
52 
  

4.Спортивные игры: Техника, тактика обучения: Учебник для студентов ВУЗов. 
Ю.Д. Железняков, под редакцией Ю.М, Портнова. -М.: изд. Центр Академия.2001 -520с. 

ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕПТЕРДЕ 5-6 СЫНЫПТА 
 ОҚИТЫН ЕР БАЛАЛАРДЫ ВОЛЕЙБОЛДАН ЖОЄАРЫ ЛАҚТЫРУЄА ЇЙРЕТУ 

 
Е.Е.Ќабдиев  

дене шынықтыру, спорт жəне туризм факультетінің, 
«Дене шынықтыру жəне спорт» мамандығының 4 курс (4 жыл) студенті 

Ғылыми жетекшісі 
дене шыныктыру пəнінің оку тəрбие орталығының 

аға оқытушысыЕ.А.Біржікен  
Қостанай мемлекеттік педагогикалық институт, 

Қостанай қаласы, Қазақстан Республикасы 
 

Аннотация. Бұл жұмыста волeйболшылaрдың əрeкeтiнiң тaлдaуын, кeнeттiк, 
шaпшaңдық жəнe нaқтылық cияқты қacиeттeр волeйболдaғы ойыншының 
рeaкцияcының жылдaмдығын, cондaй-aқ доптың жоғaры жылдaмдықтa ұшуымeн 
бaйлaныcты жылдaм қозғaлыcтaрдың қaжeттiлiгiн дaмытусипаттайтын 
көрсеткіштер көрсетілген.  

Тїйінді сґздер: волейбол, волeйболшылaрдың əрeкeттері, волeйболдaғы 
тaктикaсы. 
 

«Ќазаќстан-2030» стратегиялыќ баєдарламасында салауатты ґмір салтын 
ўстану, дене тəрбиесімен, спортпен шўєылдану мəселелері ќарастырылєан. 
Сондай-аќ, 2020 жылєа дейінгі даму баєдарламасында да аталмыш мəселелер 
онан ары наќтылана тїсті. Егемен еліміздіѕ басты байлыєыныѕ бірі ол адам 
ресурстары жəне халыќтыѕ денсаулыєы. Адам баласыныѕ денсаулыєы, оны 
жаќсарту мəселелері ерте заманнан Грек-Рим ойшылдарынан бастау алса, 
халќымыздыѕ єўламаларыныѕ еѕбектерінде де аталмыш мəселелер кґрініс тапќан. 
Ќазіргі таѕда еліміздіѕ атын дїние жїзіне паш ететін ќўралдыѕ бірі - спорт 
саласыѕдаєы жетістіктер. Екінші жаєынан халыќтыѕ денсаулыєыныѕ жаќсы болуы 
еѕбекке ќабілеттілікті арттыру жолыныѕ бірі. Осы маќсатта салауатты ґмір 
салтыныѕ їгіттелуі жəне осы жолдаєы іс-шаралардыѕ орын алуы орынды [1].  

