
Вестник КазНМУ, №3- 2014 

 

117 

www.kaznmu.kz 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1 Gopal Gupta,SudhaChhabra, Kamal Singh. Innovative method of teaching histology.//Int J Recent Adv Pharm Res. – 2012.- 
2(1).- P.33-36.  
2 FrankJ. Weaker, Damon C. Herbert. Transition of a dental histology course from light to virtual microscopy.//J.Dental 
Education. – 2009.-Vol 73.no10.-P.1213-1221. 
3 Scott C. Sherman, Chong K. Jue. Pedagogical method for teaching histology in anatomy and physiology courses// HAPS 
Educator.-2009.-Fall.-P. 50-55. 
4 Rakesh K. Kumar,  Brian Freeman,  Gary M. Velan, Patrick J. de Permentier. Integrating histology and histopatology teaching 
in practical classes using virtual slides//Anat.Rec (Part B: New Anat.).- 2006.- 289B.-P. 128-133. 
5 Isaac Van Sligtenhorst, Roger J. Bick. Inclusion of an integrated team based learning session in first year histology is well 
received…//The Open Medical Educ J.- 2011.-4. P.18-23. 
6 Михайлова Е.А. Кейси кейс-метод: общие понятия.// Маркетинг.-1999.-№1. – С. 109-117.    
 
 

Р.И. ЮЙ,  Ш.Ш. МУЛЬКИБАЕВА,  Н.М. ТУСУПОВА, Г.К. ЕСИМОВА, Р.С. ОМАРОВА 
Қазақ ҧлттық медицина университеті,  Біріктіріп оқыту орталығы, Гистология модулі. Алматы 

 
БІРІКТІРІП ОҚЫТУ АЯСЫНДА ГИСТОЛОГИЯ-2 ПӘНІНДЕ  CASE-STUDУТӘСІЛІНІҢ ОРНЫ 
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Resume: Case-stimulated learning is a method of providing a direct clinical link for basic science disciplines as histology. 
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БАСТ АУ ЫШ СЫ НЫ П ОҚ УШЫ ЛА РЫН А М ЕК Т ЕП Қ ҰРА ЛД АРЫ М ЕН С Ө МК ЕС ІН ІҢ  Ж ҮК Т Е М ЕСІ  

Қазіргі таңда оқушыларға ортопедиялық нормадан жоғары салмақтағы сөмкелерді алып жүруге тура келеді. Мектеп 
құралдарының ауырлық мәселесі толық зерттелмеген. Бұндай жүктемелердің жас ағзаға  кері әсері әртүрлі  және 
кейде денсаулық жағдайына қауіп төндіруіде  мүмкін. Зерттеу Алматы қаласы оқу мекемелерінің 3 және 4 сынып 
оқушылырының арасында жүргізілген. Қысқы және көктемгі кезеңде, барлық оқу аптасы аралығында мектеп 
құралдары салмағын өлшеу жүргізілді. Зерттеу кезінде құралдардың орта салмағы рұқсат етілген ортопедиялық 
нормадан (10%) жоғары екені анықталды және 14% құрайды. Қыздарда құралдар салмағы орташа есеппен ұлдар 
құралдарынан жоғары. Қысқы мезгілде ортопедиялық нормадан жоғары 40% оқушылар 4 кг жоғары құралдар, ал 
көктемде 27% оқушылар 4 кг жоғары құралдар ұстайды. 30 кг дейінгі негізгі топта шамамен оқушылардың 77%-да 
оқу құралдарының салмағы рұқсат етілген нормадан жоғары, 31-40 кг-дық негізгі топта -37%, 41-50 кг-дық негізгі 
топта 5%, 50 кг жоғары негізгі топта 8% оқушыларда мектеп құралдарының салмағы нормативтен жоғары.  
Түйінді сөздер: бастапқы сыныптардағы оқушылар, мектеп құралдарының жүктемесі. 
 
