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Инновационный подход также применяется при сдаче СРС. На кафедре успешно зарекомендовала себя форма сдачи СРС в виде 
мультимедийной презентации, по окончании доклада студент проводит контроль над качеством усвоения докладываемого материла (сам 

составляет тесты или вопросы по типу обратной связи). Тем самым повышается заинтересованность студентов в усвоении внеаудиторных 

тем. При подготовке студенты пользуются многими источниками информации: учебниками, монографиями, периодическими 
медицинскими изданиями, интернет и др. 

Таким образом, использование интерактивных методов обучения, широко внедряемых на кафедре, спо- собствует развитию 

интереса, чувства удовлетворения от учебы, создает условия для развития хороших комму- никаций между студентами и преподавателем. 
Т.к. современное развитие нашего государства требует подго- товку конкурентоспособных, высококлассных специалистов, что, без 

сомнения, невозможно без изменения ме- тодик преподавания и введения новых инновационных технологий обучения.  
 

Жалпы гигиена және экология кафедрасында студенттерге қҧзіреттілікті – бағдарлы амалдармен оқыту 

Алимова Н.Е., Ержанова А.Е. 
Құзіреттілікті амалдарды меңгеруіне бағыт беретін, соның ішінде заманауи әлемдік тенденцияларға сәйкес біртұтас білім мен 

медициналық білім беру болып табылады. Негізгі оқу үдерісін кафедрада оңтайландыру болып, пәндердің оқу әдістемелік 

кешенін жетілдіру, яғни білім беру парадигмасына ауысуы, құзіреттілікті білім беруге ӛтуіне байланысты, оқытудың мазмұны мен 

құралдарын, жаңа мақсаттарын, тәсілдерін ӛңдеуге және қайта ойлауға қажет етеді. Кафедрада интерактивті тәсілдер кеңінен еңгізілуде, 
бұл қызығушылықтың ӛркендеуіне, оқудан қанағаттандырулуына және де оқытушы мен студент арасында жақсы қатынастың орнығуына 

жағдай жасауына әкеп соғады. 

Түйінді сөздер: құзіреттілік, интерактивті тәсілдер, инновациялық технологиялар, оқу үдерісі. 
 

Competence-oriented approach in training of students of chair of the general hygiene and a bionomics 

Alimova N.E., Erzhanova A.E. 
Modern world tendencies in formation in whole and in the higher medical education in particular are focused 

on development сompetence the approach. The main line of optimization of educational process on chair is curriculum perfection as change of 
an educational paradigm, transition to сompetence to formation reconsideration and working out of the new purposes, 

forms, methods, agents and the training maintenance demand. On chair interactive methods that promotes development 

of interest, content from study widely take root, frames conditions for development of good communications between 
students and the teacher. 
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Мақалада негізгі пәндерді оқытуда инновациялық және интерактивті тәсілді қолданудың 

маңыздылығы көрсетілген. Инновациялық тәсілдер студенттерде өзіндік ойлау және өз ойын дамытуға  

ықпал жасап сабақтың белсенділігін арттырады. 

Түйінді сөздер : инновация, интерактив, коммуникативті дағдылар,прогресс, 

 

Жоғары мектептегі кәсіби кадрларды даярлаудың жүйесін жетілдірудің маңызды факторларының бірі – 
білім беру процесінде қазіргі заманғы инновациялық технологияны пайдалану[1].  

Осы аймақтағы шынайы зерттеулердің санына қарамастан, әлі күнге дейін ӛткір мәселе ретінде оның теориясы мен әдістемесін 

одан ары тұтыну мәселесі ӛзекті. Іргелі ғылым мен инновациялық динамика идеялары жоғары медициналық білім дидактикасын 
қамтып, оқытылатын пәнді даму және жетілдіру тұрғысынан түсінуге ықпал етуі керек. [2] 

Кӛптеген ғылыми –техникалық білімдер инновациялық үрдістердің ықпалымен индустриядан кейінгі жаңа ӛркениетке негіз 

болды. 