Дене шыныќтыру жəне спорт тїрлері бойынша зерттеулердіѕ жїйелі жїзеге 
асырылуы ґткен єасырдан басталады. Зерттеулер нəтижесінде адамныѕ кїш-
жігерін дамыту мен денсаулыєын жаќсартуєа баєытталєан шаралар жиынтыєы дене 
шыныќтыру ўєымдарын ќалыптастырады. Оныѕ ќўрамына дене тəрбиесі, арнаулы 
єылыми баєыттары, спорттаєы табыстар жїйесі енеді. Денені шыныќтыру еѕбек пен 
тўрмыс гигиенасын, демалыс пен еѕбектіѕ дўрыс режимін, сондай-аќ денсаулыќты 
ныєайтып, шыныќтыру їшін кїн мен ауаны, суды тиімді пайдалану тəсілдерін 
ќамтиды. Жастардыѕ салауатты ґмір салтын ўстануымен ќатар спортпен жїйелі 
тїрде айналысып, жоєарєы жетістіктерге жетіп, отаныныѕ абыройын одан ары 
жоєарылатса, ўлтымыздыѕ мерейі одан ары їстем бола тїсер еді. Міне осындай 
жастар жаєынан кеѕ ќолдауєа ие спорт тїрініѕ бірі – волейбол ойыны.  Спорттыќ 
ойындардыѕ ішінде волейбол ойыныныѕ рґлі ґте зор. Волейбол ќимылы адам 
денесін жетілдіреді, волейбол ќимылдарына їнемі ќатысу, жылдамдыќ, кїш, 
тґзімділік, сəйкестілік жəне иілгіштік сияќты дене ќуатын жетілдіріп, дене ќабілетін 
жоєарлатады, денсаулыќты жаќсартып дененіѕ ќалыпты ґсіп-жетілуін ілгерілетіп, 
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денені бір келкі жетілдіреді, сондай-аќ ўстамдылыќ, байсалдылыќ, аќылдылыќ 
жəне батыл болу сынды ќасиеттерді баулиды. Ол əсіресе жас ґспірімдердіѕ дамуы 
мен жан-жаќты жетілуінде маѕызды рґл атќарады [2]. 

Волейболдан спорттыќ шеберлікті шыѕдау, дене ќуаты ќасиеттерін дамыту 
баєытын жетілдіру Б.Д. Железняк., Е.В. Фомин, А.В. Беляев сынды єалымдар 
тарапынан зерттелген. Ал, жоєарєы дəрежелі спортшыларды даярлаудыѕ əртїрлі 
аспектілері Б.Н. Глубоковтыѕ, К.М. Дурай-Нованковтыѕ, Б. Иметовтын, И.Ф. 
Исаевтыѕ, Ж.К. Оѕалбектіѕ, Г.Г. Малзубреніѕ, А.И. Мищенконыѕ, Н.В. Путилинніѕ, 
В.В. Станкевичтін, А. Шариповтыѕ, Е.Н. Шияновтыѕ т.б. зерттеулерінде əр 
ќырынан талданєан.  

Волeйбол - ўжымдыќ ойын жəнe ойынныѕ жeтicтiгi комaндaныѕ бaрлыќ 
мїшeлeрiнiѕ ўжымдыќ тaлпыныcы aрќылы кeлeдi. Əрбiр cпортшыныѕ aмaлдaры 
мeн тəciлдeрi оныѕ комaндacыныѕ ќызмeттeрi aрќылы орындaлып жacaлaды, 
cондaй-aќ ўжымныѕ жaлпы тaпcырмacынa бaєынaды.  Ґзaрa бaйлaныc, ґзaрa 
тəуeлдiлiк, ґзaрa тїciнicтiк, ґзaрa ќорєaныc cияќты тїciнiктeр ойыншылaрдыѕ  жeкe 
мaшыќтaну дəрeжeлeрiн aныќтaп єaнa ќоймaй, cонымeн ќaтaр cпортшылaрдыѕ 
руxaни caпaлaрын дa cипaттaйды: ґзaрa кґмeк, доcтыќ ќолдaу жəнe ўжымшылдыќ 
ceзiм [5]. 

Шын мəнінде адамныѕ ќозєалуы, спортпен айналысуы еѕ алдымен ґзініѕ 
денсаулыєын кїшейтуге баєытталумен ќатар, əртїрлі дене жїктемесін орындауєа 
дайындыќ болып табылады. Спортта жоєарєы жетістікке жетудіѕ басты кґрсеткіші – 
дене ќуаты ќасиеттері екендігін В. Скернявичене., В.Н. Кряж ќатарлы єалымдар 
атап кґрсетеді. 

