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информации по интересам, гендерного характера и 

самые неожиданные объекты наблюдения, изуче-

ния, выкладывания и обмена [7]. 

Находят здесь место различные учебники, в 

том числе без иллюстраций. Хотя выраженный ли-

дер такой микробиблиотеки – учебник по биологии 

с множеством видов пауков. А динозавры! Одна-

жды ребёнок с ДЦП, с выраженным нарушением 

когнитивной функций, внезапно оживился от при-

вычной апатии кататонического вида, ухватился за 

учебник по высшей математике, настоятельно за 

него держался и не соглашался ни на какую другую 

книгу (с иллюстрациями или без, на дорогой бу-

маге, необычного формата и тому подобное). Педа-

гоги и мама посчитали его выбор неправомерным, 

но ему повезло – собственник раритета подарила 

ему желанный том. 

Хорошо поддерживают такой набор природ-

ный материал и поделки из него. Ребёнок сразу оце-

нивает возможность выбрать для себя ещё и тек-

стуру материалов, и конфигурацию предметов, ко-

торые подходят к их потребностям, не отталкивают 

их болезненную чувствительность. 

Отдельное важное пространство для развития 

занятости, формирования образовательных компе-

тенций – цифровые записи и доступ к сетевым са-

моучителям [4], руководствам для педагогов, уро-

кам вокального мастерства и сценической речи. 

Подобные ресурсы, как и применение записей 

речи близких людей, значимых персонажей, роле-

вых включений, общения в сети [1], пассивного, со-

пряжённого и активного – пока ещё в текущей раз-

работке наших коллег и родителей детей в формате 

ММИГ «Белая Речь». 

Полагаем, что подобные средства должны по-

стоянно поступать в распоряжение ребёнка [8] как 

вариативные интригующие основания для мотива-

ции его к преодолению трудностей коммуникации, 

к поиску внутренних резервов, способов самораз-

вития и перспективного позиционирования себя 

(ребёнка), окружения, социума. 
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АННОТАЦИЯ 

Мақалада оқушылардың денсаулық жағдайына әсер ететін негізгі факторлар талқыланады; 

педагогикалық тәсілдер, әдістер мен технологиялар, сондай-ақ денсаулықты сақтау сабағының 

тұжырымдамасы және ұйымдастыру тәсілдері қарастырылады. 

ABSTRACT 

The article discusses the main factors affecting the health of students in the learning process; pedagogical 

techniques, methods and technologies as well as the concept and organization of a health saving lesson. 

Кілтті сөздер: оқушының денсаулығына әсер ететін факторлар, ынтымақтастық педагогикасы, 

тұлғаға-бағытталған білім беру, дамыту және деңгейлеп оқыту технологиялар, ойын технологиясы, 

сабақта АКТ қолдану, денсаулықты сақтау сабақ. 
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Білім беру мекемесі қоғамның заманауи даму 

сатысында оқушылардың денсаулығын нығайту 

және қалыптастыруда маңызды рөль атқаруы 

керек.  

Балалардың денсаулығына қамқор болу білім 

беру мекемесі қызметінің басты бағыты, себебі тек 

дені сау балалар ғана алған білімдерін өздерінің 

еңбек қызметінде қолдана алады. 

Білім беру жүйесінде балалардың 

денсаулығын нығайту және сақтау үшін заманауи 

әдістер мен бағдарламаларды, 

стандарттардықұрастыру және оларды оқыту 

үрдісіне ендіру қажет. 

Балалар денсаулығына көптеген факторлар 

әсер етеді: 

 білім беру мекемелерімен, оқыту үрдісімен 

тікелей байланысты факторлар(оларды көбінесе 

«мектепішідік» деп айтады) ; 

 оқушы денсаулығына әсер ететін қалған 

басқа факторлар. 

Мектепішілік факторлар арасынан балалар 

денсаулығына ерекше әсер ететін мынадай 

күнделікті факторлар:  

 шуыл; 

 бөлме жарығы, ауасы, өлшемі; 

 қабырға түсі, дизайны; 

 қолданылған құрылыс материалдары, 

бояуы; 

 жиһаз: өлшемі, бөлмеде орналасуы; 

 техникалық құралдар - компьютерлер, те-

ледидарлар; 

 ас әзірлеу блогы: ассортимент, тағам са-

пасы, тамақтандыруды ұйымдастыру, ауыз су 

сапасы; 

 шектесіп жатқан аумақтың экологиялық 

жағдайы; 

 сантехникалық құрылғылардың жағдайы. 

