоғары биіктікте ұзақ мекендеген адамдарда ғана 
байқалады. 

Неғұрлым тауда мекендеуші адамдардың жасы кіші болса, 
соғұрлым адаптациялық өзгерістер көп болады. Тауда ұзақ мекен-
деуге акклиматизацияланудың қолайлы уақыты баланың өсу жəне 
даму кезеңдері болып табылады.
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ОМП өзгерістері. Акклиматизация барысында ОМП көбіне, 
біртіндеп артады, яғни биіктікте бірнеше апта болған соң ол 
алғашқы күндерге қарағанда жоғары болады. Осылай ОМП артуы 
жоғары биіктіктерге қарағанда орта биіктіктерде көбірек байқалады. 
Орта биіктікте 3-5 апта болған соң ОМП төмендеуі жазықтағы ОМП 
қарағанда тек 6-16% құрайды. Гипоксияның бірдей дəрежесі кезінде 
ОМП төмендеуі тауда уақытша мекендейтін жазық тұрғындарына 
қарағанда тау тұрғындарында азырақ болады. Биіктікте жүргізілген 
жаттықтыру биіктікке акклиматизация үдерісіне жағымды ықпал 
етеді: тауда жаттыққан адамдарда жаттықпағандарға қарағанда 
ОМП өсуі жоғары келеді. Дегенмен, тіпті ұзақ уақыт белсенді ак-
климатизациядан кейін де биіктікте ОМП жазықпен салыстырғанда 
төмен болады. 

Тіпті, тауды үнемі мекендейтін жаттыққан спортшыларда теңіз 
деңгейіне қарағанда өз биіктігінде ОМП көрсеткіші көбірек төмен 
болады. Мысалы, 3100 м биіктікте тұрақты мекендейтін спортшы-
ларда теңіз деңгейіне қарағанда ОМП 27%-ға төмен.

Биіктікте ОМП артуына (қалпына келуіне) гипоксиялық 
жағдайға компенсаторлық бейімделудің сан алуан механизмдері: 
өкпе вентиляциясының күшеюі, өкпенің диффузиялық қабілетінің 
жоғарылауы, қанның оттектік сыйымдылығының, жалпы қан 
айналымдағы қан көлемінің, жүректің минуттық қан көлемінің ар-
туы, қаңқа бұлшық еті мен миокард капиллярлануының күшеюі, 
қаңқа бұлшық еттеріндегі миоглобин мөлшерінің, бұлшық 
ет жасушаларындағы митохондрияның жоғарылауы, тотығу 
ферменттерінің белсенділігінің артуы жəне т.б. əкеледі. 

Орта биіктік жағдайында жəне теңіз деңгейіне оралғаннан 
кейінгі спорттық жұмысқа қабілеттілік

Адамның дене жұмыс қабілеттілігі биіктікке көтерілген сай-
ын төмендейді. Бұл ең алдымен жəне бастысы, төмендеуі 1200 
м биіктікте-ақ байқалатын аэробтық жұмысқа қабілеттілікке 
(төзімділікке) қатысты. Осы тұрғыдан алғанда жаттыққан жəне 
жаттықпаған адамдар арасында ешқандай айырмашылық жоқ. 
Екеуінде де тауға шығудың бас кезінде жазықтағы деңгейге 
қатысты жұмысқа қабілеттілік шамамен, бірдей төмендейді. 
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Айтарлықтай биіктікте спортшыларда биіктік ауруының симптом-
дары соншалықты жиі жəне тіпті, елеулі айқын дəрежеде байқалады.

Жылдамдықты-күштік (анаэробтық) жаттығуларды орын-
дау кезіндегі спорттық жұмысқа қабілеттілік. Қысқа мерзімдік 
максималды күш салу кезінде бұлшық ет күші мен қуаттылығы, соны-
мен қатар қозғалыс координациясы (үйлесімділігі) тауға шыққанда 
немесе құрамындағы оттегі төмен газ қоспасымен тыныс алғанда 
өзгеріссіз қалады. Сондықтан тау жағдайларында орындалатын ұзақ 
емес (1 минутқа дейін) жылдамдықты-күштік сипаттағы спорттық 
жаттығулар жəне координациялық (үйлесімділік) жаттығулар 
кезінде жазықтағы жағдаймен салыстырғанда нəтижелердің 
айқын  төмендеуі байқалмайды. Мұнымен қатар биіктікте ауа 
тығыздығының (орын ауыстыру кедергісінің) төмендеуі салдары-
нан қысқа (спринтерлік) қашықтыққа жүгіру, əсіресе, велобəйге 
кезіндегі нəтижелер тіпті, теңіз деңгейінен жоғары болуы да мүмкін. 

Дегенмен, организмдегі қалпына келу үдерістерінің биіктік 
жағдайында баяу жүретінін ескерген жөн. Сондықтан теңіз деңгейіне 
қарағанда осы жағдайларда тіпті, қысқа мерзімдік жаттығулардың 
өзін қайталап орындау неғұрлым қажуды (жұмысқа қабілеттіліктің 
төмендеуін) тез тудырады.

Биіктікте жылдамдықты-күштік жəне координациялық 
жаттығулар бойынша өткізілетін жарыстарға қатысу үшін спортшыға 
осы биіктікке арнайы алдын ала акклиматизация қажет емес. Егер 
спортшы биіктік ауруымен зардап шекпесе, оның жарысқа келу 
мерзімі өз еркімен таңдалуына болады. 

Төзімділік жаттығуларын орындау кезіндегі спорттық 
жұмысқа қабілеттілік. Биіктікте шекті ұзақтығы 1 минуттан асатын 
спорттық жаттығу нəтижелері теңіз деңгейіне қарағанда төмен бо-
лады. Тек бұған нəтижесіне ауа кедергісі (тығыздығы) мөлшері көп 
ықпал ететін салыстырмалы ұзақ емес жаттығулар, мысалы, тректегі 
велобəйге жатпайды. Бұл жаттығулар барысында спортшының 
физиологиялық мүмкіндіктерінің төмендеуі оларды орындау 
кезіндегі механикалық жағдайлардың жақсаруымен өтеледі.

Қаншалықты арақашықтық (жаттығудың шекті ұзақтығы) ұзақ 
болған сайын соншалықты нəтижелердің төмендеуі айтарлықтай 
болады. Неғұрлым биіктік артқан сайын соғұрлым ОМП азаюы-
мен қатар жүретін физикалық аэробтық жұмысқа қабілеттіліктің 
төмендеуі күштірек болады. Биіктікке төзімділіктің азаюының басты 
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себебі аэробтық өнімділіктің төмендеуі болып табылады. Жұмысқа 
қабілеттіліктің төмендеуіне байланысты ықпал ететін жаттығу 
жүктемелерінің қарқындылығы биіктік сайын азаяды.

Биіктік гипоксиясына адам организмінің бейімделу 
механизмдерінің дамуына қарай өте айтарлықтай дəрежеде 
жəне барлық жағдайда болмаса да, дегенмен оның сол биіктікте 
дене жұмыс қабілеттілігі жақсарады. Мұнда биіктікте неғұрлым 
ұзақ жаттығуларды орындауға бейімделу үшін соғұрлым 
акклиматизацияның ұзағырақ кезеңі қажет етіледі.  2000 м жəне 
одан жоғары биіктікте максималдыға жуық жəне максималды 
аэробтық қуаттылықты жаттығуларды орындау барысында жақсы 
нəтижелерге жету үшін акклиматизацияның минималды кезеңі (2-3 
апта) қажет болады. Орта биіктік жағдайында бұдан əрі қарай болу 
аэробтық жұмысқа қабілеттілікті жақсарта қоймайды, сондықтан да 
оның ешқандай мəні жоқ.

Жақсы жаттыққан адамдар жаттықпаған адамдарға қарағанда 
жоғары биіктікке тезірек немесе неғұрлым тиімдірек акклиматиза-
цияланбайды. Биіктік жазық тұрғындарының жұмыс қабілеттілігіне 
сияқты таудың тұрғылықты халқының да жұмыс қабілеттілігіне ық-
пал етеді. Жазық тұрғындары сияқты таудың тұрғылықты халқының 
да спорттық нəтижелері жазықтағы нəтижелерімен салыстырғанда 
арақашықтық артқан сайын (жұмыс мезгілі) төмендейді.

Орта биіктік жағдайындағы жаттықтырудың теңіз 
деңгейіндегі аэробтық жұмыс қабілеттілікке ықпалы. Жоғарыда 
баяндалған мəліметтерден биіктік гипоксиясына акклиматизация 
теңіз деңгейіндегі төзімділікке жаттықтыру үдерісінде жүретін 
өзгерістермен көп жағынан ұқсас физиологиялық өзгерістер туды-
ратыны көрінеді. Аталмыш екі жағдайда да аэробтық энергия өндіру 
үшін ұлпалардың (жұмыс атқарушы бұлшық еттердің) оттегіні      
утилдеу қабілетімен жəне организмнің оттегі тасымалдау 
мүмкіндіктерімен байланысты оның аэробтық мүмкіндіктері 
жоғарылайды. Биіктікте жаттықтыру жазықта спортшылардың 
аэробтық өнімділіктерін жəне физикалық аэробтық жұмыс 
қабілеттіліктерін (төзімділіктерін) күшейтетін қосымша 
физиологиялық өзгерістер тудыра ма, басқаша айтқанда биіктікте 
болғанан кейін теңіз деңгейіндегі жұмыс қабілеттілік жоғарылай ма, 
теңіз деңгейіндегі жаттықтыруға қарағанда биіктікте жаттықтыру 
неғұрлым тиімдірек пе деген сұрақтар туындайды. Жазық 
жағдайында төзімділікті жоғарылату мақсатында биіктікте мекен-
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деу мен жаттықтырудың əсері туралы ғылыми мəліметтер қарама-
қайшылықтарға толы. 

Егер төзімділік жарыстары теңіз деңгейінің тұрғылықты спорт-
шылар жағдайында жүргізілген болса, тау жағдайында тұрақты 
мекендейтін адамдарда артықшылықтар бар екені күмəн келтірмейді. 
Орта биіктікте максималды аэробтық жұмыс кезінде таудың 
тұрғылықты тұрғындарында сол жаттықтыру деңгейіндегі жазық 
тұрғындарына қарағанда неғұрлым қанның оттектік сыйымдылығы, 
жүректің минуттық қан көлемі, жүйелі АВА-О2 жəне сəйкесінше, 
ОМП жоғары болады.

Басқа жағынан алып қарағанда, жоғары биіктікте үнемі не-
месе ұзақ уақыт мекендеу жазықта көрінетін аэробтық төзімділік 
жағынан артықшылық əкелмейді. Жақсы жаттыққан спортшылар-
да орта биіктікте бірнеше апталап тұру жəне қарқынды жаттықтыру 
теңіз деңгейіндегі эквивалентті жаттықтырумен салыстырғанда 
əрқашан қосымша əсер бере бермейді. Тіпті, өте жоғары биіктікте 
ұзақ уақыт болудың өзі жазықтағы аэробтық жұмыс қабілеттілік 
көрсеткіштеріне нақты ықпал етпейді. 

Орта биіктікте дайындалудың жазық жағдайындағы орындалған 
нəтижелерге ықпалын сараптау кезінде айтарлықтай жеке-дара ва-
риацияларды ескеру қажет: бір спортшыларда мұндай дайындық 
жазықтағы нəтижелердің жоғарылауына, екіншілерінде, керісінше, 
төмендеуіне əкелсе, ал үшіншілерінде, мүлде елеулі өзгерістер ту-
дырмайды. Осымен қатар реакклиматизация кезеңінде функциялық 
күй мен спорттық жұмысқа қабілеттілігінің фазалық сипатта бо-
латынын, яғни спорттық жұмыс қабілеттіліктің жоғарылауы оның 
уақытша төмендеуімен кезектесіп отыратынын ескерген жөн (61-су-
рет).

Жазықтағы жұмысқа қабілеттілікті жоғарылату мақсатында тау 
жағдайында жаттықтыру үдерісін арнайы ұйымдастыру, сонымен 
қатар реакклиматизация кезеңі де маңызды рөл атқаруы ықтимал. 

Тау жағдайында ұзақ уақыт болу үдерісінде осы арнайы 
жағдайларда жұмыс қабілеттіліктің жоғарылауына əкелетін ор-
ганизмде адаптациялық өзгерістер туындайды. Осымен бірге бұл 
өзгерістер басқа арнайы жағдайларда, соның ішінде теңіз деңгейінде 
жұмыстарды орындау кезінде елеулі артықшылықтар бермейді. 
Осының барлығы спорттық жаттықтыру жарыс өткізілетін жағдайда 
жүргізілу қажеттілігін көрсетеді.
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61-сурет. Орта биіктік жағдайынан оралғаннан кейінгі 2 ай барысында 
ОМП (А) жəне 1 ай барысында спорттық нəтижелердің (Ə) динамикасы 

(Ф. П. Суслов бойынша)
(Тауларда болғанға дейінгі жазықтағы көрсеткіштер 100% деп алынған)

Жаңа климаттық орта жағдайындағы спорттық жұмысқа 
қабілеттілік

Эволюция үдерісінде қалыптасқан организмнің қоршаған ор-
тамен байланысы оның тіршілік етуі үшін қажетті жағдай екенінін 
И.М. Сеченов еңбектерінің өзінде көрсетілген болатын. Табиғи фак-
торлар кезеңдік өзгерістерге ұшыраған. Адам организмінің тіршілік 
əрекетінің барлық көріністері де тұрақты болып қалмайды, ырғақтық 
сипатта болады. Мұнда басты орынды тəуліктік ырғақ алады.

Адамның биологиялық ырғақтары. Биологиялық ырғақ – 
тіршілік барысында, өсіп-дамуда, организм жүйелерінің қызметінде, 
зат алмасуда, олардың үнемі белгілі бір уақытта, маусымда күшейіп 
жəне баяулап отыратын табиғи құбылыс. Басқаша айтқанда, тірі 
организмдердегі биологиялық үдерістер мен құбылыстардың си-
паты мен қарқындылығының кезеңмен қайталанатын өзгерістері. 
Биологиялық ырғақтың тəуліктік, апталық, айлық, маусымдық, 
жылдық жəне бірнеше жылдық болатыны анықталған. Ол 
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организмнің ішкі ортасының тіршілік тəртібіне, организмдердің 
қызметіне, тамақтануына да байланысты қалыптасады. 
Физиологиялық қызметтердің биологиялық ырғақтары сонша дəл, 
нақты болғандықтан оларды көбіне, «биологиялық сағат» деп те 
атайды. Уақытты есептеу механизмінің адам денесінің əр молеку-
ласында, соның ішінде генетикалық ақпаратты сақтайтын ДНҚ мо-
лекулаларында орналасқанын жорамалдауға негіз бар. Жасушалық 
«кіші» биологиялық сағаттардан басқа мида орналасқан жəне 
организмдегі барлық физиологиялық үдерістерді синхрондайтын 
«үлкен» сағаттар бар. 

Биоырғақтардың жіктелуі. Ішкі «сағаттармен» немесе ырғақ 
жүргізушілермен қалыптасатын эндогендік жəне сыртқы факторлар-
мен реттелетін экзогендік деп аталатын ырғақтар болады. Көпшілік 
биологиялық ырғақтар аралас, яғни жартылай эндогендік жəне жар-
тылай экзогендік болып келеді. 

Көпшілік жағдайларда ырғақ белсенділігін реттейтін басты 
сыртқы фактор – фотопериод, яғни күннің ұзақтығы болып табыла-
ды. Бұл уақыттың сенімді көрсеткіші болатын жалғыз фактор жəне 
ол «сағаттарды» құруға қолданылады. 

«Сағаттардың» нақты табиғаты белгісіз, бірақ мұнда жүйкелік 
сияқты эндокриндік компоненттер қатысатын физиологиялық 
механизмдердің əсер ететіндігі күмəн келтірмейді. 

Көпшілік ырғақтар жеке даму (онтогенез) үдерісінде 
қалыптасады. Мəселен, баланың түрлі қызметтері белсенділігінің 
тəуліктік тербелісі дүниеге келгенге дейін байқалады. Оларды 
жүктіліктің екінші жартысында-ақ тіркеуге болады. Адамдағы 
көптеген қызметтердің тəуліктік циклділігі дүниеге алғаш келген 
күндерде көрініс береді. 

Биологиялық ырғақтар қоршаған ортамен тығыз өзара қатынаста 
жүзеге аса отырып, осы ортаның циклді өзгеретін факторларына 
организмнің бейімделу ерекшелігін көрсетеді. Жердің Күнді айна-
луы (жылға жуық кезең), Жердің өз осінде айналуы (24 сағатқа жуық 
кезең), айдың Жерді айналуы (28 күнге жуық кезең) жарықтың, 
температураның, ылғалдылықтың, электромагниттік өрістердің, 
т.б.-дың өзгерістеріне əкеледі жəне «биологиялық сағаттар» үшін 
уақыттың датчиктері болып табылады. 

Биологиялық ырғақтардың жиілігі немесе кезеңдері бойын-
ша көптеген айырмашылықтар бар. Тербеліс кезеңі шамамен, се-
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кунд үлесінен жарты сағатқа дейін болатын жоғары жиілікті 
биологиялық ырғақтар деп аталатын топқа мысал ретінде ми, 
жүрек, бұлшық ет, басқа мүшелер мен ұлпалардың биоэлектрлік 
белсенділігінің тербелісін келтіруге болады. Оларды арнайы аппара-
тура (ЭЭГ, ЭМГ, ЭКГ, т.б.) көмегімен тіркей отырып, осы органдар 
қызметінің физиологиялық механизмі туралы құнды ақпарат алуға 
болады жəне ауруларды анықтауда (диагностикада) қолданады. Осы 
топқа тыныс алу ырғағын да жатқызуға болады.

20-28 сағат кезеңді биологиялық ырғақтарды циркадты немесе 
тəуліктік ырғақтар деп те атайды. Мысалы, тəулік барысында дене 
температурасы, пульс жиілігі, артериялық қан қысымы, жұмысқа 
қабілеттілік, т.б. кезеңдік өзгерістер.

Төмен жиілікті биологиялық ырғақтар тобына: аптаға жуық, 
айға жуық, маусымдық, жылға жуық, көп жылдық ырғақтар жата-
ды. Осылардың əрқайсысының негізінде қандай да бір функциялық 
көрсеткіштің нақты тіркелген тербелісі жатады. Мысалы, аптаға 
жуық биологиялық ырғаққа зəрмен бөлінетін кейбір физиологиялық 
белсенді заттардың деңгейі, айға жуыққа – əйелдердің етеккір циклі, 
маусымдық биологиялық ырғаққа – ұйқы ұзақтығының, бұлшық ет 
күшінің, сырқаттанудың, т.б. өзгерістері сəйкес келеді. 

Көптеген ішкі ырғақтардың басқарушысы рөлін атқаратын адам 
организміндегі ең маңыздыларының бірі – циркадты биологиялық 
ырғақ барынша зерттелген. Циркадты ырғақтар түрлі жағымсыз 
факторлардың əсеріне өте сезімтал келеді жəне осы ырғақты жоятын 
жүйенің жұмысының бұзылуы организмдегі сырқаттың алғашқы 
симптомдарының бірі болып табылады. Адам организмінде 300-
ден аса физиологиялық қызметтердің циркадалық тербелістері 
анықталған. Барлық бұл үдерістер уақытпен келісілген. Тəулік 
барысындағы ОЖЖ əртүрлі күйі көп жағдайда организмнің басқа 
физиологиялық жүйелерінің түрлі белсенділігін анықтайды. Ересек 
адамда қан айналу, тыныс алу көрсеткіштері, дене температурасы 
жəне т.б. қызметтері түнгі сағат 2-4-ке дейін минималды болады. 
Физиологиялық үдерістер оптималды активті болып, күндізгі сағат 
1-2-ге дейін сақталады. Көптеген тəулікке жуық үдерістер күндізгі 
сағат 4 пен 8 аралығында максималды жəне түнде немесе ерте таңғы 
сағаттарда минималды мəндерге жетеді. Мысалы, адамның дене тем-
пературасы түнде ең төменгі температураны көрсетеді. Таңға жуық 
ол жоғарылайды жəне күннің екінші жартысында максималдық 
мəнге жетеді.
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Адам организміндегі физиологиялық қызметтердің тəуліктік 
тербелісінің негізгі себебі зат алмасуды төмендететін немесе 
жоғарылататын жүйке жүйесі қозғыштығының кезеңдік өзгерісі 
болып табылады. Зат алмасу өзгерісінің нəтижесінде түрлі 
физиологиялық қызметтердің өзгерістері де туындайды. Мыса-
лы, тыныс жиілігі түнге қарағанда күндіз жоғары, түнгі уақытта ас 
қорыту мүшелерінің қызметі төмен болады.

Дене температурасының тəуліктік динамикасы толқын тəріздес 
сипатта болатыны анықталған. Шамамен, кешкі сағат 6-да темпера-
тура максимумға жетсе, ал түн ортасында төмендейді: оның мини-
малды мəні түнгі сағат пен таңғы 5 аралығында болады. Тəулік ба-
рысында дене температурасының өзгерісі адамның ұйқыда болуына, 
немесе қарқынды жұмыспен шұғылдануына байланысты емес. 

Дене температурасы биологиялық реакциялар жылдамдығын 
анықтайды, күндіз зат алмасу барынша қарқынды жүреді. Тəуліктік 
ырғақпен ұйқы жəне ояну тығыз байланысты. Ұйқыға өзіндік ішкі 
сигнал дене температурасының төмендеуі болады. Тəулік барысын-
да ол 1,3°С-қа дейінгі амплитудамен өзгереді. Бірнеше тəулік бойы 
əр 2-6 сағат сайын дене температурасын тіл астынан өлшей отырып, 
ұйқыға кету моментін, ал температуралық шыңдар бойынша макси-
малды жұмысқа қабілеттілік кезеңдерін анықтауға болады. Күндіз 
ЖЖЖ өседі, артериялық қан қысымы жоғары, тыныс алу жиірек 
болады. Келесі күні оянған соң ЖЖЖ, артериялық қан қысымын 
жоғарылататын, барлық организм қызметін белсендіретін қанда 
адреналин мөлшері жоғарылайды, осы уақытта қанда биологиялық 
стимуляторлар жинақталады. Кешке қарай бұл заттардың 
концентрациясының төмендеуі тыныш ұйқыға жағдай жасайды. 
Ұйқының бұзылуы көбіне, толқу мен абыржумен қатар жүретіні 
белгілі: мұндай жағдайларда қанда адреналин жəне т.б. биологиялық 
белсенді заттардың концентрациясы жоғарылайды, организм ұзақ 
уақыт «жауынгерлік дайындық» күйінде болады. Биологиялық 
ырғаққа бағына əр физиологиялық көрсеткіш тəулік барысында өз 
деңгейін айтарлықтай өзгерте алады.

Биологиялық ырғақтар адам өмірін дұрыс регламенттеудің 
(тəртіппен белгіленудің) негізі болып табылады, себебі жоғары 
жұмысқа қабілеттілік пен өз-өзін жақсы сезінуге өмір ырғағы 
организмнің физиологиялық қызметінің ырғағына сəйкес келген 
жағдайында ғана жетуге болады. Осыған орай еңбек (жаттықтыру) 
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пен тынығу, сонымен қатар ас қабылдау режимін дұрыс ұйымдастыру 
қажет. Тамақтанудың дұрыс режимінен ауытқу артық салмаққа 
əкеліп, ол өз кезегінде организмнің өмірлік ырғағын бұзып, зат алма-
су өзгерістерін тудырады. Мысалы, егер жалпы калориясы 2000 ккал 
асты таңертең қабылдаса, салмақ азаяды, ал егер сол тамақты кешкі 
сағаттарда қабылдаса, онда салмақ артады. 20-25 жастағы дене 
салмағын сақтау үшін жеке тəуліктік энергия жұмсалуына сəйкес 
жəне біраз қарын ашу сезімі байқалатын сағаттарда күніне 3-4 рет 
тамақтану керек.

Бірақ бұл жалпы заңдылықтар биологиялық ырғақтардың жеке 
ерекшелігінің əр алуандығын ашып көрсетпейді. Барлық адамдарға 
жұмыс қабілеттіліктің бір типті тербелістері тəн емес. Осыған орай 
адамдарды таңертеңгілік («бозторғайлар»), күндізгілік («кептерлер») 
жəне кешкілік («жапалақтар») деп үш түрге бөледі.  «Бозторғайлар» 
деп аталатын адамдар тобы күннің бірінші жартысында, ал 
«жапалақтар» кешке жақсы жұмыс атқарады. «Бозторғайлар» 
кешқұрым ұйқылары келіп ұйықтауға ерте жатады, бірақ ерте тұрып 
өздерін сергек жəне жұмысқа қабілетті сезінеді (62-сурет). Олардың 
ауқымды жұмыс қабілеті түске дейін байқалады. Ал «жапалақтар» 
керісінше, кеш жатып кеш оянады, іске баяу қосылады, жұмысқа 
қабілеті кешке қарай, көбінесе, түнде көтеріледі. «Кептерлер» 
аралық типке жатады, оларда «бозторғайлар» мен «жапалақтардың» 
қасиеттері болады. Олар ерте тұрғанды ұнатпайды, оған қоса кеш 
жатқанды да жаратпайды. «Кептерлердің» жұмысқа қабілеттілігінің 
екі шыңы: 10-12 жəне 15-18 сағаттарда байқалады. Мұндай типті 
адамдар 7-8 сағат ұйықтағанды, қалыпты күн режимін сақтағанды 
ұнатады. Адам егер (күніне 3-5 рет) ыстық тағам мен адаптогендер, 
дəрумендік комплекстер қабылдаса, ал дене жүктемелерін оларға 
бейімделуі бойынша біртіндеп арттырып отырса тезірек акклимати-
зацияланады. Жылы аймақтан келген студенттердің суық климаттық 
жағдайға бейімделу барысында орын алған иммунологиялық 
ауытқулар кезінде пантогематоген  жəне аралия адаптогендерін 
қабылдау иммунитет жүйесінің функциялық белсенділігінің 
жоғарылауын қамтамасыз еткен. 

Бұл жағдайларды сақтамаса десинхроноз (өзіндік паталогиялық 
жағдай) туындайды. Десинхроноз құбылысы əсіресе, ыстық жəне 
ылғалды климатта немесе орта биіктік жағдайында жаттыққан 
спортшыларда байқалады. Сондықтан халықаралық жарыстарға 
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ұшып баратын спортшы жақсы дайындалу қажет. Қазір үйреншікті 
биоырғақтарды сақтауға бағытталған тұтас шаралар жүйесі бар. 
Адамның биологиялық сағаттары үшін тек тəуліктік емес жəне 
де төмен жиілікті (мысалы, апталық) ырғақтарда дұрыс жол табу 
маңызды. 

62-сурет. Тəулік барысындағы жұмысқа қабілеттілік ырғағының қисық 
сызығы (В. М. Смирнов бойынша)

Қазіргі кезде апталық ырғақтың жасанды өндірілгені анықталған: 
адамда туа пайда болған жеті күндік ырғақтардың болуы туралы 
нақты мəліметтер жоқ. Бұл эволюция барысында қалыптасқан əдет 
екені күмəнсіз. Жеті күндік апта тіпті, ежелгі Вавилонда ырғақ пен 
тынығудың негізі болған. Мыңдаған жылдар барысында апталық 
əлеуметтік ырғақ қалыптасқан, яғни адам аптаның ортасында оның 
басына немесе соңына қарағанда өнімді еңбек етеді. 

Адамның биологиялық сағаттары тек тəуліктік табиғи ырғақтар-
ды ғана емес жəне ұзақтығы көп болатын маусымдық ырғақтарды да 
бейнелейді. Ол көктемде зат алмасудың жоғарылауымен жəне күзде, 
қыста оның төмендеуімен, қандағы гемоглобин концентрациясы-
ның артуымен жəне көктемгі, жазғы уақыттарда тыныс орталығы 
қозғыштығының өзгерістерімен көрінеді. Жазғы жəне қысқы 
уақыттардағы организм күйі қандай бір дəрежеде оның күндізгі жəне 
түнгі күйіне сəйкес келеді. Мəселен, қыста жазбен салыстырғанда 
қандағы қант мөлшері төмендейді (балама құбылыс түнде де жүреді), 
АТФ жəне холестерин мөлшері артады.
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Биоырғақ жəне жұмысқа қабілеттілік

Жұмысқа қабілеттілік ырғақтары физиологиялық үдерістер 
ырғақтары іспеттес өзінің табиғаты бойынша эндогендік бо-
лып келеді. Дене температурасы, алмасу реакциялары, ұйқы 
жəне сергектік сияқты физиологиялық үдерістер тəуліктік 
ырғақтары жеткілікті тұрақты келеді. Дене жұмыс қабілеттілігі 
ырғағы тəуліктің түрлі кезеңінде айқын емес жəне жарыс немесе 
төтенше күш сала орындалатын жаттығу жүктемелері ықпалынан 
айтарлықтай өзгеруі мүмкін. Бұл өзгерістердің ырғағы көбіне, өмір 
салтының стереотиптілігіне сəйкес келеді. Жұмыс қабілеттілік 
күндізгі сағаттарда жоғары, таңғы жəне түнгі уақытта төмен бола-
тыны белгілі. Мұнда жылдамдықты-күштік сипаттағы жаттығулар 
(жеңіл атлетикалық секіру, лақтыру, т.б.) көрсеткіштері барын-
ша өзгерістерге (7-10%-ға дейін) душар келеді. Айтарлықтай емес 
өзгерістер төзімділік жаттығулары нəтижелерінде байқалады. Ресми 
жарыстарда спортшылардың жоғары нəтижелерді көрсетуі көпшілік 
жағдайларда ерте кешкілік сағаттарда орын алады. 

Жұмысқа қабілеттілік жеке немесе бірлесе əсер ететін көптеген 
факторларға байланысты. Бұл факторларға мотивация деңгейі, 
ас қабылдау, сыртқы орта факторлары, физикалық дайындық, 
денсаулық күйі, жас, т.б. жатады. Жұмысқа қабілеттілік динамикасы-
на дегенмен, қалай ықпал ететіні толық түсініксіз болғанмен, қажу 
(таңдаулы спортшыларды – созылмалы қажу) да əсер етуі мүмкін. 
Жаттығуды (жаттықтыру жүктемелерін) орындау кезінде туындаған 
қажуға жеткілікті мотивацияланған спортшының өзінің мойынсын-
бауы қиынға соғады. Қажу жұмысқа қабілеттілікті төмендетеді, 
ал қайталап жаттығу (біріншіден кейін 2-4 сағат интервалдан соң) 
спортшының функциялық күйін жақсартады. 

Биологиялық ырғақтарды қалпына келтіру қарқынды дене 
жүктемелерін орындауға мүмкіндік береді, ал бұзылған биологиялық 
ырғақтар кезіндегі жаттықтыру түрлі функциялық бұзылуларға, кей-
де сырқаттануға да əкеледі. 

Климаттық белдеу жағдайының ауысымы. Шығыстан 
батысқа немесе керісінше, бағытта орын ауыстырғанда (ұшқанда) 
бірнеше сағат белдеуін қиып өткеннен кейін жаңа белдеу уақытымен 
психофизиологиялық қызметтердің тəуліктік ырғақтарының 
келісімсіздігі орын алады. Мұнда оларда ұшып келгеннен кейінгі 
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алғашқы күндері жаңа мекен орнының күн мен түн ауысымымен 
келісімсіздігі (сыртқы десинхроноз), одан кешірек қайта құрылудың 
əртүрлі жылдамдығы нəтижесінде олардың өзара келісімсіздігі (ішкі 
десинхроноз) жүреді. 

Жаңа климаттық белдеу жағдайында десинхроноздың 
айғақталуы, қызметтердің адаптациялық қайта құрылуының сипа-
ты мен жылдамдығы уақыт белдеулерінің өзгерістеріне, ұшудың 
бағытына, тұрақты жəне уақытша мекен орындарындағы климаттық 
ауа райы режимінің айырмашылықтарына (контрастылығына), 
спортшының қимыл əрекетінің арнайы ерекшеліктеріне байланыс-
ты.

Адам организмі функциялық күйінің елеулі өзгерістері 2-3 
сағаттық белдеулерді қиып өткен кезде-ақ байқалады. Белдеу 
айырмашылығы 4-5 сағат жəне əсіресе, 7-8 сағат болатын жерлерге 
жылдам орын ауыстырған кездерде организм қызметінің тəуліктік 
ырғағының айтарлықтай бұзылулары  орын алады.

Климаттық белдеулік адаптация тек негізгі тіршілік қызметтердің 
жаңа тəуліктік ырғағының өндірілуімен ғана емес, сонымен бірге 
биологиялық маңызы жаңа өмір жағдайында физиологиялық 
жүйелер қызметінің адекватты жүйе аралық жəне жүйе ішілік инте-
грациясына жетуден тұратын жасуша жəне ұлпалық деңгейдегі аса 
терең үдерістермен сипатталады. 

Қайта құрылудың ерекшелігі айтарлықтай шамада эндогендік 
жəне экзогендік ырғақтардың қатынасымен анықталады. 7-8 
сағаттық белдеу айырмашылығымен батыс бағытқа ұшу кезінде 
экзогендік ырғақ белгілі тəулік кезеңі барысында эндогендік 
ырғақпен бірлесіп, тəуліктік ритмиканың «шайылуына» əкеледі. Бұл 
функциялық күйдің жаңа тəуліктік стереотипін салыстырмалы тез 
қалыптастыруға негіздейді. 7-8 сағаттық белдеу айырмашылығымен 
батыстан шығысқа ұшу кезінде экзогендік ырғақ негізінен эндогендік 
ырғаққа қатысты қарсы фазада болады. Бұл жағдай жаңа өмір орта-
сына организмнің адаптациялық қайта құрылуын күрделендіретін, 
тежейтін фактор болып табылады. 

Трансконтиненталды ұшу кезінде түрлі қызметтердің циркада-
лық ырғақтары əртүрлі жылдамдықпен – 2-3 күннен 1 айға дейін 
қайта құрылады (R. Wever, 1980). Циклділікті қалпына келтіру үшін 
ұшуға дейін əр күн сайын ұйықтайтын уақытты 1 сағатқа жылжытып 
отыру керек. Егер ұшуға дейін осыны 5-7 күн бойы орындап қараңғы 
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бөлмеде ұйықтаса, сонда акклиматизация тезірек өтеді. Жаңа уақыт 
белдеуіне келгенде жаттықтыру үдерісіне бірқалыпты, баяу ену ке-
рек (қалыпты дене жүктемелері жарыс өткізілетін сағаттарда орын-
далу керек). Жаттығулар «соққылық сипатта» болмау керек. 

Тұрақты мекен орнына қайта оралғанда реадаптация адаптацияға 
қарағанда неғұрлым қысқа кезеңде өтеді. Адаптациялық 
үдерістерге қорғаныс əрекетінің ерекшелігі айтарлықтай ықпал 
етеді. Жылдамдықты-күштік спорт түрлері мен спорт ойында-
ры өкілдерінде адаптациялық реакциялар көбірек көрінеді, бірақ 
төзімділіктің көрінуін қажет ететін спорт түрлері өкілдеріне 
қарағанда тезірек өтеді.

Организмнің тіршілік əрекетінің табиғи ырғағы тек ішкі 
факторларға ғана емес сыртқы жағдайлармен де байланысты екенін 
атап өткен жөн. Зерттеулер нəтижесінде, жаттықтыру барысында 
жүктеме өзгерісінің толқындық сипаты анықталған. Жаттықтыру 
үдерісіндегі жүктемелер өзгерісінің толқын тəріздес сипаты 
адамның ішкі биологиялық ырғақтарымен байланысты. Жаттықтыру 
«толқынының» 3 категориясы бар: «аз» 3-7 күнді (немесе одан біраз 
көбірек) қамтиды, «орташа» –  көбіне 4-6 апта (апталық жаттықтыру 
үдерістері) жəне «үлкен» – бірнеше айға созылады. 

Жаңа климаттық белдеу жағдайында спортшылардың арнайы 
жұмыс қабілеттілігі динамикасы бірізді фазалар ауысымынан 
тұрады: (ұшудан кейін 2-5 тəуліктерде) 0,7-5,5%-ға төмендеуі, (6-10 
тəуліктерде) толық емес қалпына келуі жəне келесіде оны бастапқы 
деңгейден 1-3,5%-ға артуы (63 А-сурет).

ОМП есептеп анықтау алыс жерлерді уақытша мекендеудің 2-3 
тəулігінде бұл көрсеткіштің 1,5 мл/кг-мин. төмендейтінін, одан соң 
бейімделудің 7-13 күндері 2,9 мл/кг-мин-қа (бастапқы деңгейге 
салыстырмалы) артатынын жəне адаптацияның 18-20 күндері 
қалпына келетінін көрсетеді. Осыған сəйкес қалпына келу кезеңіне 
3 мин. дейін пульстік сома жəне жұмысқа қабілеттілік өзгереді (63 
Ə-сурет). Аталмыш құбылыс (феномен) тіршілік əрекетінің күрделі 
жағдайларында организмнің функциялық резервінің мобильденуі 
нəтижесін көрсетеді. Бұл мобильдену механизмдерінің бірі 
симпатикалық жүйке жүйесі адаптациялық-трофикалық қызметінің 
күшеюі болып табылады. 
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63-сурет. Тұрақты мекен орнынан айырмашылығы 7 сағаттық белдеу 
болатын батыс бағытына спортшылардың ұшуы кезіндегі функциялық 

көрсеткіштер динамикасы (О. П. Панфилов бойынша).
А – анаэробтық жұмысқа қабілеттілік (30 с ішінде 15 рет биікке секіру);
Ə – 3 минуттағы жұмысқа қабілеттілік (200 м əртүрлі əдістермен жүзудің 

орташа уақыты, t), ОМП (бағаналар) жəне ЖЖЖ сомасы
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Х ТАРАУ
ЖҮЗУ ФИЗИОЛОГИЯСЫ

Жүзу спорт түрі ретінде жастар үшін де əрі кемел мен егде жаста-
ғы адамдар үшін дене дамуы, төзімділікке жаттығу мен шынығуы 
үшін таптырмас құрал. Сулы орта жағдайындағы спорттық əрекеттер 
(жүзу) кəдімгі ауа орта жағдайында орындалатын дене жұмысынан 
өзгеше бірқатар физиологиялық ерекшеліктерімен сипатталады. Бұл 
ерекшеліктер судағы қозғалыстармен, дененің горизонталды орна-
ласуымен жəне судың үлкен жылу сыйымдылығымен байланысты 
механикалық факторлармен анықталады.

Механикалық факторлар

Жүзу кезіндегі жылдамдық пен энергиялық шығын үш негізгі 
механикалық факторларға: 

1) дене салмағына қарсы əсер ететін немесе оның өлшеміне кері 
– батырушы күшке көтеруші (жүзбе, қалқымалы) күш өлшеміне; 

2) суда дененің жылжуына тіке кедергіге;
3) жүзгіштің тиімді алға жылжуға (пропульсивті) күш салуы 

нəтижесінде туындайтын қозғаушы күшке байланысты.
Көтеруші (немесе оған кері – батырушы) күш. Архимед 

заңына сəйкес суға түскен денеге осы денемен ығыстырылған су 
көлемі салмағына тең көтеруші (итеріп шығарушы) күш əсер етеді. 

Бұл күштің өлшемі біріншіден, түрлі дене ұлпаларының, ең ал-
дымен, бұлшық ет пен май ұлпаларының салмағына (көлеміне) 
жəне сол адамның денесіндегі олардың қатынасына; екіншіден, 
суға дененің ену дəрежесіне, нақтырақ айтқанда, судың үстіңгі 
жəне астыңғы бетіндегі дене бөлімінің салмағына (көлеміне) жəне 
үшіншіден, өкпедегі ауа көлеміне байланысты. Архимед заңы бо-
йынша гипогравитация судағы адам денесі массасының 1-1,5 кг 
аспауға əкеледі, яғни судағы дене салмағы біраз ғана килограмды 
құрайтын мұндай жағдайларда тыныштық күйдегі түрлі мүшелер 
мен жүйелердің қызметі олардың салмақсыздық жағдайындағыдай 
болады. Бұған жүзу кезіндегі дененің горизонталды қалпы да əсер 
етіп, жүрек жұмысын жеңілдетеді, бұлшық еттердің босаңсуы мен 
буындардың қызметін жақсартады.    
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Денесінде май мөлшері көп адамдарда батырушы күш (судағы де-
не салмағы) 0-ге тең, сондықтан олар су бетінде қандай да бір қосымша 
күш салусыз ұстап тұрылуға қабілетті. Неғұрлым əйелдерде май 
ұлпалары көлемі салыстырмалы көбірек болғандықтан ер адамдарға 
қарағанда олардың судағы денелерінің қалпы көбіне, соғұрлым 
жоғары болады. Жүзгіштер арасында денелері көбірек горизонтал-
ды көріністе болатын (су бетіне жуық) жоғары қалқымалылыққа 
(жүзбелілікке) ұзақ қашықтыққа жүзгіштер-стайерлер ие. Себебі 
оларда қысқа қашықтыққа жүзгіштер-спринтерлерге қарағанда май 
қоры көбірек жəне дененің салыстырмалы салмағы неғұрлым төмен 
(сəйкесінше 1,0729 жəне 1,0786).

Дене суда оңай ұстап тұрылғанда дененің кейбір бөліктері 
су үстінде болады жəне өкпенің тек біраз бөлігі ауамен толады. 
Сондықтан денеге батырушы күш əсер етеді. Оған қарама-қарсы 
бағытталған күш арқылы бұлшық ет белсенділігі қарсы тұра алуы 
керек. Бұл белсенділіктің дəрежесі туралы толық тыныштық күйдегі 
деңгейден жоғары оттегі пайдалану мөлшері бойынша бағалауға 
болады. Неғұрлым батырушы күш көп болған сайын су бетінде 
денені ұстап тұру үшін соғұрлым бұлшық ет жұмысы күштірек 
жəне соғұрлым оттегі пайдалану жоғарырақ болу керек (64-су-
рет). Əйелдерде бұл күш шамамен, 1,6-4,7 кг, ерлерде 4,9-5,8 кг 
аралығында болады. 

64-сурет. Су бетінде денені ұстап тұру кезіндегі О2 пайдалану мен 
батырушы күш арасындағы байланыс (Я. М. Коц бойынша)
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Тіке кедергі. Жүзу кезінде негізгі бұлшық ет жұмысы суда денені 
ұстап тұруға емес, тіке кедергі деп аталатын дене қозғалысына кедергі 
күшті жеңуге жұмсалады. Оның өлшемі судың тұтқырлығына, 
дененің өлшемі мен пішініне жəне ең бастысы – оның алға жыл-
жу жылдамдығына байланысты. Дене беткейі үлкен адамдар дене 
беткейі кіші адамдарға қарағанда айтарлықтай көбірек су кедергісін 
сезінеді. Сəйкесінше, ер адамдарда əйелдерге қарағанда тіке кедергі 
орта есеппен жоғары болады. Бірақ дене беткейі өлшемін ескеру 
кезінде бұл айырмашылық əйелдер мен ерлер арасында маңызды 
болмайды. Тіке кедергі өлшеміне түрлі жүзу əдісіндегі судағы дене 
қалпы мен жүзу циклінің түрлі фазалары ықпал етеді. 

Суда жоғары жылдамдықпен алға жылжу кезінде тіке кедергіден 
асып түсу (оны жеңу) жүзгіш үшін дене жүктемесінің негізгі 
компонентін құрайды. Егер сүйреу жолымен адамның денесін суда 
тартса, онда тіке кедергі бұл пассивті алға жылжытуға шамамен, 
сүйреу жылдамдығының шаршысына пропорциялы өседі. Бас, кеуде 
жəне аяқ-қол қозғалыстары арқылы салдарынан тіке кедергі кролль 
əдісімен жүзу кезінде 1,5 есеге, брасс əдісімен жүзуде 2 есеге көп 
болады. 

Қозғаушы немесе пропульсивті күш. Бұл күш жүзгіштің 
белсенді бұлшық ет əрекеті нəтижесінде туындайды жəне жүзу 
қозғалысы кезінде туындайтын тіке кедергі мен көтеруші күш 
екеуінің əсерінің жиынтығы болып табылады. Ол жүзгіштің дене 
қозғалысының бағыты мен жылдамдығын анықтайды. Пропульсивті 
күшті тура өлшеу мүмкін емес, оны спортшыда өлшегіш құрал 
арқылы анықтайды. 

Өлшегіш құрал арқылы анықталған барынша қозғаушы күш 
брасс əдісімен жүзу кезінде 22 кг жуық тіркелген. Басқа əдістер 
арқылы жүзу кезінде бұл күш шамамен, бірдей – максималды 13-
14 кг болады. Брасс əдісімен жүзуде барынша үлесті аяқ жұмысы, 
ал кролль əдісімен жүзуде қол жұмыстары атқарады. Баттерфляй 
əдісімен жүзу кезінде аяқ, қолдың қозғаушы күші шамамен, бірдей.

Жүзу жылдамдығы. 100 м жүзу кезінде (бассейн ортасында) 
максималды орташа таза арақашықтық жылдамдық кролль əдісімен 
жүзуде 1,9 м/с, дельфинде – 1,8 м/с, шалқалап жүзуде – 1,7 м/с, 
брасс əдісімен жүзуде – 1,5 м/с болады. Сонымен, неғұрлым жоғары 
жылдамдық кролль əдісімен жүзуде, ал аз жылдамдық – брасс 
əдісімен жүзу кезінде тəн. 
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Жүзу энергетикасы

Жүзу кезіндегі энергия шығыны шамамен, осындай ұқсас 
өлшемдегі балықтарға қарағанда 30 есе жəне сондай жылдамдықпен 
жүгіруге қарағанда 5-10 есе көп. Өте төмен жылдамдықпен жүзу 
кезіндегі адамдардағы энергиялық шығынның айтарлықтай 
айырмашылықтары олардағы батырушы күштің (қалқымалылықтың) 
əртүрлі болуымен түсіндіріледі. Бірдей жылдамдықпен жүзу кезінде 
əйелдер ер адамдарға қарағанда энергияны аз жұмсайды. Бұл ең ал-
дымен əйелдерде қалқымалылықтың жоғары болуымен байланысты.

Еркін жүзу кезінде жүзу жылдамдығы артқан сайын оттегі пай-
далану экспоненциалды (шамамен, жылдамдық шаршысына про-
порциялы), ал брасс жəне дельфин əдісімен жүзу кезінде тек үлкен 
жылдамдықтарда біраз баяулап сызықтық артады. Энергиялық шы-
ғын (О2 пайдалану) мен түрлі əдіспен жүзу жылдамдығы арасындағы 
мұндай тəуелділік сипаты ең алдымен, механикалық тиімділік пен 
тіке кедергі өзгерістерінің ерекшеліктерімен түсіндіріледі. Брасс 
жəне дельфин əдістерімен жүзу кезіндегі энергиялық шығын еркін 
жүзу кезіне қарағанда екі есеге көбірек болады. 

100 м арақашықтықта (50-60 с) шамамен, энергияның 80%-ы 
анаэробтық жолмен (максималдыға жуық анаэробтық қуаттылық) 
қамтамасыз етіледі. Арақашықтық артқан сайын энергия өндірілудің 
аэробтық компоненті жоғарылайды: 400 м арақашықтықта ол жалпы 
энергия өндірілуден 50% асады. 800 жəне 1500 м арақашықтықтарда 
оттектік жүйенің қуаттылығы мен сыйымдылығы өте маңызды рөл 
атқарады. 

Қандағы сүт қышқылы мөлшері жылдам артуынан басталатын 
(анаэробтық лактацидемиялық табалдырық) жылдамдық ОМП-
дың шамамен, 80%-на сəйкес келеді. Жаттыққан жүзгіштер О2 
пайдаланудың салыстырмалы жоғары деңгейінде (ОМП-дың 60-
70%) қандағы лактат мөлшерінің жоғарылауынсыз жұмыс істеуге 
қабілетті болады. Жүзудің максималды жылдамдығы кезінде 
анаэробтық гликолиз энергияның 50-60%-ын қамтамасыз етеді. 
Жоғары білікті спортшыларда қандағы лактаттың максималды кон-
центрациясы 18 моль/л-ге жетеді. 

Жүзудің тиімділігі (эффектілігі). Жұмыс тиімділігі пайдалы 
жұмыстың оны орындауға жұмсалған энергияға пайыздық қатысы 
ретінде анықталады. Жүзу тиімділігі аса төмен. Тіпті, жоғары 
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білікті жүзгіштерде ол 4-7% құрайды (Салыстыру үшін: жүру, 
жүгіру, велоэргометрдегі жұмыс сияқты жер үсті жұмыстарында 
механикалық тиімділік 20-30%. Бірақ тиімділік «құрғақтағы» қол 
эргометрімен жұмыс кезінде де – шамамен, 10% төмен екенін атап 
өту керек). Жоғары тиімділік кролль əдісімен жүзу кезінде – 6-7% 
(максимум 15% дейін), ал төмен тиімділік брасс əдісімен жүзу 
кезінде (4-6%) байқалады. 

Жүзудің (бірдей əдіспен) бірдей жылдамдығы кезінде жаттыққан 
жүзгіш жаттықпаған адамдарға қарағанда энергияны аз жұмсайды 
(65-сурет). 

65-сурет. Брасс əдісімен əртүрлі жылдамдықпен жүзудің энергиялық 
құндылығы (Я. М. Коц бойынша)

Жүзу тиімділігі жаттықпаған адамдарда жоғары білікті 
жүзгіштерге қарағанда 8 есе төмен болуы мүмкін. Жүзуде 
механикалық тиімділіктің жеке-дара өзгерістері жер беті спорт 
түрлеріне (жүгіруге, жүруге, велоэргометрде жұмыстарға) қарағанда 
айтарлықтай жоғары болады.

О2 пайдаланудағы үлкен айырмашылықтардың тек жаттықпа-
ған мен жаттыққан адамдар арасында ғана емес, тіпті, жоғары 
дəрежеде жаттыққан жүзгіштер арасында болуы ең алдымен, жүзу 
техникасының күрделілігін көрсетеді. Осымен қатар бұрын аталып 
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өткендей (тіке кедергіні анықтайтын) дененің өлшемі мен пішінінің, 
судағы дене қалпының, қозғаушы күшті түзетін «ескектердің» 
өлшемі мен қозғалмалылығының маңызы зор. 

Жүзу жылдамдығының оптималдыға дейін артуымен белгілі бір 
шекте тиімділік өседі. Жылдамдықтың əрі қарай артуы кезінде ол 
кемиді. Оптималды жылдамдық жүзгіштің техникасына жəне жүзу 
əдісіне байланысты. Салыстырмалы аз жылдамдық диапазонын-
да (0,4-1,2 м/с) сол адам үшін энергиялық құндылық 1 км (кролль 
əдісімен) жүзуде тұрақты, яғни жүзу жылдамдығына байланысты 
емес. Техникасы нашар жүзгіштер кез келген жылдамдық кезінде 
арақашықтық бірлігінде көп энергия жұмсайды. 

Ұлдар мен қыз балалардың салыстырмалы салмағы бойынша 
жыныстық жетілу кезеңіне дейін елеулі айырмашылықтар болмай-
ды. Сəйкесінше, дене өлшемдерін ескере арақашықтық бірлігіне 
жүзудің энергиялық құндылығы (0,7 м/с жылдамдықпен) олар-
да бірдей болады. Шамамен, 15 жастан бастап бұл көрсеткіш 
айтарлықтай қыздарда төмендейді жəне ұлдарда жоғарылайды. Өте 
ұзын арақашықтықтарда əйелдерде тіке кедергі мен механикалық 
тиімділік арасындағы оптималды қатынас олардағы салыстыр-
малы төмен ОМП-ды өтейді. Бұл өте ұзын арақашықтарға жүзуде 
ер адамдарға қарағанда əйелдердің белгілі бір артықшылығын 
көрсетеді. 1 км арақашықтықта жүзудің энергиялық құндылығы 
жаттықпаған əйелдерде 250-300 ккал, жаттықпаған ер адамдарда – 
400-500 ккал, спортшы əйелдерде – 75-150 ккал, спортшы ер адам-
дарда – 150-200 ккал құрайды. 

Оттегіні максималды пайдалану (ОМП)

Жүзуге жаттықпаған адамдарда жүзу кезінде ОМП жер үсті 
жағдайларына (мысалы, тредбанда жүгіру кезіне) қарағанда орта 
есеппен, 15-20% төмен. Неғұрлым жүзгіштің жаттығу дəрежесі 
жоғары болған сайын соғұрлым оның «жүзгіш» ОМП (жүзу кезінде 
анықталатын) абсолютті («жер үсті») мөлшеріне жуық болады. 
Жоғары дəрежеде жаттыққан жүзгіштерде байқалған «жүзгіш» ОМП 
тредбанда «тауға» жүгіру кезінде анықталған абсолютті мөлшерден 
орта есеппен шамамен, тек 6-8% төмен жəне шамамен, велоэрго-
метрде жұмыс кезіндегі ОМП тең болады. Айтулы жүзгіштерде жүзу 
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кезіндегі ОМП жүгіру кезіндегідей немесе тіпті, одан біраз жоғары 
да болады. 

Бұл мəліметтер судағы дененің горизонталды қалпы (жер үсті 
жағдайындағы жұмыс кезіндегі кəдімгі вертикалды қалыптан 
айырмашылығы), аз бұлшық ет массасының активациясы жəне қол 
мен иық белдеуі бұлшық еттерінің басым жұмыстары (жер үсті локо-
моциялары кезінде аяқ жəне кеуде бұлшық ет жұмыстарының басым 
болуынан айырмашылығы) сияқты жүзудің бірегей ерекшеліктері-
мен байланысты жүзу жаттығуының жоғары ерекшелігі 
(спецификалығы) туралы көрсетеді. 

Сəйкесінше, жер үсті жағдайында өлшенген ОМП-ды жүзгіштің 
аэробтық жұмысқа қабілеттілігін бағалау үшін қолдануға болмайды, 
ал оның максималды аэробтық қуаттылықты арттыруға бағытталған 
жаттықтырулары негізінен жүзу болу керек.

Түрлі əдістермен жүзуде ОМП-ға жету əртүрлі жылдамдық 
кезінде болады: басқа əдістерге қарағанда брасс əдісімен жүзуде – аз 
жылдамдықпен жетеді. Бірдей əдістермен жүзу кезінде аз жаттыққан 
спортшылар көбірек жаттыққан жүзгіштерге қарағанда өздерінің 
ОМП деңгейіне неғұрлым төмен жылдамдықта жетеді. 

Айтулы жүзгіштер, əсіресе, стайерлер (ұзақ қашықтыққа 
жүзгіштер) жоғары ОМП ерекшеленеді: жүзу кезінде орта есеп-
пен 5,2 л/мин. (4-6 л/мин) жəне тредбанда жүгіру кезінде 5,4 л/мин. 
(4,7-6,4 л/мин), яғни айырмашылық орта есеппен, 5,6% құрайды. 
Сəйкес көрсеткіштер əйелдерде – 3,4 л/мин. (2,9-3,7 л/мин) жəне 3,6 
л/мин. (3,4-4 л/мин) болады. Салыстырмалы «жүгіру» ОМП (дене 
салмағының 1 кг-на) ерлерде орта есеппен 68,6 мл/кг-мин. (62,5-
76,4), əйелдерде – 55,3 мл/кг-мин. (47,8-61,2), яғни төзімділіктің 
көрінуін қажет ететін спорттың «жердегі» түрлері өкілдеріне 
қарағанда төмен болады. 

Жүзгіштердің көбіне стайер-жүгірушілерге қарағанда салмағы 
көбірек. Сондықтан оларда салыстырмалы ОМП жақсы стайерлер-
ге қарағанда азырақ келеді. Жүзу кезінде дене салмағы өте аз бо-
лады жəне «жер үсті» локомоцияларынан айырмашылығы жүктеме 
факторы ретінде ешқандай рөл атқармайды. Жүзу кезіндегі энергия 
шығыны жүгіру кезіндегі сияқты дене салмағына пропорциялы емес. 
Сондықтан жүзгіштердің максималды аэробтық мүмкіндіктерін 
абсолютті ОМП (л/мин) бойынша бағалаған дұрыс. 
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Оттегі тасымалдау жүйесі

Жүзу кезіндегі физиологиялық ерекшеліктердің көпшілігі 
организмнің суда болу реакциясымен (су иммерсиясы), дененің го-
ризонталды қалпымен, денеге қоршаған ортаның қысымы, қолдың 
басым жұмыстарымен негізделген. 

Сыртқы тыныс. Жүзгіштерге жоғары өкпенің тіршілік 
сыйымдылығы (ӨТС) тəн: жоғары класс ер жүзгіштерде –                       
5-6,5 л, əйелдерде – 4-4,5 л. Жүзумен айналыспайтын сол жас пен 
жыныстағы адамдарға қарағанда орта есеппен 10-20% жоғары. 
Жүзгіштердің тыныс бұлшық ет күші мен өкпенің сыйымдылығы да 
кəдімгі мөлшерден 8-15% көп. 

Ауа ортасында тыныс алудан ерекшелігі суда тыныс алу көлемі 
тыныс алудың қосымша көлемін (ТАҚК) пайдалану есебінен артады. 
Тыныс шығарудың қосымша көлемі (ТШҚК) 1 л-ге дейін (ауа ортасы 
жағдайында 2,5 л-ге дейін) азаяды. Тыныс алу деңгейі функциялық 
қалдық сыйымдылықты азайта қалдық көлем жағына жылжытыла-
ды. Нəтижесінде суда тыныс алу кезінде альвеолалық ауа құрамы əр 
тыныс циклі кезінде өте елеулі өзгереді. Максималды аэробтық жүзу 
кезіндегі (ОМП деңгейінде О2 пайдалану) альвеолалық вентиляция 
құрғақтағы максималды аэробтық жұмыс кезіне қарағанда жоғары. 

Тыныштық күйде жəне белсенді жүзуде су иммерсиясы кезінде 
тыныс жолдарындағы ауа ағымының кедергісі 50%-дан аса артады 
жəне тыныс бұлшық ет белсенділігінің жоғарылауын талап етеді. 
Кролль əдісімен жүзу кезінде тыныс алатын ауаның əр литріне 
оттегінің қосымша мөлшері 1,3-2,8 мл-ге жетеді. 

Жүзу кезінде тыныс алу жүзу (есу) циклдерімен синхрондала-
ды: тыныс алу фазасы ұзақтығы азаяды, ал тыныс шығару ұзарады 
жəне көбіне, су астында (брасс əдісімен жəне шалқалап жүзуді 
қоспағанда), яғни ауа ортасына қарағанда көп кедергіге қарсы 
(қосымша шамамен, 50-100 мм сынап бағанасы) жүргізіледі. 

Оттегіні субмаксималды пайдаланумен жүретін жүзу кезінде 
өкпе вентиляциясы, тыныс коэффиценті, О2 пайдалануымен байла-
нысты артериялық қанның оттегімен қанығу пайызы мен парциалдық 
кернеуі шамамен, тредбанда жүгіру немесе велоэргометрде жұмыс 
кезіндегі сияқты болады. 

Максималды аэробтық жүзу кезінде О2 вентиляциялық 
эквиваленті баламалы (аналогты) жер үсті жұмысы кезіне қарағанда 
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төмен болады. Мұндай салыстырмалы гиповентиляцияның себеп-
тері тыныс экскурсиясын қиындататын кеуде қуысына судың 
қысымы, тыныс алудың жүзу ырғағына (есу қозғалысының жиілігіне) 
тəуелділігі сияқты ерекше механикалық жағдайлар болып табылады. 
О2 пайдаланудың бірдей деңгейі кезінде өкпе вентиляциясы кролль 
əдісімен жүзуде жүгіруге немесе шалқалап жүзуге қарағанда көбіне 
30%-ға азырақ келеді. Максималды аэробтық жүзу кезінде де өкпе 
вентиляциясының орташа мөлшері максималды аэробтық жүгіруге 
(«жердегі» ОМП деңгейіне) қарағанда төмен. Жүзу кезінде жүгіруге 
қарағанда тыныс жиілігі сирек мəнге ие. 

Салыстырмалы гиповентиляцияға қарамастан жүзу кезінде 
артериялық қандағы парциалдық кернеу мен О2 мөлшері шама-
мен, жер үсті бұлшық ет əрекеттері кезіндегідей. Бірақ максимал-
ды аэробтық жүзу кезінде максималды аэробтық жүгіруге қарағанда 
альвеолалық-артериялық О2-градиент төмен болғанмен, артериялық 
қанның оттегімен қанығуы 91%-ға жуық, яғни сондай мөлшерде бо-
лады.

Сонымен, өкпе вентиляциясы тіпті, максималды аэробтық жүзу 
кезінде жүгіру кезіндегідей артериялық қанды оттегімен сондай 
дəрежеде қанықтыру үшін жеткілікті. Сəйкесінше, сыртқы тыныс 
алу құрғақтағы сияқты ОМП шектемейді. Жүзу кезіндегі жер үсті 
локомоциясына қарағанда неғұрлым ОМП аз болуы салыстырмалы 
төмен вентиляциямен байланысты емес. 

