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Методология и методы исследования в системе трехъязычного 

образования в Казахстане 
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методического кабинета ЮКО 

 

Современное общество ставит перед казахстанской системой образования 

ряд новых проблем, которые обусловлены политическими, социально-

экономическими, мировоззренческими и другими факторами.  Особенно 

следует отметить необходимость повышения качества и доступности 

образования, увеличение академической мобильности, интеграции в мировое 

научно-образовательное пространство, создание оптимальных образовательных 

систем. Так как наука и образование стали ведущей производительной силой.   

Президент Н. А. Назарбаев в своем Послании «Социально-экономическая 

модернизация – главный вектор развития Казахстана» ставит стратегическую 

задачу формирования интеллектуальной нации, как залога успешной 

конкурентоспособности Казахстана: «Мир вступил в эпоху глобализации, 

ускоренного развития инноваций и технологий. Новым этапом развития 

человечества является переход к «экономике знаний» [1]. И Казахстан не 

должен остаться на обочине этих процессов».  

Казахстанское языковое образование имеет давние традиции и обладает 

широкой теоретической и практической базой.  Концептуальное изменение 

парадигмы языкового образования, ее смещение из лингвопедагогического в 

социально-культурное и социально-коммуникативное поле. Когерентный 

социально-управленческий подход к языковому образованию позволит вывести 

на качественный уровень, который соответствует современному социальному 

заказу. 

Интегрируясь в глобальное сообщество, Казахстан осуществляет 

вхождение в мировое образовательное пространство в целях приближения 

национальной системы образования к международным образовательным 

стандартам.  

Знание казахского, английского и русского языков дает молодежи ключ к 

мировым рынкам, науке и новым технологиям. 

Программа полиязычного образования, внедряемая в Казахстане, является 

уникальной и подразумевает параллельное и одновременное обучение на трех 

языках. 

Обучение языкам, связанное с ознакомлением с культурными, 

историческими, социальными ценностями каждого языка должно служить 

средством взаимопонимания между народами.  
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«Триединство языков» – изучение казахского языка как государственного, 

русского – как языка межнационального общения и английского – как языка 

успешной интеграции в глобальную экономику. 

Как известно, в 2003 году Республика Казахстан официально 

присоединился к Болонскому процессу. Реализация идей Болонской декларации 

предполагает становление системы би- или трилингвального образования, при 

котором наравне с казахским и русским языками будет использоваться и 

иностранный язык [2]. В нормативных документах, а именно в «Закон об 

образовании», «Государственная программа развития образования Республики 

Казахстан на 2011-2020 годы», сформулирован социальный заказ общества, 

который определяет основные направления реализации Госстандарта для 

высшей и средней школы. В данных документах говорится о том, что «Уровень 

образования и интеллектуальной потенциал общества в современных условиях 

приобрели характер важнейшей составляющей национального богатства, а 

образованность человека, профессиональная мобильность, стремление к 

творчеству и умение действовать в нестандартных условиях стали основой 

прогресса, устойчивости и безопасности страны» [3]. В повышении 

интеллектуального потенциала общества, мобильности и 

конкурентоспособности специалистов особую роль играет знание языков тех 

партнёров, с которыми реализуются совместные проекты, создаются 

совместные фирмы. 

Проект о трёхъязычном образовании в целом осуществляется, прежде 

всего, на базе казахского языка. Обучение русскому языку в вузах в 

соответствии с современной установкой предполагает изучение его для 

углубления профессиональной подготовки. С целью формирования 

необходимых навыков обучение общению базируется на подготовке к чтению 

«не переведённой на казахский язык литературы (монографий, статей в 

профессиональных журналах, проспектов, каталогов и т.д.)», необходимой при 

контактах с коллегами из СНГ и дальнего зарубежья. 

Философия и методология образования, нацеленная на подготовку 

конкурентоспособной личности, включает когнитивно-синергетическую 

методологию, интегрирующую компетентностный, социокультурный, 

когнитивно-коммуникативный и информационно-технологический подходы. 

Компонентами авторской инновационно-интегральной технологии 

филологического образования являются: 1)моделирование цели и задач 

обучения: модель формирования полиязычной личности обучающегося, 

способного к самоактуализации, 2)модульное структурирование содержания 

учебного курса, 3)гипертекстовое и фреймовое представление знаний, 

4)поэтапное управление усвоением знаний и формированием компетенций, 

5)сочетание традиционных методов в учебном процессе с современными 

информационно-коммуникационными технологиями при использовании 

интернет-ресурсов, электронных и мультимедийных пособий. 

В современной теории и технологии обучения языкам важнейшей задачей 

является выбор методологии исследования. Следует отметить, что 
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Методология – это система (комплекс, взаимосвязанная совокупность) 

принципов и подходов исследовательской деятельности, на которые опирается 

исследователь (учёный) в ходе получения и разработки знаний в рамках 

конкретной дисциплины.  

В педагогике и педагогической психологии до настоящего момента были 

предприняты различные попытки определить сущность личностно-

ориентированного обучения. По мнению И. С. Якиманской, признание ученика 

главной действующей фигурой всего образовательного процесса и есть 

личностно-ориентированная педагогика [4]. Для выстраивания модели 

личностно-ориентированного обучения она считает необходимым различать 

следующие понятия. Разноуровневый подход – ориентация на разный уровень 

сложности программного материала, доступного ученику. 

Дифференцированный подход –  выделение групп детей на основе внешней 

(точнее, смешанной) дифференциации: по знаниям, способностям, типу 

образовательного учреждения. Индивидуальный подход – распределение детей 

по однородным группам: успеваемости, способностям, социальной 

(профессиональной) направленности. Субъектно-личностный подход –  

отношение к каждому ребёнку как к уникальности, несхожести, 

неповторимости. В реализации этого подхода, во-первых, работа должна быть 

системной, охватывающей все ступени обучения. Во-вторых, нужна особая 

образовательная среда в виде учебного плана, организации условий для 

проявления индивидуальной избирательности каждого ученика, её 

устойчивости, без чего невозможно говорить о познавательном стиле. В-

третьих, нужен специально подготовленный учитель, который понимает и 

разделяет цели и ценности личностно-ориентированного образования.  

Под личностно-ориентированным обучением понимать такой тип 

образовательного процесса, в котором личность ученика и личность учителя 

выступают как его субъекты; целью обучения является развитие личности 

ребёнка, его индивидуальности и неповторимости; в процессе обучения 

учитываются ценностные ориентации ребёнка и структура его убеждений, на 

основе которых формируется его «внутренняя модель мира», при этом 

процессы обучения и учения взаимно согласовываются с учётом механизмов 

познания, особенностей мыслительных и поведенческих стратегий учащихся, а 

отношения учитель-ученик построены на принципах сотрудничества и свободы 

выбора.  При подготовке и проведении личностно ориентированного урока 

учитель должен выделить основополагающие направления своей деятельности, 

выдвигая на первый план ученика, а затем деятельность, определяя 

собственную позицию. 

Прагматическая компетенция подразумевает знание иностранными 

обучающимися наряду с языковой и национально-культурных особенностей, 

социального и коммуникативного поведения носителей языка в процессе 

общения в языковой среде. 

Базовым для научного исследования и педагогической практики является 

концепция интегративного подхода к обучению русского языка для 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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иностранцев, учитывающего все факторы личности человека – логические, 

познавательные, эмоциональные. В основу указанной концепции положены 

данные нейрофизиологических и нейропсихологических исследований 

межполушарной ассиметрии мозга. Формирование коммуникативной 

компетенции основывается на психологических механизмах порождения и 

восприятия речи, способах восприятия и обработки информации человеком, на 

базе которых предлагаются разные пути управления учебной деятельностью 

обучающегося, синтез ориентации на общение и на самореализацию личности. 

На данный момент в образовании используются различные 

инновационные технологии. Из этого следует, что задачей технологии как 

науки является выявление совокупности закономерностей с целью определения 

и использования на практике наиболее эффективных и последовательных 

действий, которые требуют меньших затрат времени, материальных и 

интеллектуальных ресурсов для достижения какого-либо результата. 

Современная специфика образования в начале третьего тысячелетия 

предъявляет особые требования к использованию разнообразных технологий.  

Все процессы, происходящие в системе образования и в нашей стране, и за 

рубежом, ведут к формированию новой идеологии и методологии образования, 

то есть как идеологии и методологии инновационного образования. 

Инновационные технологии обучения следует рассматривать как инструмент, с 

помощью которого новая образовательная парадигма может быть претворена в 

жизнь. 

Главная цель инновационных технологий образования является подготовка 

человека к жизни в постоянно меняющемся мире. Сущность такого обучения 

состоит в ориентации учебного процесса на потенциальные возможности 

человека и их реализацию.  

Это становится возможным благодаря внедрению в профессиональную 

деятельность дидактических и воспитательных программ, предполагающих 

снятие педагогического кризиса. Развить умения мотивировать действия, 

самостоятельно ориентироваться в получаемой информации, формировать 

творческое нешаблонное мышление, развить у обучающихся   природные 

способности, используя новейшие достижения науки и практики, вот - 

основные цели инновационной деятельности.  

Целью инновационно-интегральной технологии является формирование 

полиязычной личности [5].  

Компонентами формирования языковой личности является выработка 

компетенции лингвистической (теоретические знания о языке), языковой 

(практическое владение языком), коммуникативной (использование языка в 

соответствии с ситуацией общения, навыки правильного речевого поведения), 

культурологической (вхождение в культуру изучаемого языка, преодоление 

культурного барьера в общении). 

Понятие “языковая личность” базируется на понятии личности как 

субъекта отношений и сознательной деятельности, определяющейся данной 

системой общественных отношений, культурой и обусловленной также 
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биологическими особенностями. Личность одновременно и продукт, и субъект 

истории, культуры, ее творец и творение. Творцом культуры человек 

становится благодаря способности быть субъектом деятельности, создающим и 

постоянно совершенствующим новую среду. На первый план выдвигаются 

интеллектуальные ее характеристики, так как интеллект наиболее интенсивно 

проявляется в языке и исследуется через язык. Вторичная языковая личность у 

человека, владеющего иностранным языком, формируется под влиянием 

первичной языковой личности, сформированной родным языком человека. 

Выдвигается идея, что уровень развития языковой личности, освоенность типов 

понимания на родном языке детерминирует готовности языковой личности на 

иностранном языке. В ходе изучения русского языка как иностранного 

формируется неполная модель языковой личности.   

Ю. Н. Караулов разработал уровневую модель языковой личности с 

опорой на художественный текст [6]. Языковая личность, по его мнению, имеет 

три структурных уровня. Первый уровень – вербально-семантический 

(семантико-строевой, инвариантный), отражающий степень владения 

обыденным языком. Второй уровень На данный момент в образовании 

используются различные инновационные технологии. Из этого следует, что 

задачей технологии как науки является выявление совокупности 

закономерностей с целью определения и использования на практике наиболее 

эффективных и последовательных действий, которые требуют меньших затрат 

времени, материальных и интеллектуальных ресурсов для достижения какого-

либо результата. 

Современная специфика образования в начале третьего тысячелетия 

предъявляет особые требования к использованию разнообразных технологий.  

Все процессы, происходящие в системе образования и в нашей стране, и за 

рубежом, ведут к формированию новой идеологии и методологии образования, 

то есть как идеологии и методологии инновационного образования. 

Инновационные технологии обучения следует рассматривать как инструмент, с 

помощью которого новая образовательная парадигма может быть претворена в 

жизнь. 

Главная цель инновационных технологий образования является подготовка 

человека к жизни в постоянно меняющемся мире. Сущность такого обучения 

состоит в ориентации учебного процесса на потенциальные возможности 

человека и их реализацию [7].  

