
  

 

 

 

 

 

ҚАЗАҚ СПОРТ ЖӘНЕ ТУРИЗМ АКАДЕМИЯСЫ 

 

Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық жобалар бойынша  

гранттық қаржыландыру жобасы 2021-2023 жж. 

 

Жоба атауы, ИРН AP09260551 «Су спорты түрлерінен спорттық резервін даярлауға психологиялық-педагогикалық қолдау көрсетуді 

жетілдіру мен техникалық дайындықтарын арттыру бойынша ғылыми негізделген ұсыныстарды әзірлеу»  

Іске асыру мерзімі  01.03.2021-31.12.2023 

Жоба жетекшісі  Ермаханова Амина Бахитовна - PhD докторы, ҚазСТА қауымдастырылған профессорының м.а. 

Өзектілігі  Ғылыми қызығушылықтары су спорт түрлерінде спорт резервін даярлау, мектеп жасына дейінгі балаларды тарту, 

сондай-ақ Қазақстан Республикасының Су спорт түрлерінде жаттығуларға оқытудың бастапқы кезеңі мәселелерімен 

байланысты. Зерттеу жобасын іске асыру Су спорты түрлерін және жалпы елдің спорт резервін дамыту саласындағы 

зерттеулерді кеңейтуге мүмкіндік береді. Су спорт түрлері циклдік, күрделі-үйлестіру спорт түрі болып табылады. 

Соңғы жылдары спорт әлемінде жарыс пәндерінің саны өсті, жарыс ережелерін жетілдіру жүргізілді. Мұның бәрі 

жаттығу процесін жоспарлау және өткізу ретінде туындайтын мәселелер ғылыми зерттеуді талап етеді. Соңғы 

жылдардың типтік үрдісі де ірі спорт жарыстарына қатысушылар жасын айтарлықтай төмендету болып табылады, бұл 

балалар мен жасөспірімдер спорт мектептерінде (БЖСМ) шұғылданатындардың бастапқы жасын төмендетуге алып 

келді. Су спорты түрлерінің халықаралық Федерациясының қолданыстағы ережелері (FINA 2017-2021 жж.) және 

жарыстарда ұсынылатын бағдарламалар жас спортшыларды күрделі акробатикалық жаттығуларға үйрету мүмкіндігін 

іздеудің маңызды себебі болды. 

Жоба мақсаты Жобаның мақсаты-су спорты түрлерінен спорт резервін даярлауды психологиялық-педагогикалық сүйемелдеуді 

жетілдіру және техникалық даярлықты арттыру бойынша ұсыныстарды ғылыми негіздеу.  

Күтілетін 

нәтижелер  

- 2021 жылға: 1 жартыжылдық: Су спорты түрлерінде спорт резервін даярлауды психологиялық-педагогикалық 

сүйемелдеуді жетілдіру және техникалық даярлықты арттыру мәселесі бойынша әдеби деректер талданатын болады.1) 

ҒЗЖ бойынша ғылыми жарияланым дайындалады; 2) енгізу актісі ұсынылады; 3) су спорты түрлері бойынша оқу 

құралы шығарылады. 

2-жартыжылдық: Отандық және шетелдік тәжірибені талдау негізінде спорттың су түрлерінде спорт резервін 



даярлаудың қолданыстағы жүйесінің тиімділігіне бағалау жүргізілетін болады. 1) БҒССҚК ұсынған рецензияланатын 

шетелдік және (немесе) отандық басылымдарда кемінде 2 (екі) мақала және (немесе) шолу жарияланады; 2) спорттың 

су түрлерінде спорт резервін даярлау жүйесінің тиімділігін бағалау критерийлері беріледі; 3) ҒЗЖ бойынша аралық 

есеп дайындалатын болады. 

- 2022 жылға: 1 жартыжылдық: қазіргі заманғы цифрлық технологияларды пайдалана отырып, эксперименттік 

зерттеулер негізінде спорттың су түрлеріндегі спорт резервінің техникалық даярлығын арттыру бағыттары 

анықталатын болады. 1) БҒССҚК ұсынған рецензияланатын шетелдік және (немесе) отандық басылымдарда 1 (бір) 

мақала және (немесе) шолу жарияланатын болады; 2) "Спорттың су түрлерінде спорт резервінің техникалық 

даярлығын арттыру үшін ақпараттық-талдау жүйелерін пайдалану" әдістемелік ұсынымдары әзірленетін болады; 3) 

енгізу актісі ұсынылатын болады. 

2-жартыжылдық: Қазақстан Республикасының Су спорт түрлеріндегі спортшылар мен жаттықтырушыларға 

сауалнама жүргізу негізінде спорт резервін даярлауды психологиялық-педагогикалық сүйемелдеуді жетілдіру 

бағыттары анықталады. 

1) БҒССҚК ұсынған рецензияланатын шетелдік және (немесе) отандық басылымдарда 1 (бір) мақала және (немесе) 

шолу жарияланатын болады; 2) ҒЗЖ бойынша аралық есеп дайындалатын болады; 3) енгізу актісі ұсынылатын 

болады. 