Кіріспе: Қазақ еліміздің салауатты ӛмір салтын 
қалыптастыру кезеңі тҧсында - дені сау ҧрпақты 
тәрбиелеп ӛсіру, мемлекетіміздің және әрбір 
азаматтың парызы және алға қойған мақсаттарының 
бірі болып табылады.  
Баланың денсаулық жағдайы кӛптеген факторлармен 
анықталады, соның ішінде бҥгінгі біздің тоқталып 
отырған әлеуметтік фактор мен мектептік факторына 
байланысты бастауыш сыныптарда оқитын 

оқушылардың денсаулығына аспалы сӛмкенің әсерін 
бағалау  қазіргі уақыттағы  ӛзекті мәселелердің бірі 
болып отыр. Тӛменгі сыныптағы оқушылардың 
мәжбҥрлі тҥрде партада ҧзақ отыруы, ауыр аспалы 
сӛмкелерді асынуы, сонымен қатар бір иықпен 
кӛтергенде кӛбінесе омыртқалардың қисаюы дамиды. 
Жалпыға белгілі ауруды емдегеннен гӛрі, алдын 
алған жӛн. Әлі дҧрыс жетілмеген ағзаны артық ауыр 
салмақпен жҥктеуге болмайды. Артық салмақпен 
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ағзаға ауырлық тҥсірсе буынмен омыртқаға кері 
әсерін тигізуі мҥмкін. Берілетін салмақ баланың 
бойына, салмағына, жасына жалпы дене бітіміне 
сәйкес болуы тиіс. Бастауыш мектеп, 3-4 сынып 
оқушыларына берілетін ауырлық 2-2,5 кг-нан аспауы 
қажет, яғни қҧрал жабдық салынған аспалы сӛмкесі 
бала салмағының 10 пайызын ғана қҧрауы керек. [3] 
Балалар ҥшін арқаға және иыққа таралатын салмақ 
біркелкі болуы маңызды. Ал кері жағдайда сколиозға 
және омыртқадағы ауру сезіміне әкелуі мҥмкін. «О 
безопасности продукции для детей и подростков» 
атты СанЕжәнеН (2.4.7 1.12651-10) және Біріккен 
Одақтың Техникалық регламентіне (ТР ТС 007/11) 
байланысты  бастауыш сынып оқушылыарына 
арналған  аспалы сӛмкенің қҧрал жабдықсыз салмағы 
600-700 гр жоғары болмауы қажет[1].  
Кҥнделікті сабақ барысында  бастауыш сынып 
оқушылыарына арналған  аспалы сӛмкенің қҧрал  
жабдықтарымен берілген нормадан бірнеше есе 
жоғары.Сонымен қатар бастауыш сынып оқушылары 
қосымша дене шынықтыру сабағына және мектепке 
қосымша аяӛ киім және спорт кимін ала жҥреді. 
Ескерте кететін жағдай біріншіден бастауыш сынып 
жасындағы балаларға бір иыққа арналған сӛмкені 
тағуға болмайды, олар міндетті тҥрде екі иықты 
(ортопедиялық сӛмке) тағулары тиіс.  Ортопедиялық 
сӛмкелер баланың арқа бҧлшық еттері мен кеуде 
омыртқаларының бҧлшық еттерін нығайтады. 
Тыныштық және қозғалыс кезінде арқаны тік ҧстауды 
қамтамасыз етеді. Емдік профилактикалық қасиетке 
ие омыртқаға және буынға тҥсетін ауырлақ кҥшін 
реттейді. Ортопедиялық сӛмкелердегі жалпақ белдігі 
мойын, арқа және иық буынындағы дҧрыс 
физиологиялық байланысты қамтамасыз етеді Бҧл 

