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Аннотация 

Мақалада пəн мен тілді кіріктіріп оқыту тəсілі (CLIL) (Content and Language Integrated 
Learning) оқытуда тілдік дайындау жүйесінде инновациялық əдісі ретінде жалпы 
сипаттамасы қарастырылған. CLIL-оқытудың артықшылықтары мен кемшіліктері жəне 
CLIL-тəсілін оқытуға енгізу кезінде пайда болатын қиындықтар жалпыланған. 

Өзектілігі: CLIL əдістемесін практикада қолдану оның артықшылықтарын жəне 
оқыту үрдісіне енгізу кезінде туындаған кейбір кемшіліктерін анықтауға мүмкіндік берді.  

Мақсаты: тіл нақты коммуникациялық мəселелерді шешу үшін қолдануына сай 
оқушылардың екінші жəне ағылшын тілін меңгеру мотивациясын арттыру. 

Аннотация 
В статье анализируются основные характеристики методологии интегрированного 

обучения языку и предмету (CLIL) (ContentandLanguageIntegratedLearning)как одного из 
инновационных подходов в системе языковой подготовки в образовании. Обобщены 
преимущества и недостатки CLIL-образования, а также определяет некоторые трудности, 
возникающие при внедрении CLIL-технологии.  

Актуальность: использование методики CLIL на практике позволило выделить ее плюсы, 
а также некоторые проблемы ее внедрения в учебный процесс. 

Цель: повышение мотивации к изучению вторых и иностранных языкову обучающихся, 
так как язык используется для решения конкретных коммуникативных задач.  

Аbstract 
The article analyzes the basic characteristics of CLIL (Content and Language Integrated 

Learning) methodology as an innovative approach in the language education system at school. 
Summarizes the advantages and shortcomings of CLIL-education and identifies certain difficulties 
arising when implementing CLIL-technology.  

Relevance: the use of the CLIL technique in practice allowed us to determine its advantages, as 
well as some problems of its implementation in the educational process. 

Objective:increasing students' motivation to learn second and foreign languages, as the 
language is used to solve specific communication problems 

 
Кілт сөздер: пəндік-тілдік кіріктіріп оқыту, CLIL, тілдікбілім, пəнаралық байланыс, 

мəдениетаралық коммуникация. 
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Қазақстан Республикасының мемлекеттік білім жəне ғылым бағдарламасының 

2016-2019 жылдарға даму мəселелерінің бірі білім технологиялары мен жүйелерін 
құрастырып, жүзеге асыруды қажет ететін орта білім мазмұнын жаңарту болып 
табылаады. Олардың ішінде ең кең таралғандарының бірі пəндік-тілдік кіріктіріп оқыту 
CLIL (Content and Language Integrated Learning). [1] 

CLIL термині алған Дэвид Марш жəне Анна Мальерс тілдік емес пəндердің шет 
тілінде оқыту əдістемесі ретінде енгізілген. [2] 

Аталмыш əдістемеде шет тілін түрлі формалары бар оқыту құралы ретінде қолдану 
арқылы оқушыларға өзінің жаңа тілдік мүмкіндіктерін практикада дəл қазір қолдануға 
мүмкіндік береді. Яғни, ағылшын тілі пəнаралық сипаттамаға ие болып мектеп 
бағдарламасындағы басқа пəндермен, əсіресе жаратылыстану пəндерімен тығыз 
байланыс табады.  

CLIL əдістемесі негізгі үш мақсатты қарастырады: 
 Тілдік дағдылардың дамуы; 
 Ойлау дағдыларының дамуы; 
 Алдын ала алған білімдерін белсендендіру. 

CLIL əдістемесінің позитивті жақтары: мəдениетаралық білімнің қалыптасуы; 
оқушыларды мəдениетаралық ақпарат алмасу дағдыларының дамуы; тілдік 
құзіреттіліктің дамуы; түрлі көзқарас тұрғысынан пəннің мүмкіндіктері; оқушылардың 
пəндік жəне тілдік сенімділігінің артуы.  

CLIL əдістемесі бір-бірімен тығыз байланысқан 4 принцптен құралған: 
Content – оқытылатын пəннің жəне дағдыларын игеру үрдісі. Педагог оқытылатын 

пəн бойынша білімнің, дағдылардың игерілуін жəне қабілеттіліктерінің дамуын 
қамтамасыз ету керек.  

Үштілдік оқыту моделі негізінде құрастырылған кіріктірілген білім 
бағдарламасына сəйкес, тіл - тілді зерттеу  үшін емес, нақты білім алу үшін қолданылады. 
Яғни тілдік дағдылардың дамуы тек тілдік пəндерде ғана емес, басқа пəндер арқылы да 
жүзеге асырылады.  