Это становится возможным благодаря внедрению в профессиональную 

деятельность дидактических и воспитательных программ, предполагающих 

снятие педагогического кризиса. Развить умения мотивировать действия, 

самостоятельно ориентироваться в получаемой информации, формировать 

творческое нешаблонное мышление, развить у обучающихся   природные 

способности, используя новейшие достижения науки и практики, вот – 

основные цели инновационной деятельности.  

Современная специфика образования в начале третьего тысячелетия 

предъявляет особые требования к использованию разнообразных технологий.  



8 
 

Все процессы, происходящие в системе образования и в нашей стране, и за 

рубежом, ведут к формированию новой идеологии и методологии образования, 

то есть как идеологии и методологии инновационного образования. 

Инновационные технологии обучения следует рассматривать как инструмент, с 

помощью которого новая образовательная парадигма может быть претворена в 

жизнь. 

 Главная цель инновационных технологий образования является 

подготовка человека к жизни в постоянно меняющемся мире. Сущность такого 

обучения состоит в ориентации учебного процесса на потенциальные 

возможности человека и их реализацию.  

 Это становится возможным благодаря внедрению в профессиональную 

деятельность дидактических и воспитательных программ, предполагающих 

снятие педагогического кризиса. Развить умения мотивировать действия, 

самостоятельно ориентироваться в получаемой информации, формировать 

творческое нешаблонное мышление, развить у обучающихся   природные 

способности, используя новейшие достижения науки и практики, вот – 

основные цели инновационной деятельности.  

Концепция трехуровневого устройства языковой личности определенным 

образом коррелирует с тремя типами коммуникативных потребностей – 

контактоустанавливающей, информационной и воздействующей, а также с 

тремя сторонами процесса общения – коммуникативной, интерактивной и 

перцептивной. Уровневая модель языковой личности отражает обобщенный 

тип личности. Конкретных же языковых личностей в данной культуре может 

быть множество, они отличаются вариациями значимости каждого уровня в 

составе личности. Таким образом, языковая личность – это многослойная и 

многокомпонентная парадигма речевых личностей. 

Ведущими принципами должны быть следующие принципы: 

компетентности, нацеленные на формирование конкурентоспособного 

специалиста, коммуникативности – нацелен на формирование полиязычной 

поликультурной личности. В методологии исследования ведущим из этих 

принципов станет принцип коммуникативности. Поэтому мы свою 

методологию назвали коммуникативно-когнитивной. 

Образование на нескольких языках – это лишь один аспект всей системы 

образования какой-либо страны. Базовые возможности здесь таковы:  

Полиязычное образование составляет часть системы образования всей 

страны и является сравнительно единообразным. 

Полиязычное образование распространяется лишь на территории со 

своими языковыми особенностями и сопровождается определенной степенью 

политической автономии. 

Полиязычное образование – это право, признаваемое за некоторыми 

индивидами [8]. 

В коммуникативной парадигме язык связывают с овладением речевой 

деятельностью, в когнитивной – с когницией, то есть с познанием и 

сопутствующими ему процессами. 
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Основные методы нацелены на развитие речемыслительной деятельности, 

поэтому помимо традиционных методов анализа, синтеза, педагогического 

эксперимента мы использовали методы:  

Метод моделирования языковой личности; 

Метод координации содержания дидактического материала по трем 

языкам с использованием клишированных формул; 

Гипертекстовое представление дидактического материала;  

Фреймовое представление научных понятий; 

Помимо известных мы реализуем редко используемый принцип «экономии 

человеческих усилий». 

Рассматривая современную стратегию обучения языку, мы будем 

опираться на базовые положения как коммуникативного, так и когнитивного 

подходов, опираясь на данные смежных с методикой наук, таких как: 

когнитивная психология, лингвистика, философия, социология, культурология, 

педагогика и др. 

Суть коммуникативного подхода заключается в моделировании процесса 

обучения как реального общения. Речь идёт о моделировании лишь основных, 

принципиально важных, сущностных параметров общения, к которым 

относятся: личностный характер коммуникативной деятельности субъекта 

общения; взаимоотношения и взаимодействие речевых партнёров; ситуации как 

формы функционирования общения; содержательная основа процесса общения; 

система речевых средств, усвоение которых обеспечило бы коммуникативную 

деятельность в ситуациях общения [9]. 

Суть когнитивного подхода заключается в направленности процесса 

обучения на решение таких проблем, как: восприятие, познание и понимание 

человеком действительности; приобретение, обработка, структурирование, 

сохранение, выведение и использование знаний. 

Современные методические задачи требуют объединения 

коммуникативного и когнитивного подходов, что даёт основание для 

разработки данного подхода к обучению русского языка.  

Процесс обучения языку предполагает стимулирование речемыслительной 

активности обучающихся [10]. Благодаря этому стимулирование 

речемыслительной активности осуществляется с помощью создания на 

занятиях проблемных ситуаций, то есть таких, в которых возникают 

интеллектуальные задачи. Проблемная задача характеризуется препятствием, 

определённой трудностью решения, необходимостью выбора одного из 

нескольких решений, столкновением нескольких точек зрения и потоком 

информаций. Решение данной проблемы является когнитивным процессом, в 

котором заданная ситуация превращается в целевую, то есть когда в наличии не 

имеется ни способа решения, ни соответствующих знаний. Умственная 

деятельность, которая направлена на решение проблемы, следует 

рассматривать как эвристическую, то есть предполагающую непредсказуемость 

вариантов решения. 
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 Следует отметить, что языковой и речевой материал отбирается в 

соответствии с определёнными ситуациями общения и отрабатывается в 

типичных для использования тех или иных языковых форм ситуациях. Поэтому 

при обучении языкам нужно учитывать и интеллект обучающегося, которыми 

они воспринимают и обрабатывают информацию в процессе познания.  

На сегодняшний день Казахстан идет стремительными шагами от 

двуязычия к трехъязычию (казахский, русский, английский). И это также 

вполне естественно. И русский и английский язык являются не только 

средствами общения, но оптимальными каналами получения мировых знаний. 

Но в трехъязычии, как и в двуязычии, главное - давать возможности учиться, ни 

к чему не принуждая, и это основа решения языковой проблемы в Казахстане. 

Это требует ускоренной реализации программы подготовки и повышения 

квалификации педагогов в рамках внедрения трехъязычного обучения; 

использование различных форм подготовки педагогов, привлечение частных 

структур (КТЛ, школы «Мирас» и др.), проведение республиканских, 

областных семинаров-тренингов. 
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Болашақ физика пәні мұғалімдерінің инновациялық технологияларды 

пайдаланудағы кәсіптік құзыреттілігін қалыптастыру мәселелері 

 

Турсынбаев А.З. 

ОҚО әдістемелік кабинеті директорының орынбасары 

 

Білім беру жүйесіндегі әлемдік денгейге жету мақсатындағы  талпыныстар, 

түрлі кәсіптік бағдарламаларға негізделген жаңа типтегі оқу орындарының 

пайда болуы  болашақ мамандарды даярлау ісіне нақты талаптар қояды. Қоғам 

сұранысына сәйкес жүргізіліп жатқан өзгерістер жоғары оқу орындарында жаңа 

типтік құрылымдар мен әдістерді енгізуді, әлемдік стандарттарға сай 

мамандарды даярлау мақсатында жоғары оқу орны оқытушыларының өз 

кәсіптік іс-әрекетін ғылыми негізде жүзеге асыруын шарттайды. Нарық 

экономикасының қажеттіліктерін қанағаттандыру және экономиканың, өндіріс 

салаларының дамуына сай жастарды құзыретті тұлға ретінде қалыптастыру 

үшін оқытушылар оқытудың инновациялық технологияларын пайдаланып, оны 

онан әрі жетілдіруді жүзеге асыра алуы қажет.  

Соңғы кезде білім беру саласында жаңа үдеріс – педагогикалық инновация 

орын алды. «Инновация» ұғымы ең алғаш рет ХIХ ғасырда 

мәдениеттанушылардың зерттеулерінде қолданылды. Инновация (латын тілінен 

- «жаңа, жаңалық, жаңарту») бұрын болған нәрсенің ішінде жаңа нәрсенің 

пайда болуын, дамуын білдіреді. С.Ожеговтың сөздігінде инновация ұғымына 

мынадай анықтама беріледі:  «Инновация – бірінші рет шыққан, жасалған, 

жуық арада пайда болған, бұрынғының орнын басатын, алғаш ашылған, 

бұрыннан таныс емес, енгізілген жаңалық». Э.Роджерстің пікірінше: 

«Инновация – нақтылы бір адамға жаңа болып табылатын идея». Майлс 

«Инновация – арнайы жаңа өзгеріс. Біз одан міндеттеріміздің жүйелі түрде 

жүзеге асырылуын күтеміз» дейді. Ал, Ресейде «инновация» ұғымына  көптеген 

уақыттар бойы күдікпен қарады. Мысалы, ХIХ-ХХ ғ.ғ. бірде-бір білім 

реформаларында бұл ұғым кездеспейді, яғни инновациялық үдеріс жүзеге 

асырылған, бірақ «инновация» ұғымы еш жерде қолданылмайды. 

Н.Р.Юсуфбекова білім беру жүйесіндегі жаңартуды «инновациялық үдеріс» деп 

атап көрсетеді. Ол инновациялық үдерісті жаңалықтарды жасау, оны педагог 

қауымның оқыту мен тәрбие беру тәжірибесінде пайдалануы ретінде 

түсіндіреді.  

Зерттеу мәселелерінің бірі ретінде негізгі ұғым - «инновациялық 

технологиялар» болады. Қазіргі білім беру саласындағы оқытудың жаңа 

педагогикалық технологияларын меңгермегенше, білікті маман болу мүмкін 

емес. Қазіргі нарықтық экономиканың сұраныстарын қанағаттандыруға және 

экономиканың, өндіріс салаларының дамуына сай жастарды құзыретті тұлға 

ретінде қалыптастыру үшін мұғалімдер оқытудың қазіргі технологияларын 

пайдаланып, оны ары қарай жетілдіру қажет. Ондай мамандар әрқашан өзгеріп 

отыратын әлеуметтік-экономикалық үдерістерді талдай білуге, нарықтың 

бәсеке жағдайына сай шешімдер қабылдап, жүзеге асыра білуге дайын болып, 
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өндіріс пен жеке адам арасындағы ықпалдастықты шешуі тиіс. Осыған 

байланысты жоғары оқу орнының қазіргі уақыттағы ең бір маңызды міндеті -  

кәсіби білікті, құзыретті мамандар даярлау. 

«Құзыреттілік» ұғымы адамның мәселеден жақсы хабардарлығы, 

танымдар мен тәжірибелерді меңгеру аумағын білдіреді. Белгілі бір сала 

бойынша құзыретті  болу – осы салаға негіздемелік талдау жасау және ондағы 

тиімді іс-әрекет етуге мүмкіндік беретін лайықты білім мен қабілетке ие болу. 

Н.С.Розов құзыреттіліктің екі жағы болатынын анықтайды да, оның бірінші 

жағын танымдық және практикалық жаңалық енгізуді ассимиляциялау 

мүмкіндігімен,  ал екінші жағын  білім беру жүйелерінің әралуан түріне, типіне, 

саласына, сатыларына қойылатын білім талаптарын анықтау мүмкіндігімен 

байланыстырады. Б.Т.Кенжебеков кәсіби құзыреттіліктің мынадай түрлерін 

бөліп көрсетеді: арнайы құзыреттілік, әлеуметтік құзыреттілік, жеке тұлға 

құзыреттілігі, дара құзыреттілік. М.Чошанов кәсіби құзырлылықты «...кәсіби 

шеберлік деңгейі жүйесінде орындаушылық пен жетілдірушілік арасында 

аралық мәнге ие болу» деп түсіндіреді. В.А.Сластенин «...кәсіби құзыреттілік – 

жеке тұлғаның кәсіби іс-әрекетті атқару мақсатында теориялық және 

практикалық дайындығы мен қабілеттерінің бірлігі» деп есептейді. Зерттеулер 

барысында біз В.А.Сластенин ұсынған кәсіби құзыреттілік ұғымына 

негізделеміз.  