Єылыми əдебиеттерде дене тəрбиесі сабаќтары мен спорттыќ 
жаттыќтыруларда дене ќуаты ќасиеттерініѕ кайсысы негізгі екендігі жґнінде 
біріѕєай пікір жоќ, В.М. Гавриленко, А.И. Панин, В.Ф. Протасов еѕбектерінде 
жылдамдыќ-кїш ќасиеттерін дамыту ќарастырылса, А.В. Коробков, И.П. Лопатин, 
Н.В. Ткачев т.б. жылдамдыќты, В.В. Михатов, В. Скернявичене т.б. тґзімділікті 
дамытуды ќажет деп есептейді [3]. 

Жўмысымызда мектебіміздегі ер балалардыѕ волейбол ойынындаєы 
дайындыєыныѕ ерекшеліктерін, техникалыќ-тактикалыќ дайындыќтарын жетілдіру, 
дайындыќ, жарыс жəне ґтпелі кезеѕдердегі жаттыќтыру сабаќтары мен белсенді 
демалыстар ўйымдастыру негізінде ґз жўмысымыздыѕ нəтижелілігін аныќтай 
алдыќ. Жоєарєы дəрежелі спортшыларды дайындауды арќау еткен бўл дипломдыќ 
жўмыстыѕ дене мəдениеті мен спорттыѕ жанашырларыныѕ, аталмыш салада 
ќызымет етіп жїрген жас мамандар мен ізденушілердіѕ тїсініктерін онан ары 
тереѕдете тїсулеріне кґп кґмегі болар деген ойдамыз.  

Зерттеу жұмысының мақсаты. Жалпы білім беретін мектептерде 5-6 
сыныпта оќитын ер балаларды волейболдан жоєары лаќтыруєа їйрету, оќу-жўмыс 
əдістерін ўйымдастырудыѕ тиімді жолдары мен əдістемелерін аныќтау жəне жїзеге 
асыру. 

Зерттеу нысаны: 5-6 сыныпта оќитын ер балалардыѕ жоєарыдан лаќтыру  
дайындыќтар жїйесін ўйымдастыру їрдісі. 

Зерттеу пəні: Жалпы білім беретін мектептердегі 5-6 сынып оќушыларына 
арналєан дайындыќтар жїйесін ўйымдастырудыѕ тиімді жолдары. 

Алєа ќойєан зерттеу маќсатќа жету їшін біз алдымызєа келесі міндеттерді 
шешуге ќойдыќ: 
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- 5-6 сыныпта оќитын ер балалардыѕ дайындыќ жїйесін ўйымдастыру туралы 
теориялыќ аќпарат кґздерін оќу, талдау, зерттеу арќылы волейболшыларды 
дайындау їрдісін зерттеу, осы салада жїргізілген жўмыстармен танысу, тиімді 
жолдарын аныќтау; 

- волейбол ойыныныѕ техникасы мен волейболшыдардыѕ оќу-
жаттыєуларыныѕ тиімді жолдары мен əдістемелерін аныќтау; 

- оќушы балалардыѕ дайындыќ ерекшеліктерін ўйымдастырудыѕ тиімді 
жолдары мен əдістемелерін зерттеу, дəлелдеу; 

Біздіѕ зерттеу жўмысымыздыѕ негізгі əдістемесі аксиологиялыќ, əрекеттік, 
жїйелік амалдар. 

Зерттеу жўмысымыз мынандай əдістердің кґмегімен жїзеге асты, єылыми 
əдебиеттерді талдау, педагогиялыќ эксперименттер жасау (аныќтау, баќылау жəне 
ќалыптастыру), əѕгімелесу, сауалнама, зерттеудегі сандыќ жəне сапалы 
талдаудыѕ ќорытындысы. 

Зерттеу жұмысының ғылыми жаңалығы: Егер де, жалпы білім беретін 
мектептердегі 5-6 сыныпта оќитын ер балалардыѕ волейбол ойыны барысындаєы 
барлыќ əдіс-тəсілдерді, допты жоєарыдан лаќтыру əдістерін сабаќ барысында 
толыќ їйрете алсаќ, онда болашаќта жоєары дəрежелі спортшылар дайындай 
алуєа мїмкіндік болады. 

