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С.Ж . АС ФЕ НДИЯ РОВ А Т Ы НДА ҒЫ Қ А ЗҰ М У ВА ЛЕ ОЛ О ГИЯ  П ӘН ІН ІҢ БҮ ГІ НІ М Е Н Б О ЛАШ АҒЫ  

Бұл жұмыста ҚазҰМУ-де валеология модулі бойынша студенттерді оқыту барысында салауатты өмір салтының 
мәселелері мен әдістері қарастырылған. Білім жүйесінде инновациялық әдістерді қолдану студенттердің 
шығармашылық ойлауы мен танымдылық әрекетін күшейтеді. 
Түйінді сөздер: салуатты өмір салты, оқыту әдістері, миға шабуыл, пресс-конференция, визитинг-профессор, 
тренинг, рөлдік ойындар. 
 
Ӛзектілігі.  
Әрбір мемлекеттің жан-жақты дамуы мен саяси 
тҧрақтылығының мықты болуы халқының 
денсаулығына тікелей байланысты. Салауатты ӛмір 
салтын қалыптастырудың маңыздылығын Қазақстан 
Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев ӛзінің 
2050 жылға дейінгі ҧзақ мерзімді даму 
Стратегиясында «Егеменді еліміздің болашағы – 
қазіргі жастар десек, олардың денсаулығы мықты 
болып, шынығып ӛскені абзал» деп ашып кӛрсеткені 
бәрімізге мәлім. Оның негізі қазіргі кезден қаланатын 
болса, ҧрпағымыздың болашағы жарқын болуы 
тиіс[1]. 
Әр адам денсаулығының мықты болғанын 
қалағанымен оны сақтаудың жолдарын біле бермейді. 
Себебі, ол жолға бағыттайтын талаптар жоқтың қасы 
десек болады, яғни айтуға оңай болғанымын, жҥзеге 
асыру ӛте кҥрделі мәселе. 
«Денсаулық – зор байлық» демекші, әр адам 
салауатты ӛмір салтымен ӛмір сҥруі ҥшін кӛптеген 
аурулардың алдын алуы шарт. Ал, осы шарттарды 
ҧстану ҥшін кез келген адамның ырқы жете бермейді. 
Бҧл мінезді адамның балалық шағында 
қалыптастырып, ересек уақытында тҧрақтандыруды 
талап етеді.  
Бҧл маңызды мәселенің шешімін білім беру жҥйесі ӛз 
мойнына алған, яғни, жаңа және қарқынды дамып 
келе жатқан валеологиялық білім беру адамның ӛз 
денсаулығы мен оған тікелей әсер ететін қоршаған 
ортаға деген бағалы кӛзқарастарын қамтамасыз етіп, 
ғылыми және тәжірибелік білімдері мен дағдыларын 
жҥйелі тҥрде қалыптастырып, оқытуға бағытталған 
ҥздіксіз ҥдеріс.  
Валеологиялық білім берудің мақсаты мен 
маңыздылығы.  
Денсаулықтың дамуы мен тҧрақталуы қоршаған орта 
факторлары мен жағдайларына байланысты екенін 
ескере отырып, адам ӛз денсаулығына деген жауапты 
кӛзқарасын және мәдениетін қалыптастыру 
валеологиялық білім берудің мақсаты болып 
табылады.  
Валеологиялық білім берудің маңыздылығы - дені сау 
адамның жеке аспектілерін (физикалық, әлеуметтік-
психологиялық, моралды-этикалық, ӛнегелілік т.б.) 
ашуға бағытталған[2, 4]. 
Валеологиялық білім берудің мақсаты мен 
тапсырмаларын жҥзеге асыру ҥшін қажетті жағдай – 
студенттердің ҥздіксіз валеологиялық дайындығын 
нығайтып, тәрбиелік, әдістемелік-педагогикалық 
аспектілерді тәжірибе жҥзінде кӛрсету.  
Валеология – интегралды ілім. Қазақ ҧлттық 
медицина университетінде (КазҦМУ) валеология 
пәнін барлық факультеттерде мемлекеттік және орыс 
тілдерінде  1995 жылдан бері оқытылуда. 1997 
университетте валеологияның ғылыми-әдістемелік 