Оқыту-ұйымдастырушылық факторлары да 

бар (көбінесе мектеп басшылығына байланысты): 

 оқу жүктемесінің көлемі, ол оқушының 

жеке мүмкіндігі мен жас ерекшелігіне сәйкес болуы 

керек; 

 сабақ кестесі, жүктемені оқу жылының әр 

аптасына, әр күніне бөлу; 

 сабақты өткізудің ұйымдастырушылық-

педагогикалық шарттары (жинақылық, оқу іс-

әрекетінің алмасып отыруы, денешынықтыру 

минутын өткізу, көзге арналған жаттығулар және 

т.б.); 

 денеге түсетін салмақтын көлемі – әр 

күнге, аптасына, айына (дене шынықтыру 

сабақтарында, үзілісте, оқудан тыс уақытта) сай 

болуы; 

 мектеп жарғысының ерекшелігі және 

мектеп өмірінің ережелері бар болуы; 

 білім беру үрдісін медициналық және 

психологиялық қамсыздандыру; 

 мектеп өмірінеоқушылардыңата-

аналарының қатысуы; 

 басшылықтың басқару стилі, қарым-

қатынас түрі «тігінен»; 

 педагогикалық ұжымның психологиялық 

жағдайы, қарым-қатынас түрі «көлденең»; 

 қоршаған әлеуметтік ортаға мектептің 

бейімделуі, мектеп өміріне аймақ әкімшілігінің 

және басқада мекемелердің әсер етуі; 

 оқушылардың салауатты өмір салтын және 

денсаулық мәдениетін қалыптастыру бойынша 

жұмыс жүйесінің болуы немесе болмауы; 

 оқушылардың денсаулығын нығайту және 

сақтау сұрақтары бойынша басшылық 

құзыреттілігінің деңгейі және позициясы. 

Сонымен қоса мынадай психологикалық-

педагогикалық факторлар (көбінесе педагогқа 

байланысты): 

 сыныптағы психологиялық жағдай, 

сабақта эмоционалдық дәреженің болуы; 

 оқушылармен оқытушының 

педагогикалық қарым-қатынасы стилі; 

 сұрақтар мен емтихан өткізу түрі, бағалау 

мәселесі; 

 педагогтың білім алушыларға жеке ықпал 

ету дәрежесі (әсіресе, қауіп-қатер тобы); 

 қолданылған оқыту әдістемесі мен 

технологиясы оқушының жас ерекшелігі мен 

функционалдық мүмкіндіктеріне сәйкес болу 

керек; 

 мектептегі оқушылардың денелік, 

эмоционалдық және ойлау қабілеттерінің 

еркіндігін шектеу дәрежесі; 

 оқытушының жеке, психологиялық 

ерекшеліктері, оның мінез-құлқы, эмоционалдық 

жағдайы; 

 оқытушының денсаулығы, оның өмір сүруі 

және өзінің денсаулығына көңіл бөлуі; 

 мұғалімнің жеке басы проблемасының 

қиындығы, оның психоэмоционалды өзгере алу 

қасиеті; 

 мұғалімнің инновациялық қызметінің 

мүмкіндіктері және педагогикалық автономияның 

дәрежесі; 

 денсаулықты сақтаудың білім беру 

технологиясы бойынша мұғалімнің кәсіби 

дайындығы.  

Денсаулықты сақтаудың білім беру 

технологиясы деп оқушыларды оқыту барысында 

денсаулығын жақсарту үшін қолданылатын барлық 

технологияларды айтуға болады. Денсаулықты 

сақтау үрдісінде оқушылар мен оқытушылардың 

денсаулығына зиян келтірмейтін, білім беру 

үрдісінде жұмыс жасау, оқу және орналасу 

қауіпсіздігін қамтамасыз ететін педагогикалық 

тәсілдер, әдістер, технологиялар жатады. 

