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Дене шынықтыру кафедрасы 
 

ЖОҒАРҒЫ ОҚУ ОРНЫНДАҒЫ ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ САБАҒЫНДА ШЫҒЫС ЖЕКПЕ-ЖЕК ЭЛЕМЕНТТЕРІН ҚОЛДАНУ 
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Қазіргі таңда техниканың дамуымен бірге қоғамда, әлеуметтік қоғамда даму үстінде. Осыған орай спортта орында тұрып қалған 
жоқ. Спортта үлкен өзгерістер мен даму айырмашылықтары бар. Үлкен спортта үлкен даму үрдісі жүріп жатыр. Сондықтанда 
жоғарғы оқу орнында дене шынықтыру сабақтарында студенттер біржақты, стандартты жаттығулардан жалықпас үшін, 
сабаққа белсенді қатысу үшін жаттығуларға өзгерістер енгізіп, студенттердің дене қимылдарын арттырып, ағзаларына 
жағымды әсер қалдыруға болады. Бұл зерттеме жұмыс жоғарғы оқу орнындағы дене шынықтыру сабағында шығыс жекпе-жегінің 
элементтерін қолдану арқылы студенттердің дене сапаларын арттыруға септігін тигізеді. 
Түйінді сөздер: Дене шынықтыру сабағы, шығыс жекпе-жегі, элементтер, әдістеме, жаттығулар 
 
Кіріспе. Шығыс  жекпе-жек элементтерінің ерекшеліктерін ескере отырып жоғарғы оқу орнындағы дене шынықтыру сабағында 
қолдануға мүмкіндік бар. Өйткені шығыс жекпе-жек өнерінің кейбір жаттығулары орындау жағынан қарапайым әрі оңай болып 
келеді. Оны студенттер орындай алады. Құрал-жабдықтарды қажет етпейді. 
 Шығыс  жекпе-жегі шығыс халқының ұлттық спорттарының бір түрі.  Әлемге ұлттық әскери спорт ретінде мәлім. Спорттың 
кейбір элементтерін, яғни жаттығуларының кейбір әдістерін жоғарғы оқу орнындағы дене шынықтыру сабақтарында қолдануға 
болады. Мәселен, жалпы дене қыздыру жаттығуларын, секіру жаттығуларын, иілгіштікті дамытатын не болмаса жетілдіретін 
жаттығуларды жасатуға болады. 
Шығыс жекпе-жегі бір жағынан ежелгі спорт түрі, екінші жағынан заманауи жекпе-жек жүйесі болып табылады. 
Шығыс жекпе-жегіне шығыс елдерінің ұлттық спорт түрлері кіреді. Мысалы: кәріс халқының – таеквондосы, хапкидосы, 
жапондардың – каратэсы, айкидосы, джиу-джитсу және т.б., тайландықтардың – муайтайы, қытайлардың ушу, кунфу және тағы 
басқа көптеген спорт түрлері бар. Әрқайсысының жаттығу ерекшеліктері бар. Сан алуан түрлі әдістер мен тәсілдер бар. Шығыс 
жекпе-жегінің сан алуан түрлі әдістерінің ішінен жоғарғы оқу орнындағы дене шынықтыру сабағында студенттерге ыңғайлы әрі 
тиімді жаттығуларын алып қолдануға болады. 
Қазіргі таңда шығыс жекпе-жегі таеквондо спорты қарқынды даму үстінде. Таеквондо – ежелгі корей елінің әскери өнері, қазіргі 
таңда әлемге әйгілі. Бүкіл әлемде шамамен 50 миллионнан аса адам таеквондомен айналысады. Бұл шығыс жекпе-жегінің әлемге 
әйгілі болуының себебі, корей шеберлері ежелгі принциптер мен жаттығу әдістемелерін заманауи спорт түрімен 
байланыстыруында, сондықтанда өзін-өзі дамытуда және дене тәрбиесінде ыңғайлы жүйе болып табылады. Сонымен қатар өте 
көрікті де динамикалық спорт түрі болып табылады [1]. 
Зерттеу мақсаты – жоғарғы оқу орнындағы дене шынықтыру сабағында шығыс жекпе-жек элементтерін қолданудың 
ерекшеліктерін айқындау. 
Зерттеу әдісі – педагогикалық зерттеуді қолдана отырып, студенттерге шығыс жекпе-жегінің жаттығу элементтерінің тиімділігі 
анықталды. 
Зерттеу нәтижелері. Жоғарғы оқу орнындағы дене шынықтыру сабағында шығыс жекпе-жек элементтерін қолдану 
ерекшеліктерінде жалпы қыздырыну жаттығулары мен жалпы дамыту жаттығулары студенттерге жақсы әсер берді. 
Шығыс жекпе-жегінің жалпы қыздырыну жаттығуларынан керекті элементтері алынып қолданылды. 
Зерттеуге 2 топ қатыстырылды, әр топта 15 студент. Бірінші топ – эксперимент тобы, екінші топ – салыстырмалы топ. Зерттеу 
тобына шығыс жекпе-жегінің элементтері қолданылды, ал екінші топқа әдеттегідей жалпы дене дайындықтары өткізілді. Дене 
шынықтыру сабағы аптасына 2 рет, 100 минуттан өтті. Зерттеу үрдісі қырық күндей жүргізілді. 
Дене шынықтыру сабақтарында эксперимент тобын сапқа тұрғызғаннан кейін, оларға сабақтың мақсаты айтылғаннан кейін, 
студенттерді төрт қатарға тұрғызып жалпы қыздырыну жаттығулары жасалды. 
Жаттығудың басым бөлігі аяқ пен бел буындарына арналды. Яғни жүктеменің көп бөлігі аяқ пен бел буындарына көп түседі. 
Жүктеме аяқ буындарына көп түсетіндіктен, жалпы қыздырыну жаттығулары аяқ ұшынан бастап жоғары қарай орындалды. Яғни, 
аяқ ұшынан бастап, тізе буынына, бел буынына, иық буынына, шынтақ буынына, білекке, одан кейін мойын буынына жалпы 
қыздыру жаттығулары орындалды. Одан кейін керілу жаттығулары немесе созылу жаттығулары орындалды. Бұл да солай аяқ 
буынан бастап жоғары қарай мойын буынына дейін керілу жаттығулары орындалды.  
Созылу жаттығулары орындалып болған соң, эксперимент тобын төрт қатарға тұрғызып, жүру және жүгіру жаттығулары 
орындалды. 
Жүру жаттығулары кезіндегі шығыс жекпе-жегінің орындалған элементтері: 
1) Бастапқы қалып: қол ұшын оң және сол аяқ ұшына алма-кезек тигізу. Бұл жерде студент алға қарай жүру арқылы иіліп, екі қол 