Жүрек-тамыр жүйесі. Жүзу кезінде жүректің минуттық қан 
көлемі О2 пайдаланудың өсуімен (жүзу жылдамдығы) сызықтық 
түрде артады жəне бірдей О2 субмаксималды пайдалану кезінде ол 
шамамен, жүгіру немесе велоэргометрде жұмыс кезіндегі сияқты 
болады. 

Жаттыққан жүзгіштерде жүзу кезіндегі максималды жүректің 
минуттық қан көлемі жүгіру кезіндегімен бірдей, ал жаттықпаған 
жүзгіштерде 25%-ға төмен болуы мүмкін. 

Жүректің жиырылу жиілігі жүзу кезінде О2 пайдаланудың ар-
туымен (жүзу жылдамдығымен) сызықтық түрде өсіп отырады. Ол 
көбіне, сондай О2 пайдалану деңгейімен велоэргометрде жұмыс не-
месе жүгіру кезіндегі мөлшерге қарағанда біраз төмен. Мұны ЖЖЖ 
жүктеме көрсеткіші ретінде қолданылған кезде ескеру қажет. Су 
температурасының төмендеуі ЖЖЖ-н азайтады, ол систолалық 
көлемнің артуымен өтеледі. 
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Жүзу кезінде максималды ЖЖЖ-де жүгіру кезіне қарағанда орта 
есеппен 10-15 екп/мин. аз. Ер адамдарда ол жүгіру кезінде 200 екп/
мин. жуық, ал жүзгенде – 185 екп/мин. жуық, əйелдерде сəйкесінше, 
200 жəне 190 екп/мин. жуық болады. 

Құрғақтағы жұмыс кезіндегі сияқты бірдей салыстырмалы 
аэробтық жүктеменің əсер етуімен (ОМП %-ға тең) жүзу кезінде 
ЖЖЖ жаттыққан жəне жаттықпаған жүзгіштерде орта есеппен 
бірдей болады. 

Систолалық көлем тыныштық күйден жеңіл жұмысқа көшкенде 
жоғарылайды жəне əрі қарай жұмыстың қуаттылығының өсуімен (О2 
пайдалану жылдамдығымен) артып отырады. Салыстырмалы көп 
емес аэробтық жүктемелер кезінде ол белгілі бір деңгейге жетеді, 
содан соң тіпті, максималдыға дейін жүктеменің артқанына (жүзу 
жылдамдығына) қарамастан өзгеріссіз қалады немесе тек біраз ғана 
артады. 

Дененің горизонталды қалпы веналық қайтарылудың күшеюіне 
жəне сəйкесінше диастола кезінде жүрекке қанның көп тол-
тырылуына қолайлы жағдай жасайды. Сондықтан бірдей О2 
пайдаланудың субмаксималды деңгейі кезінде систолалық көлем 
жүзгенде велоэргометрдегі жұмысқа қарағанда жоғары болады. Бұл 
сəйкесінше жүзу кезінде ЖЖЖ төмендеуіне əкеледі. 

Жүзуде максималды аэробтық жүктеме кезінде сол адам үшін 
ең үлкен систолалық көлемге жетеді. Ол жаттыққан жүзгіштерде 
жүгіру кезіндегі сияқты болса, ал жаттықпаған адамдарда жүгіруге 
қарағанда төмен мəнге ие. Төзімділіктің көрінуін қажет ететін басқа 
спорт түрлері өкілдеріндегі сияқты жүзгіштерде систолалық көлем 
айтарлықтай шамада жүрек қуысының көлемімен (дилятациямен) 
анықталады. 

О2 пайдаланудың субмаксималды деңгейі кезінде жүйелік 
АВА-О2 жүзуде де, жүгіруде де бірдей, ал максималды аэробтық 
жүзу кезінде максималды аэробтық жүгірумен салыстырғанда 
(сəйкесінше, 15 жəне 16% жуық) біраз төменірек келеді. 

Артериялық қандағы О2 мөлшері жүзу жəне жүгіру кезінде 
шамамен, бірдей болады. Қаннан жұмыс атқарушы бұлшық ет-
тер арқылы оттегінің максималды экстракциясы да бірдей: сан 
венасының қандағы О2 минимальді мөлшері екі жағдайда да 2%-ға 
жуық. Осылайша максималды жүйелік АВА-О2-дағы айырмашылық 
жүзу кезінде дененің «белсенді емес» мүшелері мен ұлпаларының 
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қанмен жабдықталуының артуымен жүретін қан айналысының ерек-
ше таратылуын көрсетуі ықтимал.

Жүзу жəне жүгіру кезінде максималды АВА-О2 бірдей 
болғандықтан ОМП жүзу кезінде төмендеуі судағы (максималды 
ЖЖЖ төмендеуінен) максималды жүректің минуттық қан көлемінің 
азаюымен түсіндіріледі. Алайда, білікті жүзгіштер ЖЖЖ төмендеуін 
өтей жəне максималды жүректің минуттық қан көлемін сақтай оты-
рып жүзу кезінде өздерінің систолалық көлемін арттыруға қабілетті 
келеді. Бұл əсердің механизмі бұлшық ет «насосының» тиімді əрекеті 
есебінен болады. Білікті емес жүзгіштерде бұл механизм жеткілікті 
дамымаған. 

Жүзуде субмаксималды жəне максималды жүктемелер кезінде 
орташа артериялық қысым жүгіруге қарағанда көбіне, 10-20% 
жоғары болады. Бұл денеге жоғары сыртқы (гидростатикалық) 
қысымның жəне төменгі тері температурасы (26-28°С) салдары-
нан тері қан тамырларының тарылуынан қан айналысына шеткі та-
мыр кедергісінің артуының нəтижесі болуы мүмкін. Сонымен қатар 
жұмысқа қатысатын бұлшық ет массасының мөлшері де белгілі бір 
рөл атқарады. Аз бұлшық ет тобының жиырылуы көп бұлшық ет 
тобының ширығуына қарағанда неғұрлым қан қысымының жоғары 
көтерілуін тудыратыны белгілі. 

Құрғақта дененің вертикалды қалпы кезінде жұмыс атқарушы 
аяқ тамырларының перфузиялық қысымы қан бағанасының 
гидростатикалық қысымы есебінен жоғарылайды. Сондықтан 
жүгіру кезінде қан перфузиясы жүзу кезінде дененің горизонтал-
ды қалпымен салыстырғанда жеңілдетілген. Алайда, жүзу кезіндегі 
жоғары артериялық қысым жұмыс атқарушы бұлшық еттердің 
оттегімен жабдықталуы үшін қолайлы жағдай жасай отырып, 
олардың тамырлары арқылы қан перфузиясының күшеюін тудыра-
ды.

Локалды (бұлшық еттік) факторлар

Басқа спорт түрлері сияқты жүзуде де орындаушы бұлшық ет 
аппаратының қызметтік мүмкіндіктері маңызды рөл атқарады. Иық 
белдеуі мен қол бұлшық еттері, ал брасс əдісімен жүзуде аяқ бұлшық 
еттері ерекше орын алады. 
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Бұлшық ет композицияларына жүргізілген зерттеулер 
жүзгіштерде спортпен шұғылданбайтын адамдарға қарағанда баяу 
бұлшық еттер пайызының жоғары екенін көрсетті (сəйкесінше 
дельта тəрізді бұлшық етте 74,3% жəне 46%, санның төрт басты 
бұлшық етінде 52,7% жəне 36,1%). Аналогты мəліметтер спорт-
шы əйелдермен жаттықпаған əйелдердің бұлшық ет композицияла-
рын зерттеу барысында да алынған. Спринтер-жүзгіштерде (қысқа 
қашықтыққа жүзгіштерде) жылдам талшық барлық дельта тəріздес 
бұлшық еттердің 60-65%-ын құрайды. 

Жүзуге жаттықтыру үдерісінде жылдам талшықтардың тотығу 
потенциалының күшеюі жүреді, сондықтан жұмыс атқарушы 
бұлшық еттерде жылдам гликолиздік талшықтар (ІІ–В) мүлдем бол-
майды деуге болады, оларда тек жылдам тотығу талшықтары (ІІ–А) 
бар. Баяу талшықтардың жоғары пайызымен жəне олардың тотығу 
потенциалы деңгейімен қатар жылдам талшықтардың тез тотығу 
талшықтарына өзгеруі жүзгіштің жұмыс атқарушы бұлшық еттері 
үшін үлкен аэробтық потенциал жасайды. 

Осыған жұмыс атқарушы бұлшық еттердің күшейген капил-
лярлануын қосуға болады. Ол тотығу метаболизмі ферменттерінің 
белсенділігінің жоғарылауымен, митохондрия саны мен өлшемінің, 
миоглобин мөлшерінің артуымен жəне т.б. локалды өзгерістермен 
қатар осы бұлшық еттердің аэробтық мүмкіндіктерінің 
жоғарылауына əкеледі. Бұл жүзгіштердің ОМП жəне аэробтық 
жұмысқа қабілеттілігін (төзімділігін) жоғарылауында көрініс таба-
ды. 

Жылу реттелу

Су температурасы көбіне тері температурасынан төмен бола-
ды. Ауамен салыстырғанда су жоғары жылу сыйымдылыққа 25 есе 
жəне жылу өткізгіштікке 5 есе жоғары ие бола отырып, конвекция-
мен (денені бойлай су қозғалысымен) бірлесе суда айтарлықтай 
жылу жоғалтуға алғышарттар жасайды. Егер ауа температурасының 
үлкен өзгерістеріне қарамастан ауада адам жылу балансын (тұрақты 
дене температурасын) сақтап тұрса, су иммерсиясы жағдайында 
дененің қалыпты температурасын ұстап тұру үшін су температура-
сы 33°С-қа жуық болу керек. Толық тыныштық күйінде жылу балан-
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сы сақталатын ең төмен су температурасы 22°С-тан (толық адамдар 
үшін) 32°С (арық адамдар үшін) аралығында болады. Суда жылуды 
тез жоғалту əсіресе, суда ұзақ уақыт болатын стайер-жүзгіштер (ұзақ 
қашықтыққа жүзгіштер) мен сүңгушілер үшін қауіпті. 

Теріден суға орташа жылу ағымы орташа тері температурасы 
мен су температурасы арасындағы айырмашылықпен анықталады. 
Тыныштық күйде тері температурасы су температурасынан 1-2°С 
жоғары (66-сурет), ал белсенді жүзу кезінде бұл айырмашылық 
1°С-тан аз. Сонда да жылу дене беткейінен суға тез өтетіндіктен, 
жылу жоғалту, ең бастысы өз кезегінде ішкі температура мен тері 
температурасы арасындағы айырмашылыққа байланысты ұлпалық 
өткізгіштікпен анықталады (лимиттеледі). Мұнда жылу шығару 
жүзу жылдамдығына тəуелді емес (67-сурет).
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66-сурет. Тыныштық күйде əртүрлі температуралық градиент (тері 
температурасы (Тт) мен су температурасының (Тс) айырмасы) мəні 

кезінде орташа жылу ағымы (Я. М. Коц бойынша)

Бейтарап (33°С) температурадан тек 2°С төмен су темпера-
турасы кезінде шеткі (тері жəне бұлшық ет) тамырлардың тары-
луы тез жүретіндіктен ұлпалық оқшаулануды арттырады: дене 
ядросынан теріге жылу шығару азаяды, яғни дененің жылуды 
жоғалтуы төмендейді. Өте жылы су вазодилятацияға жəне ұлпалық 
оқшауланудың азаюына (жылу жоғалтудың артуына) əкеледі. 
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Ұлпалық оқшаулану тері асты май қабаты қалыңдығына тура бай-
ланысты. Судағы дене ядросы температурасының өзгерісі тері асты 
май қабатының қалыңдығымен кері байланысты. Сондықтан тері 
қан айналысы төмендеуі есебінен жылу өтуінің азаюы əсіресе, арық 
адамдар үшін маңызды. Мысалы, 26°С су температурасы кезінде 
арық жүзгіштерде эзофагалды температура 0,2°С-қа төмендейді, ал 
толық адамдарда тіпті, 0,3-0,9°С-қа артады.

67-сурет. Жүзу кезінде əртүрлі температуралық градиент (тері 
температурасы (Тт)  мен су температурасының (Тс) айырмасы) мəні 

кезінде орташа жылу ағымы (Я. М. Коц бойынша)

Температурасы 10°С суға түскеннен 10-20 мин. кейін (ауыз 
қуысында өлшенген) дене температурасы 32,5°С-қа дейін, ал қыста 
шомылғанда 30°С-қа дейін түседі. Мұнда тері асты май қабатының 
қалыңдығы мен мұндай жағдайларға жаттығу дəрежесінің маңызы 
зор. Мəселен, су температурасы 16°С болғанда жаттықпаған арық 
адамның ректалды температурасы 34,5°С-қа дейін төмендеп, 30 
мин. кейін судан шығуға мəжбүр болса, толық, жаттыққан ер адам 
осы жағдайда ректалды температурасы өзгеріссіз 6 сағат бойы жүзе 
алады. 

Жүзу кезінде барлық энергия өнімінің 95%-ға жуығы жылуға 
айналады. Жүзу жылудың ұлпалық өтуін арттырады, бұл əсіресе, 
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салқын суда дененің жылу шығаруын тудырады. Мұнда жылу 
шығару жылу өндіруге қарағанда көбірек. Сəйкесінше салқын суда 
(25°С-тан төмен) жүзгіштің қозғалыссыз қалпы кезіне қарағанда 
белсенді жүзу кезінде дене тезірек салқындайды. 

Судағы қозғалысқа қан айналу реакциясы бір жағынан метабо-
лизмге (жұмыс атқарушы бұлшық еттердің оттегімен жабдықталуы) 
даулы сауалды жəне екінші жағынан қалыпты жылу реттелуді 
көрсетеді. Осы талаптардың ешқайсы (əсіресе, суық суда) толығы-
мен қанағаттандырылмайды. Үлкен жылу реттеуші жүктемелер 
(денені салқындату) тері қан айналымын күшейте отырып, бұлшық 
еттердің қанмен жабдықталуының төмендеуіне əкеледі.

Егер салқындату нəтижесінде ішкі дене температурасы 37°С-қа 
төмен түссе, кез келген субмаксималды жүзу жылдамдығы кезінде 
О2 пайдалану шамамен, 0,5 л/мин-қа жоғарылайды. ОМП қалыпты 
дене температурасы кезіндегі ОМП салыстырғанда 6-18% азаяды. 
Субмаксималды жүзу жылдамдығы кезінде О2 жоғары пайдалану 
мен ОМП төмендеуі төмен су температурасы жағдайында жүзгіштің 
жұмыс қабілеттілігін (төзімділігін) күшті азайтады. 

Су температурасы оптималды (қолайлы) кəдімгі бассейндерде 
қарқынды жəне ұзаққа созылмаған жүзу кезінде жүзгіш организмінің 
жылу балансы бұзылмайды. Сонымен қатар ыстық жағдайларда 
ұзақ арақашықтыққа жүгірген желаяқтарға қарағанда жүзгіштерде 
жүректің минуттық қан көлемінің салыстырмалы аз бөлігінің тері 
торларына бағытталуына (жылу реттеуші механизм ретінде) жағдай 
жасалады. 

Ауамен салыстырғанда су жоғары жылу сыйымдылыққа 25 
есе жəне жылу өткізгіштікке 5 есе жоғары болғандықтан тіпті, са-
лыстырмалы жылы судың өзінде де ұзақ уақыт болу жылудың 
айтарлықтай жоғалуынан дененің салқындауына əкеледі. Деген-
мен, шыныққан жүзгіштерде салқындауға бейімделмеген адамдарға 
қарағанда температуралық гомеостазды қамтамасыз ететін меха-
низмдер жақсы жетілген. Сондықтан кез келген жаста жүзумен ай-
налысу шынығудың ең тиімді əдістерінің бірі болып табылады.   
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ХІ ТАРАУ
ƏЙЕЛДЕРДІҢ СПОРТТЫҚ ШЫНЫҒУЫНЫҢ 

ФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

Өндіріс саласында, спортта жəне қоғамдық өмірде болсын əйел 
адамның рөлі артып келеді, ал олардың денсаулығының нығаюымен 
болашақ ұрпақтың дамуы байланысты. Сондықтан да əйелдердің 
дене тəрбиесі мен спорттық жаттығуын жан-жақты ғылыми негіздеу 
қажеттілігі туындайды. Дене жүктемесінің əсеріне физиологиялық 
реакциялармен қатар организмнің қызметтік мүмкіндіктерін 
анықтайтын механизмдер  мен олардағы спорттық жаттығулар 
ықпалынан орын алатын өзгерістердің ерлер мен əйел адамдарда аса 
айырмашылықтары жоқ. Алайда, олардың арасындағы кейбір сан-
дық айырмашылықтар əлемдік спорттық рекордтарды саралағанда 
көрініс береді. Мəселен, қашықтықтыққа жүгіруде рекордтық 
нəтижелер əйел адамдарда ерлерге қарағанда 8-13%-ға төмен. Ал 
жүзу бойынша əйелдердің көрсеткен рекордтары жүгіруге қарағанда 
ер адамдардың көрсеткіштерімен шамалас, айырмашылығы тек 
6-10%  құрайды. 

Организмнің қызметтік мүмкіндіктерінің дене мөлшеріне 
тəуелділігі

Жалпы биологиялық тұрғыдан алып қарағанда, ер адамдар-
мен салыстырғанда əйел адамдар сыртқы ортаның өзгерістеріне 
(температураның ауысуына, аштық, қан жоғалту, кейбір ауруларға) 
тез бейімделеді, олардың орташа өмір сүру ұзақтықтары да ба-
сым келеді. Əйелдер мен ер адамдар арасындағы физиологиялық 
көрсеткіштерді салыстырғанда ең алдымен, дене мөлшері 
арасындағы айырмашылықты ескерген жөн. Орта есеппен алғанда 
əйелдердің бойы ер адамдарға қарағанда аласалау келеді. Тіпті, тек 
осы айырмашылықтың өзінен басқа барлық бірдей жағдайларда 
əйел адамдардың көптеген функциялық көрсеткіштері, соның 
ішінде жұмысқа қабілеттіліктері ерлердің сол көрсеткіштерінен 
ерекшеленеді. 
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Бойлары 160 см əйел мен 176 см болатын ер адамның барлық 
қатарлық (сызықтық) мөлшерлерін дене ұзындығына пропорциялы 
(L) деп жобалап, олардың функциялық  мүмкіндіктеріне салысты-
ру жүргізетін болсақ, ер адам əйел адамнан 1,1 есеге (176:160) биік. 
Бұл жағдайда барлық қатарлық мөлшерлер, яғни дененінің барлық 
бөлімдері мен аяқ-қол ұзындықтары, рычаг ұзындығы (буынның ай-
налмалы осінен бұлшық ет бекіген жерге дейін қашықтық), қозғалыс 
амплитудасы жəне т.б. əйелдерге қарағанда ер адамдарда 1,1 есеге 
көбірек болып келеді.  

Беткейлік мөлшерлер қатарлық мөлшерлердің шаршысына (L2) 
пропорциялы. Сондықтан аталмыш мысалда өкпенің альвеолалық 
беткейі, дене беткейі, қолқаның, бұлшық еттің көлденең кесіндісінің 
ауданы ер адамдарда əйелдерге қарағанда 1,21 есеге  (1,12) көбірек 
болып келеді. 

Көлемдік мөлшерлер қатарлық мөлщерлердің кубына (L3) про-
порциялы. Сəйкесінше, ерлерде қан шайналымдағы қан көлемі не-
месе жүрек көлемі, өкпе көлемі əйелдерге қарағанда 1,33 есе (1,13)  
көбірек болуы тиіс. 

Дене массасы (салмағы) (М) да L3 пропорциялы, сондықтан 
да басқа түрлі жағдайларда ер адамның салмағы əйел адамның 
салмағына қарағанда 1,33 есе көп болуы қажет. 

Бұлшық еттерді дамытуға қабілетті максималды күш (Ғ) олардың 
көлденең кесіндісінің ауданына, яғни L2 пропорциялы. Біздің мы-
салымызда ерлердегі бұлшық еттердің максималды жиырылу күші 
əйел адамдарға қарағанда 1,21 есе көбірек. 

Механикалық жұмыс (W)  бұлшық еттің күші (F) жəне осы күш 
жұмсалынған қашықтықпен (дистанция)  (S) анықталады: W=F*S. 
Бұлшық ет күші (Ғ) L2  пропорциялы, ал қашықтық (S)  L пропор-
циялы. Сəйкесінше жұмыс дене массасының (салмағының) неме-
се дененің сызықтық мөлшерінің  кубына (L3) пропорциялы. Əйел 
адамға қарағанда неғұрлым бойы биік болып келетін ер адам көп 
жұмыс атқаруға қабілетті, біздің мысалымызда ол 1,33 есе артық 
жұмыс орындай алады. 

Сыртқы орындалатын жүктеме қуаттылығы (N) дегеніміз 
– жұмыс санының (W) уақыт бірлігіне (t) қатынасы: N = W/t. 
Жүктеменің максималды мүмкін болатын қуаттылығы дененің 
сызықтық мөлшерлерінің шаршысына (L2) немесе дене салмағының 
2/3 дəрежесіне  (М2/3) пропорциялы.
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Сонымен, дене мөлшеріндегі айырмашылықтың өзі  əйелдер 
мен ерлер организмдерінің қандай да бір ерекше функциялық 
ерекшелігімен байланыссыз жұмысқа қабілеттіліктерінің жыныстық 
өзгешеліктерін анықтай алады. 

Белгілі қуаттылықты орындалатын жұмыс химиялық энергия-
мен (оттегімен) жұмыс атқаратын бұлшық еттердің эквивалентті 
қамтылуымен қамтамасыз етілуі керек. Сəйкесінше, энергия шығыны 
(О2  пайдалану жылдамдығы) жұмыс атқаратын бұлшық еттер мас-
сасымен жəне дене салмағымен байланысты болуы тиіс. Теориялық 
алғышарттардан О2-ні максималды пайдалану L2 немесе М2/3 про-
порциялы деп күтуге болады. Атап айтқанда, дене мөлшеріндегі 
(дене салмағы мен бұлшық ет массасындағы) айырмашылық ең ал-
дымен, əйелдермен салыстырғанда ер адамдардың ОМП неғұрлым 
жоғары мəнге ие болуының себебін түсіндіреді. Көбіне əртүрлі 
адамдардағы ОМП салыстыру үшін салыстырмалы көрсеткіш – дене 
салмағына қатысты (мл/кг * мин) ОМП қолданылады. Алайда түрлі 
дене салмақты адамдардағы ОМП салыстыруда ОМП мл/кг/2/3*мин-
пен көрсету неғұрлым дұрысырақ əрі нақтырақ болады. 

Жүректің қан айдауы (Q) (жүректің минуттық қан көлемі) уақыт 
бірлігіндегі жүректің айдаған қан көлемімен анықталады. Тиісінше, 
максималды жүректің қан айдауы L2 немесе М2/3 пропорциялы болуы 
керек. 

Өкпелік желдену (вентиляция) (Vе) тыныс көлемінің тыныс 
жиілігіне көбейтіндісі ретінде дене мөлшерінің сызықтық шаршы-
сына (L2) пропорциялы болып келеді.

Түрлі жастағы əйелдер мен ерлердегі өкпелік көлем  дене 
мөлшеріне сəйкес келеді (L3  пропорциялы).  Өкпелік мөлшердегі 
айырмашылықтар негізінен дененің сызықтық мөлшерлеріндегі 
жыныстық ерекшеліктермен анықталады. 

Əйелдер мен ерлер арасында дене құрамында айтарлықтай 
айырмашылықтар орын алған. Ересек ер адамның бұлшық ет масса-
сы дене салмағының 40%-ын (орта есеппен, 30 кг-ға жуық) құраса, 
ал əйелдерде 30%-ын (орта есеппен 18 кг) құрайды. Сонымен, 
əйелдерде ерлерге қарағанда бұлшық ет массасы абсолюттік жəне 
салыстырмалы көрсеткіштер бойынша да неғұрлым азырақ болып 
келеді.

Əйел адамдарда май ұлпалары жалпы саны орта есеппен 
дене салмағының 25%-ын, ал ерлерде 15%-ын құрайды.  Майдың 
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абсолюттік мөлшері де əйелдерде ер адамдарға қарағанда шамамен, 
4-8 кг көбірек болады. 

Негізінен бұлшық еттер, сүйектер мен ішкі мүшелер құрайтын 
дене массасының майсыз (дене массасынан май ұлпаларының масса-
сын алып тастағандағы) салмағы ер адамдарға қарағанда əйелдерде 
15-20 кг азырақ болып келеді. Жаттықпаған əйелдерге қарағанда 
спорпен шұғылданатын əйелдерде май мөлшері аз болады. Бұл 
көрсеткіш тіпті, өте мықты спортшы əйелдердің өзінде, мəселен, 
ұзақ қашықтыққа жүгіру шеберлерінде жаттықпаған ер адамдарға 
тəн деңгейге ғана жетуі мүмкін. Көптеген спорт түрлерінде дене 
жүктемесінің негізгі бөлімі адам дене массасының орын ауыстыруы-
мен байланысты болып келеді. Сондықтан да денедегі артық май 
ұлпаларының мөлшері организмге қосымша жүктеме тудырады. 
Мысалы, жүгіргенде немесе секіргенде, бірақ жүзу кезінде қосымша 
жүктеме тудырмайды (10-тарауда толығымен баяндалған).

Май ұлпаларының құрамында судың болмауы себепті ерлер-
ге (дене салмағының 70%-ына жуық) қарағанда əйел адамдар   
денесінде (дене салмағының 55%-ына жуық) су мөлшері төмен бо-
лады. 

Əйелдердің күштік, жылдамдықты-күштік жəне анаэробтық 
мүмкіндіктері

Бұлшық ет күші
Бұлшық еттің максималды ерік күші (МЕК) орта есеппен алғанда 

қыздар мен ұлдарда жыныстық жетілу кезеңіне дейін шамалас болып 
келеді де, ал 12-14 жастан кейін қыздарда азырақ болады (68-сурет).

Бұл жекеленген бұлшық еттер күшімен қатар негізгі бұлшық 
ет топтарының максималды күштік көрсеткіштерінің жиынтығы 
ретінде анықталатын жалпы бұлшық еттік күшке де қатысты. 

Əйелдерде жалпы бұлшық еттік күш ер адамдардағы осы 
көрсеткіштің шамамен, 2/3-сін құрайды. Дегенмен, əртүрлі бұлшық 
ет топтарында айтарлықтай айырмашылықтар орын алған. Ер 
адамдармен салыстырғанда əйелдерде қол, иық белдеуі жəне кеу-
де бұлшық еттері неғұрлым əлсіздеу болып келеді. Олардың МЕК 
ерлердің осы бұлшық еттерінің МЕК-нің 40-70%-ын құрайды. Со-
нымен қатар дененің төменгі бөлігінің, соның ішінде аяқ бұлшық 
еттерінің МЕК ер адамдарға қарағанда шамамен, тек 30% -ға төмен 
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болады. Бұл жүру, жүгіру, т.б. кезіндегі аяқ бұлшық еттерінің 
тұрмыстық жаттығуының нəтижесі болуы ықтимал.  
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68-сурет. 20-30 жас аралығындағы жынысқа байланысты бұлшық еттің 
максималды ерік күші (%) (Я. М. Коц бойынша)

Ерлер мен əйелдердің күштік қабілеттерінің ерекшелігі ең бас-
тысы дене мөлшерінің, нақтырақ айтқанда, бұлшық ет ұлпасы 
көлемінің айырмашылығына байланысты болады. Шынында да, ер-
лер мен əйелдер арасындағы абсолютті бұлшық ет күшіне қарағанда 
салыстырмалы бұлшық ет күші бойынша айырмашылық неғұрлым 
азырақ. Əйелдердегі дененің төменгі бөлімі бұлшық еттерінің са-
лыстырмалы күші ер адамдарға қарағанда, орта есеппен тек 8%-ға 
төмен болады. Егер МЕК абсолютті көрсеткіштерін айтарлықтай 
дəрежеде бұлшық ет салмағына тəуелді болып келетіндіктен оларды 
дене массасының майсыз салмағына жатқызса,  күштік көрсеткіштер 
бойынша айырмашылық тіптен аз болады. Бұл жағдайда əйелдерде 
дененің төменгі бөлімі бұлшық еттерінің орташа күші ер адамдарға 
қарағанда тек 6%-ға ғана төмен болып келсе, ал орта есеппен 
алғанда санның бүгуші жəне жазушы бұлшық еттерінің күші бо-
йынша ерлермен салыстырғанда ешқандай айырмашылық болмай-
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ды. Көлденең кесіндісі ауданы 1 см2 келетін иықтың бүгуші бұлшық 
еттерінің МЕК ерлер мен əйелдерден шамамен, бірдей болып келеді. 
Бұл əйелдер мен ерлердегі бірдей мөлшердегі, яғни жуандықтары 
шамалас бұлшық еттің күштік қабілеттерінің бірдей болатындығына 
тағы бір дəлел болып табылады. 

Бұлшық еттердегі жылдам жəне баяу талшықтардың пайыздық 
қатынасы бірдей спорт түрлерімен айналысатын ер мен əйел 
спортшылардағы сияқты жаттықпаған əйелдер мен ер адамдар-
да ұқсас болады. Əйелдерде барлық бұлшық ет талшықтарының 
жуандығы орта есеппен ерлерге қарағанда жіңішкерек келеді. 

Секіруде жəне спринтерлік (қысқа қашықтыққа) жүгірудегі 
нəтижелер, əсіресе, жылдам қозғалыстарда көрініс беретін бұлшық 
ет күшімен белгілі бір дəрежеде тəуелділікте болады. Əйелдер 
бұл жаттығулар бойынша ер адамдардан біршама артта қалады. 
Дене массасының майсыз салмағына қатысты изометриялық жəне 
динамикалық (изокинетикалық) күш аз жылдамдықты қозғалыстарда 
əйелдер мен ер адамдарда шамалас болғанмен, жылдамдығы жоғары 
қозғалыстарда көрінетін динамикалық күш ер адамдарға қарағанда 
əйелдерде нақты азырақ болады. Егер секірудегі нəтижені дене 
салмағына шақсақ, онда əйелдер бұл көрсеткіштер бойынша ер 
адамдардан еш қалыс қалмайды. Мəселен, биіктікке рекордтық 
секіру кезінде ерлер мен əйелдерде – 3,2 см/кг болса, ал ұзындыққа 
рекордтық секіруде ер адамдарда 12,5 см/кг, əйелдерде 12,3 см/кг  
көрсетеді. 100 метрге жүгіруде спортшылардың дене салмағына 
шақсақ, рекордшы-ер адамдарда орташа жылдамдық 8,4 м/мин/кг, 
ал рекордшы-əйелдерде 9,5 м/мин/кг  болады. Сайып келгенде, егер 
спортшылардың жүгіру жылдамдығын олардың дене салмағына 
шаққанда тіпті, əйелдер ер адамдардан біршама «озып» та кетеді. 

Бұлшық ет күшінің жаттықтырылу дəрежесі, яғни 
бағытталған күштік жаттығу ықпалынан бұлшық ет күшінің арту 
қабілеті ер адамдарға қарағанда əйелдерде салыстырмалы төмен бо-
лады (69-сурет). Бұл айырмашылық 16-30 жас аралығында айрықша 
көрінсе, жыныстық  жетілу кезеңіне дейін (12-14 жасқа дейін) 
жəне жыныстық инволюция (40 жастан кейін) кезеңдерінде аса 
байқалмайды. Бұл бұлшық ет күшінің дамуында еркек жыныстық 
гормондарының (андрогендердің) маңызды рөл атқаратынын жана-
ма көрсетеді.  



359

88 10

20

40

60

80

100

12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 35 40 45 50 55 60
, 

 
 

 
, 

 %

69-сурет. Ерлер мен əйелдердегі түрлі жас кезеңдеріндегі күштік 
жаттығудың бұлшық еттің максималды ерік күшінің өсуіне ықпалы 

(Я. М. Коц бойынша)

Əйелдерде күштік жаттықтыру ер адамдармен салыстырғанда 
май ұлпаларының азаюына зор, дене салмағы мен бұлшық ет 
массасының артуына аз ықпал етеді. Тіпті, əйелдерде күштік 
жаттықтыру нəтижесінде бұлшық ет күшінің артуы жоғары болған 
жағдайлардың өзінде ер адамдарға қарағанда олардың бұлшық ет 
массасының ұлғаюы салыстырмалы түрде аз болады. Бұл бəлкім, 
бұлшық еттік гипертрофия дəрежесінің əйел адамдарға қарағанда 
қалыпты жағдайда қандағы концентрациясы 10 есе жоғары бо-
лып келетін еркек жыныс гормондарымен айтарлықтай шамада 
реттелуімен түсіндірілуі мүмкін. 

Əйелдердің анаэробтық энергиялық жүйелері

Анаэробтық энергиялық жүйелерге фосфагендік (АТФ + КФ) 
жəне лактацидтік (гликолиздік) жүйелер жататындығы белгілі. 
Əйелдерде олардың сыйымдылығы ер адамдарға қарағанда төмендеу 
болып келеді. Бұл ең алдымен, əйелдердегі бұлшық ет массасының 
аз болуымен байланысты. Анаэробты энергия өндіру жүйесінің 
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төмен сыйымдылығы соғұрлым төменірек анаэробтық жұмысқа 
қабілеттілікпен анықталады. 

Əйел адамдар бұлшық еттеріндегі АТФ пен КФ  концен-
трациялары шамамен, ер адамдармен (АТФ үшін бұлшық ет 
салмағының 4 мм/кг жуық  жəне КФ үшін бұлшық ет салмағының 
16 мм/кг жуық)  бірдей келеді. Бұлшық ет ұлпаларының көлемінің 
аз болуы салдарынан бұлшық еттік фосфагендердің жалпы саны 
ерлермен салыстырғанда əйелдерде төменірек. Əйелдердегі 
фосфагендік жүйелер сыйымдылығының аз болуы жөнінде оттектік 
қарыздылықтың жылдам (алактатты) фазасының мөлшері бойын-
ша бағамдауға болады. Тіптен есуге маманданған жоғары санаттағы 
спортшы əйелдердің өзінде фосфагендік жүйелердің максимал-
ды сыйымдылығы (дене салмағына 100 кал/кг жуық)  орта есеппен 
сондай жаттықпаған жас ер адамдармен тең келеді. Жаттықпаған 
жас əйелдерде ол айтарлықтай (дене салмағына 60 кал/кг жуық) 
төмен. Спортшы əйелдер мен спортшы ер адамдар арасындағы 
айырмашылық бұдан да жоғары. Егер фосфагендік жүйенің 
сыйымдылығын дене массасының майсыз салмағына (бұлшық ет 
массасының салмағына) шақсақ, онда əйелдер мен ерлер арасында 
айырмашылық азырақ болады. 

Қысқа мерзімдік тест жұмыстары (максималды мүмкін болатын 
жылдамдықпен баспалдаққа жүгіріп шығу) кезінде анықталатын 
фосфагендік жүйелердің қуаттылығы жаттықпаған əйел адамдарда 
орта есеппен 130 кгм/с жуық келеді. Ол жаттықпаған ер адамдарға 
(160 кгм/с) қарағанда 20%-ға төмен. Дене салмағымен есептегенде 
ол əртүрлі жас кезеңдеріндегі ерлер мен əйелдерде шамалас (70-су-
рет). Бұл  егер мұны да дене салмағына шағып есептесе, спринтерлік 
(қысқа қашықтыққа) жүгіру жылдамдығы бойынша ерлердің 
əйелдерден басым болмайтындығы жөніндегі мəліметтермен сəйкес 
келеді. 

Əйелдерде ер адамдарға (жаттықпағандарға да жəне жоғары 
дəрежеде жаттыққандарға да) қарағанда максималды аэробты 
жұмыстан кейін қандағы сүт қышқылы концентрациясы аз бола-
ды. Осы мəліметтер негізінде ерлерге қарағанда əйелдерде анаэ-
робты лактацидті жүйелер сыйымдылығы да төмен келеді деп 
топшылауға болады. Айырмашылық оны дене салмағына шағып 
анықтағанда да айқындалады. Мысалы, орта есеппен жаттықпаған 
əйел адамдарда – 100 кал/кг жуық, ал жаттықпаған ер адамдар-
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да – 200 кал/кг жуық, ескекші-əйелдерде – 170 кал/кг жуық бол-
са, ал ескекші-ер адамдарда – 250 кал/кг-нан асады. Сəйкесінше, 
лактацидті энергиялық жүйелер сыйымдылығы бойынша жыныстық 
айырмашылық тек дене мөлшерінің (бұлшық ет массасы көлемінің) 
айырмашылығына ғана тəуелді емес. Міне, осыған орай əйелдер 
энергиямен қамтамасыз етілуі неғұрлым көп дəрежеде лактацидтік 
(гликолиздік) энергиялық жүйелерге сүйенетін қашықтық жарыста-
рында ер адамдармен салыстырғанда соғұрлым төмен нəтижелер 
көрсетеді. Бəлкім, осыдан болар басқа жаттығуларға қарағанда 400 
жəне 800 м-ге  жүгіруде, 100 м-ге жүзуде əйелдер нəтижелері ер 
адамдардың нəтижелерінен салыстырмалы түрде көп артта қалады. 

70-сурет. Түрлі жас кезеңдеріндегі əйелдер мен ер адамдардағы 
максималды анаэробтық қуаттылық (Я. М. Коц бойынша)

Əйелдердің аэробтық жұмысқа қабілеттіліктері (төзімділіктері)

Оттегіні максималды пайдалану
Ұлдар мен қыздарда дене мөлшері мен құрамы бойынша 

ерекшеліктері минималды аз болатын жыныстық жетілу кезеңіне 
дейін ОМП мəні шамалас деуге болады. Ол орта есеппен жас ер 
адамдарда өздерімен құралпас əйел адамдарға қарағанда, 20-30%-ға 
артық келеді. Қартаю барысында ОМП айырмашылығы ерлер мен 
əйелдер арасында азая түседі. 
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Əйелдер мен ер адамдардағы ОМП арасындағы айырмашылық 
дене салмағымен есептегенде шамамен, 15-20%-ға дейін төмендейді. 
20-30 жастағыларда дене салмағының 1 кг-на ОМП орта есеп-
пен əйелдерде 35-40 мл/кг*мин, ал ер адамдарда 45-50 мл/кг*мин. 
құрайды. ОМП дене массасының майсыз салмағына шаққанда 
айырмашылық одан да əрі азаяды, өйткені май ұлпасы метаболизмдік 
активті (белсенді) емес болып табылады əрі  мүлдем оттегі пайда-
ланбайды. Егер ОМП активті бұлшық ет массасына сəйкестендірсе, 
əйелдер мен ер адамдар арасындағы ОМП айырмашылығы жойыла-
ды. 

Бір жас кезеңіндегі ерлер мен əйелдер арасында ОМП өлшемінің 
айтарлықтай индивидуалды (жеке дербес) өзгерістері болуы 
ықтимал. Дене жүктемесімен барынша жаттыққан əйелдердегі ОМП 
дене жаттығуларымен аз айналысқан ер адамдардағы сияқты бола-
ды.  Спортпен шұғылданбайтын топтарда шамамен, 75% əйелдердің 
ОМП өлшемі  50% ер адамдардың ОМП өлшемімен сəйке келеді. 

Төзімділікке байланысты спорт түрлері өкілдерінде – спортшы  
əйелдерде ОМП, 1 кг дене салмағына шаққандағы ОМП сияқты  
басқа спортшы əйелдерге қарағанда (қатардағы спортшы əйелдерде 
орта есеппен 55-60 мл/кг*мин, ал айтулы спортшыларда, əсіресе, 
шаңғышыларда 70-75 мл/кг*мин) айтарлықтай артық болса, ал 
спортпен шұғылданбайтындармен салыстырғанда тіптен көп бола-
ры сөзсіз. Алайда, орта есеппен ОМП айырмашылығы жаттықпаған 
əйелдер мен ер адамдарға қарағанда спортшы əйелдер мен ерлер-
де көп болады. Дене салмағына шаққандағы ОМП спортшы-ер 
адамдарға қарағанда спортшы-əйелдерде 20-25%-ға төмен. Ал 
жаттықпаған тұлғаларда бұл айырмашылық 15-20%-ды құрайды. 
Тіпті, дене массасының майсыз салмағына шаққандағы ОМП айту-
лы марафоншы-əйелдерде (76,5 мл/кг*мин) ер адамдарға (96,6 мл/
кг*мин) қарағанда 8,6%-ға азырақ болады. Финдік ұлттық коман-
да мүшелері болып табылатын шаңғышы ер адамдар (89,8%)  мен 
шаңғышы əйелдер (86,4%) арасындағы айырмашылық тек орта 
есеппен 3,7%-ды құраған.

Жоғарыда келтірілген мəліметтер ер адамдармен салыстырғанда 
əйелдерде максималды аэробтық өнімділіктің (қуаттылықтың) 
төмен болатындығын көрсетеді. Бұл əйелдердің төзімділікті талап 
ететін спорт түрлерінде төменірек нəтижелер көрсетуін айғақтайды. 
Атап айтқанда, қашықтықтың артуына сəйкес ер адамдармен 
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салыстырғанда əйелдердің рекордтық нəтижелерінің салыстырмалы 
төмен болу себебін түсіндіреді. 

Оттегі-тасымалдау жүйесінің максималды мүміндіктері
Əйелдердегі неғұрлым төменірек ОМП əйел организмдерінің 

оттегі-тасымалдау мүмкіндіктерінің төмен болуымен негізделеді. 
Артерия қанымен тасымалданатын оттегінің максималды 
мөлшері ер адамдарға қарағанда əйелдерде азырақ болады. Бұл 
айырмашылық əйелдерде қан айналымдағы қан көлемінің, қандағы 
гемоглобин концентрациясының, АВА-О2, жүрек көлемінің, макси-
малды жүректің қан айдау мөлшерлерінің аз болуымен байланысты             
(17-кесте). 

17-кесте
Жас ер адамдар мен əйелдердегі тыныштық күйде жəне макси-

малды жұмыс кезіндегі орташа қан көрсеткіштері

Көрсеткіштер
Əйелдер Ерлер

Тыныштық 
күйде

Макси
малды 
жұмыс 
кезінде 

Тыныш
тық күйде

Макси
малды 
жұмыс 
кезінде

Қан 
айналымдағы 
қан көлемі 
(ҚАҚК) (л)

4,3 4,0 5,7 5,2

Эритроциттер 
концентрациясы 

(млн/мм3)
4,6 5,0 5,4 5,9

Лейкоциттер 
концентрациясы 

(мың/мм3)
7,0 15,0 7,0 15,0

Гемоглобин 
концентрациясы 

(г%)
14,0 15,4 16,0 17,6

Гематокрит (%) 42,0 45,0 47,0 50,0
Артерия 
қанындағы 
О2  мөлшері 
(мл/100мл)

16,8 17,7 19,0 20,0

Вена (сан 
венасы) 

қанындағы О2  
мөлшері

9,0 3,0 9,0 3,0
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17-кестенің жалғасы
Оң жақ 

жүрекшедегі 
аралас вена 
қанындағы О2  

мөлшері

12,0 6,2 14,0 6,0

Жүйелік 
АВА-О2  

(мл/100мл)
4,8 11,5 5,0 14,0

Фик теңдеуі бойынша ОМП максималды жүрек қан айдауы мен 
максималды жүйелік АВА-О2 арқылы анықталады, яғни ОМП= 
ЖҚмакс*(АВА – О2)макс. Бұл екі көбейткіш те ер адамдарға қарағанда 
əйелдерде төменірек келеді. 

Ұлдар мен қыздарда жыныстық жетілуге дейін  қандағы гемогло-
бин концентрациясы шамалас мəнге ие. Ол əйелдерде ер адамдарға 
қарағанда орта есеппен 10-15%  аз. Сондықтан əйелдерде қанның 
оттектік сыйымдылығы жəне сəйкесінше, артерия қанындағы 
О2 мөлшері де төмен келеді. Максималды аэробты жұмыс кезінде 
жұмыс атқарушы бұлшық еттерден келетін вена қанында, аралас 
вена қанындағы сияқты О2 мөлшері ер адамдар мен əйелдерде шама-
мен, бір деңгейлес болады. Сонымен, ерлерге қарағанда əйелдерде  
қандағы гемоглобин концентрациясы төмен болуымен байланысы 
бар максималды жүйелік АВА-О2  кем келеді. 

Ер адамдармен салыстырғанда əйелдерде қан айналымдағы қан 
көлемі (800 жəне 600 мл), сонымен қатар жүректің жалпы көлемі де 
(12 жəне 9 мл/кг дене салмағына) аз болады. Бұл ерлерге қарағанда 
əйелдерде жүрек қуысы (қарыншалары) мөлшерінің орта есеппен 
төмен екендігін көрсетеді. Осылардың барлығы ер адамдармен са-
лыстыра қарағанда əйелдерде максималды систолалық көлемнің де 
аз болуына əкеледі. Жаттықпаған əйел адамдарда ол орташа 90 мл-
ге, ал жаттықпаған ер адамдарда 120 мл-ге жуық келеді. 

Жаттықпаған əйел адамдарда (205 екп/мин) максималды 
ЖЖЖ (жүректің жиырылу жиілігі) жаттықпаған ерлерге (200 екп/
мин) қарағанда орта есеппен біраз жиірек болады. Алайда, ол аз 
систолалық көлемді өтей алмайды, сондықтан орташа максималды 
жүректің қан айдауы жаттықпаған əйелдерде (18 л/мин) жаттықпаған 
ер адамдармен (24 л/мин) салыстырғанда айтарлықтай төмен мəнге 
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ие. Осылайша, əйелдерде аз болатын максималды жүректің қан 
айдауы ер адамдармен салыстырғанда төменкелетін систолалық 
көлеммен лимиттеледі. 

Организмнің оттегі тасымалдау мүмкіндіктері ӨТС (өкпенің 
тіршілік сыйымдылығы) мен максималды өкпелік вентиляциямен 
(желденуімен) байланыста болады. Əйелдерде ӨТС орта есеппен 
1 л-ға, ал максималды өкпелік желдену шамамен, 30%-ға аз. Дене 
мөлшеріне коррекция жыныстық ерекшеліктерді азайтады, деген-
мен, толығымен оларды жоймайды. Одан басқа əйелдерге бұлшық 
еттік жұмыс кезінде тыныс алуды реттеуде белгілі бір физиология-
лық ерекшеліктер тəн. Осылай əйел адамдар тыныс алу жиілігі мен 
тереңдігінің барынша тиімсіз қатынасымен ер адамдардың өкпелік 
вентиляция өлшеміне жетеді. Белгілі бір шамада бұл əйелдердегі 
өкпелік көлемнің азаюымен жəне барынша əлсіз тыныс бұлшық 
еттерімен негізделген.  Бұдан басқа əйелдерде О2 үшін өкпенің 
диффузиялық қабілеті айтарлықтай төмен болып келеді. 

Төзімділікке жаттықтыру организмнің оттегі тасымалдау 
мүмкіндіктерін жоғарылатады. Алайда, оның түрлі буындарындағы 
бұл өзгерістер бірдей емес. 17-кестеде көрсетілген гематологиялық 
көрсеткіштер арасынан төзімділікке жаттықтыру нəтижесінде тек 
қан айналымдағы қанның жалпы көлемі ғана өзгеретінін, яғни арта-
тынын көреміз. Қан айналымдағы гемоглобиннің жалпы саны про-
порциялы жоғарылайды, сондықтан қандағы оның концентрациясы 
өзгеріссіз қалады. 

Спортшы-əйелдерде артерия қанындағы О2  мөлшері тыныштық 
күйде де, максималды аэробты жұмыс кезінде де  жаттықпаған 
əйелдердегі деңгейдей болады. Осымен қатар максималды аэроб-
ты жұмыс кезінде жұмыс атқарушы бұлшық еттерден келетін вена 
қанындағы О2  мөлшері төзімді спортшы-əйелдерде 1,8 мл О2 /100мл-
ге (спортшы-ер адамдарда орта есеппен, 1,4 мл/О2 /100мл қанға) 
дейін, ал аралас вена қанында 4 мл О2/100 мл-ге дейін (спортшы-
ерлерде орташа осы деңгейлес) төмендейді. Бұл цифрлар спортшы-
əйелдерде жаттықпаған əйелдерге қарағанда бұлшық еттің қаннан 
оттегіні утилдейтін жəне жүректің қан айдауын барабар (адекватты) 
тарату қабілетінің жоғары екендігін көрсетеді. Спортшы-ер адам-
дар да осылай болады. Спортшы-əйел адамдарда спортшы-ерлерге 
қарағанда артерия қанындағы О2 мөлшерінің төмен, АВА-О2 мəнінің 
кем болғанымен жаттықпаған əйелдерге қарағанда олардың мөлшері 
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жоғары болып табылады. Төзімділікті жаттықтырған білікті спорт-
шы əйелдерде максималды жүйелік АВА-О2 орта есеппен 13 мл О2 
/100 мл қанға келсе, ал спортшы ер адамдарда 15,5 мл О2 /100мл-
ді құрайды.  Жоғарыда айтылып өткендей, бұл айырмашылық 
əйелдердің артерия қанындағы О2  мөлшерінің төмендеуіне əкелетін 
олардың қанындағы гемоглобиннің барынша төмен концентрация-
сымен айқындалады.

Жүрек көлемі спортшы-əйелдерде жаттықпаған əйелдерге 
қарағанда орта есеппен алғанда айтарлықтай үлкенірек болады жəне 
жаттықпаған ер адамдардың жүрек мөлшеріне дейін жетеді. Макси-
малды жүрек көлемі шаңғышы-əйелдерде – 1150 мл жəне ватерпол-
шыларда – 1700 мл байқалған. Дене салмағына шаққандағы жүрек 
көлемі спортшы-əйелдерде ер адамдардың көрсеткіштеріне (16 мл/
кг дейін) тақау келеді.

Максималды систолалық көлем спортшы-əйелдерде жаттықпа-
ған əйелдерге қарағанда айтарлықтай жоғары. Ол айтулы стайерлер-
де (ұзақ қашықтыққа жүгірушілерде) 140-150 мл-ге дейін жетеді. 

Максималды ЖЖЖ спортшы-əйелдерде (195 екп/мин. жуық) 
спортпен шұғылданбаған əйел адамдарға (205 екп/мин. жуық) 
қарағанда төмен болады.

Алайда, систолалық көлемнің ұлғаюы есебінен максимал-
ды жүректің қан айдауы спортпен айналыспайтын əйелдерге 
қарағанда көбірек. Ол айтулы шаңғышы əйелдерде 28-30 л/мин-
ге жетеді. Сонымен, төзімділікті жаттықтыратын ер адамдардағы 
сияқты əйелдерде де систолалық көлемнің көп болуы организмнің 
оттегі тасымалдау мүмкіндіктерін жоғарылатудың басты механизмі 
болып саналады. 

Ер адамдарға да қатысты іспеттес айтулы спортшы-əйелдердің 
жоғары аэробтық мүмкіндіктері оттегі тасымалдау мен оттегі 
утилдейтін жүйелерді жаттықтыру нəтижесі ме, əлде осы жүйелердің 
жоғары мүмкіндіктері тұқым қуалай (генетикалық) беріле ме, оны 
нақты топшылау қиын. 

Бірнеше апта жəне ай бойы жүйелі түрде төзімділікке жаттықты-
ру ОМП-дың айтарлықтай (бұрын жаттықпаған əйелдерде 25-30%-
ға дейін) артуына əкеледі. Мұнда ОМП-дың салыстырмалы өсуі 
мен оның бастапқы деңгейі арасында кері тəуелділік орын алады, 
яғни,  неғұрлым бастапқы ОМП төмен болған сайын, ол жаттықтыру 
нəтижесінде соғұрлым көбірек арта түседі. Осы мəліметтерді 
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талқылай келе, əйелдер мен ер адамдардың максималды аэробты 
мүмкіндіктерінің жаттықтырылу дəрежесі негізінен бірдей деу-
ге болады, дегенмен, ерлерге қарағанда əйелдерде абсолютті өсу 
азырақ болса, ал жаттықтыру əсерінің индивидуалды өзгерістері 
(вариациялығы) басымырақ келеді. 

Субмаксималды аэробты жұмысқа қабілеттілік
Ерлер мен əйелдер бірдей максималды емес аэробты (О2  пайдала-

ну жылдамдығы шамалас) жүктемелерді орындау кезінде əйелдерде 
физиологиялық өзгерістер артықтау, себебі (ОМП % жоғары) əйел 
организміне салыстырмалы физиологиялық жүктеме көп бола-
ды. Алайда, əйелдер мен ер адамдарда тіпті, бірдей салыстырмалы 
(ОМП пайызы тең келетін) жүктемелерді орындауға жүрек-тамыр 
жүйесінің бейімделуі де бірдей болмайды. 

Əйелдерде қандағы гемоглобин мөлшері төмен болғандықтан, 
бірдей абсолютті жəне салыстырмалы аэробты жүктемелерді 
орындау кезінде ер адамдарға қарағанда, АВА-О2 де аз болады. 
Сəйкесінше, ер адамдардағыдай оттегі мөлшерін тасымалдау үшін 
əйелдердің жүректері қанның көп мөлшерін айдауы тиіс. Осыған 
орай ерлерге қарағанда əйелдерде аэробты жұмыс кезінде пайдала-
нылатын О2-нің əр литріне  жүректің қан айдауы орта есеппен 10-
15%-ға артық болады. 

Ер адамдарға қарағанда əйелдерде систолалық көлемнің аз бо-
луынан жүректің қан айдауының  артуы көбінесе ЖЖЖ артуы 
есебінен орын алады. Тіпті, бірдей салыстырмалы аэробты жүктеме 
кезінің өзінде ерлерге қарағанда əйелдерде ЖЖЖ орта есеппен, 
10 екп/мин-қа артық болады. Бірдей абсолютті аэробты жүктемені 
орындау кезінде ЖЖЖ айырмашылығы 20-40 екп/мин. құрайды. Ер 
адамдардағыдай бірдей субмаксималды аэробты жұмысты орын-
дау кезінде жаттықпаған əйелдерге қарағанда жаттыққан əйелдерде 
ЖЖЖ төмен мəнге ие. 

Бірдей абсолютті қуаттылықты максималды емес аэробты 
жұмысты орындау барысында ер адамдарға қарағанда əйелдерде 
қандағы лактат концентрациясы жоғары келеді.  Бұл жағдайда 
əйелдер ер адамдарға қарағанда О2 пайдалануы (ОМП %) едəуір 
жоғары салыстырмалы деңгейде, яғни «оттектік төбеге» тақау  жұ-
мыс атқарады. Осыған орай дене қуаттылығы бірдей жұмыс кезінде 
физиологиялық жүктеме əйелдерде анаэробтық табалдырықтан 
жоғары, ал ер адамдарда одан төмен болуы мүмкін. Спорттық 
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жаттықтыру аэробты мүмкіндіктерді жоғарылатады жəне тиісінше, 
анаэробты табалдырық бойынша бірдей аэробты жұмысты орындау 
барысында жаттықпаған əйелдерге қарағанда спортшы əйелдерде 
қандағы лактат концентрациясы төмен болады. Осымен қатар ма-
мандануы бір болып келетін ерлерге қарағанда əйелдерде анаэробты 
табалдырық кем келеді. 

Ер адамдарға қарағанда əйелдерде ОМП-дан 80-85%-ға төмен 
деңгейде аэробты жүктемелер кезінде жұмыс атқарушы бұлшық 
еттердің майларды (тотығуы) пайдалануы артық (ДК төмен) бола-
ды.

Əйелдер мен ер адамдарда бірдей аэробты жұмыстың энергиялық 
құндылығын сəйкестендіру кезінде бірнеше факторларды ең алды-
мен, əсіресе бірдей сол жаттығуларды орындау техникасындағы 
айырмашылықтардан əртүрлі болатын жұмыстың механикалық 
тиімділігін ескеру қажет.  

Мəселен, əйелдер мен ер адамдарда велосипед тебудің энергия-
лық құндылығын анықтау кезінде айтарлықтай айырмашылықтар 
байқалған, алайда, жұмыстың калориялық құндылығын дене 
салмағына шаққанда ол айырмашылықтар жоғалған. Сайып келген-
де, адамның жасы да, дене құрылысы да немесе композициясы да 
энергиялық шығынға айрықша ықпал етпейді. 

Сонымен қатар  дене салмағына шаққандағы калориялық 
шығындар ер адамдарға қарағанда əйелдерде түрлі қашықтыққа 
жүру кезінде 6-7%-ға, ал жүгіруде 10%-ға жоғары болған. Басқа 
қырынан алып қарағанда, дене салмағына шаққандағы О2  пайдала-
ну жылдамдығы бірдей тредбанда жүгіру кезінде əйелдерде жеке-
дара көрсеткіштердің вариациялығы артық болғанымен, екі жыныс 
өкілдерінде де айтарлықтай ерекшеліктер байқалмаған.

Төзімділікке жаттықтыру нəтижесіндегі физиологиялық 
өзгерістер 

Жоғарыда айтылып өткендей, төзімділік жаттығулары туды-
ратын физиологиялық өзгерістер тұтасымен алғанда əйелдерде ер 
адамдармен ұқсас келеді. Бірдей (стандартты) максималды емес 
аэробты жұмыстарды орындау барысында «тұрақты күй» кезеңінде 
төзімділік жаттығуының белгілі бір кезеңіне дейін жəне одан кейін 
физиологиялық көрсеткіштерді салыстыруда келесідей өзгерістер 
айқындалған:

1. О2 пайдалану жылдамдығы сол қалпында қалған (кейде тек 
біраз төмендеу тенденциясы байқалған);
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2. Өкпелік желдену азайған;
3. Жүректің қан айдау қызметі өзгеріссіз қалған;
4. ЖЖЖ төмендеген;
5. Систолалық көлем артқан;
6. АВА-О2өзгермеген немесе тек аздап төмендеген;
7. Қандағы лактат концентрациясы кеміген.
Максималды аэробты жұмыс кезінде тіркелген максимал-

ды көрсеткіштердің жаттықтыру алдындағы көрсеткіштерден 
жаттықтырудан кейінгі ерекшеліктері:

1. ОМП артады;
2. Максималды өкпелік желдену ұлғаяды;
3. Максималды жүректің қан айдауы жоғарылайды;
4. Максималды ЖЖЖ біршама төмендейді;
5. Максималды систолалық көлем көбейеді;
6. Максималды АВА-О2  артады;
7. Максималды қандағы лактат концентрациясы жоғарылайды.

Бұл көрсеткіштердің барлығы негізінде энергия өнімділіктің 
тотығу үдерістеріндегі оттегіні утилдейтін қаңқа бұлшық еттерінің 
аэробтық мүмкіндіктері мен əйел организмінің оттегі тасымал-
дау мүмкіндіктерінің күшеюі жатқан аэробтық мүмкіндіктердің 
жоғарылауын көрсетеді. Ер адамдардағыдай аз дəрежеде болса да, 
əйелдерде төзімділік жаттығулары нəтижесінде бұлшық еттік мито-
хондриялар көлемі мен саны, аэробты метоболизмнің (тотығу) ар-
найы ферменттерінің белсенділігі мен мөлшері, бұлшық еттердегі 
негізгі энергиялық субстраттардың (гликоген мен триглицерид-
тер) саны артады, көмірсуларды, əсіресе, майларды тотықтыратын 
бұлшық еттердің қабілеті жақсарады.  

Етеккір циклі жəне дене жұмыс қабілеттілігі

Əйелдердің түрлі жүйелерінің физиологиялық күйі мен 
тұтасымен дене жұмыс қабілеттілігі етеккір циклі фазаларымен 
белгілі бір тəуелділікте болады. Сонымен қатар дене жүктемелері 
оның өтуіне де ықпал жасауы мүмкін. Етеккір циклі барысындағы 
физиологиялық өзгерістердің сипаты мен қарқындылығы бойынша 
өте айтарлықтай жеке-дара вариациялар кезінде жиі қайталанатын,  
барынша типтік өзгерістерді бөліп қарастыруға болады.
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Еттекір циклінің орта кезінде-ақ эритроциттер, гемоглобин, 
лейкоциттер мен тромбоциттердің, сонымен қатар денедегі су мен 
тұздың кешеуілдеуінен туындайтын гемодилюциямен (қандағы 
плазма көлемінің артуымен) байланысты қандағы белоктар азая     
бастайды. Əсіресе, спортшы-əйелдерде етеккірдің басталуының ал-
дында қандағы эритроциттер мен гемоглобиннің мөлшері артады. 
Етеккір күндеріндегі эритроциттер мен гемоглобин жоғалту салда-
ры дəрежесі жоғалтылған қан көлеміне байланысты болатын қанның 
оттектік сыйымдылығының төмендеуіне əкеледі. Осы фазада тром-
боциттер саны мен фибринолизистік жүйелер белсенділігі кемуінің 
нəтижесі ретінде қан ұйығыштығы төмендейді. Қан жоғалту келесі 
эритропоэздің күшеюі үшін қуатты физиологиялық тітіркендіргіш 
болып табылады. Шамамен, етеккір циклінің ортасына таман 
қанның оттектік сыйымдылығы максимум мəнге жетеді.

