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Хирургиялық аурулар және адам патологиясы кафедрасы  
 

СТОМАТОЛОГ МАМАНДАРЫН ДАЙЫНДАУДА ИННОВАЦИЯЛЫҚ БІЛІМ ӘДІСІН ҚОЛДАНУ 
 
Еліміздің экономикалық және әлеуметтік даму деңгейі, ең алдымен, олардың білім жүйесімен, азаматтарының білімділігімен 
анықталады. Медициналық оқу процесіндегі  кредиттік технология бойынша семинар  дәрістерін өткізуде жаңа инновациялық 
тәсілдер де осы талаптардан туындайды. Білім берудің инновациялық тәсілі - оқу материалын игеру процесінің  жаңалықпен 
айқындалатын «оқытушы-студент» қарым-қатынасындағы жаңа әдістерді қолдану барысында, инновациялық білім беру 
мазмұнын, оның формасы мен әдістерін, «оқытушы-студент» қарым-қатынасындағы жаңалық, жаңа енгізілім, білім беруде 
ақпараттық технологияны пайдалану мен оны басқару, білім беру жүйесінде қолдану.  
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Кіріспе. Қазіргі таңда жағарғы оқу орындарында оқыту процесін, заманауи талаптарға сай семинар және тәжрибелік сабақтарды 
жүргізуді кредиттік технология бойынша  жаңа инновациялық әдістерді қолдануды талап етеді.Осы орайда медицина саласында 
оқытудың негізгі принциптеріде мемлекеттік стандарттарға байланысты жаңа әдістерге негізделген [1,2].  
Оқытудағы инновацияның  жаңа түрлері мен әдістеріндегі, «оқытушы-студент» қарым-қатынасындағы жаңалық, жаңа енгізілім, 
білім беруде ақпараттық технологияны игеру, оқу-тәрбие барысында жаңа жабдықтар енгізу негізгі міндет бола алады [3,4].  
Заманауи медициналық-биологиялық пәндердің барлығыда медицина негізін қалауда  өзінің үлесін қосады. 
Анатомия,гистология,иммунология және патологиялық анатомия молекулярлық деңгейде тіршілік процестерінің механизмдерін 
ашады; визуальды диагностика зерттеулері клиникалық-морфологиялық заңдылықтарды интерпретациялаумен ерекшеленеді; 
инструменталды зерттеулер жүйелердің қызметтік сипаттамасын береді [1,4,5].  
Білім беру үрдісінің сапасын жақсарту мақсатында базалық компетенцияларды меңгеру үшін, жаңа тұрғыдағы инновациялық 
білім беру қарастырылады. Нәтижесінде болашақ дәрігерлер білім компетенцияларын  меңгере отыра, жаңа білімді инновациялы 
дағдыларды  болашақта  медицинаның белгілі саласында табысты қызмет ету үшін қолдануға мүмкіндік алады  [6,7]. 
Осылай, визуальды диагностиканың ары қарай дамуы қандай да бір пәннің немесе олардың топтарының дамуына байланысты 
бола алмайды, себебі емдік іс шараларды, клиникалық позицияларды бағалауда медицинаның барлық салаларының біріктірілген  
тәжірибесін  құрайды.  
Зерттеудің мақсаты. Медицина мамандығында оқып жатқан студенттерге коммуникативті компетенцияның (құзырлықтың) 
жоғары деңгейін қалыптастыруды қамтамасыз ететін және теориялық негіздеу арқылы болашақ дәрігерлерді инновациялық 
оқыту әдісінің сапасын жоғарылату . 
Зерттеу әдістері. Тәжірибелік сабақтарда  проблеманы талқылау және осы топтар арасында дискуссия: ойындық және жарыстыру 
(топ-топқа қарсы, қойылған сұраққа кім дұрыс жауап береді немесе оқытылатын тақырып бойынша студенттердің өзара сұрақ 
қоюы). Зерттеудің барысында студенттердің жұмысын белсендірду, ойлау мен шығармашылықты дамыту ережелері 
қолданылады. 
Зерттеу нәтижелері және оларды талдау. Медицина ғылымы күннен күнге дамып келе жатқан мән-маңызы жоғары 
ғылымдардың қатарында алдыңғы орынды иеленеді. Дәрігер мамандардың ізденісі мен талпынысы болашақта бұл салада ұлы 
жаңалықтардың ашылуына оң ықпал етеді. Ал денсаулық саласының мамандарының жан- жақты болуы, тәнмен қоса жанға ем 
дарытуы деңгейі жоғары білім, кәсіби білік пен дағдыға байланысты.      
Оқытудың инновациялық әдістері – оқу кешендерін меңгеру кезінде  болашақ дәрігерлердің ой пікірін белсенді және  тәжірибелі  
талпынысқа жеткізу болып, мұнда белсенділік тек оқытушы ғана емес, студенттердің көз -қарасы ерекше орында тұрады. 
Визуальды диагностика пәнін меңгерудің ерекшелігі - әрбір сырқат патологиясын немесе нозологиялық бірліктегі  деңгейлерін  
бағалап  зерттеу.     
Негізінен, патологиялық процестің маңыздылығы туралы толық түсінік береді және болашақ кәсіптік қызметінде өте маңызды 
клиникалық-анатомиялық ойлауды қалыптастыру үшін инновациялық әдістерді кеңінен қолдануға мүмкіндік береді.   
Инструментальды зерттеу бөлімінде, болашақ дәрігерлерге жемісті ойлауды жетілдіреді, себебі оқытушы нақты кәсіптік 
проблемаларды  қойып талқылай алады. Бұл кезде оқытушының студенттерге көптеген дұрыс жауаптары бар ашық түрдегі 
сұрақтар қоюға мүмкіндігі бар.  Тек осы креативті қабілеттердің негізі болып табылатын дивергентті ойлауға себепкер болады.  
Әртүрлі инструментальды аспаптар деңгейінде зерттеуге ауысу (ағза құрылымдары мен топаграфиялық орналасуы,патологиялық 
ошақты айқындау) жаңа ІТ-инновациялық әдістерді одан да жоғары дәрежеде пайдалануға және креативті ойлауды 
қалыптастыруға мүмкіндік туғызады. Осы кезеңде патологиялық процесті зерттеу тек Рентген сәулесі, МРТ, КТ және УДЗ   
жиынтығы  арқылы  ғана емес, сонымен қатар басқа да техникалық құралдармен, мультимедиялық проектормен, плазмалық 
панельдермен, интерактивті тақтамен, видеокамерамен қамтамасыз етіледі.   
Инновациялық әдістерде ағза жүйелеріндегі патологияның  барлық бөлімдері бойынша тест-сұрақтары да соңғы орында емес. Бұл 
жұмыс студенттің өзімен немесе оқытушының бақылауымен жүреді, тәжірибелік сабақта немесе оған дайындық кезінде алынған 
білімді  нақты бекітеді.   
Біз бұдан алдыңғы ғылыми зерттеулеріміздің шешімдерінде осы мағлуматтарды келтіргенбіз, «Шағын топтардағы» студенттер 
жұмысының тиімділігі: ойлаудың белгілі еркінділігінде, оқытушыға тәуелсіз болмауда, проблеманы шешу барысында дискуссия  
және дұрыс жауаптарды өзбетінше табуда. Оқытушыға студенттердің осындай топтарында бақылау жүргізу  және қызметтерінің 
күшті және әлсіз жақтарын белгілеу жеткілікті.  
Сабақта қашан да сыни ойлауға баса назар аудару қажет.   Оқытушы тек проблеманы атап көрсетпестен, студенттің ой-елегінен 
өткізіп, терең түсініп және шешім қабылдауына ықпал ету керек. Нәтижесінде студенттің парасатты дамуы арта түседі.  
Теориялық материалды білуі мен қажетті тәжірибелік дағдыларды меңгеруі студенттің белсенділігін арттырады. Қорыта 
келгенде, білім және ғылым, өндірістің шынайы іріктелуі, қоғамымыздың инновациялық факторларының негізі болуы тиіс. 
Сондықтан дәл осы сәттен бастап денсаулық саласының дамуы мен медициналық ғылымда табыстарға жете беру үшін жас 
мамандардың білім алуына, оқулықтардың сапасына айрықша зер салған  жөн. Кезінде алаштың ардақты дәрігерлері  Санжар 
Асфендияров, Жұмағали Тілеуин, Халел Досмұхамедұлы  кәсіби  жағынан  білікті болуымен қатар ұлттың жанын, ішкі дүниесін, 
мұң-мұқтажын түсінуге әр кез даяр болған. Бұдан атақты дәрігер  идеяларының  ұлттық  ойлау  жүйемізде ерекше орын  алып 
отырғанын  көреміз .   
Қорыта айтқанда, оқыту процесінде білім сапасын арттыру, ақпараттық-технологияларды  оқып, үйрену, сараптай келе, 
төмендегідей тұжырымға келеді: 
1) ақпараттық-инновациялы   технологияларды   енгізудің арқасында   оқу процесінде жүйелі түрде  жетістікке жетуге болады;  
2) қазіргі таңда әрбір оқу орнының материалдық-техникалық базасының бүгінгі талапқа сай еместігі жас манадарды дайындауда 
көп кедергі жасауда; 



