
  

 

 

 

 

 

 ҚАЗАҚ СПОР ЖӘНЕ ТУРИЗМ АКАДЕМИЯСЫ  

 

Жас ғалымдардың 2021-2023 жылдарға арналған гранттық қаржыландыру жобасы (БҒМ ҚР) 

 

Жобаның атауы, 

ЖТН 

AP09058482 «Дене шынықтыру сабағын жергілікті мекеніне байланысты өткізу» 

 

Іске асыру мерзімі 01.02.2021-31.12.2023 

Жоба жетекшісі Зауренбеков Бауыржан Зауренбекович - PhD докторы, қауымдастырылған профессор м.а. 

Өзектілігі Қазақстан Республикасында тұрғылықты жері бойынша сабақтарды ұйымдастырудың әртүрлі жолдары қолданылды, 

тиімді және аз тиімді, бірақ олардың жұмысын бағалау бойынша ғылыми зерттеулер толық көлемде жүргізілген жоқ. 

Ғылыми жобаны іске асыру барысында Қазақстан Республикасында да, шетелде де тұрғылықты жері бойынша 

сабақтарды ұйымдастырудың қолданыстағы әдістемелері талданатын болады. Көлемі мен қарқындылығы бойынша 

жаттығу сабақтарындағы физикалық белсенділікті жоспарлау бойынша педагогикалық зерттеулер топтардың физикалық 

дамуын ескере отырып, әртүрлі жас топтарымен жаттығу сабақтарын ұйымдастыру және жүктемелерді бөлу бойынша 

практикалық ұсыныстарды жасауға және негіздеуге көмектеседі. Тұрғындар арасында сауалнама жүргізу дене 

жаттығуларымен жаттығу сабақтарын ұйымдастырудың әртүрлі нұсқаларында олардың қалауын анықтауға және 

болашақ сабақтардың мазмұнын жоспарлауды реттеуге мүмкіндік береді. Қолда бар спорт алаңдарын жоспарлауды 

талдау жоба орындаушыларына шұғылданушылардың мүдделерін және спорт ғимараттарының нақты мүмкіндіктерін 

ескере отырып, оларды жаңғырту және одан әрі пайдалану жөнінде нақты ұсыныстар әзірлеуге мүмкіндік береді. 

Жобаны іске асыру барысында әзірленген жаттығу сабақтарында орындалатын әртүрлі физикалық жүктемелерге 

қатысатын ағзалардың бейімделуін бақылау әдістерін енгізу, жаттықтырушыға жаттығу процесінің мазмұнына, 

қатысушылардың денесінің физикалық мүмкіндіктерін ескере отырып, уақтылы түзетулер енгізуге мүмкіндік береді. 

Ғылыми жобаны іске асыру кезінде тұрғылықты жері бойынша дене шынықтыру сабақтарын ұйымдастырудың әртүрлі 

нұсқалары туралы объективті ақпарат алу үшін сыналған педагогикалық және физиологиялық зерттеу әдістері 

қолданылатын болады. Жаттығу құралдары мен әдістерінің мазмұны, шұғылданушылардың жасы мен дене дайындығын 

ескере отырып, дене жүктемесін жоспарлау, оның нәтижелерін талдау негізінде Қазақстан Республикасының 

азаматтарын сауықтыру проблемаларын тиімді шешу жөнінде ғылыми негізделген ұсынымдар әзірлейді.  

https://is.ncste.kz/profile/372270


      

 

Жобаның 

мақсаты 

әр түрлі жастағы азаматтардың физикалық дамуында неғұрлым тиімді нәтижелерге ықпал ететін тұрғылықты жері 

бойынша жаттығу сабақтарын ұйымдастыру мен өткізудің жаңа әдістемелерін ғылыми негіздеу  

Күтілетін 

нәтижелер 

По результатам исследований, проведенных в рамках проекта, планируется опубликовать 1 статью в  зарубежном 

рецензируемом научном журнале, входящего в базы Web of Science и (или)  Scopus, с показателем процентиль не менее 

35; опубликовать 3 научные статьи в журналах, рекомендованных КОКСОН МОН РК, а также издать учебно-

методическое пособие на казахском и русском языках. 

Жобаны іске асырудың бүкіл кезеңінде теориялық жалпылау және зерттеу материалдарын талдау нәтижелері шетелдік 

рецензияланған ғылыми журналдардың бірінде, Web of Science және (немесе) Scopus-та 35-тен кем емес процентиль 1 

мақала,  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы сапаны қамтамасыз 

ету Комитеті ұсынған журналдарда 3 ғылыми мақала жариялау және мемлекеттік және орыс тілдерінде оқу-әдістемелік 

құралды басып шығару жоспарлануда.  