Соңғы жылдары мұғалімнің кәсіптік құзыреттілігіне байланысты 

С.И.Ферхоның «Мұғалімдердің оқу процесінде электронды оқу басылымдарын 

пайдалануға байланысты кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру», 

Г.Т.Ахметованың «Болашақ мұғалімдердің валеологиялық құзыреттілігін 

қалыптастыру», Н.Р.Шаметовтың «Үздіксіз білім беру «Колледж-ЖОО» 

жүйесінде болашақ мұғалімдердің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру», 

Ш.К.Жантілеуованың «Педагогикалық іс-тәжірибе процесінде студенттердің 

кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру», Е.В.Набиеваның «Бірегей проблема 

бойынша арнайы курс жүйесі арқылы педагогикалық университет 

студенттерінің зерттеушілік құзыреттілігін қалыптастыру», 

Г.О.Рахимбекованың «Тілді емес  ЖОО-ның студенттерінің коммуникативтік 

құзыреттілігінің қалыптасуын бақылау» атты тақырыптарындағы  зерттеулері 

жүзеге асырылды. 

Осы ғылыми әдебиеттерге талдау жасау негізінде кәсіптік құзыреттілікті 

маманның теориялық білімі мен практикалық тәжірибесіне сай белгілі бір 

міндеттерді орындауға дайындығы, яғни жеке тұлғаның кәсіптік іс-әрекетті 

атқаруға теориялық білімі мен практикалық қабілеттерінің  бірлігі негізіндегі 

даярлығы деп түсінеміз. 

Осылайша, болашақ физика мұғалімін кәсіптік даярлау мәселесіне 

байланысты зерттеу жұмыстарына талдау жасау болашақ физика 

мұғалімдерінің инновациялық технологияларды жүзеге асыру бойынша кәсіптік 

құзыреттілігінің құрылымын  дайындауға мүмкіндік берді.  

Біз жоғары оқу орнындағы оқу-тәрбие үдерісінде болашақ физика 

мұғалімінің инновациялық іс-әрекетін қалыптастыру мүмкіндіктерін анықтау 
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мақсатында 050110 - «физика» мамандығының Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартымен танысып, маман 

даярлау   барысында    студенттердің  инновациялық  технологияларды  жүзеге 

асыру құзыреттілігін қалыптастыруға қаншалықты жағдай жасалғандығын 

анықтауға тырыстық. Мамандықтың білімдік-кәсіптік бағдарламасының 

міндетті минимумында барлық пәндер үш топқа бөліп көрсетілген. Олар: 

жалпы білім беру пәндері; негізгі пәндер; кәсіптендіру пәндері. 

Кесте 1 – «Физика» мамандығы бойынша оқу пәндерінің болашақ физика 

мұғалімдерінің инновациялық технологияларды жүзеге асыруға (БФМИТЖА) 

кәсіптік құзыреттілігін қалыптастыру мүмкіндігін анықтау кестесі  

Кесте 1. 

Т
о
п

та
ст

ы
р
ы

л
ға

н
  

п
ән

д
ер

д
ің

 а
та

л
у
ы

 

БФМИТЖА 

кәсіптік  құзырет- 

тілігін қалыптас- 

тыруға жанама әсер 

ететін пәндер 

БФМИТЖА  

кәсіптік  құзы-  

реттілігін қа- 

лыптастыруға 

тікелей әсер 

ететін пәндер 

БФМИТЖА кәсіптік 

құзыреттілігінің компоненттері 

 

мотивациялық 

 

танымдық 

 

процессуал

- 

дық 

Ж
ал

п
ы

 
б

іл
ім

 
б

ер
у
 

п
ән

д
ер

і 

1. Қазақ (орыс) тілі 

2. Шет тілі 

3. Информатика 

4. Экология 

 

Қазақстан 

тарихы 

(3кредит) 

ҚР-дағы иннова- 

циялық саясат 

  

 

Философия 

(3 кредит) 

Даму және білім, 

тұлғаның өзін-өзі 

жүзеге асыруы, 

оқу-білімдегі 

шығармашылық 

  

Б
аз

ал
ы

қ
 п

ән
д

ер
 

1.Элемен.  матем. 

2.Механика 

3.Молек. физика 

4.Электр және маг 

5. Оптика 

6. Атом яд.физ. 

7. Клас.механика 

8.Э-динам ж/е АСТ 

9. Квант. мех. 

10.Стат.физ.ж/е ФК 

11.Атом яд. ж/е 

эл.бөл. 

12.Зат.элек.теория-

сы 

 

 

 

 

Педагогика 

(4 кредит) 

 Оқытуды 

ұйымдасты-

рудың фор- 

малары, қа- 

зіргі сабақ. 

Оқыту әдіс- 

теріне 

сипат- тама.  

Топтық 

сабақ әдіс- 

тері, проб- 

лемалық 

оқыту, бағ- 

дарлама-

лық оқыту. 

Білім беру 

технология

лары. 

 

Психология 

(2 кредит) 

Жеке тұлғаның 

қалыптасуы, түй- 

сікті қалыптасты- 

ру. 

  

К
әс

іп
те

н
д

ір
у
 п

ән
д

ер
і 

      

1. Астрономия 

2. 

Радиоэлектроника 

3. Матем-лық 

талдау 

4. Матем.физика 

әдістері 

5. Аналит. геом-рия 

және сыз. алгеба 

6. Ықтималдықтар 

 

 

 

 

Физиканы 

оқыту 

әдістемесі 

(4 кредит) 

Жаңа педагогика- 

лық оқыту техно- 

логиялары 

 

Физикадан 

оқу сабақта- 

рын 

ұйымдас 

тыру форма- 

лары. 

Физика дан 

оқушы- 

лардың 

білім- дерін, 

Физика пә- 

нінен 

ұйымдас-

тырылатын 

оқу сабақ- 

тарының 

түрлері 

және олар- 

ды жүргізу 

әдістері 
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Бұл пәндердің барлығын оқыту барысында болашақ физика мұғалімдері 

үшін қажетті білімдер беріліп, олардың кәсіби біліктіліктері, инновациялық 

технологияларды жүзеге асыру құзыреттіліктері қалыптастырылады. Дегенмен 

бүгінгі жас мамандардың іс-әрекеттерін бақылау бұл дайындықтың жеткіліксіз 

екендігін көрсетеді.  

Болашақ физика мұғалімдерінің инновациялық технологияларды  жүзеге 

асыруға кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру үдерісінің ғылыми –теориялық 

негіздерін анықтау бізге аталмыш мәселені тәжірибелік-эксперименттік 

жұмыстар барысында шешудің тиімді жолдарын  онан әрі  іздестірудің негізгі 

бағыттарын анықтауға мүмкіндік берді.  

Жоғары оқу орнындағы оқыту үдерісін тиімді ұйымдастырудың маңызды 

шарты – білім беру сапасы, оның ішінде оқытушылардың педагогикалық 

инноватика саласындағы құзыреттілігінің жоғары деңгейі болып табылады.  

Осыған байланысты жоғары оқу орнының оқытушыларына арналған «Болашақ 

физика мұғалімдерінің инновациялық технологияларды жүзеге асыру 

құзыреттілігін қалыптастыру» атты тақырыбындағы арнайы семинар 

дайындалып, ол  жоғары оқу орындарының оқу-тәрбие үдерісіне ендірілуі 

керек. Оның мазмұнында педагогикалық инновациялық іс-әрекеттің негізгі 

теориялық, әдіснамалық  және практикалық аспектілерін қамтитын тақырыптар 

қамтылып, өткізілу барысында  оқытушылар инновациялық технологиялар 

саласындағы білімдерді жүйелі түрде меңгерумен қатар, оларды жоғары оқу 

орнының білім кеңістігінде қолдану қабілеттерін де меңгеруді талап етеді.   

 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

1 Некоторые возможности активизации познавательной  деятельности 

студентов в преподавании вузовского курса физики // Шығармашылық іс-

әрекетті  дамыту арқылы бәсекеге қабілетті тұлғаны қалыптастыру: 

тықырыбындағы Республикалық ғылыми-практикалық конференция 

материалдары. – Шымкент, 2005.– Б.197-200.  

теориясы және 

математикалық 

статистика 

дағды ларын 

тексе- рудің 

әдістері 

Мектептегі фи- 

зикалық экспе- 

римент техни- 

касы (1 кредит) 

Физикадағы оқу-

эксперим. жүйесі 

және оларды 

ұйымдастыру  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физиканың 

компьютерлік 

әдістері 

(1 кредит) 

 Физика есеп 

терін  ком- 

пьютер 

арқы- лы 

шешу. Теор. 

физика- 

дағы комп. 

эксп. 

әдістері 

Физиканың 

комп.тех-

нологиялар

мен өзара 

байланысы

, 

зертханада-

ғы комп-

лер 
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2  Формирование конкурентноспособной личности будущего специалиста 

в контексте этнокультурного образования в ВУЗе // Тұлғалық бағдарланған 

кәсіптік білім: атты V  Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның 

ғылыми мақалалар жинағы. – Екатеринбург, 2005. – Т. 4. – Б. 6-7  

3  Педагогические условия формирования готовности будущего учителя к 

организации учебных физических экспериментов в школе //ХХI ғасырдағы 

ғылым мен техника, білікті мамандар даярлау сапасын арттырудың өзекті 

меселелері:  тақырыбындағы Ғылыми практикалық конференция еңбектері. – 

Шымкент, 2006. – Т. 1. – Б. 157-159. 

 

 

Үш тілде білім беруді дамытудың 2015-2020 жылдарға арналған жол 

картасы» аясында білім беру ұйымдарына үш тілді білім беруді енгізу 

мәселелері 

 

Панова А.Н. 

Оңтүстік Қазақстан облысының әдістемелік кабинетінің «Оқу  үдерісін 

ақпараттық-әдістемелік қамтамасыз ету» бөлімінің басшысы 

 

Апетова С. К. 

Оңтүстік Қазақстан облысының әдістемелік кабинетінің 

Үш тілде білім беруді дамыту әдіскері 

 

Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы  Назарбаев 

«Қазақстан-2050» стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» 

атты Қазақстан халқына Жолдауында әрбір қазақстандықтың өміріндегі 

үштілділіктің маңыздылығы туралы айтты: «орыс тіліне және кириллицаға біз 

қазақ тіліне қандай қамқорлықпен қарасақ, сондай қамқорлықпен қарауымыз 

керек. Орыс тілін білу - біздің ұлтымыздың тарихи артықшылығы екені 

баршаға белгілі. Дәл осы орыс тілі арқылы қазақстандықтар бірнеше ғасыр 

бойы қосымша білім алып, ел ішінде де, шет жерлерде де өз дүниетанымдары 

мен араласатын ортасын кеңейтіп келе жатқанын жоққа шығармауға тиіспіз», 

деді. 

Сонымен қатар «Қaзaқстaн жолы-2050: бiр мaқсaт, бiр мүдде, бiр болaшaқ» 

aтты Жолдaуындa Президент : «Ортa бiлiм жүйесiнде жaлпы бiлiм беретiн 

мектептердi Нaзaрбaев Зияткерлiк мектептерiндегi оқыту деңгейiне жеткiзу 

керек. Мектеп түлектерi қaзaқ, орыс, aғылшын тiлдерiн бiлуге тиiс. 