3)семинар барысында болашақ маманның сыни ойлау өрісі арта түсуі мен оқу  үрдісінде  өзінің  білімі  мен кәсіби  іс-
тәжірбиесіне  инновациялық  технологияларды  пайдалана алады. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПОДГОТОВКЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 
 
Резюме: Уровень экономического и социального развития страны, в первую очередь, определяется их системой образования, 
знаниями своих граждан. Результатом этих требований являются новые инновационные подходы к лекциям семинара по 
кредитным технологиям в медицинском образовании. Инновационный способ обучения - использование новых методов обучения 
в практике взаимоотношений «учитель-ученик» в практической деятельности учебного процесса, содержание инновационного 
образовательного контента, его формы и методы, новизна в учитель-ученике отношения, новое внедрение, использование 
информационных технологий в образовании и их применение в системе образования.  
Ключевые слова: медицина, образовательный процесс, студент-учитель, инновационный подход 
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APPLICATION OF INNOVATIVE EDUCATION IN PREPARING DENTAL STAFF 

 
Resume: The level of economic and social development of the country, first of all, is determined by their educational system, knowledge of 
their citizens. New innovative approaches to the workshop lectures on credit technology in medical education are also the result of these 
requirements. The innovative way of education is the use of new teaching methods in the practice of the "teacher-student" relationship in the 
practical activities of the learning process, the content of innovative educational content, its forms and methods, novelty in the teacher-
student relationship, new introduction, education use of information technology and its application in the education system.  
Keywords: medicine, educational process, student-teacher, innovative approach 
 