Етеккір алды жəне етеккір фазаларында негізгі алмасу мен 
дене температурасы төмен болады. Етеккір фазасында бұлшық ет 
жұмысы кезінде тер бөліну циклдің басқа фазаларына қарағанда 
ертерек басталады. Бұл тер бөлінуіне тежеуші ықпал ететін эстро-
гендер (əйел жыныс гормондары) мөлшерінің төмендеуімен байла-
нысты болуы ықтимал. Осыған орай етеккір кезінде бұлшық еттің 
жұмысқа қабілеттілігі қоршаған ортаның жоғары температурасына 
ерекше сезімтал келуі мүмкін.

Етеккір циклі барысында анаэробты энергиялық жүйелердің 
сыйымдылығы көрсеткіші ретінде ОМП немесе О2 қарыздылықтың 
ешқандай айтарлықтай өзгерістері орын алмайды. Сол бір аэробты 
жүктемеге пульстік реакция біраз өзгеруі мүмкін. Тіпті, пульстік 
реакция мен О2 пайдалану жылдамдығы өзгеріссіз бола тұра 
етеккір кезеңіндегі орындалған дене жүктемесі субъективті түрде 
неғұрлым ауырырақ болып қабылдануы мүмкін. Сондықтан етеккір 
циклінің дене жұмыс қабілеттілігіне ықпалы көбіне, əйел адамның 
психикалық күйіне байланысты болады.

Максималды бұлшық еттің ерікті  күші көбіне, етеккір 
басталғанға бірнеше күн қалғанда төмендейді де, етеккірдің басқа 
барлық күндерінде солай болып қала береді.

Əдетте, етеккір циклі спорттық жұмысқа қабілеттілікке барын-
ша ықпал етпейді. Дегенмен, үлкен жеке-дара вариациялар болады. 
Мұнда спорт түрінің белгілі бір маңызы бар. Етеккір спринтерлердің 
(қысқа қашықтыққа жүгірушілердің) жұмысқа қабілеттіліктеріне 
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азырақ, ал төзімділікті жаттықтыратын спортшы əйелдердің  жұмысқа 
қабілеттіліктеріне көбірек ықпал етеді. Волейболшы, баскетболшы, 
гимнастардың жұмысқа қабілеттіліктері етеккір кезеңінде көбіне, 
қалыпты жағдайдағыдан төмен, бірақ төзімділік жаттығуларына 
маманданған спортшыларға қарағанда жоғары болып келеді. 

Қарқынды спорттық жаттығулар мен жарыстарға қатысу етеккір 
циклінің басталу мерзімі мен өту сипатына біраз ықпал жаса-
уы мүмкін. Токиода өткен Олимпиада ойындарына қатысқан 41% 
спортшы жаттығулар мен жарыстар қандай да бір шамада олардың 
етеккір циклінің үйреншікті өтуіне, тіпті, оны бұзылуына дейін 
əсер ететінін байқаған (Е. Захарьева, 1965). Спортшы əйелдерде 
етеккір орташа кешірек  басталған жəне аменорея (етеккірдің 
жоғалуы) немесе олигоменорея (етеккірдің азаюы) жиі байқалған. 
Бұл бір жағынан соматикалық (денедегі майдың аз болуы) жəне 
ішкі секреция бездерінің кейбір ерекшеліктеріне қарай  спортқа ар-
найы сұрыптаудың салдары да болуы ықтимал. Дегенмен, жаттығу 
жүктемелерінің көлемі мен қарқындылығының ықпал етуі күмəнсіз. 
Мысалы, орташа қашықтыққа жүгіретін желаяқтарда аменорея 
апталық жүктеменің жалпы көлемі  16 км болғанда 20%, апталық 
жүктеме 80 км болған кезде 30%, ал апталық жүктеме 120 км жуық 
болғанда 40%-дан аса жағдайларда байқалған. 

Аменорея басталуы жүйелі түрде берілген дене жүктемесінің 
нəтижесінде майды жоғалтумен байланысты екендігі атап өтілген. 
Аменореяны етеккірмен бірге темірдің жоғалуының алдын алатын 
қорғаныс механизмі ретінде қарастыру кажет. Темір тапшылығы 
төзімділікті талап ететін спорт түрлерімен айналысатын тұлғаларда, 
бірақ əсіресе, стайер-əйелдерде (ұзақ қашықтыққа жүгіретіндерде) 
көбіне жиі байқалған.

Жаттығу үдерісін ұйымдастыруда биологиялық цикл фаза-
ларын ескеру

Жаттығудың микро жəне мезоциклдерін жоспарлау кезінде спорт-
шы əйелдің өзіне тəн биологиялық циклін, яғни оның ұзақтығын, 
жеке фазаларының басталу мерзімдерін есекру қажет. Мұнда 
етеккір басталғанға дейін 1-2 күн мен етеккір кезеңін қамтитын ар-
найы микроциклді белгілеу ұсынылады. Жаттығу  мезоциклдеріне 
сəйкесінше, 2-4 қалыпты мен 1 арнайы микроциклдер жатады. 
Жалпы ұзақтығы 36-32 күнге созылатын ОЕЦ мезоцикл арнайы 
микроциклді қосқанда 5 (4+1) микроциклден, 28 күндік ОЕЦ – 4 
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микроциклден (3+1), 24 күндік – 3,5 микроциклден (2,5+1), ал 21 
күндік ОЕЦ – 3 микроциклден (2+1) тұрады. 

Арнай микроцикл (1) кезеңінде жүктемелердің жалпы көлемін 
азайтып, иілгіштік жаттығуларын орындау, бұлшық еттерді 
босаңсытуға, жылдамдық қасиеттерін дамытуға, спорттық техни-
каны жетілдіруге бағытталу ұсынылады. Көбіне қолмен орындала-
тын жаттығуларды орындау керек. Бұл уақытта ауқымды статикалық 
жүктемелер, күштену тудыратын күштік жаттығулар, секіру, диа-
фрагма (көкет), жамбас жəне іштің бұлшық еттеріне статикалық 
жəне динамикалық жүктемелер орындауға болмайды. Жүзумен 
шұғылданатын əйелдерге сабақты құрғақ жерде өткізіп, суда салқын 
тиюдің алдын алу қажет. Жүктемелердің жалпы көлемі ОЕЦ фазала-
ры бойынша I фазада – 12,2%, II фазада – 30,4%, III фазада – 9,3%,  
IV фазада – 35,1%,  V фазада – 13,0% болу керек. 

Гинекологиялық өз-өзін бақылау күнделігін жүргізу тренер мен 
спортшыға сабақ пен тынығу режимін жасауға көмектеседі. Спорт-
шыда ОЕЦ жүйелі болса, өз-өзін жақсы сезінсе етеккір фазасында да 
жаттығуды жүргізе беруге болады. Кейбір деректер бойынша тіптен, 
айтулы спортшылардың осы кезеңде халықаралық жарыстарда 
рекордтық нəтижелерді көрсеткен кездері де болған.

Сонымен қатар жүктілік пен бала өмірге əкелумен байланысты 
жаттығу сабақтары ерекшеліктерін де атап өткен жөн. Жүктіліктің 
алғашқы триместрде (3 айында) спортшылар жаттығуды үзбеулеріне 
болады, келесі 3 айда жүктеме мөлшерін азайтып, ал соңғы три-
местрде жаттығуды тоқтату қажет. Бала өмірге əкелгеннен кейін 
қарқынды жаттығуларды сəбиді омыраудан шығарғаннан соң ғана 
жалғастыру ұсынылады. 
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ХІІ ТАРАУ
ЖАС СПОРТШЫЛАРДЫ ШЫНЫҚТЫРУДЫҢ 

ФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

Дүниеге келгеннен бастап қайтыс болғанға дейін адамның да-
муы, яғни онтогенез – организмнің жеке-дара дамуы үздіксіз біртекті 
үдеріс болып табылады. Өмір сүру барысында организм бірнеше 
заңдылықты (физиологиялық) өзгерістерге ұшырайды.

Жеке-дара даму жəне жас кезеңдері

Жеке-дара даму. Онтогенез тұқым қуалайтын факторлардың 
ықпалына байланысты жəне ата-аналық гендердің өзара əсерлесуі 
нəтижесінде құрылатын генетикалық программамен анықталады. 
Жеке-дара дамудың генетикалық программасы қоршаған ортаның 
белгілі бір жағдайларында жүзеге асырылады. Онтогенездің түрлі 
сатыларында генетикалық ақпарат пен қоршаған ортаның əсерлері 
бірдей болмайды. Мəселен, өмірдің алғашқы жылдарында соңғы 
жылдарына қарағанда сыртқы ортаның ықпалы өлшеусіз күштірек 
болады. 

Дамып келе жатқан организмнің органдары мен жүйелерінің бірі 
ертерек, басқасы одан кешірек дами отырып, олардың қалыптасуы 
бір мезгілде жүрмейді, яғни гетерохронды өтеді. Мəселен, ми 
мен жұлын морфологиялық жағынан ерте балалық шақта барын-
ша қарқынды өсіп, 10-12 жаста мөлшері өз шегіне жетеді. Жыныс 
мүшелерінің де қалыптасуы 11-12 жасқа дейін салыстырмалы түрде 
баяу, ал 12-14 жаста шапшаң өтеді. 

Адамның жеке-дара дамуы барысында бір-бірімен өзара бай-
ланысты ассимиляция (жасалу) жəне диссимиляция (ыдырау) де-
ген үдерістер үздіксіз жүріп жатады.  Дамудың түрлі кезеңдерінде 
бұл үдерістердің арақатынасы өзгеріп отырады. Организмнің 
қалыптасуы мен өсу кезеңдерінде ассимиляция басым келеді. Ере-
сектерге қарағанда энергия жұмсауы салыстырмалы жоғары болып 
келетін белоктар синтезінің күшеюі байқалады. 

Адамның жеке-дара дамуының түрлі кезеңдерінде организм 
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қызметінің нейрогуморалдық реттелу сипаты да өзгеріп отырады. 
Мысалы, дамудың ерте кезеңдерінде салыстырмалы тыныштық 
күйде ЖЖЖ едəуір болуымен көрінетін жүрек-тамыр жүйесінің 
симпатикалық реттелу механизмдері басым келсе, жас келген сайын 
жүректің жиырылу ырғағының баяулауымен айқындалатын кезеген 
(вагус) жүйкенің ықпалының күшеюі орын алады. 

Адамның дамуына қозғалыс, дене жаттығулары орасан зор 
ықпал жасайды. Гипокинезия деп аталатын қозғалыс белсенділігінің 
шектелуі, қозғалыстың жетіспеушілігі организмнің қалыптасуына 
теріс əсер етеді. Əсіресе, балалық шақта организмнің түрлі 
жүйелерінің қызметі қаңқа бұлшық еті белсенділігімен тура 
тəуелділікте болады. Қозғалыс белсенділігі зат пен энергия алмасу-
ын стимулдайды, организмнің жүйелерінің де барлық  қызметтерін 
жетілдіреді жəне оның жұмысқа қабілеттіліктерін жоғарылатады. 

Американдық ғалымдар 400 м жүгіру мен шахмат ойыны кезін-
дегі нəтижелерді жасқа байланысты салыстыра зерттеген (71-сурет). 

 
71-сурет. Жасқа байланысты əртүрлі спорт түрлеріндегі (400 м жүгіру мен 
шахмат ойыны кезіндегі) нəтижелер (Geoffroy Berthelot, Adrien Sedeaud, 

Marion Gluillame, Jean-FrancoisToussaint. Scientifi c American, 2013)
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Екі спорт түрінде, яғни дене жаттығуы мен интеллектуалдық 
спорт түрінде де бұлшық ет талшықтары санының азаюы, жүрек-
тамыр жүйесі немесе жүйке импульстерінің берілу жылдамдығы 24 
пен 30 жас аралығында максимум мəнге жетіп, содан соң жұмысқа 
қабілеттіліктің дереу төмендеуі орын алады. Алайда, шахмат ойы-
нында бұл жұмысқа қабілеттіліктің төмендеуі баяулау өтеді. 

Еңбекке даярлауда қозғалыс белсенділігінің маңызы зор. 
Жаңа қозғалыстарды меңгере отырып, адам еңбек пен спорттық 
шынықтыруға қажетті күрделі қозғалыстарды, бұлшық ет жұмысын 
басқарып үйрене алады.  

Қозғалыс белсенділігі сезім мүшелері арқылы сыртқы ортадан 
түскен ақпараттардың меңгерілуіне əкеледі. Бұл ақпараттың тек 
дене жұмыс қабілеттіліктері мен ақыл-ой қабілетін жоғарылатуда 
ғана емес, адамның тұлға ретінде қалыптасуында да маңызы бар.    

Жас кезеңдері – бұл өсуі мен дамуы ұқсас, физиологиялық 
ерекшеліктері бірдей уақыт мөлшерінің шегі. Белгілі бір жас 
кезеңінде организмнің даму дəрежесі бір деңгейге жетіп, келесі 
деңгейге дайындалу мерзімі басталады. Организмнің жеке дамуын 
онтогенез (грек. «ontos» – жекелей, «genes» – шығу тегі) деп атайды.  

Қазіргі кезде адам өмірін кезеңдерге бөлудің классификациясы 
жаңа талаптарға сəйкес келмейді. Себебі педагогика саласында жəне 
медицинада қолданып жүрген жас кезеңдерін атаудың салыстырма-
лы айырмашылығы бар (Х. Қ. Сəтпаева). 

Адам өмірі:
1) Құрсақта даму;
2) Балалық шақ;
3) Ересектік шақ деп үш сатыға бөлінеді.

18-кесте
Адам өмірін жас кезеңдерге бөлу

р/с Жас кезеңдері Жасы Қысқаша сипаттамасы

1 Құрсақта даму (антенаталдық)
1.1 Эмбриогенез – 

ұрықтық даму
2 айға жуық

1.2 Фетогенез – 
нəрестелік даму

2-9 ай

2 Балалық шақ (постнаталдық құрсақтан тыс даму)
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18-кестенің жалғасы
2.1 Жаңа туған 

(неонаталдық) 
немесе нəрестелік 
шақ

Туған күннен 
4 апта 
(қырқынан 
шыққанша 
созылады)

Организм сыртқы ортаның 
жаңа жағдайларына 
бейімделеді. Плацентарлық 
қан айналысы өзгеріп, өкпе 
арқылы тыныс қалыптасады. 
Осы алғашқы 1 аптаға жуық 
мерзім тез бейімделу кезеңі 
деп аталады

2.2 Еметін немесе 
бөбектік шақ

1 жасқа дейін Бөбек анасынан организмге 
қажетті тағамдық заттар өте 
мол болатын нəрлі уыз сүтін 
емеді, көп уақыты ұйқымен 
өтеді. Қозғалыс əрекеттері 
дамиды: мойны бекиді, 
отырады, еңбектейді, жүруге 
талпынады. Сүт тістері шыға 
бастайды, жеке сөздерге тілі 
келеді, омыртқа жотасында 
иілімдер пайда болады, қол-
аяқ бұлшық еттері де дами 
бастайды

2.3 Алғашқы балалық 
немесе сəбилік шақ 

1-3 жас Жаңадан қозғалыс 
дағдылары қалыптаса 
бастайды, сəби еркін жүреді, 
сөйлейді. Айналасындағы 
заттарға əуестігі артады, əр 
нəрсені білгісі келеді, ойлау 
қабілеті дамиды,жаңадан 
шартты рефлекстер 
қалыптасады, 20 сүт тістері 
шығады

2.4 Бірінші балалық 
немесе естиярлық 
шақ 

4-7 жас Баланың айналасындағы 
болып жатқан жағдайларға 
қызығушылығы артады. Бұл 
не? деген сұрақтарға жауап 
іздейді. Ми көлемі артып, 
дами түседі, анық сөйлейді. 
Маңызы зор, оның ішінде 
қимыл əрекетін қажет ететін 
ойындар арқылы қаңқасы 
мен бұлшық еттері дұрыс 
жетіле түседі
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18-кестенің жалғасы
2.5 Екінші 

балалық  немесе 
бүлдіршіндік шақ 

8-12 жас 
(ұлдар)
8-11 жас 
(қыздар)

Бұл кезеңде мектепке 
барумен байланысты 
баланың іс-əрекетінде 
сапалық өзгерістер 
байқалады, жаңа 
дағдылар қалыптасады, 
жауапкершілікті, тəртіпті 
сезінеді. Ойлау қабілеті дами 
бастайды. Бойлары шамамен, 
140-150 см, салмағы 30 кг –
нан асады

2.6 Жеткіншектік 
немесе 
жасөспірімдік 
шақ (балиғаттық-
пубертаттықшақ) 

13-16 жас 
(ұлдар)
12-15 жас 
(қыздар)

Баланың өсуі мен дамуында 
жаңа өзгерістер пайда 
болады. Бұл кезеңде 
жыныстық жетілумен 
байланысты ұлдар мен 
қыздардың дене бітімінде 
айырмашылықтары айқын 
байқалады. Қыздарда 
алғашқы етеккір 12-13 
жаста басталады. Дене 
өседі, бұлшық еттері 
дамиды, тері астындағы май 
қабаты қалыңдай түседі. 
Кеудемен тыныс алу түрі 
айқын білінеді. Ұлдардың 
дауысы жуандайды, 
жыныстық жетілу белгілері 
пайда болады. Зат алмасу 
қарқындылығы артып, 
қозғалыс əрекеттердің  
үйлесімділігі жетіледі. 
Барлық физиологиялық 
үдерістер жедел жүреді

2.7 Кəмелеттік немесе 
жігіттік шақ

17-21 жас 
(бозбалалар)
16-20 жас 
(бойжеткен-
дер)

Барлық мүшелер мен 
мүшелер жүйесінің 
қалыптасуы толығымен 
жетіледі. Жүйке жүйесі мен 
ішкі секреция бездерінің 
қызметі бірімен-бірі 
үйлесімді жүреді.Ми 
қыртысының реттеу қызметі
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18-кестенің жалғасы
артады. Тежелу үдерісінің 
басымдылығы байқалады. 
Жұмысқа қабілеттіліктері 
арта түседі. Жеке 
мүшелердің өсуі тоқтайды. 
Жыныстық тұрғыдан да 
толық жетіледі

3                                             Ересектік шақ
3.1 Кемелге келу 
3.1.1 Кемел жас немесе 

ересектік мерзімнің 
1-жартысы

22-35 жас 
(ерлер)
21-35 жас 
(əйелдер)

Адамның өсуі (ерлерде 
25, əйелдерде 23 жаста) 
тоқтайды, организмнің 
құрылымы мен қызметі 
толық қалыптасады, іс-
əрекеті белсенді жəне 
тиянақты болады. Қоғам 
алдындағы жауапкершілігін 
толық сезінеді

3.1.2 Кемел жас немесе 
ересектік мерзімнің 
2-жартысы

36-60 жас 
(ерлер)
36-55 жас
(əйелдер)

Жүйке жəне эндокриндік 
жүйелері өзгеріп, қайта 
қалыптасады, организм 
қызметі күрделі өзгерістерге 
душар болады, климакс 
кезеңіне сəйкес кейбір 
аурулардың алғашқы 
белгілері біліне бастайды

3.2 Егде жас немесе 
мосқалдық кезең

60-74 жас 
(ерлер)
55-74 жас 
(əйелдер)

Қимыл əрекеті баяулайды, 
зат алмасу қарқыны 
бəсеңдейді. Жүйке 
жүйесінде тежелу айқын 
басымдылық көрсетеді, 
реттеу қызметі де баяулайды. 
Кейбір гормондар бөлінуі 
азаяды. Сүйек құрамында 
бейорганикалық заттар 
мөлшері арта бастайды. 
Организм тез қартаяды, 
компенсациялық қабілеті 
азайып, бейімделу 
төмендейді. Сондықтан 
олар осы жас кезеңдерінде 
кездесетін ауруларға жиі 
шалдығады
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3.3 Қариялық немесе 

кəрілік жас
75-90 жас 
(ерлер мен 
əйелдер)

Организм тозып, инволюция 
– кері даму, қайту байқалады, 
негізгі қызметтер күрт 
төмендейді, қызметтік 
қорлар сарқылып төтенше 
жағдайларда өлім қаупі 
төнеді

3.4 Ұзақ өмір 
сүрушілер

90 жастан 
асқандар

Организм қызметі əлсірейді, 
тірек-қимыл əрекеті 
үйлесімсіз болады, қол-аяғы 
қалтырайды, зат алмасу 
қарқыны төмендейді, 
жүйкесі қажиды, тежелу 
құбылысы дендейді, ұйқы 
нашарлайды, талдағыштар 
жүйесі кемшін келеді, есте 
сақтау қабілеті төмендейді. 
Дегенмен ширақ қарттар да 
кездеседі

Жоғарыдағы классификациямен қатар балаларды тəрбиелеу, 
үйрету жəне оқыту жағдайларын ескеріп, педагогтар:

1. Жаңа туған нəресте (1 ай);
2. Емшектегі бөбек (1 айдан 1 жасқа дейін);
3. Бөбекхана (ясли) жасы балбөбектер тобы (1-4 жас);
4. Мектепке дейінгілер тобы (5-6/7 жас);
5. Мектеп жасындағылар:

5.1. Бастауыш сыныптағы оқушылар (6/7-11 жас);
5.2. Ортаңғы сыныптағы оқушылар (11-14 жас);
5.3. Жоғары сыныптағы оқушылар (14-18 жас) сияқты жас 
кезеңдерінің топтарын ұсынады.

Жалпы алғанда адамның жасын кезеңдерге бөлу ұсыныстары өте 
көп. 18-кестеде көрсетілгендей, əрбір жас кезеңдерінің белгілі бір 
ерекшеліктері болады. Бір кезеңнен екінші кезеңге ауысу уақытын 
«өзгеру мезгілі» немесе ауысу мерзімі деп атайды. Кейбір ғалымдар 
бұл мерзімді мүшелі жас деп те атап жүр. Бірақ оның жас кезеңдері 
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қазақтың мүшелі жасымен сəйкес келе бермейді, дегенмен белгілері 
ұқсайды. Өзгеру мезгілі əр кезеңде де ауыр, организм көп күш 
жұмсайтын кез, ол денедегі біртіндеп жиналған өзгерістерге жаңадан 
бейімделу уақыты. Сондықтан өзгеру мезгілінде адам организмі 
біршама əлсіреп, сыртқы орта жағдайларының өзгерістерін қиналып 
өткізеді. Бұл кезде жүрек, қан тамырлары мен жүйке жүйелеріне 
түсетін салмақ ауыр болады. Өзгеру мезгілін басынан өткізу адамның 
жасы ұлғайған сайын қиын келеді. Жас кезеңдерінің уақыттары 
əртүрлі шектелген. Ол организмнің биологиялық көрсеткіштеріне 
негізделген. Жас кезеңдерінің уақыт шектері (хронологиясы) бол-
сын, оның жеке функциялық көрсеткіштері болсын əлеуметтік 
жағдайларға байланысты ұмытпаған жөн (Қ. Дүйсембин, 2007)

Жеке-дара дамуды неғұрлым нақтырақ бағалау үшін күнтізбелік 
(төлқұжаттық) жаспен қатар биологиялық жасты да ескеру  
ұсынылады. Бұл əрбір организм үшін өзіңе ғана тəн даму темпінің 
болуымен байланысты. Сондықтан да биологиялық дамудың жеке 
жас кезеңдерінің мерзімдері үнемі күнтізбелік жаспен сəйкес келе 
бермейді.  Биологиялық жас дене дамуы (бой, салмақ жəне т.б.), 
қаңқаның сүйектерінің қатаю мерзімі, жыныстық есею дəрежесі 
сияқты көрсеткіштердің жиынтығы бойынша бағаланады. 

Шынайы жастың нақты сипатын бұдан да едəуір қиындататын 
фактор акселерация үдерісі болып табылады. Бұл үдеріс дене 
дамуының жылдамдауы, мерзімінен бұрын ерте жыныстық жетілу, 
дене мөлшерінің артуы сияқты  негізгі ерекшеліктерімен сипаттала-
ды. Мəселен, Мəскеу қаласының жасөспірімдері мен бозбалалары 
1923-1925 жылдармен салыстырғанда 10-13 см-ге өскен, оларда дене 
салмағы 9-11 кг-ға артқан. 1979 жылғы 12 жасар ер балалардың бойы 
1930 жылдағылардан 11 см, салмағы 10 кг артық болған. ХХ ғасырда 
өмір сүрген Алманиядағы балалар мен жасөспірімдердің белгілі бір 
жас кезіндегі көрсеткіштері ХІХ ғасырдағылардан артық болған. 
Жыныстық жетілу көрсеткіштерінің бірі – алғашқы етеккір Ленин-
град (қазіргі Санкт-Петербург) оқушыларында 1927-1930 жылдары 
орта есеппен 14 жас 2 айда басталса, 80-жылдардың аяғында 12 жас 
11 айда байқалған. 

Қ. Дүйсембин (2007) еңбегінде мұндай мəліметтердің қазақ 
балаларының өсуінде де кездесетіні қарастырылған. Айталық, 1976 
жылғы Алматы қаласының 13 жастағы оқушыларының бойы орта 
шамамен, 152 см, салмағы 44,17 кг, кеуде шеңбері 78,13 см болса 
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(Алиакбарова 1995), 1950 жылдары ол көрсеткіштер 146,6 см, 37,03 
кг, 70,67 см (Шəкенов, 1960) болған. 

Өсу мен даму акселерациясының бірнеше белгілері бар:
4) Жаңа туған нəрестелердің ірі болуы (1970-1980 жылдары Ал-

матыда туған нəрестелер 1950-1955 жылдары туған нəрестелерден 
3-4 см ұзын, 0,4-0,5 кг ауыр);

5) Белгілі бір жас мерзімінде балалар мен жастардың денесінің 
ірі болуы (жоғарыдағы Мəскеу мен Алматы қаласындағы оқушылар 
мəліметтері);

6) Ерте жыныстық жетілу (қазіргі жастарда жыныстық 
жетілу белгілері 1,5-2 жыл ерте басталып, ерте аяқталады; оның 
белгілері:мысалы, (жоғарыдағы Ленинград (қазіргі Санкт-Петер-
бург) оқушылары мəліметтерін қараңыз) қыздардың етек кірінің 10-
12 жаста басталып, сүт бездерінің ерте жетілуі, жамбас сүйектерінің 
өсуі);

7) Баланың сүйегі ерте қатады (сүйектің қатуының белгісі: 
баланың сүт тістері 1-2 жыл ерте шығып, тұрақты тістері пайда бо-
лады, маңдай еңбегі ерте жабылады – қазіргі кезде баланың маңдай 
еңбегінің 9-10 айда жабылуы қалыпты жағдай деп есептеледі);

8) Жастардың бойының өсуі ерте тоқталады: қалыпты 
жағдайларда жігіттерде 22-24 жаста (25 жасқа дейін), қыздарда 20-
20 жаста (23 жасқа дейін) бойының өсуі тоқталса, акселераттарда 
өсу 2 жылдай бұрын аяқталады, яғни жігіттердің бойы 20-22 жаста, 
қыздардың бойы 18-20 жаста өсуін тоқтатады.   

Даму үдерісі жылдамдаған акселерат-балалармен қатар дене да-
муы мен жыныстық жетілуі кешеуілдеген, баяу дамитын ретардант-
балалар да бар. Сондықтан бір күнтізбелік жастың биологиялық 
жағынан əртүрлі балалар контингентін біріктіруі сирек жағдай емес. 

Дене тəрбиесі мен спорттық жетілдіру үдерісінде спортпен 
шұғылданушылардың тек күнтізбелік жасын ғана емес олардың 
биологиялық жасын, дамуының жеке-дара ерекшеліктерін де ескеру 
қажет. 

Физиологиялық қызметтің жасқа сай ерекшеліктері

Организмнің өсуі мен қалыптасуы, оның сыртқы ортамен өзара 
əсерінің тиімділігі көбінесе, жүйке жүйесінің дамуына, ең бастысы 
оның жетекші бөлімі – ми қыртысына байланысты. 
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Жоғары жүйке қызметінің жасқа байланысты ерекшеліктері

Балалар дамудың жас кезеңдерінің жеке сатыларында жоғары 
жүйке қызметінің арнайы ерекшеліктерімен сипатталады. 

Бастауыш мектеп жасында жоғары жүйке қызметінің жетілуі 
тəн. Бұл кезеңде жүйке үдерістерінің күші мен жылдамдығы артады, 
ішкі тежелу күшейеді, нəтижесінде қозу мен тежелу үдерістерінің 
өзара əсері мектеп жасына дейінгі балаларға қарағанда жоғары тепе-
теңділікпен (салмақтылықпен) сипатталады. Оларда шартты мен 
өшу сияқты ішкі тежелулер түрлері 5-7 жастағы балаларға қарағанда 
айтарлықтай жылдамырақ түзілетіні байқалған. Мысалы, шартты 
тежелу 5 жастағы балаларда 30 рет бекітілмей барып бірақ түзілсе,  
ал 12 жастағы балаларда 4 рет бекітілмеген соң түзіледі. 

Бастауыш мектеп жасында шартты рефлекстік байланыс 
түзу қабілеттілігі жоғарылайды. Мəселен, 10-12 жастағы ба-
лаларда қарапайым (жай) тітіркендіргіштерге сияқты күрделі 
тітіркендіргіштерге де оң шартты рефлекстер жедел қалыптасады 
жəне айтарлықтай тұрақтылықтарымен сипатталады. Осылармен 
қатар балаларда рефлекстік реакциялар көбіне жайылған сипатта 
болады. Бұл – қозу үдерісінің айқын иррадиациясының нəтижесі. 
Осының салдарынан ішкі тежелу күші əлі жеткіліксіз, ересектерге 
қарағанда дифференциациялау (ажырату) қиынырақ қалыптасады. 
Аса күшті əсер еткен кезде балаларда шектен тыс тежелу салыстыр-
малы жылдам дамиды. 

10-12 жаста ересектерге тəн, яғни секундына 10-12 тербеліс 
болатын мидың биоэлектрлік белсенділігінің альфа-ырғағы 
жиілігі көрінеді. Сонымен қатар балалар электроэнцефалограм-
масы айтарлықтай вариабелдікпен сипатталады, мидың түрлі 
аймақтарында электрлік белсенділік жиіліктерін таратуда едəуір 
айырмашылықтар байқалады.

Бастауыш мектеп жасында сөйлеу қызметі белсенді жүреді, ойлау 
қарқынды дами бастайды, бірінші жəне екінші сигналдық жүйелердің 
өзара байланысы жетіле түседі. Сөздік ақпарат неғұрлым нақтырақ 
жəне толық болады. Тітіркендіргіш ретінде сөз бен қозғалыс қызметі 
арасында уақытша байланыстар күшейе түседі. Осының  арқасында 
өз қозғалыстарын тереңірек əрі алуан түрлі сөзбен жеткізу қабілеті  
жоғарылайды. 

Дене тəрбиесі мен спорттық жетілдіру сигналдық жүйелердің 
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барынша нəзік өзара қатынастарына əкеледі жəне сөз бен ойлаудың 
қозғалыс қызметіне ықпалын кеңейтеді. 

Жасөспірімдік жас (орта буын) жыныстық жетілуге сай 
бой мен дене дамуының қарқынды дамуына сəйкес келеді. Бұл 
үдеріс қыздарда 11-12 жас, ал ұлдарда 13-14 жастарда басталады. 
Жыныстық жетілу үдерісіне байланысты:

1-фаза – препубертанттық немесе жыныстық жетілу алды кезеңі;
2-фаза – жыныстық жетілудің күшеюі мен сыртқы белгілерінің 

көрінуімен сипатталатын пубертантты (жыныстық жетілу кезеңі);
3-фаза – жоғары мектеп буын жасында жалғасатын жыныстық 

жетілудің аяқталуымен байланысты постпубертантты (жыныстық 
жетілуден кейінгі)  кезеңдер деп 3 фазаны бөліп қарастырады. 

Жасөспірімдік шақ бірнеше айрықша ерекшеліктерімен си-
патталады. Жасөспірімдерде қозу үдерістері басымырақ болады, 
дифференциациялық тежелу едəуір нашарлайды, тітіркенуге шарт-
ты рефлекстік реакциялар азырақ адекватты (барабар) келеді жəне 
барынша айқын көрінетін  «екпінді, ағынды, қызулы» сипат тəн. 
Осымен бір жағынан, жасөспірімнің қимыл əрекеттерінің қажет 
емес бұлшық еттердің жиырылуымен қосымша қозғалыстарының 
көп болуымен жиі ерекшеленуі түсіндіріледі. Бұл жастағы бала-
ларда шартты рефлекстер мен ажыратудың (дифференциалдаудың)  
түзілуінде уақытша қиындықтар байқалуы мүмкін. 

Жасөспірімдер қуаныштан жабырқаңқылыққа  (көңілсіздікке) 
немесе керісінше қуанышты күйге тез ауысуымен көрінетін 
психикалық тұрақсыздықпен сипатталатын мінез-құлықтарындағы 
жоғары эмоциялық күймен ерекшеленеді.  Бұл өзгерістер уақытша 
сипатта болады, аталмыш жас кезеңіне тəн нейро-гуморалдық 
өзгерістердің салдары болып табылады. 

Жыныстық жетілу кезеңі ретінде жасөспірімдік жас жы-
ныс бездерінің ішкі секрециялық қызметтерінің белсенуімен 
ерекшеленеді. Гипофиз бен қалқанша бездермен жыныс бездерінің 
өзара əсерлесуінен алдыңғы балалық шаққа тəн организмдегі 
нейроэндокриндік жəне нейро-гуморалдық қатынастар өзгеріске 
түседі. 

Кəмелеттік (жігіттік) немесе жоғары мектеп жасына өту жоғары 
жүйке қызметінің əрі қарай жетілдірілуімен байланысты. Ми 
қыртысының анализ-синтездік қызметтерінің деңгейі жоғарылайды, 
жалпылау қызметі күшейеді, сөз сигналдарының рөлі артады, сөздік 
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тітіркендіргіштерге латенттік кезең азаяды. Ішкі тежелу күшейеді, 
жүйке үдерістері барынша тепе-теңділікпен, салмақтылықпен си-
патталады. Ми қыртысының электрлік белсенділігінің қалыптасуы 
аяқталады, 17-18 жаста оның қызметі жеткілікті дəрежеде жетіледі. 

Зат жəне энергия алмасудың жасқа сай ерекшеліктері

Мектеп жасындағы  балалардың зат алмасу үдерістерінің 
ерекшеліктері түзілген энергияның ересектерге қарағанда одан 
да айтарлықтай үлесінің организмнің өсу жəне даму үдерістеріне, 
яғни пластикалық алмасуға жұмсалуында болып табылады. Осыған 
орай, спорттық шынығу кезіндегі энергия шығыны тек сол энер-
гия көздерін толтыру қажеттілігімен ғана шектелмей өсу жəне даму 
үдерістерімен де байланысты келеді. 

Белок алмасу. Ересектерге қарағанда балалар организмінің 
белокқа қажеттілігі жоғары. Неғұрлым бала кіші болған сайын, 
соғұрлым өсу үдерісі қарқындырақ жүруге сəйкес белокқа қажеттілік 
те артады (19-кесте).

Мəселен 4-7 жастағы балалардың 1 кг салмағына 3,5-4 г, 8-12  
жастарда – 3 г, 12-15 жастарда 2,5-3,5 г, ал ересектерге – 1-1,5 г белок 
қажет. Себебі балаларда белок синтезі белоктың ыдырау үдерісіне 
қарағанда басымырақ келеді. Өсіп келе жатқан организм үшін оң 
азотты баланс тəн, яғни организмге түсетін тағам құрамындағы 
белоктағы азот мөлшері зəрмен бөлініп шығатын азот мөлшерінен 
артық болады. 

19-кесте
Белоктың тəуліктік қажет мөлшері

Адамның жасы Белок мөлшері, г/кг

2-3 айдан 1 жасқа дейін 4,0-5,0

2-3 жас 3,5-4,0

12-15 жас 2,5-3,5

15-17 жас 2,0-3,0
17-21 жас 1,5-2,0
21-50 жас 1,0-1,3
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Пайдаланылған белоктардың санымен қатар сапасы да маңызды. 
Белоктардың толық құндылығы синтезделуге қажетті амин. 
қышқылдарының болуымен анықталады. Организмге ауыстырыл-
майтын амин қышқылдарының жеткілікті дəрежеде түсуінің мəні 
айтарлықтай зор. Белок тапшылығы бала организмі дамуын баяу-
латады. Ал спортпен шұғылданатын балаларда, əсіресе, бұлшық ет 
массасының елеулі артуы жағдайларында белокқа қажеттілік 1,5-2 
есе жоғарылайды. 

Май алмасу. Май жəне май тəріздес заттар өсу үдерісінде 
айтарлықтай рөл атқарады. Олардың жүйке жүйесінің морфология-
лық жəне функциялық жетілуінде маңызы аса зор. Сонымен қатар 
майлар жасуша мембранасының түзілуіне қажет. Дененің 1 кг 
салмағына майдың тəуліктік нормасы 5-6 жаста – 2,5 г, 10-11 жаста 
– 1,5 г, 16-18 жаста – 1 г-ды құрайды. 

Майларды артық қолдану салдарынан олар қорға жиналуы 
мүмкін. Əсіресе, олардың көбі организмде қозғалыс белсенділігі аз 
болған жағдайларда қорға жиналады. Майлардың артық мөлшері 
зат алмасу, ас қорыту үдерістерінің бұзылуына əкеліп, дене дамуына 
теріс ықпал етеді. Балаларда май алмасу тұрақсыз сипатқа ие. 

Көмірсу алмасуы. Балаларда көмірсу алмасуының қарқынды-
лығы жоғары келеді. Бұл оларда көмірсулардың тек негізгі энер-
гия көзі болып қоймай, сонымен қатар жасуша қабырғасымен 
бірге дəнекер ұлпасының  түзілуін қамтамасыз ететін маңызды 
пластикалық (құрылымдық) қызмет атқаруымен байланысты         
(20-кесте).

20-кесте
Көмірсудың тəуліктік қажет мөлшері

Адамның жасы Көмірсу мөлшері, г/кг

6 айдан 1 жасқа дейін 113
1-1,5 жас 160
1,5-2 жас 192
3-4 жас 233
5-6 жас 252
7-10 жас 324
11-13 жас 382
жігіттер 422
қыздар 367
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Балалар тəулігіне тағаммен 4-7 жаста – 280-300 г, 8-13 жаста – 
350-370 г, 14-17 жаста 450-470 г көмірсу қабылдау қажет.

Ересек адамдарға қарағанда балаларда көмірсу алмасуының 
реттелуі азырақ жетілген. Бұл көмірсу ресурстарының неғұрлым 
баяу мобилизациясымен, сонымен қатар жұмыс кезінде 
көмірсу алмасуының қажетті қарқындылығын сақтап тұруда 
аз қабілеттілігімен көрінеді. Мəселен, 500 м жүгіру, 5 км кросс 
сияқты қызу спорттық əрекеттер кезінде ересектерге қарағанда 
жасөспірімдер мен бозбалаларда  қандағы қант деңгейі жиірек 
төмендейді. Əсіресе, бұл ұзақ уақытта орындалатын монотон-
ды (бірсарынды) жаттығуларға тəн. Эмоцияға қанық, сезімге бай 
сабақтар, сан алуан ойын жаттығуларын қолдану қандағы қанттың 
қалыпты деңгейінің сақталуына əкеледі. 

Су жəне тұз алмасу. Су бала денесі массасының 80%-ға жуығын 
құрайды. Организмнің дамуы барысында су мөлшері ересектердегі 
мөлшерге (дене массасының 68-72%-ы) дейін азаяды. Неғұрлым 
бала кіші болған сайын соғұрлым ол тез дамитындықтан оның суға 
деген қажеттілігі де арта түседі. Мəселен, суға тəуліктік қажеттілік 
1 кг дене массасына шаққанда 6 жаста 100-110 г, 14 жаста – 70-85 г, 
18 жаста – 40-50 г-ды құрайды. Жас артқан сайын тұтынатын судың 
салыстырмалы мөлшерінің азаюына қарамастан  оның абсолюттік 
мөлшері артып отырады. Бұл жас өскен сайын бала денесінің 
массасының артуымен байланысты. Сондықтан тəулігіне пайдалана-
тын судың жалпы мөлшері ересектерге қарағанда балаларда азырақ 
болады. Мысалы, бұл көрсеткіш ересектерде 2200-2500 мл болса, 
ал 6-10 жастағы балаларда  1600-2000 мл-ды құрайды. Балаларға 
суды жылдам жоғалтып жəне оны тез қорға жинау қабілеті, яғни 
жоғары гидролабилділік қасиет тəн. Бұл су алмасуының жүйкелік 
жəне гуморалдық (эндокриндік) реттелуінің жеткілікті дəрежеде 
жетілмеуі негізделеді. 

Минералдық заттардың, олардың ішінде ең бастысы каль-
ций мен фосфор сүйек ұлпаларының қалыптасуында маңызы 
зор. Ол заттарға қажеттілік қарқынды өсу кезеңдерінде, əсіресе, 
жасөспірімдердің жыныстық жетілу кезеңінде арта түседі. Мысалы, 
кальцийге тəуліктік қажеттілік 6-7 жаста 0,3-0,5 г, ал жоғары мектеп 
жасындағы оқушыларда 1,0 г болады. 

Организмнің қалыпты дамуы үшін минералдық заттардың тек 
абсолюттік мөлшері ғана емес, олардың қатынасы да маңызды. 
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Мəселен, мектепке дейінгі жастағы оқушылардың тəуліктік рацио-
нында кальций мен фосфордың мөлшері шамалас болуы тиіс болса, 
ал одан жоғары жас кезеңдерінде фосфор мөлшері екі есеге дейін 
артық болуы қажет (21-кесте). 

21-кесте
Балалар организміне қажетті минералдық заттар мөлшері, 

тəулігіне мг
Баланың жасы кальций фосфор магний

1 жасқа дейін 1000 1500 -
1-3 1000 1500 140
4-6 1000 1500 220
7-10 1200 2000 360
11-13 1500 2500 400
14-17 1400 2000 530
ересек 4500 2000 -

Өсіп келе жатқан организм үшін, сонымен бірге натрий, хлор, 
темір де аса қажет. Алайда, ересек адамдарға қарағанда балалардың 
аталмыш минералдық заттарға тəуліктік қажеттілігі 1,5-2 есеге 
кемірек келеді. Осымен қатар балалардың зат алмасу үдерістерінде 
мыс, мырыш (цинк), кобальт, марганец сияқты микроэлементтердің 
де алатын өзіндік орындары бар. 

Энергия алмасу. Ересек адамдарға қарағанда балалар-
да энергиялық алмасу жоғары болады. Мысалы, салыстыр-
малы тыныштық күйде (негізгі алмасу) 1 кг масса мен дене 
беткейінің бірлігіне энергия шығыны ересектерге қарағанда 8-10 
жаста 2-2,5 есе жоғары келеді. Балалар организмі биоэнергети-
касы қарқындылығының барынша жоғары болуы өсу мен даму 
үдерістерінің салдары болып табылады. Жəне де еске сала кететіні 
бала неғұрлым жас болған сайын соғұрлым жоғары болады. 

Энергияның көп шығындалуы тек күшейтіле жүріп жатқан 
пластикалық үдерістерге ғана емес, ересектерге қарағанда 
айтарлықтай қарқынды жүретін тыныс алу, жүрек-тамыр жүйелері-
нің жұмыстарымен, сонымен қатар жылу шығындаудың көп болуы-
мен де байланысты. Балалардың дене беткейінің ауданы дене мас-
сасымен салыстырғанда үлкен болып келетіндіктен ол қоршаған 
ортаға жылуды көбірек шығарады.  Мəселен, негізгі алмасу күйінде 
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энергия шығыны дененің 1 м2 беткейіне 10 жастағыларда 49,5 ккал 
болса, 16-18 жастағыларда 43 ккал тең болады. 

Дене жүктемелерін орындау кезіндегі энергия шығыны, соны-
мен қатар адамның жасына да тəуелді болып келеді. Бірдей дене 
жүктемесін орындау кезінде ересектерге қарағанда жасөспірімдерде 
энергиялық алмасу жоғары болады. Жас артқан сайын сол бұлшық 
ет жүктемесіне энергия шығыны төмендей бастайды. Жүріс кезінде 
шығындалатын энергияны зерттеу барысында 1 м жолға неғұрлым 
балалар үлкен болған сайын, соғұрлым энергиялық шығындардың 
аз болатыны дəлелденген. Велоэргометрде жүктемені орындау 
кезінде 1 минутта 1 кгм жұмысқа 8-9 жастағы балалар 7,6 мл, ал ере-
сек тұлғалар – 5,4 мл оттегі жұмсаған, яғни балаларға қарағанда 1,4 
есеге аз оттегі пайдаланған. 

Сайып келгенде, жас ұлғайған сайын бұлшық ет жұмысының 
үнемділігі арта түседі (22-кесте). Мұны, сонымен қатар организмнің 
дамуы барысында механикалық тиімділіктің өсуі де көрсетеді. Вело-
эргометрде жұмыс орындау кезінде ол ересектерде – 15-20% бол-
са, 6-9 жастағыларда 12,3%-ға тең болған. Спорттық жаттықтыру 
ықпалынан жаттығулардың энергиялық құндылығы төмендейді. Жас 
спортшыларда спортпен шұғылданбайтын құрдастарына қарағанда 
оттегіні пайдалану аз дəрежеде артатыны байқалған. 

22-кесте
Дененің 1 кг массасына жұмсалатын тəуліктік энергия мөлшері

Жасы Энергияның тəуліктік мөлшері, 
кДж/кг

1-3 ай 462-504
3-6 ай 420-462
6-12 ай 378-420
2-6 жас 294-315
7-11 жас 252-294
11-15 жас 189-281
Ересек адам 147-168

Балаларда, сонымен бірге қызу бұлшық ет əрекеті кезінде алма-
су артуының максималды деңгейі де азырақ келеді. Мəселен, 10-11 
жаста оттегіні пайдалану негізгі алмасумен салыстырғанда макси-
малды 9-10 есеге артуы мүмкін болса, ал ол ересектерде 15-20 есе 
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болады. Организм дамуының жеке-дара  темптеріне (қарқынына) 
ОМП-дың тəуелділігі анықталған. Дене дамуы темпі бойын-
ша өздерінің құрдастарын басып озған жасөспірімдерде қалыс 
қалғандарға қарағанда ОМП жоғарырақ болып келеді. 

Жас спортшыларда спортпен шұғылданбайтындарға қарағанда 
энергиялық алмасудың максималды деңгейі жоғарырақ болады. Мы-
салы, 16-17 жастағы спортпен айналыспайтын балаларға қарағанда 
спортшыларда ОМП 50-60% жоғары. 

Қан жəне қан айналу жүйесінің жасқа сай ерекшеліктері

Қан айналымдағы қан көлемі (дене салмағына қатысты алғанда) 
жасқа байланысты: 1 жасқа дейінгі балаларда – 11%, ересектерде – 
7%, 1 кг дене салмағына шаққанда 7-12 жастағы балаларда – 70 мл, 
ал ересектерде – 50-65 мл болады. 

Қанның формалы элементтеріне де жасқа  байланысты 
ерекшеліктер тəн. 1 жастағы сəбиде эритроциттер мөлшері 6-6,5 
млн/мм3 болса, жас артқан сайын ол 4-5 млн/мм3 дейін төмендейді. 

Организмнің даму барысында қандағы гемоглобин концен-
трациясы да ұлғаяды. Мысалы, ұлдар мен ерлерде 8-9 жаста 13,8, 
10-11 жаста 14,4, 12-13 жаста 13,7, 14-15 жаста 15,1, 16-17 жаста 
15,1, 20-25 жаста 15,5 г/%  болады. Ересектермен салыстырғанда 
балаларда гемоглобин мөлшерінің төмен болуынан қанның 
оттектік сыйымдылығының да біршама төмен болуы түсіндіріледі                      
(23-кесте).

23-кесте
Ерлер мен ұлдардағы қанның оттектік сыйымдылығы жəне ар-

терия қанындағы оттегі мөлшері
Жас

Көрсеткіштер 3-7 8-9 10-11 12-13 14 15 16-17 20-30
Қанның оттектік 
сыйымдылығы (%) 16,8 17,4 17,9 18,0 18,8 19,2 19,0 19,7

Артерия қанындағы 
О2  (%) 16,5 17,0 17,4 17,5 18,3 18,8 18,3 19,0

Сəбидің алғашқы күндерінде қандағы лейкоциттер мөлшері                   
(1 мм3 10 000-15 000) көп болады. Сəби өсе келе лейкоциттер 
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мөлшері төмендей отырып, 8-10 жасқа келгенде  ересек адамның 
деңгейіне жетеді. Лейкоцитарлық формулада да жасқа байла-
нысты айтарлықтай өзгерістер орын алады. Жас артқан сайын 
нейтрофилдердің  пайызы артып, ал моноциттер мен лимфоциттердің 
мөлшері төмендей бастайды. Мектепке дейінгі жастағы балалар-
да қандағы нейтрофилдердің көп болмауы нəтижесінен қанның 
фагоцитарлық қызметі төмен болып келеді. 

Бұлшық ет əрекеті қан жүйесіндегі айтарлықтай өзгерістермен 
қатар жүреді. Жасөспірімдер мен бозбалаларда ересектерге қараған-
да бұлшық ет жұмысынан кейін қанның бірнеше көрсеткіштерінің, 
лейкоциттер, эритроциттер, тромбоциттер мөлшерінің, қан ұюы 
жоғарылауы сияқты  айтарлықтай өзгерістері мен олардың қалпына 
келуінің неғұрлым ұзақ кезеңі тəн.  Сонымен қатар 12-14 жастағы 
жасөспірімдерде қанның жекеленген көрсеткіштерінің əртүрлі 
бағыттағы өзгерістері айғақталған. Бұл осы кезеңдегі организм 
қызметінің нейрогуморалдық реттелуінің қайта құрылуымен байла-
нысты. 

Түрлі жас кезеңдерінде жүрек-тамыр жүйесі өзіңе тəн 
ерекшеліктерімен сипатталады. Ол ең бастысы онтогенездің 
əртүрлі кезеңдеріндегі  зат жəне энергия алмасудың арнайы өзіндік 
өзгерістеріне негізделеді. 

Жүрек. Балалардың жүрек бұлшық еті үшін миокардтағы 
тотығу үдерістерінің айтарлықтай күшеюімен анықталатын энергия 
шығынының жоғары деңгейі тəн.  Бұл бұлшық еттердің оттегіні көп 
пайдалануымен көрініс береді. 

Баланың  өсу жəне даму үдерістері барысында жүректің массасы 
ұлғайып отырады. Жүрек салмағы ұл балаларда 9-10 жаста 111,1 г 
болса, ересек тұлғаларда 244,4 г, яғни ересектермен салыстырғанда 
2 есеге аз болады.   Осылармен қатар жүрек бөлімдерінің қатынасы 
да өзгеріске ұшырайды жəне оның гистологиялық құрылымы 
да қайта құрылады. Жүрек массасының ұлғаюы көбіне, сол жақ 
қарынша есебінен жүзеге асырылады. Жүйелі түрде жаттықтыру 
жүрек бұлшық еті массасының ұлғаюын тудырады. Мысалы, 
жас жүзгіштерде, шаңғышыларда, велосипедшілерде, орташа 
қашықтыққа жүгіретін желаяқтарда басқа спортшыларға қарағанда 
жүрек мөлшері көбірек ұлғаяды. 

Жүректің жиырылу жиілігі. Жас артқан сайын ЖЖЖ төмендеп 
отырады: тыныштық күйде жаңа туған нəрестеде 135-140 екп/мин, 7 
жаста – 85-90 екп/мин. болса, 14-15 жаста ересектердегі мөлшермен 
шамалас болып келіп, 70-80 екп/мин-ты құрайды.  
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Балаларға жүрек қызметінің тұрақты емес ырғағы тəн. Ол 
ішкі жəне сыртқы тітіркендіргіштердің ықпалынан айтарлықтай 
өзгерістерге ұшырап отырады. Мысалы, қоршаған орта температу-
расы жоғары болса, ЖЖЖ-нің артуына, ал төмен болса, керісінше, 
азаюына əкеледі. 

Спорттық жаттықтыру ЖЖЖ мəнді ықпал етеді. Жас спортшы-
ларда, əсіресе, төзімділік жаттығуларымен айналысатындарда са-
лыстырмалы тыныштық күйінде ересектердегі іспеттес брадикардия 
байқалады. Алайда, ол азырақ көрінеді. 

72-сурет. Түрлі жас кезеңдеріндегі (абсцисса осі бойынша) оқушылардың 
бірдей жүктеме кезіндегі жүректің жиырылу сомасы (ордината осі 

бойынша) (В. М. Волков бойынша)

ЖЖЖ жасқа байланысты барынша өзгерістері бұлшық ет əрекеті 
кезінде аңғарылады. Бірдей аэробты жүктеме кезінде ЖЖЖ жасқа 
сай төмендеп отырады. Жүктемесі бірдей сол жұмыс жүрек қызметін 
азырақ интенсивтендіру  арқасында неғұрлым үнемді жүзеге асы-
рылады (72-сурет). Мысалы, 12-14 жастағы ұл балалар ЖЖЖ 130 
екп/мин. болып 70 ваттан аспайтын жұмысты орындай алса, ал 18 
жастағылар 122 ваттан аспайтын жұмысты орындай алады. 

Балалар мен жасөспірімдер организмі үшін жүктеме мөлшерінің 
жоғарылауы (жаттығулар қуаттылығының, ұзақтығы мен қайталау 
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жаттығулары санының артуы, демалыс интервалының азаюы) ере-
сек организмге қарағанда қымбатқа түседі. Мысалы, 9-11 жастағы 
балаларда жүктемені 1 кгм арттыру кезінде жүректің соғуы жиілеп, 
1 с-та 8,2-9,4 екп/мин. болса, 12-13 жастағыларда – 6,4-9,5 екп/мин, 
ал ересектерде – 3,6-5,3 екп/мин. болады. 

Балаларда қызу дене жаттығулары кезінде максималды ЖЖЖ 
олардың жасымен кері тəуелділікте болады, яғни бала кіші болған 
сайын соғұрлым оның мəні жоғары.  Мектеп жасында максимал-
ды ЖЖЖ анықтаудың қарапайым ережесі ретінде мына формула 
қолданылады: ЖЖЖмакс = 220-жас (жылмен) (8-тарауда ЖЖЖмакс 
анықтау қарастырылған болатын). Мысалы, 10 жастағы балалар-
да максималды ЖЖЖ орта есеппен 210 екп/мин. (220-10 (жас)) 
құрайды. Түйіндей келе, тыныштық күйдегі ЖЖЖ сияқты кез 
келген жұмыс кезіндегі ЖЖЖ бірдей максималды емес аэробты 
жүктемелерде жəне максималды ЖЖЖ ересектерге қарағанда бала-
ларда жоғары болады. 

Əртүрлі жастағы тұлғаларда дене жаттығуларын орындағаннан 
кейін ЖЖЖ қалпына келуі жүктеменің мөлшеріне де тəуелді болып 
келеді. Максималды қуаттылықты ұзақ емес жүктемелерден кейін 
ЖЖЖ қалпына келуі ересектерге қарағанда 11-14 жастағы балалар-
да тезірек жүреді. Қызу жəне ұзақ уақыттық жаттығулардан кейін 
ЖЖЖ қалпына келу кезеңі жас артқан сайын қысқара түседі. Бұл 
жұмысқа қабілеттіліктің жоғарылауымен байланысты. 

Систолалық қан көлемі жəне жүректің қан айдау қызметі 
(жүректің минуттық қан көлемі) жас ұлғайған сайын жоғарылайды. 
Систолалық қан көлемі 7 жаста 23 мл, ал 13-16 жаста 50-60 мл бо-
лады. Оның артуы жүректің минуттық қан көлемінің жоғарылауына 
əкеледі. Тыныштық күйде жүректің минуттық қан көлемі 6-9 жаста 
2,6 л/мин, 10-12 жаста 3,2 л/мин, 13-16 жаста 3,8 л/мин-ге жетеді. 
Дегенмен дене масасының 1 кг-на шаққанда басқадай сипатты 
иеленеді: неғұрлым жас артқан сайын, соғұрлым жүректің қан ай-
дау қызметі төменірек болады. Сайып келгенде, балаларға жүректің 
неғұрлым қызу қызметі тəн болып келеді. 

Бұлшық ет жұмысы кезінде ересектерге қарағанда балалар-
да систолалық қысым мен жүректің қан айдауы азырақ артады.  
Балалардың өсуі мен дамуы барысында максималды систолалық қан 
көлемі көбірек болады. Мəселен, ол 8-9 жастағы балаларда 70 мл, 14-
15 жаста 100-120 мл, ересектерде 110-130 мл-ге жетеді. 8-9 жастағы 
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балаларда қызу бұлшық ет əрекеті кезінде жүректің минуттық қан 
көлемі максималды 13-16 л/мин, 14-15 жастағы жасөспірімдерде  
20-24 л/мин. дейін жетуі ықтимал. Сəйкесінше, 8-9 жаста тыныштық 
күймен салыстырғанда жүректің қан айдауы 4 есеге, 14-15 жаста 5-6 
есеге, ал ересектерде 6-7 есеге артады. 

Сонымен, жас артқан сайын жүректің потенциалдық 
мүмкіндіктері жоғарылайды. Бала жүрегі адаптациясының 
айтарлықтай ерекшелігі салыстырмалы жоғары емес систолалық 
қан көлемінің жоғарылауы кезінде ЖЖЖ артуы есебінен жүректің 
минуттық қан көлемінің өсуі болып табылады (Өткен тараулар-
дан біз жүректің минуттық қан көлемі систолалық қан көлемінің 
(СҚК) жүректің жиырылу жиілігіне (ЖЖЖ) көбейтіндісі ретінде 
анықталатынын білеміз: МҚК=СҚКхЖЖЖ).

Балалардың қан айналым жүйесінің ерекшеліктері тыныштық 
күйдегі сияқты бұлшық ет жұмысы кезінде де зат алмасумен тығыз 
байланысты болып келеді. Неғұрлым жоғары қарқындылықты 
энергиялық алмасу, салыстырмалы О2 (1 кг дене массасы-
на) көп  пайдалану балалардың жүрегіне айтарлықтай салмақ 
түсіреді. Сондықтан ересектерге қарағанда балалардың немесе 
жасөспірімдердің жүрегі тыныштық күйдегі іспеттес бұлшық ет 
əрекеті кезінде де біршама қызу жұмыс атқарады. 

Тамырлар жүйесі жəне артериялық қысым. Балалардың 
дамуы барысында қан тамырларының саңылау диаметрі кеңиді. 
Нəтижесінде қан айналымдағы қан көлемі артып, жұмысшы 
мүшелердің оттегімен, ұлпалардың қанмен толық жабдықталуына 
жəне ыдырау өнімдерінің жойылуына жағдай жасалады. 

Тамырлар саңылауларының кеңеюімен қатар жаңа қан тамыр-
лар түзіледі. Бұл əсіресе, дене шынықтыру мен спортпен белсенді 
шұғылданатын балаларға тəн. Жүйелі бұлшық ет əрекеті нəтижесін-
де жаңа тамырлар мен олардың бүйір (коллатералды) тамырларының 
қалыптасуы перифериялық (шеткі) қанайналымның күшеюіне 
əкеледі. 

Жас артқан сайын артериялық қан қысымының да жоғарылайты-
ны белгілі.  Мəселен, тыныштық күйде систолалық қысым 11 жас-
та 95, 15 жаста 109 мм сынап бағанасы тең болса, минималды 
артериялық қан қысымы 11-13 жаста 83, ал 15-16 жаста 88 мм сынап 
бағанасы тең. 

Жасөспірімдер мен бозбалаларда 13-16 жаста кейде 130-140 



394

мм сынап бағанасы дейін жететін систолалық қысымның уақытша 
жоғарылауы – бозбалалық гипертония байқалады.  Бұл жүрек пен 
қан тамырлар жүйесінің дамуы сирек жағдайларда ғана емес син-
хронды (ілеспе)  жүрмеуімен байланысты. Əрі жыныстық жетілу 
кезінде жүректің өсуі қан тамырларының өсуінен озып кетуі де 
ықтимал. Мұның салдарынан жүрекке салыстырмалы жіңішке қан 
тамырлары тұстарынан туындайтын үлкен кедергілерді жеңуге тура 
келеді. Бұл жағдайларды спорт сабақтарында ескеру қажет, яғни дене 
жүктемелерін тыңғылықты индивидуализациялау жəне мөлшерлеу 
(дозасына сай) қажет. 

Ересектерге қарағанда балаларда дене жаттығулары кезінде 
систолалық қысым айтарлықтай азырақ ұлғаяды. Мəселен, макси-
малды қуаттылықты жаттығуларды орындау кезінде 11-12 жастағы 
оқушыларда систолалық қысым орта есеппен 32 мм сынап бағанасы, 
ал  15-16 жастағы  жасөспірімдерде 45 мм сынап бағанасы мен 18-
20 жас аралығындағы  бозбалаларда 50 мм сынап бағанасы дейін 
артады. 

