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Құрастырушы: 
Кенжина назым Касымгалиевна – жоғары санатты дәрігер-терапевт, арнайы 
пәндер оқытушысы 
 

 

Арнайы пәндерден практикалық сабақтарға дайындалған әдістемелік 

нұсқаулықтың алар орны ерекше. Практикалық сабақтарда қолданылатын 

бұл әдістемелік нұсқаулық мазмұнында оқыту мен тәрбие берудің теориясы 

мен тәжірибесінің ғылыми негіздерін, дидактикалық негізгі категориялар 

мәнін терең тануда, оқыту процесінің құрылымын, оны жүзеге асырудың 

заңдылықтары мен принциптерін, оқыту формалары мен әдістерін, 

құралдарын, олардың ерекшеліктерін жан-жақты, жүйелі тануға мүмкіндік 

береді.Әдістемелік нұсқаулық студенттерге теориялық және практикалық 

сабақтарда қолдануға арналған. 
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Алғы сөз 

 

Педагогиканың өз алдына ғылыми білім болуы еліміздің білім беру 

жүйелерінің қазіргі салаларына білімді де, білікті медицина мамандарын 

дайындау ісін жетілдіріп, білім мен тәрбие берудің сапасы мен 

тиімділігін арттырудың қажеттілігінен туындап отыр. Бүгінгі білім беру 

жүйелерін қайта құру жағдайында, өндіріске талап күрделеніп 

отырғанда, болашақ білімді маман қазіргі оқу-тәрбие жүйесінің белсенді 

субъектісі, кәсіби дайындығының міндетін шешуде шығармашылық 

тұрғыдан қатысуы талап етілуде. Осы орайда «Арнайы пәндер» 

студенттердің кәсіби іс-әрекетін ұйымдастыруда өз біліктілігін нәтижеге 

бағыттап – болашақ медициналық мамандардың білімді қажетсінуі мен 

жеке тұлғаның (студенттің) қоғам талабына сай маман болып, 

медицинаның ғылыми негізін терең меңгеруін қамтамасыз етеді. Кәсіби-

медициналық қызметке жан-жақты дайын, бәсекеге қабілетті, жоғары 

білікті маман студенттерді даярлауда «Арнайы пәндер» пәндер ерекше 

орыналады. 

Пәнді оқудың мақсаты–студенттерді медицина ғылымының 

мәселелерін талқылауға бағыттап, медициналык іс-әрекетке жан-жақты 

даярлау. Бұл курсты оқу студенттерге оқыту мен тәрбие берудің 

теориясы мен тәжірибесінің ғылыми негіздерін, дидактикалық негізгі 

категориялар мәнін терең тануда, оқыту процесінің құрылымын, оны 

жүзеге асырудың заңдылықтары мен принциптерін, оқыту формалары 

мен әдістерін, құралдарын, олардың ерекшеліктерін жан-жақты, жүйелі 

тануға мүмкіндік береді. «Арнайы пәндер» курсы – орташа оқу орны 

студенттерін арнайы медициналық білім мен қаруландырып, құзыретті 

маман болып қалыптасуын қамтамасыз етеді. 

 

Глосарии 

Педагог – оқу орындарында сабақ немесе тәрбие жұмысын жүргізетін 

тұлға, ақылшы ұстаз,баланы тәрбиелейтін, оқытатын маман. 

Білім беру – табиғат пен қоғам жайында жинақталған білім жүйесін жеке 

адамның меңгеруі және оны өмірде тиімді етіп қолдана білуі. Білім беру 

ұғымын педагогикаға тұңғыш еңгізген – И.Песталоцци. 

Білім беру – оқыту мен тәрбие жұмысын біріктіретін және жеке бастың 

дамуына ықпал жасайтын процесс. 

Білім беру – білім беру ісі шеберлікке, дағдыға баулудан белгілі бір кәсіпке, 

мамандыққа үйретумен тиянақталады. 

Білім беру – қоғам мүшелірінің адамгершілік, интеллектуалдық, мәдени 

және дене дамуымен кәсіби біліктілігінің жоғары деңгейіне қол 

жеткізуді мақсат ететін үздіксіз тәрбиелеумен оқыту процесі. 

Оқыту – білім, білік, әрекет дағдыларын үйрету мен меңгерту процесі, өмір 

мен еңбекке бейімді етіп даярлаудың негізгі қүралы. Оқыту процесінде 



4 

 

білім мен тэрбие мақсаттары жүзегеасады. Оқыту екі жақты, біртекті 

процесс: 

1.Оқытушы оқушыларға білім беріп, іскерлік, дағдыға үйретеді. 

2.Оқушы таным міндеттерін жете түсініп, жаңа білімді, іскерлікті, 

дағдыны игереді және оларды өмірде қолданады. 

Оқыту – екі жақты процесс. Оқыту оқушы мен мұғалімнің өзара бірлесіп 

жасайтын әрекетінен тұратын күрделі процесс. Өйткені, оқыту-мұғалімнің 

білім берудегі негізгі іс-әрекеті болса, оқу-баланың өзіндік танымдық, 

практикалық әрекеті. Оқушының таным әрекеті мұғалімнің басшылығы 

арқасында ғана жүзеге асады. 

