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BEKENOVA, A.K., SATBAEVA, M.T. 
USE OF NEW APPROACHES TO TEACHING PEDAGOGICAL HIGHER EDUCATION 

INSTITUTIONS IN ORGANIZING SEMINAR LESSONS IN THE PEDAGOGY COURSE  
The article is devoted to the use of new approaches to teaching pedagogical universities in the orga-

nization of seminars on the «Pedagogy» course. The experience of using critical thinking strategies in edu-
cational activities is considered. Critical thinking strategies contribute to the development of reading, 
natural-mathematical literacy skills, and increase communication potential, which is a key factor in the 
success of personality development. 

Key words: education, innovation, critical thinking, technology, collaborative learning. 
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CLIL ФОРМАТЫНДАҒЫ ОҚЫТУ СТРАТЕГИЯЛАРЫ 

 
Түйін 

Қазіргі кезде ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың үнемі 
дамуда. Ағылшын тілін білу ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 
саласында жаңа технологияларды игеруге мүмкіндік береді. Осыған байла-
нысты соңғы жылдары Қазақстан Республикасында белгілі бір пəндерді 
ағылшын тілі арқылы оқуға баса назар аударылуда. Мақаламызда «Informa-
tion-Communication Technologies» пəнін ағылшын тілінде оқытуға қатысты 
CLIL форматындағы кейбір оқыту стратегиялары қарастырылады.  

Кілт сөздер: CLIL, оқыту, Information-Communication Technologies, 
əдістеме, ағылшын тілі, стратегия. 

 
1 Кіріспе 
Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасында білім беру жүйесін жаңғырту бойынша 

шаралар қабылдануда. Қоғам, мемлекет жəне білім беру жүйесі қойып отырған мұғалімдер-
дің кəсіби қызметіне қойылатын қазіргі заманғы талаптар, мұғалімнің шет тілдерінің бірін, 
оның кəсіби қызметін тиімді жүзеге асырудың құралы ретінде пайдалануға мүмкіндік бере-
тін, жеткілікті жоғары деңгейде меңгеру қажеттілігін туындатады. 

Əлемнің алпауыт мемлекеттері көп тілді, əсіресе халықаралық тілдерді меңгеруді ма-
ңызды міндет деп санайды. Сондықтан біз де өз халқымыздың қарыштап дамып, өркениеттен 
қалмау үшін, көп тілді меңгеруіміз қажет. Бұл заман талабынан туындап отырған қажеттілік. 
Себебі, бірнеше тілде еркін сөйлей де, жаза да білетін маман бəсекеге қабілетті тұлғаға айна-
латыны сөзсіз.Осы мақсатта тіл емес пəндерді ағылшын тілінде оқыту арқылы ел болашағын 
дамытуды көздейтініміз сөзсіз. Ағылшын тілінде оқытуда тиімді əдістердің бірі Content and 
Language Integrated Learning деп аталады [1]. 

2 Материалдар мен əдістер 
Бүгінгі таңда қазақстандық университеттерде бірнеше білім беру бағдарламаларында 

міндетті болып табылатын «Information-Communication Technologies» пəні жүзеге асырылу-
да. Information-Communication Technologies сабақтарында көбінесе CLIL əдісі қолданылады, 
жəне оған себептер бар. 
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CLIL мазмұн мен тілді біріктіріп оқыту, яғни шет тілі мен басқа академиялық пəндер-
ді біріктіру дегенді білдіреді. 

Еуропалық елдерде CLIL əдісінің төрт негізгі аспект анықталған 4C [1]: 
CONTENT (Мазмұн) – бұл пəн саласындағы ілгері басатын білімдер, біліктер мен дағ-

дылар;  
COMMUNICATION (Қатынас) – бұл оқытуда шет тілін пайдалану біліктері;  
СOGNITION (Таным) – бұл жалпы түсінікті қалыптастыратын (нақты жəне абстрак-

тілі) танымдық жəне ойлау қабілеттерін дамыту;  
CULTURE (Мəдениет) – бұл өзін мəдениеттің бір бөлігі ретінде ұғыну, сонымен қатар 