Жүрек-тамыр жүйесінің жасқа байланысты өзгерістері өсіп 
келе жатқан организм қанайналымы реттелуінің ерекшеліктерін 
айғақтайды. Өмірдің алғашқы жылдарында симпатикалық ықпал 
айрықша басымырақ келеді. Организмнің дамуы барысында атал-
мыш басымдық кезеген (вагус) жүйкесі ықпалының күшеюі ая-
сында азырақ көріне бастайды. Нəтижесінде, тыныштық күймен 
қатар, əсіресе, қызу дене жаттығулары кезінде жүрек-тамыр 
жүйелерінің тиімді қызметін қамтамасыз ететін симпатикалық жəне 
парсимпатикалық ықпалдардың өзара əрекеттестігі жұмылдырыла 
құрылады. 

Ересектерге қарағанда бозбала спортшыларда түрлі эмоция-
лар жүрек-тамыр жүйесіне тезірек жəне күштірек əсер етеді. Ұзақ 
уақыттық жағымсыз эмоциялар, сезімдер жүрек-тамыр жүйесі 
реттелуінің бұзылуына əкелуі мүмкін, əрине, бұл факторлардың  
спорттық жетістіктерге жетуде қолайсыз əсер ететіні сөзсіз. 

Тыныс алу жүйесінің жасқа сай ерекшеліктері

Организмнің өсуі мен дамуы барысында өкпе көлемі ұлғаяды. 
Əсіресе, өкпенің қарқынды өсуі 12 жəне 16 жастарда байқалады.  
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Қос өкпенің салмағы 9-10 жаста 395 г, ал ересектерде 1000 г-ға дейін 
жетеді. Өкпенің  өсуі, негізінен альвеолалардың саны емес, олардың 
көлемінің артуы есебінен жүреді. 

Өкпе көлемі мен сыйымдылығының жасқа байланысты 
ерекшеліктері. Жас артқан сайын өкпенің тіршілік сыйымдылығы 
(ӨТС)  мен қалдық көлемнен тұратын өкпенің жалпы сыйымдылығы 
өзгерістерге ұшырайды. Мұнда ӨТС қарағанда қалдық көлем 
азырақ артып отырады. Өкпенің жалпы сыйымдылығы 10 жаста 
2,2-3,1 л болады, яғни бұл ересектердегі көрсеткіштің жартысы-
на тең. Жас спортшыларда жас ұлғайған сайын өкпенің тіршілік 
сыйымдылығының абсолюттік тəріздес салыстырмалы мөлшерінің 
де айтарлықтай артатыны байқалған. Əсіресе, бұл өзгерістер 
14 пен 16 жас аралықтарында айқын көрінеді. Өкпенің жалпы 
сыйымдылығы 15-16 жастағы спортшыларда жаттықпаған ересек 
тұлғалардағымен бірдей болып келеді. 

Өсу жəне даму барысында ӨТС мен оны құрайтын тыныс көлемі, 
тыныс алу мен тыныс шығарудың қосымша көлемдері артып отыра-
ды жəне сонымен қатар олардың арасындағы қатынас та өзгеріске 
ұшырайды (24-кесте).

24-кесте
ӨТС орташа мөлшері (мл)

Жас, жылмен
6 7 8 10 12 15 17

Ұлдар
1200 1400 1440 1630 1975 2600 3520

Қыздар
1100 1200 1360 1460 1905 2530 2760

Жеңіл атлетикамен шұғылданатын, велосипедші мен жүзгіш жас 
спортшыларда спортпен айналыспайтын тұлғалармен салыстырған-
да ӨТС жоғары болады. ӨТС-ның неғұрлым жоғары мөлшеріне 
жас жүзгіштер мен велосипедшілер ие, тіптен, ол көрсеткіштің 
5 л-дан асатын жағдайларда да сирек емес. ӨТС мен тыныс 
алудың қосымша көлемінің артуы неғұрлым айтарлықтай өкпенің 
желденуіне (вентиляциясына) жəне оттектік қордың молаюына 
əкеледі. Жас спортшылар спортпен шұғылданбайтын құрдастарына 
қарағанда өкпелік көлемдерінің үздік қатынасымен еркшеленеді. 
Жаттыққан жасөспірімдер мен бозбалаларда функциялық қалдық 
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сыйымдылықтағы қалдық көлемнің үлесі кемиді, өкпе альвеолала-
рында оттегінің қоры артады. 

Организмнің дамуы барысында тыныс циклінің ұзақтығы, ты-
ныс алу мен шығарудың арасындағы уақыттық арақатынас, тыныс 
тереңдігі мен жиілігі көрсеткіштерімен сипатталатын тыныс режимі 
өзгеріп отырады. Төменгі жастағы балаларға тыныс алудың жиі, 
жеткіліксіз тұрақты ырғағы, аса терең емес тыныс тереңдігі, ты-
ныс алу мен шығарудың шамамен, бірдей арақатынасы, қысқа ты-
ныс үзілісі тəн болып келеді. 7-8 жастағы балаларда тыныс жиілігі 
минутына 20-25 тыныс қозғалысына тең. Балалар есейе келе, ол 
минутына 12-16 тынысқа дейін төмендейді, тыныс ырғағы барын-
ша тұрақтана бастайды. Тыныс алу кезеңі қысқарады, ал тыныс 
шығару мен тыныс үзілісі ұзара түседі. Бір мезгілде тыныс көлемі 
мен тыныс алу кезіндегі ауа ағынының жылдамдығы арта бастайды.  
7-8 жастағы  балаларда тыныс көлемі шамамен, 163-тен 285 мл-ге 
дейін  ауытқып отырады, ал ересектерде ол 2-3 есеге артады.  Жас 
спортшылар өздерінің спортшы емес құрдастарынан салыстырмалы 
тыныштық күйде тыныс тереңдігінің аз болуымен ерекшеленеді. Ба-
лаларда ересектерге қарағанда минуттық тыныс көлемінің абсолютті 
төмен болуына қарамастан, оның салыстырмалы мөлшері жоғары 
болып келеді. Жас артқан сайын өкпе вентиляциясының салыстыр-
малы мөлшері кеміп отырады. Сонымен, минуттық тыныс көлемі 14 
жастағы жасөспірімдерде дене массасының 1 кг мен дене беткейінің 
1 м2-іне  сəйкесінше, 125 жəне 3700 мл болса, ал ол ересектерде тек 
80 жəне 2500 мл-ды құрайды. 

О2  пайдалануға қатысты алғанда да аналогиялық жасқа байла-
нысты тəуелділік көрініс береді. Ересектермен салыстырғанда бала-
ларда бұл көрсеткіштің абсолютті мөлшері төмен болса, ал салыс-
тырмалы мөлшері жоғары болып келеді. Мысалы, тыныштық күйде 
О2  салыстырмалы пайдалану 10 жаста 6,24 мл/кг*мин, ал 20 жаста 
– 4,45 мл/кг*мин. болады. Спорттық жаттықтыру, мысалы, ескек есу 
ықпалынан жас спортшыларда 1-2 жыл барысында тыныштық күйде 
О2  пайдалану едəуір төмендеп келеді де 14 жасқа келіп алғанда 20-
30 жастағы жаттықпаған адамдарға тəн деңгейге жетіп алады. 

Тыныс алу қызметін сонымен қатар өкпенің максималды венти-
ляциясы да сипаттайды. Бұл көрсеткіш жаспен тура тəуелділікте бо-
лады, демек, жасқа сай артып отырады. Мұнда тыныс қоры (резерві), 
яғни тыныштық күйде минуттық тыныс көлемі мен өкпенің макси-
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малды вентиляциясы арасындағы айырмашылық арта түседі. Жас 
спортшыларда спортпен шұғылданбайтындарға қарағанда өкпенің 
максималды вентиляциясы мен тыныс қоры көбірек. Жəне де бұл 
айырмашылық спортпен шұғылдану өтілімен (стажымен) тура 
тəуелділікте болады. 

Балалардағы тыныс режимі ересектерге қарағанда азырақ 
тиімді. Мысалы, балаларда өкпемен желденетін ауаның 29-30 л, 
жасөспірімдерде – 32-34 л, ал ересектерде – 24-25 л-нен 1 л оттегі 
шығарылады. Бір тыныс циклінде жасөспірім 14 мл, ал ересек адам 
21 мл оттегі тұтынады. Сайып келгенде, балалар тыныс аппаратының 
неғұрлым қызу қызметі есебінен оттегіні салыстырмалы көбірек 
пайдаланады. 

Организмнің дамуы барысында оттегі тапшылығына бейімделу 
қабілеті де өзгереді. Балалар мен жасөспірімдер ересектермен 
салыстырғанда оттегі жетіспеушілігі жағдайларында жұмыс істеу 
мен тыныстарын кідірту қабілеттеріне аз бейім келеді. Ересек-
терге қарағанда оларда қанның оттегімен қанығуының  төмендеуі 
жылдам жүреді, ал кідірістен кейінгі тыныс алу қандағы оттегі 
мөлшері мол болып тұрған кезінде жаңғыртылады. Демек, балалар 
мен жасөспірімдер оттегі тапшылығын жеңу қабілеті жағынан ере-
сек адамдардан қалыс қалады. Бұл ересектерге қарағанда оларда 
тыныс қозғалыстарын тежеу, сонымен қатар қандағы гипоксиялық 
(қан құрамындағы оттегінің азаюы)  жəне гиперкапниялық (тыныс 
алатын ауадағы көмірқышқыл газының жоғары болуы) ығысуларды 
жеңу қабілеттерінің төмен болып келуімен байланысты. 

Жас спортшыларда өздерінің спортпен шұғылданбайтын 
құрдастарына қарағанда аталмыш ығысуларға бейімделу үдерісі ба-
рынша жылдам өтеді. Мəселен, 12 жəне 15-16 жастағы спортшыларда 
тыныс алу кідірісі кезінде қанның оттегімен қанығуы орта есеппен, 
сəйкесінше, 4,8 жəне 8,9%-ға болса, ал спортпен шұғылданбайтын 
тұлғаларда тек 3,3 жəне 6,8 %-ға төмендейді, демек жас спортшылар 
айтарлықтай гипоксиялық ығысуларды жеңу мүмкіндігіне ие. 

Жұмыс кезіндегі тыныс алу. Балаларға ересектермен бірдей 
берілген бұлшық ет жүктемесі сыртқы тыныс алу, О2 тұтынудың 
барынша күшеюін тудырады. Спорттық жаттықтыру ықпалы стан-
дартты жүктеме кезінде өкпелік вентиляция мен О2 пайдаланудың 
төмендеуімен байқалады. Жаттыққан балаларда жаттықпағандармен 
салыстырғанда дене жүктемесін орындағанда тыныс алудың аз ғана 
күшеюі орын алады. 
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Жұмыс кезінде балаларда О2 пайдалану мен сыртқы тыныс 
алудың аса күшеюі мүмкін болмайды. Мысалы, 8-9 жастағы балалар-
да қызу жұмыс кезінде минуттық тыныс көлемі тыныштық күйдегі 
мəліметтермен салыстырғанда 10-12 есеге (50-70 л/мин. дейін), ал 
ересектерде – 15-18 есеге (100-150 л/мин), спортшыларда мұнан да 
жоғары – 20-25 есеге (180-220 л/мин) дейін артуы ықтимал. 

Балаларда өкпе вентиляциясы көбіне, тыныс тереңдігінің 
емес тыныс жиілігінің артуы есебінен ұлғаяды. Бұл 8-9 жастағы 
балалардың жаттықпаған ересектерге қарағанда 1 тыныс циклінде 
оттегіні 3,5 есе жəне жоғары санаттағы спортшыларға қарағанда 6 
есе аз тұтынатындығымен түсіндіріледі.  

Балалардың жұмыс кезінде организмді оттегімен қамтамасыз ету 
қабілетінің төмен, сонымен қатар қанның оттектік сыйымдылығы-
ның аз болуымен де анықталады. Қандағы гемоглобиннің жалпы 
мөлшері 1 кг дене массасына шаққанда 7-11 жастағы балаларда                  
7,5 г, ал ересектерде 10,4 г  болады. Дене жаттығуларын орындау 
кезінде балаларда оттегі пайдаланудың аса күшеймеуінің тағы да 
бір себебі жүрек-тамыр жүйесінің жасқа байланысты ерекшеліктері 
болып табылады. Өйткені организмнің оттегімен қамтамасыз 
етілуінің жүрек қызметіне тікелей тəуелді екені белгілі. Мысалы, 
тіпті салыстырмалы тыныштық күйдің өзінде 1 л оттегіні тұтыну  
жасөспірімдерде – 21-22 л, ал ересектерде – 15-16 л жүректің қан 
айдауына (ЖМҚК) сəйкес келеді. 

Бұлшық ет жұмысы кезінде балаларға аз АВА-О2 тəн. ОМП-
мен қатар жүретін жүктеме АВА-О2 балаларда 8%, ал жаттықпаған 
ересек адамдарда 14-15%-ға  дейін артуын тудырады. Бұл жас 
өскен сайын артериялық қаннан оттегіні пайдаланудың артатынын 
көрсетеді. Мысалы, ОМП жағдайында артериялық қаннан ересек-
терде 70% оттегі пайдаланылатын болса,  8-11 жастағы балаларда 
тек 50%-ға жуық оттегі, ал жоғары санаттағы спортшыларда 90% 
тұтынатындылығы анықталған. 

Қозғалыстың дамуы жəне қимыл сапаларының қалыптасуы

«Қозғалыссыз өмір болмайды, ол – барлық материяның өмір 
сүру тəсілі» дегендей организм дамуында қозғалыстың орны орасан 
зор. Олар адамның көптеген қызметтерінің қалыптасуына əкеледі. 
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Эволюция үдерісінде қалыптасқан моторлық жəне  вегетативтік 
қызметтердің өзара байланысы моторлық-вицералдық рефлекстер 
механизмі бойынша зат жəне энергия алмасудың онтогенез бары-
сында жетілдірілуін қамтамасыз етеді. 

Қозғалыс аппараты
Балалардың дамуы процесінде қаңқаның сүйектенуі, яғни 

шеміршек ұлпаларының сүйек ұлпаларына алмасуы жүреді. Со-
нымен бірге бұл үдеріс қаңқаның түрлі бөлімдерінде əртүрлі 
мерзімдерде іске асырылады. Сүйектердің дамуы олардың ұзынынан 
жəне көлденеңінен өсуімен, химиялық құрамының өзгерістерімен 
(кальций, фосфор, магний тұздары мөлшерінің артуымен) жəне 
беріктілігінің артуымен сипатталады. Сүйектерде қан түзуші мүше – 
қызыл сүйек кемігі орналасқан. Жас артқан сайын қан түзу қызметі 
де жетіле түседі. 

Сүйек ұлпаларының дамуы айтарлықтай дəрежеде бұлшық ет 
ұлпаларының өсуімен байланысты болып келеді. Балалардың бұл-
шық ет жүйесі ересектердің бұлшық етінен айрықша ерекшеленеді. 
Жас ұлғайған сайын бұлшық ет массасы да артады. Алайда, бұл 
біркелкі жүрмейді, мəселен, алғашқы 15 жылда 9%, ал одан кейінгі  
2-3 жылда 12%-ға артады. Əрбір бұлшық ет немесе бұлшық ет 
тобы да біркелкі дамымайды. Аяқ бұлшық еттері барынша жоғары, 
ал қол бұлшық еттері барынша төмен қарқынға ие болып келеді. 
Жазғыш  бұлшық еттердің өсу қарқыны бүккіш бұлшық еттердің да-
муынан алда болады. Əсіресе, ертерек жұмыс атқаратын жəне дене 
жүктемесіне көбірек жұмылдырылатын бұлшық еттер салмағы жыл-
дам артады. 

Негізгі қозғалыстардың сипаттамасы
Бала алғаш дүниеге келген сəттен бастап уақытша байланыс-

тар механизмі бойынша жаңа қозғалыстар қалыптаса бастайды. 
Мұнда қимыл жүйесінің  көру, есту, тепе-теңдік сияқты басқа да 
талдағыштар жүйесімен өзара əрекеттерінің маңызы зор. 

Жүріс. Күрделі қимыл дағдысы – жүріс өмірдің 2-жылдарын-
да меңгеріледі. Жас артқан сайын жүріс тұрақтана бастайды, яғни 
қадам ұзындығы артады, жүріс кезіндегі дене теңселуі мен қозғалыс 
қарқыны азаяды. 

Жүгіру. Жүгіру элементтері балаларда 2 жастан бастап көріне бас-
тайды. Жүгірудің қимыл дағдысы қарыштау фазасының артуы мен 
аяққа тірек түсіру ұзақтығының азаюы есебінен жетіле түседі. 3-тен 



400

10 жасқа дейін шарықтау фазасы 2 есеге көбірек артады. Қадамның 
ұзақтығы мен жүгіру қарқынының өзгеруі жасқа сай жүгіру 
жылдамдығының жоғарылауын, яғни максималды жылдамдықты 
анықтайды. Сонымен бірге қысқа қашықтыққа жүгірудің соңында 
жылдамдықты төмендету мөлшері азаяды. Жүгірудің максималды 
жылдамдығы 10-11 жаста 5,37 м/с, 14-15 жаста – 6,07 м/с, 17-18 жас-
та – 8,08 м/с болады. 

Жасөспірімдер мен бозбалаларға қарағанда 7-8 жастағы балалар-
да жүгірудің жоғары жылдамдығын  сақтау қабілеті азырақ дамыған. 

Секіру. Секіру қозғалыстың айтарлықтай күші мен шапшаңды-
ғын талап еттеін күрделі қимыл дағдысы ретінде өмірдің 3-жылда-
рында ғана қалыптаса бастайды. Жас артқан сайын секіру нəтиже-
лері бұлшық еттік координацияның (үйлесімнің) артуы, бұлшық 
ет күші мен шапшаңдықтың дамуы арқасында жоғарылай береді. 
Жүгіруде барынша жоғары нəтижелер ұлдарда 13 жасқа дейін, ал 
қыздарда 12-13 жасқа дейін байқалады. Одан кейінгі келесі жылдар-
да 17-18 жасқа дейін ол баяулайды. 

Секіру биіктігіне жасқа сай анализ жасау 8-ден 10 жасқа дейін 
нəтижелердің жылдық өсімі орта есеппен, 2 см болатынын көрсет-
кен. Ең үлкен өсім 10-нан 13 жасқа дейін аралықта 4,3 см болған. 
Одан кейінгі жылдары өсім қарқынының төмендеуі орын алған. 
Спорттық жаттықтыру секіру нəтижелерінің жоғарылауына əкеледі. 
Жас спортшыларда барынша қарқынды өсім 13-14-тен 15-16 жасқа 
дейін кезеңдерде анықталған. Келесі жас кезеңдерінде (17-18 жас)  
өсім темпі баяулайтыны байқалған. 

Қимыл сапаларының дамуы

Қимыл сапаларының  (күш, жылдамдық, төзімділік, ептілік, 
иілгіштік) дамуы мен қимыл дағдыларының қалыптасуы арасын-
да тығыз өзара байланыс бар (6- жəне 7-тарауларда дене сапалары 
жəне қимыл дағдылары толық баяндалған). Жаңа қозғалыстарды 
меңгеру қимыл сапаларының жетілдірілуімен қатар жүреді. Əртүрлі 
қозғалыстар адамның қозғалыс аппаратына таңдай əсер етеді, 
сондықтан жеке бұлшық еттер мен бұлшық ет топтарын бірдей ша-
мада дамытпайды. 

Онтогенез барысында қимыл сапаларының қалыптасуы біркелкі 
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жүрмейді, гетерохронды болады жəне организмнің бірнеше 
жүйелерінің дамуына тəуелді келеді. Мысалы, төзімділіктің жетілуі 
айтарлықтай дəрежеде қан, тыныс алу мен жүрек-тамыр жүйелерінің 
қызметтерімен анықталса, ал бұлшық ет күшінің дамуы сүйек пен 
бұлшық ет ұлпаларының өсуімен, бұлшық ет жұмысын басқару 
қабілетінің қалыптасуымен тығыз байланысты. Əрбір адамның 
жасына қимыл сапалары дамуының белгілі бір деңгейі тəн. Күш, 
жылдамдық жəне төзімділіктің ең жоғары жетістіктері əртүрлі 
мерзімдерде жүзеге асырылады. 

Жүйелі түрде жаттықтыру қимыл сапаларының дамуын жыл-
дамдатады, бірақ олардың өсімі түрлі жас кезеңдерінде бірдей бол-
майды. 

Қимыл бірліктерінің жасқа байланысты өзгерістері 7-тараудағы 
39-суретте жəне 73-суреттерде  көрсетілген. Cуреттен қартаю ба-
рысында мотонейрондармен жабдықталған бұлшық ет талшықтары 
санының кемитіндігін, яғни соның есебінен моторлық бірліктер 
санының азаятындығын байқауға болады. Ал қимыл талшықтары 
мөлшерінің артуы орын алады.

73-сурет. Қимыл бірліктерінің қартаюға байланысты өзгерістері 
(A. Giovanelli мəліметтері бойынша)
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Күш. Алғаш рет бұлшық еттің максималды ерікті күшін (МЕК) 
изометриялық бұлшық еттік күш салуда 4-5 жаста өлшеуге болады. 
Жазғыш жəне бүккіш бұлшық еттерінің МЕК орта есеппен қол ба-
сында сəйкесінше, 5,22 жəне 4,61 кг, сан 6,0 жəне 7,9 кг, кеуде 8,17 
жəне 14,65 кг болады. 

Жас артқан сайын жеке бұлшық еттер күшінің дамуы біркелкі 
жүрмейді (25-кесте). Бұлшық еттің МЕК  жасқа сай тəуелділігі  
көрсетілген 25-кестеден байқағанымыздай балтыр мен табан жаз-
ғыш бұлшық еттеріне қарағанда санның жазғыш бұлшық еттерінің 
МЕК өсімі барлық жас кезеңдерінде де жоғары.

25-кесте
Бұлшық еттің МЕК (кг)  жасқа сай тəуелділігі

Жас, 
жыл

Сан жазғыш 
бұлшық 
еттері 

Балтырдың жазғыш 
бұлшық еттері

Табанның жазғыш 
бұлшық еттері  

12 62 24 39
13 74 31 49
14 85 37 55
15 96 41 59
16 106 44 68

Əр жас кезеңдерінде түрлі бұлшық еттердің МЕК арақатынасы 
өзгеріп отырады, өзіндік бұлшық еттік профиль қалыптасады. 8-ден 
10 жасқа дейін бұлшық еттердің МЕК жоғарылауы салыстырмалы 
біркелкі жүреді. 11 жасқа таман оның өсу темпі арта түседі. МЕК 
ең жоғары қарқынды өсімі 13-14-тен 16-17 жасқа дейінгі кезеңдерде 
анықталған. Одан кейінгі келесі жылдарда (18-20 жасқа дейін) оның 
өсу қарқыны ақырындайды. Неғұрлым ірі бұлшық еттерде МЕК 
бірсыпыра  ұзағырақ артады. 16-17 жаста ересек адамдарға тəн 
бұлшық ет күшінің топографиясының қалыптасуы аяқталады.

Қазіргі уақытта акселерация үдерісімен байланысты бұлшық 
еттердің жекеленген топтарының барынша ертерек даму тенденция-
сы аңғарылады. 

МЕК абсолютті мөлшерінің өсуімен қатар оның (дене 
массасының 1 кг-на)  салыстырмалы мөлшері де көбейеді.  Салыс-
тырмалы күш дамуының ең жоғары темпі 6-7-ден 9-11 жасқа дейін, 
ал кеуденің жазғыш, табаның бүккіш бұлшық еттері сияқты кейбір 
бұлшық еттер үшін 13-14 жасқа дейін орын алады. 
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Шапшаңдық
Спорттық жаттығуларды орындау кезінде шапшаңдықтың 

кешенді көрінуінің байқалуы заңды құбылыс. Мысалы, спринтерлік 
жүгіру нəтижесі сөредегі қимыл реакциясы уақытына, қадамдардың 
жиілігі (темпі) мен жекеленген қозғалыс шапшаңдығына байланыс-
ты болады. 

Алғаш рет жекеленген қозғалыстарда 0,50-0,90 с тең реакция 
уақытын 2-3 жас кезеңінде анықтауға болады. Бірақ 5-7 жаста-ақ 
ол 0,30-0,40 с-ке дейін төмендеп, 13-14 жасқа келгенде ересектер-
ге тəн көрсеткіштерге (0,11-0,25 с) жуықтайды. Жасқа сай қимыл 
реакцияларының өзгерістері біркелкі жүрмейді. 9-11 жасқа дейін 
оның уақыты тез азаяды да, ал одан кейінгі жылдарда, əсіресе, 12-14 
жастан кейін баяулай бастайды. 

Спорттық жаттықтыру қимыл реакциялары жылдамдығының 
артуына əкеледі. Жүйелі түрде жаттығу ықпалынан реакция 
уақытының барынша азаюы 9-12 жастағы балаларда байқалған. 
Осы жас кезеңінде спортпен айналысатын балалардың  спортпен 
шұғылданбайтындардан артықшылықтары басым келеді. Егер осы 
уақытта шапшаңдықты дамыту қарастырылмаса, онда одан кейінгі 
жылдары туындаған артта қалушылықты жою қиынға түседі. 

Организм даму үдерісінде жекеленген қозғалыстардың 
жылдамдығы жоғарылайды. 13-14 жаста ол ересектерге тəн 
көрсеткіштерге шамалас болады, 16-17 жаста оның төмендеуі, ал 
20-30 жаста біраз артуы байқалады. Жас спортшыларда жекеленген 
қозғалыстардың жылдамдығы жақсы дамыған. 13-14 жастың өзінде-
ақ спортпен шұғылданбайтын тұлғалардан олардың одан кейінгі жас 
кезеңдерінде де сақталып қалатын айқын басып озуы айғақталған. 
Жекеленген қозғалыстардың жылдамдығын дамытудың ең жоғары 
тиімділігі 9-13 жаста анықталған. 

Шапшаңдықтың маңызды бөлігі қозғалыс жиілігі (темпі) бо-
лып табылады. Шынтақ буынында 10 секундтағы қозғалыстың мак-
сималды жиілігі 4-тен 17 жасқа дейін 3,3-3,7 есеге артады. 11-12 
жастағы балаларда велоэргометрде педалды айналдырудың макси-
малды жиілігі орта есеппен, 10 секундта 20 болса, кейіннен 18-20 
жаста жоғарылап 33-ке жетеді. 

Күш пен шапшаңдықты дамытудың өзара байланысы ұзындыққа 
жəне биіктікке секіру сияқты жылдамдықты-күштік жаттығуларда 
толығымен көрінеді. 26-кестеден көрінгендей секірудегі 
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нəтижелердің ең жоғары өсімі 12-ден 13 жасқа дейінгіден басқа 
кезеңдерде айқындалған. 

Сонымен, жылдамдықты-күштік жаттығулар мəліметтерін са-
ралау түрлі жас кезеңдерінде нəтижелердің біркелкі емес өсімі 
байқалады. 

Төзімділік. Төзімділіктің жасқа сай өзгерістері əртүрлі, мы-
салы алақан, білек, санның бүккіш бұлшық еті сияқты бұлшық ет 
топтарының статикалық күш сала орындалуы кезінде барынша 
толығымен зерттелінген. Мəселен, максималды күштің 50%-ына тең 
келетін динамометрде алақанның бүккіш бұлшық еттерінің күш сала 
ұстап тұру уақытының жас ұлғайған сайын артатыны анықталған. 
10-12 жаста осы күш салу уақыты 96 с, ал 18-20 жаста – 113 с болған. 

26-кесте
Ұл балаларда жасқа тəуелді жылдамдықты-күштік 

жаттығулардың нəтижелері (см)

Жас,
жыл 

Жоғарыға секіру
(екі аяқпен оқыс 

серпіле)
Ұзындыққа 

секіру 
Қатарынан үш рет 

секіріп түсу (орнында)

12 35 171 517

13 38 185 560
14 40 194 591
15 42 201 615

16 44 211 636

Түрлі бұлшық ет топтарының күш салу ұзақтығы бірдей бол-
майды жəне бірмезгілде артпайды. 8-ден 11 жасқа дейін ең жоғары 
төзімділік кеуденің жазғыш бұлшық еттеріне тəн. 11-14 жаста бал-
тыр бұлшық еттерінің төзімділігі айтарлықтай жоғарыласа, 13-14 
жаста кеуденің жазғыш бұлшық еттері жəне білектің бүккіш пен 
жазғыш бұлшық еттерінің статикалық төзімділігі біраз төмендейді. 

Организмнің дамуы барысында асылу жəне таяну сияқты негізгі 
гимнастикалық дене күйінде ұстап тұру уақыты артады. 13-тен 
17 жасқа дейін асылудың шекті ұзақтығы ұл балаларда 4,3 есе, ал 
қыздарда 4 есе жоғарылайды. 

Жас артқан сайын төзімділікті қажет ететін қызу динамикалық 
жаттығуларды орындау кезінде жұмысқа қабілеттілік елеулі 
жоғарылайды. Велоэргометрде орындалатын жаттығуларда жұмыс 
қуаттылығы 8-9 жаста 509 кгм/мин болса, ол біртіндеп  ересектерге 
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тəн деңгей –  2710 кгм/мин дейін артатынын 27-кестеден байқауға 
болады. 

27-кесте
Велоэргометрде жұмыс қуаттылығының жасқа сай өзгерістері 

(А. З. Колчинская бойынша)
Жас, жылмен Қуаттылық, кгм/мин

8-9 509
10-11 745

13 916
14 1045

15-16 1219
22 2710

Төзімділік түрлі жас кезеңдерінде біркелкі артып отырмайды.  
Мəселен, аэробты қуаттылықты жаттығулар кезінде төзімділіктің 
ең жоғары өсімі 15-16-дан 17-18 жастағы жасөспірімдер мен бозба-
лаларда анықталған. Анаэробты қуаттылықты жаттығуларда жұмыс 
ұзақтығының айтарлықтай артуы 10-12-ден 13-14 жасқа дейін 
аралықтарда байқалған.

Жас спортшылар тек төзімділіктерінің жоғары болуымен ғана 
емес жəне айтарлықтай көбірек болатын жасқа сай өсімдерімен си-
патталады. Мəселен, жүзумен айналысатын қыз балаларда 8-ден 15 
жасқа дейін велоэргометрде орындалатын жаттығуларда жұмысқа 
қабілеттілік 3 есе, ал ұлдарда 3,4 есе артқан. Демек, неғұрлым жас 
спортшылар есейген сайын, сəйкесінше спортпен айналысу өтілі 
(стажы) көбейген сайын соғұрлым олар спортпен шұғылданбайтын 
тұлғалардан көп ерекшеленеді. Алайда, дене белсенділігі 
жағдайында бола тұра ядро серпу, диск лақтыру, марафон жəне бас-
кетбол сияқты спорт түрлерінде жұмыс өнімділігінінің жасқа байла-
нысты төмендейтіндігін 74-суреттен көруге болады.

Ептілік. Бұл қимыл сапасы қозғалыстың күштік, уақыттық жəне 
кеңістіктік параметрлерін басқара білумен сипатталады. 

Ептіліктің қалыптасу факторларының бірі кеңістікті 
бағдарлаудың дəлдігі болып табылады. Қозғалысты кеңістіктік диф-
ференциалдау (ажырату) қабілеті 5-6 жаста елеулі күшейеді. Бұл 
қабілеттің барынша өсуі 7-ден 10 жасқа дейін байқалады. 10-12 жа-
ста ол тұрақтанып, 14-15 жаста біраз төмендеп, ал 16-17 жаста қимыл 
бағдарлау көрсеткіштері ересектерге тəн деңгейге жетеді. Жүйелі 
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түрде жаттығу қозғалыстың кеңістіктік параметрлеріне неғұрлым 
сапалы анализ жасай білуін дамытады.  

74-сурет. Дене белсенділігі жағдайында бола тұра жасқа байланысты 
жұмыс өнімділігінің өзгерістері (D. H. Moore (1975) Nature 253:264-265. 

NBA Register, 1992-1993 Edition)

Жас артқан сайын қозғалыс темпін дифференциалдау қабілеті 
өзгеріп отырады. 7-8 жаста велосипед педалын айналдыру жиілігінің 
айтарлықтай вариациялары байқалған. 13-14 жаста қозғалыстың 
қажетті темпін жаңадан өндіру қабілеті жақсарады да, ол ересектер-
ге тəн көрсеткіштерге жуықтайды. 

Ептіліктің жасқа сай жетіле түсуі бұлшық еттің күш салуын диф-
ференциациялау қабілетін көрсетеді. 5-10 жастағы балаларда келесі 
жас кезеңдеріне қарағанда қажетті күшті жаңадан өндіру дəл бол-
майды. Бұлшық еттік ширығу деңгейін ең нақты дифференциация-
лау 15-17 жастағы жасөспірімдер мен бозбалаларға тəн. 

Спорттық жаттығу ықпалынан қозғалыстарды басқару қабілеті 
артады. Қозғалыс координациясы дамуының жоғары дəрежесі басқа 
қимыл сапаларының барынша жақсы қалыптасуына негіздейді. 

Иілгіштік. Организмнің дамуы барысында иілгіштік біркелкі 
өзгермейді. Мəселен, арқа жазғанда омыртқа жотасының 
қозғалғыштығы ұлдарда 7-ден 14 жасқа дейін, ал қыздарда 7-ден 
12 жасқа дейін едəуір жоғарылайды. Неғұрлым үлкен жаста оның 
өсімі төмендейді. Арқаны бүккен кездегі омыртқа жотасының 
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қозғалғыштығы ұлдарда 7-10 жаста елеулі жоғарыласа, ал 11-13 
жаста төмендейді. Иілгіштіктің жоғары көрсеткіштері ұлдарда 
15 жаста, ал қыздарда 14 жаста байқалған. Пассивті қозалыстарға 
қарағанда активті қозғалыстар кезінде иілгіштік біраз азырақ бола-
ды. 

Жас спортшылардың физиологиялық сипаттамасы

Балалар мен жасөспірімдердің спорттық толық жетілуінің бас-
ты ерекшелігі оларда қимыл мен вегетативтік қызметтердің дамуы, 
жұмысқа қабілеттіліктің артуы организмдегі өсу мен қалыптасу 
үдерістері əлі аяқталмаған кезде жүріп жатуы болып табылады.  
Сондықтан да жас спортшы үшін жылдамдатылған даярлық, аясы 
тар дене жаттығуларын қолдану, жаттықтыру жүктемелерін шектен 
тыс жəне мезгіліне сай емес арттыру  аса зор қауіп тудыратынын 
атап өткен жөн. 

Спорттық жұмысқа қабілеттіліктің жасқа сай ерекшеліктері
Организмнің дамуы барысында оның дене жұмыс қабілеттілігі 

жоғарылайды. Спортта бұл тіптен, салыстырмалы кішкене жас 
диапазонының өзінде жүгіру, жүзу, ескек есу, т.б. ұзақтығы мен 
қарқындылығын арттыру, қозғалыс жылдамдығының жоғарылауы-
мен көрінеді (28-кесте). А. З. Колчинская кестесі бойынша велоэр-
гометрмен жұмыс кезінде жастан жасқа жұмыс  қуаттылығының ар-
татыны жоғарыда айтып өтілген болатын.  

28-кесте
Жасөспірімдердегі 200 м арақашықтықта максималды темп-
те байдаркада ескек есу кезіндегі жұмысқа қабілеттілік мен 

оттектік сұраныс (В. С. Мищенко бойынша)

Көрсеткіштер Жас, жылмен
13 14 15-18

Ескек уақыты (с) 70,7 ± 0,5 66,0 ± 0,6 61,5 ± 0,6
Минутына есу саны 81,3 ± 0,4 82,0 ± 0,6 93,0 ± 0,7

Оттектік сұраныс, мл/мин. 
мл/кг- мин

3360 ± 40
62,4 ± 0,3

3562 ± 48
64,0 ± 0,4

4070 ± 60
68,0 ± 0,45

Спорттық жаттықтыру дене жұмыс қабілеттілігінің артуы-
на əкеледі. Жас спортшылар спортпен шұғылданбайтындарға 
қарағанда жоғары жұмысқа қабілеттілікке ие болып келеді. Мұнда 
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жас спортшылар үлкейген сайын,  спортпен айналысу өтілі (ста-
жы) ұзарған сайын соғұрлым олардың спортпен шұғылданбайтын 
құрдастарымен арасында айырмашылық көп болады.  8-9 жастағы 
спортшылардың велоэргометрде 3874 кгм, ал сол жастағы спорт-
пен шұғылданбайтын құрдастарының 3684 кгм жұмыс орындағаны 
анықталған. 14-15 жастағы жүзгіштер 12973 кгм, ал спортшы 
емес құрдастары тек 8486 кгм тең жұмыс атқарған. Спортпен 
шұғылданбайтын немесе спортшы қыздар болсын, мейлі ұлдарға 
қарағанда жұмыс қабілеттіліктері төмен болады. Сонымен бірге 
ұлдарға қарағанда жас спортшы мен спортпен шұғылданбайтын 
қыздар арасындағы жұмысқа қабілеттілік айырмашылығы жоғары 
дəрежеде  айқындалған.

Жас өсе келе төзімділік жаттығуларына бейімделудің артуы мен 
жұмысқа қабілеттіліктің жоғарылауы айтарлықтай дəрежеде аэроб-
ты өнімділіктің, соның ішінде ОМП-дың өсуімен байланысты. Жəне 
де жас спортшыларда ең жоғары дəрежеде ОМП-дың артуы оларда 
спортпен айналысу өтілі (стажы) көп болғанда байқалады.  

Балалар мен жасөспірімдер организмі тек аз аэробты өнімділік-
пен ғана емес төмен анаэробты өнімділікпен де сипатталады. Бұл 
əсіресе, энергия өндірудің анаэробты үдерістері үлкен рөл атқаратын 
анаэробты қуаттылықты жаттығуларды орындау кезінде жұмысқа 
қабілеттілікті белгілі бір шамада шектейді. Жас артқан сайын өсіп 
отыратын максималды оттектік қарыздылық мөлшері анаэроб-
ты өнімділік көрсеткіштерінің бірі болып табылады. 9-10 жастағы 
балалардың оттектік қарыздылық 800-1200 мл болғанда 8-9,3 кгм/с-
қа тең жүктемеде жұмыстарын тоқтатыны анықталған. 12-14 жаста-
ғы жасөспірімдер 2000-2500 мл оттектік қарыздылық жағдайында 
жүктеме мөлшері 12-17 кгм/с  болатын жұмысты орындай алады. 
Ересектер үшін шекті жүктеме 20-45 кгм/с, ал оттектік қарыздылық 
6000 мл тəн. Осымен қатар балаларда оттектік қарыздылық оттектік 
сұраныстың көп пайызын құрайды. Оларда оттектік қарыздылықтың 
жылдам (алактатты) фракциясы сияқты баяу (лактатты) фракция 
шамасы да азырақ. Оттектік қарыздылықтағы бұл компоненттердің 
максималды мəні 20-30 жаста байқалады. 

Жастан жасқа организмнің анаэробты мүмкіндіктерінің 
жоғарылауы жайында қандағы сүт қышқылы концентрациясының 
өзгерісі куəландырады. Максималды қарқындылықты жаттығулар 
кезінде 7-8 жастағы балаларда қандағы сүт қышқылы мөлшері 
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80 мг%, 14-15 жастағыларда 100 мг%, ал ересектерде 112 мг%-ға 
дейін жоғарылайды. Бұл мəліметтер ересектерге қарағанда балалар 
мен жасөспірімдердің анаэробты жағдайда жұмысқа аз қабілетті 
екендіктерін көрсетеді. 

Бұлшық ет əрекетінің энергиялық қамтамасыз етілуінің аэробты 
жəне анаэробты механизмдерінің қалыптасуы əртүрлі мерзімдерде 
жүреді. Анаэробты мүмкіндіктер кешірек дамиды. Мəселен, салыс-
тырмалы ОМП мөлшері бойынша 13 жастағылардың ересектерден 
ешқандай айырмашылығы болмаса да, оларда салыстырмалы мак-
сималды оттектік қарыздылық ересектерге тəн шаманың тек 60-
70 %-ын құрайды. Осының нəтижесінде балаларда, соның ішінде 
əсіресе, төменгі сынып оқушыларында бұлшық ет қызметінің энер-
гиямен қамтамасыз етілуінде анаэробты үдерістердің біраз пайдала-
нылуы байқалады. 

Бұлшық ет əрекетіне бейімделудің жасқа сай ерекшеліктері 
жоғары қуаттылықты жүктемелер кезінде көрінеді. Ересек спорт-
шылар велоэргометрде 1700 кгм/мин. тең жүктемені ЖЖЖ 175 екп/
мин. бола отырып орындай алады. Бозбалаларда 1500 кгм/мин. тең 
болатын одан аз жұмысты ЖЖЖ 186 екп/мин-қа дейін өсе отырып 
орындайды. 

Сайып келгенде, ересек спортшылар жүрек қызметін аса 
күшейтпей отырып, үлкен көлемді жұмыстарды атқара алады. Ере-
сектермен бірдей оттегі мөлшерін тұтыну үшін балаларға тыныс 
қозғалыстары жиілігін арттыру қажет болады. Мысалы, ересектер-
дің 1 тыныс цикліне 35,8 мл О2 келетін болса, ал 11-12 жастағы ба-
лалар болса, 17,8 мл О2  қабылдай алады.  

Спорттық шынықтыру кезіндегі организм күйі 
динамикасының жасқа сай ерекшеліктері

Спорттық шынықтыру үдерісінде организмнің физиологиялық 
күйінің сөрелік күй, бабына келу, тұрақты жұмыс қабілеттілік күйі, 
қажу жəне қалпына келу сияқты бірінен соң бірі алмасып отыратын 
бірнеше кезеңдермен сипатталатыны өткен тараулардан белгілі. 

Ересектерге қарағанда жас спортшыларда түрлі қызметтердің  
сөре алдыңғы шартты рефлекстік өзгерістері көбірек байқалуы 
мүмкін. Балаларда алда тұрған бұлшық ет қызметі туралы ауыз-
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ша ақпараттың өзі оларда ЖЖЖ мен артериялық қан қысымының 
неғұрлым елеулі өзгерістерін тудырады. Жəне де спортпен 
шұғылданбайтындармен салыстырғанда спортшыларда жұмыс 
алдыңғы күйде қызметтердің күшеюі барынша айтарлықтай көрінеді. 

Бабына келу кезеңі ересектерге қарағанда балаларда біраз 
қысқарақ болады. Мысалы, қысқа арақашықтыққа жүгіру кезінде 
7-14 жастағы балаларда максималды жылдамдық 5-секундта, ал 17-
18 жас бозбалаларда 6-секундта  көрінеді. Дегенмен, бозбалалардың 
бұл уақытта жоғары жылдамдыққа жететінін əрі ұзақ қашықтықты 
бағындыратындарын жасырмау қажет. Балаларда, сонымен қатар 
жүзу, велоэргометрде «жүру» сияқты төзімділік жаттығуларында 
да тыныс алу, жүрек-тамыр жүйелері мен жұмысқа қабілеттіліктің 
бірнеше көрсеткіштері біраз ертерек тұрақтана бастайды. 

Бабына келу кезеңінен соң тұрақты жұмыс қабілеттілік күй 
орын алады. Тұрақты күйді ұстап тұру қабілеті жасқа тəуелді бо-
лып келеді. Ересектерге қарағанда балалар оны сақтап тұруға аз 
қабілетті.  Олар О2 пайдаланудың максималды деңгейіне тез жетіп 
қойса да, бірақ бұл деңгейді ұстап тұру қабілеті жағынан ересектерді 
алға салады. Жасөспірімдерде тұрақты күйдің неғұрлым қысқа 
кезеңі ересектерге қарағанда барынша арынды гипоксемия дамуы-
мен өтеді. Бұл жасөспірімдерде қызу бұлшық ет əрекеті кезінде ор-
ганизм қызметтерінің бір-бірімен өте көп келісілмеуі нəтижесі бо-
лып табылады. 

Қажу үдерістерінің сипаты да жасқа байланысты болады. Ере-
сектерге қарағанда балаларда қажу кезеңінде жұмысқа қабілеттілік, 
қозғалыстар жылдамдығы көп шамада төмендейді. Балалар 
организмнің ішкі ортасының кішкене ғана өзгерістері туындаған 
кезеңінде, оттектік қарыздылық айтарлықтай  аз жағдайда орын 
алып тұрғанда жұмысты тоқтатуға мəжбүр болады. 

В. М. Волков, А. В. Ромашов мəліметтері бойынша орташа аэроб-
ты жұмыс кезінде жасөспірімдерде қажу дамып келе жатқан кезеңде 
вегетативтік қызметтердің (тыныс алу мен қан айналу) дискоордина-
циясы көбірек байқалады, жаттығулардың энергиялық құндылығы 
көп шамада жоғарылайды. 

Жас спортшыларда тыныс алу жəне вегетативтік қызметтер 
арасындағы өзара əрекетер мен қозғалыс координациясы-
на айтарлықтай бұзылулар тəн болғанда қажудың көрінуі сирек 
байқалмайды. Мысалы, тыныс алу мен қозғалыс арасындағы келісе 
орындалған қызмет бұзылған жағдайларда қажу туындайды. 
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Дене жүктемесінен кейін қалпына келу үдерістерінің сипаты-
на адам жасының ықпалы болмайды. Ұзақ емес, көбіне, анаэроб-
ты жаттығулардан кейін жұмысқа қабілеттіліктің, вегетативтік 
қызметтердің қалпына келуі, оттектік қарыздылықтың жойылуы 
балаларда ересектерге қарағанда неғұрлым қысқа уақыттарда орын 
алады. Балаларда оттектік қарыздылықтың абсолютті сияқты са-
лыстырмалы мөлшерінің де аз болатыны ақиқат.  Максималды 
қуаттылықты жұмыс кезінде О2  пайдаланудың қалпына келуі 11-14 
жастағы балаларда 12-14-минут, ал ересектерде 16-18-минуттарда 
жүреді. 

Қарқынды жаттығулардан кейін қалпына келу үдерістеріне 
біркелкі емес сипат тəн. Алғашында ол жылдам, содан соң баяу 
өтеді. Қалпына келу жылдам фазасында ересектерге қарағанда 
оттектік қарыздылықтың көп бөлігі жойылады. 8-9 жастағы балалар-
да ол жалпы қарыздың  60-70%, ал ересектерде тек 40%-ға жуығын 
құрайды. Жастан жасқа (11-ден 20 жасқа дейін) төзімділік пен үлкен 
жұмыс атқару мүмкіндігінің жоғарылауымен қатар қалпына келу 
уақыты артады. 

Ұзақ емес жаттығулардан кейін балаларда қалпына келудің 
неғұрлым жылдам өтуі ересектер алдында оларға елеулі 
артықшылықтар бермейді. Өйткені ұзақ уақыттық жəне қажытатын 
жүктемелер кезінде, жаттығуларды бірнеше мəрте қайталау бары-
сында ересектерге қарағанда балаларда қалпына келу үдерістері 
баяу өтеді. Мысалы, 16-18 жастағы спортшыларда 50 км веложарыс-
тан соң артериялық қан қысымы 6-24 сағатта, ал ересек спортшы-
ларда 3-4 сағаттың ішінде қалпына келеді. Жас спортшыларда 25 км 
жарыстан соң қалпына келу үдерістерінің ұзақтығы 50 км жарыстан 
кейін ересектерге тəн уақытпен бірдей болады. 

Спорттық бағдарлау жəне оның физиологиялық 
критерийлері

Қазіргі заманғы спорттың ерекшелігі дарынды жастарды іздеу, 
ғылыми негізделген спорттық бағдарлану ұйымдастыру болып та-
былады.

Спорттың алуан түрлері дененің құрылысына, жекеленген 
қимыл сапаларының даму деңгейіне жəне организмнің қызметтік 
мүмкіндіктеріне арнайы өзіндік талаптарын қояды. Яғни спорттық 
жетістіктер шекаралары көбіне, спортшының морфологиялық 
ерекшеліктерімен анықталады. Оларды спорттық бағдарлау кезінде 
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ескеру қажет, өйткені дене бітімінің кейбір бөлімдері жаттықтыру 
ықпалынан айтарлықтай өзгеріп кете қоймайды. 

Төзімділікті қажет ететін спорт түрлерінде аэробты өнімділікке 
жоғары талаптар қойылады. В. Б. Шварц мəліметтері бойынша 
ОМП мөлшерінің 80%-ы генетикалық факторларға, ал тек қана 
20%-ы сыртқы орта ықпалына, соның ішінде жаттықтыруға байла-
нысты. Сондықтан да жас спортшыларда ОМП анықтау төзімділік 
жаттығулары бойынша келешектегі нəтижелерді болжау үшін 
қолданылуы мүмкін. 

Орташа арақашықтыққа жүгіретін көптеген айтулы желаяқтар 
оттектік тапшылықты жеңе алу қабілеттерінің өте жақсы дамуымен 
ерекшеленеді. А. Б. Гандельсман бойынша олар гипоксиялық жəне 
гиперкапниялық өзгерістерге басқа спортшылардан 2-3 есеге «шы-
дамды» келеді. Осыған орай анаэробты спорт түрлерінде іріктеудің 
сенімді критерийі спортшылардың оттектік тапшылықты жеңе білу 
қабілетін бағалау болуы мүмкін. Бағалаудың ең қарапайым əдісі – 
гипоксемиялық сынау (тынысты кідірту, тұйық кеңістікте тыныс алу, 
газ қоспаларымен тыныс алу жəне т.б.), ал күрделі əдісі максималды 
оттектік қарыздылықты анықтау болып саналады. 

Ауыр атлетика, күрес, гимнастика, жеңіл атлетикалық лақтыру 
сияқты спорттың кейбір түрлерінде спорттық нəтиже айтарлықтай 
дəрежеде белгілі бір бұлшық ет топтары күшінің даму деңгейімен 
анықталады. 

Қысқа арақашықтыққа жүгіретін желаяқтардың жылдамдықты-
күштік дайындықтарының көрсеткіші 0,1 с-қа тəн күш импульсі 
болып табылады. Ол спортшының қысқа уақытта көп күш сала алу 
қабілетін көрсетеді жəне спринтердің арнайы дайындығы деңгейін 
бақылау үшін тест бола алады. Жас өсе келе спорттық жетілдірумен 
қатар күш импульсі мөлшері жоғарылап отырады. 

Шапшаңдық пен жылдамдықты-күштік сапаларды адамның 
қимыл қабілетін көрсететін консервативті (кертартпа) қатарға 
жатқызады, яғни олар спорттық жаттықтыру ықпалынан сəл ғана 
өзгереді. Жеңіл атлетикалық секірулерде серпілу уақытының 
спортшының жасы мен оның біліктілігіне аз тəуелді екені анықтал-
ған. Айтарлықтай «жарылыстық күш салумен» ерекшеленетін жас 
спортшылар келер дайындық үдерісінде осы сапаны сақтайды. 
Осыған орай секірудің серпілу фазасында күш салу концентрация-
сы қабілетін аталмыш спорт түрі бойынша спортшының потенци-
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алды мүмкіндіктерін дұрыс болжау үшін қажет критерий ретінде 
қарастырады.  

Генетикалық факторлардың маңызын зор екенін біле тұра 
сыртқы ортаның рөлін де теріске шығаруға болмайды. Генетикалық 
ақпарат егер ол организмнің əр жас кезеңдерінде ортаның белгілі 
жағдайларымен қолайлы өзара əрекеттескен кезде ғана жүзеге асуы 
ықтимал. Егер педагогтар тарапынан сол жас кезеңіндегі спортшы-
ның жеке-дара анатомиялық-физиологиялық ерекшеліктеріне сəйкес 
көңіл аударылып отырса, онда спорттық жетілдіру тиімділігінің 
айтарлықтай жоғары болатындығы дəлелденген. 

Организм дамуының түрлі кезеңдерінде ортаның белгілі бір 
факторларының ықпалы бірдей болмайды. Əр кезең үшін ең жоғары 
нəтиже беретін барынша əсер етуші факторлардың «өз кешені» 
тəн. Сыртқы факторлар организмнің барабар емес мүмкіндіктеріне 
онтогенездің жеке кезеңдерінде пайдалануға қойылған  организм  
қорларын (резервін) тұтынуға жағдай туғызбайды. 

12-16 жастағы спортшыларда қимыл сапаларының дамуы 
олардың биологиялық жастарына тəуелді болғандай төлқұжаттағы 
жастарымен аса тəуелділікте болмайды. Төлқұжат бойынша 
бірдей жастағы балалардың даму қарқынының біркелкі болмауы 
жаттықтырушыны олардың нағыз қабілеттерін тануда шатастыруға 
əкелуі мүмкін. Балалық пен бозбалалық шақта жоғары спорттық 
нəтижелерге спорттық дарындылықтан емес, генетикалық жағынан 
биологиялық жетілудің мерзімінен ерте болуынан да қол жеткізілуі 
мүмкін. Сонымен, спорттық іріктеу кезінде акселерат балаларға 
таңдау жасау əрқашан мақсатқа сəйкес келе бермейді. Жеке-дара 
дамуы баяу темпте өтетін жасөспірімдердің потенциалы мықты, 
қабілетті келуі сирек жағдай емес, бірақ олардың дарындылығы 
кешірек көрінуі мүмкін. 

Спорттық жетістіктер бір жағынан, бастапқы нəтижелермен 
(ювенилді көрсеткіштермен), ал екінші жағынан, спорттық 
жетілдіру барысында олардың өсім темпі арқылы анықталады.  
Ювенилді көрсеткіштер мен соңғы жетістіктер (дефинитивті 
көрсеткіштер) арасында өсім темпі біркелкі болмауына байланыс-
ты үнемі толық сəйкестік болмайды. Сондықтан жетістіктердің тек 
бастапқы деңгейін ғана емес, қимыл сапалары дамуының, қызметтік 
мүмкіндіктердің өсім қарқындарын да ескеру қажет. Жас жүзгіштер 
мен жеңіл атлетшілердің 2-3 жылдық сабақтан кейін қол жеткізген 
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нəтижелерінің олардың алғашқы бастапқы нəтижелеріне тəуелді 
еместігі анықталған. Сəйкесінше, аталмыш жағдайда бастапқы 
спорттық нəтиженің емес, қызметтік мүмкіндіктердің жеке-дара 
даму темпінің көп дəрежеде дефинитивті көрсеткіштермен өзара 
байланысты екені көрінеді. 

Спорттық жетістіктер өсімінің неғұрлым жоғары темптерінің 
дифференциациялық спорттық жетілдіруде орны бар, яғни онда 
спортшыларды іріктеуді олардың жеке-дара морфологиялық жəне 
физиологиялық көрсеткіштерін, жоғары жүйке қызметі дамуы 
ерекшеліктерін ескере жүргізеді. Даралау (индивидуализация) 
ұстанымының аясы кең. Болашақ спортшыны тəрбиелеу – бұл тек 
арнайы дене сапаларын жеке-дара дамыту емес, сонымен қатар 
болашақ спортшыны тұлға ретінде қалыптастыру. 
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ХІІІ ТАРАУ
СПОРТТЫҚ  ІРІКТЕУДІҢ ЖƏНЕ БАҚЫЛАУДЫҢ 

ФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

Жаттықтыру тиімділігі сол адам үшін дене жаттығуларының  
оның туа біткен жəне жүре пайда болған ерекшіліктерімен бара-
бар келуімен айтарлықтай анықталады. Мұны спорттық іріктеу 
үдерісінде ескеру қажет. 

Жаттығу үдерісінде спортшы организмінің  түрлі мүшелері 
мен жүйелерінің күйін зерттейтін əртүрлі бақылаудың түрлерін 
қолданады:

1. Оперативті (жедел) немесе ағымдағы бақылау – жүректің 
жиы-рылу жиілігі (ЖЖЖ), «Өзін-өзі сезіну-Белсенділік-Көңіл күй» 
(ӨБК) тесті, тактикалық тапсырмаларды шешу қабілеті, зейін күйі 
жəне т.б. барынша вариативті көрсеткіштер бойынша орындалатын 
дене жүктемелеріне спортшы организмінің күнделікті реакциясын 
көрсетеді; 

2. Сатылы бақылау – оттегіні максималды пайдалану (ОМП), 
максималды анаэробты қуаттылық, Гарвард степ-тест индексі 
(ГСТИ), уақыт интервалдарын бағалау жəне т.б. азырақ динамикалы 
көрсеткіштерді қолдана отырып, жылына 5-6 рет өткізіледі;

3. Тереңдетілген медициналық тексеру – тұлғалық сипатта-
маларын тестілеу, психологиялық-физиологиялық көрсеткіштер, 
жоғары жүйке қызметінің жеке дара-типологиялық ерекшеліктері 
сынды жеткілікті консервативті көрсеткіштер мен бірнеше күрделі 
медициналық тексеру арқылы жылына 1 рет өткізіледі.  

Спорттық іріктеу мəселесінің физиологиялық жəне 
генетикалық қырлары

Халықтың дене тəрбиесі бойынша атқарылатын шаралардың ара-
сында спорттық іріктеу мен спорттық бағдарлаудың маңызы зор. Бұл 
үдерістердің өзіндік айырмашылықтары бар. Спорттық бағдарлау 
үдерісінде адамның туа біткен қасиеттері ескеріледі де, соған ба-
рабар дене жаттығулары мен спорт түрлері таңдалып алынады. Ал 
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спорттық іріктеу кезінде айтулы спортшылардың жарыстардағы 
модельді сипаттамалары мен аталмыш спорт түріне тəн спорттық 
маңызды сапалары анықталады да, одан соң туа пайда болған жəне 
тіршілік барысында дамитын морфологиялық-физиологиялық  
ерекшеліктеріне сəйкес келетін адамдар таңдау мен іздеу іске асы-
рылады. 

Адамның жеке дара ерекшеліктерін педагогикалық, 
психологиялық жəне əлеуметтік зерттеу əдістерімен қатар 
генетикалық жəне морфологиялық-физиологиялық əдістер де 
қолданылады.  Бұл əдіс адамның табиғи, туа біткен ерекшеліктерін 
ғана емес, тұлғаның қабілетін анықтайтын өмір барысында дамып 
отыратын оның жеке дара ерекшеліктері кешенін де сипаттауға 
мүмкіндік береді. Алынған сипаттамалар спортшыны дайындаудың 
түрлі сатыларында  əртүрлі болу қажет, себебі көп жылдық жаттығу 
барысында адам организміне қойылатын талаптардың да өзгеріп 
отыруына орай, спорттық іріктеу көп сатылы үдерістен тұрады. 
Мұнда тек бастапқы көрсеткіштерді ғана емес, басқа да көптеген 
көрсеткіштерді:

1. Берілген жүктемеге спортшы организмінің жеке дара 
реакцияларының динамикасын;

2. Түрлі дене сапаларын дамыту үшін жаттықтырушы əсердің 
барынша тиімді келетін жас кезеңдерін;

3. Белгілі бағыттылықта дене жаттығуларына бейімделудің жеке 
дара типін;

4. Зерттелуші организмнің қызметтік қорларының мобилдену 
жылдамдығы мен қуаттылығын;

5. Барлық спорттық шынықтыру кешеніне жедел жəне ұзақ 
мерзімдік бейімделудің көрінуі мен темпін ескеру қажет;

6. Қазіргі зерттеу нəтижелері көрсеткендей, спорттық маман-
дандыру немесе жарыс стилінің барабар таңдалмауы спорттық 
шеберліктің өсуін шұғыл баяулатады жəне спорттық жетістіктер 
деңгейін шектейді, сонымен қатар спортшы денсаулығына қатер ту-
дыратын фактор болып табылады. 

Соңғы уақытта жылдан-жылға адам организмі құрылысы мен 
қызметінің көптеген көрсеткіштеріне, сонымен бірге оның түрлі 
дене сапаларының даму дəрежесіне тұқым қуалау ықпалының 
маңызы одан əрі айқындалып келеді. Оларды жаттығу үдерісін 
ұйымдастыру мен спорттық іріктеуде ескеру аса қажет болып бара-
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ды. Американдық ғалымдардың Ұлттық баскетбол қауымдастығы 
(ҰБҚ), Ұлттық футбол лига (ҰФЛ) спортшылары мен  АҚШ 
тұрғындарының орташа бой көрсеткіштеріне жүргізген зерттеулері 
бұл көрсеткіш эволюциясының ХХ ғасырдың соңына таман 
шыңына жеткендігін көрсететеді (75-сурет). Сонымен қатар бой 
ұзындығының шұғылданатын спорт  түрімен тығыз байланысты 
екендігі белгілі. 

Тұқымқуалаушылық – ата тектерге тəн белгілерді сақтаудағы 
тірі организмдердің ортақ қасиеті, яғни организмдердің өздерінің 
белгілерін келесі ұрпаққа беру қабілеті болып табылады. Бұл 
құбылысқа қарама-қарсы өзгергіштік – организм мен сыртқы орта-
ның қарым-қатынасын көрсететін күрделі үдеріс;  тірі организмдердің 
өсіп-дамуы барысында өзін қоршаған орта əсеріне байланысты жаңа 
белгі-қасиеттер түзуі немесе өзінде бұрыннан бар белгі-қасиеттерін 
жоғалтуы.     