Aйнaлaмыздaғы әлем қaлaй тез өзгеретiн болсa, елiмiз бен қоғaмымыз дa солaй 

жылдaм өзгеруге тиiс» деп  атап өтті. 

 Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011- 2020 жылға 

арналған  мемлекеттік бағдарламасында үш тілде білім беруді дамытудың 

негізгі үрдістерді енгізілді. Үштілді білім беруге кезең кезеңмен көшу 

Қазақстан Республикасының  білім беруді  және ғылымды дамытудың  2011-

2020 жылдарға арналған даму  бағдарламасында айқындалды.  Үш тілде білім 
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беруді дамыту бойынша кең ауқымды іс-қимыл жүргізу үшін  2015-2020 

жылдарға арналған жол картасы әзірленді.  Жол картасын іске асыру  білім 

берудің барлық деңгейлерінде оқу бағдарламаларының мазмұнының 

жаңаруына, бірыңғай білім беру ортасының аясында үш тілде білім берудің 

бірізділігін қамтамасыз етуіне, үш тілде білім беруді тиімді енгізу үшін 

педагогикалық кадрларды даярлау мен қайта даярлаудың жүйесін жетілдіруіне  

бағытталған.   

 «Үш тілде білім беруді дамытудың 2015-2020 жылдарға арналған жол 

картасы» 7 бөлімнен тұрады. Білім және ғылым министрлігі, Ы.Алтынсарин 

атындағы Ұлттық білім академиясы және «Назараев Зияткерлік мектептері» 

дербес білім беру ұйымдарының келісімімен, олардың тәжірибесін бөлісе 

отырып жұмыс жүргізу мәселелері қарастырылған. Атап айтқанда: 

Нормативтік құқықтық базаны жетілдіру. Білім беру ұйымдарына оқыту 

қазақ тілінде жүргізілмейтін мектептерде «Қазақстан тарихы» пәнін қазақ 

тілінде, оқыту орыс тілінде жүргізілмейтін мектептерде «Дүниежүзі тарихы» 

пәнін орыс тілінде, оқыту тіліне қарамастан жоғары сыныптарда 

«Информатика», «Физика», «Химия» және «Биология» пәндерін ағылшын 

тілінде оқытуды (білім беру ұйымдарының алқалық шешімінің негізінде таңдау 

бойынша) енгізу; 

Ғылыми-зерттеу қызметі. Үш тілде білім беру практикасын жақсарту үшін 

зерттеулер нәтижелерін енгізудің мониторингісін жүргізу; 

Әдіснамалық және оқу-әдістемелік қамтамасыз ету. Оқушылардың үш 

тілде қосымша білім алу бағдарламасын және ағылшын тілінде оқытылатын 

жоғарғы сынып пәндері бойынша сыныптан тыс жұмыстар бағдарламысын, 

пәндер (информатика, физика, химия, биология) және ағылшын тілін біріктіріп 

оқыту бойынша оқу-әдістемелік құралдар, технологиялық және тұрақты 

сөздіктер, тіл стандартына сай оқулықтар әзірлеу жұмыстары бар. 

Үш тілде білім беруді тарату бойынша іс-шаралар. «Дебат» зияткерлік 

ойындары шеңберінде лигалар құру мәселесі, экскурсиялық іс-шараларды 

ұйымдастыру және өткізу, «Болашақ» бағдарламасының ағылшын тілді 

түлектерін тарта отырып, ағылшын тіліндегі қарым-қатынас клубының 

қызметін қамтамасыз ету; 

Кадрларды даярлау және біліктілікті арттыру. Барлық деңгейдегі білім 

беру ұйымдарын педагог кадрлармен қамтамасыз етуді жүргізу және үш тілде 

білім беруді іске асыру қажеттілігін айқындау, педагог кадрлардың біліктілік 

талаптарын зерделеу және тиісті өзгерістерді енгізу, педагог кадрларды 

даярлауға республикалық ЖОО-дарында оқытушы құрамын қайта даярлуды 

жүргізу; 

Институционалдық қолдау. Білім беру ұйымдарында жазғы тіл мектебін 

ұйымдастыру және жүргізу, ЖОО-дардың 3-4 курстарына арналған 

педагогикалық практиканы енгізу; 

 Ақпараттық сүйемелдеу. Үш тілде оқытатын интерактивті және медиалық 

өнімдерді (теле-радио хабарлар, интернет-ресурстар және т.б) жасау және 

орналастыру. 
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    Үш тілде білім беру облыстағы 18 мамандандырылған білім беру 

ұйымдарының 8-інде 2013 жылдан бастап жүргізілуде. Ол мектептер:  

Оңтүстік Қазақстан облыстық үш тілде оқытатын мамандандырылған №1 

мектеп-интернаты; 

Үш тілде оқытатын мамандандырылған №2 мектеп-интернаты; 

Мұхамед Хайдар Дулати атындағы үш тілде оқытатын мамандандырылған 

№8 мектеп-гимназиясы; 

Маржан Тасова атындағы үш тілде оқытатын мамандандырылған №12 

мектеп-интернаты; 

Түлкібас ауданындағы үш тілде оқытатын мамандандырылған мектеп-

интернаты; 

№1 қазақ-түрік ер балалар лицейі; 

№2 қазақ-түрік қыз балалар лицейі; 

№3 Кентау қазақ-түрік ер балалар лицейі. 

  Қалған 10 білім ұйымдары  кезең-кезеңімен үш тілде білім беруге 

мамандар даярлауда. Аталған білім беру ұйымдарында Cambridge University 

Press, Pearson Longman британдық баспаларының жаратылыстану пәндерінен 

ағылшын тіліндегі биология, физика, химия, информатика және математика 

оқулықтары МЖМБС-на сәйкестендірілді және сараптамадан өтті. 

Қазақ тілінен басқа тілде оқытатын мектептер үшін қазақ тілі бойынша 

деңгейлік оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендер облыстың 2 мектебінде 

яғни, Кентау қаласындағы Ю.Гагарин атындағы №16 мектеп-лицейінде, 

Шымкент қаласындағы №1 А.С.Пушкин атындағы мектеп-гимназиясында 

сынақтан  өтті.  

2016 жылдың маусым айында оқушылар мен пән мұғалімдеріне арналған 

«Жаздық тілдік курстар» ұйымдастырылды. Атап айтқанда, 36 сағаттық 

ағылшын тілі курсынан 5-6 сыныптардың 1400 оқушысы, 94 информатика пәні 

мұғалімдері мен 58 физика, химия. биология пән мұғалімдері 18 сағаттық 

білімін жетілдіру курстарынан өтті. 

Үш тілді оқытуға көшу мәселелерін  кеңінен түсіндіру мақсатында 2017 

жылдың 1 тоқсанында төмендегі облыстық іс-шаралар  өткізілді. Облыстағы 

жалпы орта білім беретін мектеп мұғалімдеріне арналған «Үш тілді білім беруді 

ендіруде оқушылардың коммуникативті дағдыларын дамытудағы 

инновациялық әдістер», «Жаратылыстану пәндерін оқыту барысында 

оқушылардың  көптілді мәдениетін қалыптастыру», «Көптілділікті ендіру 

барысындағы оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту»,  

«Үштілділікті дамыту – нұрлы болашаққа жол ашу» тақырыптарында облыстық 

семинарлар, «Үш тілде білім беруді дамытудың  2015-2020 жылдарға арналған 

жол картасын  іске асырудың өзекті мәселелері» тақырыбында дөңгелек үстел, 

жаратылыстану бағытындағы пәндерді үш тілде оқыту бойынша «Ең үздік 

кіріктірілген сабақ жоспары» тақырыбында педагогтер арасында кәсіби байқау   

өткізілді.  

Сонымен қатар, арнайы жоспарға сәйкес он-лайн сабақтары мен  ата-

аналар жиналыстарында тұрақты түсіндіру жұмыстары жүргізілуде.  
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Жаһандану және  әлемнің дамыған 30 мемлекеті қатарына қосылу  

жағдайында бәсекеге қабілетті тұлғаны қалыптастыру үшін білім беру 

ұйымдарына үштілді білім беруді енгізу бүгінгі күннің өткір мәселелері 

екендігі сөзсіз. 

 

 

The realization of the cultural project of the triunity of languages -is a key 

element in the formation of the nation's intellectual potential. 

 

Beisenova Gulzhan Abdullakhanovna 

Master of philology, M.Auezov SKSU 

Specialist of the division of “Organization and control of quality assurance for 

training in foreign languages” 

 

Knowledge of languages - a necessity above all for the modern person. Live in 

the world with knowledge of Kazakh, Russian and English - this means to have 

access to any information. In addition, knowledge of languages means access to 

culture. A person will feel confident in any multilingual environment. The country is 

trying to create equal opportunities for all children from this position, so that they can 

study these languages in schools. Because every child has the right to receive a 

quality education. 

Modern research shows that the spread of multilingualism in the world is a legal 

process, caused by fundamental changes in the economy, politics, culture and 

education [1] 

The introduction of the system of trilingual education is a complex process, the 

great importance of which is attached not only to educational programs, but also to 

the educational process. After all, it is important not only to form a picture of the 

world of the future mathematician, physicist or historian, it is important to educate a 

person, citizen, and patriot. President Nursultan Nazarbayev, emphasizing the 

importance of trilingual education, said: "Kazakhstan should be perceived all over the 

world as a highly educated country whose population uses three languages. It is the 

Kazakh language - the state language, the Russian language - the language of 

interethnic communication and the English language - the language of successful 

integration into the global economy." 

The introduction of trilingual learning is the imperative of time. The twenty-first 

century demands accelerated pace in all spheres of life. The globalization processes 

affected, above all, the information system. To knowledge there is one way - to move 

swiftly and to master what the world knows and then to introduce. Three languages 

are at least today, not to be left behind forever. You need to know three languages 

already within the walls of the school. How to implement this system is a matter of 

methodology, technology, and training system. 

 English is distributed in 106 countries, Russian - in 17. The total knowledge of 

these two languages allows understanding the inhabitants of 113 countries; this is 

already more than half of all countries in the world. 
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The state program for the development of languages is carried out in three 

stages. At the first stage, a set of measures aimed at improving the regulatory and 

legal and methodological basis for the further functioning and development of 

languages was carried out. Within the framework of the second stage, it is planned to 

implement a set of practical measures to introduce new technologies and methods in 

the study and application of the state language, as well as the preservation of 

linguistic diversity. At the third stage, the result will be consolidated through system 

monitoring of the degree of demand for the state language in all spheres of public 

life, the quality of its proper application and the level of ownership with further 

preservation of the positions of other languages. As a result of the program, the 

percentage of the adult population who owns the state language will be 20% by 2014, 

by 2017 - 80%, by 2020 - 95%. The proportion of Kazakhs who know the Russian 

language by 2020 will be at least 90%. The share of the population of the republic 

who speaks English: 2014 - is 10%, 2017 - 15%, 2020 - 20%. The proportion of the 

population who owns three languages (state, Russian and English), 10% by 2014, 

12% by 2017, and up to 15% by 2020. [2] 

This Concept, considering polyglot education as an effective tool for preparing 

the young generation for life in an interconnected and interdependent world, focuses 

on in-depth study of the state Kazakh language in a harmonious interaction with 

teaching Russian and English. Particular attention is paid to professionally oriented 

teaching of languages for the purpose of training specialists who are fluent in three 

languages, which corresponds to the Law on Languages of the Republic of 

Kazakhstan [3] and, undoubtedly, will increase the competitiveness of specialists. 