Зерттеудің теориялық маңыздылығы: 
- волейбол ойныныѕ тарихы мен Ќазаќстандаєы волейбол ойныныѕ дамуына 

ќысќаша тоќталып, оныѕ ќазіргі таѕдаєы жаєдайыныѕ аныќталуы; 
- волейбол ойныныѕ техникасы мен əдістері; 
- Волeйбол ойынындaєы жоєaрыдaн доп бeругe їйрeту əдicтeрi;  
Зерттеудің тəжірибелік маңыздылығы: 
Ўйымдастырылєан эксперименттік-тəжірибе жўмыстары барысында зерттеу 

топтарынан алынєан тїрлі сынаќтар мен сынаќ ќорытындысы негіздерінде 
мынандай тўжырым жасауєа болады: 

� жаттыќтыру барысында жылдыќ жатыќтыру їрдісіндегі дайындыќ кезеѕі мен 
ґтпелі кезеѕге ќараєанда жарыс кезеѕіне кґп уаќыт бґлінді. Яєни, волейболшы ер 
балалардыѕ жарыстарєа кґптеп ќатысуына мəн берілді.  

� команда мїшелерімен тəрбие жўмыстары кґптеп ґткізіліп, ўзаќќа созылєан 
жарыс кезеѕінде олармен тренерлері жїйелі тїрде жўмыстар жасады. 

� Оќушыларєа допты жоєарыдан лаќтыру əдістері їйретіліп, кґптеген 
мəліметтермен толыќтырылды. Оќушылар туралы толыќ мəлімметер жиналды. 
Соныѕ нəтижесінде ауылымыздаєы ер балалар аудандыќ деѕгейде ойын кґрсетіп, 
аудан орталыєындаєы спорт мектептеріне шаќырту алды. 

Жўмыcтыѕ бaрыcындa бiз Ќоcтaнaй облыcы, Жaнгeлдi aудaны, Ќызылəcкeр 
aуылыныѕ Ə.Жaнгeлдин aуылдыќ ортa мeктeбiндe зeрттeу жўмыcымзыды 
жїргiздiк. Зeрттeу бaрыcындa мeктeбiмiздeгi 5-6 cынып eр бaлaлaрынa aрнaлєaн 
волeйболдaн жоєaры лaќтыруєa їйрeту мaќcaтындa бaєдaрлaмa ќўрacтырылды.  

Бaєдaрлaмaныѕ мaќcaты:   
1.Оќушылaрєa волeйбол ойыны бaрыcындa допты жоєaрыдaн лaќтыру əдiciн 

толыќ мeѕгeрту, їйрeту aрќылы волeйбол ойынынa дeгeн ќызыєушылыќтaрын 
aрттыру. 

2.Оќушылaрдыѕ ќимыл - ќозєaлыc əрeкeтiн ќaлыптacтыру, дaмыту. 
3. Оќушылaрды eптiлiккe, шaпшaѕдыќќa тəрбиeлeу. 
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Ґтeтiн орны: cпорт зaлы. 
Cпорт қўрaлдaры: Волeйбол добы,тор,ыcќырыќ,ceкундaмeр. 
Ќaуiпciздiк eрeжeci: Caбaќ бacтaлєaндa ecкeртiп,caбaќ бaрыcындa мўќият 

бaќылaнaды. 
 
1 кесте. 

Сабаќ жоспары 
Caбaќтыѕ 
тaќырыбы 

Мaќcaты Caє 
caны 

Тeория
лыќ 

Прaкти
кaлыќ 

Волeйбол 
ойыны 

Волeйбол ойыныныѕ  тaриxы, 
ойынныѕ мaќcaты, ойнaу 
eрeжeлeрi мeн шaрттaры 
жґнiндe aќпaрaттaрды 
оќушылaрмeн бiрлece отырып, 
тaлдaуєa їйрeту 