Оқыту – білім алушылардың оқу-танымдық іс-әрекетін басқаратын, 

ұйымдастыратын оқытушының мақсатты түрде бағытталған, арнайы 

ұйымдастырылған ісі. Оқытудың мақсаты – әрбір студенттердің білім 

алуын тиімді етіп ұйымдастыру. 

Оқыту үрдісі – оқушыға білім, тәрбие берудің және оны дамытудың 

мақсаттары шешілетін мақсатты бағытталған, бірізді өзгеріп отыратын 

мұғалім мен оқушылардың өзара әрекеттестігі. 

Оқыту принциптері – оқытудың мазмұнына, ұйымдастырылуына және 

әдістемесіне қойылатын талаптар жүйесін анықтайтын, негізгі 

жағдайлар. 

Әдіс – оқу-тәрбие жұмыстарының алдында тұрған міндеттерді дұрыс 

орындау үшін мұғалім мен оқушылардың бірлесіп жұмыс істеу үшін 

қолданатын тәсілдері. 

Тәсіл – оқыту әдісінің элементі. 

Өздігінен білім алу – бұл адамның мақсатқа бағытталған арнайы міндет 

көздеген жұмысы, өздігінен білім алу адамның өзі қызығатын мәселеге 

байланысты ізденіп, қажетті білімді меңгеруі, сонымен қатар, арнайы 

өзін өзі жетілдіру арқылы білімін жетілдіру болып табылады. 

Жеке адамның дамуы – ішкі және сыртқы басқарылатын және 

басқарылмайтын факторлардың ықпалымен жеке адамның қалыптасып 

жетілу процесі. Жеке адамның дамуы мен жетілуінде мақсатты түрде 

жүргізілетін тәрбие және оқыту процессі шешуші рөл атқарады. 

Педагогика ғылымы – жан-жақты тәрбие, білім беру, оқыту 

процестерінің заңдылықтарын зерттйтін ғылым. 

Әдіс –  белгілі бір мақсатты жүзеге асыру үшін жасалған әрекет ету тәсілі. 

Әдістеме – гректілінен алынған таным жолы деген мағынада 

қолданылады. Метод түбірінен шыққан «Методика» термині аударғанда 

«әдістеме» мағынасын береді. 

Методология – әдістер жүйесі туралы ілім, теориялық, практикалық 

әрекетті жасау, ұйымдастырудың негізімен тәсілдерінің жүйесі. 

Методология – дүниені танып білу тәсілдері туралы ілім. 

Ғылымның методологиясы – ғылыми зерттеу әдістерін,белгілі  бір 

ғылымның пәнін зерттеу кезінде басшылыққа алынатын ұстанымдарды 
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анықтайды. 

Әдіснама – танымға жету мен оны құру тәсілі болып табылады 

Тәрбиелеу – әрбір оқушының ғылыми көзқарасын, адамгершілігін, 

белсенді шығармашылығын және әлеуметті кемелденген жоғарғы 

адамгершіліктегі үйлесімді дамыған тұлғасын дамытуды мақсат етеді. 

Тәрбие – көп жақты процесс. Жасөспірімдері азамат етіп тәрбиелеу, 

қоғамдық пайдалы еңбекке әзірлеу процесі қоғамның барлық 

азаматтарының міндеті, жанұя және жұртшылықпен бірлесіп атқаратын 

ортақ мақсаты. 

Тәрбие – мақсатты, арнайы ұйымдастырылған жан-жақты үйлесімді 

дамыған тұлғаны қалыптастырудағы адамзаттың өмір сүру барысында 

жинақтаған әлеуметтік тәжірибесін кейінгі буынға меңгерту процесі. 
Индивид – латын тілінен аударғанда “жекелік” деген мағынаны білдіреді. 
Жекетұлға – әлеуметтік қатынастармен саналы іс-әрекеттердің субъектісі 

Жеке тұлғаның ерекшелігі дегеніміз – оның өзіне тән мінез -құлқындағы, 

іс-әрекетіндегі, көзқарасындағы ерекшелігімен даралануы. 

Орта – адам дамуына табиғи және әлеуметтік жағынан ықпал ететін 

құбылыс. 

Әлеуметтік орта – жеке адамның мінез-құлқының дамуына ықпал 

жасайтын әлеуметтік қатынас, олардың көп қырлы іс-әрекеттері. 

Табиғи орта – бұл түрлі табиғат жағдайының адам тұрмысына қызметіне 

ықпал жасауы. 

Технология – бір істегі, шеберліктеп, өнердегі әдіс жиынтығы, (Түсіндірме 

сөздік). 

Технология – бұл өнер, шеберлік, біліктілік, жағдайды өзгерту, өңдеу 

әдістерінің жиынтығы. (В.М.Шепель) 

Педагогикалық технология - оқыту түрін, тәсілдерін, әдістерін, 

жолдарын арнайы анықтайтын психологиялық - педагогикалық нұсқау 

жиынтығы. Ол - педагогикалық даму барысын ұйымдастыратын әдістеме 

құралы (Б.Т.Лихачев). 

Педагогикалық технология – мұғалімдер мен оқушылар үшін жұмыс 

орны дайындалған, жан-жақты ескерілген, оқу процесін, педагогикалық 

қызметті жобалауды, ұйымдастыру мен өткізуге арналған үлгі. 

(В.М.Монахов). 

