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КӨПТІЛДІЛІК ЭЛЕМЕНТТЕРІМЕН БИОЛОГИЯ САБАҚТАРЫНДА 
ФУНКЦИОНАЛДЫҚ САУАТТЫЛЫҚТЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ БОЙЫНША 

ƏДІСТЕМЕЛІК ҚҰРАЛ ДАЙЫНДАУ 
 

Preparation of a methodological manual on the formation of functional 
literacy in biology lessons with elements of multilingualism 

 
А.А.Ермаханова, Н.П.Корогод 

A.A. Ermakhanova, N.P. Korogod 
 

Павлодар педагогикалық университеті, Павлодар, Қазақстан 
е-mail:aseliya99ea7@mail.ru,natalyakorogod@mail.ru 

 
Аннотация. Өзектілігі: көптілді сыныптардағы биология сабақтарында оқу процесінде 
дидактикалық (үлестірмелі) материалдарды қолдану оқытудың тиімділігі мен сапасын арттыруға, 
оқушылардың пəнге деген танымдық қызығушылығының пайда болуына ықпал етеді. Мақсаты: 
Павлодар облысы, Успен ауданы, Константиновка ЖОББМ 8 «Б» сынып мысалында көптілді 
сыныптарда функционалдық сауаттылықты дамыту үшін биология сабақтарында əдістемелік 
құралдарды қолдану ерекшеліктерін əзірлеу жəне апробациялау. 
Түйінді сөздер: белсенді əдістер, АКТ, дидактикалық материалдар мен ойындар, көптілді білім 
беру, танымдық іс-əрекетке ынталандыру, пайдалану тиімділігі. 
 
Аннотация. Актуальность:использование дидактических (раздаточных) материалов в процессе 
обучения на занятиях биологии в полиязычных классах способствуют повышению эффективности 
и качества обучения, появлению у учащихся познавательного интереса к предмету. Цель: 
разработка и апробирование особенностей применения методических пособий на уроках биологии 
для развития функциональной грамотности в полиязычных классах, на примере 8 «Б» класса КГУ 
Константиновской СОШ, Успенского района, Павлодарской области. 
Ключевые слова: Активные методы, ИКТ, дидактические материалы и игры, полиязычное 
образование, мотивация к познавательной деятельности, эффективность использования. 
 
Аbstract. Relevance: the use of didactic (handouts) materials in the process of teaching biology classes in 
multilingual classes contributes to improving the efficiency and quality of teaching, the appearance of 
cognitive interest in the subject among students. Goal: Development and testing of the features of the use 
of methodological manuals in biology lessons for the development of functional literacy in multilingual 
classes, using the example of the 8th «B» class of KSU of Konstantinovskaya Secondary School, Uspen 
district, Pavlodar region. 
Keywords: Didactic materials, multilingualism, motivation for learning activities, effectiveness of 
application. 
 

Қазіргі кезеңдегі функционалдық сауаттылық əлеуметтік əл – ауқаттың негізгі 
көрсеткіші болып саналады, ал оқушылардың функционалдық сауаттылығы білім сапасы-
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ның маңызды нəтижесі болып табылады. Функционалдық сауаттылықты дамыту ең 
алдымен танымдық, ақпараттық, практикалық міндеттерді шешу үшін білім багажын 
қолдану арқылы негізделеді [1,  c.15]. Қажетті дағдыларды қалыптастырудың оңтайлы 
деңгейлерін құру үшін болашақта педагогикалық процестің мақсаттары мен міндеттеріне 
қол жеткізуге ықпал ететін əдістемелік құралдарды əзірлеу ұсынылады. Кейбір жағдай-
ларда жекелеген пəндер мен тақырыптар бойынша көптілділік элементтері бар қажетті 
дидактикалық материалдардың болмауы оқушыларға қолжетімді өзекті жəне қажетті 
ақпараттың тапшылығын анықтайды, бұл оқу процесінің толық іске асырылмауына əкелуі 
мүмкін [2, c.52].  