Денсаулықты сақтау технологиясының 

ерекшелігі оқушы мен оқытушының бірлесе 

ұйымдастырған қызметі болып табылады, яғни 

бұларсыз оқыту тиімділігіне қол жеткізу мүмкін 

емес. Бұл педагогқа білім беру мәселелерін шешуде 
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жетістікке жетуге мүмкіндік береді, ал 

оқушылардың білім алуы кезіндегі қиындықтарын 

жеңілдетеді. Осыдан көптеген жағымсыз 

факторлар жойылған білім беру ортасы 

қалыптасады.  

Денсаулықты сақтап білім беру моделінің 

негізі баланың денсаулығын "сақтау" және "оқыту" 

ортасы арқылы құрылады. "Білім беру ортасы" 

баланың интелектуалды және шығармашылық 

қабілетінің дамуымен байлынысты. "Денсаулықты 

сақтау ортасы" психологиялық жайлылықты, 

эмоционалдық ықылысты құруға негізделеді. 

"Денсаулықты сақтау ортасына" санитариялық-

гигиеналық талаптар жатады. Оқытушы баланың 

шаршаған кезін сезіне білу керек, себебі оның 

қызығушылығы жоғалып, көңілі бөлініп кетеді. 

Сондықтан оқытушы баланың көңілін көтеру 

мақсатында түрлі әдістер мен тәсілдер қолдану 

керек.  

Денсаулықты сақтау технологиясы әрбір 

баланың жеке басына құрметпен қарауға, өзіне 

деген сенімділігін, ынталылығын, шығармашылық 

қабілетін, дербестілігін, жауапкершілігін дамытуға 

жағдай жасалуын қамтамасыз етеді. Балалардың 

денсаулығын сақтай отырып, оқытушы, мынадай 

қауіпті факторларды мейлінше азайту керек: балаға 

күйзеліс әсері, балалардың жасерекшелігіне 

байланысты оқыту технологиясы мен әдістерінің 

сәйкессіздігі, оқыту шарттарының санитарлық-

гигиеналық талаптарына сәйкессіздігі және т.б. 

Дәріс жалпы білім беру мектептерде оқыту 

сабақтарын сыныптық-дәрістік білім беру жүйесін 

құрудың негізгі формасы болып табылады. Дәріс 

нақты уақыт аралығында оқыту жұмысының қатаң 

бекітілген көлемі және оның орындалу реті 

бойынша сипатталады. Әрбір сабақ белгілі бір 

элементтерден құралады: білімді, іскерлікті және 

дағдыларды игеру үрдісінің құрылымына сәйкес 

оқытушы мен оқушылардың түрлі іс-әрекеттерімен 

сипатталады. 

Денсаулық сақтау сабағы – салауатты тұлғаны 

дамытып, тәрбиелеу үшін ой және физикалық 

жұмыс әрекетін сақтауға жәрдемдесетін, 

оқушылардың жас және жеке ерекшеліктеріне 

қарай оқу-танымдық іс –әрекетінің әдістер мен 

формаларын, мазмұны мен көлемі оқу материалына 

сәйкестігін қамтамасыз ететін оқыту үрдісін 

физиологиялық негізде ұйымдастыру. 

Денсаулық сақтау сабағы – бірінші кезекте 

мұғалім оқушылардың назары мен 

қызығушылығын қолдап, сабақтан шаршауын 

алдын алып, білім алушылардың жұмысқа жоғары 

қабілеттігін, оң шығармашылық атмосфераны 

қамтамасыз ететін сабақ. 

Денсаулық сақтау сабағын ұйымдастырудың 

негізгі талаптарын қарастырайық: 

1. Мұғалім сабақ өткізу барысында жайлы 

гигиеналық шарттарды қамтамасыз етуге міндетті. 

Бұларға санитарлық эпидимиологиялық талаптар 

бекіткен температура мен ылғалдылық режимі болу 

керек. Сыныпты желдету кестесін қатаң түрде 

сақтау керек. Сынып пен тақтаны жарықтандыру 

деңгейін бақылап отыру қажет. Сабақ кезінде 

сыныпта басқа дыбыстар болмауы керек. Парталар 

оқушылардың жасы мен бойына сәйкес, яғни жас 

таңбасы болуы қажет. Сыныпта таза әрі әдемі болу 

керек. Бұл шарттардың бәрі білім алушылардың 

денсаулығын сақтау және аурудың алдын алу үшін 

қажет. 