Тұлға – жеке адамның мақсатының орындалуы, ерік-жігерінің іске асуы, 

өзі жөніндегі ойын, еркін іске асыруға дайындығы және оны іске 

асыруының нәтижесі. 

Даму – жеке адамды жетілдірудің өте күрделі және диалектикалық процесі. 

Колледж – жалпы орта және техникалық пен кәсіптік білім берудің 

немесе орта білімнен кейінгі білім берудің білім беретін оқу 

бағдарламаларын іске асыратын оқу орны; 

Магистратура – тиісті мамандығы бойынша "магистр" академиялық 

дәрежесі беріле отырып, ғылыми және педагог кадрлар даярлауға 
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бағытталған, жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің кәсіптік білім 

беретін оқу бағдарламасы; 

Оқу бағдарламасы – әрбір оқу пәні (сабақ) бойынша меңгерілуге тиісті 

білімнің, шеберліктің, дағдылар мен біліктіліктің мазмұны мен көлемін 

айқындайтын бағдарлама; 

Оқу жоспары – білім берудің тиісті деңгейіндегі оқу пәндерінің 

тізбесімен көлемін, оларды зерделеу тәртібі мен бақылау нысандарын 

реттейтін құжат; 

Орта білім - азаматтардың Қазақстан Республикасының Конституциясы 

мен кепілдік берілген, білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті 

стандарттарына сәйкес бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім 

берудің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын меңгеруі нәтижесінде 

алатын білімі; 

Принцип дегеніміз – адамның нақты іс-әрекетінде басшылыққа алатын 

алғы шарты, негізгі ережесі. 

Мақсат – ол саналы түрде педагогикалық іс-әрекеттің алдын-ала 

болжамданған нәтижесі, бірнәрсеге ұмтылу, іске асыру. 

Жан-жақты дамыған тұлғаны тәрбиелеу – ішкі дүние байлығымен 

моральдық жағынан таза, денесі шыныққан, өзінің психологиялық, 

адамгершілік қасиеттерін шындай білетін, өмірде кездесетін мәселелерді, 

қиындықтарды жеңе білетін адамды тәрбиелеу. 

Тәрбие құралдары дегеніміз – оқушының адамдық қасиеттерін 

қалыптастыратын, мұғаліммен баланың санасына тәуелсіз 

материалдар. 

«Дамыта оқыту деп – оқыту мақсаты, міндеттері, әдіс-тәсілдері баланың 

даму заңдылықтарына сәйкестендірілген оқытуды» атайды. 

Танымдық белсенділік дегеніміз – оқушының оқуға, білімге деген ынта-

ықыласының, құштарлығының ерекше көрінісі. 

Психологиялык аспект – белсенділік адамның жаңа қарым-қатынасына 

айналады, бұл адам жеке тұлға ретінде көрінгенде және белсенді әрекет 

қарым-қатынас иесі болған жағдайда болады. 

Педагогикалық аспектідегі – белсенділік баланың таным іс-әрекетіне 

деген қатынасын сипаттайды. 

Әлеуметтік тұлғалық аспект – белсенділік болмыстың қоғамдық 

формаларын құруға және адамның қоғамдық мәнін жүзеге асыруға 

бағытталған іс-әрекет болып табылады. 

Ақыл - ой белсенділігі элементарлы іс - әрекеттен бастап 

шығармашылықтың күрделі түріне дейінгі барлық деңгейдегі нағыз 

әмбебап іс - әрекет шарты болып табылады 

Үйдегі оқу жұмысы – оқушылардың үйде өз бетімен орындайтын оқу 

жұмыстары сыныпта өткен сабақтардың жалғасы ретінде саналады. 

 

МЕДИЦИНАЛЫҚ  БІЛІМ  БЕРУДЕ  RESEARCH - BASED  LEARNING  
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(RBL) ТӘСІЛІН ҚОЛДАНУДЫҢ  ҒЫЛЫМИ – ӘДІСТЕМЕЛІК  НЕГІЗДЕРІ  

     RBL – (Research based learning) алған білімі мен іскерлігін практикада 

және жаңа жағдайларда қолдануға мүмкіндік береді. Білім алу барысында 

студенттерде тұлғаның кәсіби бағытын сипаттайтын ойлау қабілеті 

қалыптасады. Болашақ медициналық қызметкерлерінде жаңашылдыққа, 

ізденіске, мәселені қоюға бағытталған кәсіби ой қалыптасуы керек. 

Ғылыми бағытталған білім беру процессінде әр түрлі арнайы электрондық 

базалар (PubMed, Medline, Embase, Cochrane.org) қолданылады. Қолдану 

тәсіліне тоқталатын болсақ, PubMed электрондық базасынан, өз 

сабағымызға қажетті ақпараттар алу үшін Google іздеу парақшасына 

пабмед.ру сөзін енгіземіз, сол кезде төмендегідей интерфейс шығады егер 

ақпараттар саны өте көп болған жағдайда, себебі, мұнда 1960 жылдардан 

бергі ғылыми зерттеулерден алынаған медициналық мәдліметтер 

сақталады, фильтрді қолданып, шыққан жылына, зерттеу түріне, толық 

тегін тақырып түрлерін таңдай отырып, мақала санын шектеуге болады. 