Language development occurs in conditions of qualitative strengthening of the 

process of both linguistic and cultural interaction. For example, knowledge of 

languages introduces the cultural heritage of the peoples of the languages being 

studied, and a rethinking of one's own individuality based on the commonality of 

human values takes place. The introduction of such a model of education and 

upbringing in the Kazakh school makes it possible to form a comprehensively 

harmoniously developed personality, able to freely navigate in the international 

space, owning Kazakh, English and Russian languages at a fairly good level. Practice 

shows that the majority of entrants connect the choice of their future profession with 

the knowledge of the English language, considers the knowledge of a foreign 

language necessary to obtain prestigious work and advance through the career ladder 

in the future and believes that mastering several languages will help them to 

strengthen their social status and take a worthy position in the modern multilingual 

society, in other words, to be communicatively adapted in any environment. All these 

factors testify to the joint functioning of the Kazakh, Russian and English languages 

in a single communicative and socio-cultural space. 

The main goal is to increase the competitiveness of the staff and increase the 

export potential of the educational sector. This means that the implementation of the 

principle of the tri-unity of languages in our country will rise to a qualitatively new 

level. First of all, it is necessary to prepare a pool of qualified personnel purposefully, 

introduce a unified system of multilingual education and develop scientific and 
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methodological recommendations on the wide introduction of multilingual education 

in schools and universities. Positive experience has been accumulated in the leading 

schools and universities of the country, all measures should correspond to the 

ideology principles of the State Development Program. 
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«Оқытудағы кіріктіру тәсілдерінің тиімділігі» 

 

Түлкібас ауданының үш тілде оқытатын 

мамандандырылған мектеп-интернатының 

қазақ  тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі 

Абралиева Алтынкүл Мелдебекқызы 

 

       Көптілділік біздің қоғам үшін Елбасының «үш тұғырлы тіл» 

тұжырымдамасынан бастау алғаны мәлім. Тәуелсіз елімізде негізгі үш тілді 

дамытуға басымдық беріліп отыр.  Мемлекетімізде өмір сүріп жатқан басқа 

халықтардың тілдері де назардан тыс қалған  жоқ. Көптілде білім беру жеке 

тұлғаның үш тілді үйренуге және тілді Еліміз өркениетті елдер қатарына 

қосыламыз деп қарыштап қадам басып жатқан тұста, білім жүйесіне де тың 

өзгерістер енуде. Қазақстан Республикасының «Білім беру туралы» Заңында: 

«Білім беру жүйесінің басты мақсаты – ұлттық және жалпыадамзаттық мәдени 

құндылықтар негізінде жеке тұлғаның қалыптасуына қажетті жағдай жасау» 

делінген.  Сапалы білім беру педагогтардың шеберлігі мен іскерлігіне 

байланысты. Ал педагогикалық шеберлік пен іскерлікті дамытуда жаңа 

технологияны қолданудың маңыздылығы зор. 

        Оқытудың жаңа технологиясы — оқытудың тиімді әдіс-тәсілдерін 

қолдануды, оқытудың әр түрлі әдістері мен формаларын біріктіруді, оқу 

материалын тиімді пайдалануды, оқудың сапасына білім мен біліктілікті 

жүйелеуді жүзеге асырады. Оқытудың жаңа педагогикалық технологиясы — 

оқытуды ізгілендіру, өзін-өзі дамытып, тәрбиелей білетін, заман ағымына ілесе 

алатын кәсіби, білікті, жан-жақты жеке тұлға қалыптастыруды мақсат етеді. 

Оқушылардың кәсіби білім сапасын арттырумен бірге өз қабілетіне қарап, өзін-

өзі дамыта отырып, өзіне сын көзбен қарауға мүмкіндік береді. Танымдық 

белсенділігін арттырып, шығармашылық қабілетін дамытады.  

        Кіріктірілген білім бағдарламасының алға қойған мақсаты айқын, бағдары 

жүйелі. Зиялы азаматты – сана әлеуеті жоғары дамыған, сын тұрғысынан және 

жаңашыл ойлай білетін, рухы мықты, өз білімін қоғамның алға басуына жұмсай 
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алатын адамды тәрбиелеуге ұмтылады. Аталмыш білім беру бағдарламасында 

тәрбие мен оқыту ажырамас байланыста болады. 

Кіріктірілген бағдарлама бірнеше құндылықты негізге алады. Олар: 

құрмет; 

әріптестік; 

азаматтық жауапкершілік қалыптастыру; 

ашықтық; 

өмір бойы білім алу. 

Белгіленген құндылықтар аясындағы мектептердің мақсаты – жоғары білімді, 

шығармашыл адамның үйлесімді тұлғаланып, дамуы үшін қолайлы білім беру 

кеңістігін жасау. 

Кіріктірілген бағдарлама негізінде білім алған оқушылар  кең ауқымды 

дағдыларға ие болады. Нақтырақ айтқанда: 

 сын тұрғысынан ойлау; 

 білімін шығармашылықпен пайдалана білу; 

 зерттеушілік дағдылары; 

 АКТ дағдылары; 

 топта және жеке шебер жұмыс істей білуі; 

 коммуникативтік дағдылары (тілдік дағдыларын қоса алғанда); 

 қойылған міндеттер мен күрделі мәселелерді шеше білу дағдылары 

секілді бірнеше дағдылар қалыптасады. 

         Кіріктірілген білім беру бағдарламасын табысты жүзеге асыру үшін 

белсенді оқыту, командалық оқыту, пәндік-тілдік кіріктірілген оқыту (CLIL), 

т.б. озық педагогикалық әдістерді қолдану талап етіледі.          

Ал жалпы кіріктірілген оқу дегеніміз не? Кіріктірілген оқу бағдарламасының 

артықшылығы неде?  

         Кіріктірілу – бұл бір оқу мазмұнының әр түрлі саладағы жан-жақты 

білімдермен тоғысуы, бір-бірімен араласып кетуі. Кіріктірілген сабақтар 

оқушыға әлем туралы, заттар мен құбылыстардың өзара байланыстары туралы 

біртұтас мағлұмат береді, олар құрылысы бойынша белгілі қалыпқа сыймайды, 

сондай-ақ, оқу сағаттарын барынша үнемді пайдалануға мүмкіндік береді. Осы 

тектес сабақтарда оқушылардың бейнелі ой-өрісі дамып, пәннің жалпы 

мазмұнын өмірмен байланыстыру арқылы шығармашылық мүмкіндіктері 

ашылады. Кіріктірілген сабақтардың құрылымы нақтылығымен, 

сыйымдылығымен, орамдылығымен, сабақтың әр сатысындағы оқу 

материалының логикалық өзара келісімімен, материалдың зор ақпараттық 

мүмкіндігімен ерекшеленеді. 

Оқу үрдісінде пәндерді кіріктіре оқыту:  

- ерекше дарынды оқушыларға мәнді де саналы оқуға; 

- сабақ құрылымында проблемалық жағдайлар үлесін ұлғайтуға; 

- жеке тұлғаның зерттеушілік типін қалыптастыратын оқушының ойлау 

әрекетін белсендіруге; 

-оқушыға бір мезгілде әрекетті орындауда барлық мақсат қоюдан нәтижеге 

дейінгі барлық процесіне бақылау жасауға; 
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-білім берушілік, дамытушылық және танымдық үшбірлікті ұстаздың шексіз 

шығармашылығы тұрғысынан жүзеге асыруға; 

-сабақтың ақпараттық сыйымдылығын арттыруға; 

-оқушылардың уәждемесін арттыруға, олардың оқу-танымдық әрекетін 

белсендіруге, шаршағандары мен қажуларын азайтуға; 

-сабақ үрдісінде өтілетін тақырыптың адам және қоғам өмірімен тікелей 

байланысына мән беруге; 

-оқушылардың шығармашылық ойлауын дамытуға; 

- олардың алған білімдерін өмірде қолдана білулеріне көмектеседі. 

Кіріктірілген білім бағдарламасы негізінде оқушылардың білімі критериалды 

бағаланады. Критериалды бағалау дегеніміз – оқушының білімі мен білігін 

алдын ала белгіленген оқу жетістіктерімен салыстыра оқыту, соның негізінде 

оқушыны бағалау. Критериалды бағалау кезінде алдын-ала бағалау шкаласы 

белгіленіп, оқушының алдына соған жету жоспары қойылады. Бағалаудың 

мұндай жүйесі білім алушының кемшіліктерін өзіне түзетуіне мүмкіндік береді, 

оқушының өзін-өзі және өзгені бақылауына, бағалауына мүмкіндік туғызады, 

бағаның айқындылығын, адалдығын сақтайды, оқушының сабақ үрдісінде 

өткен тақырыпты қалай түсінгендігін мұғалімге күнделікті саралап отыруына 

жағдай жасайды. Осының барлығының негізінде мұғалім мен оқушы 

арасындағы кері байланыс бағалаудың жалпы негізін ашады. Яғни, 

критериалды бағалау оқыту – тәрбиелеу, дамыту, ынталандыру төрттігін 

басшылыққа алады. 

     «CLIL» - Үштілділік оқыту бағдарламасын жүзеге асырудың  тиімді әдісі» 

     Осы ретте, үш тілде оқытатын мамандандырылған мектеп-

интернатымыздағы  кіріктірілген сабақтары туралы айтсақ болады. Ағылшын 

тілі мен география    10 «Б» сыныпта «Солтүстік Қазақстан».  Қазақ тілі пәні 

мен ағылшын тілі «Сын есімнің түрленуі» 7 «А» сынып бойынша; қазақ 

әдебиеті мен Қазақстан тарих пәндері «Ақын өлімі туралы аңыз» 7 «А» сынып;  

8 сынып оқушыларымен орыс тілі мен қазақ тілі, ағылшын тілі пәндерін 

кіріктіріп, «Односоставные предложения» тақырыбында өткізілген  сабақтар өз 

дәрежесінде жақсы өтті.  Бұл ретте біз үшін оқушының қаншалықты білім 

алғандығы емес, оның алған білімін өмірлік тәжірибеде қаншалықты пайдалана 

алатындығы маңызды болып отыр. Ал біздің еліміздегі білім жүйесінде басым 

жағдайда оқушылар өздерінің алған теориялық білім деңгейімен бағаланып, 

сонымен ғана шектеліп жататыны белгілі.  

Қорыта айтқанда, кіріктірілген білім бағдарламасы, ондағы оқушыларды 

критериалды бағалау - заман талабына сай шәкірт білімін дәл айқындауға 

мүмкіндік беретін бақылау жүйесі. 

Әлемдік өркениет жолындағы үздіксіз даму кезеңінде білім мен ғылымға 

баса назар аудару өзекті мәселелердің бірінен саналады. Елбасымыз 

Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына «Бәсекеге қабілетті халық үшін», 

«Бәсекеге қабілетті экономика үшін» жолдауында: «Білім берудегі жаңалық – 

Қазақстанның бәсекеге нақтылы қабілеттілігін қамтамасыз етуге мүмкіндік 

беретін аса маңызды құралдың бірі» - делінген немесе бұл орынды пікірді 
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Елбасымыздың тағы бір: «Терең білім – тәуелсіздігіміздің тірегі, ақыл-ой – 

азаттығымыздың алдаспаны» - деген пікірімен жалғауға болады. ХХІ ғасыр бой 

жарыстыратын емес, ой жарыстыратын ғасыр екендігін ескерсек, сол ғасырда 

үздік оқытудың үлгісі бола алатын көшбасшы, ұлттың зияткерлік әлеуетін 

арттыратын ұрпақ тәрбиелеуді мақсат тұтатын  білім ордаларындағы 

бағдарламалары тиімді. 

