
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(40) 2020              

Alley-science.ru   

УДК 372.879.6 

Хамитов Кайрат Алпысбаевич 

№1білім инновациялық лицейі,  

дене шынықтыру пәнінің мұғалімі  

Қарағанды қаласы, Қазақстан    

 

ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ – ҚАЗІРГІ БІЛІМ БЕРУДІҢ 
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ЗДОРОВЬЕ – ОДНА ИЗ ПРЕИМУЩЕСТВ СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Аннотация: Статья содержит теоретические и методические аспекты 

сохранения и укрепления здоровья учащихся, применения здоровьесберегающих  

технологий в образовательном процессе инновационных школ для всестороннего 

развития личности учащихся, формирования устойчивой мотивации и 

потребности к здоровому образу жизни, физическому совершенствованию, 

повышению умственной и физической работоспособности. 
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Abstract: The article contains the theoretical foundations and methodological 

aspects of preserving and strengthening the health of students, the use of health-saving 

technologies in the educational process of innovative schools for the comprehensive 

development of the personality of students, the formation of sustainable motivation and 

the need for a healthy lifestyle, physical improvement, improving mental and physical 

performance. 
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   Біздің қоғамымыздағы өзекті мәселенің бірі – қоғам мүшелерінің салауатты 

өмір салтын қалыптастыру, тек бір ғана қоғам мүшесі емес, барлық адамзаттың 

сауығуына септігін тигізу.  Қазақстан Республикасында «Салауатты өмір салтын 

құру» саясаты «Қазақстан – 2030 концептуалды дамуының» басым бағыты 

болып табылады.  

    Қазіргі таңда әлеуметтік, макроәлеуметтік, экологиялық, техногендік, 

ақпараттық факторларға байланысты жасөспірімдер арасында денсаулығында 

ақауы барлар саны артып отырғаны баршамызға аян. Білім беру мазмұнындағы 

оқу бағдарламаларының жоғары деңгейлі болуы және сабақ жүктемелерінің 

артуы, кейбір сабақтарда сантиарлық нормалардың сақталмауы да денсаулыққа 

кері әсерін тигізіп отыр. Әсіресе, инновациялық мектептердегі жүктемелердің 

шамадан тыс болуы нәтижесінде түлектердің 2/3 мектеп қабырғасында 

созылмалы аурумен ауыратынын және физикалық дамуында ақауға 

ұшырайтынын байқауға болады. тіпті, кей жағдайларда денсаулығына 

байланысты жай мектептерге ауысып та жатады. Бұл мәселені шешуді білім 

мазмұнын жаңарту, оқу процесін ұйымдастырудың әдістері мен 

технологияларын оңтайландыру, білім берудің мақсаты мен нәтижесін қайта 

қарастырумен байланыстыруға болады.  білім беру мекемесіндегі алғашқы 

міндет – оқыту мен тәрбиелеу процесінде денсаулық сақтау технологияларын 

енгізуге бағытталған шараларды өткізу үшін жағдай жасау. Денсаулықты сақтау 

міндеттерін шешудегі басты мақсат – оқушылардың денсаулығын жоғары 

құндылықтардың бірі ретінде қаратыра отырып, құндылықтар жүйесін 

жетілдіруге және қалыптастыруға бағытталған білім берудің тиімді нысандарын 

іздеу болуы керек. Бүгінгі таңда аталған мақсатқа жету мектептерде денсаулық 

сақтау технологиясы арқылы мүмкін болып отыр.  «Денсаулық сақтау» және 

«Білім» ұлттық жобаларында қойылған міндеттер мемлекеттің назарын осы 

проблемаға аударады.  Бірақ оларды іске асырудың нәтижесіне жету үшін 

ғылыми, білім беру, емдеу – сауықтыру мекемелерінің, мемлекеттік 

органдардың, қоғамдық ұйымдардың келісілген көмегі қажет.    



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(40) 2020              

Alley-science.ru   

     Денсаулық сақтаудың инновациялық саясаты келесі компоненттерден тұруы 

керек:  

 Үздіксіз оқу – сауықтыру процесін ұйымдастыру;  

 Денсаулық сақтау ортасын құру (жүйке тоздыратын әрекеттердің болмауы, 

оқыту мен тәрбиелеу әдістері мен талаптардың жеткілікті болуы);  

 Оқу процесіне қатысушылардың денсаулық мәдениетін қалыптастыру; 

 Оқу процесі аясында рекреациялық іс – шаралар кешенін (қажетті және ұтымды 

ұйымдастырылған қозғалтқыш рехимін) енгізу;  

 Оқушылардың денсаулығын сақтау және нығайту тұрғысынан мамандарды 

даярлау сапасын анықтау;  

 Оқушылардың денсаулық жағдайын бақылау.  