 
     

      Research-based learning (RBL) – білім алушыларда негізгі зерттеу 

дағдыларын дамытуға, денсаулық сақтау жүйесінде инновациялық - белсенді 

мамандарды дайындаудағы жаңа бағыт, оқытудың жаңа әдістемесі болып 

табылады. RBL негізінде білім алушылардың білім бағдарламасына ғылыми 

зерттеу бөлімдерін енгізу болып табылады. Бұл білім технологиясы арқылы 

білім алушыларды медициналық оқу орнында өтетін ғылыми зерттеу 

жұмысына қатыстырады. Басқа салаларға қарағанда денсаулық сақтау 
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саласында инновациялық оқу әдістері арқылы туындаған мәселелерді 

шешудің жаңа жолдары, медицина қызметкерлерінің білімін үнемі 

жетілдіруді қажет етеді. Төмендегі Embase базасында да көптеген 

мәліметттер болады. 

 

 
      

     Компетентті оқытушының маңызды қасиеті - оқытушының жоғары кәсіби 

деңгейі. Оның қызметінің басты бағыты - жоғары кәсіби парыз. 

Оқытушылардың біліктілігін бағалаудың маңызды критерийі олардың оқыту 

әдістемесінде теориялық білім мен практикалық дағдыларды біріктіре білуі 

болып табылады. Оқытушының құзыреттілік деңгейі базалық біліммен, 

кейіннен өздігінен білім алуымен, ғылыми дәрежесі мен ғылыми атағының 

болуымен, педагогикалық жұмыс өтілімен, белгілі бір салада практикалық 

жұмыс тәжірибесімен айқындалады. Сонымен, оқытушының құзыреттілігі 

неғұрлым жоғары болса, қоғам соғұрлым білікті маман алады және жаңа 

буын маманын қалыптастыру үшін орта медициналық білім беру мәселесі 

тезірек шешіледі. 

     Research-based learning (RBL) – білім алушыларда негізгі зерттеу 

дағдыларын дамытуға, денсаулық сақтау жүйесінде инновациялық - белсенді 

мамандарды дайындаудағы жаңа бағыт, оқытудың жаңа әдістемесі болып 

табылады. RBL негізінде білім алушылардың білім бағдарламасына ғылыми 

зерттеу бөлімдерін енгізу болып табылады. Бұл білім технологиясы арқылы 

білім алушыларды медициналық оқу орнында өтетін ғылыми зерттеу 

жұмысына қатыстырады. Басқа салаларға қарағанда денсаулық сақтау 

саласында инновациялық оқу әдістері арқылы туындаған мәселелерді 

шешудің жаңа жолдары, медицина қызметкерлерінің білімін үнемі 

жетілдіруді қажет етеді. Республикамыздағы денсаулық сақтау саласындағы 

ғылымның дамуы мен инновациялық технологияларды енгізу медицина 
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саласындағы мамандардың ғылыми белсенділігін арттыру үшін қолайлы 

жағдайды қалыптастыруды қажет етеді.  

Маманданған медициналық қызметкерлердің дамуында тиімді медициналық 

оқыту жүйесінің орны ерекше. Дәстүрлі ғылыми зерттеудің дәлелділік 

деңгейіне байланысты иерархиясы: 

 
      Мақсаты: Инновациялық оқу әдістері арқылы маманның туындаған 

мәселесін жүйелі түрде шешу, жаңа технологияларды енгізу мен тиімділігін 

бағалау, зерттеу нәтижелерін талдау, сонымен қатар өзін өзі жетілдіру мен 

өзін-өзі оқыту дағдыларын қалыптастыру, жеке тұлға ретінде даму және 

көріну. 

     Әдістері: Ғылыми - бағытталған оқыту білім алушыға зерттеу дағдыларын 

алдымен оқытушы нұсқауымен меңгеруге көмектеседі, ал содан кейін 

студенттер өздігінен зерттеу жұмыстарын жүргізе алуы тиіс, бұл кезде олар 

тек қана білімі мен мүмкіндіктерін ғана емес, сонымен қатар зерттелген 

үрдістің механизмін түсіну арқылы зерттеу жүргізу дағдыларын меңгереді.  

Ғылыми - бағытталған оқыту арқылы білім алушы ғылыми әдебиетті оқу мен 

талдау, негізгі сұрақтарды анықтау, ғылыми зерттеу жұмыстарын жоспарлау, 

зерттеуді өткізу, нәтижелерді дұрыс талдау мен көрсетуді үйренеді. Зерттеу 

әдісі білім алушыларды танымдық әректеттер мен ізденіс жолымен оқыту 

үрдісін білдіреді, оқытушы нақты бір практикалық сұрақтарды таңдап, өз 

бетімен творчестволық шешім қабылдауын талап етеді. Жүйелі шолу 

дәлелділіктің ең жоғарғы сатысы, клиникалық протоколддағы емдік 

шараларға дәлелділік деңгейі бойынша жүйелі шолудан өткен препараттар 

енгізілуі керек. 
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      Студенттер зерттеудің барлық этаптарына қатысады: гипотезалар 

құрастыру, жоспарлау оны тексеру, алынған мәліметтерді талдау. Ғылыми 

ізденіс жасауға көмектеседі, бұл, өз бетімен жұмыстануда қызығушылықты 

қалыптастырудың талабы болып табылады. Білім алушыларөздері зерттешуі 

ролін атқарады. Зерттеу процессінің барлық кезеңдерінен өту арқылы 

оқиды. Гипотеза құрастырмас бұрын, өзі таңдаған тақырып бойынша 

біріншілік зерттеу жүргізеді, одан соң электрондық базалар арқылы шолулар 

жасап, нәтежесін бағалайды. 