балама мəдениеттерді қабылдау.  
CLIL – бұл, пəн мен ағылшын тілінің үйлесімі болып табылады. студенттер шет тілін, 

біздің жағдайда ағылшын тілін үйрену арқылы пəнді үйренеді. Бұл жағдайда оқытушылар 
ретінде пəн оқытушылары немесе ағылшын тілі оқытушылары жұмыс істей алады. CLIL – 
бұл əртүрлі оқу модельдерін сипаттау үшін қолданылатын термин. «Soft»-тан «Hard»-қа 
дейін. Қазіргі кезде біз «Hard» – «қиын» жолды таңдап отырмыз, яғни сабақтың бір бөлігі 
ағылшын тілінде болуы керек. Ең дұрысы, ағылшын тілінде кемінде 50% сабақ беру керек. 
Барлығын ағылшын тілде айту міндетті емес. 

Дегенмен, CLIL сабақтарында ең маңыздысы – ол, нақты материалды тілмен байла-
ныстыру. Осылайша, оқушылар материал бойынша жай ғана нақты сұрақтарға жауап бере 
отырып, жаңа материалмен қоса тілдің лексикасы мен грамматикасын табиғи түрде үйренеді. 

CLIL-ды қолдану арқылы мұғалім 4C секілді сəттерді ескеру керек. Осының барлығы 
білім берудің жаңартылған мазмұнында байқалады, жаңартылған бағдарлама немесе CLIL 
бойынша сабақ жоспарын құрастырудың да ұқсас құрылымы бар. CLIL əдіснамасына сəйкес, 
информатика сабақтарында қолдануға болатын көптеген белсенді тəсілдер мен əдістер бар. 

3, 4 Нəтижелер мен талқылау 
Студенттер мен оқытушылар кездестіретін барлық қиындықтарды ескере отырып, оқу 

процесін тиімдірек ететін кейбір ережелерді қолдану қажет. Ағылшын тілінде оқытылатын 
пəнді ана тіліндегідей оқыту нəтиже бермейтіні анық, өйткені студенттер оқу материалын 
бірдей тез қабылдай алмайды. Сондықтан ағылшын тілінде сабақ беретін əрбір оқытушы 
бірнеше бағытты қарастыруы қажет. 

Тіл: 
- Тілдерді араластыру (ағылшын жəне ана тілі). Ең бастысы, студенттер пəнді меңгеру 

қажет; 
- Сөйлемдерді жеңілдету. Күрделі сөйлемдер студенттерді шатастырады, жəне олар 

сабақтың мазмұнын түсінбейді; 
- Ұсынылған материалдың маңызды бөліктерін көрсете отырып, белгілерді қойыңыз; 
- Қажет болса, студенттер сізді түсінуі үшін сөзді немесе сөйлемді қайталаңыз; 
- Студенттерге өздеріне лайықты таңдау мүмкіндігі болтындай, күрделі тақырыптар-

ды, терминдер мен мəселелерді бірнеше жолмен түсіндіріңіз. 
Ақпаратты қалай жеткізуге болады: 
- үлкен көлемді ақпаратты кішкентай бөліктерге бөліңіз; 
- студенттердің сізді қалай түсінетінін тексеріңіз; 
- ұсынылған материалдардың маңызды бөліктеріне назар аударыңыз; 
- Скаффолдинг стратегиясын қолданыңыз. Алдымен тапсырманы орындау жолдарын 

түсіндіріңіз, содан кейін аудиториямен бірге жасаңыз, кейін студенттер шағын топтарда тап-
сырманы орындауы үшін топтарға бөліңіз. Ең соңында тапсырма жеке орындалуы керек; 

- Көрнекіліктерді қосыңыз. Көбінесе бір презентация жеткіліксіз болуы мүмкін, сон-
дықтан қосымша үлестірме материалдарды пайдалана аласыз; 

- Студент оқутышымен қарым-қатынасты сезінуі керек, сондықтан сабақтың интерак-
тивті форматтарын енгізуді ойластырыңыз. 