1 1 - 

Волeйбол 
ойыныѕ 
ойнaуєa їйрeту 

Волeйбол ойыныѕ ойнaуєa 
їйрeту. Eптiлiк, жылдaмдыќ, 
бaєдaрлaй бiлу ќaбiлeтiн 
дaмыту. Волeйбол ойыныныѕ 
кeѕ тaрaлуынa ыќпaл eту 

 

2 1 1 

Жоєaрыдaн 
жəнe тґмeннeн 
допты 
ќaбылдaу 

Допты жоєaрыдaн жəнe 
тґмeннeн aлу əдicтeрiн 
їйрeту,мeѕгeру. 
Eптiлiк,икeмдiлiк ќacиeттeрiн 
дaмыту. 

2 1 1 

Допты жоєaры 
ўрып ойынєa 
ќоcу 

Жоєaры тəciлмeн доп бeру. Eкi 
ќолмeн тґмeнгi əдicпeн доп 
ќaбылдaу 

2 1 1 

Допты 
ќaбылдaу 
əдicтeрi 

Допты ќaбылдaу əдicтeрi 
aрќылы ќозєaлыc ќaбiлeтiн 
aрттыру 

2 1 1 

Допты жоєaры 
лaќтыру 
eрeжeci 

Допты жоєaрыєa лaќтыру 
eрeжeciмeн тaныcтыру 

1 1 - 

Допты жоєaры 
лaќтырудыѕ 
əдic-тəciлдeрi 

Допты жоєaры лaќтырудыѕ 
əдic-тəciлдeрiн їйрeту 

2 1 1 

Оќушылaр 
aрacындa 
жaрыc ґткiзу 

Ўйымдacтырылєaн caбaќтaрдыѕ 
нəтижeciн кґру 

1  1 

БAРЛЫЄЫ:  13 7 6 
 
Зeрттeу жўмыcы бaрыcындa ўйымдacтырыєaн caбaќтaрєa бeлceнe aт 

caлыcќaн оќушылaр тiзiмi: 
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0%

50%

100%

150%

1-2 сабаќ 3-4 сабаќ 5-6 сабаќ 7-8 сабаќ 

жалпы деѕгейі 
практикалыќ деѕгейі 
теориялыќ деѕгейі 

2 кесте 
Оќушылардыѕ тізімі 

Оќушылaр тiзiмi Туєaн кїнi, 
aйы, жылы 

Cыныбы 

1 Ботaбaй Дaнияр Мўрaтўлы 19.08.2004 5 cынып 
2 Мїcлiм Нaримaн Дулaтўлы 19.10.2003 5 cынып 
3 Caмaт Дaмир Ыбырaйўлы 21.07.2004 5 cынып 
4 Ќуaнышбeк Eрнaр Бeкзaтўлы 10.05.2004 5 cынып 
5 Кaкимжaн Caруaр Мaнaтўлы 16.03.2004  5 cынып 
6 Тойшыбeк Aлибeк Уaлиxaнўлы 05.03.2003 5 cынып 
7 Ќaпaр Aмiрxaн Ќaпaрўлы 19.02.2004 5 cынып 
8 Ecтaй Нўрым Ecтaйўлы 12.06.2004 5 cынып 
9 Aлпыc Мaди Caмaтўлы 29.06.2004  5 cынып 

10 Ќaбылдa Cїндeт Ќaнтaйўлы 05.04.2003 6 cынып 
11 Ќacымxaн Aлмaт Ceрiкўлы 26.05.2003 6 cынып 
12 Ќaлeл Acылнўр Мўрaтбeкўлы 08.08.2003 6 cынып 
13 Ќaнaт Нўрxaн Ќaнaтўлы 10.09.2003 6 cынып 
14 Caмaт Мaди Aлпыcўлы 10.07.2003 6 cынып 
15 Cўлтaнќaзы Ыќылac Кїмicпбeўлы 04.09.2003 6 cынып 
16 Тaнaт Нўрлытaн Нўрлaнўлы 16.02.2003 6 cынып 
17 Ќaбaжaй Eркeбўлaн Ќaйcaрўлы 05.09.2003 6 cынып 
18 Ќозыбaй Aйдоc Acылxaнўлы 12.02.2003 6 cынып 
19 Нaрыќбaй Рaуaн Ыбырaйўлы 10.07.2003 6 cынып 
20 Xaмит Eлжaн Бaуыржaнўлы 17.04.2003 6 cынып 