     Бұл әдістің өзектілігі қазіргі кезде білім беру процессін жоғары деңгейде 

іске асыру замануи технологияларды енгізусіз мүмкін болмайтындығында, 

тек сол арқылы ғана нәтежелі болмақ. Үздіксіз білім алу – жеке тұлғаның 

өмір бойы білім алу арқылы жеке және қоғам қажеттілігіне сай келетін өсу 

процессі. Білім беру қазіргі кезде қарқынды даму үстінде, білім жүйесінің 

жаңа деңгейін қалыптастыруда. 

     Студенттерді өз бетімен білім алуға ғылыми тұрғыдан ұмытылдыратын 

әдістердің бірі - Research based learning болып табылады. Кең көлемді 

рандомизациялық зерттеулер мәліметтері бойынша, RBL - мамандарды 

дайындаудың дәстүрлі түрімен салыстырғанда жоғары нәтежелер береді.  

    RBL - АҚШ, Германия, Бельгия, Ұлыбритания, Израиль, Финляндия 

сияқты шет елдердің білім беру орындарында өте жетік дамыған. Ғылыми 

еңбектерді тақырыбы және автордвң аты жөнін енгізу арқылы SCOPUS 

базасынан іздестіру арқылы нақты клиникалық шешім қабылдау үшін сапасы 

жағынан нәтежесі тиімді болатын зерттеулер туындысын алуға болады. 
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Ресей педагогикалық қоғамдастығы да білім беру процесстеріне Ғылыми 

бағытталған әдісті белсенді енгізуде. Жалпы білім берудің мемлекеттік 

стандартында зерттеу мен әдістемелік біліктілікті қалыптастыру талабы бар. 

Дегенмен, білім алушыларға зерттеу ісін ұйымдастыруда белгілі бір 

қиындықтар бар. 

     Біліктілікті қалыптастыруды бірнеше бағытта дамытуға болады. Бұл 

біліктіліктер: 

- Білім алушылардың оқу бағдарламасын жетік меңгеруге; 

- Ғылыми-зерттеу жұмыстар жасауға; 

- Конкурстар мен олимпиадаларға қатысуға бейімдейді. 
Бұл әдісте келесі сұрақтар талданады: 

Оқытушылар колледж қызметінің екі негізгі бағытын, зерттеу мен білім 

беруді қалай біріктіреді? 

Оқытушылар студенттерге зерттеу жасау үшін қандай мүмкіндіктер 

ұсынадады? 

Зерттеу мен білім беруді біріктіру нәтежесінде қандай мәселелер мен 

мүмкіндіктер туындайды? 

Зерттеуге бағыттап білім беру колледждің мақсатына жетуде қандай көмегі 

болуы мүмкін? 

     Білім берудің жаңа стандарттарындағы Ғылыми бағытталған әдіс (RBL) 

негізінде студенттердің өз бетімен жұмыстануы мен оқу нәтежесіне 

жауапкершілікті  өзіне алуы жатады. Ғылыми бағытталған әдіс жүйелі 

және пән аралық тығыз байланысты. Оның негізінде болашақ маман 

ретіндегі қызметінің ең басты біліктілігі қалыптасады,  кәсіби білім алу 

сапасын жоғарылатуға қажетті жағдайы болады.  

     RBL – әдісі студентке өз бетімен білімін толықтыруға, жұмыс 

орындарында тез бейімделуге мүмкіндік береді, өз қызметін жоспарлауға, 

ұйымдастыруды, кәсіби мәселені шешуге үйретеді. Оқу процессінде 

оқытушы ролі өзгереді, білім алушының қабілеті мен ерекшелігін есепке 
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алуы керек. Ол ынталандырып, кеңес беріп, оқу процессін бақылауға 

алады. Студентке білімнің - өмір қажеттілігі екенін түсінетіндей қылып 

үйретуі керек. 

     RBL - әдісімен оқытудан күтілетін нәтеже – медиициналық білім беру 

орындарында бәсекеге қабілеттілікті жоғарылату. RBL-әдісінің маңызды 

міндетінің бірі – студенттің өз бетімен жұмыстануы мен белсенділік 

танытуына жағдай жасау.  

Білім алушы өз кезегінде: 

- Берген ақпаратты игереді, тапсырмаларды оқытушы көмегімен, топпен 

және жеке орындайды;  

- Өз бетімен ойлануға тырысады;  

- Жаңалықты білуге, ізденіс  жасауға бастама көрсетеді, өз бетімен білім 

алумен айналысады.  

- Адамгершілік қатынас тәжірибесін иеленеді;  

- Өзін өзі дамытады;  

- Сөйлесу тәсілін үйренеді.  

