
 
 

Пәндік және тілдік интеграцияланған 
оқыту әдісін тілдің үш тұғырлығы 
саясатын іске асыруда қолдану: 

мұғалімдердің тәжірибелік қолданысы, 
осы әдіс жайлы түсініктері және әдісті 

енгізу барысында кездесетін 
қиындықтары 

 
 

Арна Бекенова 

Көптілдік білім беру саласының магистрі 

Назарбаев Университеті Жоғары білім беру мектебі 

мамыр, 2016 



Мазмұны: 

• Зерттеуге қатысты деректер 
• Зерттеу мәселесі 
• Зерттеу мақсаты және зерттеу сұрақтары 
• Әдебиетке шолу 
• Әдістеме 
• Зерттеу нәтижесі мен анализі  
• Қорытынды 
• Мәселе мен ұсыныстар 
• Пайдаланылған әдебиет 



• “2020 жылға дейін халықтың 95 пайызы қазақша, 90 пайызы 
орысша және 20 пайызы ағылшынша сөйлеуі қажет” (Қазақстан 
Республикасының тілдерді дамыту және қолдану бойынша 2011-2020 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасы, 2011 жыл,  8-бет)  

 

• Назарбаев Зияткерлік мектептері «Дербес білім беру ұйымы» 
деген жаңа заңды мәртебеге ие болды (НЗМ ДББҰ), толық 
автономия мен білім беру дербестігі берілді (‘Назарбаев Зияткерлік 
мектептері мәртебесі туралы’ заң, 2011 жыл) 

 

• НЗМ ДББҰ өз оқу бағдарламаларын, оқыту материалдары мен 
мұғалімдерді оқыту бағдарламаларын әзірлейді (НЗМ ДББҰ, 2013, 4-
бет) 

 

• Назарбаев Зияткерлік мектептері оқушыларға үш тілді меңгеруге  
көмектесетін жағдай жасау үшін CLIL-ды бейімдеді (НЗМ ДББҰ, 2013, 
13-бет)  

Зерттеуге қатысты деректер 



Зерттеу мәселесі 

• Мақсат қойылғанымен, ағылшын тілінде оқыта алатын 
мұғалімдер саны жетіспеуде 

 

• CLIL-ды жүзеге асырудың дүниежүзілік тәжірибесі 
зерттелгенімен, оны Қазақстанда жүзеге асыру  зерттелмеген 

 

• Назарбаев Зияткерлік мектептеріндегі CLIL-ды оқытушылар осы 
әдісті жүзеге асырып жатыр, дегенмен олардың CLIL-ды қалай 
қолданатыны бойынша, сондай-ақ мұғалімдердің оны қалай 
түсініп жатқаны және кездестіруі мүмкін қиыншылақтарды 
қалай шешетіні бойынша сапалық дәлелдер жоқтың қасы 



Зерттеу мақсаты және зерттеу сұрақтары 

Мұғалімдердің CLIL-ды қалай 
түсінетінін, сондай-ақ CLIL тәсілін өз 

тәжірибелерінде қалай жүзеге 
асырып жатқанын, оны қолдану 

барысында кездестіретін 
қиындықтары мен сол 

қиындықтарды қалай шешетінін 
зерттеу 

Мұғалімдер CLIL тәсілін 
қалай түсінеді? 

CLIL тәсілін қолдануда 
мұғалімдердің  

тәжірибелері қандай? 

Мұғалімдер CLIL-ға 
қатысты қандай 
қиындықтарға 

ұшырайды және 
оларды қалай шешеді? 



Әдебиетке шолу: негізгі концепциялар: 
көптілді/үштілді білім беру 

• ‘Көптілділер’ бұл бір тілден артық тілде сөйлейтін адамдар; екі 
тілде сөйлей алатындар екітілді; үштілде сөйлейтіндер үштілді 
және одан да көп тілде сөйлейтіндер көптілді адамдар, т.с.с. 
(Горал& Конэр, 2013, 1-бет) 

 
• Көптілді білім беру одан да «әділ және демократиялық қоғам» 

құруды көздейді. Себебі, білім саласында бір тілден басқа 
тілдерді де мойындайды және жүзеге асырады; өзге 
мәдениеттерден хабардар болуды және мәдениет аралық 
коммуникацияны мойындайды; оқушының бастапқы білімін 
ескереді, және оларды қоғам өміріне белсенді қатысуға 
тәрбиелейді (Хорнбергер, 2009, 2-бет) 

 
• Қазақстандағы үштілділік: Қазақ тілі – мемлекеттік тіл, орыс 

тілі - ұлтаралық қатынас тілі, және ағылшын тілі – жаһандық 
экономикаға сәтті кіруге қажетті тіл (Назарбаев, 2007, 38-бет) 



Әдебиетке шолу: негізгі концепциялар: CLIL 

Марш(1994) CLIL-ге 
келесідей анықтама береді 
“пән немесе пәннің кейбір 

бөлімдері шетел тілінде 
оқытылады, себебі мұнда 

екі мақсат көзделген: 
пәннің өзін оқыту және де 
шетел тіліне жаттықтыру.” 

