
ЖОҒАРҒЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДА СТУДЕНТТЕРГЕ БІЛІМ БЕРУДЕ ИНОВАЦИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ Рахимбекова 

Г.К., Шалгумбаева Г.М., Кайдарова С.Б. Семей қаласы ММУ, Iшкi аурулар пропедевтикасы кафедрасы 

Жоғарғы оқу орындарында студенттерге білім беруде инновациялық технология әдістерімен оқыту, 

интелектуалді жеке тұлғалардың жоғарғы деңгейін дамытып және олардың жан дүниелерін 

жандандыра түседі. Студенттер ғылыми деңгейде ойлау дағдыларын меңгереді. Авторлар берілген 

мысалдарда, инновациялық технология әдістерімен оқыту білім алушылардың творчестволық 

қабілеттерін нығайта түсетінін көрсеткен. 

Инновациялық білім берудің мақсаты студенттердің жан дүниесін жоғары деңгейдегі интеллектуалды – 

жеке тұлға ретінде ойлау қабілетін ғылыми дәрежеде дамыту болып табылады. Инновациялық оқыту 

әдістерінің кӛптеген түрлері бар. Мысалы, интерактивті рольді ойындар, интерактивті Т- жүйесі, 

интерактивті «Венна» диаграммасы, сӛздері алып тасталған интерактивті мәтіндер, БЛУМ жүйесі бойынша 

интерактивті БЛИЦ-сұрастыру, синквейндер. Ішкі аурулар пропедевтикасы кафедрасында барлық 

инновациялық технология әдістерімен оқыту барысында синквейндер кеңінен қолданылады. «Синквейн» 

француз тілінен аударғанда тақпақ деген мағынаны білдіреді, белгілі тәртіппен жазылып бес жолдан 

тұрады. Синквейнді құрастырғанда студенттерден оқу үрдісіндегі тақырыптың ең маңызды элементтерін 

қамтып, қысқаша мағұлымат беріп, қортынды жасау талап етіледі. Синквейн жазу білгілі ережерлермен 

жүзеге асырылатын, ерікті творчество түрі болып табылады. Ішкі аурулар пропедевтикасы кафедрасында 

инновациялық технология әдістерін оқыту тәжиірбесінде студенттер ӛз ойларын синквейндер түрінде 

кӛсетті, мысалы «Ӛкпе тінінің тығыздалу синдромы» тақырыбы бойынша: 1-мысал: Тығыздалу кездесер 

лейкоз, пневмония, туберкулез, жүйелі қызыл жегілер болса егер окпеде, Шағымдары негізгі: қақырықты 

жӛтелмен, ентігумен қалтырау, әлсіздік, тершеңдігі тағы бар, Кӛзбен қарап тексерсек, тыныс алу актісі кейін 

қалуы байқалып, дауыс діріл әлісіреп, серпімділік тӛмендер. Перкуторлы ашық дыбыстар тұйықтыққа 

айналып,везикула әлсіреп, сырыл, сықыр естілер. Кӛмектесер әдістер жалпы қанмен қақырық , 

рентгенменен спирограф. 2-мысал: Бұл халық ӛкпенің тығыздалу синдромын біле ме екен? ӛкпенің тіні оған 

болады мекен, Қышқыл менен сұйықтықтардың жиналуы, патологиялық жағдайға соқтырады. Қабынуы 

плевраға жақын болса, ауырсыну сезімі пайда болып, қалтырау, әлсіздік, тершеңдікте ұласады Кӛзбен қарап 

тексеру кездерінде науқаста беткей тыныс пайда болып, тыныс алу әттең-ай қиындайды. Мұның бәрін 

анықтағын келсе құрбым,білу қажет пальпация, перкуссия, аускультация әдістерін. Синквейн қолданып 

жүргізілген сабақ студенттік жеке тұлғасын дамытады: бірігіп жасалған жұмыстың демократиясын, және 

оқытушымен студенттің арасындағы қарым-қатынасты арттыра түседі; творчестволық білім беруге бағыттап 

және студенттердің белсенділіктерін, болашақта жоғары білікті маман болуға қызығушылықтарын 

арттырады; болашақ мамандардың инновациялық ойлау қабілеттерін қалыптастырып, әдістерді, оқыту 

технологияларын іске асырады. Применение инноваций в обучении студентов в медицинских вузах 

Рахимбекова Г.К., Шалгумбаева Г.М., Кайдарова С.Б. Инновационные технологии в обучении студентов 

медицинских вузов обеспечивают высокий уровень интеллектуально-личностного и духовного развития. 

Студенты приобретают навыки научного стиля мышле-ния. Авторы на наглядных примерах показали, как 

инновационные технологии раскрывают творческий потен-циал обучающихся. Using of innovations in 

teaching of students in medical schools Rachymbekova G.K., Shalgumbayeva G.M., Kaidarova S.B. Innovations 

teaching the high medical school provide with fine level of intellectual, individual and spiritual de-velopments of 

students. The students acquire science skill of mentality. The authors show how the innovations reveal the creative 

potential of students. 