Жобаны іске асыру шеңберінде зерттеулер кешені аяқталғаннан кейін: 

- бұрын немесе қазіргі уақытта қолданылған тұрғылықты жері бойынша дене шынықтыру және спорт сабақтарын 

ұйымдастыру мен өткізудің әртүрлі нұсқалары талданды; 

- әр түрлі жастағы және физикалық дамуына қарай тұрғылықты жері бойынша өткізілетін сабақтарда жаттығу 

жүктемелерін жоспарлау бойынша практикалық ұсыныстар әзірленді; 

- жаттығу сабақтарының мазмұны, тұрғылықты жері бойынша сабақтар бағдарламасына жаңа дене жаттығуларын 

немесе спорт түрлерін енгізудің ықтимал нұсқалары туралы шұғылданушылардың пікірі зерделенді; 

- тұрғын үй алаптарында жұмыс істейтін спорт алаңдары талданды және тұрғындардың мүдделерін ескере отырып, 

жаңаларын жоспарлау және қолданыстағыларын жаңғырту және спорт ғимараттарының мүмкіндіктерін кеңейту 

бойынша ұсыныстар әзірленді; 

- әр түрлі қаржыландыру көздерін пайдалана отырып, қазіргі заманғы жағдайды ескере отырып, тұрғылықты жері 

бойынша дене шынықтыру сабақтарын ұйымдастырудың жаңа тиімді әдістері ұсынылды; 

-жаттығу жүктемелерінің көлемі мен қарқындылығын бақылау әдістемелері және шұғылданушылардың жасы мен 

олардың дене даярлығын ескере отырып, тұрғылықты жері бойынша дене жаттығулары мен спорт түрлерімен 

шұғылдануды ұйымдастыру кезінде оларды жоспарлау бойынша ғылыми негізделген ұсынымдар әзірленді.  

 

Қол жеткізілген 

нәтижелер 

1. Тұрғылықты жері бойынша дене шынықтыруды дамыту бойынша ғылыми-әдістемелік әдебиеттерді зерделеу, талдау 

жұмыстары жүргізілді. Өңірлік дене шынықтыру және спорт басқармаларының ғылыми-әдістемелік жарияланымдары 

мен практикалық тәжірибесі, сондай-ақ тұрғылықты жері бойынша (Алматы қ., Атырау қ., Нұр-Сұлтан қ., Алматы 

облысы) дене шынықтыру мен бұқаралық спортты дамыту жөніндегі әлеуметтік жобаларды жүзеге асыратын 



ұйымдардың қызметі зерделенді. Қазақстан Республикасының өңірлерінде (Алматы қ., Нұр-Сұлтан қ., Алматы облысы) 

балалар-жасөспірімдер клубтарының және тұрғылықты жері бойынша аула клубтарының болуы туралы статистикалық 

деректер жинақталған. Тұрғылықты жері бойынша дене шынықтыру және бұқаралық спортты дамыту бойынша 

құрылымдардың қызметі туралы ақпарат зерделенеді және талданады. 

2. Қазақстанда және шетелде тәжірибелік қызметте қолданылатын тұрғылықты жері бойынша сабақтарды ұйымдастыру 

әдістемесі бойынша деректер алынды және талданды. Жүргізілген зерттеулердің қорытындысы бойынша Алматы 

қаласында спорт түрлері бойынша жеке клубтарда ("Almaty Judo Club" клубы, "Лидер" клубы, "Баскетбол академиясы" 

клубы), сондай-ақ құзға шығу секциясында педагогикалық және медициналық-биологиялық зерттеу әдістерін пайдалана 

отырып, дене шынықтыру дайындығын анықтау бойынша тестілеу өткізілді. Тексеру кезінде TANITA кәсіби дене 

анализаторы қолданылды, тасымалды бойды өлшегішпен әрбір зерттеуге қатсыушының бойы өлшенді. Барлығы 44 адам 

тексеруден өтті. https://cloud.mail.ru/public/8e3k/bZqyKD59t 

3. Нұр-Сұлтан қаласындағы тұрғылықты жері бойынша сабақтарды ұйымдастырудың ерекшеліктері зерттелді. Нұр-

Сұлтан қаласында жүргізілген зерттеулердің нәтижелері: -2021 жылдың 29 мамыр мен 03 маусым аралығында Нұр-

Сұлтан қаласына іссапар барысында зерттеу тобының мүшелері Тен А.В. және Байтасов Е. К. тұрғылықты жері 

бойынша орналасқан спорт түрлері бойынша клубтарда және секцияларда және тұрғылықты жерінен қашықтығына 

қарамастан спорт клубын/секциясын таңдау қағидаты бойынша шұғылданатын балаларды тексерді. Dojo Judo Club (Нұр-

Сұлтан қ.) және "Қазақ спорт және туризм академиясы" КЕАҚ арасында жасалған ынтымақтастық туралы меморандумға 

сәйкес жасөспірімдер мен қыздар арасында дзюдодан аймақаралық турнир өткізу барысында зерттеулер жүргізілді. 