(Секрецийдің дәйексөзі, 2011, 2-бет) 

Койл (2007) 

Далтон-Паффер (2007) 

Ценоз (2013) 

Зароуб (2008) 

Кунан (2007) 

Плейдвал-Болстер 
(2015) 

Лоренцо, Касаль, & 
Moр (2009)  

Хант (2011).  

Фортан-Гомез (2013) 

 



Әдебиетке шолу: негізгі концепциялар: түсінік 

• Әртүрлі анықтамаларды қарастырғаннан кейін (Далтон-Паффер және 
Смит, 2013; Этнив, 1962; Клоппер, Рорбек, & Вагнер, 2012; Пинджет, 
тсс., 2014; Юрдакула, 2015), зерттеуші «түсінік» дегенге жиынтық 
анықтама берді:   

 
• Тәжірибе және әртүрлі заттар, оқиғалар мен жағдайларға 

негізделе отырып, бір нәрсені түсіну және бағалай алу 
қабілеті, сонымен қатар, бұл адамның көзқарасы мен 
қарым-қатынасына тығыз байланысты. 



 
 

Әдебиетке шолу: тұжырымдамалық негіз: 
CLIL-ға арналған 4К (Койль, 2006) 

 
 

Коммуникация 

контент Когнитивтік таным 



Әдебиетке шолу: мұғалімдер CLIL-ды қалай түсінеді, олардың 
тәжірибесі және CLIL-ды қолдану барысында кездестіретін 

қиындықтары 

Түсініктері 

• коммуникацияның 
шынайы ұғымын 
береді (Дэнман, Таннер, 
& де Грааф, 2013) 

• Оқушылардың 
мотивациясын 
ұлғайтады (Леон, 2015; 
Хант, 2011)  

• Оқушылардың 
дербестігін, өзіне 
сенімін және өзге 
мәдениет жайлы 
хабардарлығын 
дамытады (Койль, 2007) 

• Сөздік қорын кеңейтеді 
(Далтон-Паффер, 2008) 

• Жазу дағдысына әсері 
жоқ (Янг&Гослинг, 2014) 

Тәжірибелері 

• Т1 оқушыларын пайдалану 
(Кунан, 2007; Роя, 2014)  

• Әртүрлі оқыту әдістерін 
қолдану (аудио, визуалды, 
кинестетикалық, топтық 
жұмыс) (Хант, 2011; Всакез, 
Молина, Лопез, 2015) 

• Когнитивты қиыншылықтар 
жоғарғы деңгейде ойлануға 
(HOT) тәрбиелейді (Кунан, 
2007; Койль, 2007) 

• Халықаралық оқуға септігін 
тигізеді (Судхоф, 2010) 

• Мұғалімдердің команда 
болып оқытуы (Гуилмон-
Суеста &Рено, 2015) 

Қиындықтары 

• Оқыту материалдарының 
жетіспеушілігі (Плейдвал-
Болстер, 2015) 

• Оқушылардың және 
мұғалімдердің шетел тілін 
төмен деңгейде білуі (Агилер 
& Родригез, 2012) 

• Институционалды қолдаудың 
жетіспеушілігі (Плейдвал-
Болстер, 2015)  

• Командада оқытатын 
мұғалімдердің арасында 
серіктестіктің жетіспеушілігі 
(Роя, 2011;  Кейтли, 2011) 

 



Әдістеме 

• Жоспар: сапалық, бір ғана құрал қолданылған тақырыптық зерттеу 

 

• Мысалдарды іріктеу: максималды, мақсаты бар мысалдар 

 

• Сипаттамасы: түрлі пәндерді ағылшын тілінде оқыту; жергілікті және 
шетелдік қызметкерлер; әр түрлі жастағы адамдар 

• Қатысушылар және өткізілетін орын: жеті жоғарғы сынып мұғалімдері, 
Назарбаев зияткерлік мектептердің бірінде  

 

• Құралдар:  

  жартылай құрылымдалған көзбе-көз сұхбат 

  құжатты талдау 

 

• Деректерді талдау: транскрипциялау, кодтау, тақырыптарды әзірлеу 

• Этика: келісім нысаны, анонимдік 



Зерттеу нәтижесі мен анализі: 1-ші зерттеу сұрағы: 
Мұғалімдер CLIL әдісін қалай түсінеді? 

CLIL тиісді әдіс ретінде: 

1) Сөздік қорды ұлғайтады 

2) Жергілікті мұғалімдердің 
ағылшын тілі білімін 
дамытады 

3) Оқушылардың дербестігін 
нығайтады 

CLIL-ды орта мектептерде 
қолдану мүмкіндігі: 

4) Қажетті әдіс 

5) Ертерек бастау қажеттілігі 

 

1) CLIL көзделген тілмен жұмыс 

жасауға мүмкіндік береді (Леон, 2015; 
Хант, 2011; Васкез, Молина, & Лопез, 
2015) 

2) CLIL ағылшын тілі білімін дамытады 
(Агилар &Родригес, 2012)  

3) CLIL жоғарғы деңгейде ойлауды 
дамытады (Койль, 2006) 

4) CLIL-ды позитивті түрде қабылдау 
(Гильмен-Суеста & Рено, 2015) 

5) Бастауыш сыныптарда CLIL-ды 
позитивті түрде қабылдау (Плейдвал-
Болстер, 2015) 

 



Зерттеу нәтижесі мен анализі: 2-ші зерттеу сұрағы : CLIL 
әдісін қолдануда мұғалімдердің тәжірибесі қандай? 