Функционалдық сауаттылықты дамыту теориялық жəне практикалық материалды 
меңгеру үшін біз биология сабақтарында ақпараттық шағын мəтіндер, ойындар жазылған 
карточкалар, кестелер, сызбалар, инфографикалар, тапсырмалар (салыстыру, талдау, дəлел-
деу, себеп-салдарлық байланыстарды орнату біліктерін қалыптастыру бойынша, жинақтап 
қорыту), пəн тақырыптары бойынша үш тілде: қазақ, орыс жəне ағылшын тілдерінде 
глоссарий [3,  c.234] (көрнекілікке арналған материалдар төменде берілген)  «Константинов 
ЖООБМ»  8-сынып білім алушылары үшін  (1-сурет) осындай дидактикалық 
материалдардың түрлерін қолдандық [4, c.256]. 
 

  
1-сурет-8-сыныптағы оқу процесі 

 
Негізгі терминдердің глоссарийі. Глоссарий основных терминов  /Glossary of essential 

terms/  1  тақырып: Есту органының құрылымы, қызметі жəне рөлі/ Строение, функции и 
роль органа слуха/The structure, functions and role of the organ of hearing. 

 
№ Russian term English equivalent Kazakh equivalent 
1 слух  hearing есту 
2 наружное ухо оuter ear сыртқы құлақ 
3 ушная раковина pinna құлақ қалқаны 
4 слуховой проход ear canal есту жолы 
5 барабанная перепонка eardrum дабыл жарғағы 
6 среднее ухо middle ear ортанғы құлақ 
7 слуховая(Евстахиева) труба eustachian tube есту (Евстахий) түтігі 
8 слуховые косточки auditory ossicles есту сүйекшелері 
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9 внутреннее ухо inner ear Ішкі құлақ 
10 улитка cochlea ұлудене 
13 звук sound дыбыс 
14 рецепторы receptors рецепторлар 
15 ушная сера earwax құлақтың құлығы 
16 повредить injure зақымдау 

 
Level В. Establish a match in the table 1  
Table 1 – Visual receptors 
A) rods 
 
 
 
 
B) cones 

1. rhodopsin 
2. color image 
3. iodopsin 
4. located on the edge of the retina 
5. located in the center of the retina 
6. black and white image 

 
Task. Solve the crossword puzzle: 
Questions: 
Аre biologically active compounds, formed in the endocrine glands. 2. Special human 

organs that synthesize and secrete secrets. 3. What hormone is produced by the adrenal glands? 4. 
Where are the substances of the endocrine gland secreted? 5. The secret of the sweat gland 6. 
What is the secret of the lacrimal gland? 7. What is the name of the synthesis of substances inside 
the glands? [5, c.84]. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Функционалдық қызметті жандандыру үшін биология сабақтарында əдістемелік 
материалдарды қолдану ерекшеліктерін анықтау мақсатында Успен ауданының «Констан-
тинов ЖООБМ» КММ базасында 2021 жылдың 10 ақпанынан 2021 жылдың 10 қыркүйегіне 
дейін зерттеу жүргізілді. Бұл жұмысқа 8 сынып оқушылары қатысты. Зерттеу міндеттері: 

1. Зерттеу əдістерін таңдау. 
2.Сауалнама көмегімен тəжірибелік-эксперименттік зерттеу жүргізу. 
3.Зерттеу нəтижелерін талдау, өңдеу жəне түсіндіру. 
Зерттеу жүргізу үшін мынадай əдістемелер іріктелді:1. «Танымдық қажеттілік 

деңгейін анықтау» сауалнамасы; 2.Функционалдық сауаттылықты зерттеу əдістемесі. 
Біз осы əдістемелерді зерттеуіміздің мақсаттары мен міндеттеріне сəйкес келетін 

көптілді сыныптарда функционалдық сауаттылықтың жəне сыни ойлаудың даму деңгейін 
анықтау үшін таңдадық. Біздің зерттеуіміздің нəтижелері бойынша алынған деректерді 
қарастырыңыз. Оқушылардың зерттелетін пəнге деген қызығушылығын, сондай-ақ олар 
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