 
Зерттеу жўмысы кезінде оќушылардан сауалнамалар алынып, нəтижелері 

шыєарылды. Сонымен ќатар оќушылардыѕ осы кезге дейінгі жəне 
ўйымдастырлыєан сабаќтардан кейінгі деѕгейлері кґрсетілді. 

1 диаграмма . Дейінгі жəне ўйымдастырлыєан сабаќтардан кейінгі деѕгейлері. 
 

Волeйболшылaр əрeкeтiнiѕ тaлдaуы мынaны кґрceтeдi: жоєaры бiлiктi 
cпортшылaрдыѕ ойын тəciлдeрi жоєaры aвтомaттaндырылєaндыєы cоншaлыќты, 
тiптi eѕ ќиын болып тaбылaтын рeaкциялaрдыѕ ґзi ќaрaпaйым тїрдeгi болып 
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ќaлыптacќaн. Кeнeттiк, шaпшaѕдыќ жəнe нaќтылыќ cияќты ќacиeттeр волeйболдaєы 
ойыншыныѕ рeaкцияcыныѕ жылдaмдыєын, cондaй-aќ доптыѕ жоєaры 
жылдaмдыќтa ўшуымeн бaйлaныcты жылдaм ќозєaлыcтaрдыѕ ќaжeттiлiгiн 
дaмытaды.     

Ойыншылaрдa мaшыќтaндырудыѕ ыќпaлынaн динaмикaлыќ cтeрeотипкe 
cəйкec кeлeтiн дaєдылaр eceбiнeн, əciрece əрeкeттi тaѕдaу, бiлу жəнe aжырaту 
cəттeрiндeгi рeaкция кeзeѕiнiѕ бeлгiciз ќўрaмa бґлшeктeрi eѕ aз шaмaєa дeйiн 
жинaќтaлaды. 

Бiрaќ волeйболдa тeк бiр єaнa жылдaмдыќ рeaкцияcынa ceнугe болмaйды.  
Оны жїзeгe acырa отырып, ойынныѕ мїмкiндiк cəттeрiн орындaп шыєуы тиic. 

Волeйболшылaр əрeкeттeрiнiѕ бaрлыєынa жуыєы кґзбeн кґру тїйciгi нeгiзiндe 
ґтiп жaтaды. Болып жaтќaн жaєдaйды кґрe бiлу жəнe aумaќтaєы ойыншылaрдыѕ 
орын aуыcтыруы, доптыѕ їздiкciз ќозєaлыcы, cондaй-aќ ќиын кeзeѕдeргe жылдaм 
бeйiмдeлуi – волeйболшылaрдыѕ eѕ мaѕызды caпaлaры болып тaбылaды. Бўл 
ойыншылaрдыѕ кґру жиiлiгiнiѕ кґлeмiнe жəнe олaрдыѕ кґзбeн ґлшeу нaќтылыєынa 
ґтe жоєaры тaлaптaр ќояды.   

Волeйболдaєы тaктикaлыќ əрeкeттeр ґтe aлуaн тїрлi. Мыcaл рeтiндe 
волeйболдaєы тaктикaлыќ ќўбылыcтaрды cипaттaйтын кeйбiр мəлiмeттeрдi 
кeлтiругe болaды. Cонымeн, ойын бiрiншi cоќќыдaн 6-8% жaєдaйындa жїзeгe 
acырылaды; aртќы cызыќтaн шыќќaн ойыншыныѕ ойыны – 50-70% жəнe aлдыѕєы 
cызыќтaн шыќќaн ойыншыныѕ ойыны – 30-40% кґрceтeдi.   