2. Денсаулық сақтау сабақтың құрылымы түрлі 

элементтерден тұрады: сабақтың мақсаты оның 

түрін анықтайды, ал сабақ түрі арқылы оның 

құрылымы анықталады, сабақты құру барысында 

әр кезеңде уақыттың шығындалуын ескеру керек. 

Мұғалім сабақты дайындау барысында 

дидактикалық мақсатпен бірге оқушылардың 

денсаулығын сақтауды мақсатын қою қажет. 

Қойылған мақсаттарды шешу үшін орынды 

таңдалған оқытудың әдістер, тәсілдер мен амалдар 

арқылы анықталады. Оқушыларды жалықтырмас 

үшін сабақтың бірсарынды өтуін болдырмау керек. 

Әртүрлі оқыту іс-әрекетерінің орташа ұзақтығы 

мен алмасу жиілігі 7-10 минут болады. Түрлі іс-

әрекетті қысқа мерзімде ауыстырып отыру 

балаларда қобалжу тудыру мүмкін. 

3. Мұғалім сабақта оқытудың түрлі әдістерін 

пайдалану керек. Сабақта қолданатын әдістер 3-тен 

кем болмауы керек. Бұл ауызша әдісі, көрсету әдісі, 

өзіндік жұмыс, кітаппен жұмыс, АКТ және т.б. Бір 

немесе екі-ақ әдісті пайдалану білім алушылардың 

қызығушылығын, назарын және материалды 

түсінуді төмендетеді, бұл сабақтың тиімсіз әрі 

денсаулықты шығындалуына әкеліп соқтырады. 

4. Сонымен қатар, оқыту әдістерінің алмасу 

ережелерін ұстану қажет. Әдісті орташа 13 минут 

сайын ауыстырып отырған жөн. Жиі ауыстырып 

отыру білім алушыларда алаңдатушылық тудырып, 

тез жалығу мен күйзелістің пайда болуына әкеліп 

соқтырады. 

5. Қазіргі таңда оқыту үрдісінде техникалық 

әдістерді пайдалану міндетті болып табылады. АКТ 

қолдану орны мен ұзақтығы гигиеналық 

нормаларға сәйкес болғаны жөн. Сабақтың уақыт 

кезеңінде АКТ қолдану аясы шектеулі екенін есте 

сақтау керек. АКТ-ды 10 минутта аса пайдалануға 

болмайды, негізі жалпы 15 минуттан аспауы қажет. 

Мұғалім АКТ-н пікірталас, талқылау ұсынғанда 

қосымша құрылғы ретінде қолданған жөн. 

6. Үнемі шаршау денсаулық қорының 

сарқылуының негізгі факторлары болып табылады. 

Сабақта шаршауды алдын алу – оқушылардың кез 

келген жасында маңызды. Шаршауға байланысты 

ағзаның барлық өзгерістері уақытша сипатта 

болады, іс-әрекетті ауыстырған кезде немесе 

демалу барысында жоғалады. Денсаулық сақтау 

сабағын дұрыс ұйымдастырғанда балалар сабақ 

бойы жұмысқа қабілеттілігін сақтайды. Мұғалім 

білім алушылардың шаршау сәтін байқау керек. 

Мұғалім үшін оқу белсенділігінің төмендеуі, 

«қимыл мазасыздығының» туындауы, партада 

бұрыс отыруы – білім алушылардың шаршағаны 

белгісі. 

Оқушының шаршауының сыртқы нышаны – 

отырған қалпын жиі өзгерту, керілу, қолын 

қозғалту, есінеу, көзін жұму, басын қолмен сүйеу, 

бір жергеқадалып қарау, заттарды қайта-қайта 
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ауыстыру, көршісімен сөйлесу, жауаптарда қателер 

саны артуы, сұрақты естімеу, жауап бергенде 

кідіріп қалу, сабақтың бітуін күту үшін сағатқа жиі 

қарау. 