75-сурет. Жылдар барысындағы Ұлттық баскетбол қауымдастығы (NBA), 
Ұлттық футбол лига (NFL) спортшылары мен  АҚШ (US) тұрғындарының 
орташа бой көрсеткіштері (Geoffroy Berthelot, Adrien Sedeaud, Marion 

Gluillame, Jean-FrancoisToussaint. Scientifi c American, 2013)

Генотип (ген жəне гр. typos – пішін, үлгі) – тірі организмдердің 
көбеюі кезінде ата-анадан берілетін жасушадағы барлық гендердің 
жиынтығы. Ол организмдегі тұқымқуалаушылық қасиеттің негізі 
болып есептеледі. Ал фенотип (грек. Phaіno-көріну жəне тип) – 
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организмнің онтогенез барысында қалыптасқан барлық белгілері мен 
қасиеттерінің жиынтығы. Фенотип организмнің тұқым қуалау негізі 
болып табылатын генотип пен сол организмнің дамуы жүріп жатқан 
қоршаған орта жағдайларының өзара əрекеттесуінен пайда болады. 
Сайып келгенде, организмнің негізгі қасиеттері тұқымқуалаумен 
қатар сыртқы ортаның (тамақтану, климаттық географиялық жəне 
экологиялық жағдайлар, əлеуметтік орта, тəрбие ерекшеліктері жəне 
т.б.) түрлі факторларының ықпалымен де анықталады. Басқаша 
айтқанда, фенотип дегеніміз – генотип пен сыртқы орта ықпалының 
қосындысы. 

Адамның тұқымқуалаушылығын зерттеу белгілі бір генетикалық 
анализбен (генеалогиялық, цитогенетикалық, популяциялық, егіздік, 
биохимиялық жəне т.б. əдістермен) шектелумен сипатталады. 

Адамда белгілердің тұқым қуалауын зерттеу – өте күрделі үдеріс. 
Өйткені адамның генетикасын зерттеуде еркін шағылыстырудың 
мүмкін еместігі, жыныстық жағынан кеш пісіп-жетілуі, ұрпақ 
санының аз жəне хромосомалар санының көп болуы елеулі 
киындықтар тудырады. Жəне адамда экспериментте мутация-
лар алу, организмнің өсуі мен дамуы барысына қоршаған орта 
жағдайларының əсерін қатаң бақылауды қамтамасыз ету мүмкін 
емес.  

Генетиканың негізгі əдістеріне келесілер жатады:
1. Генеалогиялық шежіре əдісі. Бұл əдіс бойынша туыстық 

қатынастарды, туыстар арасындағы аурулардың бірнеше ұрпақ бойы 
тұқым қуалау сипатын, оның шыққан тегіне шежіре құрастыру аркы-
лы зерттеп анықтайды. Шежіре əдісінің негізгі мақсаты – жиналған 
деректер бойынша шежіре үлгісін құрастыру жəне оны талдау. 
Шежіре құрастыруды бастайтын адамды пробанд деп атайды. Оның 
іні-қарындастарын сибстер деп белгілейді.

2. Цитогенетикалық əдіс хромосомаларды (хромосома, ДНҚ 
ерекшеліктерін) микроскоп арқылы зерттеуге негізделген. 

3. Популяциялық-статистикалық əдіс жеке адамның генотипі 
емес, популяциядағы қандай да бір аллельді тасымалдап жеткізуші-
нің мөлшерін жəне əр алуан генотиптердің пайыздық арақатынасын 
айқындауды зерттейді. Яғни, генофонд құрылымын анықтайды. Ге-
нофонд (тектік қор) – генотиптердің белгілі жиілігін сипаттайтын 
барлық гендер популяциясының жиынтығы

4. Егіздік əдісті егіздерде түрлі белгілерді салыстыруға негіздел-
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ген. Бұл əдісті адамның тұқымқуалаушылық қасиеті мен сыртқы орта 
жағдайын, белгілердің дамуындағы айырмашылықтарды зерттеу 
үшін пайдаланады. Организмдердің барлық белгілері мен қасиеттері 
екі фактор генотип пен ортаның өзара əсерінен қалыптасатындығы 
белгілі. 

5. Иммунологиялық əдіс қан тобы мен резус-фактордың 
тұқымқуалауын зерттеу негізде пайда болды. Алайда, қазіргі кез-
де бұл əдістер организм иммунды реакцияларының тұқым қуалау 
типтерін зерттеуге қолданылады.

6. Биохимиялық əдіс арқылы кейбір тұқым қуалайтын аурулар-
дың зат алмасу үдерісінің бұзылуынан болатынын анықтайды.

Тұқымқуалаудың қарапайым сандық көрсеткіштерінің бірі 
организмнің жалпы дамуында генетикалық үлесін анықтайтын –  
Хольцингер коэффициенті болып табылады. Егер Н=1.0 болса, ол 
зерттелетін көрсеткіштің толығымен генотипке байланысты, Н > 0.7 
болса, генетикалық ықпалдың өте жоғары (70% жəне одан да көп), 
тек аз ғана бөлігінің орта ықпалына байланысты екендігін көрсетеді. 
Неғұрлым бұл коэффициент аз болған сайын, соғұрлым белгілерге 
сыртқы ортаның ықпалы көп дегенді білдіреді. 

Адамның морфологиялық-физиологиялық ерекшеліктері мен 
дене сапаларына тұқымқуалаушылықтың ықпалы

Адам организмінің түрлі морфологиялық-физиологиялық 
көрсеткіштерінің тұқым қуалау дəрежесін зерттеу оларға 
генетикалық ықпалдың аса сан алуан болатындығын көрсетті. Олар 
байқалу мерзімі, əсер ету дəрежесі жəне көрінудің тұрақтылығы бо-
йынша ерекшеленеді. Неғұрлым организм белгілеріне тұқым қуалау 
ықпалы жиірек байқалса, соғұрлым іріктеу кезінде оларды есепке 
алу көбірек болу қажет. 

Морфологиялық-физиологиялық ерекшеліктердің 
тұқымқуалауы. В. Б. Шварц (1991) мəліметтері бойын-
ша тұқымқуалаушылықтың ең көп берілуі адам организмінің 
морфологиялық көрсеткіштеріне, аз берілуі физиологиялық 
көрсеткіштерге, ал ең аз берілуі психологиялық белгілерге тəн 
екендігі анықталған. 

Морфологиялық белгілер арасында тұқымқуалаушылықтың 
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барынша мол ықпалы дененің бой мөлшеріне, аз ықпалы 
көлемдік мөлшерге, ал одан да аз əсері дене құрамына болады. 
Тұқымқуалаушылық коэффициентінің мөлшері сүйек ұлпалары 
үшін едəуір жоғары, бұлшық етке азырақ, ал май ұлпалары үшін 
ең төмен мəнге тең. Əйел организмінің тері асты клетчаткасы үшін 
оның мəні тіптен, төмен болады (Б. А. Никитюк).

Функциялық көрсеткіштер үшін көптеген физиологиялық 
параметрлердің айтарлықтай генетикалық берілуі, олардың ара-
сында əсіресе, организмнің метаболизмдік сипаттамасы, аэробты 
жəне анаэробты мүмкіндіктері, бұлшық еттегі жылдам жəне баяу 
талшықтардың пайызы, жүректің көлемі мен мөлшері, ЭКГ сипат-
тамасы, тыныштық күйдегі систолалық жəне минуттық қан көлемі, 
дене жүктемелері кезіндегі ЖЖЖ, артериялық қан қысымы, өкпенің 
тіршілік сыйымдылығы (ӨТС), тыныс жиілігі мен тереңдігі, ты-
ныс алудың минуттық көлемі, дем алғанда жəне шығарғанда ты-
нысты кідіру ұзақтығы, альвеолалық ауа мен қандағы О2  мен СО2  
парциалдық қысымы, қандағы холестерин мөлшері, эритроциттердің 
тұну жылдамдығы, АВО қан тобы, иммундық статус, гормондық күй 
жəне т.б. көрсеткіштер тəн. 

Көптеген психологиялық, психофизиологиялық, нейродина-
микалық, сенсомоторлық көрсеткіштер, сенсорлық (сезім) жүйелері 
сипаттамалары да жəне үлкен ми сыңарлары қыртысы электрлік 
белсенділігі (ЭЭГ) көрсеткіштерінің көп бөлігі, ақпараттың өңделу 
жылдамдығы, мидың өткізу қабілеті, зерделілік (интеллектуалдық) 
коэффициенті, сенсорлық жүйелердің сезімталдығы табалдырығы, 
түс ажырату мен оның кемістері (дальтонизм), қалыпты жəне алыс-
тан көргіштік рефракция, жүйке жүйесінің типтік ерекшеліктері, 
темперамент белгілері, ми жарты шарларының доминанттылығы, 
моторлық жəне сенсорлық ассимметрия жəне т.б. қатаң генетикалық 
бақылауда болады. 

Көптеген мінез-құлық актілері тұтас гендер кешенімен 
анықталады. Неғұрлым адамның мінез-құлқы күрделірек кел-
ген сайын, соғұрлым генотип ықпалы азырақ байқалады, ал 
қоршаған орта рөлі басымырақ келеді. Неғұрлым  күрделірек қимыл 
дағдыларына қарағанда, барынша қарапайым қимыл дағдылары 
үшін тұқымқуалаушылық жоғары болады. 

Адамның өмірлік тəжірибесі мен білімі артқан сайын генотиптің 
салыстырмалы рөлі оның тіршілік ету барысында төмендей береді. 
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Белгілердің жыныс бойынша тұқымқуалауында кейбір 
айырмашылықтар байқалған. Мəселен, ер адамдарда көп ша-
мада солақайлық, дальтонизм, жүректің көлемі мен мөлшері 
көрсеткіштері, артериялық қан қысымы,  ЭКГ, қандағы холестерин 
мен липидтердің мөлшері, саусақ таңбаларының сипаты, жыныстық 
даму ерекшеліктері, сандық жəне кеңістіктік тапсырмаларды шешу 
қабілеті, жаңа жағдайларда бағдарлау сынды қасиеттері тұқым қуа-
лай беріледі. Əйел адамдарда көп дəрежеде дене салмағы мен бойы, 
моторлық сөйлеудің басталу мерзімі мен дамуы, ми жарты шарлары 
қызметінде симметрияның көрінуі генетикалық бағдарламаланған. 

Дене сапаларының тұқымқуалауы
Түрлі дене сапаларына тұқым қуалау ықпалы бір типті емес. Олар 

генетикалық тəуелділіктің түрлі дəрежелерінде көрініс береді жəне 
онтогенездің əртүрлі кезеңдерінде байқалады. Ең жоғары дəрежеде 
генетикалық бақылауға бірінші кезекте жүйке жүйесінің ерекше 
қасиеттерін, яғни жоғары лабилділік (қозудың өту жылдамдығы) пен 
жүйке үдерістерінің қозғалғыштығын немесе ширақтығын (қозудың 
тежелуге алмасуы жəне керісінше) талап ететін жылдам қозғалыстар, 
сонымен қатар организмнің анаэробтық мүмкіндіктерін дамуы мен 
қаңқа бұлшық еттерінде жылдам талшықтардың болуы қасиеттері 
ұшырайды. 

Жай жəне күрделі  қимыл реакцияларының уақыты, қозғалыстың 
максималды темпі, жекеленген қимыл актілері жылдамдығы (соққы, 
секіру, лақтыру) арқылы көрініс беретін шапшаңдық сапасы үшін 
тұқымқуалаушылықтың жоғары көрсеткіштері тəн болған. Егіздік 
жəне генеалогиялық шежіре əдісі арқылы қысқа арақашықтыққа 
жүгіру, теппинг-тест, максималды темпте қысқа уақытта велоэр-
гометр тебу, орнында тұрып секіру жəне т.б. жылдамдықты жəне 
жылдамдықты-күштік жаттығулардың туа біткен қасиеттермен 
(Н=0,70-0,90) аса тəуелділікте болатындығы дəлелденген.   Соны-
мен қатар иілгіштік (икемділік) дене сапасының да тұқым қуалау 
коэффициенті  жоғары болған. 

Генетикалық ықпалдың аз дəрежесі абсолюттік бұлшық ет 
күші көрсеткіштері үшін тəн. Мысалы, оң қолдың динамометрлік 
көрсеткіштері үшін тұқым қуалау коэффициенті Н=0,61, сол қол 
үшін Н=0,59, сонымен қатар уақыт көрсеткіштері ретінде қарапайым 
қимыл реакциясы үшін Н=0,84, күрделі қимыл реакциялары үшін 
Н=0,80 болған. 
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Тұқымқуалаушылықтың ең аз дəрежесі ұзақ циклдік жұмысқа 
төзімділік жəне ептілік сапасы (үйреншікті емес жағдайларда 
жаңа қимыл актілерін қалыптастыру қабілеті мен координациялық 
мүмкіндіктер) көрсеткіштері бойынша байқалады. 

Басқаша айтқанда, ең көп жаттықтыруға «көнетін» дене сапала-
ры ептілік пен жалпы төзімділік, ал ең аз жаттығуға «көндігетін» 
шапшаңдық пен иілгіштік болып табылады. Күш сапасы ор-
таша «көндігеді». Бұл Н. В. Зимкиннің көп жылдық спорттық 
жаттықтыру үдерісінде түрлі дене сапаларының өсімі дəрежесі ту-
ралы мəліметтерімен дəлелденген. Мəселен, шапшаңдық сапасы 
көрсеткіштері (спринтерлік жүгіруде, 25 жəне 50 м жүзуде) 1,5-2 есе, 
жергілікті бұлшық ет топтарымен орындалатын жұмыс кезінде күш 
сапасы  3,5-3,7 есе ұлғайса, 75-150%-дық ауқымды жұмыс кезінде 
төзімділік сапасы ондаған есеге артқан. 

Генетикалық ықпалдардың көрініс табуы жасқа да байланысты. 
Олар егде тарта бастаған жас кезеңдерімен салыстырғанда  жастық 
шақта (16-24 жаста) көбірек байқалады. Генотип ықпалы, сонымен 
қатар жұмыс қуаттылығына да байланысты, яғни жұмыс қуаттылығы 
артқан сайын олар өсіп отырады.     

Тұқымқуалаушылықтың адамның дене сапасы қасиеттері мен 
морфологиялық-физиологиялық ерекшеліктеріне ықпалы онтоге-
нез кезеңдерімен байланысты болып келеді. Сыни жəне сенситивті 
кезеңдер болады. 

Сыни кезең қандай да бір организм белгілерінің                                                              
дамуын бақылайтын жекелеген гендер мен олардың кешендерінің 
жоғары белсенділігімен сипатталады. Бұл кезеңдерде нəтижесінде 
организмнің тіршілік етуінің жаңа деңгейіне бейімделуі мен оның 
сыртқы ортамен өзара əрекеттесуі  мүмкіндігіне əкелетін ретте-
лу үдерістерінде айтарлықтай қайта құрылулар, жеке мүшелер 
мен физиологиялық жүйелер дамуындағы сапалық жəне сандық 
кенет өзгерістер орын алады. Мұндай қайта құрылулар организм 
бостандығы дəрежесінің санын ұлғайтады, адам мінез-құлығының 
жаңа көкжиектерін ашады. 

Сенситивті кезеңдер – генетикалық бақылаудың төмендеу 
жəне сыртқы орта, соның ішінде педагогикалық пен жаттықтыру 
ықпалдарына организмнің жекеленген белгілерінің сезімталдығы-
ның жоғары кезеңі. 

Сыни жəне сенситивті кезеңдер тек ішінара сəйкес келеді. Егер 
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сыни кезеңдер өмірдің жаңа жағдайларына (мысалы, жасөспірімнің 
өтпелі кезеңі кезінде) организмнің тіршілік етуінің морфологиялық-
физиологиялық негізін құрса, онда сенситивті кезеңдер осы 
мүмкіндіктерді қоршаған ортаның жаңа жағдайларына, талаптары-
на сай организм жүйелерінің барабар қызмет етуін қамтамасыз ете 
отырып, жүзеге асырады.  

Дене тəрбиесі мен спорт саласындағы жаттықтырушылар мен 
педагогтар үшін сенситивті кезеңдерді білу аса маңызды, мəселен 
сол бір дене жүктемесінің көлемі, жаттығу сабақтарының мөлшері, 
жабдықтарды қолдану жəне т.б. тек сенситивті кезеңде ғана басқа 
жас кезеңдерінде қол жетімді болмайтын ең жоғары жаттығу əсерін 
қамтамасыз етеді. Сонымен қатар сенситивті кезеңдерді ескеру 
спортшының дене сапасының ерекшеліктері мен организм күйін 
дұрыс бағалау мақсатында спорттық іріктеу жүргізу кезінде де қажет. 

Түрлі дене сапалары үшін сенситивті кезеңдерге 
гетерохрондылық тəн, яғни дене сапалары дамуы бір мезгілде 
жүрмейді. Алайда, олардың басталу мерзімдерінің жеке дара 
нұсқалары бар болғандықтан орта есеппен жалпы заңдылықтарды 
бөліп көрсету мүмкін болады. Мəселен, шапшаңдық сапасының 
түрлі көрсеткіштерінің сенситивті кезеңі 11-14 жаста байқалып, 15 
жаста ол максималды деңгейге жетеді. Осыған жуық көрініс онтоге-
незде ептілік пен иілгіштік сынды дене сапаларының көрінуінде де 
байқалады. 

Біраз кейінірек күш сапасының сенситивті кезеңі байқалады. 
Мектепке дейінгі жəне бастауыш мектеп жасында жылдан жылға 
біраз артып отыратын күш өсімінің салыстырмалы қарқындарынан  
кейін 11-13 жаста олардың біраз баяулауы орын алады. Содан соң 
бұлшық ет күші дамуының сенситивті кезеңі спорттық жаттықтыру 
кезінде əсіресе, күш өсімі маңыздырақ болып келетін 14-17 жас 
аралығында басталады. 18-20 жастағы бозбалаларда (қыз балалар-
дан 1-2 жас ертерек) негізгі бұлшық еттер күші максималды мəнге 
жетеді. Төзімділіктің сенситивті кезеңі шамамен, 15-20 жаста бас-
талып, осыдан кейін оның максималды көрінуі мен рекордтық 
жетістіктері стайерлік арақашықтықта жүгіру, жүзу, ескек есу, шаңғы 
жарысы  жəне басқа да төзімділікті қажет ететін спорт түрлерінде  
байқалады. 
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Спорттық іріктеуде адамның физиологиялық-генетикалық 
ерекшеліктерін ескеру

Адамның морфологиялық-физиологиялық ерекшеліктері мен 
оның дене сапасына тұқымқуалаушылықтың қаншалықты ықпал 
ететіндігін білу ең көп дəрежеде генетикалық бақылауда болатын, 
яғни жаттықтыру барысында өзгеріске аз ұшырайтын жəне  барын-
ша болжамалы болып табылатын  көрсеткіштерге сүйене отырып, 
спорттық іріктеуді жүргізуге мүмкіндік береді.  

Спорттық іріктеуде отбасылық тұқымқуалаушылықты ескеру     
Спорт практикасында отбасылық тұқымқуалаушылықтың рөлі 

белгілі. Спорттық дəрігер-физиолог Пер-Олаф Астранд мəліметтері  
бойынша айтулы спортшылардың 50% жағдайда балалары айрықша 
спорттық қабілеттілікке ие келеді. Көптеген ағайындылар спорт-
та жоғары нəтижелер көрсеткен. Автор мысалға, Дерюгиндер 
отбасындағы анасы мен қызын, ағайынды Знаменский, апалы-сіңілі 
Пресс жəне т.б.-ды көрсеткен. Егер ата-анасының екеуі де айтулы 
спортшылар болса, онда олардың балалары жоғары нəтижелерге 
70% жағдайда қол жеткізуі мүмкін. 

Теппинг-тест орындау жылдамдығы көрсеткіштері бойынша 
зерттеулер нəтижелері келесідей болған: егер екі ата-ана да теп-
пинг тест бойынша «жылдамдар» тобына жатса, онда мұндай ата-
аналардан дүниеге келген балалар  арасында «баяуларға» (тек 4%) 
қарағанда «жылдамдар» айтарлықтай көп (56%) болған. Егер ата-
ананың екеуі де «баяуға» жатса, онда балаларының 71%-ы «баяу-
лар» басым болып, ал қалғандары (29%) «орташа» болған. 

Отбасы ішілік ұқсастықтар жаттығу сипатымен, популя-
ция ерекшеліктерімен, отбасында баланың дүниеге келу ретімен 
тəуелділікте болған. 

Отбасы ішілік барынша өзара тығыз байланыс жоғары 
жылдамдықты циклдік жəне жылдамдықты-күштік жаттығулар 
үшін тəн. Дəстүр бойынша таңдаулы əулеттің балалары оқитын 
ағылшын жабық колледждері мұрағаттарын зерттеу нəтижелері 12 
жаста балалар мен олардың ата-аналарының қимыл қабілеттерінің 
белгілі бір ұқсастықтарын көрсеткен. Кейбір морфологиялық 
белгілер мен жылдамдықты-күштік жаттығуларға тəн нақтылы кор-
реляция байқалған, мысалы, адам бойы бойынша (r = 0,50), 50 ярдқа 
(ағылшын өлшем жүйесіндегі ұзындық өлшемі: 1 ярд = 3 фут = 91, 
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44 см) жүгіру бойынша (r = 0,48), орнында тұрып ұзындыққа секіру 
бойынша (r = 0,78) анықталған. Алайда, теннис добын лақтыру, 
гимнастикалық жаттығулар сынды күрделі-координациялық 
қозғалыстар үшін корреляция тəн болмаған. 

Организмнің түрлі қызметтерінің көптеген отбасылық 
ерекшеліктері зерттелінген. 

Ересек стайер-желаяқтарында оттегі жетіспеушілігі (гипоксия) 
мен көмір қышқыл газының артық мөлшеріне (гиперкапнияға) жа-
уап ретінде туындаған өкпелік вентиляция өзгерістеріне зерттеу 
жүргізу тыныс алу реакцияларының мықты спорттық дене бітімі тəн 
ұзақ арақашықтыққа жүгіретін желаяқтар мен олардың спортпен 
шұғылданбайтын туысқандарында бірдей болатындығын көрсеткен.   
Бұл ретте олардың спортпен айналыспайтын тұлғалардан тұратын 
бақылау топтарындағы өкпелік вентиляцияның неғұрлым жоғары 
өзгерістерінен нақтылы айырмашылықтары болған (Scoggin С. Н. et 
al).

Отбасы ішілік зерттеудің кейбір қарама-қайшы мəліметтері 
морфологиялық белгілер генетикасын популяциялық ерекшеліктер 
ықпалымен түсіндіреді (Л. П. Сергиенко 1987). Мəселен əртүрлі 
популяциядағы адам бойы ұзындығына отбасы ішілік генетикалық 
ықпалдың көрінуі түрліше болған. Мысалы, америкалық попу-
ляцияда ең жоғары өзара байланыс анасы-қызы жұбы арасын-
да айқындалса, одан соң оның төмендеуі анасы-ұлы, əкесі-ұлы, 
əкесі-қызы жұптарында байқалған. Ал африкалық популяцияда 
корреляцияның төмендеуі басқадай (əкесі-ұлы жұбынан, анасы-ұлы, 
анасы-қызы, əкесі-қызы жұбына дейін) реттілікпен көрінген.  

Ақыл-ой қабілетіне қатысты (интеллектуалдық коэффициент 
көрсеткіші бойынша) отбасы ішілік өзара байланысты британдық 
ғалым-психолог Ганс Юрген Айзенк (1989) айтқан болатын. Ақыл-
ой операцияларын жүзеге асыру жылдамдығы мен интеллектуалдық 
проблемаларды шешу бойынша асыранды балалардың  көрсеткіш-
тері олардың асырап алған ата-аналарының емес, биологиялық ата-
аналарының ақыл-ой қабілеттерімен сəйкес келген. Бұл деректер 
аталмыш қабілеттің тұқым қуалайтындығын көрсетеді.  

Немере қарындас пен ағалар арасындағы, яғни туыстық некелерді 
талдау нəтижесі жақын туыстар отбасыларында генетикалық əсердің 
терістігін дəлелдейді. Ерте заманнан бастап-ақ, біздің ата-бабалары-
мыз туыстық некеге рұқсат бермеген. Генетикалық зерттеулер жеті 
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атадан кейінгі ұрпақта мутантты гендердің əсері байқалмайтынын 
көрсетеді. Сондықтан біздің бабаларымыз жеті атадан соң кейбір 
ағайындар арасында қыз алысуға рұқсат еткені белгілі. Бұл құбылыс 
шығыс халықтарының ішінде еврейлерде, Өзбекстанның кейбір ау-
дандарында, жапондықтарда кездеседі. Өз шежіресін білу туыстар 
арасындағы жақындықты, бауырлар арасындағы сүйіспеншілікті, 
ата-баба, апа-əжелерді есте сақтауға көмектесіп, туыстық некенің 
болуын азайтады. Неміс, еврей жəне ағылшындар отбасылары өз 
шежіресін болашақ ұрпаққа қалдырып отырады екен. 

Адамның спорттық қабілеттерін анықтайтын көптеген 
морфологиялық-физиологиялық (адам бойы мен аяқ-қолдары 
ұзындығы, жүрек пен өкпе мөлшері мен көлемі, ақыл-ой қабілеті, 
кеңістікті қабылдау, түсті, дыбысты, сөзді ажырату қабілеті жəне 
көптеген басқа да) белгілер генетикалық тəуелділікте болады жəне 
ата-аналарынан тұқым қуалай беріледі. 

Л. П. Сергиенко (1993) жоғары санаттағы спортшылар-
дан тұратын 163 отбасын зерттей отырып, адамның спорттық 
қабілеттерінің тұқымқуалауына арнайы талдау жүргізген. Олардың 
ішінде 15 спорт шебері, 120 халықаралық санаттағы спорт шебері, 
28 еңбек сіңірген спорт шеберлері – Олимпиадалық ойындардың 
жеңімпаздары, əлем, Еуропа, КСРО біріншіліктерінің жеңімпаздары 
мен жүлдегерлері болған. 

Көбіне жоғары жетістіктер (66.26%) балалар-ата-аналар ара-
сында жақын ұрпақтарда жиі байқалған. Мұнда тұқымқуалаудың 
рецессивті типі жағдайындағыдай ұрпақтарда «үзу» болмаған. Осы-
дан тұқымқуалаудың доминантты типі тəн деп болжам жасалынған. 

Айтулы спортшылардың аға-қарындастары, ата-аналарында 
қозғалыс белсенділігі қарапайым популяциядағы адамдарға тəн 
деңгейден жоғары болатындығы анықталған. Дене еңбегі неме-
се спортпен 48,7% ата-ана шұғылданған, соның ішінде аналарға 
(18,99%) қарағанда əкелер (29,71%) көбірек айналысса,  ал апа-
қарындастарына (42,05%) қарағанда аға-бауырлары (79,41%) 
неғұрлым белсендірек болған. 

Спортшы-ер адамдардың аналарының спортпен шұғылданып, 
ал əкелері спортпен айналыспаған бірде-бір жағдай болмаған. Ай-
тулы спортшылардың əйел жыныстыларға қарағанда еркек жыныс-
ты туыстары едəуір көп болған. Ер адамның еркек жынысты туыс-
тары əйел адамның əйел жынысты туыстарына қарағанда барынша 
жоғары спорттық біліктілікке ие. 
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Сонымен, спортшы-ер адамдардың қимыл қабілеттері 
генетикалық əке жақтан берілетіні сөзсіз. 

Спортшы-əйел адамдардың бұдан айырмашылығы олардың 
спорттық қабілеттері көбіне, анасы жақтан тұқым қуалай берілген. 

Айтулы спортшылар көбіне екі (44,79%) немесе үш бала-
лы (21,47%)  отбасының кенжелері болған (арнаулы зерттеу-
лер жүргізілмесе де қазақ фольклорында үш ағайындылардың 
кенжелерінің ерекше,  дара болып келуі сирек кездеспейді).  

Спорттық мамандандыру таңдауда отбасылық ұқсастықтардың 
ерекше заңдылықтары, яғни  күреспен (85,71%), ауыр атлетика-
мен (61,11%) жəне сайыспен (55,0%) айналысуды таңдауда ең көп 
ұқсастықтар, ал баскетбол, бокс (29,4%), акробатика (28,575) жəне 
волейбол (22,22%) сынды спорт түрлерін таңдауда ең аз ұқсастықтар 
орын алған. 

Спортшының жаттығу дəрежесін ескеру.
Адамның мүддесі мен мүмкіндіктеріне жауап беретін барабар 

спорт түрін таңдау оның жоғары спорттық жетістіктерге жетуіне 
толық кепілдік бере алмайды. Спорттық шеберліктің өсуінде 
спортшының жаттығу дəрежесі немесе спорттық бапталуы деп ата-
латын, яғни жүйелі түрде жаттықтыру ықпалынан оның функциялық 
жəне арнайы спорттық мүмкіндіктерін жоғарылату қабілеті 
айтарлықтай рөл атқарады. 

Спортшының жаттығу дəрежесі (немесе бапталуы):
1. Көп жылдық спорттық дайындық үдерісінде организмдегі 

түрлі белгілердің өсімі дəрежесі;
2. Организмдегі аталмыш өзгерістердің жылдамдығы сияқты 

екі көрсеткіштің жиынтығымен қамтамасыз етіледі.
Спортшы организмі түрлі көрсеткіштерінің өсімі дəрежесін 

қарастырайық. Адамның дене сапалары мен функциялық жеке 
көрсеткіштерінің өзгергіштігі шамасы туа пайда болған реак-
ция қалыптарына (норма), яғни жеке дара даму жағдайы мен 
сыртқы  орта факторларының өзгерістеріне жауап беретін, бұл 
белгілерді  бақылауда ұстайтын гендер қабілеттілігіне байла-
нысты (Түрлі физиологиялық қызметтер деңгейін анықтауда 
тұқымқуалаушылықтың рөлі 8-тарауда қарастырылған болатын).

Көрсеткіштердің бір тобына реакцияның тар көлемді нормала-
ры тəн. Олар орташа алғанда, тіпті, сыртқы жағдайлардың елеулі 
ауытқулары кезінде де, соның ішінде ұзақ уақыттық жаттығу ба-
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рысында да айтарлықтай өзгерістерге ұшырай қоймайды. Оларға 
бой ұзындығы, қанның гомеостатикалық қасиеттері, қаңқа бұлшық 
еттеріндегі бұлшық ет талшықтарының құрамы, жүйке жүйесінің 
типтік ерекшеліктері жəне т.б. жатады. Ал басқа көрсеткіштерге 
фенотипте айтарлықтай өзгерістердің орын алуымен көрінетін 
реакцияның кең көлемді нормасы тəн. Оларға дене массасы, бұлшық 
еттегі митохондрия мөлшері, сыртқы тыныс алу, қан айналым 
жүйесінің көптеген көрсеткіштері жəне т.б. 

Спорттық іріктеу кезінде бірінші кезекте ең жоғары болжа-
малы болатын, себебі жаттықтыру үдерісінің оларға ықпалы аз 
болатындықтан аз өзгерістерге ұшырайтын көрсеткіштерге мəн 
беру қажет. Нақ осы көрсеткіштер жаттықтыру үдерісінде спорттық 
жетістіктерді лимиттейтін болады. 

Көптеген жылдар бойы жүйелі түрде спортпен айналысу немесе 
кəсіби шұғылдану барысында  адамның генетикалық ерекшеліктерін 
айқындайтын  мидың электрлік белсенділігі амплитудалық-жиілікті 
сипаттамалары – электроэнцефалограмма (ЭЭГ) еш өзгеріске 
ұшырамайды. Жеке адамның (индивид) реакцияның тар көлемді 
нормалы бұл табиғи қасиеттерін бастапқы іріктеуде-ақ ескеру қажет. 
Мəселен, шапшаңдық сапасының өте жақсы дамуы талап етілетін 
ситуациялық (стандартты емес-үзілістік) спорт түрлеріне іріктеу 
кезінде ЭЭГ альфа-ырғағының жоғары жиілігі тəн тұлғаларға көңіл 
бөлу қажет (α Альфа-ырғақ немесе Бергер ырғағы – мидың 8-13 Гц 
жиіліктегі жəне 50мкВ-ге дейінгі амплитудасы болатын жиынтық 
потенциалының тербелістері, ЭЭГ-де адамның сергек күйінде басым 
болып байқалатын тербелістер). Жоғары білікті баскетболшылардың 
ЭЭГ зерттеу оларда бұл тыныштық ырғақтың жиілігінің секунды-
на 11-12 тең, яғни жоғары екендігін, ал шаңғышы-жарыскерлерде 
бар болғаны секундына 9-10 тербелісті құрағандығын көрсеткен.  
Бұған қарама-қарсы спорттық жаттықтыру ықпалынан ми қыртысы 
потенциалдарының кеңістіктік-уақыттық қатынастары айтарлықтай 
өзгерістерге  ұшырайды. Е. Б. Сологуб жəне əріптестерінің 
мəліметтері бойынша үлкен ми сыңарларының қыртысында 
таңдаулы спорт түрлерінде қалыптасқан қимыл дағдыларының 
ерекшеліктерін бейнелейтін өзара байланысты белсенділіктің ар-
найы жүйелері пайда болады. Бұл ерекшеліктер спортшылардың 
функциялық дайындығы деңгейін көрсетеді жəне оларды іріктеудің 
жоғарырақ кезеңдерінде ескеру керек. 
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Қаңқа бұлшық еттеріндегі талшықтар композициялары 
(құрамы) маңызды болжамалы белгілердің бірі болып табылады. 
Тұқымқуалаушылық коэффициенті баяу немесе жылдам талшықтар 
үшін ер адамдарда 0,99 жəне əйелдерде 0,92 тең екендігі белгілі.  
Осыған орай адамда спортпен көпжылдық шұғылдану барысында 
оған тəн баяу жəне жылдам бұлшық ет талшықтарының санында 
өзгерістер болмайды. Сондықтан бұл көрсеткіш іріктеудің бастапқы 
сатыларында ескерілуі қажет көрсеткіштер қатарына жатқызылады. 
Санның төрт басты бұлшық еті талшықтары композицияларын 
зерттеу нəтижелері орта есеппен алғанда адамдарда І типті баяу 
(тотығатын) талшықтардың таралуы аталмыш бұлшық еттегі 
барлық талшықтар санының 50-60%-ын құрайтындығын көрсеткен. 
Мысалы, академиялық есумен ұзақ уақыт шұғылдану барысында 
жеке тұлғалардың өздеріне лайық талшықтарының арақатынасы 
өзгермейді. Ю. И. Афанасьев,  С. Л. Кузнецов мəліметтері бойынша 
біліктіліктері төмен (І санаттағы ересектер мен бозбалаларда) ескек 
есушілерде санның төрт басты бұлшық етіндегі баяу талшықтардың 
саны 44-82% құрайды жəне ол жоғары білікті спортшыларда (спорт 
шеберлігіне кандидат жəне спорт шеберлері) 47-73%-ға жуық бола-
ды. Осымен қатар баяу немесе жылдам талшықтардың айтарлықтай 
басым келуі тəн субпопуляциялар (халықтың аздаған тобы) да бар. 
«Ұлы стайерлер туа бітеді» дегендей баяу талшықтар басым келетін 
бірінші топтан болашақ стайерлерді, ал екінші топтан спринтерлерді 
(«Ұлы спринтерлер туа бітеді»)  іздеу қажет. 

Осы іспеттес организмнің аэробты мүмкіндіктеріне қатысты сол 
бір көрсеткіш – ОМП мөлшері бойынша реакцияның кең көлемді 
нормасы мен тар көлемді нормасы тəн жеке тұлғалар (индивид) 
да бар. Оларда жаттығу үдерісінде бұл көрсеткіш өсімінің орта-
ша популяциялық мəннен аса зор айырмашылығы болады. Əдетте, 
көпшілік адамдарда ОМП өсімі орта есеппен бастапқы деңгейдің 
30%-ға жуығын құрайды. Алайда, канадалық ғалымдардың 
(Bouchard С жəне əріпт.) егіздерді зерттеу нəтижелері велоэрго-
метрде бірдей аэробты жұмыстарды орындау кезінде жаттығу 
дəрежесінің генетикалық тəуелділігін көрсетті. 

Жеке адамдардың 5-10%-ын құрайтын бір тобында ОМП 
мөлшерінің жоғарылауы 15 апталық жаттығу циклдері ықпалынан 
60%-ға жетсе, ал бақыланған топтың тек 4%-ынан тұрған басқа 
топ өкілдерінде сол кезеңдегі өсім 5%-дан аспаған. Бұл жеке дара 
ерекшеліктер туа біткен қасиет болып табылады. 
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С. Альварес бойынша көп сатылы іріктеу үдерісінде дене 
жүктемелеріне жауап берудің гипокинетикалық типі (олар шама-
мен, 21%-ға жуық) мен гипокинетикалық топпен салыстырғанда 
неғұрлым жоғары жаттығу əсерін көрсететін жауап берудің 
гиперкинетикалық типін (26%) ажыратады.  

Л. Р. Кудашева (1997) мəліметтері бойынша да осы шамалас 
жоғары дəрежеде шыныққан спортшылар саны да аэробты жəне 
анаэробты мүмкіндіктері жоғары мобилденетін жəне ең қуатты 
ситуациялық спорт түрлері өкілдері арасында байқалған.  Мысалы, 
волейболшылар арасында – 10%, баскетболшылар – 18%, футбол-
шылар – 33% болған. 

Е. Б. Сологуб, 3. Ю. Бедрина жүргізген жоғары білікті баскетбол-
шыларда тактикалық ойлауды зерттеу тактикалық тапсырмаларды 
шешуде ақпаратты қайта өңдеу қабілетінің ұлғаю дəрежесі бойынша 
спортшыларды 3 топқа жіктеуге мүмкіндік берген. 

1. Жоғары қабілетті баскетболшылар барлық зерттелінген 
спортшылардың 30%-ын құраған. Олар 12 рет жүргізілген жаттығу 
сабақтарынан кейін мидың өткізу қабілетінің өсімі (С) 1,8 бит/с 
болған. Мұнда, ойын кезінде өткізу қабілетінің орта есеппен 
бастапқы деңгейі С=2 бит/с;

2. Барлық бақыланған спортшылардың 44%-ын құраған орташа 
деңгейлі баскетболшылар С=1.5 бит/с;

3. Үйретудің төмен деңгейі тəн баскетболшыларда (26%) С=1,2 
бит/с болған. 

Тактикалық міндеттерді шешуде жоғары деңгей тəн спортшы 
баскетболшыларды іріктеу үшін ақпараттық психофизиологиялық 
көрсеткіштер анықталған. Олар өзін-өзі бағалаудың Спилбергер-Ха-
нин шкаласы бойынша мазасыздықтың төмен деңгейімен, өзін-өзі 
сезіну мен көңіл-күйін бағалауда сынның жоғары болуымен жəне 
зейін концентрациясы мен таңдаудың жоғарылығымен сипатталады. 

Жоғарыдағы мəліметтерді саралай келе, морфологиялық-
физиологиялық көрсеткіштер мен спорттық жетістіктерінің орташа 
көрсеткіштері тəн болып келетін негізгі тұлғалармен қатар жаттығу 
кезінде бұл көрсеткіштер өсімінің жоғары немесе төмен деңгейіне 
ие тұлғалардан құралған топтар (10-30%) да бар деп тұжырымдауға 
болады. Жоғары жаттыққан тұлғаларды іздеу спорттық іріктеудің 
басты міндеті болып табылады. Бұл міндетті шешу барысын-
да əрбір таңдаулы спорт түрі үшін ақпараттық физиологиялық, 
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морфологиялық, психофизиологиялық жəне психологиялық пара-
метрлер үлгісін жасау қажет. 

Таңдаулы спорт түріне бейімделудің даму жылдамдығы 
мəселелері

Теплов-Небылицин дифференциациялы психология мектебінде 
жүйке үдерістерінің күші, қозғалғыштығы жəне лабилділігімен 
қатар туа біткен маңызды қасиеттердің бірі – жүйке жүйесінің 
біріншілік қасиеті ретінде динамикалық немесе үйрету қасиеті 
жайында мағлұматтар келтірілген (В. Д. Небылицын 1963-1972). 
Үйрету шартты рефлекстердің түзілу жылдамдығы ретінде 
түсіндірілген. 

П. К. Анохиннің қызметтік жүйе туралы ілімінің дамуы 
үйрету туралы мағлұматтарды өзгертті. В. М. Русалова (1989) 
анықтамасы бойынша динамикалылық немесе үйрету – организм-
де жаңа қызметтік жүйелердің қалыптасу шапшаңдығы. Адапто-
логияда спорттық жаттығу үдерісінде жүктемелерге спортшының 
физиологиялық жүйелерінің бейімделуі жəне оның бейімделу 
жылдамдығының рөлі жайында мағлұматтар бар. 

Мұнда организм қызметтерінің қайта құрылу дəрежесі əр адам 
үшін  генетикалық белгілі бір нормамен, яғни организм түрлі 
белгілерінің өзгергіштігі  аясында, ал жылдамдық уақыт бойынша 
белгілердің өзгерістерін бақылап отыратын арнайы (темпоралды) 
гендермен  шек қойылып отырылады. 

Əрбір индивид үшін бұл гендер белсенділігінің өзіндік хроно-
логиясы, яғни уақытты санау жүйесі бар. Ол организмнің жеке дара 
өсуі мен дамуын, жасуша ядросындағы генетикалық ақпараттың 
берілу ұзақтығын, жасушада қажетті белоктардың синтезін, же-
келенген гендердің белсенділігінің қосылуы мен өшірілуін, жеке 
белгілердің дамуының сыни жəне сенситивті кезеңдерінің басталу 
моментін, олардың өту ұзақтығын, организмнің түрлі жүйелерінің 
функциялық белсенділігі қарқынын, адамның оқып үйрену 
жылдамдығын жəне т.б. тіршіліктің уақыттық параметрлерін 
анықтайды. Мысалы, жасөспірімдердің бір тобында өтпелі кезең 5-6 
жыл бойына, ал басқаларында небəрі 1,5-2 жыл ішінде өтуі мүмкін.   
Егіздерге зерттеу жүргізу нəтижелері оқып үйренудің генетикалық 
табиғатын көрсетті. Vogel F., Motulsky A. (1990) жүргізген түрлі түсті 
пішіндер жұбын 30 с-та біріктіру арқылы орындалатын арнайы тест 
қолдану кезінде бір жұмыртқалы егіздерде меңгеру жылдамдығы 
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бірдей болған, ал екі жұмыртқалы егіздер арасында нақтылы елеулі 
айырмашылықтар орын алған. 

Демек, жоғары жəне төмен дəрежеде жаттыққан спортшы-
лар тек жұмысқа қабілеттіліктерінің өзгерістері, дене сапасы мен 
функциялық көрсеткіштердің мөлшері бойынша ғана емес, соны-
мен қатар барлық осы көрсеткіштердің өзгеру жылдамдығы мен 
сəйкесінше, жоғары спорттық нəтижелерге жету уақыты бойынша да 
бір-бірлерінен ерекшеленеді. Жаттықтыру əсерінің даму мөлшері мен 
жылдамдығы тəуелсіз өзгермелі болып табылады. Бұл факторларға 
байланысты  шыныққандықтың 4 нұсқасы бар (шыныққандық ту-
ралы толығымен жаттығу жүктемелерінің жіктелуін, спорттық 
жаттығулардың қағидаларын жəне жоспарлануын физиологиялық 
негіздеу 8-тарауда толығымен баяндалған): 

1. Жоғары жылдам шыныққандық: жүйелі жаттығудың алғашқы 
кезеңдерінде барынша жылдам өсіп барып, содан соң «қанығу 
деңгейіне» (мүмкіндігінше максималды жаттығу əсеріне) баяу 
(асимптотикалық-нышансыздық) жуықтай отыра аз өзгеретін үлкен 
əсер. 

2. Жоғары баяу шыныққандық: біртіндеп, баяу өсіп отыратын 
үлкен жаттықтыру əсері.

3. Төмен жылдам шыныққандық: жүйелі жаттығудың салыс-
тырмалы қысқа кезеңінде-ақ көрінетін жəне тез артатын, əрі қарай 
аз өзгеріске ұшырайтын үлкен емес жаттықтыру əсері. 

4. Төмен баяу шыныққандық: жүйелі түрде жаттықтыру 
үдерісінде баяу өсетін азғантай жаттығу əсері.  

Осы іспеттес жеке дара физиологиялық-генетикалық 
ерекшеліктердің болуы көп жылдық спорттық жаттықтыру 
үдерісінде көп сатылы іріктеу қажеттілігін негіздейді. 

Спорттық мамандандыру мен жарыс стилін барабар жəне 
барабар емес таңдау маңызы

Спортшының шыныққандығын одан əрі жақсы дамыту үшін 
іріктеу жəне болжау жоспарында:

1. Спорттық мамандандыру мен жарыс стилін барабар таңдау;
2. Спортшының арнаулы жүктемелерге бейімделу жылдам-

дығына генетикалық ықпалды ескере отырып, көп жылдық 
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даярлықтың əрбір кезеңдерінде көп сатылы іріктеу сияқты 2 фактор 
қажет.

Тек осы екі факторды қатар үйлестіру ғана жоғары жетістіктер 
спорты деңгейінде жақсы нəтижелерге жету мен спортшы ден-
саулығының сақталуын қамтамасыз ете алады. Спорттың сан алуан 
түрлерінде шыныққандық жайында пайымдаудың негізі жеткілікті 
танымал ақпараттық морфологиялық жəне психофизиологиялық 
критерийлер болып табылады. 

Жоғары дəрежеде жəне төмен дəрежеде жаттыққан спортшылар 
арасында сол бір спорттық шеберлік деңгейіне жету мерзімі бойын-
ша айтарлықтай айырмашылықтар болуы мүмкін. Мəселен, К.Б Ка-
зак (1998) мəліметтеріне сүйенсек, спорт шебері нормативін төмен 
дəрежеде жаттыққан спортшыларға (4 жыл 8 айда) қарағанда жоғары 
дəрежеде жаттыққан ауыр атлетші-кір тасын көтерушілер (3 жыл 7 
айда) 1,5 жылдай бұрын,  төмен дəрежеде жаттыққандармен (7 жыл 
8 айда) салыстырғанда дзюдошы-əйел адамдар (5 жыл 6 айда) 2 
жылдан аса жылдамырақ, ал олардан (9 жыл 1 айда) дзюдошы-ер 
адамдардың (6 жыл 5 айда) 2,5 жылдан да көп ерте орындайтындығын 
көреміз. 

Жоғары дəрежеде жаттыққандық жоғары білікті спортшы-
ны дайындау уақытын қысқартумен қатар, тек биологиялық 
міндеттердің (оның денсаулығын сақтау)  ғана емес, сонымен қатар 
əлеуметтік міндеттердің (жарыстарда жеңіске жету) де орындалу-
ын қамтамасыз етеді. Осылармен қатар, бапкер еңбегіне, ғимаратты 
жалға алуға, т.б. кететін шығындарды қысқарта отырып,  жаттығу 
үдерісінің жоғары экономикалық əсеріне қол жеткізуге мүмкіндік 
береді. Уақыт факторының спортшының жеке өмірінде де маңызы 
зор екені белгілі.

Спорттық шынығудың барабар емес түрін таңдау көптеген артық, 
нəтижесіз жəне тіптен мақсатқа сай емес организмнің жүйе ішілік 
пен жүйе аралық өзара байланыстары тəн тиімсіз физиологиялық 
жүйелердің бейімделуінің қалыптасуымен, компенсациялық 
механизмдердің тиімсіз түрлерінің жұмылдырылуымен, қалпына 
келу үдерістерінің қиындауымен, шыныққандық дəрежесінің 
баяу дамуымен, жарыстарда жеңістердің азаюымен, спорттық 
шеберліктің жоғары деңгейінен төменірек деңгейге түсуімен, 
болашақта көңіл көншітпейтін  болжаулармен қатар жүре оты-
рып, ең ақыры организмнің физиологиялық, генетикалық  қосалқы 
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қорларының тез азаюына, тіпті, кейде сарқылуына  орай спорттық 
шеберліктің артуының тоқтауына да əкеледі.  

Осыған орай практикада спорт түрі мен жарыс стилін (шабуыл-
шы немесе қарсы шабуылшы) барабар таңдаудың аса маңызы зор.

Алайда, кейбір мəліметтерге сүйенсек, самбошы-күрескерлер 
арасында спортшылардың жартысына жуығы дерлігі өздерінің туа 
біткен типтік ерекшеліктеріне сəйкес келмейтін стилді қолданады 
екен. Осының салдарынан спорттық техниканы меңгеру қарқыны 
баяулайды, спорттық нəтижелер төмендейді, спорттық дəреже 
нормативтерін орындау мерзімі артады. Шабуылшы ма, əлде қарсы 
шабуылшы стилі ме, оған тəуелсіз «өзінің» стилін қолдану спорттық 
шеберліктің өсуі жылдамдығын арттырады жəне бұл айырмашылық 
неғұрлым спорттық біліктілік жоғары болған сайын, соғұрлым 
көбірек болады. Мысалы, самбошы-күрескерлерде «өз» стилдерін 
(4 жылда) таңдау кезінде «басқа» стилді (5 жыл 4 айда) таңдаумен 
салыстырғанда 1 дəрежедегі нормативтер орындау уақыты 1,5 жылға 
жуық азырақ болады. Спорт шеберлігіне кандидат нормативін орын-
дау 2 жылдан аса ерте уақытта, яғни бұл нормативке стилін дұрыс 
таңдамағандар 7,2 жылда, ал өз стиліндегілер 5 жылда-ақ қол жеткізе 
алады. «Өз» стиліндегілер (6 жылда)  «басқа» стилдегілерге (11 жыл 
2 айда)  қарағанда спорт шебері нормативін тіптен 5 жылдан да көп 
уақыттан бұрын орындай алады. 

Ситуациялық спорт түрлерімен шұғылданатын, яғни боксшы, 
волейболшы, баскетболшы жəне т.б. спортшылар ішінде көптеген 
психологиялық-физиологиялық көрсеткіштер бойынша шабуылшы 
мен қарсы шабуылшы стиліндегі спортшылар арасында айтарлықтай 
айырмашылықтар орын алған (Сологуб Е.Б. жəне əріпт., 1986, 1993).

Мəселен, қарсы шабуылшылармен салыстырғанда шабуылшы 
боксшыларда тактикалық ойлау мен сенсомоторлық реакциялардың 
уақыттық көрсеткіштері нақтылы қысқарақ болады, теппинг-тест 
пен бұлшық ет күші көрсеткіштері жоғары, жұмыс алдыңғы элек-
троэнцефалограммада (ЭЭГ) алдын ала күйге келтірудің барынша 
жоғары деңгейі, яғни ми қыртысы белсенділігінің синхрондалуы 
(бірнеше үдерістерді уақыт жағынан дəл, сəйкес келтіруі) тəн, ал 
қарсыласымен жұптық өзара əрекеті кезінде электроэнцефалограм-
мада (ЭЭГ) мидың сол жақ жарты шарының төменгі төбелік, көру 
жəне моторлық бөлімдерінде қозғалысты басқарудың неғұрлым 
асимметриялық жүйесі (шартты түрде «қабылдау жүйесі») 
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қалыптасады. Кері байланысты электромиография (ЭМГ) кезінде 
бұлшық ет күшеюін ерікті басқару қабілетінің өсімі азырақ көрінген. 

Ал қарсы шабуылшы боксшыларда жетекші рөлді мидың 
маңдай алды бөлімі атқаратын үлкен ми сыңарлары  қыртысында 
өзара байланысты белсенділіктің неғұрлым симметриялы жүйесі 
(«шешім қабылдау жүйесі»), Г. Айзенктің ауызша тесті бойын-
ша интеллектуалдылықтың (зерделіліктің) барынша жоғары 
коэффициенті, кері байланысты электромиография (ЭМГ) кезінде 
бұлшық еттің сезінуі мен тағайындалған (берілген, орындалуға 
тиіс) күш салудың жаңадан өндіру дəлдігінің барынша табысты 
жетілдірілуі орын алған.   

Волейболшы, баскетболшы, футболшы жəне сайыскер спорт-
шыларды зерттеу барысында алынған ұқсас мəліметтер шабуыл-
шыларды вербалды емес (тілден тысқары) ойлау тəн тұлғаларға, 
И.П. Павлов бойынша «көркем» типке, ал қарсы шабуылшыларды 
(қорғаушыларды) вербалды (сөзбен білдіру) ойлау тұлғаларына не-
месе «ойшыл» типке жатқызуға мүмкіндік береді. 

Шабуылшы жəне қарсы шабуылшы стилі тəн спортшылар топ-
тарында  2/3 бөлігі туа біткен жеке дара-типологиялық ерекшелікте-
ріне сəйкес келетін жарыста өз стилдерін тапқан спортшылар бол-
са, 1/3 жуығына барабар емес таңдау тəн, олар бұл таңдауларын 
организмнің басқа да қызметтік мүмкіндіктерімен компенсациялауы 
(өтеуі) ықтимал. Дегенмен, стилді дұрыс таңдамау əсіресе, жүйке 
жүйесінің жылдамдығына байланысты қасиеттері мен қимыл ап-
параты сынды барынша генетикалық ықпалдың бақылауында бо-
латын сапаға ие шабуылшы спортшылар шеберліктерінің өсуін 
айтарлықтай қиындатады (29-кесте). Мысалы, жоғары жетістіктер 
спортында ұрыс жүргізудің барабар мəнерін таңдамаған шабуылшы 
боксшылардың үлесі (І санаттағы спортшылар тобында) 36%-дан 
(спорт шебері мен халықаралық спорт шебері топтарында) 25%-ға 
дейін қысқарады. 

Спортшыларды физиологиялық-генетикалық ерекшеліктері бо-
йынша дифференциациялау оларды үйретудегі түрлі педагогикалық 
əдістерінің негізін құрайды. Жəне жаттығуларды дұрыс іріктеуге, 
барабар өз стилін таңдауға, жарыстың табысты болуын моделдеу 
мен болжау алгоритмдерін жасауға мүмкіндік береді. 
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29-кесте
Туа біткен жеке дара-типтік ерекшеліктеріне сəйкес жарыс стилін 
барабар жəне барабар емес таңдаған шабуылшы жəне қарсы шабуыл-

шылардан тұратын (n=61) жоғары білікті боксшылар (%) саны.
(Е. Б. Сологуб жəне əріпт., 1986, 1993, 1998; В. А. Таймазов, 1986, 1997; 

Г. И. Анисимов, 1991; И. Н. Пресняков, 1994 бойынша)

Стиль түрі Таңдау 
барабарлығы

Боксшы біліктілігі

I санат 
жəне спорт 
шеберлігіне 
кандидаттар

Спорт шебері жəне 
халықаралық 
спорт шебері

Қарсы 
шабуылшы

Барабар 
(адекватты) 65 62

Барабар емес 
(адекватты емес) 35 38

Шабуылшы

Барабар 
(адекватты) 64 75

Барабар емес 
(адекватты емес) 36 25
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ХІV ТАРАУ
САУЫҚТЫРУ ДЕНЕ ЖАТТЫҒУЛАРЫНЫҢ 

ФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

Адам қоршаған ортадан тыс өмір сүре алмайды. Адам организмі 
ашық жүйе болып табылады, яғни сыртқы ортамен тығыз бай-
ланысты – ауадан тыныс алу үшін оттегі, тіршілікті энергиямен 
қамтамасыз ету үшін тамақты, өзінің дамуы үшін əлеуметтік орта-
дан əртүрлі ақпараттарды үнемі алып отырады. Организмнің сыртқы 
қоршаған тіршілік жағдайлары мен ішкі дүниесі үнемі бір қалыпта 
болмайтындықтан, яғни көптеген ықпалдардың қолайсыз əсер 
етуіне орай адам өз денсаулығы мен жұмысқа қабілеттілігін сақтау 
үшін арнайы шаралар қолдану керек. 

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының (ДДСҰ) анықтамасы 
бойынша «Денсаулық – организмде аурудың не болмаса дене 
кемістігінің жоқтығы ғана емес, ол табиғи (физикалық), рухани 
жəне əлеуметтік толық аман-есендік». Сондықтан денсаулық сақтау 
ісі – физикалық, психикалық, рухани жəне əлеуметтік жағдайларға 
жіктеледі. Физикалық саулық – адам организміне тəн функциялардың 
өздігінен реттелуі, функциялық үдерістің келісімді өтуі, сыртқы 
орта əсерлеріне бейімделу қасиеттерінің жоғары дəрежеде болуы. 
Психикалық саулық – ауруды болдырмау, қайтсе де одан арылуға 
ұмтылуды, адам өмірінің мақсатына айналдыру. Əлеуметтік саулық 
– адам белсенділігінің, яғни жеке адамның айналадағы өмірмен біте 
қайнасу дəрежесі. 

Қазіргі өмір жағдайларындағы дене шынықтырудың рөлі

ДДСҰ-ның есебі бойынша адам денсаулығының 20-25%-
ы экологиялық факторларға, 20% биологиялық факторларға 
(тұқымқуалауға), 10%-ы медициналық факторларға, ал 50-55%-
ы салауатты өмір салтына, яғни адамның өзіне байланысты 
екендігі анықталған. Адамның денсаулығы мен жоғары жұмысқа 
қабілеттілігінің қажетті деңгейін сақтайтын СӨС факторларының 
арасында дене шынықтыру маңызды орын алады. 
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Адам организміне қазіргі өмір жағдайларының ықпалы
Адамға ықпал ететін сыртқы орта факторларының жағымды ғана 

емес, жағымсыз əсер ететіні де белгілі. Топтастырылған қатерлі фак-
торлар бір-бірімен байланысты, бірақ аурудың шығу тегіне қарай 
оларды шартты түрде: 

1) өлі табиғат (абиотикалық);
2) тірі табиғат (биотикалық);
3) əлеуметтік орта факторлары деп 3 топқа жіктеуге болады.  

Осы айтылған жағдайларға байланысты адамның жəне  əлеуметтік 
топтың саулығын болжауға болады. 

Денсаулыққа əсер ететін сыртқы физикалық факторларға ауаның 
қысымы, температура, газ, радиация, шу, вибрация, жел, жарық, 
қараңғылық жəне т.б., химиялық факторларға су, ауа, жер, тағам 
құрамындағы түрлі заттар; ал биологиялық факторларға инфекция, 
вирустар жатады. Ал ішкі жағдайларға гендік қасиеттер, қанның 
құрамы мен қысымы, тыныс алу, жүрек ырғағы, зат алмасуы, т.б. 
жатады. Бұлардың өзгеруі адам организміне, оның денсаулығына 
əсер етеді. Əуел баста организм олардың өзгерістеріне бейімделіп, 
икемделіп немесе төзімділігін күшейту арқылы ішкі ортасының 
тұрақтылығын сақтайды. Егер өзгеріс тым күшті болса, адамның 
денсаулығы нашарлайды, түрлі аурулар пайда болады. Ішкі 
тұрақтылықты сақтауды француз ғалымы Клод Бернар гомео-
стаз деп атаған (грек. гомозис – бірдей, стазис – жайы). Гомеоcтаз 
организмнің ішкі тұрақтылығын бір қалыпта ұстайтын үдерістердің 
жиынтығы. Бұл тұрақтылық ферменттердің қызметінің, зат 
алмасуының қарқынды жүруіне мүмкіндік тудырады. Денедегі 
қуаттың алмасуын да осы физиологиялық механизм реттейді.

Қазіргі кезде ғылым мен техниканың орасан өрлеуінің 
нəтижесінде «өркениет аурулары», яғни табиғат пен қоғамның 
қауырт өзгерістерінің организмге əсерінен туатын аурулар кең 
өріс алуда. Бұл өзгерістерге адам организмі жылдам жəне толық 
бейімделіп үлгермеу салдарынан аурулар туады.

Итальяндық физиолог А. Моссо «дене жаттығулары көптеген 
дəрі-дəрмектің орнын алмастыра алады, бірақ бірде-бір дəрілік зат 
дене жаттығуларының орнын толтыра алмайды», – деп атап өткен-
дей қазіргі адам өміріндегі дене шынықтырудың рөлі зор. Жануар-
лар əлемі, соның ішінде адам эволюциясы үдерісінде көптеген орга-
низм мүшелері мен жүйелері əр текті қозғалыстармен тығыз өзара 
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байланысты қалыптасқан. Бұлшық еттердің жұмысынсыз адамның 
кеңістікте қозғалуы, сыртқы тыныс алуды жүзеге асыруы, жүректің 
қан айдауы, ас қорыту жолдарымен тағамның жылжуы, несеп-жы-
ныс жүйесі жұмысы, есту аппаратында дыбыс толқындарының өтуі, 
көздің мəтінді оқу жəне іздеу қызметі, сөздің айтылуы тəріздес, т.б. 
көптеген қызметтер мүмкін болмас еді. 

Қазіргі əлемде қозғалыс шектелуінің қарыштауы организмнің 
түрлі жүйелері қызметтерінің бұзылуына əкеліп, жұмысқа 
қабілеттілікті төмендетіп  жəне денсаулық күйін нашарлата отырып, 
адамның биологиялық табиғатына қайшы келеді. Неғұрлым ғылыми-
техникалық прогресс адамзатты ауыр еңбек пен артық қозғалыстан 
босатқан сайын, соғұрлым қозғалыс белсенділігін өтеу қажеттілігі 
арта түседі. 