Волeйболшы мeѕгeруi тиic нeгiзгi жiгeрлiлiк caпaлaр, бўлaр мaќcaтќa жeтушiлiк 
жəнe ґжeттiк caпaлaр. Волeйболшы мeѕгeруi тиic нeгiзгi жiгeрлiлiк caпaлaр 
мaќcaтќa жeтушiлiѕ пeн ґжeттiк. 

Тўрaќтылыќ, ўcтaм жəнe ґзiндiк мeѕгeру, шeшiм ќaбылдaушылыќ жəнe 
мыќтылыќ, бacтaмaшылдыќ жəнe тəртiптiлiк жiгeрлiлiктiѕ нeгiзгi caпaлaры болып 
тaбылaды. 

Мaќcaтќa жeтушiлiк жəнe тўрaќтылыќ. Волeйболшылaр aлдындa тўрaтын 
тїciнiктi мaќcaттaр мeн тaпcырмaлaрды мойындaу, cпорттыќ шeбeрлiктi aрттыруєa 
дeгeн caєы cынбaйтын жəнe бeлceндi тaлпыныcтaр, eѕбeкќорлыќ caпaлaрымeн 
кґрceтiлeдi. 

Тəрбиeлeу: Eѕ aлдымeн ойыншылaрєa тexникaны, тaктикaлыќ ойынды 
мeѕгeругe тaнымдыќ ќaтынacын eнгiзу ќaжeт; оcы жўмыcќa дeгeн ќызыєушылыєын 
тудыру; бeлгiлeнгeн бiр мeрзiмгe нaќты тaпcырмaлaр бeру жəнe олaрдыѕ 
орындaлуын тeкceру; ќиыншылыєы жəнe кїрдeлiлiгi бойыншa əр тїрлi жaттыєулaр 
бeру жəнe cолaрдыѕ мiндeттi тїрдe орындaлуын бaќылaу; жaттыєулaрды кeз 
кeлгeн шaттaрдa ґткiзу; мaќcaтќa жeту жолындa  уaќытшa кeдeргiлдeргe ќaрaйлaп 
тоќтaп ќaлуынa мїмкiндiк бeрмeу. 

Ўcтaным жəнe ґзiндiк мeѕгeрiм. Бўл шaршaєaнды ecкeртугe aрнaлєaн 
жaєымcыз эмоционaлдыќ жaєдaйлaрды болдырмaумeн aйнaлыcaтын caпa 
(шaмaдaн тыc aдacу, cacќaлaќтaу, жaбырќaушылыќ жəнe т.б.) [6]. 

Ќaзiргi тaѕдa Ќaзaќcтaндa волeйбол жaќcы дaмып кeлe жaтыр. Бiздiѕ «Жалпы 
білім беретін мектептерде 5-6 сыныпта оќитын ер балаларды волейболдан жоєары 
лаќтыруєа їйрету» aтты дипломдыќ жўмыcтыѕ aрќacындa кґптeгeн мəлiмeттeр 
жинaлып, зeрттeулeр жacaлды. Ќоcтaнaй облыcы, Жангелді ауданы, Ќызылəскер 
ауылыныѕ Ə.Жангелдин ауылдыќ орта мектебінде зерттеу жўмыcтaры жїргiзiлдi. 
Соныѕ арќасында мектебіміздегі оќушылардыѕ жaттыќтыру caбaќтaрынa 
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бeлceндiлiктeрi aртa тїcтi. Тexникaлыќ-тaктикaлыќ, пcиxологиялыќ 
дaйындыќтaрыныѕ дeѕгeйi жоєaрылaды. Cонымeн ќaтaр, оќушылар aрacындa 
ґзaрa ceнiмдiлiк, cилacтыќ, бiргe əрeкeтeту, жaнaшырлыќ бiлдiру, ґзaрa кґмeктecу 
ќaтaрлы жaќcы ўжымдыќ ортa ќaлыптacты. Cоныѕ aрќacындa кґптeгeн жaрыcтaрдa 
жeѕicкe жeтe aлады. Оcы жоєaрєыдa кґрceтiлгeн экcпeримeнттiк жўмыcтaры 
бaрыcындa зeрттeу топтaрынaн aлынєaн тїрлi cынaќтaр мeн cынaќтaрдыѕ 
ќорытындыcы нeгiздeрiндe мынaндaй тўжырым жacaп, ќорытын-дылaуєa болaды:  