Оқытушының атқаратын ролі: 

- RBL – әдісі арқылы  білім алушыға ішкі потенциалын ашуға 

көмектеседі; 

- өз тәжірибесін беріп, өзін өзі тәрбиелеуге ынталандырады;  

- қиын жағдайлардан жол табуға көмектеседі; 

- өзара байланыс нәтежесінде оқушының дамуы қамтамасыз етіледі; 

- білімін, өмірлік тәжірибесін, ғылыми білім негізін мақсатты түрде 

қолданады;  

- білімі, дағдысы мен іскерлігін меңгеру процессін басқарады;  

- тұлғалық дамуына жағдай жасайды (көңіл бөлу, ойлау қабілеті).  

 

 

Медицина мамандарын дайындау отандық білім берудің жалпы миссиясы 
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болуы керек. Ол мамандар тағдырына, колледж рейтингісіне, және 

соңында тұтас цивилизацияның тұрақты дамуына әсер етеді. Мысалы, 

терапия пәні бойынша студенттер жүйелі шолу жасау арқылы осы әдісті 

қолдану оқу платформасында PubMed сайтынан нақты ғылыми фактілерге 

негізделген ақпараттарды табады. Нәтежелер дағдылардың дамуына, 

кәсіби аралық байланыс, творчестволық қабілетті күшейтуге, ал 

ынталандыру тәсілі білім беруді жақсартудың себебі болатынын көрсетті.  

     RBL – әдісін қолдануда студенттер болашақ кәсіби қызметінің 

жағдайын сипаттайтын түсінік алады. Кәсіби бағытта интеграциялық білім 

беру, көптеген сұрақтардың жауабын табады. 

     Ғылыми зерттеулерде студенттің білім алуына қалай әсер етуі мүмкін 

екендігіне көңіл аударылған.Оқытушы сұрақ пен тапсырмалар дайындап, 

нақты ситуациялық проблемаларды шеше 

алады. https://www.edutopia.org/pbl-research-annotated-bibliography#barron2 

 

 
 

     RBL – әдісі арқылы түрлі творчестволық жұмыстар технологиясын 

игереді (шолулар, рефераттар, ғылыми тақырыпты бағытталған 

баяндамалар). RBL тәсілімен оқыту бір жағынан түрлі әдістерді 

қолдануды, ал, екінші жағынан ғылымның әр түрлі бағыттары бойынша 

интеграциялық білімді қарастырады. Осы жағдайда студенттер зерттеуші 

ролін атқарады, таным құралы ретінде  компьютерді қолданып, ақпараттар 

жинайды, өз білімін талдайды және ұйымдастырады. Ғылыми бағытталған 

білім беруде инновациялық әдістерді қолдану жоғары біліктілікті 

https://www.edutopia.org/pbl-research-annotated-bibliography#barron2
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мамандар дайындауға қажетті жағдай болып табылады. 

       Арнайы пәндерді оқыту процессіне енгізу мақсатында RBL – әдісін 

қолдану жолдары мен мүмкіндігі анықталды, әзірлеу тәсілі пәннің оқу 

әдістемелік базасына енгізілді, студенттерге ғылыми ақпараттарға өз 

бетімен ізденіс қабілеттіліктері қалыптастырылды, көп көлемді 

ақпараттарды талдауға дағдыланды, жүргізілген зерттеулер, ем 

процедуралары нәтежесін ғылыми негіздеуге үйренді, сауатылығын 

арттырып, халықаралық тәжірибе алмасуға қол жеткізді. 

Колледж базасында мамандар дайындау, «Студенттермен ғылыми ізденіс 

жасау» тақырыбына оқытушылар білімін жетілдіру, арнайы пәндер бойынша 

өткізу түрлерін талқылау, оқыту қорлары мен қажетті жағдайларды бағалау 

жұмыстары жүргізілуі керек. SWOD талдау әдісі қолданылып, мықты және 

әлсіз тұстары, мүмкіндіктер мен кеделгілер анықталуы тиіс. Білім беру ісінде 

RBL әдісімен интеграциялау мүмкіншілігі, бақылау мен мониторингті 

бағалау қаралады. Арнайы пәндер оқу әдістемелік кешеніне енгізіліп, 

бақылау түрі, бағалау критериилері және т.б., анықталып, жүзеге асыру 

жолдарының схемасы көрсетіледі  – 1-ші суретті қараңыз. 

Нәтежесін талқылау. Әдісті қолдану тек студенттер үшін ғана емес, 

сонымен қатар оқытушыларға, клиницистерге, қоғамдық денсаулық сақтау 

дәрігерлеріне де ұсынылады. 
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     RBL - әдісін білім беру процессіне қолдану студенттердің өз бетімен 

жұмыс жасау түрінде (СӨЖ), практикалық сабақтарда,  оқытушылардың 

біліктілігін жоғарылату курстарында жүзеге асырылады. 

Мамандарды дайындауда ғылыми бағытталған әдісті қолдану арқылы 

мынадай нәтежелерге қол жеткізуге болады: 

- Әдебиеттік шолу басылымдарын дайындау; 

- дәлелді медицинамен, коммуникативті дағдылармен интеграциялық 

байланыс орнату; 

- талдау жүргізу, ғылыми жұмыстарға рецензия жазу; 

- қазіргі ғылыми ақпараттарды қолданып, емдеу ісін бағалай білу; 

- ғылыми жобаларды дайындау және қатысу. 