Бұл жағдайларда жаппай дене шынықтыруды дамытудың рөлі 
зор. 

Ертедегі гректер: «Егер сұлу болғың келсе – жүгір, егер сау 
болғың келсе – жүгір, егер күшті болғың келсе – жүгір», – деген 
екен. Дене қимылы организмнің тіршілігін қозғалтып, жанданды-
рып отырады. Тыныс алу жақсарады, қан айналысы жеделдейді, 
бұлшық еттің қозғалысынан лимфа ағысы жылдамдап, денеде жи-
налып қалған улы зиянды заттар сыртқа шығарылады. Академик                      
В. В. Париннің айтқанындай, дене қимылы  зат алмасуын тездетеді, 
тірек-қимыл жүйесінің, жүрек-қан тамырлар жүйесінің қызметін 
арттырады, ал бұл дененің қуат көзін ашады, жүйке жүйкесінің 
қызметін қалыптастырады. 

Дене шынықтыруға əйел адамдардың тартылуы өте маңызды, 
себебі олардың денсаулығына ұрпақ сапасы байланысты. Балалар 
мен жасөспірімдер организмі дамуы қозғалыстың жоғары деңгейін 
аса қажетсінеді. Ал егде жас тұлғалары үшін сергектік пен көп 
жасаудың бірден-бір факторы болып табылады. 

Аз қозғалып қызмет ететін, əсіресе, жасы ұлғайған адамдардың 
қанында эритроциттер төмен болады, ал май ұлпасының мөлшері 
жоғарылайды. Бұлшық еттердің массасы азаяды, ал сүйектері 
опырылғыш келеді. 

Қара жұмыстағы адамдардың, спортпен шұғылданатын 
кісілердің эритроциттерінің мөлшері қажетті деңгейде болады, 
оттегінің жетіспеуінде төзімді болып, тыныс алу жəне бұлшық ет 
жүйелері бір қалыпта қызметін атқарады.
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Дене шынықтыру жаттығуларының əсерінен бұлшық еттердің 
қан айналысы күшейеді де, жасушалардың оттегімен, амин. 
қышқылдарымен, т.б. қоректік заттармен қамтамасыздануы 
жақсарады. Жаттығу кезінде бұлшық еттің 1 мм көлемінде 2500 қан 
капиллярлары ашылып, қанның қозғалысын жеделдетеді. И.М. Се-
ченов осындай əсердің ми  жасушаларында да болатынын болжаған, 
ол болжамды ғалымдар кейіннен іс жүзінде дəлелдеді. 

Дене шынықтыру жаттығулары ішкі мүшелерге де, ішектегі 
лимфаның түзілуіне де əсер етіп, лимфаның қозғалысын жыл-
дамдатады. Соның нəтижесінде  ішек-бауыр лимфасы арқылы 
зат алмасуының соңғы қажетсіз қалдықтары организмнен сыртқа 
мезгілінде шығып отырады. 

Қазіргі уақытта мезгілі жетіп дүниеге келген нəрестенің дене 
салмағы мен бойы қалыпқа сай болса да, функциялық жағынан 
толық жетілмеулері байқалады. Бұл оның қозғалыс белсенділігінің 
төмендеуімен, бұлшық еттік гипотониямен, тез қажумен, суық 
тию мен инфекциялық ауруларға төзімділіктің, яғни иммунитеттің 
төмендеуімен, эмоциялық реакцияларға əлсіз жəне тұрақсыз, 
жүйке жүйесінің əлсіз типімен көрініс береді. Физиологиялық 
жетілмеудің нəтижесі дене сапалары мен дағдыларының жеткіліксіз 
дамуы, семіздік, жақыннан көргіштік, омыртқа жотасының 
қисаюы, жалпақ табандылық, балалар травматизмі болып табыла-
ды. Бұл құбылыс адам өмірінің келесі сатыларына да ықпал етпей 
қоймайды. Физиологиялық жетілмеумен күрес фармакологиялық, 
психологиялық немесе педагогикалық шаралармен шектелмейді. 
Аталмыш құбылысқа қарсы тұрудың бірден-бір негізгі қажетті ама-
лы қозғалыс белсенділігін арттыру. Бұл көп жасауға жəне салауатты 
өмір салтына ашылған жол. 

Жаппай дене шынықтыруды дамыту денсаулықты сақтау мен 
жұмысқа қабілеттілікті жоғарылатуды ғана қамтамасыз етіп қоймай 
халықты, əсіресе жасөспірімдерді зиянды əдеттерден – шылым шегу, 
маскүнемдік мен нашақорлықтан аулақ болуға əкеледі. 

Осыған орай, халықты дене шынықтырумен шұғылдануға тар-
ту қажет. Айтулы спортшылардың спорттық жетістіктері қалың 
қауымға рух беріп, спортпен жүйелі түрде айналысуға əкеледі. 
Қазіргі олимпизмнің негізін салушы Пьер де Кубертен 100 адам дене 
шынықтырумен айналысу үшін 50 адамның спортпен шұғылдануы, 
50 адамның спортпен шұғылдануы үшін 20 адам жоғары білікті 
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спортшы болуы, ал бұл адамдар үшін 5 адамның керемет жетістіктер 
көрсетуі қажет екендігін дұрыс атап өткен. 

Біздің елімізде де Қажымұқан Мұңайтпасұлы, Александр Вино-
куров, Илья Ильин, Бекзат Саттарханов сынды спортшыларымыздың 
жетістіктері барша жастардың спортпен шұғылдануына түрткі бо-
лары сөзсіз. Елбасымыз Н.Ə. Назарбаевтың қазақстандықтарды 
бұқаралық спорт түрлеріне тарту барысында атқарып жатқан 
жұмыстарының да жемісін беріп жатқанына олимпиада жетістіктері 
дəлел болып табылады. 

Гипокинезия, гиподинамия жəне олардың адам организміне 
ықпалы

Қазіргі заман жағдайында дене жүктемелерінің азаюы адам 
организмі түрлі қызметтерінің нашарлауына əкеледі. 

Гипокинезия жəне гиподинамия
Адам организмі қалыпты қызмет етуі үшін қаңқа бұлшық 

еттерінің жеткілікті белсенділігі қажет. Бұлшық ет аппаратының 
жұмысы мидың дамуына жəне ми орталықтары аралық пен сенсор 
аралық өзара байланыстардың түзілуіне əкеледі. Қозғалыс əрекеті 
энергия өнімі мен жылу түзілуді жоғарылатады, организмнің ты-
ныс алу, жүрек-тамыр жəне т.б. жүйелерінің қызметін жақсартады. 
Қозғалыстың жеткіліксіз болуы барлық жүйелердің қалыпты 
қызметінің бұзылуына əкеледі жəне нəтижесінде гипокинезия мен 
гиподинамия күйі туындайды. 

Гиподинамия (грек. гипо – төмен, динамос – күш) күштің аза-
юы, дененің іс-қимылының төмендеуі. Жүріп-тұру, қозғалыс-қимыл 
азайған сайын бұлшық еттер босаңсиды, жүрек еті, басқа ішкі 
мүшелердің жалпақ еттері əлсірейді. Гиподинамияны «гипокине-
зия» (гипо – төмен, кинезис – қимыл, қозғалу) деп те атайды. Бірақ 
бұл толық мəнді синоним емес. Гипокинезияны, яғни дененің неме-
се оның кейбір мүшелерінің қимылдамай қалуы не əлсіз қимылын 
тудыратын себептердің бірі – ортаңғы ми мен жұлындағы қимыл 
рефлекстерінің орталығының істен шығуы. 

Гиподинамия ұзақ отырып, қызмет ететін адамдарда жиі 
байқалады немесе гипстелген аяқ-қол біраз уақыт қозғалмауына 
байланысты, ғарышта ұзақ болғанда пайда болады. Мысалы, 
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ғарышкерлер жерге қайтып келіп қонғанда аяғын баса алмай қалады. 
Оларды сүйемелдеп жүргізіп жаттықтырғаннан кейін жүруі қалпына 
келеді. Аз уақытқа созылған гиподинамия дене жаттығуынан кейін 
басылып, жойылады, дене қимылы, аяқ-қол қозғалыстары қалпына 
келеді. Күнделікті жасайтын таңертеңгілік денешынықтыру 
жаттығулары, спорт, қара жұмыс, серуендеп жүру, үй шаруасы жəне 
мал шаруасымен айналысу – гиподинамияның алдын алу шарасы. 
Өз еркімен белсенді жұмыс істеп жүрген адамда гиподинамия бол-
майды. Атақты генетик Н. П. Дубинин «Мəңгілік қозғалыс» (Вечное 
движение) атты кітабында: «өмір – үздіксіз мəңгілік қозғалыс», – де-
ген.

Жануарларға жүргізілген көптеген тəжірибелер оларға 
қозғалыстың аздығы аса ауыр тиетінін көрсеткен. Мысалы, 
егеуқұйрықтарды 1 ай бойына акинезия жағдайында ұстағанда 
жануарлардың 60%,-ы ал гипокинезия жағдайында – 80%-ы тірі 
қалған. Тар торларда қамалып өсірілген балапандарды кейін еркін 
қоя бергенде аулада кішкене жүгіріп өткеннен-ақ өліп қалған. 

Қозғалыс белсенділігінің төмендеуі адамда да ауыр өтеді. 
Сүңгуір-теңізшілерді зерттеу нəтижелері теңізде 1,5 ай болған соң 
оларда кеуде мен қол-аяқ бұлшық еттері күшінің бастапқыдан 20-
40%-ға, ал 4 айдан кейін 40-50%-ға кемитінін көрсеткен. Бұдан басқа 
да бұзылулардың орын алғаны байқалған. 

Қозғалыс белсенділігі жеткіліксіздігінің адам организміне 
ықпалы

Орталық жүйке жүйесінде гипокинезия мен гиподинамия жүйке 
орталықтары аралық өзара байланыстардың жоғалуын тудырады, 
бірінші кезекте нейрон аралық синапстарда қозудың өтуі бұзылуынан 
асинапсия туындайды. Мұнда психикалық жəне эмоциялық сфе-
ра өзгеріске ұшырайды, сезім мүшелерінің қызметі нашарлайды. 
Қозғалыстарды басқарудың ми жүйелерінің зақымдалуы қозғалыс 
əрекеті координациясының нашарлауына əкеледі, моторлық коман-
да берілуінде қателіктер туындайды, бұлшық еттің ағымдағы күйін 
бағалап жəне əрекет ету программасына коррекция енгізе алмайды.  

Бұлшық ет көлемінің, салмағының жəне олардың жиырылу 
қабілетінің төмендеуімен, яғни бұлшық ет талшықтарының атрофия-
сымен көрініс беретін қозғалыс аппаратында біраз дегенерациялық 
құбылыстар байқалады. Бұлшық еттердің қанмен жабдықталуы, 
энергия алмасуы нашарлайды. 
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76-сурет. АТФ-аза ферменті белсенділігі өзгерісі (Images courtesy of John 
Faulknerand Timothy White)

76-суретте ұзақ уақыт қозғалыс жеткіліксіздігінен АТФ-аза 
ферменті белсенділігі мен бұлшық ет талшықтарының өзгерістері 
көрсетілген.

Жұмыс кезінде, əсіресе, статикалық төзімділік жаттығуларында 
бұлшық ет күші, дəлдігі, шапшаңдығы мен төзімділіктің төмендеуі 
орын алады. Локомоциялар кезінде массаның жалпы орталығының 
тербелісі күшейіп, жүгіру мен жүру барысында қозғалыс тиімділігін 
шұғыл төмендетеді.  

Қозғалыс белсенділігі жеткіліксіз болғанда тыныс алу ӨТС, 
тыныс тереңдігінің, тыныс алудың минуттық көлемінің жəне мак-
сималды өкпелік вентиляцияның азаюымен сипатталады. Жұмыс 
кезінде оттектік сұраныс пен оттектік қарыздылық шұғыл артады. 
Негізгі алмасу төмендейді. 

Жүрек-тамыр жүйесінің де қызметі бұзылады. Жүрек бұлшық 
етінің атрофиясы туындайды, миокард қоректенуі нашарлайды. 
Нəтижесінде жүректің ишемиялық ауруы пайда болады. Жүрек 
көлемінің азаюы жүректің қанды аз айдауына (систолалық жəне 
минуттық қан көлемінің төмендеуіне) əкеледі. Мұнда жүректің жиы-
рылу жиілігі дене жүктемесі кезіндегі іспеттес тыныштық күйде де 
жоғарылайды. 

Əлсізденген қаңқа бұлшық еттері (үлкен қан айналым 
шеңберімен) қанның венамен қайтарылуына тиісті шамада  ықпал 
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ете алмайды. Олардың жиырылу қабілетінің жеткіліксіз болуы не-
месе мүлдем жиырыла алмауы ауырлық күшіне қарсы тұра аяқтан 
жүрекке қарай кан ағымын жеңілдететін «бұлшық ет насосы» 
қызметінің жойылуына əкеледі. Осы «перифериялық (шеткі) жүрек» 
жақтан көмектің болмауы жүректің қан айдау жұмысын одан əрі 
қиындата түседі. Қан айналым уақыты айтарлықтай арта түседі. Қан 
айналымдағы қан көлемі азаяды. 

Төмен дене жүктемелері мен тыныс алу тереңдігінің біраз 
ұлғаюы орын алған жұмыс кезінде қан ағымына «тыныс алу насо-
сы» да септігін тигізе алмайды. Өйткені кеуде қуысында төменгі 
қысымның сору əсері мен диафрагма жұмысы жойылған. Қозғалыс 
белсенділігінің төмендеуінің барлық аталмыш салдары қазіргі 
əлемде жүрек-тамыр ауруларының аса көбеюіне əкеліп соғып отыр. 

Эндокриндік жүйеде ішкі секрециялық бездер қызметінің 
төмендеуі байқалады жəне олардың гормондар өндіруі азаяды.

Акинезия жағдайларында организмнің барынша ауыр 
зақымдалуы жүреді жəне жүрек соғу жиілігі, дене температурасы 
жəне т.б. қызметтер тəуліктік биоырғағының деңгейлестіруі орын 
алады. 

Жүйке-психикалық шектен тыс ширығу, əрекеттің 
бірсарындылығы (монотондылығы) жəне олардың адам 

организміне ықпалы

Адам организміне спортпен шұғылдану психикалық шектен тыс 
ширығу тудыратын үздіксіз өзгермелі жағдайлар аясында уақыт 
тапшылығы жағдайындағы жұмыстан бастап жүйке жүйесі тонусын 
елеулі төмендететін ұзақ бірсарынды жұмысқа дейін  сан алуан та-
лаптар қояды.

Жүйке-психикалық шектен тыс ширығу
Спорттық күрес жағдайы, əсіресе, ситуациялық спорт түрлерінде 

(спорттық ойындарда, жекпе-жекте) адамда жүйке-психикалық шек-
тен тыс ширығуын тудырады. Қысқа уақытта, көбіне, секундтың 
оннан жəне жүзден бір бөлігінде спортшы қорытып үлгеруге тиісті 
ақпараттың көп көлемі, оның жарысқа шығуының жоғары мотиваци-
ясы змоциялық стрестің туындауына, ал ерекше күрделі жағдайларда 
–  дистреске əкеледі. 
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Стресс – ортаның күші мен қасиеті əртүрлі факторларына жауап 
ретінде туатын организмнің арнайы емес реакциясының жиынтығы.

Организмде күйзеліс кезінде жаңа жағдайларға икемделудің жал-
пылама реакциялары байқалады. Мұндай стереотипті жауаптардың 
жиынтығын Г.Селье бейімделудің жалпы синдромы деп атаған бола-
тын. Ол: абыржу, төзімділік (резистенттілік) жəне түгесілу (əлсіреу) 
сияқты 3 сатыдан өтеді.

1. абыржу сатысы естен тану «шок» (шұғыл вегетативті ре-
акциялар) жəне оған қарсы (қызметтік қорлардың мобилденуі) 
кезеңдерінен тұрады;

2. резистенттілік (төзімділік пен жоғары жұмысқа қабілеттілік) 
кезеңі;

3. түгесілу жалпы функциялық күйдің төмендеуі, патологиялық 
реакциялардың дамуы жəне ең ақырында организмнің тіршілігінің 
тоқтауына əкелетін кезең. 

Аталмыш кезеңдер көп жағынан адаптация үдерісі 
(физиологиялық абыржу, бейімделушілік жəне дизадаптация) 
кезеңдерімен ұқсас келеді. Айырмашылығы адаптация үдерісі тек 
бейарнайы ғана емес, арнайы бейімделу реакцияларынан да тұрады 
(Бейімделу туралы толығымен 2-тарауда баяндалған). 

Жүйке-психикалық шектен тыс ширығу адам мен əлеуметтік та-
лаптар сай келмегендігінен болады. Бұл көбінесе өндіріс жағдайын-
да, қызмет бабында жиі кездеседі. Шектен тыс белсенділік, 
тығырыққа ұшырауы, т.с.с. психикалық факторлар жүйке жүйесінің, 
жүрек-қан тамырларының жəне басқа тіршілікке маңызды 
мүшелердің қызметін төмендетеді. Соның нəтижесінде организмнің 
ауруға төзімділігі, яғни иммундық қасиеті төмендеп, биологиялық 
қоры азаяды. 

Стресс факторларына сыртқы, ішкі кездейсоқ шамадан тыс əсер-
лер жатады. Тосыннан кездейсоқ əсер болғанда организм тығырыққа 
ұшырайды, адамның қанында адреналин, кортизол гормондары 
көбейіп, қаны тасып, жүрегі қобалжып, еріксіз іс-қимылдары туады. 
Кортизол гормонын халық арасында «өлім» гормоны деп те атайды. 
Организмнің төзімділігі артып, тығырықтан шығу амалы жасала-
ды. Стресс көпке созылғанда адамның денсаулығына зиян келтіреді: 
қанның қысымы артады, жүрек соғу ырғағы жеделденеді, ішек-
қарынның қозғалысы күшейеді, зат алмасуы баяулайды, иммундық 
жүйенің бейімделгіш төзімділігі төмендейді.

Спортта стрестік жағдайлар əртүрлі көрініс беруі мүмкін. 
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Физикалық стресс спортшының жоғары қарқындылықты қимыл 
əрекеті кезінде туындайды, алайда, эмоциялық күйзелістерге еш 
қатысы жоқ. 

Эмоциялық стресс жарыс кезінде жүйке-психикалық шектен тыс 
ширығумен көрініс береді жəне организмнің қызметтік қорларының 
мобилденуі мен айтарлықтай психикалық, вегетативтік жəне 
гормондық реакциялар тудырады. 

Организмдегі барлық құбылыс орталық жүйке жүйесі мидың 
қозуынан басталатыны белгілі. Кез келген жағымсыз құбылыс ал-
дымен, мидың елегінен өтеді. Келесі кезекте оған эндокриндік жүйе 
қосылып, бүйрек үсті бездері гормондар бөле бастайды.

Дене жаттығулары кезіндегі адреналин, норадреналин, глю-
кагон, кортизол жəне глюкоза концентрацияларының өзгерістерін 
жаттығуға дейінгі мəнмен салыстыру барысында адреналин мен 
норадреналиннің жоғарылап, ал кортизол деңгейінің сəл төмендеп 
барып, 30 минутқа дейін дереу көтеріліп, одан соң қайтадан біртіндеп 
азаюын байқауға болады (77-сурет).

Осымен бір мезетте вегетативті жүйке жүйесі жұмысын бас-
тайды, тыныс жиілігі артады, артериялық қан қысымы көтеріледі, 
жүрек соғысы жиілейді, аритмия жоғалады десе де болады, зат 
жəне энергия алмасу күшейеді, ЭМГ амплитудасы артады, қаңқа 
бұлшық еттерінің жиырылу күші жоғарылайды, ЭЭГ-да тыныштық 
ырғағы (альфа-ырғақ) азаюы жəне тета-ырғақ көрінуі, бета-
ырғақтың белсенуі байқалады, зейін концентрацияланады. Сонымен 
стресті жағдайға бейімделуге, қарсы тұруға көмектесетін көптеген 
өзгерістер жүзеге аса бастайды. Бұл аталмыш реакциялар жоғары 
жұмысқа қабілеттілікті қамтамасыз етеді. 

Организмді жұмылдыратын жəне тілекті тиімділікпен біріктіре-
тін тиімді стресс – эустреспен қатар дистресс те кездеседі. Дис-
тресс – іс-əрекеттің орындалуына кедергі келдіретін, организмнің 
жұмылу деңгейін төмендететін стресс. Эустресс барысында таным 
үдерістерінің жəне өзіндік сананың белсенділігі, шындықты, есті са-
налау жүзеге асады. Дистресс негізінде адам түрлі физиологиялық 
ауруларға шалдығуы ықтимал, мидың кейбір бөлімдерінің қанмен 
жабдықталуы нашарлайды, жүректің жиырылу жиілігі сирейді, 
артериялық қан қысымы төмендейді, қимыл реакцияларының 
уақыты ұзарады жəне қозғалыс белсенділігі төмендейді. Спортшы 
бірнеше мəрте стресс алса, спорттық зақым алу (травматизм) жиілігі 
артады. 
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77-сурет. ОМП немесе VO2max 65% тең қарқындылықты циклдік 
жаттығулар кезіндегі адреналин, норадреналин, глюкагон, кортизол жəне 
глюкоза концентрацияларының өзгерістері (A. Giovanelli мəліметтері 

бойынша)

Эмоциялық стресс – бұл қақтығысты өмір жағдайларында, адам-
ның əлеуметтік жəне биологиялық қажеттіліктерін қанағаттануын 
ұзақ уақыт шектейтін, айқын көрінетін психоэмоциялық бастан 
кешулері. Ересектерге қарағанда балалар эмоциялық стреске жиі 
ұшырайды, өйткені олар сезімтал жəне эмоциялы жараланғыш, 
жағдайларға бейімделушілігі төмен. Эмоциялық стресс 
гомеостаздың бұзылуына байланысты бейімделушіліктің кемістігі 
ретінде қарастырылады. 

Спортшыларда эмоциялық стресс неғұрлым мақсатқа жету 
маңыздырақ жəне қолжетімді ақпараттар мен иелігінде бар уақытта-
ғы энергия азырақ болған сайын соғұрлым айқынырақ көрінеді. 
Жаңа элементтер мен жағдайдың белгісіздігі спортшы организміне 
стресс əсерін жоғарылатады. 

Жүйке үдерістері күшті жəне салмақты, өз күштеріне сенімді, 
мол тəжірибелі спортшыларда жүйке-психикалық шектен тыс 
ширығу күйі анық байқалмайды. Оларда 1-кезең жылдам өтеді, 
2-кезең ұзақ əрі тұрақты болады, ал 3-кезең өте сирек кездеседі.  
Дайындықтары азырақ, жүйке жүйесі əлсіз немесе салмақсыз спорт-
шыларда, керісінше, 1 жəне 3-кезеңдер айқын көрінсе, 2-кезең аса 
байқалмайды. 
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Əрекеттің монотондылығы (бірсарындылығы)
Басқа адамдарға сияқты спортшыға да жаңа ақпараттарды, 

қимыл жəне тактикалық міндеттерді шешудің жаңа жолдарын іздеу 
жағымды эмоцияның көзі болып табылады. Біртекті қимыл актілерін 
ұзақ уақыт орындау кезінде (мысалы, орташа қуаттылықты циклдік 
жұмыс кезінде) ақпараттар келуінің айтарлықтай азаюынан зерігу, 
жаттығуға қызығушылықтың кемуі, қызметтік мүмкіндіктердің 
төмендеуі туындайды. 

Əрекеттің монотондылығы – көптеген қарапайым стереотипті 
қозғалыстардан тұратын біркелкі жұмыстан туындаған күй. 

Мұндай жұмыс адамда психикалық белсенділік күйінің 
төмендеуін, немқұрайлылық, шаршау, ұйқы басуын, ЖЖЖ мен 
ТЖ сиреуін, жұмыс атқаратын бұлшық еттердің ЭМГ амплитудасы 
төмендеуін, жұмысқа қабілеттіліктің азаюын тудырады. 

Монотония күйінің туындау механизмдерінің бірі əдеттену бо-
лып табылады. Егер қандай да бір стимул (тітіркендіргіш) көп мəрте 
қайталана берсе, онда оған зейін əлсірейді, реакция төмендейді, 
яғни оның жаңалығы жоғала бастайды. Қарапайым қимыл 
дағдыларының автоматизациясы үдерісінде эмоциялық күйзеліс 
прогрессивті (ілгерінді) түрде төмендейді. Мұнда қоршаған ортадан 
миға қабілеттілікті арттыратын сенсорлық сигналдар келмеген кезде 
мидың жоғары бөлімдері белсенділігінің төмендеуін тудыратын  ми 
бағанының бейарнайы тежелу бөлімдері белсендіріледі. Монотонды 
əрекет кезінде қозғалыстарды басқаруда мидың оң жəне сол жақ жар-
ты шарларының рөлі өзгереді. Оңқай спортшыларда мидың доми-
нантты болатын сол жақ жарты шары белсенділігінің төмендеуі жəне 
жетекші болып табылмайтын оң жақ жарты шар рөлінің жоғарылауы 
байқалған. Бұл жұмысты əрі қарай жалғастыруға мүмкіндік береді, 
бірақ оны əсерін азырақ  тиімді етеді. 

Түрлі адамдар монотонды жұмысты əртүрлі қабылдайды. 
Монотонияға қарсы тұрудың басты факторы жүйке жүйесінің 

туа біткен қасиеттері болып табылады. 
Бұл жағдайларда жүйке үдерістері күшті, салмақты жəне 

баяу болып келетін флегматиктер табысты жұмыс атқара алады. 
Жоғары білікті шаңғышы-жарыскерлер, стайер-желаяқтар мен тас 
жол-велосипедшілерді зерттеу барысында аталмыш спорт түрлері 
бойынша спортшылардың негізгі үлесін флегматиктер алатыны 
дəлелденген. 
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Спортшының жеке бас ерекшеліктерінің де маңызы бар. Экстра-
верттерге қарағанда интроверттер монотонды жұмыстарды жеңіл 
атқара алады. Бұл терминдерді Швейцария психологі Карл Густав 
Юнг қолданысқа енгізген.

Экстраверттерге: 
1. Адамдармен тез араласуға бейім тұратын;
2. Публика алдында сөз сөйлегеннен қысылмайтын;
3. Кез келген əрекетін сыртқы ортамен бөлісетін адамдар жата-

ды, ал интроверттерді:
1. Жалғыздықты сүйетін;
2. Өз-өзімен сөйлескенді ұнататын;
3. Ішкі əлемінде өмір сүретін жандар құрайды. 
Монотондылықпен күрес үшін спортшылардың орын ауыс-

тыру жылдамдығын түрлендіру, əртүрлі арақашықтық, бəсеке 
жағдайларын тудыру жəне т.б. қолданады. Соңғы уақытта фартлек 
жаттығулары қолданысқа ие. Фартлек – жаттығуды қайталау бары-
сында орындау жылдамдығы өзгеріп отыратын жаттығу. Əртүрлі 
ритмді фартлек бұл 45-60 минут аралығында кроссқа жүгіру кезінде 
өзінің мүмкіндігіне қарай бірнеше рет жылдам қарқында жүгіруді 
іске асырады. Аталмыш жаттығу əдісі ХХ ғасырдың 30-жылдары 
Швециядан бастау алып, көбіне ұзақ қашықтық желаяқтар арасында 
қолданылады. Бұл басты мақсат қашықтық пен уақыт емес, рақаттану 
болып табылатын жаттығудың еркін түрі. Жаттығу сабақтарын 
көбіне ауылды жерлерде өткізеді.  Спортшы маршрут сияқты 
жүгіру жылдамдығын да өзі таңдайды. Көптеген жаттықтырушылар 
фартлекті қандай да бір спорт түріндегі монотондылықты бұзу үшін 
қарқындылығы жоғары жаттығу жүктемелеріне немесе интервалды 
жаттығу программасына қосымша ретінде қолданылады. 

Сауықтыру дене жаттығуларының негізгі түрлері жəне 
олардың организмге əсері

Дене тəрбиесінің негізгі құралына дене жаттығулары, 
жаратылыстың табиғи күштері мен гигиеналық факторлар жа-
тады. Дене жаттығулары – дене тəрбиесі міндеттерін шешуге 
қажетті адамның қимыл əрекеті, яғни бұл саналы түрде орындалған 
қимылдар жəне қозғалтқыш əрекеттер.  Оның негізгі міндеті – 
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халықты сауықтыру жəне жұмысқа қабілеттіліктерін арттыру. Дене 
жаттығулары бұлшық ет жүйесін, қан айналымын жəне тыныс алу 
мүшелерін дамытады.

Сауықтыру дене жаттығуларының негізгі түрлері
Сауықтыру дене жаттығуларының сан алуан түрлерін қолдану 

адам денсаулығын сақтау мен жақсартуға əкеледі. Сонымен қатар 
олар қоғамда жалпы білім беру, танымдық (туризм), реабилитация-
лық (емдік дене шынықтыру), кəсіби (өндірістік гимнастика, кəсіби-
қолданбалы дене дайындығы) сияқты басқа да міндеттерді шешеді. 

Дене жаттығулары моторлық-висцералдық рефлекстерді сти-
мулдай отырып, ұлпаларда зат алмасу үдерістерінің жылдамдауына, 
гуморалдық үдерістердің белсенуіне əкеледі (30-кесте).  

30-кесте
Организм мүшелерінің тыныштық күйде жəне дене 

жүктемелері кезінде тотығу поцестеріне қатысуы (Баркрофт 
бойынша сағатына см3 О2 )

Мүше Максималды 
тыныштық

(наркоз)

Максималды дене 
жұмысы

Көлденең-жолақты 
бұлшық ет

12,9 59

Жүрек 2,0 254,0

Сілекей бездері 0,9 1,1
Бауыр 7,9 21,1

Ұйқы безі 0,7 1,4

Бүйрек 1,6 4,2

Дене жаттығуларына гимнастика, ойындар, туризм жəне спорт, 
дене тəрбиесінің негізгі құралдарына дене жаттығулары, гимнасти-
ка, ойын, туризм, спорт, табиғи факторлар жатады.

Гимнастика түрлері негізгі жəне гигиеналық гимнастика, 
спорттық гимнастика, акробатика, көркемдік гимнастика, өндірістік 
гимнастика жəне емдік гимнастика болып табылады. 

Ойын оқушыларды жылдамдыққа, төзімділікке тəрбиелейді.
Туризм – оқушыларды төзімділікке, ұжымдыққа, еңбек сүйгіш-
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тікке жəне қолайсыз сыртқы жағдайларда кездесетін қиындықтарды 
жеңуге тəрбиелейді.

Спорт – оқушылардың денсаулығын нығайтатын, дене күшін, 
қозғалыс дағдыларын жəне моральдық-еріктік қасиеттерін дамыта-
тын дене тəрбиесінің құралы.

Гимнастика – арнайы жаттығулар жүйесінен тұратын, адам 
денсаулығын нығайту жəне оның денесінің үйлесімді дамуы 
үшін қолданылатын дене шынықтыру мен əдістемелік тəсілдер.  
Қазақстанда гимнастиканың (грекше gymnastіke, gymnazіo – жаттығу 
жасаймын, жаттықтырамын) акробатика, көркем гимнастика жəне 
спорттық гимнастика сынды түрлері жақсы дамуда.

Гимнастиканың əртүрлі түрлерінің (таңертеңгілік гигиеналық 
гимнастика, өндірістік гимнастика, судағы гимнастика) сауықтыру 
əсері бар.

Таңертеңгілік гигиеналық гимнастика күні бойы организм 
қызметінің белсенуіне əкелетін, яғни таңертең ұйқыдан кейін 
организмнің жұмыс істеу қабілетін қалпына келтіруді тездететін 
(активті, пассивті жəне аралас) дене жаттығулары. Ұйқы кезінде 
адамның орталық жүйке жүйесі де тынығады. Бұл кезде жүректің 
соғысы азайып, тыныс алуы баяулайды, бұлшық еттері босаңсып, 
организм толық демалады. Ұйқыдан оянғаннан кейін орталық жүйке 
жүйесі мен əртүрлі мүшелердің қызмет белсенділігі арта бастайды. 
Алайда, белсенділікке көшу үдерісі ұзаққа созылып кеткен жағдайда 
оның жұмыс қабілеттілігіне (дене жəне ой еңбегінде де) елеулі əсер 
ететіні ақиқат. Ондайда адамның ұйқысы ашылмай, дел-сал күйде 
жүреді, ашушаң болады. Ал таңертеңгілік гигиеналық  жаттығуларды 
орындау барысында қозғалысқа түскен бұлшық еттер мен буындар 
ұйқыдан кейінгі миды тежелу күйінен арылтады, жұмыс атқарушы 
бұлшық еттерден түскен афферентті импульстар арқылы ОЖЖ то-
нусын жоғарылатады, сезім мүшелері белсенділігін арттырады, 
жүрек бұлшық еті жұмысын белсендіріп, веналық қан айналысын 
жылдамдатады, тыныс алу тереңдігін ұлғайтады, лимфа айналы-
мын күшейте, ұлпалардың ісінуінің алдын алады. Нəтижесінде ішкі 
мүшелердің жұмыс істеу қабілеті жақсарып, өзін сергек сезінген 
адамның еңбекке деген ынтасы да артады. Таңертеңгілік гигиеналық 
жаттығуларды келесі принциптерге сүйене отырып істеген жөн. Ең 
бастысы – жалпы бұлшық ет атаулының, дененің неғұрлым көбірек 
қозғалысқа түскені дұрыс. Жаттығулар бірте-бірте күрделене 
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түсуге тиіс: бірақ бұл алғашқы жаттығуларға қатысты емес. Əйтсе 
де жаттығу комплексін аяң жүрістен бастайды. Аяң кезінде адам 
организміне үлкен күш түспесе де, жүйке орталықтары біртіндеп 
қалыпты деңгейге келеді де, тыныс алу органымен жүрек өз қызметін 
қайтадан жандандырады. Жаттығуды керілуден бастауға да бола-
ды: бұл нұсқа көбіне денсаулығы нашар, қартаң адамдарға дұрыс. 
Мұндай жағдайда аяңдау екінші жаттығудың орнына жүреді. Одан 
кейінгі жаттығулар анатомиялық принцип бойынша бүкіл дененің 
бұлшық еттерінің əртүрлі бөліктеріне қаншалықты əсер ететіндігіне 
қарай таңдалып алынады. Таңертеңгілік дене жаттығулары су про-
цедураларымен ұштасса, ол тері рецепторларына əсер ете отырып 
организмнің шынығуын қамтамасыз етеді. 

Соңғы уақытта ақыл-ой мен дене еңбегі өнімділігін артты-
рып, кəсіби аурулардың азаюына əкелетін өндірістік гимнасти-
ка кең таралып келеді. Жұмыс бастар алдында кіріспе гимнасти-
каларын қолдану организмнің бабына келуіне əкеледі, кішкене 
дене шынықтыру (физкультура) минуты мен үзілістері белсенді 
тынығудың жақсы жолы болып табылады, ал қалпына келтіру гим-
настикалары жұмыстан кейін организмнің қалпына келу үдерістерін  
жақсартады. Оқушылар сабақтан кейін орындайтын өндірістік 
гимнастикалар кешені 1 ауысымда 1-2 рет болатын 3-7 минуттық 
бірнеше жаттығулардан тұрады. Əсіресе, аталмыш гимнастикалар 
ұзақ отырып, қолдың ұсақ бұлшық еттерінің қатысуымен монотон-
ды жұмыс істейтін сағат зауыттарына, тігін фабрикаларына, ком-
пьютер залдарына, кеңселерге  жəне мектептерге (əсіресе, 1-4 сы-
нып) аса қажет.  Өндірістік гимнастиканың мақсаты – жұмыстан 
кейін бұрынғы күйге жетудің маңызды əдісінің бірі активті тынығу. 
Активті тынығу феноменін, яғни активті əрекеттен демалыс кезінде 
жұмыс қабілеттілігінің жоғарылауын И. М. Сеченов ашқан болатын 
(активті тынығу туралы 5-тарауда толығымен баянадалған). 

Емдік гимнастика адам денсаулығының қалпына келуін 
қамтамасыз етеді. Ол сырқаттың түріне байланысты тар көлемді ар-
найы бағытталған болады. 

Қазтабанмен, күрекшемен жүзу жəне судағы гимнастика – ем-
деу жəне алдын алу мақсаттарында дене жаттығулары мен судың 
температуралық əсерінің үйлесуі. Суда болу жылу берілу мен зат ал-
масуды айтарлықтай жоғарылатады, гемодинамиканы белсендіреді. 

Жүзу мен суда дене жаттығуларын орындау, судағы ойындар 
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организмге жалпы əсер етеді, зақымдар, контрактура, каксартроз, 
т.б кезінде буындардың қозғалысын жақсартады, бұлшық еттердің 
жаттығу дəрежесін арттырады, ауырсыну синдромдарын жояды, со-
нымен қатар 26-28,5°С су температурасы кезінде шынықтырғыш 
фактор ретінде əсер етеді жəне температура 38°С жоғары болғанда 
бұлшық еттердің релаксациясын тудырады. 

Гидрокинезотерапия веналардың варикоздық (түйнеліп кеңеюі) 
аурулары, остеохондроз, семіздік, колит, холецистит, қант диабеті 
жəне т.б. аурулар кезінде қолданылады. Судағы сабақ 15-45 минут-
тан аптасына 3-4 рет жүргізіледі. Жүктеме мөлшері, жаттығуларды 
қайталануы, олардың саны жəне т.б. біртіндеп ұлғайтылып отырады. 

Тренажерда (жаттығу жабдықтарында) орындалатын 
сабақтар

Соңғы жылдары алдын алу, сауықтыру дене шынықтыруда жəне 
реабилитация жүйесінде де сол немесе басқа сегментке, мүшеге, 
физиологиялық жүйеге жəне т.б. мақсатты түрде əсер етуге мүмкін-
дік беретін тренажерлар кең қолданысқа ие болды. Тренажерлардың 
аса құндылығы жаттығуларды күші, темпі, қозғалыс амплитудасы      
бойынша мөлшерлеудің мүмкін болуында жатыр. Оларды үйге, 
мектепке, жұмыс кабинетінде жəне т.б. орналастыруға болады. Бұл 
жаттығу жабдықтары бұлшық еттің күші мен төзімділігін дамыту 
жəне гиподинамия салдарын, яғни бұлшық еттік ашығуды жоюға 
арналған. 

Тренажерларда орындалған жаттығулар буындар мен бұлшық 
еттердің белгілі бір (жеке) тобына əсер етеді. Сонымен қатар мұндай 
жаттығуларды орындау белгілі бір бастапқы қалыпты талап етеді. 
Əртүрлі жаттығу жабдықтарында жүргізілген сабақтар буындардағы 
негізгі қозғалыстардың дамуына жəне бұлшық еттің нығаюына 
əкеледі. Тренажерларда дұрыс ұйымдастырылған сабақтар ауыруды 
сезінуді тудырмауы тиіс. 

Ойындар адамның дене белсенділігін жоғарылатады, халықты 
жаппай сауықтыруға əкеледі, сонымен қатар мидың шығармашылық 
мүмкіндіктерін, экстраполяция, байқампаздық қасиеттерін, уақыт 
тапшы жағдайларда ақпараттың өңделу қабілетін дамытады. Мек-
теп жасына дейінгі жəне төменгі мектеп жасындағы балаларда дене 
сапаларын дамыту мен қимыл дағдыларын қалыптастыру үшін 
имитациялық (еліктеу) ойындардың маңызы зор. Ересек тұрғындар 
арасында ойындар белсенді тынығу мен қолы бос уақыттарын өткізу 
жолы ретінде кең тараған. 



454

Спорттық ойындар қозғалыс белсенділігін жақсы дамытқанымен 
де, алайда, олар шаңғы спортымен, жүзумен, ескек есумен жəне т.б. 
бəсекеге түсе алмайды. Спорттық ойын түрлерін, əсіресе, баскет-
бол, теннис, қол добын импульсивті-жылдамдықты жаттығулар 
(ациклдік, стандартты емес-үзілістік (ситуациялық) жаттығуларға) 
типіне жатқызуға болады, олар организмнің функциялық күйін 
айтарлықтай жоғарылатпайды. 

Теннис – ашық алаңда жəне ғимаратта ойнауға болатын жауап 
соққыларынан тұратын ойын. Ол біріне бір (жалғыздық ойын) неме-
се екіге екі ойналатын (жұптық ойын) спорттың бұл түрі үшін жүгіру, 
секіру, бұрылу, айналу, бүгу, түзеу, соғу, сермеу жəне т.б. сынды сан 
алуан қозғалыстар тəн. Теннис – табиғи интервалды жүктемелерге 
белгілі физиологиялық көрсеткіштері тəн жоғары қозғалмалы ойын. 

Тенниспен ерлер мен əйел адамдар да жасы ұлғайған шаққа 
дейін шұғылдана алады. 

Бадминтонды кез келген жерде ойнауға болады жəне ол барлық 
жас кезеңдеріндегі адамдар үшін қолжетімді. Бұл ойын үшін арнайы 
дайындық жəне арнайы білім қажет емес. Бадминтонмен айналысу 
шапшаңдақтың, ептіліктің, иілгіштіктің, көру өткірлігінің, реакция 
дəлдігінің, шыдамдылықтың, сонымен қатар спорттық-техникалық 
дағдылардың дамуына əкеледі. Осыған орай бадминтон көптеген 
спорт түрлерінің құрамдас бөлігі мен сауықтыру жолдары болып та-
былады. 

Стол теннисi – арнайы ережелерге сəйкес ойын столының үстiн-
де жұмыртқа тəрiздес шарды қалақшаның көмегiмен ұрғылап ойнауға 
негiзделген спорт түрi. Ол шапшаңдық реакциясын, төзімділікті, 
ептілікті, сонымен қатар техника-тактикалық əрекеттерді басқаруда 
реактивті жəне координациялық қабілеттерді дамытады. 

Стол теннисі белсенді тынығудың маңызды факторы болып та-
былады, себебі онымен əртүрлі жастағы адамдар ойнай алады. 

Қашпа доп (лапта)  шапшаңдық, ептілік, қозғалыс координация-
сы мен басқа да дене сапаларының дамуына ықпал етеді. 

Ойынның негізгі элементі – бағытты өзгертіп отыра жүгіру. 
Жүктеме жылдамдық, темп, жүгіріп өтілген жердің ұзындығы мен 
жаттығу дəрежесіне байланысты, энергия шығыны 3500-4000 ккал 
құрауы мүмкін. Жүгіру кезінде ЖЖЖ 160-190 екп/мин-қа жетуі 
мүмкін. Ойын үдерісінде көру, есту, тепе-теңдік анализаторларының 
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жетіле түсуі орын алады. Көру қабылдауы негізінен алаңдағы 
ойыншының əрекеті мен жүріс-тұрысын анықтайды. 

Спорттық ойындар үдерісінде ептілік, қозғалыс координация-
сы мен моторика қалыптасады. Секіру, лақтыру, бүгу, жазу, ай-
налу, бұрылу, жұлқа көтеру (серпу), көтеру жəне т.б. əрекеттер 
шұғылданушының өсуіне, дамуына жəне сымбатына жағымды 
ықпал етеді. 

Қазіргі дене тəрбиесінде ойындар кең қолданысқа ие жəне олар 
дене жаттығулары арасында белсенді тынығудың айтарлықтай 
бөлігін құрайды. 

Туризм – (франц. tourіsme, tour – серуендеу, жол жүру) – табиғат 
аясында сан алуан табиғи қимыл əрекеті, адамның бос уақытындағы 
саяхаты, белсенді тынығудың бір түрі. Туризм – халықтың 
рекреациялық қажеттілігін (денсаулығын жақсарту, жүйке жүйесін, 
күш-қуатын қалпына келтіру, т.б.) қанағаттандырудың ең тиімді 
жолы. Туризм адамдардың қарым-қатынасын, танымдық қабілетін 
арттырып, мəдениет пен өнердің дамуына, ел экономикасының 
өркендеуіне өзіндік үлесін қосып, ел мəртебесін əлемге танытуға 
мүмкіндік туғызады. Ел ішінде саяхат жасау ішкі (ұлттық) туризм, 
ал шетелге саяхатқа шығу халықаралық (шетелдік) туризм; саяхат 
мақсатына қарай: экологиялық, ойын-сауық, танымдық, спорттық, 
балалар туризмі; əлеуметтік мақсатына қарай: іскерлік (конгресс, 
жəрмеңке), этникалық, діни туризм болып бөлінеді. Спорттық туризм 
түрлеріне су, тау, жаяу, шаңғы жəне велотуризм жатады. Туризмнің 
сауықтыру ықпалы 3 маңызды факторларға: сыртқы орта, климаттық 
жағдай (көктем, жаз, қыс, күз) жəне əрекет түрлеріне (жаяу, шаңғы, 
су жəне т.б.) байланысты.

Жаяу жорықтардың аса маңызы зор. Олар кез келген ауа 
райы мен жыл мезгілінде барлық жастардағы адамдарға арналған 
белсенді тынығу ретінде қолданылады. Осыған орай жаяу жорықтар 
сауықтырудың жақсы жолы болып табылады. Туристер көбіне, биіктік 
айырмасы 500-1500 м болатын, 5-7 км/сағ. жылдамдықпен күніне 
20-60 км жүріп өтеді. Эстетикалық-танымдық жорық 4-5 км/сағ.-қа 
тең орташа жылдамдықпен жүзеге асырылады жəне психологиялық 
босаңсу, демалу əсерін тудырады. 31-кестедетуристік маршруттарға 
тəн ұзақтық, темп пен жорық ұзындығы көрсетілген. 
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31-кесте
Маршруттардың ұзақтығы жəне қозғалыс жылдамдығы

Жас, жылмен Біркүндік 
жорық, км

Көпкүндік 
жорық, км/

күн

Жылдамдық, 
км/сағ

Жүк, кг

10-12 10-12 8-10 3 3
12-14 12-18 10-15 3-4 4
15-18 15-25 12-20 4 5-7

18 жастан 
жоғары

20-40 15-30 4-5 6-10

18 жастан 
жоғары спорт-
шы-туристер

20-60 15-30 5-7 6-10

Жүрістің ең үнемді темпі 4 км/сағ.-қа тең. Ұзақ жүктемелер 
кезінде темп мүмкіндігінше тұрақты болып қалу керек, себебі 
темп алмастыру мен жиі аялдау тез қажуды тудырады. Көп күндік 
жорықтарда əрбір 3 немесе 4-күндер тынығу күні болу қажет. 

Велотуризм үшін кез келген жол велосипеді жарайды. 
Велосипедшінің кеудесі тек сəл алдыға еңкейіңкі болады, ал егер 
иық белдеуінде ауырсыну сезімдері туындаса, бұл дене қалпының 
дұрыс болмауымен байланысты.  Мұндай жағдайларда рөлді біраз 
жоғарылатып орнату керек. 

Жол қалыпты жағдайда болған кезде, яғни өрге көтерілмейтін 
тегіс жолдарда кəдімгі велосипедпен велосипедші-турист 
15-18 км/сағ. орташа жылдамдықпен жүре алады.  

Су туризмі
Турист өзенмен жорыққа шығарда қайықты басқара жəне жүзе 

алуы керек. Қатерге толы туристік саяхат тау суларымен сал немесе 
қайық ағызу болып табылады. 

Жиналмалы байдаркада (жіңішке əрі жеңіл жарыс қайығында) 
немесе еспелі шлюпкада (кішкентай қайықта) маршрут ұзақтығы 
30-40 км болады. Үлкен көлдер мен су жағасында көбіне, оқу 
қайықтарын қолданады. 

Жолай соғылған жел кезінде туристер желкенді қайықтарды 
қолданғанды жөн санайды. Желкенді қайықтармен туристік 
жорықтардың басым бөлігі үлкен көлдер немесе теңіздерде өтеді. 
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Шаңғы туризмі
Таза ауа мен қозғалыс денсаулыққа қолайлы, жағымды ықпал 

етеді. Орманда, бақта шаңғымен серуендеу адамдарға денсаулық 
пен сергектік əкеледі. Жаздағы туристік жорықтарға қарағанда 
шаңғымен серуендеу көбірек құндырақ болып келеді. 

Қысқа аялдамалар кезінде жол дорбаны шешудің қажеттілігі 
жоқ, ал шаңғылар шешіледі. Балалармен бірге жорықтарда жылы 
жерлерде, бөлмелерде дем алу керек. 

Таяу туризм
Көбіне, бұл жаяу серуендеу 1-3 жəне одан көп күндерге созыла-

ды, олар тұтас организмді жаттықтыру əдісі ретінде қарастырылады. 
Жақын (таяу) туризм санаторий-курорттық емдеуде, сонымен қатар 
туристік базаларда қолданылады. Серуендеу қайықпен, велосипед-
пен, атпен жəне т.б. жүргізіледі. Жер бедерінің ауысымы, күн мен 
ауа ванналары (ауада желпіну) барлығы организмнің физиологиялық 
жүйесі мен психикасына жағымды əсер етеді. 

Терренкур арнайы ұйымдастырылған маршруттар бойымен 
уақыты мен қашықтығы мөлшерленген жаяу жүріспен емдеу. Тегіс 
жерлерде серуендеуден айырмашылығы терренкур маршрутына 
санаторий-курорттық аймақтар, бақтар, ормандар жəне т.б. жерлерді 
басып өту кіреді. Дене жүктемесінің көлемі маршрут ұзындығына 
(көбіне, 500, 1500, 2000, 3000 м), жер бедеріне, темп (қарқынға), аял-
дама санына байланысты. Терренкур кардиореспираторлық жүйелер 
ауруларында, неврозда, эндокриндік ауруларда, семіздікте, егде 
жастағы адамдарға жəне салауатты өмір салтын ұстанатындардың 
барлығына ұсынылады. 

Спорт жарысумен байланысты болғандықтан, жоғары спорттық 
жетістіктерге жету барысында организмді жүйелі дайындауды 
қажет етеді. Жаппай спортпен шұғылданудың айтарлықтай шама-
да сауықтыру əсері бар, ал оған өз кезегінде спорттық жаттығуды 
тиімді ұйымдастырғанда, жаттығу сабақтары мен тынығу режимі 
дұрыс таңдалып алынғанда, дене жүктемелерін жеке даралауда (ин-
дивидуализациялауда) ғана қол жеткізе аламыз. 

Еліміздің тəуелсіздік алуымен байланысты соңғы уақытта 
сауықтыру мақсатында қазақтың ұлттық спорт түрлері кең наси-
хатталып келеді. Мəселен, асық, ат спорты (көкпар, бəйге, қыз қуу), 
саятшылық, қазақша күрес жастар арасында зор қызығушылық 
тудыруда. Қазақтардың тəрбиелік дəстүрлі мəдениетінің 
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қайта жаңғыртылуының бір шарты болып табылатын ұлттық 
спорт түрлерінің, ұлттық қимыл-қозғалысты ойындарының, 
дене жаттығулары мен сайыстарының қалпына келтірілуі 
мен жүйелендірілуіне басым көңіл бөлу қажет деп санайтын                                           
Е. Қ. Төлегенов, Х. Қ. Унтаев (2010) еңбектерінде қазақ ұлттық дене 
шынықтыруының педагогикалық мəні мен оның дене дайындығы 
дағдыларын қалыптастырудағы рөлі зерттелінген. 

Қазақ ұлттық ойындары түріндегі төзімділік, шапшаңдық, 
жылдамдық-күш жəне күш сияқты дене сапаларын дамытуға 
бағытталған дене жаттығулары бойынша дене жүктемелері жəне 
олардың балалар организмдеріне ықпалы зерттелінген. 

Зерттеу нəтижелері шапшаңдық-жылдамдықты дамытуға 
арналған жаттығуларды орындағаннан кейін жүрек қан-тамырлары 
жүйесінің көрсеткіштерінің тез қалпына келетіндіген көрсеткен. 
Сонымен қатар 3 минутта жүрек жиырылуының жиілігі 72%, ал 
пульстік қысым 76% төмендеген. Əрі қарай қалыпқа келу үдерісі на-
шарлап, 15 минутта дегенде жүрек жиырылуының жиілігі 8% ғана 
көтерілді, ал артериялық қан қысымы толығымен қалыпқа келген. 

Бір орнында 10 секунд жүгіруді бірнеше рет қайталағанда, ер ба-
лалар арасында алғашқы төрт рет қайталануында бұлшық еттерінің 
жұмысқа қабілеттілігі тұрақтылықты көрсеткен. Төртіншіден кейін 
ғана қимылдың жиілігіне сəл ауытқушылық (максималдыдан 5%) 
байқалған, ал бесіншіден кейін айтарлықтай өзгеріс байқалып, бұл 
көрсеткіштердің төмендеп кеткенін байқалған. 9 рет қайталағанда 
максималды жиілілікпен əрекет жасағанда нəтиже 19%-ға 
төмендеген.  

Жүрек қан-тамырлар жүйесінің бұл жүктемеге реакция-
сы алғашқы төрт серияда ЖЖЖ 93% артқанымен анықталса, ал 
төртіншіден жетіншіге дейін оның 112% артқаны, тек тоғызыншыдан 
кейін ғана ЖЖЖ кейбір өзгерістері байқалған (5% төмендеуі).  
Бұлшық еттерінің жұмыс қабілетінің PWC170 төмендеу кезеңінде 
ЖЖЖ кенеттен арта түсуі орын алған. Дəл осындай өзгеріс 
артериялық қан қысымынан да көрінген. Мəселен, бесінші рет 
қайталанғаннан кейін пульстік қысым  62% артқан, ал бесіншіден 
жетіншіге дейін алғашқыға қарағанда 90% артқан. 

Ғалымдар алынған нəтижелерді физиология салаларындағы 
жетекші мамандармен кеңесе талдай отырып, тəжірибеге алынған 
топтардағы ер балалардың қазақ ұлттық дене жаттығулары 
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енгізілгенсабақтардың əсерінен жүрек ырғақтарында да жағымды 
өзгерістер көрсеткен. Бұндай өзгерістер Р. М. Баевский мен                                     
Р. Е. Мотылянская (1986) пікірлері бойынша симпатикалық үдеріс-
тің төмендегенін жəне жүрекке парасимпатикалық əсердің артқанын 
көрсетіп, организмнің өсіп келе жатқан бұлшық ет жүктемелеріне 
тез бейімделуіне себеп бола алады. Ал бақылауға алынған ер бала-
ларда бұндай өзгерістер байқалмаған (Е. Қ. Төлегенов, 2010). 

Жоғарыдағы ғалымдар жүргізген зерттеу нəтижелері қимыл-
əрекетті дамытуға бағытталған өз бетінше жүргізілетін сабақтардағы 
қазақ ұлттық дене жаттығуларын жəне ойындарын ұтымды пайдала-
ну өте жақсы нəтиже беріп, жалпы өсіп келе жатқан жас организмнің 
дұрыс дамуына тиімді əсер ететіндігін дəлелдеп көрсеткен. 

Сауықтыру дене шынықтыруы кезіндегі энергия шығыны

Энергия шығыны маршрут түріне, күрделілігіне жəне 
қозғалыстың қарқындылығына байланысты. Мəселен, тыныштық 
күйге қарағанда, салмағы 15 кг дейін болатын жолдорбаны арқалап, 
орташа темпте жүру кезінде  энергия 5 есе артық жұмсалса, ал 10 км/
сағ.-қа дейінгі жылдамдықпен жолдорба арқаламай шаңғымен жүру 
кезінде 10 есе көп шығындалады. 

Тау туризмі бұдан да көп энергия жұмсалуына əкеледі, бұл 
спортшының жеке жабдықталуына, орта немесе жоғары  биіктікке 
орай оттегі жетіспеушілігіне, қалың қар жəне т.б. көптеген 
факторларға байланысты. 

Неғұрлым аз энергия шығыны су туризміне тəн. 
Адам салыстырмалы дене тыныштығы күйінде (отырғанда, 

тұрғанда) орта есеппен, 1,0-1,25 ккал/мин. энергия шығындайды. 
Бұл мөлшер адам бойына, дене салмағына, жынысына жəне ауа тем-
пературасына байланысты ауытқып отырады. 

Денсаулықты сақтау, жоғары жұмыс қабілеттілігін ұстап тұру 
жəне тотығу алмасу үдерістерінің қалыпты өтуі үшін адам қимыл 
белсенділігіне көбіне, 1600-1800 ккал болатын негізгі алмасудан тыс 
шамамен, 1200-2000 ккал жұмсау керек. 

Дене жүктемелерінің қарқындылығы дəрежесі мен олардың 
көлемі қимыл белсенділігі режиміне сəйкес келу қажет. Дене 
шынықтыру сабақтары кезінде энергия шығынын есептеуде жүктеме 
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кезіндегі ЖЖЖ-мен энергия жұмсалудың арақатынасын ескеру ке-
рек (32-кесте).  

32-кесте
Дене жүктемелері кезіндегі бағдарлы энергия шығыны

Дене шынықтыру түрлері Дене массасы 70 кг болғандағы 
энергия шығыны, ккал/сағ.

Таңертеңгілік гигиеналық жаттығу, 
15 мин

45-60

Емдік гимнастика, 30 мин
(жаттығу режимі)

150 дейін

Сауықтыру гимнастикасы, 60 мин
(жаттығу режимі)

300 дейін

Бассейндегі емдік гимнастика, 25-
30 мин

150-160

Терренкур, 60 мин 450

Сол немесе басқа дене шынықтыру түрі дене жүктемесіне 
толеранттылық анықталатын велоэргометрде (немесе тредмил, 
степ-тест арқылы) алдын ала тестілеу кезіндегі ЖЖЖ бойын-
ша бақыланады. Бұл тестілеу кардиореспираторлық жүйелердің 
функциялық күйі туралы бағалауға мүмкіндік береді (33-кесте). 

33-кесте
ЖЖЖ бойынша энергия шығынын есептеу (А.Buskirik бойынша)
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65 0,60 86 3,22 107 5,85 128 8,47 149 11,10
66 0,72 87 3,35 108 5,97 129 8,60 150 11,22
67 0,85 88 3,47 109 6,10 130 8,72 151 11,35
68 0,97 89 3,60 110 6,22 131 8,85 152 11,47
69 1,10 90 3,72 111 6,35 132 8,97 153 11,60
70 1,22 91 3,85 112 6,47 133 9,10 154 11,72
71 1,35 92 3,97 113 6,60 134 9,22 155 11,85
72 1,47 93 4,10 114 6,72 135 9,35 156 11,97
73 1,60 94 4,22 115 6,85 136 9,47 157 12,10
74 1,72 95 4,35 116 6,97 137 9,60 158 12,22
75 1,85 96 4,47 117 7,10 138 9,72 159 12,35
76 1,97 97 4,60 118 7,22 139 9,85 160 12,47
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33-кестенің жалғасы
77 2,10 98 4,72 119 7,47 140 9,97 161 12,60
78 2,22 99 4,85 120 7,60 141 10,10 162 12,72
79 2,35 100 4,97 121 7,72 142 10,22 163 12,85
80 2,47 101 5,10 122 7,85 143 10,35 164 12,97
81 2,60 102 5,22 123 7,97 144 10,47 165 13,10
82 2,72 103 5,35 124 8,10 145 10,60 166 13,22
83 2,85 104 5,47 125 8,22 146 10,72 167 13,35
84 2,97 105 5,60 126 8,22 147 10,85 168 13,47
85 3,10 106 5,72 127 8,35 148 10,97 169 13,70

Табалдырықтық дене жүктемесі кезінде орын алған ЖЖЖ, 
электрокардиографиялық көрсеткіштер, артериялық қан қысымы 
дене жүктемелерін (жүру, жүгіру, ойын жəне т.б. дене шынықтыру 
түрлерін) мөлшерлеп беруде бастапқы мəліметтер болып табылады. 

Сауықтыру дене шынықтыруының адам организмі 
функциялық күйі мен бейарнайы төзімділігіне ықпалы.

ДДСҰ анықтамасы бойынша «Денсаулық – физикалық, рухани 
жəне əлеуметтік толық аман-есендік». Сондықтан денсаулық сақтау 
ісі – физикалық, психикалық, рухани жəне əлеуметтік жағдайларға 
жіктеледі.     

Бүгінгі таңда Қазақстанда күн тəртібінде тұрған əлеуметтік 
маңызы зор мəселенің бірі – халық денсаулығы. Адам денсаулығы-
ның мəн-маңызына қазақ халқы ежелден көп көңіл бөлген; күнделікті 
өмірде денені күтіп ұстауға, тазалық сақтауға, дұрыс тамақтануға 
да өте қатты мəн берген. Қазақ халқының «Бірінші байлық – 
денсаулық», «Дені саудың – жаны сау», «Жаны саудың – тəні сау» 
деген мақал-мəтелдері адам денсаулығын күтуде терең тəрбиелік 
жəне философиялық маңызын осы күнге дейін жойған жоқ.

Денсаулықты сақтау, сауықтыру адамзаттың ерте заманнан 
көкейкесті мəселесі болды. Содан бері бірнеше əртүрлі сауықтыру 
жүйелері қалыптасты.