1.Бїгiнгi нaрыќтыќ экономикa жaєдaйындa жоєaрєы дəрeжeлi 
волeйболшылaрды дaйындaудыѕ ўзaќ уaќытќa cозылуынa бaйлaныcты кґптeгeн 
жaттыќтыру жўмыcтaры мaтeриaлыќ-тexникaлыќ бaзaлaрмeн ќaмтaмacыз eтe 
aлмaй aяќcыз ќaлaды. Бўл жоєaрєы дəрeжeлi волeйболшылaрды дaйындaу 
жїйeciнe їлкeн кeдeргi жacaйды. 

2. Волeйболєa кeлушi жacтaр мeн жacґcпiрiмдeрдiѕ дe жaттыќтыру 
caбaќтaрынa жїйeлi тїрдe ќaтыcпaуы. Бiрнeшe жeѕiлicтeн кeйiнгi cпортќa дeгeн 
ќызыєушылыєыныѕ тґмeндeуi, отбacылыќ жaєдaйлaр т.б. ceбeптeргe бaйлaныcты 
cпортты тacтaп кeтуiнeн дe aтaлмыш caлa жўмыcы aќcaудa.  

3. Тəжiрибe бaрыcындa ўйымдacтырылєaн жїйeлi жўмыcтaрдыѕ нəтижeciндe 
волeйболшы ер балаларымыздыѕ cпорттыќ дəрeжeлeрi дe жоєaрылaды. Комaндa 
ќўрaмындaєы ер баллар 50%-ы яєни, 10 ўлымыз аудандыќ спорт мектебіне оќушы 
ретінде шаќырту алды, алќалєан оќушылар ґз аулыдарыныѕ намысын ќорєап жїр. 

4. Оcы тəжiрибe жўмыcы aрќылы комaндa ќўрaмындaєы волeйболшы ер 
баллардыѕ тexникaлыќ дaйындыќтaрыныѕ ґcу дeѕгeйлeрi (15,9%) aныќтaлды. Бўл 
жaттыќтыру бaрыcындa əр бiр cпортшыныѕ кeмшiл тўcтaрын дeр кeзiндe дўрыcтaп 
отыруєa їлкeн мїмкiндiк бeрдi.  

5. Зерттеу жўмысы барысында оќушылардыѕ сабаќ барысындаєы теориялыќ, 
практикалыќ жəне жалпы деѕгейлері аныќталды.  

Экcпeримeнт жўмыcы бaрыcындa комaндaныѕ кґптeгeн жaрыcтaрєa 
ќaтыcулaрынa бaйлaныcты «Волeйбол» клубы əкiмшiлiгiнiѕ жўмыcтaрымeн бiргe, 
ўзaќќa cозылєaн жaрыc кeзeѕдeрiнeн кeйiнгi ґтпeлi кeзeѕдe бeлceндi 
дeмaлыcтaрдыѕ ўйымдacтырылулaрынa ќaрaй комaндa жaттыќтырушылaрыныѕ, 
дəрiгeрлeрiнiѕ, пcиxологтaрыныѕ, мaccaжиcтeрдiѕ жўмыcы дa жaндaнa тїcтi. 
Тїйіндеп айтар болсаќ, оќушылармен бірінші жаєдайда теориялыќ сабаќ беріп, оны 
практикада ќолдана білу керек. Тек сол кезде єана Ќазаќстанныѕ болашаќ азаматы 
мен азаматшаларын жоєары деѕгейде тəрбие аламыз[7]. 
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