ұшын бірге қосып адымдаған оң және сол аяқ ұшына тигізеді. Жаттығу белгіленген нысанға дейін орындалады.  
Бұл жаттығу зерттеудің соңғы кезеңінде студенттердің иілгіштік қасиетін дамуына әсер етті, әсіресе аяқ бұлшық етінің иілгіштігі 

жақсарғаны байқалды. 
2) Бастапқы қалып: сол аяқты жанға созып оң аяққа отыру. Осы қалыпта сол аяқты артпен айналдырып алға жылжу. Бұл жерде 

созылған аяқ бүгілмеу керек, аяқты алма-кезек ауыстырып жүреді. Жаттығу белгіленген нысанға дейін орындалады. 
Студенттердің икемділік қасиеттері зерттеудің соңғы кезеңінде дамығаны байқалды, сонымен қатар иілгіштік қасиеттері де 

дамығаны айқындалды. 
Қимыл дағдысы қалыптасуы қимыл сапалары қалыптасуымен бір уақытта жүреді. Қимыл сапаларына – күш, шапшаңдық, 

төзімділік және ептілік жатады. Олар кез келген қимыл қызмтеінде бір-бірімен байланыста болады. Бірақ нақты қызметтің 
жағдайына қарай әртүрлі дәрежеде байқалады [2]. 

3) Бастапқы қалып: негізгі тұрыста тұрып, аяқты жоғары қарай сермеу. Бұл жерде алға қарай адым жасай отырып аяқты 
барынша жоғары сермеу жаттығулары орындалады. Әдістемелік нұсқау - тізені бүкпеу керек. Бұл жаттығу жоғарыдағы 
жаттығудан кейін жасалады. Белгіленген нысанға дейін екі аяқты алма-кезек жоғары сермеу орындалады. 