Дене жаттығуларын орындау адам организмі үшін: 
1. Арнайы əсер, яғни сол бір дене жүктемесіне бейімделу;
2. Бейарнайы, қосымша əсер – сыртқы ортаның қолайсыз 

жағдайларына төзімділікті арттыру сияқты екі түрлі ықпалға ие. 
Дене жаттығулары денсаулықты нығайтып, дененің өсуі мен да-
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муына, жүйке жүйесінің қызметіне, адамның бір қалыптан екінші 
қалыпқа ауысу жылдамдығына, тірек-қимыл жүйесінің өсіп-
жетілуіне, оның қызметінің дамуына, қимыл-қозғалыстарының 
дұрыс бағытталуына, тіпті адамның ақыл-ой қабілетінің артуына да 
барынша ықпал етеді. Спорт ойындары мен жаттығулары арқылы 
жүйке жүйесінің қозу жəне тежелу қасиеттері реттеліп, шектеліп, 
бағытталады. Дене жаттығулары бұлшық еттердің қан айналы-
сын жақсартып, олардың жұмысына қажетті қоректік заттармен 
қамтамасыздандыру  күшейеді де, адамның жұмысқа қабілеттілігі 
артады. Дене шынықтыру жаттығуларымен жүйелі түрде, яғни апта-
сына 6-8 сағаттан кем шұғылданбайтын адамдар сирек сырқаттана-
ды жəне оларда инфекциялық аурулар асқынусыз жеңіл əрі жыл-
дам өтеді.  Спортшылардың салқын тию, қызып кету, радиация 
əсерлеріне төзімділіктері жоғары болғанымен, алайда ашығу мен 
кейбір улы (калий цианиді) заттарға нашар төзе алады. Организмнің 
неғұрлым аэробты мүмкіндіктері жоғары болған сайын, соғұрлым 
өлім-жітім көрсеткіштері төмен болатыны анықталған. Ер адамдар-
да салыстырмалы ОМП жеке дара мөлшерінің 2 есе жоғарылауы 
кезінде өлім-жітім шамамен, 3 есеге төмендесе, ал əйелдерде ОМП 
1,5 есе артуы өлімді 2 есеге кеміткен. Жануарларға жүргізілген 
зерттеу нəтижелері де жаттығу кезінде бейарнайы төзімділіктің 
артатындығын көрсетеді. Жаттықтырылмаған егеуқұйрықтардан 
тұратын бақылау тобымен салыстырғанда (жүзумен, статикалық 
жүктемемен) жаттыққан егеуқұйрықтар тобында төзімділік гипок-
сия əсеріне (13 км биіктікте дірілдеу туындау уақыты бойынша) 
1,5 есе, хлороформмен улануға (тірі қалғандары пайызы бойынша) 
1,5 есе, сəулелендіруге (рентген сəулелерінің өлім тудыратын доза-
ларын 4 мəрте ұлғайтқанда) – 4 есе жоғарылаған. Сонымен қатар 
зерттелуші топта 70°С температурада өмір сүру ұзақтығы бойын-
ша қызып кетуге жəне 5°С кезінде дірілдеудің басталуына дейін 
анықталған салқындауға төзімділік байқалған. 

Ұдайы денесін шынықтырып жүрген адамдардың ауруға төзімді 
болатыны байқалған. Мысалы, Луи Пастер миына қан  құйылып 
ауырғанымен, дене шынықтырудың нəтижесінде тағы да 30 жыл  
өмір сүріп, қызметінің белсенділігін төмендетпей, ғылымға көптеген 
жаңалықтар енгізген. Н. А. Морозов 25 жыл түрмеде отырғанда ту-
беркулез, цинга, ревматизм ауруларына шалдығуына қарамастан 93 
жыл өмір сүрген, өйткені дене шынықтырудың нəтижесінде оның 
организмнің төзімділігі өте жоғары болған (Қ. Дүйсембин, 2007). 
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Дене жаттығуларының сауықтыру əсерінің тиімділігін барынша 
жоғарылату мен жұмысқа қабілеттілікті максималды арттыру үшін 
əртүрлі жас кезеңдеріндегі тұлғаларға арналған оптималды қимыл 
режимдерін сақтау қажет (34-кесте).

34-кесте
Əртүрлі жастағы тұлғаларға арналған дене жүктемесінің оп-

тималды көлемі
Жас, жылмен Аптасына сағат 

саны
6-8 13-14

9-12 12-13
13-15 11-12
16-20 8-9
24-30 7-8
30-60 5-6

60-тан жоғары 8-10

Организмнің қызметтік мүмкіндіктерін жоғарылатуға əкелетін 
жүктеменің минималды  қарқындылығы анықталған. Оны 220-
дан адам жасын шегеру арқылы анықталған максималды ЖЖЖ 
(екп/мин) мөлшері арқылы есептейді. Максималды ЖЖЖ 
(ЖЖЖмакс) анықтаудың қарапайым ережесі ретінде мына формула 
қолданылатындығы бізге өткен тараулардан таныс: ЖЖЖмакс=220-
жас (жылмен). Оптималды дене жүктемесі ЖЖЖ максималды 
ЖЖЖ-нің 65-85%-ға тең болғанда орындалады. 

Демек, 20 жастағы жас адам үшін (оның ЖЖЖмакс (220-20) 200 
екп/мин) ЖЖЖ 130-170 екп/мин. диапазоны кезінде орындалған 
жүктеме оптималды болып табылады, ал 60 жастағы егде адамға 
(ЖЖЖмакс  220-60=160 екп/мин) оптимум жүктеме ЖЖЖ 104-136 
екп/мин.  диапазонына сəйкес келеді. 

Барлық ресейлік жəне шетелдік ғалымдар бірлесе ересек дені 
сау тұлғалардың кардиореспираторлық қызметтерін, дене құрамын 
(денедегі бұлшық ет массасы, май массасы жəне су арақатынасын), 
бұлшық ет күші мен төзімділіктерін қажетті деңгейде ұстап тұру 
мен оларды дамыту мақсатында жаттығу жүктемелерінің мөлшері 
бойынша жалпы ұсыныстар енгізген. 

1. Жаттығу сабақтарының жиілігі – аптасына 3-5 күн.
2. Жұмыс қарқындылығы ЖЖЖмакс-нің 65-85%-ы немесе ОМП-

дың 50-85%-ы.



464

3. Сабақтың ұзақтығы – қарқындылығына байланысты үздіксіз 
аэробты жұмыс 20-60 минут (ЖЖЖ 90-100%-ға дейін 1-2 мин. бо-
йына жүктеменің «шыңына» 2-3 рет жетуге рұқсат етіледі).

4. Жаттығу түрі – ырғақтық жəне аэробты жұмыстар кезіндегі 
көптеген бұлшық ет топтары қатысатын кез келген жаттығулар. 
Мысалы, жүгіру, жортақтап жүгіру, шаңғы, коньки, велосипед тебу, 
жүзу, ескек есу, би, ойындар. 

5. Орташа қарқындылықты жаттығулардың организмнің ана-
эробты мүмкіндіктерін сақтау үшін, майсыз салмақ пен сүйек 
беріктілігін ұстап тұру жəне дамыту үшін əсері мол. Үлкен бұлшық 
ет топтарына жасалатын  8-10 жаттығулар аз дегенде аптасына 2 күн 
болуы тиіс. 

Ұсынылған қимыл режимі дене жұмыс қабілеттілігін, дене 
құрамы (денедегі бұлшық ет, май массалары мен су арақатынасы) мен 
денсаулықты оптималды деңгейде ұстап тұруға, тыныштықта ЖЖЖ 
төмендеуіне, организмнің аэробты жəне анаэробты мүмкіндіктерінің 
жоғарылауына, қажудың азаюы мен қалпына келу үдерістерінің 
жылдамдауына əкеледі.   

Тəуліктік энергия жоғалту 1200 ккал-дан аз болмағанда оптимал-
ды салмақ жоғалту аптасына 1 кг-нан көп болмайды. 

Сауықтыру дене шынықтыру жаттығулары кезіндегі энергия 
шығыны туралы толығымен жоғарыда айтылып өткен болатын (32-, 
33-кестелерді қараңыз). 

Ересек дені сау адамға арналған оптималды қимыл белсенділігін 
анықтау үшін аяқ адымы (қадамы)  санының тəуліктік көрсеткішін 
қолдануға болады. Мысалы, 1 күнде  10000 адым тəулігіне 2200-
2400 ккал энергия жұмсаудың орташа деңгейін қамтамасыз етеді, 
мұнда 1700 ккал негізгі алмасу, 500-700 ккал  бұлшық ет жұмысына 
жұмсалады. Халықтың əртүрлі контингенттері қимыл белсенділігін 
зерттеу тəжірибелері кемел жаста адамдар орта есеппен, 10-15 мың 
адым, ал егде  жаста 6-8 мың адым жасайтындықтарын көрсетеді. 
Мектеп жасына дейінгі жəне төменгі мектеп жасындағы балалардың 
қозғалғыштығы өте жоғары. Мектеп жасына дейінгі балалардың қыс 
мезгілінде 1 күнде жүріп өткен адым саны 3-4 жастағы қыздарда 11,2 
мың жəне ұлдарда 11,9 мың болады, ал  5 жаста қыздарда 12 мың 
жəне ұлдарда 13,5 мың, 6-7 жаста қыздарда 13,6 мың жəне ұлдарда 
15,0 мың, 8 жаста қыздарда 16,2 мың (22 мыңға дейін) жəне ұлдарда 
18,1 мың (24 мыңға дейін) болады. Алайда осы қозғалғыштықтың 
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деңгейі əрқашан жүзеге аса бермейді. Балабақшаларда, əсіресе, 
мектептерде балалар мен жасөспірімдердің қимыл белсенділігінің 
айтарлықтай тапшылығын сезінуі аурулардың артуына, семіздікке, 
жалпақ табандылыққа жəне т.б. денсаулық күйінің ауытқуларына 
əкеп соғады. 

Аталмыш ауытқулардың алдын алу мақсатында қолданылатын 
дене жаттығуларының организмдегі қан айналысын жақсартып, 
жұмысқа қабілеттілікті арттыратыны белгілі. Алайда, балалардың 
жүйке жүйесінің қозуы тежелуінен басымырақ болғандықтан, 
дене жаттығулары мен спорт ойындары кезінде олар тез шар-
шайды, ынтасы мен зейіні төмендейді, көңіл-күйі тұрақсыз бо-
лады. Сондықтан бұлшық еттерді біркелкі дамыту, шаршатпай, 
олардың күрделі қимылдарын арттыру үшін дене шынықтыру  
балалардың жасына лайықталуы тиіс. Бұл жағынан мектептегі дене 
шынықтыру сабақтарына осы күнге дейін  жеткілікті дəрежеде 
мəн  берілмейтіндіктен, көпшілік жағдайларда сабақ оқушылардың 
өзін-өзі дамытуға емес,  қалыптасқан  талаптарды орындауға 
бағытталғандықтан біржақты өтеді де, балалардың қанағаттанба-
уына есірткі қабылдауға немесе басқаша қоғам талаптарына сай 
келмейтін қызығушылықтардың пайда болуына себепші болып, 
денсаулықты нығайтудың орнына ауру тудырады. 

Организмнің қызметтік мүмкіндіктерін жоғарылатуға, 
денсаулықты сақтауға, кəсіби психика-физиологиялық ерекшелік-
терінің, дене сапасының дамуына жəне қимыл дағдыларының 
қалыптасуына кəсіби-қолданбалы дене дайындығы ықпал етеді. 
Дене тəрбиесі арқылы жұмысшы халықтың кəсіби қызметке, əскери 
еңбекке бейімделуі міндеттері шешіледі. Мысалы, жүзу, акробати-
ка, гимнастика, спорттық ойындар көмегімен адамның тепе-теңдік 
қасиетін жоғарылатудың ұшқыштар, ғарышкерлер үшін маңызы зор. 
Ситуациялық спорт түрлері арқылы дамитын реакция шапшаңдығы, 
жоғары  сезім мүшелерінің дəйектігі, ақпараттың қайта өңдеу 
жылдамдығы оператор, радиотелеграфист, машинист мамандары, ал 
күш пен төзімділік дамуының жоғары деңгейі геологтар үшін қажет. 

Дене шынықтыру мəселелері елдің, халықтың əлеуметтік 
жағдайларына байланысты. Дене тəрбиесі гигиенасын, жағдайларын, 
əсерін, дене шынықтырумен айналыса білуді балалар мен жастардың 
санасына жеткізу ата-аналардың, тəрбиешілер мен мұғалім-
ұстаздардың басты міндеті. Жаттығулар мен спорт ойындарын жасқа 
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сай шектеп, дұрыс жағдай тудыру мектепке дейінгі жəне мектептер 
мен жоғары білім беру мекемелеріндегі тəрбие бағдарламасының 
негізі болуы тиіс. Жалпы алғанда, дене шынықтыру денсаулықтың 
əлеуметтік көрсеткіші екенін естен шығармау керек. Оны елдің, 
халықтың  мəдениет көрсеткішінің материялық негізі, өмір 
салтының экономикалық, əлеуметтік-психикалық көрсеткіші деп 
қараған жөн. Қазақстан мектептерінде дене тəрбиесі сабағы апта-
сына 3 сағат өткізілетін болуы – жоғарыда айтылып өткен көптеген 
ауытқулардың,  гиподинамияның алдын алу, салауатты өмір салтын 
насихаттау мақсатында атқарылған шаралардың бірі.      

Дене салмағы жəне спорт

Адамның дене салмағы оның бойына, жасына, жыныс 
ерекшелігіне жəне денсаулығына байланысты екендігі белгілі. 
Артық салмақ денсаулыққа зиян. Бұл қан қысымын жоғарылатуға, 
жүрек сал ауруларына, бүйрек, өт жолдарында тас пайда болуы-
на, қант диабетіне (сусамыр), аяқ-қол артритіне, буындар, əсіресе, 
тізе ауруына, аяқтың қан тамырлары сыздауына, тромбоз пайда 
болуына, дененің əртүрлі жерлеріне май жиналуына, денедегі зат 
алмасудың өзгерістеріне жəне басқа да сырқаттарға шалдықтыруға 
əкеп соқтыруы мүмкін. Н. Приходько, М. Лукьяненко зерттеулерінде 
ер адамның салмағы 13%-ға артқанда оның өмірі 10% қысқаратыны, 
20%-ға артқанда 25%, 30%-ға артқанда 42% қысқаратыны 
анықталған. 

Спортпен шұғылдануға қолайлы қажетті дене салмағы 
Қазіргі кезде антропометриялық көрсеткіштерді пайдалана оты-

рып, қалыпты массаны анықтау үшін көптеген төмендегідей индекс-
тер қолданылады. Мұндай индекстер анатомиялық-физиологиялық 
негізделмегендіктен көбіне олар халықты жаппай тексеру кезінде, 
секцияларға сұрыптау, т.б. жағдайларда қолданысқа ие.   

Брок-Бругш индексі 
Қалыпты салмақ = (бой ұзындығы (см) – 100) – 10.  
Мұнда бойға байланысты алынатын мəн төмендегідей болады:
155-165 см бойлы адамдар – 100,
166-175 см бойлы адамдар – 105,
175 см жоғары бойлы адамдар – 110.
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Брейтман индексі.  Қалыпты салмақ = бой ұзындығы (см)*0,7 – 
50 кг.

Давенпорт индексі. Салмақ (г) квадратталған бой ұзындығына 
бөлінеді (см). Мəні 3,0-ден жоғары шықса, салмағыңыз артық екенін 
көрсетеді.

Ноорден индексі. Қалыпты салмақ бой ұзындығы (см)*420/1000.
Татон индексі. Қалыпты салмақ = бой ұзындығы-(100+(бой 

ұзындығы-100)/20)
Жоғарыдағы индекстердің арасында дене массасының индексі 

(Кетле индексі) – адамның дене массасының бойына шаққандағы 
шама кең қолданылады.  Дене массасының индексі мына формула 
бойынша анықталады: 

I=m/h2

мұндағы:
m – дене массасы, кг;
h – бой ұзындығы,  м.
Бұл шаманы 1869 жылы бельгиялық социолог жəне статистик 

Адольфом Кетле ойлап тапты. Дүниежүзілік денсаулық сақтау 
ұйымы дене массасының индексінің мынандай түсініктемесін 
ұсынып отыр(35-кесте).

35-кесте
Дене массасы индексі

Дене массасы индексі Мəні
16 жəне одан төмен Дене массасының аса тапшылығы

16-18.5 Дене массасы тапшылығы
18.5-25 Қалыпқа сай (норма)
25-30 Артық салмақ
30-35 Бірінші дəрежелі семіздік
35-40 Екінші дəрежелі семіздік

40 жəне одан жоғары Үшінші дəрежелі семіздік

Дене массасының индексі арқылы адам салмағының артықтығы 
туралы пікір айту дұрыс емес. Мысалға, спортшылардың дене 
массасының индексінің жоғары болуы бұлшық ет массасының 
жоғарылығымен түсіндіріледі. 

Ғалымдардың зерттеуі бойынша 25-27 аралығындағы шамаға 
тең дене массасының индексі бар адамдардың ғұмыры басқаларға 
қарағанда əлдеқайда ұзақ. Сонымен қатар спортта да жетістіктерге 
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жету дене мөлшері, дене бітіміне көп байланысты. Дененің таза 
салмағы мен организмдегі май мөлшерінің де маңызы зор. Əр 
спорт түрі үшін идеалды дене типі бірдей болмайды. Мысалы, алыс 
қашықтық желаяқтары үшін дене массасының минимум мəнге ие 
болуы маңыздырақ болса, ал «неғұрлым қуаттырақ болса, соғұрлым 
жақсырақ» қағидасын ұстанатын «сумо» күрескерлері  барынша 
салмақтарын арттыра түсуге тырысатыны белгілі, яғни күш пен 
қуаттылықты талап ететін спорт түрлерінде таза дене салмағының ар-
туы құптарлық болса, циклдік спорт түрлерінде артық дене салмағы 
спорттық нəтижелерге теріс əсер етеді. Кейбір спорт түрлерінде, 
мысалы, футболда спортшылар əртүрлі салмақпен де жетістіктерге 
жетіп отырады. Ал басқа спорт түрлерінде, мысалға күресте дене 
массасына қатаң талаптар қойылып отырады. Осыған орай көбіне, 
спортшылар жарысқа қатысу үшін қысқа уақыт аралығында  салмақ 
«қууға» тырысып жатады. Көпшілігі оның денсаулыққа, болашақ 
спорттық əрекеттеріне ықпалын толық білместен  ауыр диеталарға 
«отырады», ашығады. Өте төмен калориялы «қатаң» диеталар 
кезінде дене массасының көп бөлігі майды емес, суды жоғалту 
арқылы жүзеге асады. Мұндай диеталар көмірсуларды пайдалану-
ды шектеу салдарынан олардың организмдегі қорларының түгесілуі 
орын алады. Көмірсулармен бірге судың көп мөлшері жоғалып, 
дегидратацияға əкеліп соғады. Организмнің энергия көзі ретінде 
бос май қышқылдарын пайдалануға көшуі кетозға əкеледі, ал  бұл 
суды жоғалтуды одан əрі күшейте түседі. Ашығу немесе төмен ка-
лориялы диеталар, резіңкелі киімдер киіп дене жүктемелерін орын-
дау, саунаға бару, сұйықтық қабылдауды максималды шектеу, т.б. 
су мөлшерін айтарлықтай жоғалтуға əкеліп, организмде көптеген 
өзгерістер тудырады (36-кесте). Нəтижесінде:

– қан айналымдағы қан көлемі азаяды;
– артериялық қан қысымы төмендейді;
– субмаксималды жəне максималды систолалық көлем мен мак-

сималды жүректің қан айдауы кемиді;
– бүйректің қанмен жабдықталуы төмендейді;
– жылу реттелу үдерісі бұзылады. 
Жедел диеталар көмегімен дене салмағын жылдам жоғалтуға 

мүмкін болса, оның қайта қалпына келуі де тез болады. 
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36-кесте
Тамақтануды шектеу, сұйықтық ішпеу жəне жылылық 

сусызданудың кейбір көрсеткіштерге ықпалы (Типтон, Оплид-
жер бойынша)

Зерттелінген көрсеткіштер ықпалы
Физикалық факторлар

Аэробты қуаттылық төмендейді
Бұлшық ет күші өзгеріссіз қалады

Бұлшық ет төзімділігі төмендейді
Бұлшық ет қуаттылығы белгісіз
Қозғалыс жылдамдығы белгісіз

Зорыққанға дейінгі  жүгіру 
ұзақтығы

төмендейді

Орындалған жұмыс көлемі төмендейді
Физиологиялық факторлар

Жүректің қан айдауы төмендейді
Қан көлемі төмендейді

Плазма көлемі төмендейді
ЖЖЖ жоғарылайды

Систолалық көлем төмендейді
Ішкі температура жоғарылайды

Тер бөліну қарқындылығы төмендейді
Бұлшық еттердегі су мөлшері төмендейді

Бұлшық еттердегі электролиттер 
мөлшері

төмендейді

Дене мөлшері, дене бітімі мен дене құрамы көбіне, генетикалық 
тұқым қуалайтыны белгілі. Алайда, қалыпты дене салмағын сақтауға 
бұл қатаң сөгіс емес. Егер дене мөлшері мен дене бітімін айтарлықтай 
өзгертуге болмаса да, арнайы диеталар мен дене жаттығулары 
арқылы дене құрамын елеулі шамада өзгертуге болады. Күштік 
жаттығулар бұлшық ет массасын айтарлықтай арттыруға мүмкіндік 
берсе, қарқынды дене жаттығуларымен дұрыс ұйымдастырылған 
диета организмдегі май мөлшерін барынша азайтуға мүмкіндік 
береді. Мұндай өзгерістердің жоғары спорттық нəтижелерге жету 
үшін маңызы зор. 

Адамның дене бітімі: 
1. Бұлшық ет;
2. Биіктік;
3. Толықтық сияқты 3 құрамдас бөліктер бойынша бағаланады. 
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Дене мөлшері адамның бойы мен салмағынан тұрады. Таза дене 
салмағы дененің барлық майсыз ұлпаларынан, яғни сүйектер, 
бұлшық еттер, мүшелер мен дəнекер ұлпалардан құралады. Ал дене 
құрамы деп оның химиялық жəне анатомиялық сипаттамасын айта-
ды. 78-суретте дене құрамының төрт моделі берілген.  

78-сурет. Дене құрамының 4 моделі:
1 – химиялық;
2 – анатомиялық;
3 – Бенке компоненті;
4 – компоненттік (Уилмор бойынша, 1992).

Спортшының дене құрамы дене мөлшеріне қарағанда оның 
мүмкіндігі туралы барынша нақтырақ ақпарат береді. Спортшының 
артық салмағы аса проблема тудырмайды, ал организмдегі 
майдың тым көп мөлшері көбіне, спорттық нəтижелерге теріс 
ықпалын тидіріп жатады. Жоғарыда атап өтілген бой мен салмақ 
бойынша есептелетін стандартты индекстер онда дене құрамы 
ескерілмегендіктен, оптималды масса туралы толық мəлімет беруге 
жеткіліксіз болып табылады. Мəселен, стандартқа сай спортшының 
артық салмағы болса да, оның организмінде майдың өте аз мөлшері 
ғана болуы да ықтимал. 

Денситометрия əдісі арқылы спортшының дене тығыздығын (D) 
есептеуге болады. Дене тығыздығын (D) дене салмағын (массасын) 
дене көлеміне бөлу арқылы анықтайды: D=Mдене /Vдене.
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Мұндағы дене көлемін анықтау үшін түрлі əдістер, көбіне, 
спортшыны суға толық батырып анықталатын гидростатикалық 
өлшеулер қолданылады. Ол кəдімгі жағдайда өлшенген салмақ пен 
судың астындағы дене массасы арасындағы айырмашылық пен су 
тығыздығын ескере отырып есептеледі. Дене массасының таза 
тығыздығына жас, жыныс жəне нəсіл ықпал етеді. 

Денситометриядан басқа көптеген зертханалық: радиография-
лық, магнитті резонанс, гидрометрия (организмдегі судың жалпы 
мөлшерін өлшеу), фотондық абсорбциометрия жəне т.б күрделі 
əрі қымбат құрал-жабдықты қажет ететін əдістер де бар. Денсито-
метрия, радиографиялық əдістер дене құрамын, яғни организмдегі 
майдың салыстырмалы мөлшерін, дененің таза жəне май массасын 
нақты анықтауға мүмкіндік береді. Май қатпарлары қалыңдығын 
анықтау əдісі де дене құрамын дəл анықтай алады. 

Сонымен, спортшының бойы мен салмағынан гөрі дене құрамын 
білу арқылы оның спорттық мүмкіндіктерін дұрыс болжауға бола-
ды. Организмдегі майдың аса көп болуы спорт түрлерінде бұлшық 
ет қызметінің төмен деңгейімен байланысты. Майдың айтарлықтай 
көп мөлшері жылдамдық, төзімділік, координация, қозғалмалылық 
жəне секіру қабілеттеріне теріс ықпал етеді. Сайып келгенде, орга-
низмде майдың мөлшері неғұрлым аз болса, соғұрлым бұлшық ет 
қызметі де жоғары келеді. Алайда, бұл тұжырым ауыр салмақты-
штангашылар (зілтеміршілер), сумо күресімен шұғылданатындар 
мен жүзгіштерге қатысты емес. Организмдегі май мөлшері дене мас-
сасына қарағанда бұлшық ет қызметі деңгейіне көп дəрежеде ықпал 
етеді.

Көптеген спорт түрлерінде дене салмағының стандартты 
нормалары қалыптасқан. Спортшылар мен жаттықтырушылар 
спортта жетістіктерге жетудің жолдарын үнемі іздеп келеді. 1940 
жылдардың аяғы мен 1950 жылдардың бас кезінде бірнеше штан-
гашылар мен культуризммен айналысушыларға жүргізген экспери-
менттер нəтижелері жарық көргеннен соң анаболикалық стероидтар 
көп қолданыла бастаған. Қазіргі таңда бұл спорт əлеміндегі нөмір 
бірінші проблема болып табылады. Бұл салмақ түсіруге де қатысты. 
Дене салмағын айтарлықтай азайту дегидратация (сусыздану), со-
зылмалы қажу, асқорыту бұзылулары, етеккір қызметінің бұзылуы 
мен сүйектердегі минералдық заттар мөлшерінің ауытқуы тəріздес 
денсаулыққа залал келтіруі мүмкін.   Көбіне, дене массасын елеулі 
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төмендету кезінде байқалатын созылмалы қажу белгілері шама-
дан тыс шыныққандық жағдайында байқалатын белгілермен ұқсас 
келеді. Қажудың туындауына организмдегі тіршілікке қажетті заттар 
қорының түгесілуі себепші болады. 

Дене салмағының стандартты нормалары жалпы дене масса-
сына емес, дене құрамына, атап айтқанда, организмдегі майдың 
салыстырмалы мөлшеріне негізделуі тиіс. Əрбір спорт түріне 
организмнің жеке дара ерекшеліктерін, əдіснамалық терістігін жəне 
жыныс айырмашылықтарын ескере отырып, дене салмағы бойынша 
стандартты нормалар жасалуы тиіс. 

Дене салмағын оңтайлы түсірудің ең дұрыс жолы тамақты 
шектеп пайдаланумен қоса қозғалыс белсенділігін жоғарылату бо-
лып табылады. Адамның тəбеті организмнің калория тұтынуымен 
анықталады. Американдық ғалым Уилмор бойынша егер адам 
үйреншікті қимыл белсенділігінің деңгейін сақтай отырып, күніне 
небəрі 100 ккал (май жағылған бір тілім нан) төмендетсе, онда дене 
массасын жылына 4,5 кг-ға жуық түсіре алады. Ал егер осыған ап-
тасына 3 рет жортақтап жүгіру арқылы қимыл белсенділігі деңгейін 
арттыра отырып, аптасына 0,1-0,2 кг салмақ жоғалтуды «қоссақ», 
онда 1 жылда дене массасы 10-16 кг дейін азаяды. Жəне бұл 
организмдегі май қорының төмендеуі есебінен орын алады. 

Егер спортшы шұғылданатын спорт түрі бойынша ұсынылған 
масса диапазонының жоғары шегінен асып кетсе, салмақ тастау 
аптасына 1 кг-ға жетер-жетпес ғана болу керек. Таза дене массасы 
есебінен жүретін болғандықтан дене салмағын көп жоғалтпау керек. 
Масса диапазонының жоғары шегіне жеткен кейінгі одан əрі салмақ 
түсіру жаттықтырушы немесе команда дəрігерінің бақылауымен 
ғана іске асырылуы тиіс. Сондай-ақ бұлшық ет қызметіне теріс əсер 
етудің алдын алу мақсатында салмақ жоғалту дəрежесі аптасына 
0,5 кг-нан да кем болуы қажет. Егер аталмыш дене массасын 
төмендету дəрежесі бұлшық ет қызметінің деңгейіне ықпал етсе 
немесе қандай да бір организм қызметінің бұзылу белгілері пай-
да болса, онда дене массасын азайтудың қарқындылығын одан да 
бəсеңдеткен абзал. 

Тамақ калориясын күніне 200-500 ккал төмендету, бұл 
əсіресе, дене жаттығулары бағдарламаларымен қатар жүрсе, дене 
салмағының аптасына 0,5 кг азаюына əкеледі. Бұл белгілі бір 
мерзімде дене массасының айтарлықтай төмендеуіне əкелетін шы-
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найы дұрыс жол. Сондай-ақ спортшы күніне 3 рет ас қабылдау ке-
рек. Көптеген спортшылар таңғы, сəскелік, т.б. астардан  бас тартып, 
түскі аста солардың «есесін қайтарып» қателікке бой ұрындырады. 
Жануарларға жүргізілген тəжірибелер тамақтың калориясы бірдей 
болса да, оны күніне 1-2 рет жеген жануарлардың күні бойы асты 
пайдалану үдерісін созып отырғандарға қарағанда дене массасының 
айтарлықтай артқанын көрсеткен. 

Дене массасын төмендету бағдарламасының мақсаты – таза 
дене салмағын емес, май массасын азайту. Үнемі орындалған дене 
жаттығулары таза дене салмағының артуына, ал майдың кемуіне 
əкеледі. Өзгерістер дəрежесі дене жүктемелерінің түріне байланысты 
ауытқып отырады. Дене жаттығулары арқылы дене құрамын елеулі 
шамада өзгертуге болады. Күштік жаттығуларды орындау таза дене 
массасын артуын қамтамасыз етсе, ал оларды циклдік сипаттағы 
жүктемелермен қатар орындау организмдегі май мөлшерін барынша 
азайтуға мүмкіндік береді.

Сонымен, спортшы ден салмағын түсіру үшін тамақтану 
рационының калориясын шамалап шектей отырып, аса жоғары 
емес қарқындылықты күштік жəне циклдік жаттығуларды орын-
дау керек.  Тамақтану рационы спортшы организмін дəрумендер 
мен минералдық заттармен толық қамтамасыз ететіндей болуы тиіс. 
Егер тамақтану рационында құнарлы заттардың мөлшері аз болса 
ғана мультидəрумендерді пайдалануға болады. Алайда, 5-тарауда 
атап өтілгендей дəрігердің нұсқауынсыз, өз еркімен дəрумендерді 
көп қабылдау зат алмасу үдерістерінің бұзылуларына əкелетіндігін 
ескерген жөн. Мəселен, дəрумендерді артық қабылдаудан организм-
де субстраттық ферменттер өндірілетіндіктен, олар дəрумендердің 
артық мөлшерін катализдеп, гиповитаминозға əкеледі.  

Қорытындылай келе, дене салмағы қалыптан жоғары болған 
жағдайларда таза дене салмағын сақтау үшін аптасына біртіндеп 1 кг-
ға жуық мөлшерден артық салмақ жоғалтуға болмайды. Ең оңтайлы 
əдіс – күштік жəне циклдік сипаттағы дене жүктемелерін қолдана 
отырып, күнделікті тағам калориясын 200-500 ккал төмендету. 
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ХV ТАРАУ
СПОРТ ТҮРЛЕРІНІҢ ФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ 

СИПАТТАМАСЫ

Дене шынықтыру мақсаты мен мазмұнын, киімдері мен құрал-
жабдықтарын, таралуы мен тиімділігін сыртқы орта, тұрмыс, 
тамақтану, жас жəне жынысқа байланысты қарастыру қажет. Дене 
шынықтыру мен спорт қоғамның жəне жеке əрбір адамның сала-
уатты өмір салтын қалыптастырудағы негізгі бөлім болып табыла-
ды. Адамның жасы мен денсаулық күйі ескеріле отырып, дұрыс əрі 
жүйелі түрде ұйымдастырылған дене шынықтыру мен спорттың 
денсаулық үшін маңызы зор. Əсіресе, дене жүктемелерін біртіндеп 
беру, жүйелі орындау жəне дұрыс мөлшерлеу тəріздес негізгі прин-
циптер сақталынса, денсаулыққа пайдасы аса зор. 

Циклдік спорт түрлерінің физиологиялық сипаттамасы

3-тараудан белгілі, циклдік спорт түрлеріне немесе циклдік 
қозғалыстарға жүгіру, жүру, жүзу, ескек есу, велоспорт, шаңғы тебу, 
коньки тебу жəне т.б., яғни құрылымы жəне қуаттылығы салыстыр-
малы тұрақты жаттығулар жатады. Аталмыш циклдік спорт түрлері 
жүрек-тамыр, тыныс алу жүйелерінің бірқатар ауруларының алдын 
алу жəне емдік мақсатында сауықтыру бағдарламаларынан тұрады. 

 Аса ауыр емес жолмен жақсырақ нəтижелерге жету үшін 
дəстүрлі жалпы дене гимнастикалық жаттығуларын емес, шаңғы 
спорты, кросс, жүгіру, жүзу, кедергілермен жүру сияқты көптеген 
бұлшық ет топтарының үздіксіз жұмысын қажет ете орындалатын 
жаттығуларды таңдайды. Неғұрлым жұмысқа аз бұлшық ет тобы 
тартылса, соғұрлым жаттығу əсері де төмен болады. 

Циклдік қозғалыстардың ортақтығы бұл жаттығуларға 
қозғалыстың стереотипті циклдерінің көп рет қайталануы əрі 
бірізділікпен орындалу тəн. Циклдер бір-бірінен ажырағысыз бола-
ды. 

Циклдік қозғалыстардың физиологиялық негізі рөлін шарт-
сыз, автоматты орындалатын ырғақты қимыл тізбектік рефлекстер 
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атқарады. Циклдік қозғалыстардың айтарлықтай бөлігі табиғи ло-
комоциялар (қозғалыс) болып табылады немесе соларға негізделеді. 
Циклдік қозғалыстарда негізгі ауыспалы шама орындалатын 
жұмыстың қуаттылығы мен ұзақтығы болып табылады. Қуаттылық 
қимыл циклдерінің жиілігі, амплитудасы жəне қозғалыс күшімен 
анықталады. 

Барлық циклдік қозғалыстарға тəн ортақ қасиет – жұмыстың 
шекті ұзақтығының жұмыс қуаттылығына немесе қозғалыс 
жылдамдығына тəуелділігі. 

Жүру, жүгіру, секіру, лақтыру жəне көпсайыс жеңіл атлетиканың 
түрлеріне жатады, соның ішінде жүру, жүгіру сияқты түрлері циклдік 
жаттығуларға жататыны 3-тараудан белгілі.

Спорттық жүріс. Жүрудің физиологиялық базисі адымдау 
рефлексі болып табылады. Жүріс адамның табиғи қозғалысының бір 
түрі. Жүру кезінде адам бойындағы барлық бұлшық еттер, сүйектер, 
мүшелер жұмыс жасау мүмкіндіктерін арттырып бейімделеді, ты-
ныс алу, қан айналымы, зат алмасу жүйелері қызметі жақсарады.

Спорттық жүрістің жай жүрістен айырмашылығы онда адым-
дау жиілігі мен аяқ бұлшық еттерінің жұмысына басқаша талап-
тар қойылады. Мысалы, спорттық жүріс кезінде спортшының бір 
минуттағы адым жиілігі жүруге қарағанда жоғары болады

Спорттық жүріс жарысы кезінде арнайы төрешілер тағайында-
лып олар спортшының адымдауы кезінде екі аяқ табандары жер-
ден бірдей көтерілмеуін қадағалайды. Спорттық жүріс кезінде аяқ 
табандарының жерден бірдей көтеріліп кетіп, кеңістікте дененің 
қалқуының пайда болуы, адамның жүгіру түріне өтуі деп саналады. 
Осындай жағдай болғанда спортшыны жарыстан шығаруға шешім 
қабылданады. 

Спорттық жүрістегі қозғалыс циклі спортшының бір тіректі 
жəне екі тіректі қалпының екі кезеңінен тұратын екі адым жасаудан 
тұрады. Жүрдек адамның қол қозғалысы аяқ қозғалысымен қатаң 
үйлесіп отырады жəне айқаспалы сипатта болады. Жарыс ерлерде 
20 жəне 50 км, əйелдерде 5-10 км арақашықтықтарда жүргізіледі. 

Жоғарыда атап өткендей спорттық жүріске минутына 100-
ден 160-қа дейін жəне одан да көп адымнан тұратын қозғалыстың 
жоғары қарқыны (темпі) тəн. Мұнда барлық фаза тірек қоя орын-
далады. Тірексіз фазаның болмауы қозғалысты реттейтін жүйке 
орталықтарында қозу үдерістерінің басым болуына əкеледі. 
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Бұл спорт түрі қалыпты қарқындылықты, салыстырмалы аз 
жылдамдықты жұмысқа жатады. 

Шаңғы-жарысушылары немесе стайер-желаяқтарға қарағанда 
жүрдек адамдарда бұлшық ет тонусы жоғары болса, бұлшық 
еттің босаңсуы (релаксациясы) азырақ байқалады. Спорттық 
жүріс кезіндегі энергия шығыны айтарлықтай, мысалы, 5 км 
арақашықтықта 300-400 ккал жəне 50 км арақашықтыққа 3000 
ккал-дан жоғары болады. Оттегіні максималды пайдалану (ОМП) 
ер адамдарда – 71 мл/кг/мин. Спортшы темпі мен функциялық 
дайындығына байланысты тыныс жиілігі (минутына 30-50), өкпе 
вентиляциясы (60-90 л/мин) жəне оттегі сіңірілуі – 3-5 л/мин. жəне 
одан жоғары. Жүрек-тамыр жүйесі қызметіне келсек, жүріс кезінде 
жүректің жиырылу жиілігі (ЖЖЖ) 130-дан 160 екп/мин. жəне одан 
жоғары болады. Қандағы лактат (сүт қышқылы) 12 ммоль/л-ге дейін 
жоғарылайды. Қан жүйесі көрсеткіштері аса өзгеріске ұшырамайды. 
Кейде, əсіресе үлкен көлемді жүктемелерді орындау кезінде анемия 
байқалады. 

Жүгіру – кардиореспираторлық жүйелерді жаттықтыру үшін 
негізгі жəне барынша тиімді дене жаттығулары болып табыла-
тын жеңіл атлетиканың  негізгі түрі. Осы ретте тағы да ертедегі 
гректердің: «Егер сұлу болғың келсе, жүгір, егер сау болғың кел-
се, жүгір, егер күшті болғың келсе, жүгір» өсиет сөзін атап өткен 
орынды болар. Жүгіру көп дəрежеде төзімділік пен жылдамдық дене 
сапаларының дамуына əкеледі. Жүгіру түрлері мен қашықтықтары 
əртүрлі болып келеді. Жүгіру жағдайы секіру, лақтыру сияқты 
қозғалыс түрлерінің құрамында да кездеседі. Жүгіруден жарыс 30-
60 м арақашықтықтан (42 км мен 195 м) марафондық жүгіруге дейін 
жүргізіледі (Қысқа қашықтыққа 30 метрден  400 метр аралығы, ор-
таша қашықтыққа  500-ден 2000 метр аралығы, алысқа 3000 метрден 
10000 метр аралығы енсе, тым алысқа жүгіруге  20 км-ден 30 км 
аралығы жəне марафондық жүгіру 42 км 195 метрге жүгіру жатады). 
Осыған орай арақашықтықтар қысқа, орташа жəне алыс (ұзақ) бо-
лып бөлінеді. Арақашықтық ұзындығына байланысты бұл жұмыстар 
максималды, субмаксималды, жоғары жəне қалыпты қарқынды бола-
ды. Жүгіру жаттығулары жүйке қызметінің салыстырмалы біртекті 
динамикалық стереотиптерін қалыптастырады жəне бекітеді. Көру 
анализаторлары мен проприоцептивті рецепцияға қойылатын та-
лаптар жүгірудің (жайдақ жəне кедергімен жүгіру) түрлері мен 
жарыстың сипатына байланысты болып келеді. 
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Спортшы қысқа арақашықтыққа жүгіру кезінде жұмысты ана-
эробты режимде, ұзақ арақашықтыққа жүгіруде – аэробты немесе 
аралас, ал орташа арақашықтыққа жүгіруде – аралас немесе анаэ-
робты режимде орындайды. Жүгіру адам организмінің жұмыс жасау 
қабілетіне үлкен талаптар қояды. Баяу темпте жай жүгірулер түрлері 
адамдарды сауықтыру мақсаттарында жиі қолданылады.

Жаттығулар бұлшық еттердің қозғыштығы мен лабилділігін 
(мүмкіндігін) арттырады. Мəселен, бұлшық ет лабилділігінің жана-
ма көрсеткіші – хронаксия спринтер-желаяқтарында барынша қысқа 
келеді. 

Қысқа арақашықтыққа, яғни спринтелік жүгіру жылдамдық 
пен күш қабілеттерін талап етсе, орта жəне алыс қашықтықтарға 
(стайелік) жүгіру жылдамдық пен төзімділікті, ал кедергілер арқылы 
жүгіру спортшыдан ептілік пен иілгіштікті, жылдамдықты талап 
етеді.

Қысқа арақашықтыққа жүгіру кезінде энергия шығыны ерлерде 
3700-4200 ккал жəне əйел адамдарда 3200-3600 ккал-ға тең болады. 
Ұзақ арақашықтыққа жүгіретін желаяқтарда бұл көрсеткіш ер адам-
дарда 5000-5500 ккал, ал əйелдерде 4200-4700 ккал болады. 

Ұзақ арақашықтыққа жүгіретін желаяқтарда ОМП ер адамдар-
да 80 мл/мин/кг, ал əйел адамдарда 56 мл/мин/кг-ға тең. Ерлерге 
қарағанда əйелдерде энергия шығыны 15-20%-ға азырақ болады. 

Стайер-желаяқтарында тыныштық күйде жүректің жиырылу 
жиілігінің (ЖЖЖ) төмендеуі – брадикардия байқалады. Жүгірудің 
арақашықтығына байланысты жүгіру кезінде ЖЖЖ 150-200 екп/
мин. жəне одан да жоғары болады. Артериялық қан қысымы  қалыпқа 
(нормаға) сай келеді, стайерлер үшін систолалық қан қысымы 105-
120 мм сынап бағанасы  жəне диастолалық қан қысымы 55-65 мм 
сынап бағанасы болатын гипотония тəн. 

Стайер-желаяқтарда қанның қызыл элементтері (эритроциттер 
мен гемолглобин) айтарлықтай өзгермейді, кей жағдайларда ане-
мия орын алады. Қандағы лактат концентрациясы жүгіріліп өткен 
арақашықтыққа немесе  жаттығу кезіндегі арақашықтық арасына 
тəуелді бола келе 6-8 ммоль/л жəне одан жоғары 10-16 ммоль/л бо-
луы ықтимал. Кейде стайер-желаяқтары зəрінен белок табылған. 

Жүгірудің: 
1. Тегіс жерде жүгіру;
2. Кедергілер арқылы жүгіру;
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3. Эстафета; 
4. Табиғи ортада жүгіру сияқты төрт түрі бар.
Тегіс жерде жүгіру негізінен арнайы дайындалған стадион жол-

дарында жəне жүгіру қашықтығына сəйкес қысқа, орташа, алыс 
(ұзақ) қашықтықтарда өткізіледі. 

Барлық спорттық жүгірулер бағыты бойынша сағат тіліне қарсы 
орындалады. 

Кедергі арқылы жүгіру: кедергілерден өту жəне стипль-чез 
сияқты екі түрге бөлінеді.

Кедергілерден өту арқылы жүгіру қысқа қашықтық 60 метрден 
400 м аралығында стадиондардың жүгіру жолдарында 5-тен 10-ға 
дейінгі арақашықтықтары бірдей кедергілер қойылған жолдарда 
өткізіледі. 

Стипль-чез (ағылш. steeplechase – кедергілер арқылы өтетін жа-
рыс) – 3000 метр қашықтық аралығында су толтырылған шұңқыры 
бар кедергілер қойылған жүгіру жолдарында өткізілетін орташа 
қашықтықты жеңіл атлетика түрі. 

Эстафеталық жүгіру – топтық (командалық) жарыс. Жүгіретін 
қашықтық бойына бірдей қашықтықта спортшылар орналасады. Əр 
спортшы өз қашықтығын жүгіріп өтіп, қолындағы таяқшаны келесі 
спортшыға беруі тиіс. Эстафета қашықтығы қысқа, орташа жəне 
аралас қашықтықта болуы мүмкін. 

Табиғи ортада жүгіру (кросс) əртүрлі қашықтықта жыл мезгілі-
нің барлық уақыттарында өткізіледі.

Марафондық қашықтыққа жүгіру əртүрлі жолдарда өткізілуі 
ықтимал, тек жүгіруді бастау мен аяқтау бір жерде болды.

Қазіргі кезде жүгірудің сағаттық, бірнеше сағаттық, сөткелік, т.б. 
түрлері кеңінен қолданылуда. 

Жүгірудің қай түрі болса да салауатты өмір салтын сақтауда 
жəне төзімділік дене сапасын дамытуда рөлі зор. Жүгіру бары-
сында көкірек жəне құрсақ қуысында орналасқан барлық мүшелер 
жұмысқа араласады, бауыр, бүйрек, ішек, қарын, өт жолдарына 
тікелей ықпал етіледі, қан айналысы жақсарып, организмде алмасу 
үдерісі жақсы жүреді.

Жүгіру адамның барлық энергия беруші көздерінің мүмкіндігін 
ашады, зат алмасу үдерістерінің дұрыс қалыпты жұмыс жасауына 
ықпал ете отырып, артық салмақтың пайда болуын тежейді.

Жүгірумен жəне жаттығудың басқа түрлерімен айналысқан 



479

адамдардың əсіресе, аяқ, жүрек бұлшық еттеріндегі капиллярлар 
мөлшері жаттықпайтын адамдармен салыстырғанда екі есе көп бо-
лады.

Жүгіру адамның жүйке жүйесіне де жағымды əсер етеді. Жүгіру 
кезінде пайда болатын тербеліс, мүшелердің қарқынды жұмысқа 
араласуы ми қызметінің жақсаруына, энергиямен толығуына əсер 
етеді, осыдан барып адам көңіл күйі жақсарып, жұмыс қабілеттілігі 
артады. Жүгіру жаттығулары адам денсаулығының жақсаруына, 
түнгі ұйқының тынышталуына, шаршауды жеңуге жақсы əсер етеді.

Жүгіру жаттығуларын барлық жастағы адамдар қолдануларына 
болады. Оған арнайы алдын ала дайындықтың қажеті жоқ, адам 
жаттығу түрін жүктеме мөлшерін  өзінің қалауы бойынша реттей 
алады. 

Жүгіру жаттығулары адамнан өз мүмкіндігін дұрыс есептеуді, 
жүгіру кезінде аяққа барынша көп күш түсетіндігін ескеруді талап 
етеді. 

Жүгірумен шұғылданған адамдар ауруға көп шалдықпайды, 
қоршаған ортаның əртүрлі жағдайларына төзімді келеді, иммундық 
қорғанысы жақсы болады, ерте қартаюдың алдын алады. 

Жеңіл атлетикалық секірулер мен лақтырулар ациклді 
қимылдардан тұрады (3-тарауда баяндалған). Бұл жарылыстық 
жаттығулар бірнеше секундтан біраз ондаған секундқа ғана со-
зылатын өте қысқа ұзақтықта өтеді. Көптеген жарылыстық 
жаттығулардың көп бөлігі циклдік қозғалыстардан (екпін алу неме-
се қарқын алудан) тұрады. 

Жеңіл атлетикада секіру түрлері ұзындыққа жəне биіктікке 
секіру деп бөлінеді. Олар орында тұрып жəне жүгіріп келіп секіру 
арқылы орындалуы ықтимал. Орында тұрып секіру арнайы жарыс-
тар бағдарламасына енбейді, көбіне, жаттығу жəне сынақ түрінде 
кеңінен қолданылады. Жүгіріп келіп биіктікке секіру жəне сырықпен 
биіктікке секіру жоғары көлденеңінен  қойылған кедергіден өтуге 
арналған болса, ұзындыққа секіру жəне ұзындыққа үш аттап секіру 
түрінде горизанталды бағытта алысқа секіруге негізделген. 

Секірудің барлық түрлері спортшыдан күш, жылдамдық, ептілік, 
иілгіштік, кеңістікте өзін басқару, бағдарлау сияқты  қабілеттерінің 
жақсы дамуын талап етеді.

Лақтыру жаттығулары топтарына жеңіл атлетикалық: табақша, 
найза, балға лақтыру, ядро серпу жатады. Лақтырудың жеке жағдайы 
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болып ауыр атлетикалық жаттығулар (жұлқу мен серпу) табылады. 
Лақтыру орындалу түрлеріне қарай бастан асыра найза, гранат, доп 
лақтыру енсе, айналдыра лақтыруға балға, табақша лақтыру, ал ите-
руге ядроны итеру жатады.  

Лақтыру адамнан жылдамдықпен күшті қажет етеді, басты 
мақсат қолдағы затты неғұрлым алысқа лақтыру болып табылады. 
Лақтыру кезінде адамнан аз уақыт аралығында қол, аяқ, дененің өте 
көп мөлшерде күш жұмсауы арқылы жылдамдық, координациялық 
қабілеттердің үйлесімді жұмыс жасауын қажет етеді.

Көпсайыс түріне жүгіру, секіру, лақтыру, т.б. түрлері қосындысы 
енеді. Олар үшсайыс, бессайыс, т.б. деп жарысу түрлерінің санын 
көрсетеді. Жарыс қорытындысы əр сынақ бойынша жинақталған 
бағалар қосындысы бойынша анықталады. Жеңіл атлетиканың 
функциялық негіздері Д. Оңғарбаева, Г. Мадиева, Е. Алимханов 
(2013) еңбегінде толығымен баяндалған.

Шаңғы спорты денсаулықты, функциялық күй мен жаттығу 
дəрежесін сақтау мен жақсартудағы таптырмайтын маңызды спорт 
түрі болып табылады. Шаңғы спортымен ерте балалық шақтан ба-
стап тіптен, қартайған шаққа дейін шұғылдануға болады. Əсіресе, 
шаңғы жарыстары кең тараған. Ол қол жұмысын жұмылдыра оты-
рып, шұғыл ұзарған жалғыз тіректі жүріс түрінің локомоциясы бо-
лып табылады. 

Сонымен қатар шаңғы спорты əртүрлі рельефті жерлерде, əртүрлі 
сырғанау арқылы жүргізіледі. Шаңғы спортында арақашықтық 
əйелдерде 5, 10, 15 жəне 30 км, ал ерлерде – 15, 30, 50 км құрайды. 

Білікті шаңғышының жарыс темпі  (жылдамдығы) жүгіріп өткен 
арақашықтықтың ұзындығына айтарлықтай тəуелді болмайды. Де-
генмен, арақашықтықты жүгіріп өту жылдамдығы осы арақашықтық 
профиліне,  ауа температурасына, қарға, шаңғының майлануына 
жəне шаңғышы-жарыскердің жаттығу дəрежесіне, яғни функциялық 
күйіне байланысты болып келеді. 

Жоғары қарқындылықты шаңғышы-жарыскердің жұмысын 
арақашықтық профиліне байланысты ауыспалы қарқындылықты 
жұмыстарға жатқызуға болады. 

Шаңғы спорты жалпы жəне жылдамдықты төзімділікті дамыта-
ды, алайда, жарыстарға дайындалу кезінде күштік жаттығулар, мы-
салы, дөңгелекті шаңғы (шаңғы роллер), салмақты белдіктер мен 
шаңғы таяқтарымен тауға жүгіру жəне т.б. кезінде қолданылады.
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Біліктілігі жоғары шаңғышы-жарыскерлер арақашықтықтарды 
бағындыруда өздерінен біліктіліктері төменірек спортшыларға 
қарағанда оттегіні 15-20%-ға азырақ пайдаланатынын Ю. Х. Кальюс-
то көрсетіп өткен. 

Жарысушы-шаңғышының жаттығу немесе жарыс кезінде 
бұлшық еттерінің басым бөлігінің қатысуына орай энергиялық 
шығындар да көбірек болады. Шаңғышы-жарыскердің жұмыс типі 
трасса профилі мен климаттық жағдайларға (ауа температурасы, 
қар, шаңғының майлануына) байланысты аэробты-анаэробты, ал 
егер жаттығу, əсіресе жарыс, орта биіктікте өтсе, онда жұмыс режимі 
анаэробты болады. 

Жоғары жылдамдықпен таудан сырғанаған жəне көтерілген 
кезде оттегі пайдаланудың артқанына қарамастан энергияның бір 
бөлігі анаэробты реакциялар арқылы шығарылады. Бұған қандағы 
сүт қышқылы концентрациясының айтарлықтай жоғарылауы дəлел 
болады.

Энергияның жалпы шығыны 4200-ден 6000 ккал-ға дейін 
мөлшерді құрайды. 50 км жəне одан ұзақ шаңғы марафондарында 
энергия шығыны бұл шамадан едəуір асып түседі. ОМП ерлерде 83 
мл/кг/мин, ал əйелдерде 63 мл/кг/мин болады. Тыныс алу алма ке-
зек аздап екі адымдап жүру кезінде ырғақты 1:1, 1:2 болса, ал бір 
мезгілде орындалған жүрістерде тыныс шығару таяқпен серпіле 
итерілгенде жəне  кеуде еңкейгенде жүзеге асырылады. Тыныс 
алу мен қозғалыстың дұрыс үйлесуі əрқашан жұмыс тиімділігін 
жоғарылатады. Шаңғышы-жарысушыларда тыныс бұлшық еттері 
жақсы дамыған. Осыған орай оларға тыныс қозғалыстарының 
жоғары амплитудасы мен ӨТС (ерлерде 5,5-7,5 л-ге дейін, əйелдерде 
3,5-4,5 л) жоғары мəні тəн. Оттегіні пайдалану білікті шаңғышыларда 
олардың ОМП-ның 85-90%-ын құрайтын 4-5 л/мин-қа жетеді. 
Жазықта шаңғы тебуде бұл шама ОМП 80%-нан аспайды, биікке 
көтерілгенде ол 100%-ға дейін жоғарыласа, төмен түскенде 50-55%-
ға дейін кемиді. 

Коньки тебу спорты. Коньки тебумен айналысу тек жылдамдық, 
төзімділік, қозғалыс координациясын ғана дамытып қоймай жəне 
организмді шынықтырып, суық тиюден болатын ауруларға қарсы 
тұру қабілеттерін арттырады. 

Ұзындығына байланысты арақашықтық субмаксималды (500, 
1000, 1500 м) жəне жоғары қарқындылықты (5000 жəне 10000 м) бо-
лып бөлінеді. 
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Конькишы қозғалысына, əсіресе, бұрылу кезінде координация-
сы бойынша күрделі циклдік сипат тəн. Коньки тірек бетінің аз бо-
луы, жоғары жылдамдық, сырғанау (таю) мен кеуденің еңкіш кейпі 
конькишінің тепе-теңдік сақтауына қиындық туғызады жəне оның 
қимыл əрекетін күрделендіре түседі. 

Конькимен жүгіру кезінде энергия шығыны арақашықтық 
ұзындығына, жүгіру, орын ауыстыру жылдамдығына жəне 
метеологиялық жағдайларға байланысты бола келе ерлерде 4400-
4800 ккал, əйел адамдарда 3700-4100 ккал құрайды. Соңғы жылда-
ры барлық үлкен жарыстар жабық спорт сарайларында өткізілетінін 
атап өткен жөн. ОМП ерлерде 78 мл/кг/мин, əйелдерде 54 мл/кг/мин-
қа тең. 

Конькимен жүгіру кезінде өкпе вентиляциясы 100-160 л/мин, 
оттегі пайдалану 4-4,5 л/мин болады. Оттектік қарыздылық, əсіресе, 
500-1500 м жүгіру кезінде орын алады. Конькишілерде тыныштық 
күйде пульс ерлерде 40-50 екп/мин, ал əйел адамдарда ол бірнеше 
төмен келеді. 

Жүгіру кезінде ЖЖЖ дереу артып, 190-200 екп/мин-қа дейін 
жетіп жəне одан да асып түсуі мүмкін. Қандағы лактат концентрация-
сы 16 ммоль/л-ге дейін жəне одан жоғары болады. 

Велосипед спорты. Арақашықтық ұзындығына тəуелді велоси-
педпен жүру максималды, субмаксималды, жоғары жəне қалыпты 
қарқындылықты жұмыстарға бөлінеді. Велосипедшілер максимал-
ды қуаттылықты жұмыстар тректе 200 жəне 500 м, субмаксималды 
1000 м арақашықтықта, жоғары 5000, 10000, 20000 арақашықтықта 
жəне қалыпты – шосседе 100 км жəне одан  жоғары  орындалады. 

Жарыс кезінде тыныс алудың біраз қиындауына қарамастан, 
өкпелік вентиляция веложарысушыларда 60-120 л/мин. жəне одан 
жоғары, ал оттегінің сіңірілуі 5 л/мин. жəне одан асады. Ерлерде  
ОМП 75 л/кг/мин-қа тең болады. 

Энергия шығыны ер адамдарда 5400-6000 ккал, ал əйел адам-
дарда 4100-4600ккал-ға тең. Тас жолшы-велосипедшілерде ЖЖЖ 
тыныштық күйде орта есеппен 45-50 екп/мин. болса, ал жарыс 
кезінде ЖЖЖ жарыс темпіне, рельефіне, климаттық жағдайларға, 
функциялық дайындығына байланысты бола келе, 140-190 екп/
мин жəне одан да жоғары мəнге жетіп жығылады. Мəреге жеткенде 
ЖЖЖ 200 екп/мин жəне одан да асуы мүмкін. Велошабандоздарда 
артериялық қан қысымы төмен, яғни гипотония тəн. 
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Қызыл қан элементтері қалып (норма) бойынша болады, кейде 
ғана көп тəуліктік веложарыстарға қатысқан спортшыларда анемия 
байқалып жəне зəрлерінде белок анықталған.

Ескек есумен (академиялық, каноэде жəне байдаркамен) кез кел-
ген жаста шұғылдануға болады. Ол жалпы дамытатын жаттығулар 
қатарына жатады, сонымен қатар активті дем алудың жақсы құралы 
болып саналады. 

Ескектер қозғалысы координациясы жағынан күрделі, ол 
орындықтың қозғалмалығымен жəне академиялық қайықтардың аз 
тұрақтылығымен байланысты. Бұл спортшыны үнемі тепе-теңдікті 
ұстап тұруға міндеттейді, əсіресе, бұл 2, 4, 6 орынды қайықтарда 
маңызы зор. 

Академиялық есу əсіресе, проприоцептивті, сипап  сезу, 
вестибулярлық рецепторлар, перифериялық көру мен есту анализа-
торларына үлкен талаптар қояды. 

Ескек есу қаңқа бұлшық еттерін, əсіресе арқа бұлшық еттерін, 
жоғары иық белдеуін, іш бұлшық еті мен аяқ бұлшық еттерін, яғни 
ірі бұлшық еттерді дамытады. Академиялық есуде энергияның жал-
пы шығыны айтарлықтай. Ол ерлерде 5200-5600 ккал, ал əйел адам-
дарда 4200-4800 ккал тең. ОМП ер адамдарда 62 мл/кг/мин. 

Ескекшілердің тыныс жиілігі қозғалыс ырғағымен сəйкес келеді 
жəне ол орта есеппен минутына 30-40-қа тең. Жарыс кезінде ты-
ныс алу өзгереді, мысалы мəреге келгенде ол артады, яғни жиілей 
түседі. Ескекшілер үшін дұрыс тамақтану аса маңызды. Білікті 
ескекшілерде өкпелік вентиляция  150 л/мин-қа дейін жетеді, бұл 
тыныс тереңдігінің артуы есебінен мүмкін болады. Бұл спортшы-
ларда тыныс алу бұлшық еттері жақсы дамыған. ӨТС ерлерде 6 л 
жəне одан жоғары, əйел адамдарда 4 жəне одан көп болуы ықтимал. 

Ескекшінің жұмысы əдеттегідей анаэробты режимде өтеді. 
Жоғары білікті спортшыларда оттегіні пайдалану 5-5,5 л/мин-қа 
жетуі мүмкін. 1500-2000 м арақашықтықта ескек есу кезінде оттектік 
сұраныс орта есеппен 50-60 л-ге, оттектік қарыздылық оттектік 
сұранысқа қатысты 20-30%-ға теңболады. ЖЖЖ тыныштық күйде 
орта есеппен, 40-50 екп/мин, ал жарыс кезінде 160-200 екп/мин. 
жəне одан да асуы мүмкін.  