 

                               Пайдаланылған әдебиеттер: 

1) Қазақстан – 2050» стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты 

// Ел Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2012 жыл 14-желтоқсандағы Қазақстан 

халқына Жолдауы. 

2) Қазақстан Республикасының Білім туралы Заңы. Астана, Ақорда, 2007 

жылғы шілденің 27-сі. № 320-ІІІ ҚРЗ // ЕҚ, № 160 15.08. 2007 

3) Қазақ тілі мен әдебиеті Республикалық ғылыми-әдістемелік басылым // №1-

3, 2017   

4) «Интербелсенді әдістемені ЖОО-да қолдану мәселелері» //Алматы, 2013 

 

 

«7, 8 сыныптарда физика сабағын ағылшын тілінде жоспарлау» 

 

Қаймақбаева Калида Негізбайқызы 

№2 мамандандырылған үш тілде оқытатын 

мектеп-интернатының физика пәні мұғалімі, 

физика магистрі 

 

Қазіргі тез өзгермелі қоғамда бәсекеге қабілетті мамандарды қажет ететіні 

белгілі. Бұл білім беру ұйымдарының барлық салаларына жаңа талап, жаңа 

міндет, жаңа мақсаттар жүктейді. Осыған орай, білім беру жүйесінде 

мұғалімдерге қойылатын басты талаптардың бірі — өмірден өз орнын таңдай 

алатын, өзара қарым-қатынаста өзін еркін ұстап, кез келген ортаға тез 

бейімделетін, белгілі бір ғылым саласында  білімі мен білігін көрсете алатын, 

яғни функционалды сауатты, өз ойы мен пікірін айта білетін көптілді және 

көпмәдениетті жеке тұлға қалыптастырып, бәсекеге қабілетті маман тәрбиелеу. 

Ғылыми әдебиетте «көптілді білім беру - мектепте оқу пәндерін екі немесе одан 

да көп тілде аудармасыз оқыту» деген ұғым қалыптасқан. Оқушыларға білім 

негіздерін меңгеру болашақтағы түбегейлі  мақсат болғандықтан, көптілділіктің 

«туын» көтеріп, стандарт мазмұнын білім алушыларға толығымен жеткізу, одан 

оң нәтиже алу және артқы шекте қалып қалмауы әдістемелік ізденістерді талап 

етеді. [7] 

Осы бағытта « 7, 8 – сыныптарда физика сабағын ағылшын тілінде 

жоспарлау» әдістемелік нұсқаулығы жалпы білім беретін мектептерде 

«Физика»  пәнінен 7-8 сыныпқа арналған оқулықтарға негізделіп 

құрастырылып, ағылшын тілінде оқытуды тәжірибеге енгізіп жүрген  физика 

пәні мұғалімдері үшін әдістемелік көмек ретінде ұсынылады. 
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Әдістемелік нұсқаулықта физика пәнін ағылшын тілінде оқыту үдерісінде 

интербелсенді әдістерді пайдалану, оқушылардың танымдық белсенділігін 

арттыруға, адамзаттың жылдар, ғасырлар бойы жинақтаған ғылым және 

мәдениет саласындағы білімдерді  игеруі, олардың дүниетанымдық әрекетін 

жетілдіруге тікелей әсер етеді.  

Сонымен қатар, мұғалімнің өзіндік жеке тұлға ретінде шығармашылығын 

арттыруға, кәсіби құзыреттілігін жетілдіруде оқыту үдерісінде  «Жобалау», 

«Джигсо», «Диалог», «Талдау», «Ой шақыру», «Кім жылдам?», «Бейнелік үлгі», 

«Белгісіз шамаларды анықтау» интербелсенді әдіс-тәсілдерді жүйелі қолданып 

ұйымдастырылған сабақтар ұсынылады. [3] Интербелсенді оқыту әдістерінің 

ерекшелігі – оқушының білімді меңгерумен қатар, тұлғаның әр түрлі танымдық 

үдерістер арқылы, яғни ынталану, ойлау, жауаптың алуан түрлі болуына 

арнайы жасалған жағдаяттар арқылы когнитивтік-коммуникативтік 

қабілеттерін дамытуға, қарым-қатынас ойындарын, шығармашылық 

қажеттіліктерін қанағаттандыруға, ағылшын тіліндегі сөздік қорын белсенді 

дамытуға бағытталуы ұтымды әрекет. Бұл сабақтардың ерекшелігі – дәстүрлі 

емес оқыту түрлерін үйлестіру. Әдістемелік нұсқаулықтағы 12 сағаттан 

құралған барлық  сабақта  қолданылатын диалог құрастыру формасын енгізу 

оқушылардың берілген тапсырма бойынша ағылшын тілінде мазмұнды 

диалогті жүргізудің нақты икемін қалыптастыру және жетілдіру бағытында 

белгілі нәтижеге қол жеткізуге мүмкіндік береді.  

  Сабақ жоспары Кембридждік әдіс-тәсілдер және РДДО (рейтингілік 

деңгейлік дамыта оқыту) технологиясы, CLIL оқу бағдарламасын негізінде 

ұйымдастырылған. Оқытудың жаңаша технологияларының қағидаларын негізге 

ала отырып, жоғарғы қабілетті оқушыларды білім негіздерін меңгерумен қатар  

шығармашылық тұрғыда  (өнімді) ойлауға, өз бетінше ізденіуге, ғылыми-ізденіс 

бастамаларын  үйренуге баулуға бағытталған. [4] 

 

Сыныбы: 7 

Мұғалімнің аты-жөні: Каймакбаева Калида Негизбаевна 

Мектебі: №2 мамандандырылған үш тілде оқытатын 

мектеп интернаты 

The theme of the lesson: Interaction of bodies.Mass of body. [1] 

The aim: 

to create concept of density, to explain dependence of density on mass and 

volume of a body. To acquaint with units of measure of density, mass. 

demonstration of physical experiences for the purpose of development of 

scientific outlook in pupils. 

to show a role of mass, density of the substance in physics, to open their technical 

and practical sense.  

Type of the lesson: lesson for perfection of knowledge and skills. 

Form of the lesson: conversation, discussion and practical training. 

Equipment: Activeboard, slide show 

№ Stages of the lessons 
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1 I. Organization moment 

Greeting: Good morning students!  How are you?  Who is on duty today?  Who 

is absent today?  Why?  What is the date today?  What day of the week is it 

today?  

Let's do warm up exercises: 

Do physical exercises.      Make a circle please. 

Let's think and write onephysical quantites in stickers 

Undereye group tries to create a formula, quantity his two friends. 

The formula created will be be awarded with smile. 

Not all of will remain do the exercises with the mood rises disappointed. 

Students are divided into 3 groups 

Distribution of three different groups of students, distributing out candy sweets 

group received the same. 

Group I      Group II       Group III  

2. Setting the aim.Checking up home task: 

1. A student came to school by taxi. He paids 250 t. Why does he paid for taxi, 

on the way 

which ve crossed it or for  the place?  

2. On the slide two pictures that done subsequently are shown. Determine the 

movement of bodies relative to tree and relative to the first person.  

3. On the picture the trajectory of helicopter and car are shown. Compare their 

path and displacement?  

4. The distance between school and house is 200 m. What will be the total path 

when pupil go from house to school and return from school to house? And 

what will be the displacement?  

5. The car passed the way from Shymkent  to Taraz during  2,5 hours. Convert 

given quantity into seconds.  

6. Tungiykrul floated down the river. Since the current was strong frog was not 

able to catch up Tuymekyz.   Filmstrip frame of the tale “Tuymekyz” by 

Hans Christian Andersen is shown in Figure. Explain the incorrectness of the 

text at the bottom of the frame  

 from the physical point of view  

Teacher: Бүгінгі сабақта біз денелердің өзара әрекеттесуін, заттың 

тығыздығы мен массасын қарастыратын боламыз.  

Vocabulary new lesson: Mass – масса        Inertia –  инерция   Balance –  

теңестіру  

Weight –  салмақ      Density –  тығыздық      Inertness –  инерттілік  

Interaction of bodies –  денелердің өзара әрекеттесуі    Volume –  көлем 

Scale –  таразы  

Action of bodies on each other is interaction. [1] 

Mass is measure of the inertia of bodies. 

The density of substance is physical quantity, the numerically equal to the mass 

per unit volume of the substance:      𝝆 =
𝒎

𝑽
 

Force is physical quantity characterizing the interaction of the bodies. 

http://go.mail.ru/search_images?q=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%82%D1%8B %D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%81&fr=web&rch=l&jsa=1#w=480&h=480&s=33649&pic=http%3A%2F%2Fpuh-pilot.pl%2Fmedia%2Fprodukty%2FSnickers-Baton-55g.jpg&page=http%3A%2F%2Fpuh-pilot.pl%2Fproduktsiya%2Fkonfetyi%2Fbaton-snickers-55g%2C50%2F&descr=%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA%20Snickers%2055%D0%B3.
http://www.72pokupki.ru/catalog/487/13003222/
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In the International System of Units (SI), kilogram (kg)was taken asa unit of 

mass. To measure the mass one uses smaller units of mass - a thousandth and a 

millionth of kilogram - grams (g)and milligrams (mg), and for the weighing of 

the body with a large mass one uses larger units - centner (c) and tonne (ton).      

𝟏 𝐭𝐨𝐧 =  𝟏𝟎𝟎𝟎 𝐤𝐠;   𝟏 𝐠 =  𝟎. 𝟎𝟎𝟏 𝐤𝐠; 
𝟏 𝐦𝐠 =  𝟎. 𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟏 𝐤𝐠. 

Have you understood the new lesson? 

Let's do level tasks.                  The first group 

Obligatory level: 

1. Determining the mass of sweets (candies) using physical measuring 

instruments . [6] 

Appropriative  level: 

2. Determining the mass of the body carrying out  mini experiment. With a 

view to a comprehensive study of parts of tangerine divide it into its 

component parts and analyze. 

Creative   level: 

3. Determining the density of the mixture in the vessel by experimental 

method.Using theoretical knowledge, make the problem and solve it.  

The second group 

Obligatory   level: 

1.Determining the mass of the cube using direct and indirect methods of 

measurement of physical quantities. Determining the mass of the cube during 

the experiment using a measuring device (scales aren't given, measurements 

are carried out by a ruler). 

                                              Appropriative  level: 

2. Determination of the body mass by means of a beaker using quantitative 

methods of the analysis of measurements results.Creation of calculation 

algorithm for finding of required quantity, carrying out the quantitative 

analysis of the measurements results. 

                                            Creative   level: 

3. Using comparing methods, prove, why the mass of different liquids in two 

identical vessels aren't identical: two liquids are given (milk, honey or 

gasoline) 

The third group 

Obligatory   level: 

1. Check of physical laws by means of an experimental method .Determination 

of the mass of apple, banana, tangerine by means of scales. 

Appropriative  level: 

2. Method of demonstration of the phenomena. The proof, justification of 

inertness of a body by means of devices (use of rails, determination of 

inertness of the cart with loads)  

Creative   level: 

3. Determination of density of a body by means of carrying out mini 

experiment and calculations.  
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Write down hometask in your diaries. Give me your mark diaries, 

 I'll put all your marks. 

Homework.Open your mark diaries and write hometask 

Obligatorylevel: 

§ 23-24  Questions for self-checking 

Appropriativelevel: 

Exercise 10-11 solve the problem [1, 5] 

Creative   level: 

                                      Experimental tasks 

1. Determine the mass of water, milk, sunflower oil in a glass filled up to the 

top. Volume of measuring cup is 200 cm3. 

 

  
The lesson is over. Thank you for attention! Good bay! 