Зерттеудің соңғы кезеңінде студенттердің ептілік, икемділік, иілгіштік қасиеттерінің дамуына әсері байқалды. Осы жаттығуларды 
бірнеше рет қайталау арқылы студенттердің икемділік және иілгіштік қасиеттері жетілгені байқалды. 
Бастапқы кезеңде эксперимент тобы шамалы қиналған болатын, кейін бірнеше рет қайталай келе, иілгіштік пен икемділік 
қасиеттері жетіле бастады. 
Жүгіру жаттығулары әдеттегідей орындалды. Жүгіру жаттығуларының арасына шығыс жекпе-жегінің әдістемелерін алып қостық. 
Эксперимент тобын төрт қатарға тұрғызып, жүгіру мен секіру жаттығулары орындалды. 
Жүгіру жаттығуларын орындау кезіндегі шығыс жекпе-жегінің элементтері: 
1) Бастапқы қалып: негізгі тұрыс.  



a) Орында тұрып тек қана оң тізені жоғары 10 рет көтеріп, орташа жылдамдықпен орындалады. Жаттығу орындалып болған соң, 
бірден алға қарай белгіленген нысанға дейін жылдамдықпен жүгіріп барып қайта оралады.  

b) Жүгіріп келген соң, енді тек қана сол жақ тізені 10 рет жоғары көтеріп, белгіленген нысанға дейін жылдамдықпен жүгіріп 
барып келеді.  

c) Орында тұрып екі тізені алма-кезек 20 рет жоғары сермеп, сермеп бола сала, алға қарай белгіленген нысанға дейін 
жылдамдықпен жүгіріп, қайта бастапқы орынға келеді.  

Түрлі қуатты айналмалы жұмыс органимзге түрлі талаптар қойып, оның жүйелерінде түрлі өзгерістер туғызумен сипатталады. 
Мысалы, шамалы қуатты жұмысқа машықтану жалпы төзімділіктің дамуына септігін тигізіп, аэробтық өнімділіктің көтерілуіне 
әкеледі. Спринтке жаттығу негізінен күш пен жылжамжықты дамыта отырып, организмнің анаэробтық мүмкіндіктерін көтереді 
[3]. 
Бастапқыда жаттығу орташа жылдамдықпен орындалып, кейін жылдамдыққа орындалды. Бұл жерде эксперимент тобының 
зерттеу кезенінің басында икемділік пен шапшаңдық қасиеттері әлсіз болғаны байқалды, ал зерттеу кезенінің соңында 
эксперимент тобының икемділік қасиеттері мен жылдамдық қасиеттері жетілгені байқалды. 
2) Бастапқы қалып: негізгі тұрыс.  
a) Орында тұрып тек қана оң аяқты алға орта тұсқа 10 рет сермеп, сермеп болған соң, бірден алға қарай белгіленген нысанға 

дейін жылдамдықпен жүгіріп барып қайта оралып, бастапқы орынға тұрады.  
b) Орында тек қана сол аяқты алға орта тұсқа 10 рет сермеп, сермеп болған соң, бірден алға қарай белгіленген нысанға дейін 

жылдамдықпен жүгіріп барып қайта оралып, бастапқы орынға тұрады.  
c) Орында тұрып екі аяқты да алма-кезек 20 рет алға сермеп, сермеп бола сала, алға қарай белгіленген нысанға дейін 