шаралардың барлығы тірек- қимыл аппаратымен 
тҧтас ағзаның дҧрыс жҧмыс жасауына кепілдік береді. 
Сӛмкені дҧрыс таңдау және ауыр салмақтың алдын 
алу балалардағы кӛптеген аурулардың алдын алуына 
септігін тигізеді. Осы мәселе бойынша ақпараттарды 
жинастыру кезінде шетелдік әріптестердің баспалары 
арасында, сонымен бірге, ТМД елдерінің қҧрамына 
кіретін елдерде осыған тән зерттеулер болмағандығы 
анықталды. Сондықтан да осы ҧсынылып отырған 
мәселені зерттеуге қажеттілік туындап отыр.  
Зерттеу жҧмысының мақсаты бастауыш мектептің 3-4 
сынып оқушыларының денсаулығына аспалы 
сӛмкелердің ауырлығын бағалау апта кҥндерін және 
жыл мерзімін есепке ала отырып, гигиеналық 
ҧсыныстар беру, аспалы сӛмкелерді дҧрыс таңдау 
бойынша санитарлық ағарту, насихат жҧмыстарын 
жҥргізуді және жалпы қоғамды ақпараттандыруды 
қамтамасыз етеді.  
Зерттеу материалдары мен әдістері 
Зерттеуге Алматы қаласының Бостандық және Жетісу 
ауданының мектептеріндегі бастауыш мектептің 3-4 
сынып оқушыларының оқу апта кҥндері мен жыл 
мерзімдеріне байланысты қҧрал-жабдықтар салынған 
аспалы сӛмкелер мен қҧрал-жабдықсыз аспалы 
сӛмкелердің салмағына бақылау жҥргізіледі. Аспалы 
сӛмкелерді қолдану бойынша оқушыларға 
сауланамалар жҥргізіледі. Сонымен қатар, 
тҧрғылықты жері бойынша оқу мекемелері мен 
емханаларда оқушылардың медициналық 
қҧжаттарымен жҧмыстар жҥргізіледі.  
Алынған нәтижелер мен материалдар:  Бастауыш 
сынып оқушыларына қатысты аспалы сӛмкелердің 
салмағының ӛзгермелі кӛрсеткіштері кӛрсетілген.  

 
Кесте  1 - сыныптардың бірлескен кестесі * мектеп 

 

Мектеп 

барлығы гимназия 
жалпы білім беру 
мектебі 

сынып 3 сынып жиілігі 128 86 214 

% 55,4% 46,5% 51,4% 

4 сынып жиілігі 103 99 202 

% 44,6% 53,5% 48,6% 

барлығы жиілігі 231 185 416 

% 100,0% 100,0% 100,0% 
 

 

1 кестеде Алматы қаласының Бостандық ауданындағы гимназия  және Жетісу аудандағы  жалпы білім беру мектебі 
алынды. Гимназиядан 231 оқушы  және жалпы білім беру мектептен 186 оқушы алынды.  Зертеушілердің жалпы саны 
416 оқушыны қҧрайды. 
 
Кесте  2 - жынысы бойынша бірлескен кестесі * мектеп 

 
Мектеп 

барлығы гимназия жалпы білім беру мектебі 

Жыны
сы 

ер жиілігі 114 69 183 

% 49,4% 37,3% 44,0% 

қыз жиілігі 117 116 233 

% 50,6% 62,7% 56,0% 

барлығы жиілігі 231 185 416 

% 100,0% 100,0% 100,0% 
 

 
 

2 кестеде жынысы бойынша гимназия мен жалпы 
білім беру мектептердегі ер бала мен қыз балалардың 

сандық кӛрсеткіші мен пайыздық кӛрсеткіштері 
берілген. 
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Кесте 3 -жыл мерзіміне байланысты бірлескен кесте * Мектеп 

 
мектеп 

барлығы гимназия жалпы білім беру мектебі 

Жыл 
мерзімі 
года 

қыс жилігі 116 93 209 

%  50,2% 50,3% 50,2% 

кӛктем жиілігі 115 92 207 

%  49,8% 49,7% 49,8% 

Барлығы жиілігі 231 185 416 

%  100,0% 100,0% 100,0% 
 

 

 
3 кестеде жыл мерзіміне байланысты, яғни қыс, кӛктем айларындағы зерттелген бастауыш сынып оқушыларының 
нәтижесі келтірілген. 
 