Соңғы жылдары педагогикалық технологияны жасауда, белсенді оқытудың мазмұны мен тәсілдерінде алға бастаушылық 
(прогресс) байқалады, осының нәтижесінде жоғарғы оқу орнында білім берудің бүгінгі күндегі жоғары мектептегі жоғары 

кәсібиленген мамандарды даярлау кезінде орын алатын кӛптеген дидактикалық мәселелерді тиімді шешуге мүмкіндік беретін 
тиімді интерактивті формаларының үлкен әр алуандылығы жасалынған [3]. 

Инновациялық оқыту, оқу процесінің барысында ӛзара сәйкестікке мүмкіндік беретін оқыту түрі.  
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Мұндай әдістер ӛзара әрекет іскерлік ойын, рӛлдік ойын,ұйымдастырушылық-әрекеттік ойын,пікірталас,нақтылы 

жағдайларды ұжымдық түрде шешу және де әңгімелесу,эвристикалық және проблемалық білім беруді,топтық және жұптық 
жұмыстарды және т.б. шешуді қолдануда негіз болады. Интерактивті әдістер инновациялық оқыту түріне кіретін тәсіл.  

Жоғарыда келтірілген инновациялық оқыту түрлері негізгі пәндерді жоғары деңгейде оқытылуына оңтайлы нәтижесін 

береді [4]. 

Интерактивті әдістердің негізгі міндеттері: 
- негізгі пәндерді меңгере отырып клиникалық жағдайлардағы туындайтын мәселелерге кеңінен кӛңіл  

беру.  

- Дағдылар мен икемділіктер студенттердің бойында логикалық және клиникалық ойлауды дамыту. 

- Қоғамдық маңызды мәселерге деген студенттердің ӛзіндік ұстанымын қалыптастыру және икемділігін 

арттыру. 
- Даулы мәселелерде шешім қабылдай білу және сол шешімді қорғауға қатысуға дағдылану. Коммуникативті 

дағдылар – ұстанымын анық және нақты қалыптастыруға және топты ӛзара әрекет ете 

алу.  

3. Құндылықтар – оқушылар құндылықтық қағидаларды алады. 

- Адамның құқықтары мен беделін құрметтеу; 

- Жанжалдарды шешудің бейбіт тәсілі; 

- Ынтымақтастық; 

- Шыдамдылық; 

- әділеттілік; 

- ашықтық; 

- адалдық; 

- заңға бағынушылық; 

- отансүйгіштік; 

- жауапкершілік; 

- табандылық; 

- билік пен оның ӛкілдерін құрметтеу; 

- ӛзінің және басқалардың еңбек жағдайларын құрметтеу. 

Инновациялық және интерактивті тәсілдердің іске асырудың әдістемелік нҧсқаулары. 
- дайындық жұмыстары. 

- Мамандарды тарту. 

- Ролдерді үлестіру. 

- Сабақтардың қатысушыларын даярлау. 

- ӛзіндік жеке сабақ. 

Сабақтың қорытындыларын жасау. 

Қорыта келе негізгі  пәндерді оқытуда инновациялық және интерактивті әдістерді пайдалану 

мамандарды дайындау барысында тұрақты білім мен біліктіліктің қалыптасуында негіз болады.  
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Необходимость использования интерактивных методов преподавания базовых дисциплин 
Б.Т Сейтханова, А.А Ахметова 

Статья о значении инновационных и интерактивных методов изучения базовых дисциплин . Инновационные методы 
дает возможность студентам самостоятельно развивать мышление и активности на заниятий. 

 

Necessity of usage of the interactive methods in teaching of the basic subjects. 

Seitkhanova B.T. Akhmetova A.A. 

The usage of the interactive and innovative methods in teaching of the basic subjects are showen in this article. 

The innovative methods help students to think themselves and enable to express their thoughts orally. 