CLIL ды оқыту тәсілдері : 

1) Әртүрлі оқыту әдістерін қолдану 

2) Бір тілден екінші тілге ауысу 
мүмкіндігі 

3) Жоғары деңгейде ойлануды 
дамытады 

4) Сабақта мәдениетке назар 
аударылады (сабақты Қазақстандық 
мәнмәтінмен және өзге 
мәдениеттермен байланыстыру)  

Жоспарлау және командада бірігіп 
оқыту: 

5) Командада бірігіп оқытатын 
мұғалімдер арасында серіктестіктің 
болу маңыздылығы  

6) Сабақты егжей-тегжейлі жоспарлау 

 

1) Көптілді сынып үшін көпмодальді 
стратегиялар (Фортнет-Гомез, 2013) 

2) Бір тілден екінші тілге ауысу бойынша 
қатал ережелердің болмауы (Кунан, 2007) 

3) танымды аса талап етпейтін 
жұмыстар оқушылардың тілді үйренуіне 
көмектеспейді (Койль, 2007) 

4) CLIL өзге мәденитеттер жайында 
оқып білуге әсер етеді (Фортнет-Гомез, 
2013)    

 

5) Бір-бірінен үйрену және өзара қолдау 
(Гильмен-Суеста & Рено, 2015) 

6) Сабақты біріге жоспарлау (Кунан, 2007) 



Зерттеу нәтижесі мен анализі: 3-ші зерттеу сұрағы: 
CLIL әдісін қолдануда мұғалімдер қандай 

қиыншылықтармен кездеседі және оларды қалай 
шешеді? 

CLIL қиындықтары: 

1) Мұғалімдер мен оқушылардың 
ағылшын тілін жетік білмеуі 

2) Команда да біріге оқытатын 
мұғалімдер арасында 
серіктестіктің жетіспеушілігі 

3) Ортақ семинарлардың 
тапшылығы 

4) Оқулықтардың тапшылығы 

Қиындықтарды шешу жолдары: 

5) Әртүрлі тапсырмалар мен 
қолдау көрсету 

6) Индивидуалды оқыту 

 

1)Guillamón-Суеста және Рено 
(2015) 

2)Шамшидинова, Aюбаева, және 
Бриджс (2014); Роя (2014); 
Бейнгас (2012) 

3) Плейдвал-Болстер (2015) 

 

4) Бейнгас (2012), Кунан (2007), 
және Роя (2014) 

 

5) Койль (2006); Васкез, Молина, 
& Лопез (2015) 

6) Ортақ емес стратегиялар 



Қорытынды 
• Қатысушылар CLIL-ды жақсы қабылдады және бұл әдістің 

Қазақстанның білім беру саласында қолданылуының болашағы бар.  
Себебі, ол оқушылардың сөздік қорын кеңейтеді және дербес жұмыс 
жасай алу қабілетін нығайтады, сондай-ақ жергілікті мұғалімдердің 
ағылшын тілі білімін дамытады. 

 

• Көпмодальді оқытуды және оқушыға бағытталған оқытуды көздей 
отырып, мұғалімдер жоғарғы деңгейде ойлану қабілеті мен ұлтаралық 
коммуникацияны дамытатын әртүрлі оқыту әдістерін (аудио, визуалды, 
кинестетикалық, топтық жұмыс) пайдаланады, бір тілден екінші тілге 
ауысуды, сондай-ақ командада бірігіп оқыту әдістерін қолданады. 

 

• Мұғалімдер CLIL-ды қолдану барысында келесідей қиындықтарға тап 
болады: жергілікті мұғалімдер мен оқушылардың ағылшын тілін жетік 
білмеуі, ортақ семинарлар мен CLIL материалдарының тапшылығы, 
командада бірігіп оқытатын мұғалімдер арасындағы әлсіз байланыс. 
Кейбір мәселелер дифференциация, көмек көрсету стратегиялары мен 
индивидуалды оқыту арқылы шешілген.  

 



Одан арғы зерттеу алдында туындайтын 
мәселе мен ұсыныстар 

• Мәселе:  

  қатысушылар санының аздығы 

 мәліметтерді жинақтауда уақыттын жеткіліксіз болуы 
(бір апта) 

  зерттеу орындары санынын жеткіліктірепрезентативті 
болмауы 

 

• Одан арғы зерттеуге қатысты ұсыныстар: 

 тараптардың санын ұлғайту 

 Іс-шараны бір ғана жерде өткізбеу 

 мәліметтерді жинақтауда уақыттын көбірек болуы 
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