Зерттеу тобының мүшелері дзюдомен айналысатын 6 жастан 13 жасқа дейінгі балалардың жалпы дене дайындығы 

деңгейін анықтау бойынша тестілеу өткізді. Тексерілушілер контингентіне Қазақстан Республикасының келесі 

өңірлерінен балалар кірді: Нұр-Сұлтан қ. (Dojo Judo Club), Өскемен қ. ("Арлан" клубы), Екібастұз қ. ("Казклуб Jiu-Jitsu, 

Judo" клубы). Қызметтік іссапар барысында тұрғылықты жері бойынша "Белес" клубында (Нұр-Сұлтан қаласы, 187 

көше, 5 үй) қазақша күреспен айналысатын балалар тексерілді, сондай-ақ тексеруге "Astana"клубында футболмен 

айналысатын қыздар қатысты. Нұ-Сұлтан қаласында ғылыми зерттеулер жүргізу барысында барлығы 153 адам 

тексерілді. . https://cloud.mail.ru/public/HGnH/NfSbmGFVQ  

4. Күнтізбелік жоспарға сәйкес, 2021 жылдың 10-18 шілде аралығында зерттеу тобының мүшесі Альмухамбетова Г.Н. 

Ақтөбе қаласына іссапар барысында ғылыми зерттеулер жүргізді. Зерттеулер тұрғылықты жері бойынша дене 

шынықтыру сабақтарын ұйымдастыруды және Ақтөбе қаласының спорт түрлері бойынша клубтар мен секцияларда 

балалардың дене шынықтыру көрсеткіштерін зерделеуге бағытталған. Тұрғылықты жерінде және тұрғылықты жерінен 

алыс жерде футболмен, кикбоксингпен, дзюдомен және үстел теннисімен айналысатын 35 бала тексеруден өтті. Зерттеу 

аясында "Танита" дене құрамының кәсіби анализаторы қолданылды, бұл дене салмағы, бойы, құрамы туралы мәліметтер 

алуға мүмкіндік берді (май мөлшері, су, бұлшықет массасы және дене салмағының индексін анықтау). 

5. Тұрғылықты жері бойынша және тұрғылықты жерінен алыс орналасқан спорт секциялары мен клубтарында 

https://cloud.mail.ru/public/8e3k/bZqyKD59t
https://cloud.mail.ru/public/HGnH/NfSbmGFVQ


айналысатын 6-17 жастағы балалардың дене шынықтыру дайындығының деңгейіне жаппай тестілеу алғаш рет 

жүргізілді. Тестілеуге қатысушылардың саны ҚР әр аймақтарынан 206 адамды құрады. 6-17 жастағы балалардың жасы 

мен жынысын ескере отырып, физ. қасиет-ң даму деңгейіне баға берілді.  

6. Тұрғылықты жері бойынша және тұрғылықты жерінен алыс орналасқан секциялар мен клубтарда шұғылданатын 

балалардың физ. күйіне тексеру және дене дайындығы деңгейін тестілеу жүргізілді. Зерттелген балалардың 30% 

морфофункционалды өзгерістер және жүрек-қан тамырлары жүйесінің жоғары кернеу белгілері анықталды. Осындай 

кешенді тексеру ҚР түрлі секцияларда әр түрлі спорт түрлерімен айналысатын балаларға алғаш рет өткізілді. Алғаш рет 

спорт секцияларында айналысатын балалардың жылдамдық және танымдық қабілеттерінің көрсеткіштері анықталды. 20 

қатысушының 14-не төмен көрсеткіштерге байланысты жылдамдық пен үйлестіруді дамыту қажеттілігі анықталды. 

https://cloud.mail.ru/public/ehpL/XzM3Eyg5E  

7. Тұрғылықты жері бойынша алаңдарда, ҚР қалаларындағы спорт түрлері бойынша секцияларда шұғылданушыларға 

сауалнама жүргізілді, балалардың дене шынықтыру және бұқаралық спорт түрлері туралы, өткізілетін сабақтар, олардың 

мазмұны, ұсынылатын жүктемелер мен түзету бойынша ұсыныстар туралы пікірлері анықталды. Сауалнамаға 6-17 

жастағы балалар қатысты, олардың жалпы саны 141 адамды. Алынған нәтижелер жаңа болып табылады, өйткені бұрын 

Қ.Р.-да осындай сауалнама жүргізілмеген.  

8. 2021 жылдың 20-23 қазан аралығында Душанбе қаласында (Тәжікстан) «Олимпиадалық спорт және баршаға арналған 
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