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К1Р1СПЕ

Fылыми жэне инновациялык кызметке деген умтылыс 
зерттеуш ш ердщ  эдюнамалык б ш м  мен кэЫби кузы реттш к жYЙесiн 
игерудеп кем ш ш ктерге кебiрек ушырайды. Бул гылыми зерттеулердщ  
орындалу сапасын айтарлыктай темендетедi.

Постиндустриалды дэуiрге ету кезiнде экономиканы дамыту жэне 
онын бэсекеге кабiлеттiлiгiн арттыру инновациялык белсендiлiксiз мYмкiн 
емес е к е н д т  жалпыга белгiлi. Бул экономикалык есудщ  куатты 
факторына айналатын кенейтшген инновациялык кызмет деген тYсiнiк бар.

Инновациялык жацалык куруда гылыми -  техникалык 
шыгармашылыктын, заманауи куралдарына жэне инновациялык кызмет 
пен енертабыстын эдiснамасына ие гылыми кызметкер-зерттеушше Yлкен 
рел бершедт

Осыган байланысты, осы оку-эдiстемелiк курал гылыми жэне 
инновациялык кызметтiн эдюнамалык аспектш ерш е, эксперименттiк 
жумыстардын техникасы мен жоспарлауына жэне енертапкыш тык 
шыгармаш ылык мэселелерше ерекше назар аударады.

мFылыми зерттеулер мен инновациялык кызмет непздерН  пэнш  
окытудын максаты -  бiлiм алушыларды (магистранттарды, 
докторанттарды) даярлаудын техникалык багыттары бойынша гылыми 
зерттеулер мен инновациялык кызмет эдюнамасымен, эксперименттiк 
зерттеулер жYргiзу техникасымен, эксперименттердi жоспарлау 
тэсiлдерiмен жэне патентттк-енертапкыштык ш ыгармаш ылык негiздерiмен 
таныстыру.

Койылган максатты iске асыру бiлiм алушыларды олардын болашак 
кэсiби кызметiмен байланысты дербес гылыми-техникалык зерттеулер 
жYргiзуге дайындауга ыкпал ететiн болады.

Бiлiм алушылар гылыми зерттеулер мен инновациялык кызметтщ  
жэне енертапкыш тык ютщ эдюнамалык непздерш  игеруу эксперименттiк 
зерттеулер кою, эксперименттi жоспарлау, гылыми-инновациялык 
практика мен патентпк-енертапкы ш ты к кы зм етл  уйымдастыру кезiнде 
кажеттi теориялык даярлык пен практикалык дагдыларды, iскерлiктердi 
алуы тиiс.

Бул оку куралдын мундай басылымдардан ерекшелiгi бiлiм 
алушылардын езiндiк бiлiм кызметiне арналган жаттыгулары мен 
тапсырмаларынын кенейтiлген тiзiмiмен бiрге айкын практикалык 
багыттылыгында болып отыр.
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Н этижесш де б ш м  алушы:
•S гылыми зерттеулер жYргiзу эдiстерiн, инновациялык кызмет 

непздерш , эксперименттердi жоспарлау жэне бакылау нэтижелерш  
статистикалык ендеу эдiстерiн, сондай-ак патентттк iс пен енертапкыш тык 
жYЙесiн бшуге мiндеттi.

Бул базалык кузыреттердi калыптастыру Yшiн негiз болады:
•S математикалык статистика эдiстерiн эксперименттердi 

жоспарлау, алынган эксперименттiк деректердi ендеу, жаксы нэтижеге кол 
жетюзу Yшiн зерттеу объектю ш щ  параметрлерiн онтайландыру кезiнде 
колдану мYмкiндiгi;

•S гылыми-техникалык инновациялык кызметтiн он ерекшелштерш 
айкындау мYмкiндiгi;

•S техникалык инновацияларды куру Yшiн енертапкыш тык 
есептердi ш еш у алгоритмiн ш ыгармаш ылык пайдалану мYмкiндiгi.

Авторлар бул оку куралы ен алдымен гылыми-зерттеу кызметiне 
алгашкы кадамдар жасаган магистранттар мен докторанттарга пайдалы 
болады деп санайды. Курылымдык тургыдан оку куралы терт тараудан 
турады.

Бiрiншi тарауда гылыми зерттеудiн мэш , зерттеу процесiнiн эдiстерi, 
денгейлерi мен кезендерш  жiктеу сипатталган гылыми зерттеу эдютемеш 
карастырылган.

Екiншi белiм эксперименттщ  техникасы мен жоспарлауына 
арналган. Онда н е п зп  эдiснамалык сипаттамалар, нэтижелердi 
математикалык ендеу элементтерi жэне статистикалык гипотезаларды 
тексеру усынылган. Fылыми эксперименттiн жалпы сипаттамасы жэне 
параметрлердi онтайландыру эдiстерi берiлген.

Утшнтш тарауда инновациялык менеджмент, инновациялык 
стратегия жэне тэуекелдер сиякты тужырымдамаларды сипаттайтын 
инновациялык кызмет эдютемеш сипатталган. Казакстандагы 
инновациялык тэжiрибе карастырылган.

Тертiнш i тарау енертапкыш тык ш ыгармашылыктын негiздерiне 
арналган. Техникалык ш ыгармаш ылыктын мэш  ашылып, накты 
мысалдармен патенттiк-енертапкыш тык кызметтiн негiздерi бершдт

Бул оку куралы гылыми зерттеулерду енертапкыш тык кызметтi, 
инновациялык кызмет эдюнамасын уйымдастыру бойынша пэндердi 
окитын магистранттар мен докторанттарга арналган. Бул гылыми 
кызметкерлер мен гылыми окытушылар Yшiн де пайдалы болуы мYмкiн.

4