     Алдына қойған мақсаты орындау үшін студенттер интернет – көздері 

арқылы дәлелдік базасы бар, ғылыми әдебиеттерге, рецензиялы журналдарға 

әдеби шолу және т.б., жасай алады. Білім беруде, оқытушы ақпарат көзі 

болып саналатындықтан, мәлімет тек қана дәлелденген ғылыми фактілерге 

негізделуі керек. 

Оқыту дұрыс жолға қойылса, студенттердің зерттеу, аналитикалық ойлау 

қабілетін дамытады, мәлімет пен дәлелді электрондық ақпараттар 

базасынан іздестіруді және оны әрі қарай ғылыми негізделген клиникалық 

шешім қабылдауға қолданады. Зерттеу дағдыларын қалыптастыру үшін 

оқытушы осындай дағдыларға өзі ие болуы керек.  

Творчестволық ойға қабілеті бар, оқытушы-зерттеушілер, жаңа стандартты 

емес шешімдер тауып, бүгінгі студенттерге E-Learning арқылы іздеу 

бастамасын көтеруге және ғылыми ақпараттарды өңдеуге, білім 

алушыларға зерттеу дағдыларын жүзеге асыруға жетекші ретінде 

көмектесуге дайын болуы керек (RbL). 

Сондықтан, медициналық мамандар дайындауда RBL әдісін қолдану,  

білім алушылар ғылыми зерттеуге тікелей қатысатындықтан, клиникалық 

жұмыс орындарында ғылыми дәлел принциптерін қолдану дағдысын 

қалыптастырады – Evidence Based Medicine. 

    RBL оқыту әдісі көптеген дүние жүзіндегі оқу орындарында кеңінен 

қолданылады. RBL оқыту әдісін қолдану арқылы білім алушыларда 

тәжірибелік дағдылар мен мүмкіндіктерін дамытады.   

     RBL оқыту әдісі білім алушының әртүрлі деңгейлерінде зерттеу 

дағдыларын меңгеру біліктілігін толығымен иемденуіне көмектеседі. 

 Қорытындлай келе, оқыту процессіне ғылыми-бағытталған әдісті 

енгізуді, замануи технологияларды пайдалану арқылы, білім беру үрдісінде 

болашақ мамандарды қазіргі медициналық емдеу орындары талап ететін 

біліктілікке қол жеткізе алатындай етіп құру керек. 

Сурет 1. RBL әдісімен оқытуды енгізудің кезеңдері: 
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RBL тәсілімен Тәжірибелікке сабақ әдістемесін дайындау үлгісі 

Мақсаты:  

- тақырып бойынша өз бетімен іздестіру іс-әрекеті аяқталғаннан кейін 

(медициналық және ғылыми ақпаратты іздеудегі сыни ойлау компоненті);  

RBL

мониторинг

7.Оқытушылардың 
өзіндік талдауы, 

ағымдағы 
нәтежелерді талдау, 
қорытынды SWOD -

анализ

6.Білім берудің нақты 
кезеңдерін құрастырудың 

пилотты жобасы, 
практикаға енгізу.

5.Өткізу түріне сабақ 
хронометражын реттестіру, RBL-

әдісімен өткізуді бағалаудың айқын 
критериін дайындау.

4. Оқытушылар құрамын теориялық 
жағынан дайындау, нормативтік-құқықтық 
реттестіру, ПОӘК енгізу, бекіту, модульдау, 

сипаттау және әдістемелік бағыттау.

3.Оқытушылар құрамын ғылыми бағытталған 
әдіснамасын есепке ала отырып, білікктілігін 
арттыруды қайта қарау, жобалау, өткізу түрін 

анықтау.

2.Мәліметтер қорының, дәлелді медицина 
материалдарының, кітапхана мүмкіншілігі мен 

пән бойынша ғылыми журналдар қол 
жетімділігіне талдау жасау

1.Білім беру процессінде ғылыми бағытталған әдістің 
интеграциялық жолдарын іздестіру. Ғылымми 
компетенцияларын толық және анық сипаттау.
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- ғылыми зерттеудің негізгі замануй әдістері бойынша және оны 

медициналық практика мен ғылыми зерттеулерде қолданылуын көрсетеді 

(мәселелерді шешу және талдау компоненттері); 

- ғылыми хабарламаны ұсыну және қорғау дағдыларын қалыптастыру 

(зерттеу нәтижелерін тіркеу және ақпаратты тарату компоненті) білімдерін 

көрсетеді. 

Оқыту міндеті: 

- ғылыи-зерттеу, үздіксіз кәсіби даму, жалпы білім беруді, кәсіби және  

коммуникативті дағдылары бойынша құзыреттіліктерін қалыптастыру; 

- зерттеу дағдыларын игеруін сипаттайтын өзіндік ғылыми зерттеуін жазу 

және қорғау;  

- RBL тәсілімен алынған теориялық білімдерін, «Тыныс алу жүйесінің 

аурулары» бөлімі бойынша алынған нәтежелер талдауларын «Ішкі 

аурулар» пәнінің практикалық сабақ тапсырмаларын орындау кезінде 

қолдану. 

Өткізу түрі:  

өз бетімен іздестіру іс-әрекетін жүргізу (RBL),тақырып сұрақтарын оқу және 

«Тыныс алу жүйесінің аурулары» бойынша замануй әдістері жөнінде 

хабарлама жасау, хабарламаны баяндау және қорғау, талқылау. 