- 2023 жылға: 1 жартыжылдыққа: Қазақстан Республикасының Су спорт түрлерінде (спорттық жүзу, әртістік жүзу, 

су добы және т.б.) спорттық резервтің техникалық даярлығын арттыру бойынша әдістемелік ұсынымдар әзірленетін 

болады. 

1) БҒССҚК ұсынған рецензияланатын шетелдік және (немесе) отандық басылымдарда 1 (бір) мақаланың жариялануы 

және (немесе) шолу дайындалатын болады; 2) "Су спорт түрлеріндегі (спорттық жүзу, әртістік жүзу, су добы және т. 

б.) спорт резервінің техникалық даярлығын арттыру" әдістемелік ұсынымдары әзірленетін болады; 

2-жартыжылдық: Қазақстан Республикасының Су спорт түрлерінде спорт резервін даярлауды психологиялық-

педагогикалық сүйемелдеуді жетілдіру жөнінде әдістемелік ұсынымдар әзірленетін болады.  

1) Social Citation Index, Arts and Humanities Citation Index және (немесе) Russian Science Citation Index Web of Science 

базасында индекстелетін және (немесе) Scopus базасында CiteScore бойынша кемінде 35 (отыз бес) процентилі бар 

рецензияланатын ғылыми басылымда 1 (бір) мақала немесе шолу жарияланатын болады; 2) "ҚР Су спорт түрлерінде 

спорт резервін даярлауды психологиялық-педагогикалық сүйемелдеуді жетілдіру" әдістемелік ұсынымдары 

әзірленетін болады; 3) ҒЗЖ бойынша қорытынды есеп дайындалады; 4) енгізу актісі ұсынылады  

Нәтижелер  2021 жылда:  

1. Су спорты түрлерінде спорт резервін даярлауды психологиялық-педагогикалық сүйемелдеуді жетілдіру және 

техникалық даярлықты арттыру мәселесі бойынша әдеби деректерге талдау жүргізілді, сондай-ақ отандық және 

шетелдік тәжірибені талдау негізінде Су спорты түрлерінде спорт резервін даярлаудың қолданыстағы жүйесінің 



тиімділігіне бағалау жүргізілді. 1990-2020 жылдар аралығында жетекші дәйексөз базаларында тіркелген ғылыми 

журналдардан шетелдік авторлардың ағылшын тіліндегі 30-дан астам мақалаларына талдау жасалды. Шетелдік 

авторлардың әдеби көздеріне жасалған талдау көрсеткендей, шетелдік зерттеушілер спортшының денесін стресстік 

жағдайларға бейімдеу үшін қарқынды жүктемелерді қолдануды ұсынады. Жүзу жаттықтырушыларының әлемдік 

қоғамдастығында резервті дайындауда кеңестік ғалымдар авторлары болып табылатын жалпы қабылданған жаттығу 

әдістері белсенді қолданылады. Қазіргі жаттықтырушылар дененің биомедициналық процестеріне негізделген 

жүзушілердің арнайы физикалық қасиеттерін жоспарлауға және дамытуға аз көңіл бөледі. Спорттың тар ерекшелігі 

жаттығу жүктемелеріне бейімделу көбінесе жаттығу түріне байланысты болады деп болжайды. Су спорты түрлерінің 

ерекшелігіне қарай спорт резервін даярлау процесі энергиямен қамтамасыз ету жүйесіне, техникалық дағдыларға және 

спорт түрінің ерекшелігімен ұсынылатын қозғалыс сапаларының диапазонына негізделуге тиіс. 

2. Жобаның міндеттерін орындау барысында 2021 жылғы ҒЗЖ жобасының аралық есебіне енгізілген су спорт 

түрлеріндегі спорт резервін даярлау жүйесінің тиімділігін бағалау критерийлері айқындалды, сондай-ақ БҒССҚК 

ұсынған басылымдарда ғылыми жарияланымдар жарияланды. 

3. Зерттеулер жүргізу мақсатында су спортымен айналысатын балалардың физикалық жағдайын зерттеу және дене 

шынықтыру деңгейін тексеру жүргізілді. Балалардың физикалық жағдайының деңгейін анықтау 

"PROSPORTMED"мамандандырылған медициналық орталығында жүргізілді. Медициналық тексеру бағдарламасына: - 

эхокардиограмма; - жүректің УДЗ; - өзгергіштік; - плантоскопия;-дәрігер - кардиологтың кеңесі; - спорт дәрігерінің 

кеңесі алынды. Жүрек-қантамыр жүйесін зерттегеннен кейін зерттеуге қатысушылар ептілік деңгейін, сондай-ақ 

"SPEED ZONE"кәсіби аппаратурасындағы шапшаңдық және үйлестіру мүмкіндіктерін өлшеуден өтті. Жүргізілген 

тексеру қорытындысы бойынша балалар кардиологы мен спорт дәрігерінің ұсыныстары бар қорытындылары алынды. 