жылдамдықпен жүгіріп, қайта бастапқы орынға келеді.  
Бұл жаттығу зерттеудің бастапқы кезеңінде эксперимент тобына шамалы ауырлау болды. Уақыт өте келе, жаттығуларды көп 
мәрте қайталай келе, студенттердің икемділік қасиеттері қалыптаса бастады. Зерттеудің соңғы кезеңінде эксперимент тобының 
икемділік пен жылдамдық қасиеттері, сонымен қатар төзімділік пен иілгіштік қасиеттері артқаны байқалды. 
Қимыл сапаларының дамуы мен қимыл дағдыларының дамуы арасында тығыз байланыс бар. Жаңа қимылдарды меңгеру 
барысында қимыл сапаларының жетілуі сәйкес жүреді. Қозғалыстар адамның қимыл аппаратына әрқилы әсер етеді. Сондықтан 
қозғалыстар жеке және белгілі бір топ еттердің бәрін бірдей жетілдіре бермейді [4]. 
Зерттеу нәтижелері бойынша, эксперимент тобының студенттері салыстырмалы топқа қарағанда белсенділік танытып, дене 
сапалары біршама артқаны байқалды, яғни икемділік, жылдамдық, иілгіштік, төзімділік қасиеттері артты. Сонымен қатар 
эксперимент тобының студенттері сабаққа да қызыға бастағаны айқындалды. 
Жоғарыда айтылған жаттығулар шығыс жекпе-жегіндегі аяқпен соққы жасау әдісін жасауға арналған бастапқы дайындығы болып 
табылады. Орындалған  жаттығуларды меңгерген эксперимент тобы енді шығыс жекпе-жегіндегі аяқпен соққы жасау әдістерін 
тез меңгере алуына мүмкіндігі бар. 
Көптеген әдіскерлер аяқ техникасын үйрену үдерісінде көбіне бірінші және екінші кезеңдерді пайдалануға кеңес береді. Ал үшінші 
кезеңді тек аздап қолданған жөн, тек тұтастай жаттаудың қажеті шамалы демек. Бұл көбінесе спортшының жеке дайындалуына 
байланысты түсіндіріледі. 
Өте  тұрақты және берік қозғалысты классикалық орындауға қол жеткізу үшін айналысушы өзіндік вариативті даралығын 
техникалық дайындықта айқындайды. 
Жаттығуларды тиімді орындалуына дене қасиеттері аса маңызды орын алады. Ең бірінші иілгіштік қасиеті керек. Егер иілгіштік 
қасиеті нашар дамыған болса, онда жаттығуды тиімді жасау жеткіліксіз болады. Ал иілгіштік қасиеті жақсы дамыған болса, онда 
ден қуаттылығы қиындықсыз артады, жарақат алу қаупі азаяды, сонымен қатар қан айналымы ұлғаяды. 
Максималды тиімді және күшті соққыны қажетіне қарай сақтап тұру үшін адам анатомиясы мен физика заңдылығына негізделген 
белгілі бір қағидаттары бар. Шұғылданушы қай соққыны орындасада осы қағидаттарға негізделіп, әрдайым белгілі бір техниканы 
сақтап тұруы тиіс. 
Осы айтылған мақалада қарастырылған мәселе  жоғарғы оқу орнындағы дене шынықтыру сабақтарында шығыс жекпе-жегінің 
элементтерін қолдана отырып, тиімді жаттығу 1-ші кезекте студенттердің белсенділігін арттырады, 2-ші кезекте сол белсенділігі 
арқылы студенттердің дене сапаларын арттыруға септігін тигізеді. 
Қорытынды. Жоғарғы оқу орнындағы дене шынықтыру сабақтарында шығыс жекпе-жегінің элементтерін қолдану ерекшелігінің 
тиімді жағы айқындалды. Шығыс жекпе-жегінің элементтерін талқылай отырып, оның студенттерге әсері анықталды. Зерттеудің 
бастапқы кезеңінде эксперимент тобы мен салыстырмалы тобының дене сапалары бірдей тұғын. Зерттеу бір айдан аса жүргізілді. 
Зерттеу соңында эксперимент тобының белсенділігі артып, салыстырмалы тобына қарағанда дене сапалары біршама артқаны 
анықталды. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ВОСТОЧНЫХ ЕДИНОБОРСТВ В ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 

 
Резюме: В наше время с развитием технологий развивается и спорт. Существуют серьезные изменения в спорте и различия в 
развитии. В большом спорте есть большая тенденция развития. Поэтому вносить изменения в упражнениях в процессе 
физического воспитания в университете, чтобы студенты активно участвовали в занятиях, улучшать свои физических качеств и 
избежать односторонних стандартных упражнений. Это исследование способствует улучшению физических качеств студентов с 
использованием элементов восточного единоборства на уроке физкультуры в университете. 
Ключевые слова: Физическая культура, восточные единоборства, элементы, техники, упражнения. 
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FEATURES OF THE USE OF ELEMENTS OF ORIENTAL MARTIAL ARTS IN PHYSICAL CULTURE  
IN HIGHER EDUCATION 

 
Resume: Nowadays, with the development of technology, sport is developing. There are major changes in sport and developmental 
differences. In big sports there is a big development trend. Therefore, to make changes to the exercises in the process of physical education at 
the university so that students actively participate in classes, improve their physical qualities and avoid one-sided standard exercises. This 
study contributes to the improvement of students' physical qualities using elements of oriental martial arts in a physical education class at a 
university. 
Keywords: Physical culture, martial arts, elements, techniques, exercises 