Кесте 4 - Бастауыш мектеп сынып оқушыларының аспалы сӛмке қҧрал жабдықтарының  салмағы 

Сӛмкелердің 
салмағы 

Апта кҥндері 

 дҥйсенбі сейсенбі сәрсенбі бейсенбі Жҧма  сенбі 
2 кг-ға дейн 28 

6,7% 
12 
2,9% 

6 
1,4% 

7 
1,7% 

13 
3,1% 

157 
37,7% 

2,1-3 кг 64 
15,4% 

69 
16,6% 

51 
12,3% 

85 
20,4% 

78 
18,8% 

139 
33,4% 

3,1-4 кг 139 
33,4% 

169 
40,6% 

175 
42,1% 

168 
40,4% 

174 
41,9% 

82 
19,7% 

4,1-5кг 139 
33,4% 

139 
33,4% 

144 
31,6% 

120 
28,8% 

117 
28,2% 

32 
7,7% 

5,1 кг жоғары 46 
11,1% 

27 
6,5% 

40 
9,6% 

36 
8,7% 

33 
8% 

6 
1,4% 

 
4 кестеде  - зерттеуге алынған бастауыш сынып 
оқушыларының аспалы сӛмке қҧрал жабдықтары 
салмағының сандық және пайыздық кӛрсеткіштерінің 
нәтижелері алынған.  
Қортындылай келгенде жҥргізілген зерттеу бойынша 
келесі нәтижелер алынды: 
Зерттеу барысында аспалы сӛмкелер қҧрал 
жабдықтарымен салмағының орта кӛрсеткіші 14% 

қҧрады, яғни, (10%) артопедиялық рҧқсат етілген 
нормадан жоғары. 
Ал қыз балаларда аспалы сӛмкелердің салмағы ер 
балаларға қараганда орта есеппен әлде қайда жоғары. 
Қыс мезгілінде мектеп оқушыларының  40% -ның 
аспалы сӛмкелерінің салмағы  4  кг жоғары болған, ал 
кӛктем мезгілінде мектеп оқушыларының 27 % 
аспалы сӛмкелерінің салмағы 4 кг жоғары екені 
анықталған. 
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НАГРУЗКА ШКОЛЬНЫХ РАНЦЕВ НА УЧЕНИКОВ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
  
Резюме: В настоящее время ученики вынуждены носить на спине ранец, масса которых в разы превышает 
ортопедические допустимые нормы. Проблема тяжести школьных ранцев не достаточно изучена. Воздействие 
вессовой  нагрузки на молодой организм может прнивести к возникновению проблем со здоровьем. Исследование 
проводилось среди учащихся 3 и 4 классов образовательных учреждений г. Алматы. Проводился замер веса ранцев 
со школьными принадлежностями, в зимний и весенний период, на протяжении всей учебной недели. Определено, 
что средние показатели веса ранца превышают допустимую ортопедическую норму (10%) и составляют около 14%. 
У девочек, в среднем, масса ранца несколько превышает массу ранца мальчиков. В зимний период более 40% 
школьников носят ранец, который весит больше 4 кг, а весной примерно у 27% школьников ранец весит больше 4 
кг, что превышает ортопедические нормативы. В весовой группе до 30 кг примерно у 77% учащихся вес школьного 
ранца превышает допустимые нормы, в весовой группе 31-40 кг – у 37%, в весовой группе 41-50 кг – у 5%, в весовой 
группе более 50 кг – у 8% учащихся превышен норматив веса школьного ранца. 
Ключевые слова: учащиеся начальных классов, нагрузка школьных ранцев 
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A.ZH. MOLDAKARYZOVA, M. K. ZHELDERBAYEVA, S. SLAMKULOVA, A.S. UVAZHANOVA, G.M. ALIKEEVA, 

A.U. TAGAYEVA, A.E. ORYNBASAR, D. AKIMBEKOVA 
THE LOAD ON SCHOOL SATCHELS OF PRIMARY SCHOOL PUPILS 

 
Resume: At the moment pupils are forced to wear on their backs portfolios whose mass is several times higher than the 
permissible limits orthopedic. The problem severity school bags is not enough studied. The effects of these pressures on the 
young organism may be different, until health problems. The study was conducted among the students of 3rd and 4th class 
educational institutions in Almaty. Be measured and the weight of backpacks with school supplies in winter and spring, 
throughout the school week. Determined that the average weight of the backpack exceed the allowable rate of orthopedic 
(10%) and account for about 14%.   The girls, on average, slightly higher than the mass of the backpack weight backpack 
boys. In winter, more than 40% of students are backpack that weighs more than 4 kg, and the spring in about 27% of the 
school backpack weighs more than 4 kg, which exceeds the orthopedic standards. In the weight group of 30 kg in about 77% 
of pupils in a school backpack weight exceeds the permissible limits in the weight group of 31-40 kg - 37% in the 41-50 kg 
weight group - 5% in the weight group of 50 kg - in 8% of students exceeded the standard weight of school bags.  
Keywords: primary school pupils, the load school satchels 
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А.К. БОШКАЕВА, Р.А. ОМАРОВА, Г.С. КУНАНБАЕВА 

