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       Өзектілігі:  
         Материалдарды талдау,жүйелеу және жинау,зерттеулер жүргізу 

және жоспарлаудың жақсы жасалған және ұйымдасқан әдістеріне 

негізделген ғылыми зерттеулерді ұйымдастырудың заманауи 

технологиялары, сонымен қатар ғылымды басқаруға бағытталған 

ғылымды дамытудың заманауи тенденциялары. 

            Дәл осындай зерттеулер алға қойылған сұрақтардың жауабын 

табуға,материалдардың жоғарғы шынайылығын қамтамассыз етуге 

кең мүмкіндікткр ашады.  

 

  



Білімді қалыптастыру: 

 

• ғылыми танудың методологиялық негізі , 

•  ғылыми зерттеудің бағыты мен жүргізілуін  таңдау әдістері, 

•  ғылыми жұмыстың қорытындысын дайындау және ұсыну 

тәртібі,  

• оларды еңгізудің  тиімділігін бағалау,  

• ғылыми  ұжымның жұмысын ұйымдастырудың негізгі 

ұстанымдары. 

 

Қалыптасатын компетенциялар: 



       Практикалық дағдыларды қалыптастыру: 

 

• алынған дағдыларды ғылыми жұмысты дайындау және 

жүргізу  кезінде қолдану;  

•  ұйымдастыру және ғылыми зерттеулерді жүргізу аясындағы 

білімді кәсіптік дағдыларды жүзеге асыруда қолдану; 

• заманауи статистикалық әдістерді және технолгияларды 

қолдану; зерттелетін  құбылыстағы заңдылық және 

тәуелділікті анықтау; 

•  ғылыми зерттеу қорытындыларын талдай білу;  

• ғылыми  зерттеудің қорытындысын  дайындау. 

• ғылыми семинарлар,конференциялар,дөңгелек үстелдер 

жүргізу; 

• презентациямен аудитория алдына шығу. 



Құқықтық негіздер бойынша білімін қалыптастыру : 

 

 

 Ғылым және ғылыми зерттеулер жайлы ҚР нормативтік-

құқықтық актілері 

 ҚР «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі» 

кодексі 



 Тұрғындарға сапалы емдеу-профилактикалық көмек көрсету 

және денсаулық сақтауды дамытуда ғылыми зерттеулердің 

рөлін талқылау;         

 Дәлелді медицинаға заманауи көзқарасты қалыптастыру,оны 

қолданудың техникасы мен технологиясы; 

 Ұйымның ұстанымдарын дайындау және ғылыми зерттеуді 

жүргізу бойынша ұсыныстарды талдауға қатысу; 

 Шағын топтарда  кейстармен жұмыс жасау. 

 
 Коммуникативтік  дағдыларды қалыптастыру: 

 



 Жұмыс барысында зерттеудің 

сараптамалық  әдістерін, компьютерлік 

технологияларды қолдану.  

 Өздігінен  білім алуда интернет 

ресурстарын, on-line оқулықтарды 

кеңінен қолдану және т.б. 

ӨЗІН-ӨЗІ ЖЕТІЛДІРУ:: 



 

• Пәннің алғы реквизиттері: 

экология,қоғамдық денсаулық 

 

• Пәннің соңғы реквизиттері: 
Қоғамдық денсаулық сақтау   

 
      



 Күнделікті бақылау (ауызша сұрау,жазбаша бақылау, 

тестілеу, жағдайлық есептердің шешімін 

тексеру,рефераттар,прецентациялар,баяндамаларды қорғауды 

бағалау,) 

 

 Қорытынды бақылау: қорытындыларды кешенді 

бағалау : 

• - білімді күнделікті бақылау; 

• - тестілеу; 

• - ауызша ( билет бойынша, практикалық дағдыларды тексеру 

және т.б.) 

Бақылау формасы: 