4. AP09260551 ЖТН жобасын орындау шеңберінде жаңа сатып алынған жабдықта жұмыс істеу үшін шығыстар 

сметасына сәйкес IT - аутсорсингтік компанияның қызметтері пайдаланылды. Су спорт түрлеріндегі спорт резервінің 

техникалық көрсеткіштерін тестілеуді өткізу үшін бассейнде жүзу жолдары жалға алынды. Шығындар сметасына 

сәйкес AP09260551 ЖТН жобасы аясында орындалған материалдарды мемлекеттік және ағылшын тілдеріне аудару 

үшін аудармашы қызметтері тартылды. Алынған: 

- кеңсе тауарлары; 

- компьютерлік техника (монитор, процессор, ноутбуктер, пернетақта және тб.,); 

- медициналық құрал-жабдықтар (лактат талдағышы, құрғақ портативті спирометр, төс пульсометрі) 

- бассейнде жұмыс істеу үшін қажетті материалдар (спорттық жабдықтар: сөре, тақтайшалар, колобашкалар, 

секундомер, ластілер және т.б.). 

Жарияланымдар 

тізімі  

1) И.В Гусаков, А.Б. Ермаханова, Д.К. Нурмуханбетова. Аналитический обзор зарубежных исследований в области 

воспитания спортивного резерва в плавании. Журнал «Вестник КазНУ» №3 (68), 2021г. https://bulletin-pedagogic-

sc.kaznu.kz/index.php/1-ped/article/view/1105  

https://bulletin-pedagogic-sc.kaznu.kz/index.php/1-ped/article/view/1105
https://bulletin-pedagogic-sc.kaznu.kz/index.php/1-ped/article/view/1105


2) Гусаков И.В., Нурмуханбетова Д.К., Кефер Н.Э. Анализ индивидуальных скоростно-силовых качеств спортсменов, 

установивших мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом. Журнал «Теория и методика физической культуры» 

№3 (65), 2021г. http://46.34.130.122/index.php/tmfk/issue/view/6/4  

3) Нурмуханбетова Д.К., Ермаханова А.Б., Гусаков И.В., Кефер Н.Э., Токарева С.В.  Анализ подготовки спортивного 

резерва в водных видах спорта. Материалы ХХVII Международного научного конгресса «Олимпийский спорт и спорт 

для всех» – 2021, - С. 126-129, Душанбе. Бұл конгресте зерттеу тобының мүшесі Д.К. Нурмуханбетова материал 

бойынша баяндама жасады. https://cloud.mail.ru/public/8ZdB/CLcPkthMM  

4) Жоспарға сәйкес авторлар Д.К. Нұрмұханбетова, А.Б. Ермаханова, И.В.Гусаков, Н.Э. Кефер, С.В.Токарева 

редакциялаған «Теория и методика преподавания водных видов спорта» атты оқу құралы жариялады. - Алматы: 

ҚазСТА, 2021. – 212б. https://cloud.mail.ru/public/8ZdB/CLcPkthMM  

5) Қазақ спорт және туризм академиясы қызметінің тәжірибесіне ғылыми зерттеулердің нәтижелерін енгізу актісі 

алынды. https://cloud.mail.ru/public/8ZdB/CLcPkthMM   

Зерттеу тобының 

мүшелері  

1) Ермаханова Амина Бахитовна – ғылыми жобаның жетекшісі, PhD докторы, ҚазСТА қауымдастырылған 

профессорының м. а., Қазақ спорт және туризм академиясының гимнастика және жүзу кафедрасының меңгерушісі, 

Хирш индексі-1, синхронды (әртістік) жүзуден халықаралық дәрежедегі спорт шебері, Азия ойындарының екі дүркін 

қола жүлдегері (2010ж.; 2014ж.). 20-дан астам ғылыми мақаланың, екі оқу құралының авторы. 

Scopus Author ID 57204499051 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204499051  

ORCID https://orcid.org/0000-0003-0020-5105  

2) Нурмуханбетова Динара Кенжеевна - педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент, ҚазСТА-ның оқу-

әдістемелік жұмыс жөніндегі проректоры. 50-ден астам ғылыми мақаланың, екі оқу құралының авторы, 

"жүзу"мамандығы бойынша студенттерге арналған электрондық оқулықтың авторы және әзірлеушісі. 

Scopus Author ID 57204499982 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57204499982&zone=  

ORCID  https://orcid.org/0000-0003-3944-4891  

3) Кефер Наталья Эгоновна - ҚазСТА аға оқытушысы, КСРО-ның еңбек сіңірген спорт шебері. Жобадағы 

жұмыстың бағыты мен сипаты: су спорты түрлерінде спорт резервінің техникалық даярлығын арттыру бағыты 

бойынша жобаның міндеттерін ғылыми және практикалық іске асыруды жүзеге асыру. Зерттеу тақырыбы бойынша 
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