Ескекшілерде суда ескекті есу кезінде қысқа уақыттық күштену 
(ышқыну) орын алады, бұл оң жақ жүрекшеге вена қанының келуін 
қиындатуынан жүрек жұмысын біршама ауырлатады. Күштену со-
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нымен қатар веноздық қан қысымының жоғарылауына əкеледі. 
Қарқынды жаттығулардан (жарыстардан) жəне салқындаудан (аса 
тоңазудан) кейін, əсіресе, көктем, күз айларында ескекшілер зəрінде 
белок сирек пайда болмайды.

Жүзу. (Жүзу физиологиясы туралы толығымен 10-тарауда 
баяндалған болатын). Спорттық жүзудің 4 түрі бар: еркін стиль 
(кролль-құлаштап жүзу), арқамен жүзу, брасс жəне баттерфляй. 
Жарыстардағы арақашықтық 50-ден 1500 м-ге дейін. Мұнда 50, 100, 
200 м арақашықтыққа жүзу субмаксималды қарқындылықты, 400, 
800, 1500 м жоғары қарқындылықты, 15, 25 км-ге теңізде жүзу орта-
ша қарқындылықты жаттығуларға жатады. 

Жүзу температура 25,5-28,5°С болатын сулы ортада жүзеге асы-
рылады, бұл жұмысқа қабілеттілікке айтарлықтай ықпал етеді. 

Сонымен қатар, жүзу жүзгіш денесінің горизонталды қалпымен 
сипатталатын болғандықтан жүрек пен өкпе қызметтеріне 
айтарлықтай ықпал етеді, себебі денені вертикалды қалыпта ұстап 
тұруға энергия жұмсалмайды. Осының барлығы жүзгішке құрлықта 
орындай алмайтын үлкен көлемді жұмыстарды ұзақ уақыт орындауға 
мүмкіндік береді. Жүзгіштің денесі мен су температурасы əртүрлі 
болғандықтан су рецепторлар үшін тітіркендіргіш болып табыла-
ды.  Сонымен қатар жүзу жылдамдығы артқан сайын жоғарылап 
отыратын су кедергілеріне төтеп беріп отырады. Қалқымалылық 
қозғалысты орындау техникасына, спортшы салмағына жəне 
бұлшық ет пен май ұлпаларының арақатынасына байланысты. Жүзу 
кезіндегі тыныс жиілігі жүзу тəсіліне байланысты минутына 30-45 
жетуі мүмкін.  Мұнда өкпелік вентиляция минутына 90-100 литр 
жəне одан көп, оттегіні сіңіру 5,0-5,5 л болуы ықтимал. ОМП ерлер-
де 67 мл/кг/мин, ал əйелдерде – 57 мл/кг/мин, энергия шығыны ер 
адамдарда 4200-4800 ккал, ал əйелдерде – 3600-4100 ккал болады. 

Қанның қызыл элементтері қалыпта болады, алайда, қарқынды 
жаттығулар кезінде кейде гемоглобиннің төмендеуі (анемия) 
байқалады. 

Лактат мөлшері жарыстан немесе жаттығудан кейін 14-16 
ммоль/л жəне одан жоғары болуы мүмкін. Жүзгіштерде ұзақ 
уақыттық қарқынды жаттығу мен бассейндегі судың төмен темпе-
ратурасынан соң зəр құрамында белоктың байқалуы сирек құбылыс 
емес. 
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Спорттық ойындардың физиологиялық сипаттамасы

Кейбір спорттық ойындар туралы 14-тарауда сауықтыру дене 
жаттығуларының негізгі түрлері мен олардың организмге əсерін 
қарастырғанда атап өтілген болатын. 

Спорттық ойындар – қозғалмалы ойындарға жататын спорттың 
бір түрі. Ол құрылымы мен организмге əсері бойынша сан алуан. 
Дене жаттығулары ретінде олардың бірқатар ерекшеліктері бар. 
Ойын үдерісінде ойын жағдайларының үздіксіз өзгеріп отыруынан 
қатысушылардың қарсыластары мен серіктерінің əсеріне қажетті, 
көбіне, жаңа қозғалыстарды тудыра отырып, шұғыл жауап беруін 
талап етеді. Сондықтан да спорттық ойындар кезінде басқа дене  
жаттығуларына қарағанда күтпеген жағдайларда жылдам бағдарлау, 
тапқырлық, тез шешім қабылдау сияқты  құнды сапалар көбірек 
дами түседі. Мəселен, гимнастикада қозғалыстардың реті, бірізділігі 
алдын ала анықталса, ал жүгіру, жүзу жəне т.б. спорт түрлерінде 
олардың негізінен қайталанып отыратыны белгілі. Қозғалыстар 
мен амалдардың сан алуандығы бұлшық ет күшінің, қимыл 
реакциясының (шапшаңдықтың), қозғалыс координациясының 
(ептіліктің) дамуына əкеледі. Барлық спорттық ойындар қандай да бір 
деңгейде көзбен шамалауды дамытады, тепе-теңдік талдағышының 
функциялық тұрақтылығын, қимыл талдағышының сезімталдығын 
жоғарылатады. Спорттық ойындар кезіндегі бұлшық ет қызметі 
жүйке жүйесінің организм қызметін реттеу қабілетінің жақсаруына, 
тыныс алу, қан айналу мүшелерінің қызметтік мүмкіндіктерінің ар-
туына, зат алмасудың жақсаруына, организмнің жалпы төзімділігінің 
жоғарылауына əкеледі. 

Спорттық ойындардың организмге əсер ету дəрежесі ең алды-
мен ойын үдерісіндегі орындалған бұлшық ет жұмысының  көлемі 
мен сипатына байланысты. Кез келген ойын амалдары, темпі, 
физиологиялық жүктемелері тəжірибелі ойыншылар мен жас ойын-
шыларда əртүрлі болады. Алайда, осыған қарамастан əрбір ойынға 
организмге өзіндік əсер ету ерекшеліктері тəн. Бұл жасы, жынысы 
мен денсаулық күйі əртүрлі адамдар арасында жекеленген спорттық 
ойындарды қолданудың мүмкіндігі мен мақсатқа сəйкестігін 
айқындайды. Осыған орай барлық барынша танымал спорттық ой-
ындарды 3 топқа жіктейді. 

Бірінші топқа –  бадминтон, волейбол жəне стол теннисі. Бұл 
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ойындар қимыл реакцияларының, қозғалыс координациясының да-
муына əкелетін қозғалыстардың салыстырмалы (допты соғу, секіру 
жəне т.б.) алуан түрлілігімен сипатталады. Дегенмен, қозғалыс 
алаңының шектеулі болуы, əсіресе, жаңа бастаған ойыншылар-
да дене сапаларының, соның ішінде төзімділіктің дамуында бұл 
ойындардың маңыздылығын төмендетеді. Есесіне жүктеменің аса 
ауыр еместігі мен бастапқы техникалық амалдардың күрделі болма-
уынан бұл ойындар ерлер мен əйелдер, жасы мен дене дайындығы 
əртүрлі адамдар (егде жастағылар) арасында да кең қолданысқа 
ие. Бұл ойындарға балаларды 8-9 жастан баули бастауға болады.  
Медициналық көрсеткіштер бойынша бұл ойындар емдік дене 
шынықтыруда да пайдаланылады (14-тарауда толық баяндалған). 

Екінші топқа – баскетбол, гандбол (қол добы) жатады. Бірінші 
топтан қозғалыстың сан алуан болуымен, қарқындылығымен (жыл-
дам жүгіру, секіру, түрлі жағдайларда допты қағып алу, лақтыру 
жəне т.б.), ойын жағдайының жиі əрі тез өзгеруімен, алаңда 
ойыншылардың жылдам орын ауыстыруымен ерекшеленеді. 
Мұның барлығы шапшаңдық, ептілік, күш жəне дене төзімділігін, 
яғни жан-жақты дене дамуын қамтамасыз етеді.  Бұл топтағы ой-
ындар жастары қырықтан аспаған ерлер мен əйелдерге арналған, 
өйткені жылдамдықты жəне күштік қозғалыстардың көп болуы, 
жылдам темп пен қозғалғыштық барынша дене жүктемесін туды-
рады (74-суретті қараңыз). Жасөспірімдерді ойын техникасымен 
үйретуді 9-10 жастан, ал жаттықтыруды 11-12 жастан бастауға бо-
лады. 

Үшінші топқа – футбол, хоккей сияқты кең тараған ерлердің 
спорттық ойындары жатады. Сонымен қатар регби, су полосы жа-
тады. Бұл ойындардың ерекшелігі жылдамдықты-күштік сипаттағы 
қозғалыстардың басым болуы. Сəйкесінше, бұл топтағы ойындар 
басқа топтағы қаңқа бұлшық еті мен бұлшық ет күшін, сонымен 
қатар жалпы дене төзімділігін дамытады. Сонымен қатар ерік са-
пасын (батылдық, табандылық жəне т.б.) тəрбиелеуге септігі мол. 
Ойынның жалпы сипаты, ауыр дене жүктемесі оның тек жас ер адам-
дар үшін (36-38 жас) қолайлы екендігін көрсеттеді. Жасөспірімдерге 
10-11 жастан бұрын ойынның амалдарын үйретуді бастамау керек. 

Спорттық ойындар дене тəрбиесінің негізгі құралдарының 
арасында айтарлықтай орын алады. Жүйелі түрде жаттығу мен 
спорттық ойындар бойынша жарыстар кезінде дəрігелік бақылау 



487

қажет. Жасөспірімдерді жаттықтыру кезінде, əсіресе, 3-топтың ой-
ындарымен шұғылданатындарында жалпы дене дайындығының 
маңызы зор. 

Футбол, баскетбол, волейбол, хоккей, гандбол, теннис тəріздес 
спорттық ойындар қозғалыстың алуан түрлілігімен сипаттала-
ды. Олар жүгіруді, секіруді, допты орнында тұрып жəне секіріп 
лақтыруды, соққы беруді, түрлі күштік элементтерді жəне т.б. 
қамтиды. Барлық аталмыш қозғалыстар ойыншылардың өзара 
əрекеті жағдайларында орындалады. Қозғалыстың құрылымы мен 
оның қарқындылығы ойын кезінде үздіксіз өзгеріп отырады. 

Шайбалы хоккей, баскетбол, регби, гандбол жəне т.б. сияқты 
кейбір ойын түрлеріне жаттықтыру үдерісінде көрініс беретін 
жылдамдықты-күштік бағыттанушылық тəн. Спорттық ойындар 
шапшаңдық, күш, ептілік жəне басқа да дене сапаларын дамытуға 
мүмкіндік береді. Ойын түрлеріне байланысты организмдегі 
физиологиялық өзгерістер сан алуан келеді. 

Спорттық ойын түрлерінде энергия шығыны алаң мөлшеріне, 
ойын темпі мен ырғағына, жекпе-жекке, спортшының біліктілігіне 
жəне олардың жаттығу дəрежесіне тəуелді болып келеді. Мəселен, 
волейболшылар мен баскетболистерде энергия шығыны ерлерде 
4200-4500 ккал, ал əйелдерде 3600-3800 ккал болады. ОМП баскет-
болшы əйелдерде 44 мл/мин/кг, ер адамдарда – 53 мл/мин/кг тең. 
Футболшы ерлерде 58 мл/мин/кг жəне волейболшы ер адамдарда  57 
мл/мин/кг болады. Ойын кезінде тыныс жиілігі (ТЖ) минутына 20-
30-дан 60-ға дейін болса, ӨТС 3500 мл-ден 5000 мл-ге дейін, ал əйел 
адамдарда 3000-4500 мл-ге тең келеді. Тыныштық күйде ЖЖЖ 45-
55 екп/мин. болса, шайбалы хоккей ойыны кезінде 160-200 екп/мин. 
жəне одан жоғары, баскетбол, футбол, гандболда 140-180 екп/мин. 
жəне одан да көп мəнге жетуі мүмкін. 

Ойыннан немесе жаттығудан кейін қандағы лактат мөлшері 8-14 
ммоль/л жəне одан да жоғары болады. 

Су добы. Ватерполшылар спорттық плавкилар мен арнайы бас 
киімдер киеді. Су добына спортшының басы су үстінде көтеріңкі, есу 
қысқарақ болатын кролль əдісімен жүзу техникасы тəн. Спортшы-
лар дриблингпен допты алып жүру үшін мұрын жолды су толқынын 
пайдаланып, допты баспен қозғайды. Негізгі техникалық тəсілдер 
алақан бұрылысымен допты қағып алу, допты аулау жəне лақтыру. 

Ватерполшылар жұмысы негізінен аэрообты-анаэробты режим-
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де жүзеге асырылады. Өкпе вентиляциясы ватерполшыда жоғары 
жəне минутына 100-160 л жəне одан жоғары, оттегіні сіңіру 5,5-
6 л, ОМП 58 мл/мин/кг, ӨТС 5 л-ден жоғары мəнге жетуі мүмкін. 
Тыныштықта ЖЖЖ 45-50 екп/мин, ал ойын кезінде 160-190 екп/
мин. дейін жетеді. 

Жекпе-жек спорт түрлерінің физиологиялық сипаттамасы

Еркін күрес, грек-рим, самбо, дзюдо жəне т.б. күрес түрлері жек-
пе-жекке қатысады. 

Күрестің құралы қарсыласын ұстап алып, тепе-теңдігін жоя оты-
рып, жерге не кілемге алып лақтыру болып табылады. 

Күресте статикалық ширығу тəн жылдамдықты-күштік жұмыс 
спортшының күшін, шапшаңдығын, ептілігін дамыта түседі. 
Палуандардың қимыл əрекеті табысты болу үшін проприоцептивті 
сезімталдықты дамыту қажет.

Палуандарда бұлшық ет жүйесі жақсы дамыған, ол көбіне, 
анаэробты режимде жұмысқа бейімделген. Күрес кезінде энергия 
шығыны өте жоғары болады. Ұстасу кезінде ол орта есеппен, 1 ми-
нутта 10-12 ккал жəне одан жоғары мəнге жетіп жығылады. Тыныс 
жиілігі ұстасу кезінде минутына 35-40 экс  жəне одан жоғары бола-
ды. Тыныс алудың кідіру моменттері мен күштену қармау кезінде, 
лақтыруды орындауға дайындық пен лақтыру кезінде байқалған. 
Салмақ категориясына байланысты энергия шығыны 3700-6000 
ккал жəне одан жоғары болады. Оттектік сұраныс жұмыстың 
қарқындылығына тəуелді болып келеді. Оттектік қарыздылық 
ұстасудың соңғы кезеңінде айтарлықтай шамаға жетуі мүмкін. ОМП 
57 мл/кг/мин. тең болады. 

Тыныштық күйде ЖЖЖ орта есеппен, 45-60 екп/мин. Ұстасу 
кезінде жəне əсіресе, ұстасқаннан кейін ЖЖЖ 180-200 екп/мин. 
жəне одан жоғары мəнге жетуі мүмкін. Артериялық систолалық қан 
қысымы 150-160 мм сынап бағанасы жəне диастолалық қан қысымы 
80-100 мм сынап бағанасы дейін жоғарылауы мүмкін. 

Қандағы лактат ұстасудан соң жоғарылайды жəне 8-10 ммоль/л. 
Палуандар үшін тер бездері қызметінің күшеюі тəн. Мұны палуан-
дарды ұстасуға дайындау кезінде ескерген жөн: оны маймен уқалап, 
сүртуге болмайды. 
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Бокс кең тараған жекпе-жек түрі. Бокспен шұғылдану үшін 
үлкен шыдам, күш, ержүректік, ептілік, беріктік, тез шешім 
қабылдаушылық, сонымен қатар басқа да арнайы сапалар қажет. 

Энергия шығыны жұмыс қарқындылығына  байланысты, ол 
аз салмақ категориясындағы спортшыларда көбірек келеді жəне 
минутына 15-25 ккал болады. Жалпы алғанда, жаттығудан кейін 
энергия шығыны салмақ категориясына, сыртқы орта температу-
расына жəне спортшының жаттығу дəрежесіне байланысты 3700-
6000 ккал құрайды. ОМП 55 мл/мин/кг тең. ТЖ минутына 35-50-ге 
жетуі мүмкін болса, ал өкпелік вентиляция 80-нен 120 жəне одан 
да көп литрді құрайды. Оттегіні сіңіру 4-5 л/мин. тең əрі оттектік 
қарыздылық тəн. Боксшыларда ӨТС орта есеппен, 3500-4500 мл. 

ЖЖЖ-не баяулау тенденциясы тəн, тыныштық күйде 45-55 екп/
мин. Ұрыс кезінде ЖЖ 180-200 екп/мин. жəне одан жоғары мəнге 
жетуі мүмкін. Ұрыстан кейін қандағы лактат мөлшері дереу артады 
да, 8-12 ммоль/л жəне одан жоғары болады. 

Сайысу (семсерлесу) – спорттық суық қарулардың бір түрімен 
жекпе-жек негізінде жатқан спорт түрі. Сайысу сабақтары 
шапшаңдықты, ептілікті, төзімділікті, өзін-өзі ұстауды, күрделі 
жағдайларда қас қағымда шешім қабылдауды жəне тез əрекет етуді 
дамытады. 

Рапира, сапы (шпага) немесе қылышпен сайысуда спортшының 
мақсаты берілген уақытта қарсыласына көп соққы  санын беріп не-
месе түйреп үлгеру.  

Қазіргі кезде сайысуда рапира, шпага жəне қылыш сияқты қару 
түрлері қолданылады. Үшкір қылыш пен семсер – шаңышқылы, 
қылыш – жарғыш қару. Рапира мен шпага арқылы сайысуда элек-
троаппаратура қолданылады, яғни түйрегеннен соң электр тізбегі 
тұйықталады да кішкентай лампы жанады. 

Ұрыс кезінде ЖЖЖ артады да, 160-180 екп/мин. жəне одан 
жоғары мəнге жетуі ықтимал. ОМП ер адамдарда 56 мл/мин/кг, ал 
əйелдерде 44 мл/мин/кг.

Сайысуда көру, тепе-теңдік жəне қимыл аппараттарының маңы-
зы зор. Көру қабылдауы негізінен сайысшының барлық əрекетін 
анықтайды. ТЖ ұрыс кезінде минутына 30-40 экс жəне одан жоғары 
мəнге дейін артады. Энергия шығыны түйреу мен барлық айқастың 
қысқа мерзімде орындалуымен байланысты айтарлықтай болмайды. 

Сайысшыларда өкпелік вентиляция жарыс кезінде 60-100 л/мин. 
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дейін жоғарылайды. Энергия шығыны ерлерде 3600-4200 ккал, ал 
əйел адамдарда 3000-3600 ккал тең болады. 

Жылдамдықты-күштік спорт түрлері

Ауыр атлетика (АА) – штанга көтеруден бəсеке, бұл дене күші 
мен техника қатар шешуші рөл атқаратын спорт түрлеріне жатады. 
Жұмыс динамикалық сипатта, ал штанганы көтерген жəне бекіткен 
кезде статикалық сипатқа ие болады. Штанганы көтергенде дене 
тепе-теңдігін сақтап тұру маңызды болып табылады. 

Ауыр атлетика күш пен шапшаңдықты дамытады. Штанга 
қозғалысы координация бойынша күрделі болып келеді. 

А. Н. Воробьев мəліметтері бойынша штанга көтерушілерде 
негізгі алмасу күйінде энергия шығыны (салмақ категорияларына 
тəуелділіктен тыс) стандартты өлшемдердің 86-96%-ын құрайды. 
Бұл тотығу үдерістерінің үнемділігін көрсетеді. Жаттығу кезіндегі 
жиынтық энергия шығыны салмақ категориясына байланысты 
3700-ден 6000 ккал-ға дейін болады. ОМП 56 мл/мин/кг тең келеді. 
Штанга көтергенде тыныс алу күштенген жəне тынысты кідірткен 
кезде жүреді. Бұл кезде құрсақ ішілік жəне веноздық қан қысымы 
жоғарылайды. 

Штанга көтерген кезде өкпелік вентиляция мен оттегіні сіңіру аса 
жоғары болмайды. Бұлшық ет жұмысы штанга көтергенде көбіне, 
анаэробты жағдайларда өтеді, осыған орай оттектік қарыздылық 
оттектік қордың 80-90%-ға жетуі мүмкін. 

ЖЖЖ штанга салмағына, тəсілдің қайталануына жəне 
спортшының жаттығу дəрежесіне байланысты болады. Ол 160-
185 екп/мин жетуі ықтимал. ЖЖЖ жиіленуі көбіне, штанганы 
түсіргенде байқалады. Тыныштық күйде штанга көтерушілердің 
пульсі 60-70 екп/мин болады. Оларға артериялық қан қысымының 
жоғарылау тенденциясы тəн. Бұл жаттығу кезінде тыныстың кідіруі 
мен күштенуге байланысты. Жаттығудан кейін систолалық сияқты 
диастолалық қан қысымының да төмендеу тенденциясы тəн.  

Штанга көтерген кезде күштену (ышқыну) жүрек қызметіне 
қандай да бір қиындықтар тудырады, мұның жүрек бұлшық еті 
гипетрофиясының дамуына əкелуі сирек құбылыс емес. 
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Күрделі техникалық спорт түрлері. Гимнастиканың 
физиологиялық сипаттамасы

Спорттық гимнастика – денсаулықты нығайтуға, адамның 
қимыл қабілеттерін жетілдіруге жəне дененің үйлесімді дамуына 
бағытталған арнайы дене жаттығуларының жүйесі. «Гимнастика» 
түсінігі аясына спорттық жəне көркем гимнастика, спорттық акро-
батика кіреді. 

Спорттық гимнастикада ер адамдар алты, ал əйел адамдар төрт 
снаряд қолданады. 

Гимнасшы жаттығулары қозғалыс аппаратын жетілдіруге 
бағытталған. Энергия шығыны гимнастикалық жаттығулардың 
қысқа мерзімде орындалуына байланысты айтарлықтай болмайды. 
Тек жаттығуларды көп рет қайталағанда, күніне жаттығуды 2-3 рет 
орындаған кезде ғана əйел адамдарда 3000-3600 ккал, ал ерлерде 
3600-4200 ккал тең болады. Ер адамдарда ОМП 60 мл/мин/кг.

Қозғалыстың сан алуан болуымен, кеңістіктегі дене күйімен 
жəне статикалық қалыптың болуымен байланысты тыныс алу 
аппаратының жұмысына белгілі бір қиындықтар туындайды. Ты-
ныс жиілігі, тереңдігі, ырғағы орындалатын жаттығу техникасының 
ерекшеліктеріне байланысты келеді. Кейбір жаттығулар тыныстың 
кідіруі жəне күштену кезінде орындалады. Гимнастикалық 
жаттығуларды орындау кезіндегі газ алмасу мөлшері қозғалыс си-
патына жəне жұмысқа тартылған бұлшық еттер топтарына тəуелді 
келеді. 

Жаттығуларды орындауға жүрек-тамыр жүйесінің реакциясы 
əртүрлі. Мəселен, акробатика, секіру, жүгірулері көп құралдарсыз 
жасалатын гимнастикалық қозғалыстарды (еркін жаттығуларды) 
орындау кезінде пульс 160-180 екп/мин жəне одан жоғары мəнге 
дейін жиілейді, артериялық (систолалық) қан қысымы 130-150 мм 
сынап бағанасы дейін жоғарылайды. 

Сыртқы тыныс алу қызметі жоғары көрсеткіштер көрсетпейді, 
бұл статикалық күйдің көп болуымен байланысты, ал динамикалық 
жаттығулардың қысқа мерзімде орындалатыны белгілі. Құралдарсыз 
жасалатын гимнастикалық қозғалыстар кезінде ТЖ соншалықты 
организмнің оттегіге сұранысымен емес, сол немесе басқа да 
жаттығуларды орындаудан туындаған тыныс алу мүшелерінің 
биохимиялық өзгерістерімен анықталады. Оттектік қарыздылық 
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құралдарсыз жасалатын гимнастикалық қозғалыстардан кейін 85%-
ға жетсе, ал снарядтармен орындалатын жаттығулар кезінде 98%-ға 
дейін жоғарылайды. 

Мəнерлеп сырғанау. Мəнерлеп сырғанауда орындалатын 
элементтердің темпі, ырғағы, күрделілігі музыканың қостауымен 
қатар жүреді. Мəнерлеп сырғанау жеке сырғанау (ерлер мен əйелдер), 
жұптасып сырғанау мен мұзда орындалатын спорттық билерден 
тұрады. Энергия шығыны орындалатын жаттығулардың түріне, 
олардың күрделілігіне, темпіне жəне т.б. басқа факторларға байла-
нысты. Мысалы, мұзда билеуге қарағанда жеке сырғанауда (еркін 
программа) жəне жұптасып сырғанауда (ерлерде) энергия шығыны 
жоғары болады. 

Энергия шығыны 3000-4100 ккал дейін болуы ықтимал. ОМП 58 
мл/мин/кг тең. Өкпелік вентиляция 80-160 л/мин. жəне одан жоғары 
болуы мүмкін, оттегіні пайдалану 4,0-4,5 л/мин. болады. Əсіресе, 
жеке сырғанаудағы сияқты жұптасып сырғанудағыдай еркін про-
граммаларды орындау кезінде  оттектік қарыздылық тəн келеді. 
ЖЖЖ тыныштық күйде 45-50 екп/мин, ал сырғанау кезінде 160-180 
екп/мин жəне одан да жоғары мəнге жетуі ықтимал. Қандағы лактат 
концентрациясы 14-18ммоль/л жəне одан жоғары мəнге дейін арта-
ды. 

Спорттың басқа  түрлері
Спорттық бағдарлау алдын ала белгіленген орындарды 

қатысушылар карта мен компас қолдана отырып, барынша тез табуға 
тырысатын спорттық жарыс түрі. Бұл спорт түрі спортшылардың 
төңіректі бағдарлау қабілеті мен жүгіру дайындығын талап етеді. 
Трасса, яғни жолдың, каналдың картаға түсірілген негізгі ар-
насы көбіне, орман белдеуінен өту керек жəне мүмкіндігінше 
қатысушылар үшін таныс емес жерлерде болған дұрыс. Бағдарлауға 
күш салу тынығумен, ал дене жүктемесі зейінді шоғырландыру 
қажеттілігімен алмасып отыратын таза ауада интервалды жүгіріс тəн. 
Бұл спорт түрі кардиореспираторлық жүйеге жағымды ықпал етеді 
жəне шұғылданушының жұмысқа қабілеттілігі мен денсаулығын 
жақсартатын тамаша амал болып табылады.  

Энергия шығыны трасса профиліне, спортшының дайындығына, 
яғни жаттығу дəрежесіне жəне ауа температурасына байланысты 
3500-5000 ккал болады. Ерлерге қарағанда əйел адамдарда энергия 
шығыны 15-20%-ға  азырақ. 
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Өкпе вентиляциясы жүгірістің темпіне (жылдамдығына) жəне 
трасса профиліне байланысты 80-нен 120-140 л/мин, ОМП ерлерде 
77 мл/кг/мин, ал əйелдерде 58 мл/кг/мин. болады. 

ЖЖЖ тыныштық күйде 45-60 екп/мин, ал жарыс (жүгіріс) 
кезінде 160 екп/мин жəне одан жоғары болуы мүмкін. 

Альпинизм спорттың жазда жəне қыста тауға, шыңға, мұзға, 
мұздақ қар, қарда жаяу, шаңғымен жүріп, өрмелеп көтерілу түрі. 
Тəжірибеде альпинизмнің барлық түрі бірге қолданылады. Атауы 
Еуропа құрлығындағы «Альпі» тауынан шыққан. 

Биік тауға тау етегі айналымы 2000 м-ден жоғары болатын 
қыраттар мен тау бастары жатады. Жеке таулар, таулар тобы жəне 
таулар тізбегі болады. Тау беткейінің түрлі формалары шыңға 
өрмелеушінің алдына көптеген міндеттер қояды. Биіктікке бай-
ланысты жұмыстар максималды, субмаксималды жəне жоғары 
қарқындылықты болуы мүмкін. Ұлпалар гипоксиясы  мен гипок-
семия байқалады. Өрмелеу кардиореспираторлық жүйелерге үлкен 
сұраныстар артады, осыған орай өкпелік вентиляция, ТЖ, ЖЖЖ 
дереу артады. Жұмыс аэробты-анаэробты режимдерде өтеді, алай-
да, неғұрлым биіктік жоғары болған сайын, соғұрлым анаэроб-
ты жұмысқа қабілеттілік пайызы көп болып келеді. Қанда лактат 
мөлшері дереу артады, оттектік қарыздылық көп болады. ЖЖЖ 160-
190 екп/мин жəне одан жоғары мəнге жетуі мүмкін. 

Неғұрлым биіктік артқан сайын, соғұрлым парциалдық қысым 
айтарлықтай азаяды. Мəселен, 2500 м биіктікте қалыптағыдан 
(норма – 760 мм cынап бағанасы) 2/3 дейін, 5500 м биіктікте – 1/2, 
ал 7500 м биіктікте 1/3 дейін, яғни 280 мм сынап бағанасы дейін 
түседі.  Жұмысқа қабілеттілікке температураның төмендеуі, төмен 
абсолютті ылғалдылық, жоғары күн радиациясы, күшті жел жəне т.б. 
факторлар ықпал жасайды. Барлық аталмыш факторлардың үйлесуі 
биік таулы климатты сипаттайды. 

Атмосфералық ауадағы оттегінің парциалдық қысымының 
төмендеуі барысында ол альвеолалық ауада да азаяды. Осыдан 
ұлпалар гипоксиясы мен гипоксемия туындайды. Бұған əсіресе, 
дене жүктемелерін орындау кезінде бұлшық ет ұлпалары мен жəне 
одан да жоғары дəрежеде  ми ұлпалары  ұшырайды. 

Ұлпаларда гипоксемия мен гипоксия туындауына организм 
компенсациялық реакциялар арқылы жауап береді. Бұл, біріншіден, 
өкпе вентиляциясы (ТЖ жиілеуі, тыныс алу тереңдігі ұлғаяды) 
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күшеюі арқылы көрініс береді. Гипервентиляцияға жауап ретінде 
қандағы рН жоғарылауы жəне оксигемоглобин түзілуі орын алады. 
Екіншіден, қанның оттектік сыйымдылығы жоғарылайды, қанның 
қордағы мөлшерден (деподан) рефлексті түрде айдалуы жүреді. 
Үшіншіден, қан ағымы артады, яғни рефлексті түрде жүрек соғуы 
жиілейді жəне минуттық қан көлемі жоғарылайды. Осылардың 
барлығы ұлпаларға, əсіресе, миға, жүрекке жəне бұлшық еттерге 
оттегінің (О2) жеткізілуіне əкеледі. 

Гипоксияға бейімделу үшін спортшыларды дайындауда орта 
биіктік жағдайында жүргізілген жаттығуларды қолданады. Əсіресе, 
мұндай жаттығуларды адаптогендер пайдалана отырып, циклдік 
спорт түрлерінде қолданылу көрсетілген. 

Д. М. Мельников еңбегінде гэль футболына арналған алаңда 
өткізілетін көгалдағы хоккейге ұқсас ирландтардың байырғы ойы-
ны керлинг (ағыл. curling, curl – айналдыру) спорттық ойынының 
физиологиялық сипаттамасы берілген. Керлинг жарысы ациклдік 
жəне циклдік қозғалыстардан тұрады. Бұл ойынның басты ерекше-
лігі ойын кезеңдерінің қатаң тəртіппен кезектесуі болып табылады. 
Ойын əрекетінің үнемі ауысып отыруынан олжарылыстық спорт 
түріне жатады. Барынша энергия жұмсалатын кезең – ойын алаңын 
жалтырату кезінде ЖЖЖ 170-190 екп/мин. болады жəне энергия 
жұмсау субмаксималды қуаттылықты (450 Вт дейін) жұмыстарға 
сəйкес келеді. Жүрек-тамыр жүйесінің қызметі де орындалатын 
жұмыс қуаттылығымен синхронды өзгеріп отырады. Сонымен 
қатар жас балаларда берілген жұмысты орындау кезінде қан айна-
лым мүшелерінің қызметтік қорларын пайдалануының аз тиімділігі 
орын алады. Оттегіні пайдалану көрсеткіштері өзгерістері (0,25-тен 
1,40 л/мин-қа дейін)  айтарлықтай емес. Бұл жарыста анаэробты 
режимнің басым болатындығын дəлелдейді.  Төзімділіктің аралас 
типін дамытатын спорт түрлерімен ұзақ уақыт жаттыққан спортшы-
лар неғұрлым жақсы көрсеткіштерге жеткен. 
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 – генотипті  бейімделу 20
 – даралық бейімделу 20
 – жалпы бейімделу 21
 – қысқа мерзімдік бейімделу 19
 – морфологиялық бейімделу 20
 – түрлік икемделу 20
 – ұзақ мерзімдік бейімделу 19, 416
 – фенотипті  бейімделу 20
 – физиологиялық бейімделу 20, 310, 317

Бейімделу белгілері 28
 – биологиялық белгілер 28
 – кибернетикалық белгілер 28
 – термодинамикалық белгілер 28
 – физиологиялық белгілер 28

Бейімделу кезеңдері 28, 43, 376
 – бастапқы кезең 28
 – өтпелі кезең 28
 – тиянақты кезең 28

Бейімделу механизмдері 23, 24, 322, 326
Бейімделудің жалпы синдромы  26, 445 

 – абыржу 26
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 – резистенттілік 26
 – түгесілу 26

Биологиялық ырғақ 328, 329, 330, 331, 332, 334, 336
 – «бозторғайлар»  332
 – «жапалақтар» 332
 – «кептерлер» 332
 – аралас ырғақ  329 
 – жоғары жиілікті биологиялық ырғақтар 330
 – төмен жиілікті биологиялық ырғақтар 330 
 – циркадты немесе тəуліктік ырғақтар  330
 – экзогендік ырғақ 329, 335
 – эндогендік ырғақ 329, 335 

Биохимиялық қорлар 48
Биоырғақ жəне жұмысқа қабілеттілік 334

 – биологиялық сағат 329, 333
 – фотопериод 329 

Биіктік акклиматизациясы 317
Биіктік гипоксиясы 313, 322, 326
Биіктікке бейімделу 317 
Бой жазу 89, 90, 91, 92,  221, 264

 – активті бой жазу 90
 – арнайы бой жазу 91
 – жалпы бой жазу 91
 – пассивті бой жазу 90

Бой қыздыру 89, 90
Бұлшық ет жұмыс гипертрофиясы 167, 169
Бұлшық ет композициялары 211, 212, 253, 349
Бұлшық ет қажуы 106, 107, 108, 109, 116 

 – «əлсіреу» теориясы 106
 – «тұншығу» теориясы 107
 – «улану» теориясы 106
 – оттегінің жеткіліксіз түсуінен тұншығу 106
 – энергиялық заттар ыдырау өнімдерінің жинақталуынан 

бітелу немесе улану 106
 – энергиялық ресурстардың түгесілуі 106

Бұлшық ет максималдық күші 156
Бұлшық ет аралық координация 159, 160, 174
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Бұлшық ет ішілік координация 159, 171, 174 
Бұлшық еттік (шеткі) факторлар 157
Бұлшық еттің абсолюттік күші 157
Бұлшық еттің анатомиялық көлденеңі 156
Бұлшық еттің ерікті күші 166, 370
Бұлшық еттің жылдамдықты жиырылу қасиеті 174 
Бұлшық еттің құрылымы 29, 33
Бұлшық еттің максималды ерік күші (МЕК) 245, 356, 357, 359, 

402 
Бұлшық еттің максималды ерікті статикалық күші 154
Бұлшық еттің максималды статикалық күші 154 
Бұлшық еттің салыстырмалы күші 156 
Бұлшық еттің физиологиялық көлденеңі 157 

В
Вегетативтік индекс 200

 – cимпатикотония 200
 – парасимпатикотония 200 
 – эйтония 200

Велосипед спорты 482
Велоэргометр 15, 16, 39, 263

Г
Гаптоглобин 190, 191
Генетикалық факторлар 251, 252, 412, 413
Генетиканың негізгі əдістері 418

 – генеалогиялық шежіре əдісі 418 
 – егіздік əдіс 418 
 – иммунологиялық əдіс 419 
 – популяциялық-статистикалық əдіс 418 
 – цитогенетикалық əдіс 418 
 – биохимиялық əдіс 419 

Гетерохрондылық 118, 373, 400, 423 
Гимнастика 450, 451 

 – өндірістік гимнастика 452 
 – судағы гимнастика 452  
 – таңертеңгілік гигиеналық гимнастика 451
 – емдік гимнастика 452 
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Гиперкапния 397, 412, 425
Гиперкинетикалық тип 430
Гипертермия 274, 278, 280, 284
Гипобаралық гипоксия 310, 311, 315, 317, 318
Гипобаралық күй 309, 310, 311, 315 
Гиподинамия 441, 442 
Гипокапния 312, 315, 318
Гипокинезия 441, 442
Гипокинетикалық тип 430
Гипоксемия 312, 410, 412, 493
Гипоксиялық күй 318, 320, 324, 397
Гипотермия 26, 274, 307, 308
Гистосəйкестіктің басты кешені (ГБК) 157, 158 
Гомеостаз 23, 274, 438, 
Гониометрия 18

Д
Дегидратация 280, 285, 286, 300, 302, 310, 320, 471

 – жұмыс дегидратациясы 285, 286, 287, 288 
 – термиялық дегидратация 285
 – терможұмыс дегидратациясы 286

Дене  дайындығы 226, 229 
 – арнайы дене дайындығы (АДД) 227, 228  

 – – алдыңғы (АДД) 229, 230, 231, 232
 – – негізгі  (АДД) 229, 230, 231, 232

 – жалпы дайындық (ЖД) 227, 228 
Дене массасының индексі 467

 – артық салмақ 467
 – бірінші дəрежелі семіздік 467
 – дене массасы тапшылығы 467
 – дене массасының аса тапшылығы 467
 – екінші дəрежелі семіздік 467
 – норма 467
 – үшінші дəрежелі семіздік 467

Дене салмағы жəне спорт 466 
Дене салмағын оңтайлы түсіру 472
Дене салмағының стандартты нормалары 471, 472 
Денсаулық анықтамасы (ДДСҰ) 437, 461

 – əлеуметтік саулық 437



509

 – психикалық саулық 437
 – сыртқы орта факторлары 438
 – абиотикалық факторлар 438 

 – – физикалық 438 
 – – химиялық 438 

 – биотикалық факторлар 438 
 – əлеуметтік орта факторлары 438
 – физикалық саулық 437

Денситометрия əдісі 470, 471 
Десинхроноз 332 

 – сыртқы десинхроноз 335
 – ішкі десинхроноз 335

Дефинитивті көрсеткіштер 413, 414 
Дизадаптация 23, 445
Дилятация 201, 205, 206, 328, 347
Динамикалық жаттығулар 55, 57, 168
Динамикалық күш 165, 170, 171, 245
Динамикалық стереотип 131, 132, 476
Динамикалық төзімділік 39,166, 181
Динамометрия 14, 17 
Дистрофин 38, 39 

Е
Ептілік 218, 219

 – епті қозғалыс 218
Ескек есу 483

Ж
Жалпы төзімділік 217, 218, 422
Жалпы физиологиялық қорлар 50
Жалпы энергиялық шығын 58, 59, 268
Жарылыс күші 172 
Жарылыстық жаттығулар 82, 83, 479
Жарыс стилін таңдау 432 

 – «көркем» тип 435
 – «ойшыл» тип 435
 – «шешім қабылдау жүйесі» 435 
 – барабар емес таңдау 436  
 – барабар таңдау 432, 436 
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 – вербалды емес ойлау 435
 – вербалды ойлау 435
 – қарсы шабуылшы 434 
 – шабуылшы 434, 436

Жас кезеңдері 373, 375
 – Құрсақта даму 375

 ■ эмбриогенез 375
 ■ фетогенез 375

 – Балалық шақ 375
 ■ неонаталдық 376
 ■ бөбектік шақ 376
 ■ сəбилік шақ 376
 ■ естиярлық шақ 376
 ■ бүлдіршіндік шақ 377
 ■ жеткіншектік шақ 377
 ■ жігіттік шақ 377

 – Ересектік шақ 378
 ■ кемел жас 378

 ▪ ересектік мерзімнің 1-жартысы 378
 ▪ ересектік мерзімнің 2-жартысы 377

 ■ егде жас 378
 ■ қариялық жас 379
 ■ ұзақ өмір сүрушілер 379

Жас спортшыларды шынықтыру 373
Жас спортшылардың физиологиялық сипаттамасы 407
Жасушалық физиологиялық қорлар 49
Жаттығу 52
Жаттығу əсерінің арнайылығы 244

 – жүктемелердің арнайылық қағидасы 244
Жаттығу əсерінің кері қайтымдылығы 247
Жаттығу дəрежесі 250, 427
Жаттығу жүктемелерінің жиілігі 242 
Жаттығу жүктемелерінің көлемі 243 
Жаттығу жүктемелерінің қарқындылығы 236
Жаттығу жүктемелерінің негізгі принциптері 227

 – арнайылық принципі 227
 – жеке даралық принципі 227
 – тоқтату принципі 227
 – шамадан тыс жүк принципі 227
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Жаттығу жүктемелерінің ұзақтығы 242 
Жаттығу программалары 227

 – айналма жаттығу 228
 – интервалды жаттығу 228
 – күштік жаттығу 228
 – үздіксіз жаттығу 228

Жаттығуларға энергиялық сипаттама 175
 – максималды анаэробтық қуаттылық 175
 – максималды анаэробтық сыйымдылық 175

Жаттықтыру үдерісінің физиологиялық негіздері 232
 – біртіндеп 233 
 – кезектестіру 233
 – үздіксіз 232
 – циклділігі 233

Жеке сөрелік күй 86
Жеке-дара даму 373, 380, 414

 – ассимиляция 373
 – диссимиляция 373

Жекпе-жек спорт түрлері 488
 – бокс 489
 – күрес 488
 – сайысу немесе семсерлесу 489

Жеңіл жаттығу 59
Жергілікті (локалды)  төзімділік 166, 181 
Жергілікті жаттығулар  54
ЖЖЖ салыстырмалы жұмыс көрсеткіші (ЖЖЖмакс%) 237
ЖЖЖ салыстырмалы жұмыс өсімі көрсеткіші 237
Жоғары тығыздықты липопротеиндер 12, 13, 14
Жұмыс гипертрофиясы 167, 168, 169, 170, 212, 258
Жұмыс кезеңі 85

 – бабына келу 85, 92, 410
 – қажу 85, 101, 410
 – тұрақты жұмыс қабілеттілік күйі 85, 96, 410 

Жұмыс кезіндегі функциялық дайындықты тестілеу 263
 – мамандандырылған тестілеу 263 
 – мамандандырылмаған тестілеу 263

Жүгіру 399
Жүзу 484
Жүзу физиологиясы 338
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 – батырушы күш 338 
 – жүзу жылдамдығы 340
 – жүзу энергетикасы 341
 – жүзудің тиімділігі 341
 – көтеруші күш 338 
 – қозғаушы немесе пропульсивті күш 338
 – тіке кедергі 338

Жүйе аралық физиологиялық қорлар 50
Жүйелік физиологиялық қорлар 50
Жылдам талшықтар 211

 – жылдам жылдам гликолиздік (ІІ-В) 211
 – жылдам тотығу-гликолиздік (ІІ-А)  211 

Жылдамдықты-күштік жаттығулар 57, 153, 175
Жылдамдықтың физиологиялық қорлары 50
Жылу балансы 278, 273

 – гипертермия 278
 – жылу өткізгіштік 278
 – конвекция 279 

Жылу реттелу 274, 299
 – автономды жылу реттелу 274 

Жылуға акклиматизация 295

З
Зат жəне энергия алмасу 384

 – белок алмасу 384
 – көмірсу алмасу 385 
 – май алмасу 385
 – су жəне тұз алмасу 386
 – энергия алмасу 387

Зерттеу əдістері 136

И
Изометриялық жиырылу 54, 153, 154, 158, 162
Изотониялық жиырылу 54, 158
Интеллектуалдық коэффициент 425
Интервалдық қайталау жаттығулары 84

 – интервалды үзілістік жаттығулар 84 
 – қайталама-үзілістік жаттығулар 84

Иілгіштік немесе икемділік 218, 220, 222, 406
 – жалпы иілгіштік 222
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 – арнайы иілгіштік 222, 223
 – активті игілгіштік 221
 – пассивті иілгіштік 221 

К
Кердо индексі 200, 265
Керлинг 494
Кері байланыс 141, 142

 – ішкі кері байланыс 142 
 – сыртқы кері байланыс 142

Кетле индексі 467 
Коньки тебу спорты 481
Координациялық (орталық-жүйкелік) факторлар 159

 – бұлшық ет аралық кординация 159, 160, 174
 – бұлшық ет ішілік координация 159, 171, 174

Күш градиенттері 172
Күштік жаттығулар 55, 57, 58, 153 
Күштік тапшылық 160, 163, 164
Күштік төзімділік 181
Күштің физиологиялық қорлары 50 

Қ
Қажу 85, 98, 99, 101, 410

 – қажу локализациясы 102
 – қажу механизмдері 102
 – тежелу 104 
 – шаршау 101 

Қажудың түрлері 111
 – жалпы қажу 111 
 – жедел (жіті) қажу 112 
 – жергілікті қажу 111
 – созылмалы қажу 112

Қазақ ұлттық ойындары 458
Қалпына келу 85, 116, 117, 411

 – баяу қалпына келу 116
 – суперкомпенсация (немесе «қайта қалпына келу») 116
 – тез қалпына келу 116
 – ұзақ (кеш) қалпына келу 116

Қалыпты (орташа) жаттығу 59, 60 
Қалыпты массаны анықтау индекстері 466
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 – Брейтман индексі 467
 – Брок-Бругш индексі 466  
 – Давенпорт индексі 467
 – Кетле индексі 467
 – Ноорден индексі 467
 – Татон индексі 467

Қаңқа бұлшық еттері 30, 31 
Қимыл дағдысы 127, 131

 – қимыл дағдысының орындаушы (оперантты) бөлімі 129
 – қимыл дағдысының сезгіш (сенсорлық) бөлімі 129

Қимыл дағдысының қалыптасу кезеңдері 133
Қимыл сапаларының дамуы 400

 – ептілік 405
 – иілгіштік 406
 – төзімділік 404
 – шапшаңдық 403

Қозғалыс актілері 127, 129, 141, 142, 144, 147, 148, 149, 150, 151, 
152
Қозғалыс аппараты 29, 399
Қозғалыс дағдыларын бағдарламалы үйрету принциптері 145

 – аралас бағдарламалау 146 
 – сызықтық принципі 146
 – тармақталған бағдарламалау 146

Қозғалысты бағдарламалау 142
 – баяу орындау 144
 – ес (зерде) 142
 – жағдайлық афферентация 143
 – күрделі көп фазалы қозғалыстар 144
 – қозғағыш афферентация 143
 – мотивация 142 
 – өте қысқа уақыттық қозғалыстар 144

Қозғалыстың автоматтандырылуы 148
Қозғалыстың дамуы 398

 – жүгіру 399
 – жүріс 399
 – негізгі қозғалыстардың сипаттамасы 399
 – секіру 400
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Л
Лактацидемиялық анаэробтық табалдырық (ЛАТ) 194
Лактацидтік (гликолиздік) 66, 67, 68, 69, 73, 78, 81, 240
Лақтыру жаттығулары 82, 479

М
Максималды анаэробтық қуаттылықты жаттығулар 68, 69, 73
Максималды аэробтық қуаттылықты жаттығулар 75, 78, 97, 

114
Максималды ерік күші (МЕК) 157, 159, 160, 161, 356, 402
Максималдыға жуық анаэробтық қуаттылықты жаттығулар 

68, 69, 71, 72
Максималдыға жуық аэробтық қуаттылықты жаттығулар 75, 

78, 79
Мəнерлеп сырғанау 63, 83, 137, 492
Механография 18
Миозин 33, 34, 35, 36, 37, 158
Миокиндер 39, 40, 41
Миостатин 40
Миофибрилдер 32, 33, 35, 161, 168
Миофибрилдік жұмыс гипертрофиясы 168
Миофиламенттер 32
Монотондылық 448, 449, 444
Монотония күйі 448
Мотонейрон 37, 154, 401
Моторлық бірліктер 127, 148, 154, 155, 156, 158, 159, 401
Мүшелік физиологиялық қорлар 50

О
Ойындар 61, 63, 83, 453, 485

 – бадминтон 454
 – қашпа доп (лапта) 454  
 – стол теннисi 454
 – теннис 454

Оксигемоглобин диссоциациясы қисық сызығы 313, 322
Оксигемометрия 18
Онтогенез 373, 375
Организмнің қызметтік қорлары 19, 45, 48, 50
Организмнің физиологиялық қорлары 46
Орташа аэробтық қуаттылықты жаттығулар 75, 79, 80, 82
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Организмнің аэробтық мүмкіндіктері 181
 – көп аэробтық «қуаттылық» 182
 – көп аэробтық «сыйымдылық» 182

Оттегін максималды пайдалану (ОМП) 182
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 – эустрес 446



519

Су қабылдау режимі 300, 302
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Тұқымқуалаушылық  417, 420, 421, 422, 424
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 – «шынайы» тұрақты күй жаттығулары 96
 – жалған (квази) тұрақты күй 97, 98, 99
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 – кəмелеттік (жігіттік) 383
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 – Қарашық рефлексі 18, 267
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 – Ромберг сынамасы 18, 136
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 – Штанге сынамасы 18, 266
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521

Функциялық сынамалар 263, 264
 – Ашнердің көз-жүрек сынамасы 265
 – Генч сынамасы 266
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 – Кеудені еңкейту арқылы сынама 265
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 – жоғары баяу шыныққандық 250, 432
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Электромиография 17, 140, 142, 435
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Я
Ядро серпу 82, 405, 479
Яроцкий сынамасы 137
Ярд 424

      



523

МАЗМҰНЫ
АЛҒЫ СӨЗ ......................................................................................3

І тарау. Дене тəрбиесі мен спорт түрлерінің 
физиологиялық негіздері пəні туралы түсінік, 
мақсаты жəне міндеттері ..............................................................4
Дене тəрбиесі жəне спорт физиологиясы ғылымының 
даму тарихы ......................................................................................9
Дене тəрбиесі мен спорт физиологиясының зерттеу əдістері .....12

ІІ тарау. Бұлшық ет қызметіне бейімделу жəне 
организмнің қызметтік қорлары ................................................19
Бейімделу жəне оның кезеңдері  ....................................................19
Бейімделу механизмдері мен белгілері ..........................................23
Бұлшық еттер тірек-қимыл жүйесінің белсенді бөлігі ретінде ...29
Бұлшық еттер адам организмі эндокриндік мүшесі ретінде .......39
Бұлшық ет қызметінің физиологиялық жүйелерге əсері .............41
Организмнің қызметтік қорлары жəне олардың жіктелуі ............45

ІІІ тарау. Дене жаттығуларының физиологиялық 
жіктелуі жəне сипаттамасы..........................................................52
Дене жаттығуларын жалпы физиологиялық жіктеу .....................53
Дене жаттығуларының энергиялық сипаттамасы .........................58
Спорттық жаттығуларды физиологиялық жіктеу .........................61
Циклдік жаттығулардың жіктелуі ..................................................66
Анаэробтық жаттығулар ..................................................................68
Аэробтық жаттығулар ......................................................................74
Ациклдік жаттығулардың жіктелуі ................................................82

ІV  тарау. Спорттық əрекет кезіндегі организм күйінің 
физиологиялық сипаттамасы ......................................................85
Сөре алдыңғы күй ............................................................................85
Бой жазу  ...........................................................................................89
Бабына келу ......................................................................................92
«Өлі нүкте» жəне «екінші тыныс алу» ..........................................94
Тұрақты жұмыс қабілеттілік күйі ...................................................96



524

V тарау. Спортшылар қажуының жəне қалпына келуінің 
физиологиялық негіздері ..............................................................101
Қажу түсінігі .....................................................................................101
Қажу локализациясы (жинақталуы) жəне механизмдері .............102
Қажудың түрлері ..............................................................................111
Түрлі спорттық жаттығуларды орындау кезіндегі қажу ...............113
Қалпына келу ....................................................................................116
Жұмысқа қабілеттілікті қалпына келтірудің 
биологиялық факторлары ................................................................125

VІ  тарау. Қимыл дағдыларын қалыптастырудың 
физиологиялық механизмдері .....................................................127
Қимыл дағдылары дамуының физиологиялық механизмдері .....128
Динамикалық стереотип жəне экстраполяция қимыл 
дағдысының физиологиялық негіздері ..........................................131
Ерікті қозғалыстардың қалыптасуындағы шартсыз 
тонустық рефлекстердің маңызы ....................................................134
Афференттіліктің қозғалыс дағдыларының қалыптасуы 
мен сақталуындағы маңызы ............................................................141
Қозғалыс дағдыларын бағдарламалы үйрету принциптері..........145
Қозғалыс есі (зердесі) ......................................................................147
Қозғалыстың автоматтандырылуы (дағдылы əрекеттенуі) ..........148
Дене жаттығуларын орындаудың энергиялық үнемділігі ............149
Спорттық техниканы үйрету принциптерін 
физиологиялық негіздеу ..................................................................151

VІІ  тарау. Дене сапаларын жетілдірудің физиологиялық 
механизмдері ...................................................................................153
Бұлшық ет жəне бұлшық ет күшінің физиологиялық 
негіздері ............................................................................................153
Бұлшық ет талшықтары зақымдалуы жəне дене 
жаттығулары .....................................................................................162
Бұлшық ет жұмыс гипертрофиясы .................................................167
Жылдамдықты-күштік сапаның (қуаттылықтың) 
физиологиялық негіздері .................................................................170
Жылдамдықты-күштік жаттығулардың энергиялық 
сипаттамасы. .....................................................................................175
Төзімділіктің физиологиялық механизмдері. ................................180
Төзімділік туралы түсінік ................................................................180



525

Организмнің аэробтық мүмкіндіктері жəне төзімділік ................181
Оттегі тасымалдау жүйесі жəне төзімділік ...................................183
Қан жүйесі ........................................................................................188
Жүрек-тамыр немесе қан айналу жүйесі .......................................196
Бұлшық ет аппараты жəне төзімділік ............................................211
Ептіліктің даму заңдылықтары мен механизмдері .......................218
Иілгіштіктің  даму заңдылықтары мен механизмдері ..................220
Əртүрлі дене сапаларының даму механизмдерінің 
өзара байланысы ..............................................................................224

VІІІ тарау. Жаттығу жүктемелерінің жіктелуін, спорттық 
жаттығулардың қағидаларын жəне жоспарлануын 
физиологиялық негіздеу ...............................................................226
Спорттық шынығудың жəне жаттығуды дамытудың 
физиологиялық қағидалары (принциптері) ...................................226
Жалпы жəне арнайы дене дайындығы ...........................................228
Жаттықтыру үдерісінің физиологиялық негіздері   ......................232
Шыныққандық..................................................................................249
Тыныштық күйде спортшылардың функциялық 
дайындығын тестілеу .......................................................................256
Спортшылардың стандартты жəне шекті жүктемелер 
кезіндегі функциялық дайындығын тестілеу ................................262
Шамадан тыс шыныққандықтың физиологиялық 
сипаттамасы ......................................................................................269

ІХ тарау. Қоршаған ортаның ерекше жағдайларындағы 
спорттық жұмысқа қабілеттіліктің физиологиялық 
негіздері ............................................................................................273
Жылу реттелуі. Жылу балансы .......................................................273
Ауа температурасы мен ылғалдылығының спорттық 
жұмысқа қабілеттілікке ықпалы .....................................................280
Жоғары ауа температурасы мен ылғалдылығы 
жағдайында жылу шығарудың физикалық механизмдері  ...........280
Жоғары ауа температурасы мен ылғалдылығы жағдайында 
жылу шығару күшеюінің физиологиялық механизмдері .............282
Жылуға бейімделу (акклиматизация).............................................293
Су қабылдау режимі .........................................................................300
Төменгі ауа температурасы (суық) жағдайында спорттық 
əрекет .................................................................................................304



526

Орта биіктік жəне климаттық белдеулердің ауысуы 
жағдайларында спорттық жұмысқа қабілеттілік ..........................309
Төменгі атмосфералық қысымның жедел
физиологиялық əсері .......................................................................311
Биіктік акклиматизациясы (Биіктікке бейімделу) .........................317
Орта биіктік жағдайында жəне теңіз деңгейіне 
оралғаннан кейінгі спорттық жұмысқа қабілеттілік .....................324
Жаңа климаттық орта жағдайындағы спорттық жұмысқа 
қабілеттілік .......................................................................................328
Биоырғақ жəне жұмысқа қабілеттілік ............................................334
Х тарау. Жүзу физиологиясы .......................................................338
Механикалық факторлар .................................................................338
Жүзу энергетикасы ..........................................................................341
Оттегіні максималды пайдалану (ОМП) .......................................343
Оттегі тасымалдау жүйесі ...............................................................345
Локалды (бұлшық еттік) факторлар ...............................................348
Жылу реттелу ...................................................................................349

ХІ тарау. Əйелдердің спорттық шынығуының 
физиологиялық негіздері ..............................................................353
Организмнің қызметтік мүмкіндіктерінің дене мөлшеріне 
тəуелділігі .........................................................................................353
Əйелдердің күштік, жылдамдықты-күштік жəне анаэробтық 
мүмкіндіктері ....................................................................................356
Əйелдердің анаэробтық энергиялық жүйелері .............................359
Əйелдердің аэробтық жұмысқа қабілеттіліктері 
(төзімділіктері) .................................................................................361
Етеккір циклі жəне дене жұмыс қабілеттілігі ...............................369

ХІІ тарау. Жас спортшыларды шынықтырудың 
физиологиялық негіздері ..............................................................373
Жеке-дара даму жəне жас кезеңдері ...............................................373
Физиологиялық қызметтің жасқа сай ерекшеліктері ...................381
Жоғары жүйке қызметінің жасқа байланысты ерекшеліктері .....382
Зат жəне энергия алмасудың жасқа сай ерекшеліктері ................384
Қан жəне қан айналу жүйесінің жасқа сай ерекшеліктері ...........389
Тыныс алу жүйесінің жасқа сай ерекшеліктері ............................394
Қозғалыстың дамуы жəне қимыл сапаларының қалыптасуы......398
Қимыл сапаларының дамуы ............................................................400



527

Жас спортшылардың физиологиялық сипаттамасы .....................407
Спорттық шынықтыру кезіндегі организм күйі 
динамикасының жасқа сай ерекшеліктері .....................................409

ХІІІ тарау. Спорттық  іріктеудің жəне бақылаудың 
физиологиялық негіздері ..............................................................415
Спорттық іріктеу мəселесінің физиологиялық 
жəне генетикалық қырлары .............................................................415
Адамның морфологиялық-физиологиялық ерекшеліктері 
мен дене сапаларына тұқымқуалаушылықтың ықпалы ...............419
Спорттық іріктеуде адамның физиологиялық-генетикалық 
ерекшеліктерін ескеру .....................................................................424
Спорттық мамандандыру мен жарыс стилін барабар 
жəне барабар емес таңдау маңызы .................................................432

ХІV тарау. Сауықтыру дене жаттығуларының 
физиологиялық негіздері ..............................................................437
Қазіргі өмір жағдайларындағы дене шынықтырудың рөлі ..........437
Гипокинезия, гиподинамия жəне олардың адам 
организміне ықпалы ........................................................................441
Жүйке-психикалық шектен тыс ширығу, əрекеттің 
бірсарындылығы (монотондылығы) жəне олардың адам 
организміне ықпалы ........................................................................444
Сауықтыру дене жаттығуларының негізгі түрлері 
жəне олардың организмге əсері ......................................................449
Сауықтыру дене шынықтыруы кезіндегі энергия шығыны .........459
Дене салмағы жəне спорт ................................................................466

ХV тарау. Спорт түрлерінің физиологиялық 
сипаттамасы ....................................................................................474
Циклдік спорт түрлерінің физиологиялық сипаттамасы .............474
Спорттық ойындардың физиологиялық сипаттамасы ..................485
Жекпе-жек спорт түрлерінің физиологиялық сипаттамасы .........488
Жылдамдықты-күштік спорт түрлері ............................................490
Күрделі техникалық спорт түрлері. 
Гимнастиканың физиологиялық сипаттамасы ..............................491
ҰСЫНЫЛАТЫН ƏДЕБИЕТТЕР ...............................................495
ПƏНДІК КӨРСЕТКІШ .................................................................504



528

Қыдырмолдина Айнұр Шаймұратқызы

Дене тəрбиесі мен спорт түрлерінің 
физиологиялық негіздері

(Оқулық)

Басуға 05.08.2014 ж. қол қойылды. Қағазы офсеттік. Қаріп түрі «Times».
Пішіні 60х901/16. Офсеттік басылым. Баспа табағы 33.

Таралымы: Мемлекеттік тапсырыспен – 1200 дана. Тапсырыс № .208