Материал: 
- студенттердің өздері сирек жағдайларда жазбаларды ағылшын тілінде жүргізетіндік-
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тен, оларға негізгі тезистер мен терминдермен үлестірме материалдарын дайындаңыз; 
- студенттердің сұрақтар қоюға уақыты болатындай етіп, сабақ алдында материалдар-

ды таратуға тырысыңыз; 
- терминдердің мағынасы көрсетілген бөлек тізім жасаңыз; 
- көрнекі құралдарды қолдану. Көптеген жағдайларда бір презентация жеткіліксіз 

болуы мүмкін, сондықтан қосымша ресурстарды пайдаланыңыз; 
- оқытудың интерактивті формаларын енгізіңіз; 
- студенттерге жеке vocabulary-дəптерлеріне терминдердің мағынасын жазуға кеңес 

беріңіз. 
Сабақ барысында сізге келесіні орындау қажет: 
- баяу, анық сөйлеу; 
- сабақтың мақсаттары мен күтілетін нəтижелерін нақты көрсету; 
- тілдерді үйренуге қолайлы білім беру ортасын құру; 
- сөйлеу əрекетінің төрт түрін дамыту (оқу, тыңдау, жазу, сөйлеу); 
- қажет болған жағдайда студенттерге түсініксіз сөйлемдер мен сөз тіркестерін бір-

неше рет қайталау; 
- студенттерге қол жетімді сөздік қорын қолдану; 
- тірек сөздермен жұмыс істеу; 
- пəнді екінші тілде оқып үйренудің бастапқы кезеңінде студенттер бірінші тілді қол-

дана алады, бірақ оқытушы екінші тілде жауап беруі керек; 
- студенттердің ынтасын арттыру үшін əр түрлі іс-əрекеттерді қолдану. 
Алайда, CLIL сабақтарындағы ең бастысы – нақты материалды тілмен байланыстыру 

болып табылады. Осылайша, сабақтың тақырыбы бойынша нақты сұрақтарға жауап берген 
студенттер лексика мен грамматиканы табиғи түрде үйренеді [2]. 

«Information-Communication Technologies» сабақтарында CLIL əдісін қолдана отырып, 
келесі тапсырмаларды қолдану тиімді: 

- «Dictation» типті тапсырмалар. Мысалы, бос орындарды толтыру, қысқартулардың 
мəнін ашу, кестелерді толтыру жəне т.б. 

- Бейне-фильмдерді қарауға байланысты тапсырмалар. Оларды əрі қарай аудиторияда 
талқылау. 

- Дидактикалық ойындар. Мысалы, «Grab it!», «Crocodile», т.б. 
Оқытушыларға сабақты жоспарлау кезінде «барлық мұғалімдер тілді де оқытатын 

мұғалімдер» деген тұжырымдаманы ұстану қажет . 
Кіріктірілген сабақтарда сөйлеу əрекетінің мүмкіндігінше барлық түрлері болуы қа-

жет, дегенмен мəтінмен жұмыс істеу кіріктіре оқытудың негізгі əдістерінің бірі болып табы-
лады. Оқу материалын дайындаған кезінде жас ерекшеліктеріне жəне оқушылардың тілдік 
дайындығының деңгейіне сəйкес келетін əртүрлі стильдегі шынайы мəтіндерді таңдау қажет. 
Мəтіндер кішкене бөліктерге бөлініп, иллюстрациялар, диаграммалар, сұлбалар т.б. сүйемел-
деуімен жақсы қабылданады. 

Мəтіндерде алдын-ала мəтінді (prereading) жəне мəтіннен кейінгі (afterreading) тап-
сырмалар болуы керек. Бұл тапсырмалар тек тілдік, сөйлеу қабілетін ғана емес, сонымен бір-
ге танымдық дағдыларды да қалыптастырады. Танымдық дағдылар (тану, сəйкестендіру, 
түсіну) қарапайым ойлау формаларынан ойлаудың күрделі формаларына (талдау, синтез, 
бағалау) құрылу арқылы қалыптасуы тиіс. Диаграммалар немесе кестелер бар мəтіндер тану 
кезеңі үшін өте қолайлы. Материалды мəтіннен кестеге аудару студенттерге ақпаратты жік-
теп, негізін бөлуге көмектеседі. 