орталығы, ал 1998 жылдан 20-дан аса  секциядан 
тҧратын «Денсаулық» университеттік клубы жҧмыс 
атқара бастады. Клубтың жҧмысына ғалым-
дәрігерлер және студенттер қатысады. Жыл сайын 
клубтың мҥшелері денсаулықты қорғау және нығайту 
аспектілері бойынша конференциялар мен 
семинарлар ӛткізеді, оқу-әдістемелік қҧралдары, 
брошюралар жарық кӛреді. 
Нәтижелер. 
Соңғы жылдары валеология пәнін интерактивті 
әдістермен оқыту қолға алынған. Интерактивті оқыту 
кезінде оқытушы студенттерге берілген материалды 
толық меңгеруі ҥшін барлық мҥмкіндіктерді 
пайдаланды[3]. 
Біз  тренингтердің жақсы жҥзеге асуы ҥшін мына 
белсенді әдістерді: дәрістер, топтық дискуссиялар, 
видео демонстрациялар, рӛлдік ойындар, миға 
шабуыл, квиз (бақылау), пресс-конференция, 
дӛңгелеу стӛл, презентациялар, т.б қолдандық. 
Видео- аудио қолданып оқылған дәрістер 
(кодограммалар, кестелер, видеосюжеттер) негізгі 
талаптарға (ғылымилығы, қол жетімділілігі, 
ӛзектілігі, белсенділігі, жан-жақтылығы) сай ӛткізілді. 
Кӛрнекі қҧралдар сезім мҥшелеріне әсер етіп, 
ақпараттың керекті жерін қабылдап, іздену ҥрдісін 
кҥшейтеді. 
Тәжірибелік сабақтарда «Миға шабуыл» әдісі 
қолданылды, ол топтық ойлану әрекетін кҥшейтеді. 
Бҧл жағдайда студенттің кез келген жауабы 
қабылданып, тақтаға жазылады. Содан соң айтылған 
пікірлердің маңыздылығына қарай анықталып, 
оқытушы қортытынды жасайды. Талабы бойынша 
деңгейі жоғары лидер-студенттер ӛздері оқытушы 
рӛліне кіріп пікірлерін айтады. Ӛз қҧрдастарын 
оқыту, оқушының зейінін жоғарлатып, мінез-
қҧлқының ӛзгеруіне ықпал етеді. 
Сонымен қатар «Пресс-конференция» әдісі 
қолданылды, яғни қатысушылар мен оны 
ҧйымдастырушылар арасында ауызша ақпарттпен 
алмасу. Студенттер берілген тақырып бойынша ӛз 
пікірлерімен, сезімдерімен бӛліседі. 
Студенттер рӛлдік ойындар ӛткізді, яғни ӛмірлік 
әртҥрлі проблемалық жағдайлардың шешімін табу 
мақсатында тҥрлі кейіпкерлерді кӛрсетті. 
Қатысушылар ойын барысында ӛздерінің сезімдерін, 
ойларын, іс-әрекеттерін талқылады. 
Тәжірибелік сабақта студенттердің білімдері және 
физикалық денсаулықтары анықталады, яғни 
антропометриялық амалдар, артериялық қысымды 
анықтау, жҥректің жиырылу жиілігінің жҥктемеге 
әсері, ӛкпенің тіршілік сиымдылығы, сияқты  
тәжірибелік дағдылары қалыптасады. 
Университетіміздің ҥштілділік бағдарламасына сай 
қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде глоссариилер, 
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тҥйіндемелер дайындалып,, ӛзіндік жҧмыстар 
жасалынып, тәжірибелік сабақтар ӛткізілді. 
Сондай-ақ модуль қызметкерлері салауатты ӛмір 
салтын насихаттау жҧмысына студенттерді де 
жҧмылдырды (баулыды).  Оқытушылар мен 
студенттер бірігіп Алматы қаласының колледждері 
мен мектептерінде зиянды әдеттерге қарсы 
насихаттау іс-шаралары ӛткізілді.  
Валеологиялық білім берудіңжоғарыдағы оқыту 
формаларымен қатар студенттердің ғылыми зерттеу 
жҧмыстары да ҥлкен маңызға ие. Ол студенттердің ӛз 
денсаулықтары мен ӛмір салтын тиімді қҧрастыру 
жолдарын іздеп, маңыздылығын терең сезініп, 
зерттеу жҧмыстарын жҥргізіп, салауатты ӛмір салты 
туралы ғылыми тҥсініктерінің  қалыптасуына әсер 
етеді. Валеология модулінің оқытушыларының 
басқаруымен әр тҥрлі тақырыпта ғылыми жҧмыстар 
әр тҥрлі жҥлделерге ие болып, басылымдарда жарық 
кӛрді.  
Студенттердің оқытушымен ӛзіндік жҧмысы - 
салауатты ӛмір салтын насихаттауға, зиянды 
әдеттердің алдын алуға  бағытталған ғылыми 
диспуттар ҧйымдастырылып, интерактивті оқу 
бағдарламаларын іздеу және қҧрастыру, тақырыптар 
бойынша эссе жазу, денсаулық деңгейлерін 
анықтайтын сауалнамалар мен тесттер жҥргізіледі.  
Студенттің ӛзіндік жҧмысы - қазіргі таңда білім беру 
ҥдерісіндегі ӛзекті мәселе. Студент денсаулықты 
нығайту мен сақтау туралы  білімін шыңдап, жаңа 
ақпараттар жинап, пікірлерін ортаға салып, ӛз 