Communication – пəн бойынша білім алу үшін шет тілін қолдануды үйрету. Бұл 
деңгей оқушылардың оқытылатын пəннің жəне тілдің құралдарын жан-жақты 
қолдануын белсендіреді. Тіл ақпарат алмасу құралы. CLIL негізгі мақсаты – мұғалім 
сөйлеу уақытын кемітіп, оқушылар сөйлеу уақытын арттыру. Мұғалім көмегі арқылы 
оқушылардың бір-бірімен пікір алысу, дискуссияға түсу, тілді коммуникация құралы 
ретінде белсенді қолдануды қамтамасыз ету. 

Cognition – ойлау. Мұғалім оқытылатын пəнді жəне тілді тиімді түсінуді арттыру 
үшін ойлау дағдыларын максималды дамытуға тырысады. Бұл мақсатқа жетуді 
аналитикалық сыни тұрғыдан ойлауды дамытатын тапсырмалар, есептер, жаттығулар, 
мəселелерді шешу т.с.с., қамтамасыз етеді. 

Culture – өз жəне шет мəдениетін біліп тануға бағытталған мəдениеттаным. Белгілі 
орындар, мəдениеттегі өз орны, басқа мəдениетке деген позитивті көзқарас 
қалыптастыру CLIL əдістемесінің ажырамас бөлігі. 

Аталмыш принцп казақ тілін орыс сыныптарында, керісінше орыс тілін қазақ 
сыныптарында жəне жоғары сыныптарды тілдік емес пəндерді ағылшын тілінде оқытуда 
жүзеге асырылады.  

Сонымен қатар CLIL концептуалдауға да əсер етеді. Бір мəселе жайлы түрлі 
тілдерде ойлай білу концепция түсінігін байытып, жүзеге асыру құралдар аясын кеңейте 
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алады. Бұл оқушыға түрлі концепцияларды ассоциация жасау мүмкіндіктерін беріп, 
оқытудың келесі деңгейіне өтуге мүмкіндік береді. [3] 

Химия пəнін бөлек жəне ағылшын тілін бөлек оқуту күнделікт көрініс. Алайда , пəн 
мен тілді комбинация жасап оқыту, пəнді тіл арқылы меңгеру оқушылардың 
мотивациясын арттырады. Оқушылар ағылшын тілін оқу маңыздылығын əрқашанда 
түсіне бермейде. Яғни олар тіл болашақта қажет боларын түсінеді, бірақ қазір емес.  

CLIL əдістемесі қолданылатын сабақтарда тіл мақсат ретінде емес, оқыту құралы 
рөлін атқарады. Бұл жерде оқушылар ағылшын тілі арқасында жаңа тиімді ақпаратты 
оқуға болатынын түсінеді. Тілді нақты мəселелерді шешуде қолдану оны күнделікті 
қолдануын жүзеге асырады. [4] 

Əдістемені қолдану артықшылықтары: 
1. Оқушылар тілдік материалдың ауқымды көлемін игереді. Бұл өз кезегінде 

оқытуда толық қанды тілдік ортаның орнауын қамтамасыз етеді; 
2. Тілдік қордың толықтыруды қамтамасыз ететін пəндік спецификалық 

терминдермен, белгілі тілдік құраушыларымен жұмыс істеу, оқушыларға алған 
білімдерін күнделікті қолдануға мүмкіндік береді.  

3. Тілдік кіріктіріп оқыту дəстүрлі оқытудан бас тартып, тұрмыстық жəне 
мамандық бойынша ақпарат алысуда қажет болатын терең білім алуды қамтамасыз етеді.  

Əдістемені қолдану кемшіліктері: 
Қазіргі таңда негізгі кемшіліктері ретінде келесілерді атап кетуге болады. Олар: пəн 

мұғалімінің ағылшын тілі деңгейінің төмен болуы жəне ағылшын тілі мұғалімдерінің 
басқа пəн салалары бойынша біліктілігінің төмен болуы. Сонымен қатар ағылшын 
тілінде қолданбалы кітаптардығ жоқтығы мен білім бағдарламасынас əйкес сабақ 
санының аз болуы. Əдістемені қолданудды оқушылардың да тілдік деігейлерінің төмен  
немесе əртүрлі болуы қиындатады. Аталған мəселелер өз кезегінде оқу жүктемесінің 
аруына, нəтижесінде түрлі психологиялық барьерлердің туындауына əкеледі. Мұғалім 
сабақ дайындау барысында əрдайым шығармашылық ізденісте болу керек.  

Одан басқа, CLIL-əдістемесін қолдана отырып сабақты жоспарлау барысында 
міндетті түрде оқушылардың жас ерекшелігін, тілдік-пəндік деңгейін, ақпаратты 
ағылшын тілінде қабылдау дайындылығын ескеру қажеттіліктері туады.   

Инновациялық технологиялардың қолдану арқылы коммуникацияның əртүрлі 
түрін енгізу, оқушылардың шығармашылық жəне ғылыми потенциалының кеңеуі 
заманауй əлеуметте тілдік тұлғаның қалыптасуын қамтамасыз етеді. [5,6] 
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