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1. Оқу пәнінің паспорты
Ғылыми зерттеу әдістемесі пәні бойынша
Пән элективті компонент
Кредиттер саны мен оқу мерзімі
Барлығы – 2 кредит
Курс: 1
Семестр: 2
Аудиториялық сабақтар, барлығы – 30 сағат
Дәріс - 15 сағат
Тәжірибелік /семинар сабақтары - 15 сағат
СӨЖ – 60 сағат
Соның ішінде СОӨЖ – 15 сағат
Жалпы еңбек сыйымдылығы - 90 сағат
Бақылау формасы
Емтихан – 2 семестр
Пререквизиттері: Адам экологиясы, экология, геоэкология.
Постреквизиттері: Жоғары мектептердегі оқыту әдістемесі,
Экологиялық туризмнің негізгі бағыттары, ғылыми-зерттеу тәжірибесі.
2. Пәннің мақсаты мен міндеттері
Пәнді оқыту мақсаты –«Ғылыми-зерттеу және жобалау негіздері»
ғылыми зерттеу, жобалау, құрылымдық, шығармашылықты қалыптастыру
бағытындағы теориялық және практикалық дайындық болып табылады .
Курстық міндеттері:
1- ғылыми танымның және шығармашылықтың әдістемелік негізін зерттеу;
2- теориялық және эмпирикалық зерттеу әдістемесін;
3- ғылыми-техникалық шығармашылықтың теориялық және методологиялық
элементтрерін;
4- теориялық және экспернименталды зерттеулерді ұйымдастыру және өткізу;
5- ғылыми және инженерлік шығармашылық;
6- олардың математикалық, компьютерлік және метрологиялық қамтамасыз
етілуі;
7- интеллектуалды іс-әрекетте әзірлеу нәтижелері мен өндірісте олардың
икемділігі.
3. Біліктілік, дағды, икемділік және құзыреттіліктерге арналған
талаптар
0
Пәнді оқудың нәтижесінде студент:
Білу керек:
- ғылымның ұйымдастырушылық құрылымын;
- ғылыми-зерттеу және жобалау-құрылымдық жұмыстарының деңгейлерін;
- ғылыми-техникалық және патенттік ақпараттардың мемлекеттік және
халықаралық жүйелерін;

- қолданбалы және фундаментальды ғылым облысындағы зерттеулердің
қазіргі бағыттары;
- табиғатты пайдалану және ресурсты ұтымды пайдалану бағытындағы
ғылыми, жобалау, құрылымдық, инициативтік және инженерлік қайта өңдеу
тақырыптарын;
- еңбектің ғылыми ұйымдарын.
Біле алу керек:
-қажетті мәліметтерді жанау және анализдеу;
ғылыми-зерттеу
және
жобалау-құрылымдық
жұмыстар
мен
мамандандырылған зерттеулерді орындау;
- қазіргі әдістерді қолдана отырып, математикалық аппараттарды, ғылымизерттеулерді
және
патенттік
ақпараттарды,
жобалау-құрылымдық
құжаттарды, статистикалық есептер мен нормативтік талаптарды қолдану;
- ғылыми-зерттеулер мен жобалау-құрылымдық жұмыстар жөнінде есептерді
рәсімдеу.
4. Пәннің тақырыптық жоспары
Сабақ түрлерінің академиялық сағаттарға бөлінуі

№
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н

1

2

3

4
5

Тақырып
атаулары

1тақырып.
Ғылыми зерттеудің
ұйымдасқан және
методологиялық
аспектілері.
2-тақырып.
Ғылыми зерттеудің
бағыттарын,
жоспарлауын және
болжамдарын
таңдау.
3-тақырып.
Ғылыми зерттеудің
ақпараттандырылу
ы.
4-тақырып.
Теориялық және
эксперименталды
зерттеулер.
5-тақырып.
Ғылыми зерттеу
нәтижелерін

Сабақтардың түрлері бойынша
аудиториялық сағаттар саны
лекциялар
Тәжірибел Лабораториял
ік
ық,
студиялық,
жеке
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рәсімдеу.
6-тақырып.
Қалыптастырушыл
ық және
патенттықлицензиялық
жұмыс.
Барлығы: 90
(2 кредит)
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