   Осы компоненттерді іске асыру үшін:  

 Білім беру бағдарламаларында денсаулық сақтау технологиясына кеңінен көңіл 

бөліп, оқу мақсаттарын осы жағына қарай негіздеу;   

 Жаңа пәндер мен арнайы курстар, биомедициналық пәндерді оқытудың 

авторлық педагогикалық технологиясын мамандарды даярлауда басшылыққа 

алу;  

 Дене шынықтыру сабағының  сапасын жақсарту үшін оқу – әдістемелік  

кешендер даярлап, басылымдарда денсаулық сақтау технологиясын кеңінен 

насихаттау;  

 Дене тәрбиесі және валеология саласындағы биомедициналық мәселелерді 

зерттеуге бағытталған зерттеу жұмыстарының тақырыбын әзірлеу;  

 Заманауи денсаулық сақтау технологияларын ғылыми – әдістемелік негіздей 

отырып, мектептердің бағдарламаларында кеңінен пайдалану;  

 Оқушылар мен халықтың басқа да топтары үшін салауатты өмір салтының 

мотивациялық қажеттілігін қалыптастыру үшін мектеп мұғалімдері, орта және 

жоғары оқу орындары оқытушыларының, медицина қызметкерлерінің және 

басқа да мамандардың күші – жігерін біріктіру.  

  Сонымен қатар жеке аймақтардағы экологиялық жағдайларға байланысты 

жүргізілетін жұмыс түрлерін де сол аймаққа байланысты жүйелей отырып, 
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оларға талдау жасау керек. Осындай деректерді бұқаралық ақпарат 

құралдарында, ақпараттық желілерде жариялап, денсаулық сақтау жолдарын дер 

кезінде ұсыну да осы технология негізінде жүзеге асады. Дене тәрбиесіндегі 

денсаулық сақтау жүйесінің тиімділігі мектептердегі біртұтас білім беру 

тұжырымдамасымен қамтамасыз етілуі керек, онда оқытылатын әр пәнде 

оқушының денсаулығын сақтау идеясы көрініс табуы керек.  

   Дене шынықтыру сабақтарында және оқу – тәрбие процесіндегі басқа да іс – 

шараларда  оқушыларға дене шынықтыру, релаксация, тыныс алу 

жаттығуларын, кәсіптік аурулардың алдын – алуға арналған, физикалық және 

эмоционалдық денсаулықты қалпына келтіру үшін қолданылатын денсаулықты 

сақтау әдістеріне негізделген жаттығуларды жасату керек. Мектептердегі оқу 

процесінде мұғалімнің қызметін нақты бағыттауға мүмкіндік беретін 

құзыреттіліктің қалыптасуын бақылау формалары қамтылып, осының 

нәтижесінде оқушылар өздерінің жетістіктері мен кемшіліктері туралы біліп, 

оларды түзетуге талпынады. Бақылау формасы ретінде құзыреттілікке 

бағытталған бақылау тапсырмасын әзірлеу және тәжірибеде қолдану керек. 

Мұндай шара спорттық – сауықтыру шараларын ұйымдастыру болуы да мүмкін. 

Дене шынықтыру сабағынан уақытша босатылған оқушылармен 

шығармашылық теориялық тапсырмалар, реферат жұмыстарын жазу және 

қорғау, конференцияларға қатысу үшін мақалалар мен тезистер жазу сияқты 

жұмыстар жүргізіп отыруды да жолға қою керек. Осындай жұмыстарда 

оқушылар денсаулықты қалай түзетуге болатыны туралы ізденеді, өздері 

қолданады. Жалпы денсаулық сақтау шараларының ішінде функционалды 

тестілеу және оқушылардың қимыл – қозғалыс дайындығының даму деңгейін 

анықтайтын тесттер де болуы керек. Осылайша, денсаулықты сақтау және 

насихаттау бойынша жұмыстың мазмұнын анықтайтын негізгі принциптер 

жүйеленген, бұл кешен оқу процесінің білім беру, тәрбиелеу және сауықтыру 

бағдарларын жүзеге асырады және өз кезегінде оқушылардың оқу іс – әрекетінің 

өнімділігін арттырады.  
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