ойларын пайымды қорытындылауды 
қалыптастыратын жаңа әдістер мен амалдарды 
(ситуациялық есептер мен кроссворд қҧрастыру, 
реферат, презентациялар, буклеттер) ӛз бетінше 
ізденіп-тауып оқу барысында қолданады.    
Студенттердің денсаулықты сақтау және нығайту 
мәселелері бойынша білімдері кредиттік оқыту 
технологиясында оқу ҥдерісін ҧйымдастыру 
ережелеріне сҥйеніп қҧрастырылған критериилер 
(білімі, тәжірибелік дағды, ӛзіндік жҧмысы, 
коммуникативті және қҧқықтық компетенциялар) 
арқылы бағаланады. 
Коммуникативті және қҧқық компетенциялары 
семестр соңында 1 рет бағаланады.  
2012-13 оқу жылында валеология пәнін оқыту 
бойынша тәжірибе алмасу мақсатында «визитнг-
профессор» бағдарламасымен Ресейден доцент 
Леднова М.И  шақырылды. Ол салауатты ӛмір салтын 
қалыптастырудың ӛзекті сҧрақтары бойынша 
дәрістер оқыды. Интерактивті әдіс бойынша мастер 
класс кӛрсетті. Ол жҧмыстар ҚазҦМУ (валеология 
модулінің) оқу ҥрдісіне енгізілді. 
Қорытынды: Жоғарыда кӛрсетілген ҚазҦМУ 
валеология модулінде қолданылатын оқытудың 
заманауи әдістері жастардың валеологиялық 
мәдениетін дамытуға, әр студенттің ӛз денсаулығын 
сақтап және нығайтуы ҥшін алған білімдерін 
қолданып, болашақта білімді әрі дені сау дәрігер 
маманының калыптасуына ҥлкен ықпал етеді деген 
сеніміміз мол. 
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НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КАЗНМУ 
 
Резюме: В настоящей работе рассматриваются вопросы здорового образа жизни и методы, применяемые при 
обучении студентов на курсе валеологии в КазНМУ. Инновационные методы способствуют развитию у студентов 
творческого мышления и активизируют познавательную деятельность. 
Ключевые слова: здоровый образ жизни, методы обучения, мозговой штурм, пресс-конференция, визитинг-
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THE PRESENT AND FUTURE OF VALEOLOGICAL EDUCATION IN KAZNMU 
 
Resume: This  include  the questions  about  the  healthy lifestyle and methods of students education in the valueology  
course of  KazNMU. The innovative methods develop creative thinking of students and promote the cognitive activity. 
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