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CLIL мен IBL
интеграциясы

Content -
мазмұны

Discussion and 
reflection - талқылау 
және рефлексия

Presentation -
презентация

Writing -
жазылым

Cognition -
танымдық

Orientation -
бағдарлау

Reading - оқу Language L2 – шет 
тілі

Communication -
байланыс

Conceptualization –
сұрақ қою

Speaking -
сөйлеу

Chemistry - химия

Culture -
мәдениет

Construction -
зерттеу

Listening -
тыңдау

Teaching method -
оқыту әдісі-





Мақсаты: CLIL жəне IBL 
интеграциясының студенттердің
химия сабақтарында ағылшын
тіліндегі директивтерді қолдану
саны мен мақсатына əсерін
зерттеу.

Зерттеу сұрағы: CLIL жəне
IBL интеграциясы студенттер
сөйлейтін директивтер санын
жəне ағылшын тілінде химия
сабақтарында
тұжырымдайтын сұрақтардың
когнитивтік тереңдігін арттырады
ма?

1) Міндеттері: CLIL тəсілдерін
қолдану жəне CLIL жəне IBL 
тəсілдерін біріктіру арқылы 12-
сынып оқушыларын оқытуды
қамтамасыз ету;

2) химия пəні CLIL жəне IBL 
интеграциясы арқылы жəне тек CLIL 
тəсілін қолдану арқылы
оқытылатын сыныптарда
директивтерді сөйлеу актілерінің
санын белгілеу;

3) студенттердің екі тобында директивті
сөйлеу əрекеттерінің сапалық
құрамына талдау жүргізу.



• гипотезалар:
• Н0 – көрсеткіштердің көріну деңгейі бойынша студенттер топтары
арасында айырмашылықтар жоқ (химия, ағылшын тілі бойынша жылдық
бағалар, студенттердің сабақта айтқан директивтер саны) (p <0,05); 
• Н1 – көрсеткіштердің көріну деңгейі (химия, ағылшын тілі бойынша
жылдық бағалар, студенттер айтқан директивалар саны) бойынша студенттер
топтары арасында статистикалық маңызды айырмашылықтар бар) (p <0,05).

Көрсеткіш Манн-Уитни тестінің көрсеткіштері
(p≤0,05)

1-2 топтар

Ағылшын тілі Статистика (U) 119,500
Маңыздылығы 0,534

Химия Статистика (U) 268,500
Маңыздылығы 0,663

Директивтер саны Статистика (U) 190,500
Маңыздылығы 0,495

1-кесте Оқушылардың екі тобын жұптық салыстырудағы статистикалық маңызды
айырмашылықтарды анықтау (Манн-Уитни сынағы)



IBL кезеңдері IBL əдісінің əрекеттері мен сүрақтары
(топтық/жұптық жұмыс)

IBL кезеңіндегі CLIL 
принциптері

Бағдарлау Тақырыптың мазмұнын жаңарту: химиялық жəне
лингвистикалық.

Мазмұны:
пəндік, тілдік,
Коммуникация:
химиядағы тірек сөздер мен сөз
тіркестері, тілдік конструкциялар, 
танымдық деңгейі жоғары жəне
төмен сұрақтардың
құрылымы, пікір білдіру, 
сұраққа жауап, кері байланыс.
Танымдық:
Блум таксономиясы бойынша көп
деңгейлі тапсырмалар мен
сұрақтар.
Мəдениет: түпнұсқа аудио
жəне бейне материалдар.

Сұрақ қою
Зерттеу сұрағы Қалай? Неліктен? Не үшін? Не істеу керек?

Гипотезаны
құрастыру

Егер….. онда……., себебі ...

Зерттеу
Деректерді жинау Зерттеу сұрағын шешу үшін қандай ресурстарды,

материалдарды пайдалануға болады?
Деректерді талдау
жəне бағалау

Таңдалған ресурстар мен материалдар бұл
мəселенің шешімін бере ала ма?

Қорытындылар Шешім
Презентация Мəселені шешу нəтижелерін ұсыну
Талқылау жəне
рефлексия

Қалай? Неліктен? Не үшін? жəне т.б.



• H0 – студенттер шығаратын директивтер саны 
олардың оқыту əдісіне байланысты емес;
• H1 – студенттер шығаратын директивтер саны 
кездейсоқ факторларға байланысты емес, оқыту
əдісіне байланысты.

Көрсеткіш Манн-Уитни тестінің көрсеткіштері
(p≤0,05)

1-2 топтар

Директивтер саны Статистика (U) 149,500
Маңыздылығы 0,031

Төмен деңгейдегі сұрақтар Статистика (U) 237,500
Маңыздылығы 0,012

Жоғары деңгейдегі
сұрақтар

Статистика (U) 237,000
Маңыздылығы 0,035

2-кесте – Эксперименттің бақылау кезеңінде екі топ студенттерінің арасындағы айырмашылықтардың
статистикалық маңыздылығы (Манн-Уитни сынағы).



Директивтер Эксперимент
кезеңі

1-топ (CLIL жəне
IBL) директивтер
қарқындылығы

2-топ (CLIL) 
Директивалар
қарқындылығы

Пəндік анықтау 9,8 10,2
бақылау 18,1 12,3

Ақпаратқа
сұраныс жасау

анықтау 5,2 6,2
бақылау 10,5 6,8

Əрекетке
сұраныс жасау

анықтау 3,8 4,0
бақылау 7,5 5,5

оның ішінде төменгі
деңгейдегі сұрақтар

анықтау 6,3 5,6
бақылау 7,5 6,7

оның ішінде жоғары
деңгейдегі сұрақтар

анықтау 3,5 4,6
бақылау 10,5 5,6

Ұйымдасты-
рушылық

анықтау 4,7 3,9
бақылау 14,2 6,6

Кесте 3 Эксперименттің анықтау жəне бақылау кезеңіндегі директивтер
қарқындылығы



Нəтижелер:

CLIL жəне IBL интеграциясы
директивтер санының, 
студенттердің сөйлеу
белсенділігінің жəне олар
құрастыратын сұрақтардың
когнитивтік тереңдігінің артуына
ықпал етеді. Бұл тəсілді
жаратылыстану пəндерін
ағылшын тілінде оқытудың
тиімділігін арттыру үшін
пайдалануға болады.