Сабақта аудио жəне бейне материалдарды да қолдануға болады. Оқытушы, материал-
дың бір бөлігі аудио мəтін түрінде ұсынылатындай етіп, сабақты жоспарлай алады, ал оқыту-
дың іздеу əдістерін қолдана отырып, материалды диалог пен əңгіме арқылы түсіндіруге бола-
ды. Тыңдауды да жазбаша тапсырмалармен (кесте толтыру, диаграмма құру, бос орындарды 
толтыру) біріктіруге болады. 
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Сабақты жоспарлау кезінде пəн-оқытушысы сабақтың оқу жəне тілдік мақсатта-
рын тұжырымдау керек. Тілдік мақсаттарды қою кезінде пəн-оқытушысы тіл пəндері оқы-
тушысынан көмек сұрай алады. Оқытушылардың мұндай ынтымақтастығы қолайлы білім 
беру ортасын құруға ықпал етеді. 

5 Қорытынды 
Қорытындылай келе, ағылшын тілін меңгеру үшін тілді білу өте маңызды. Себебі, 

ағылшын тілін білмейтін студенттер кəсіби түрде сөйлесе алмайды. Осылайша, ағылшын 
тілін білу басымдыққа айналады. Студенттер əртүрлі тақырыптардағы материалдарды игеру-
мен қатар, белгілі бір терминологияны, тілдік құрылымды білуге тиіс, бұл олардың сөздік қо-
рын пəндік терминологиямен толықтыруға жəне оларды əрі қарай білім мен дағдыларды 
игеруге дайындауға мүмкіндік береді. 

«Information-Communication Technologies» курсын ағылшын тілінде оқыту жаңа 
педагогикалық технологиялар мен оқыту əдістерін қолдануды, оқытуды ұйымдастырудың 
жаңа тəсілдерін, оның ішінде оқу-əдістемелік кешенін қалыптастыруды қажет етеді деп айта 
аламыз. Интеграцияланған пəндік оқыту (CLIL) курсты шет тілі арқылы оқытуға мүмкіндік 
береді, ал шет тілін пəннің өзі арқылы игереді. Бұл əдіс шетел тілдерінің мұғалімдеріне, со-
нымен қатар шет тілінде сөйлейтін жəне орта мектепте өз пəнін оқытатын көптеген мұғалім-
дерге үлкен қызығушылық тудырады. Осылайша, екі бағытты біріктіре отырып, пəн мұғалім-
дері өздерінің негізгі пəндерін шет тілінде оқытумен қатар, тілді оқытуда маңызды құралдар-
ды қолдана алады: грамматиканы, лексиканы жəне т.б., оның ішінде шет тілін оқытудың 
коммуникативті əдістемесінің элементтерін қолдана алады. Бұл университеттегі оқу бағдар-
ламасын жеңілдетуге жəне модернизациялауға көмектеседі. 
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ДАУЛЕТБАЕВА, Г.Б., ЕРСУЛТАНОВА, З.С. 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ В ФОРМАТЕ CLIL  
В настоящее время информационно-коммуникационные технологии постоянно развиваются. 

Знание английского языка позволяет осваивать новые технологии в области информационно-комму-
никационных технологий. В связи с этим в последние годы в Республике Казахстан особое внимание 
уделяется изучению отдельных предметов на английском языке. В статье рассматриваются неко-
торые образовательные стратегии в формате CLIL для преподавания дисциплины «Information-
Communication Technologies» на английском языке. 

Ключевые слова: CLIL, обучение, Information-Communication Technologies, методика, англий-
ский язык, стратегия. 
 

DAULETBAEVA, G.B., ERSULTANOVA, Z. S. 
EDUCATIONAL STRATEGIES IN THE CLIL FORMAT 
Currently, information and communication technologies are constantly evolving. Knowledge of 

English allows you to learn new technologies in the field of information and communication technologies. In 
this regard, in recent years in the Republic of Kazakhstan, special attention has been paid to the study of 
individual subjects in English. The article discusses some educational strategies in the CLIL format for 
teaching the discipline «Information-Communication Technologies» in English.  

Key words: CLIL, training, Information-Communication Technologies, Methodology, English, Stra-
tegy. 
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