Сабақта білім алушыларда шаршауды жою 

мүмкін емес, бірақ оқу үрдісінде оқытудың 

денсаулық сақтау әдістері, тәсілдері мен амалдарын 

қолдану арқылы сабақтың бала ағзасына шаршау 

әсерін төмендетуге көмектеседі. 

Шаршауды жою мақсатында мұғалім нақты 

әдістерді қолдану керектігін білу керек. Оларға 

мыналар жатады: 

- жүйке орталықтарын жандандыру, білім 

алушылардың жұмыс қабілетін қалпына келтіру 

үшін жалпы әсер ететін физикалық жаттығулардың 

кешені; 

- қол буыны мен саусақтардың шаршауын 

басатын физикалық жаттығулар кешенін 

қолдану.Бұл кешенге әсіресе бастауыш мектепте 

ерекше мән берген жөн;  

- иық және қолдың шаршауын жою үшін 

физикалық жаттығулар кешендері; 

- қан айналымынжақсарту мақсатында 

физикалық жаттығулар кешенін пайдалану; 

- көз гимнастикасы көз шаршауын 

төмендетеді;  

- жалпы бағытталған тысы алу жолдарының 

жаттығулары (А.Н. Стрельникова құрастырған). 

7. Денсаулық сақтау сабағының міндетті 

элементі – дене шынықтыру минуты. Іс-қимыл 

әрекеті – адамның өсуі мен дамуын анықтайтын 

негізгі факторларының бірі. Мектеп жасының 

ерекшеліктеріне сәйкес сабақ кезінде бір орында 

отыра алуы мүмкін болмас. Сондықтан оқыту 

барысын ұйымдастырғанда басты педагогикалық 

шарт ұзақ уақыт, үзбей отыруға жол бермеу керек. 

Белсенді демалу рөлін орындайтын физикалық 

жаттығулардың сипаты сабақ кезінде едәуір көп 

салмақ салынатын шаршаған бұлшықеттердің 

тынығуын қамтамасыз ету керек. Сабақта 

балаларда шаршау мен жалығу қалпынжоюды 

қаматамасыз ететін дене шынықтыратын минуттар 

өте қарапайым, қызықты, әрі жақсы таныс болуы 

қажет. 

Дене шынықтыру минуттар белгілі бір 

тақырыпта болу мүмкін, яғни физикалық 

жаттығулар жиынтығы ортақ бір сюжетке біріккен, 

бастауыш сыныптарға арналған 4-5 қарапайым 

жаттығулар және жоғары сыныптарға арналған үш 

қиын емес, әр қайсысы 3 рет қайталанатын 

жаттығулар бірізділігі болу мүмкін. 

8. Денсаулық сақтау сабағына белгілі бір 

психологиялық жағдайтән. Ол мұғалім үшін де, 

оқушы үшін де қолайлы болу керек. Сабақ 

барысында өзара сенімділік, қолдау және 

сәттіліктің жайлы ортасы болу қажет. Күйзеліс 

және шиелініскен жағдайларға жол бермеген жөн. 

Денсаулық сақтау позициясынан сабақтың тиімді 

кепілі – әрбір білім алушы үшін жетістікке жету 

жағдайын жасау.  

9. Педагог сабақта эмоционалды жалығуды 

болдырмау керек. Сабақта ойын технологияларын, 

ойындық оқыту программаларды, ерекше 

тапсырмалар мен есептерді пайдалану, сабаққа 

тарихи экскурсиялар мен шегінулерді кірістіру 

эмоционалдық жалығуды болдырмауға мүмкіндік 

береді. Мұндай әдіс бір мезетте бірнеше түрлі 

мәселелерді шешеді: білім алушылардың 

психологиялық күйін жеңілдетуін қамтамасыз 

етеді, оларға дамытушылық және тәрбиелік жоспар 

туралы ақпарат беру, оқылатын тақырыптың 

тәжірибелік мәнін көрсету, өзіндік танымдық іс-

әрекеттке белсенділігін оятады.  

Интерактивті оқыту программаларын қолдану 

өте жақсы эффект береді, себебі оқушылардың 

сабаққа деген қызығушылығын тудырумен қоса 

күйзеліс және шаршау элементтерін жояды. 
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