 

Қорытынды 

         Әдістемелік нұсқаулық физика сабақтарын ағылшын тілінде жаңартылған 

білім мазмұнын іске асыратын жаңа әдістер арқылы жоспарлау үлгілері 

ұсынылды.  Оқушылардың физикалық функционалдық сауаттылығын 

дамытуда ағылшын тілдік қорын кеңейтуге, физикалық білімге  деген 

қызығушылығын арттыруға, физикалық терминдерді ағылшын тілінде ғылыми 

шығармашылық зерттеу жұмыстарын жүргізуде, пікірсайыс және 

пікірталастарға қатысуға, ғылыми тұрғыдан баяндама жасауға әдістемелік 

септігін тигізеді. Бұл әдістемелік нұсқаулық біліктілікті арттыру институт 

оқытушыларына, жалпы білім беру ұйымдарының басшылары мен  пән 

мұғалімдеріне арналған.   

Физика сабақтарында көптілділікті дамытудан күтілетін нәтижелер: 

 - оқылатын тақырыптың танымдылық құрылымын меңгеру (тақырыпты ашу 

үшін қажет шағын тақырыптар тізбесі); 

2. Determine the 
mass of air in your 

room.

Progress work

V=l·b·h

m=ρ·V

• Aim: determining 
the mass of air in 
the room

• Materials: ruler 
(roulette)

•Measure the length l 
(m), width b (m) and 
height h (m) the room in 
which you are

• calculate the volume 
of the room

• calculate the air 
mass in a room

• ρ-1.3kg/m3 density 
of air

• compare the mass of 
air in a room with 
your body weight
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- физика саласына қызмет ететін ағылшын тіліндегі жеткілікті лексикалық, 

оның ішінде терминологиялық минимумды меңгеру; 

- физика бойынша оқылатын тақырып шеңберінде белсенді типтік 

грамматикалық құрылымдарды меңгеру;  

- оқылатын тақырыптың маңызды бағыттары бойынша диалог және полилог 

жүргізе білу; 

- «Физика» пәнінің нақты тақырыбы бойынша ағылшын тілінде монолог 

құрастыра білу;  

- ағылшын тілінде физикадан тест тапсырмаларына жауап беру қабілеті; 

- 9-сынып оқушыларының орта білімнен кейін «Физика» бағдарлы пәні 

болатын топтарда білімін кәсіби ағылшын тілінде жалғастыруға даярлығы 

болуы керек. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 

R. Basharuly, U. Tokbergenova, D. Kazakhbayeva.,PHYSICS AND ASTRONOMY. 

7-th class. Almaty, “Atamura” 2012y. 

Semih Aydin, Osman Karaayvaz., PHYSICS, volume 1-2, ‘zambak’’ 2010y 

З.У.Имжарова, А.У.Ахметова, Ж.Н.Имжарова, А.С.Кушкимбаева «Сын 

тұрғысынан ойлау – білім алу үдерісінде», Ақтөбеб 2012ж. 

C.K.Toltebayev "Rating level of technology" –Shymkent, 2006y. 

Baqynov B.O,. “solving problems” Almaty, 2010y. 

Көшеров Ә.Ж. «Физикадан сапалық есептер» Шымкент қ, ТОО «Ғасаыр-Ш», 

2006-176 бет. 

ҚР Президенті Н. Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы. 

ҚР «Тілдер туралы» Заңы,  ҚР «Білім туралы» Заңы 

 

 

«Инновациялық технологияларды пайдалану арқылы ағылшын тілінде 

оқушылардың ойлау қабілетін дамыту» 

 

Қазығұрт ауданы мамандандырылған «Дарын» мектеп-интернатының ағылшын 

тілі пәні мұғалімі 

Темирбекова М. С. 

 

Кіріспе: Тілге көзқарас –елге көзқарас. 

             «Жеті жұрттың тілін біл, жеті жұрттың қамын же» дейтін бабаларымыз 

тілдің құдіреттілігін ертеден-ақ айқындап берген. Тіл – қай ұлтта, қай елде 

болса да қастерлі, құдіретті. Бүгінгі нарық заманы бізден бәсекеге қабілетті 

болуымызды, дамыған отыз елдің қатарынан көрінуіміз үшін білімді де озық 

ойлы азаматтарды тәрбиелеуімізді талап етеді. Ал ана тілін жақсы білмейінше, 

сауатты сөйлеп, сауатты жазып, тіл байлығын мол қолданбайынша, шын 

мәнінде мәдениетті адам бола алмайсың. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы 

Назарбаев дәстүрге айналған жыл сайынғы жолдауларында да, Қазақстан халқы 

Ассамблеясының сессияларында да, мемлекеттік тіліміздің тірегі ретінде қазақ 
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тілінің өрісін кеңейту, мәретебесін арттыру, Қазақстан халқының мемлекеттік 

тіл аясына ұйысуын I.қадағалап, осыны ұдайы айтып келеді. Елбасының «Үш 

тұғырлы тіл» жобасы ел болашағын баянды етуден туған, алысты көздеп 

құрылған мақсат. Халық арасында көптілділіктің бізге керегі барма, жоқпа 

деген осы жобаға қатысты қарама – қайшы пікірлер де туындап жатыр.  

Алдымен тарихқа көз  жүгіртсек. Ұлы ғұламалар да бір неше тілдерді еркін 

меңгерген. Солардың ішінде  Әбу – Насыр Әл- Фараби өмірінде жетпіс алты 

ұлттың тілін білсе, ұлы Абай атамыз да орыс – қазақ тілдерімен қатар парсы, 

араб тілдерін жетік меңгерген. Қай кезеңде болмасын, көп тілді меңгерген 

халықтар мен ұлттар алдыңғы қатарлы елдердің қатарына кіріп, өзінің 

коммуникациялық және интеграциялық қабілетін кеңейтіп отырғаны тарихтан 

баршамызға белгілі. Мәселен ежелгі Мысырдың өзінде бір неше тілді білетін 

мамандар иерархиялық сатымен жоғарылап, көбіне салық төледен босатылған 

көрінеді.  

Көп тіл білу – заман талабы. Әлемнің алпауыт мемлекеттері көп тілді, 

әсіресе халықаралық тілдерді меңгеруді маңызды міндет деп санайды. 

Сондықтан қазақ халқы да өркениеттен кенже қалмай, қарыштап даму үшін көп 

тілді, яғни халықаралық маңызға ие тілдерді меңгеруіміз қажет. «Үш тұғылы 

тіл» саясатын дұрыс түсінбей жатып, босқа даурыға берудің қажеті жоқ. 

Елбасының сындарлы саясатының астары өте тереңде. Халық арасында 

ағылшын тілін үйренуге қатысты қарсы пікірлер айтылып жатқаны баршамызға 

белгілі. Меніңше, ол сыңаржақ пікір. Ағылышын тілі – әлем мойындаған 

жаөандану тілі. Бұл – бұзылмас заңдылық. Жер бетіндегі халықтардың төрттен 

біл бөлігі ағылшын тілінде сөйлейді. Бұл көрсеткіш жыл сайын артуда. 

Ағылшын тілі сонымен қатар халықаралық бизнес, ғылыммен  технология, 

спортпен музыканың негізгі тілі есептеледі. Мысал келтіретін болсақ, әлем 

ғалмдарының дерлік жетпіс пайызы ғылыми дәйектерді ағылышын тілінде 

оқыса, ғаламтордағы электрондық пошталардың 85 пайызы ағылшын тілінде 

екен. Біз әлемдік аренаға шығу үшін ағылшын тілін жетік меңгерген мәңгілік 

елге айналуымыз керек. Бұл орайда шет тілі пәні мұғалімдерінің 

жауапкершілігі мол. Шет тілінің білім сапасы жоғарлауына  себеп болатын, шет 

тілі, мектеп мұғалімдерінің кәсіптік және әдістемелік деңгейлерін көтеру керек. 

Оқушылардың ағылшын тілін меңгеру қызығушылығын қалыптастыру қажет. 

Ағылшын тілін үйренуден басты мақсат – ағылшын идеологиясын жастардың 

бойына сіңіру немесе ағылышын болып өмір сүру емес, ағылшынның тілін ғана 

үйрену, болашақ ұрпақты әлемге қанат жайған ағылшын тілімен қаруландыру, 

сусындату.  Бұл жұмыс оңайға соқпауы мүмкін. Дегенмен, ақпараттық 

техниканың дамыған заманында тілді үйренемін дегенденге бар жағдай 

жасалынған.  Елбасымыз өзінің 2007 жылғы «Жаңа әлемдегі – жаңа Қазақстан» 

атты жолдауында: «Қазақстан бүкіл әлемде халқы үш тілді пайдаланатын 

мәдениетті ел ретінде танылуға тиіс. Бұлар: қазақ тілі – мемлекеттік тіл, орыс 

тілі – ұлтаралық қатынас тілі және ағылшын тілі – жаһандық экономикаға 

ойдағыдай кірігу тілі», «Қазақ тілі үш тілдің біреуі болып қалмайды. Үш тілдің 

біріншісі, негізгісі, бастысы бола береді» - деген сөздерін де ұмытпаған жөн. 
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Балаларымыз ана тілін жақсы білумен қатар, өзге тілде жетік сөйлесе – бұл 

баршамызға мақтаныш емеспе? Ал өз ана тілін білмей тұрып, өзге тілде сөйлесе 

– бұл күйініш, өкініш ақ.  «Үш тұғырлы тіл» мәдени жобасы – Қазақстан 

халқының үш тілді, қазақ, орыс, ағылшын тілдерін  меңгеруін көздегенімен, 

бұның түпкі идеясы – мемелекеттік қазақ тілінің халықаралық қолданыстағы 

орыс, ағылшын тілдерімен терезесін теңестіру, әлемдік деңгейге көтеру,  жаһан 

тілдерімен тең қолданылатын тіл дәрежесіне жеткізу болып табылады. 

II.Негізгі бөлім: Жаңашыл мұғалім – заман талабы. 

Соңғы уақытта мектептердегі оқыту үрдісінде инновациялық технологияларды 

пайдалану мәселесі жиі көтеріліп жүр. Ағылшын тілін оқытудың басты мақсаты 

– оқушылардың бойына шет тілінде қарым – қатынас біліктілігін 

қалыптастыру, дамыту, әр бір тіл үйренушінің ойлау қабілетінің дамуына, өз 

ойын еркін жеткізе білуіне, өзара пікір алмасуына, сауатты сөйлеу және 

жазуына барынша жағдай жасау және мүмкіндік тұғызу болып табылады. Ал 

бұл айтылғандарды іске асыру мұғалімге тікелей байланысты. Осы жерде Естеу 

Нүсіпбеков ағамыздың «Мұғаліммін» поэмасындағы мына өлең жолдары 

еріксіз есіме келеді: 

Тесіледі ескі қап,  

Сене алмаймын. 

Жаңалықсыз сабаққа ене алмаймын. 

Түкпіріне жанымның бүгіп келер  

Бір асыл сынығынсыз мен алдаймын. 

Сынып – менің сахнам, отты алаңым, 

Сонда жанып, қп – қызыл от боламын. 

Шоқ болмасам, қып – қызыл от болмасам, 

Онда тоқырап тот басып жоқ боламын. 