Казахский Национальный  медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова 
г. Алматы, Республика Казахстан 

 
УЧ ЕБ НО -И СС ЛЕ ДОВ АТЕ ЛЬ СК АЯ  РА БОТ А СТ УД Е НТОВ  И ЕЕ  ПЕ РСП ЕК ТИ ВЫ  

Порядок согласования и утверждения УИРС  должен осуществляться преждевременно и представлен в рамках 
реализации нового компетентностно-ориентированного обучения студентов, в чем и определяются перспективы ее 
внедрения в учебном процессе.   
Ключевые слова: учебно-исследовательская работа студента, компетенции, учебная работа, курсовые проекты, 
дипломные проекты. 
 
Фармацевтическая практика показала, что УИРС 
является своеобразной ступенькой на пути к будущей 
научно-исследовательской деятельности студента.  
Одной из важнейших задач при подготовке 
специалистов в высшей школе - это выработка 
творческого подхода в использовании уже 
накопленных знаний и приобретении новых 
сведений. Форма такого подхода к обучению входит в 
один из основных приоритетов учебно-
исследовательской работы студентов (УИРС).  Это 
система мероприятий, приобщающая к творческой 
деятельности студентов, способствующая развитию 
инициативы, индивидуальных интересов и их 
практических навыков.  
Существующие формы УИРС разнообразны по ее 
применению. Рассматривая с позиции некоторых 
кафедр, реализующих внедрение этой формы, УИРС 
представляет совместную деятельность 
преподавателя и студента во внеаудиторное время, 
предусмотренная в часах СРС всех обязательных и 
элективных учебных дисциплин. Воплощение нового, 
развивающего всеобщее внимание студента, 
показательные элементы практического овладения 
поставленной задачи, развитие интеллектуальной 
способности – далеко неполный перечень 
возможностей проявления желания к выполнению 
УИРС.   Следующей формой УИРС является 
проведение миниконференции, посвященные жизни 
и деятельности видных фармацевтов, работавших на 
факультете. Студенты выступают с докладами, на 
конференциях присутствуют родственники. Сведения 
о проведенных мероприятиях такого рода могут 

публиковаться в собственных материалах 
конференции.  
 Одной из форм выполнения УИРСа является 
приобщение студентов в работе над доказательной 
базой из реферативной базы данных индексируемых 
журналов ISI (Thomson Reuters), Elsevier, Scopus, 
Springer и т.д. Представляются новые возможности к 
поиску наиболее востребованных научных тем 
современной направленности. Такая форма работы 
приобщает студентов к научному поиску, требует 
самостоятельной работы с литературой и повышает 
качество знаний. Тему реферата студенты выбирают 
из предлагаемого списка научных тематик, 
рекомендованных модулем или кафедрой или по 
направлениям их обзорных литературных 
исследований,  по своим интересам, работая в 
библиотеках или в реферативных базах данных. С 
подготовленными реферативными сообщениями 
студенты выступают в своих группах, отвечают на 
вопросы одногруппников. Лучшие реферативные 
сообщения отбираются и проводится конференция 
УИРС, на которой студенты представляют свои 
сообщения для всех желающих.  
В плане выполнения УИРС на модулях и кафедрах 
студенты также привлекаются к индивидуальным 
работам разнопланового характера, так например, 
изготовление лекарств, ранее не применяющихся в 
фармацевтической практике. Работа студентов 
ведется под контролем преподавателей, которые 
выступают в роли консультантов и контролеров. 
Каждая выполненная форма УИРС добавляет к 
рейтингу студента определенное количество баллов, 