 

Тақырып бойынша тапсырма:  

 

№1 тапсырма: Медициналық немесе ғылыми зерттеулерде қолданылатын 

тыныс алу жүйесі ауруларының замануй тексеру әдістері. 

№2 тапсырма: Медициналық немесе ғылыми зерттеулерде қолданылатын 

тыныс алу жүйесі ауруларына жүргізілетін лабораториялық және аспаптық 

тексерулерге науқастарды дайындау әдістері. 

№3тапсырма: Медициналық немесе ғылыми зерттеулерде қолданылатын 

тыныс алу жүйесі ауруларына жүргізілетін қақырықты зерттеу әдістері. 

№4тапсырма: Медициналық немесе ғылыми зерттеулерде қолданылатын 

тыныс алу жүйесі ауруларына жасалатын мейіргерлік күтім. 

 

Тапсырманы орындау құрылымы.  

1. «Тыныс алу жүйесінің ауруларын қосымша зерттеу әдістері» туралы 

мәліметтерді оқу (оқулықты қолданыңыздар). 

2. Медициналық практикада немесе ғылыми зерттеулерде тыныс жүйесі 

ауруларын қосымша тексеру әдістерін қолдану нәтижелерін ұсынатын 

ғылыми мерзімді басылымдар дерек көздерінен мақалалар табыңыздар. 

3. Хабарламаңыңызға қосатын, өз ойларыңызша өте қызықты деп санайтын 

2-3 мақаланы таңдап алыңыздар. 

4. Мақалада сипатталған зерттеу нәтежелерін сыни бағалаңыздар. 

5. Ғылыми зерттеулерде қолданылатын ғылыми терминологияны қолданып, 

мақалаларға қысқаша сыни пікір жазыңыздар. 
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6. Іздеу жұмысының нәтижелерін хабарлама түрінде талаптарға сәйкес 

тіркеңіздер. 

7. Ақпаратты қорытындылап, ұсынымға және қорғауға арналған 

хабарламаңыздың презентациясын дайындаңыздар. 

 

RBL бойынша жоба/ғылыми хабарламаны бағалау парағы 

ОКП 

__________________________________________________________________

____ 

Оқытушының аты-жөні 

______________________________________________________ 

Оқу тобы_________  мамандығы _______,  күні  ________ 

Пән 

__________________________________________________________________

_ 

Сабақ тақырыбы: 

____________________________________________________________ 

RBL бойынша жоба/ғылыми хабарлама тақырыбы: 

________________________________ 

__________________________________________________________________

___________ 

№ Бағалау параметрлері Орын

далма

ған 

Толық 

емес 

Толық Комментар

ии 

1.  Таңдаған жобаның тақырыпұа сай 

келуі 

0 3 6  

2. Таңдаған тақырыптың өзектілігі 0 3 6  

3. Жоспардың болуы 0 3 6  

4. Логикалық тұрғыдан 

қонымдылығы 

0 3 6  

5. Сауатты түрде өрнектелуі 0 3 6  

6. Жұмыстың өз бетімен орындалуы 0 3 6  

7. Жоба дизайнын (таңдау) анықтау 0 3 6  

8. Жеке материалдарын қолдануы 0 3 6  

9. Қорытындының негізделуі 0 3 6  

10

. 

Қорытынды аргументтілігі 0 3 6  

11

. 

Әдебиеттер тізімі 0 3 6  
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12

. 

Әдебиеттер тізімін (сілтемелер) 

қолдану толықтылығы 

0 3 6  

13

. 

Тақырыпты ашу тереңдігі, 

медицинаның басқа салалық 

білімдерін тартуы 

0 5 10  

14

. 

Жобаның практикалық 

құндылығы  

0 5 10  

15

. 

Барлығының қорғауға, 

талқылауға, қатысуы 

0 4 8  

 

Қорытынды бағалау: 

 

№ Ғылыми хабарлама жобасын 

дайындаушылардың аты жөні 

Д 

Қанағат-

сыз 

С 

Қанағат-

лық 

В 

Жақсы 

А 

Өте 

жақсы 

1.       

2.      

3.      

4.      

 

Оқытушы         Қолы 
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Кері байланыс 

RBL сабағының нәтежесі бойынша білім алушыларға сауалнама 

1. Сіз бұрын RBL әдісімен оқумен кездестіңіз бе? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________________________________________________ 

2. RBL әдіснамасына қатысу Сіздің дамуыңызға әсер етті ме: 

Ғылыми 

ойлану 

(+/-) 

Клиникалық 

ойлану 

(+/-) 

Коммуникативті 

дағдылар 

(+/-) 

Топтасып 

жұмыс 

жасау 

дағдысына 

(+/-) 

биомедицина 

пән біліміне 

(+/-) 

     

3. Осы тақырып материалдарын игеруге өз бетіңізбен іздестіру іс-әрекетіңіз 

көмектесті ме? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

4. RBL әдісін дәстүрлі оқытумен салыстырғандағы сіздің пікіріңіз? 

Оң жақтары Теріс жақтары 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. RBL бағдарламасы бойынша сіздің ұсынысыңыз. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________________________________________________ 

________________________________________________________________

___________________________ 

 

Оқытуды жақсартуға көмектесетін жауаптарыңызға рахмет. 
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