Қазақстан Республикасы «Білім туралы» Заңының 8-бабында «Білім беру 

жүйесінің басты міндеттерінің бірі – оқытудың жаңа технологияларын енгізу, 

білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық 

желілерге шығу» деп атап көрсеткен. Мұғалім әрқашан да жаңалыққа жаны 

құмар, өз мамандығына жан тәнімен берілген, көштен артта қалмай, өз 

заманымен бірге қадам басуы қажет. Сабақтың тиімділігін арттыру үшін бір 

сарындылыққа бой алдырмай, әр бір жеке сабақтың жоспарын терең ойластыру 

мен құрастыру, сабақтың мақсат, міндеттерін алдымен жақсылап нақтылап алу 

қажет. Сабақтың құрылымына қарай жаңа технологияларды пайдалана отырып, 

әр тапсырмаға стратегиялық жоспар жасап алу қажет. Сондай-ақ, сабаққа 

қатысатын оқушылардың өзара қатынасын ұйымдастыру, оқушылардың оқу-

танымдық қызметін дамытатын тапсырмалар, білім беру әдістері мен 

дидактикалық материалдарды  анықтап алу қажет. 

Әйгілі ғалым, әдіскер Н. Д. Гальскованың айтуынша ағылшын тілі 

төмендегі талаптарға сай өтуі тиіс: 

- оқушылардың қызығушылығын артыру үшін тілді қарым – қатынас 

әрекетінде қолдану қажеттілігін тудыратын қолайлы атмосфера жасау; 
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- сабаққа алуан түрлі жұмыс түрлерін яғни, жеке, жұп, топтық жұмыстарын 

ұйымдастыру; 

- оқушыны толығымен оқу процессіне тарту; 

- сабаққа түрлі көрнекіліктерді пйдалану, оның ішінде техникалық 

(үнтаспа, компьютер, бейнефильмдер), техникалық емес құралдар 

(суреттер, альбомдар, сызбалар, кроссвордтар); 

- оқушының шығармашылық қасиеттерін ояту, ынталандыру. 

- сабаққа жаңа педагогикалық технологияларды пайдалану; 

- ойындар мен ойын элементтерін жиі қолдану; 

- қосымша ақпарат көздерін - газет-журналдарды, интернет желісінен 

алынған  материалдарды қолдану. 

Ағылшын тілін оқушыларға меңгерту – әр шет тілі пәндерінің 

мұғалімдерінен қажырлы еңбекті, көп тер төгуді, ұдайы өз білімін жетілдіріп 

отыруды, үлкен күш-жігерді талап етеді. Ағылшын тілін оқыту процессінде 

компьютерлік технологияның, интернет ресурстарының алар орны ерекше.  

Компьютердің біздің өмірімізге кіріп келегеніне соншалықты көп 

болмағанымен, біз өз сабақтарымызды ақпараттық коммуникативтік 

технологияларсыз елестете алмаймыз. Компьютер жаңаша мұғалімнің ең жақын 

көмекшісі, тіпті оң қолы десек те қателеспейміз. Сабақ барысында АКТ 

мүмкіндіктерін қолдану оқушылардың танымдық, ойлау және жеке жұмыс 

жасау дағдыларын қалыптастыруына, сабаққа деген қызығушылықтарының 

артуына мүмкіндік береді. Мен өз сабақтарымда үнемі компьютерлік 

презентацияларды қолданып отырамын. Интернет желісінде ағылшын тіліндегі 

кез келген тақырыпқа байланысты көптеген дайын презентациялар бар. Тіпті 

белгілі бір грамматикалық немесе лексикалық тақырыптарды пысықтауға 

арналған ойын түріндегі дайын презентациялар да баршылық. Мен оларды 

жүктеп, артық жерлерін алып тастап, кажет ақпараттарды қосып өңдеймін. Бұл 

әрине менің уақытымды үнемдеуге мүмкіндік береді. Бұрындары мен өзіме 

қажетті суреттерді газет-журналдардан іздеп тауып, қиып тақтаға жапсыратын, 

немесе қажетті грамматикалық сызбаларды қолмен плакаттарға сызатын 

болсам, қазірде кез келген суреттеді, графика, диаграмма, анимацияларды 

интернет желісінен тауып слайдтарға қойсам жеткілікті. Сондай ақ тақырыптар 

бойынша таратпа материалдар, сан алуан қызықты ойындарды да табуға 

болады. Сабақтың жанды да жалынды өтуі үшін оқушылардың сабаққа белсене 

қатысуы маңызды. Оқушылардың сабаққа деген қызығушылықтарын арттыру 

үшін жай ғана материалдық базаның өзі жеткіліксіз. Сабақты жоспарлау 

барысында оқушыларды оқу-танымдық деңгейіне де аса назар аударған жөн. 

Мысалға алатын болсақ, төменгі сынып оқушылары ойын түріндегі 

тапсырмаларды аса қызығушылықпен орындаса, үлкенірек буын рөлдік 

ойындар, диалог немесе талдау әдістерін көбірек ұнатады. Оқытушылардың 

оқулық таңдау әдісі әр түрлі болады. Кейбір оқытушылар тек қана белгілінген 

оқулық бойынша сабақ өтсе, кейбіреулері оның мазмұнына өзгерістер енгізе 

отырып, оқушылардың тілге деген қызығушылықтарын арттыра отырып, 

оларға мол тілдік білім беруге тырысады. Ғылым мен техниканың дамуы, 
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жаһандану процесстері білім беру саласына да көптеген өзгерістер алып келді. 

Оқушыларды дәстүрлі сабақ арқылы сабаққа деген қызығушылықтарын ояту 

қиынға соғады. Оқушыларды ынталандыру, сабаққа деген қызығушылықтарын 

арттыру үшін мұғалім өз үстінде тынбай жұмыс жасауы қажет. Сол себепті мен 

де өз сабақтарымда білім берудің жаңа технологияларын, жаңа әдіс – 

тәсілдерді: оқытудың интербелсенді әдісін, рөлдік ойындар, жобалау, қойылым, 

сын тұрғысынан ойлау әдістерін, «Тілдік портфолио» технологияларын 

қолданамын. Бұл әдістердің тиімділігін оқушылардың шығармашылық 

қабілеттерінің, пәнге деген қызығушылықтарының артқанынан және сабақтың 

қорытынды нәтижесінен көруге болады. Ағылшын тілі сабағындағы жаңа 

әдістерді меңгеру үшін педагог отандық методикалық әдебиеттермен бірге шет 

ел әдебиеттерінің де көмегіне жүгінуі қажет. Сабақтағы әдістердің тиімділігін 

анықтау мақсатында өз тәжірибесін жинақтап, белгілі бір тақырыпты 

оқушыларға меңгерту барысында қай әдістің тиімді болғандығын салыстырып 

отыруы керек. Оқушыларды толығымен сабақ процессіне тарту, олардың 

белсенділігін арттыру үшін  жұптық, топтық, ұжымдық жұмыс жасауға 

арналған көптеген тиімді әдістер жеткілікті. Бастысы сол әдістерді сабақтың 

түріне байланысты дұрыс таңдай білу. 

Жобалау – инновациялық педогогикалық технология. Әлемдік 

педагогикада ол жаңа әдіс емес. 1965 жылдан бастап халықаралық деңгейде 

қолданыла бастады. Бұл әдістің басты ерекшелігі оқушы өз ісінің қалай 

орындалғанын бағалай алады, өз қолдарымен жасалған іс оларға 

қанағаттанарлық, өзіне сенімділік әкеледі. Жоба белгілі бір тақырып бойынша 

құрастырылады. Ол презентация, фильм, театр көрсетілім, сызбалар  ретінде 

болуы мүмкін. Сонымен қатар ол жеке, топтық, жұптық, сыныптық немесе 

мектепішілік болып бөлінеді. Мен сабақ беретін  мектептің 8-сынып 

оқушылары  «Messages» оқулығы бойынша «Fast food in Kazakhstan and the 

USA», «Superstitions» тақырыптарына  қысқа мерзімді (4 апта) шағын топтық 

жобалар қорғады. Оқушылар өз жобаларының әсерлі, көрнекті, үздік жоба 

атануы үшін барын салды. Топ құрамы әр түрлі деңгейдегі оқушылардан 

құралған болатын. Маған ұнаған тұстарына тоқталатын болсам, оқушылардың 

жоба қорғау барысында ағылшын тілінде барынша еркін сөйлеуге тырысуы, 

деңгейі жоғары оқушылардың жобаның сәтті шығуы мақсатында деңгейі төмен 

оқушыларға оң ықпал жасағандығы болды.  

«Тілдік порфолио» технологиясы ағылшын тілі пәні бойынша 

оқушылардың алған білімдері мен жетістіктерін бағалау және оларға өз 

білімдерін басқа оқушылармен өздері салыстыра алуларына мүмкіндік береді. 

«Тілдік портфолио» - оқушылардың белгілі бір уақыт аралығында өтілген 

тақырыптар бойынша жасаған жұмыстарының жиынтығы ретінде 

қарастырылады. Оның басты элементтері өзін-өзі бақылау және меңгерген 

білімдеріне рефлексия жасау болып табылады. «Рефлексия» сөзі латын 

тіліндегі reflexio,  яғни артқа қайту дегенді білдіреді. Оның құрамына 

оқушының шығармашылық жұмыстары, жеке жетістіктері, жобалары, жазба 

жұмыстары, суреттер және дипломдар кіреді. 
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Сын тұрғысынан ойлау дегеніміз – ақпаратты қабылдаудан басталып, 

шешім қабылдаумен аяқталатын ойлаудың күрделі процессі. СТО – 

оқушылардың мәтінмен жұмыс дағдыларын дамытуға, ауызша және жазбаша 

тілдің барлық түрін қарым – қатынас дағдыларын меңгертуге бағытталған 

технология. Өзім сабақ беретін сыныптарда оқушылардың пәнге деген 

қызығушылығын арттыру үшін Сто әдістерін күнделікті сабақтарымда 

пайдаланып келемін. Оларға мысал ретінде жиі қолданатын әдістерім «Миға 

шабуыл», «Венн диаграммасы», «Топтастыру», «Синквейн», «Кубизм», 

«Инсерт», «РАФТ», «Әлемді шарлау», «Ойлан, жұптас, талқыла» әдістерін 

жатқызуға болады. Олар оқушылардың бір-бірімен пікір алмасуын, ой 

жинақтауын қамтамасыз етеді және әр оқушының шығармашылық дарынын 

көрсетеді.  

Интерактивті оқыту шет тілін үйренуде өте тиімді әдіс. Оқыту процесі 

барлық оқушылардың тұрақты белсенді өзара қарым-қатынасы арқылы жүзеге 

асырылады. Оқушы мен мұғалім оқытудың тең құқылы субъектісі болып 

табылады. Жақсы оқитындарға ғана назар аудару сияқты ерекшелеуді шектейді. 

Интерактивтік оқыту технологиясы – бұл коллективтік, өзін-өзі толықтыратын, 

барлық қатысушылардың өзара әрекетіне негізделген, оқу процесіне оқушының 

қатыспай қалуы мүмкін болмайтын оқыту процесін ұйымдастыру. Интерактивті 

оқыту технологиясының элементтеріне «Ротациялық (ауыспалы) үштік», 

«Карусель - Айналмақ», «Шағын топтармен жұмыс», «Аквариум», 

«Аяқталмаған сөйлем», «Есептеу ағашы», «Өз атынан сот», «Азаматтық 

тыңдау», «Ролдік /іскерлік/ ойын», «Сығымдау методы» (метод пресс), «Өз 

позицияңды ұстан», «Дискуссия», «Дебаттар»,  «Броундық қозғалыс» әдістерін 

жатқызуға болады. 

Ақпараттық – коммуникациялық технологияны сабақтарда қолдану 

келешек ұрпақтың жан – жақты білім алуына, іскер әрі талапты, 

шығармашылығы мол, еркін дамуына жол ашатын педагогикалық, 

психологиялық жағдай жасау үшін де тигізер пайдасы аса мол. Қазіргі заманғы 

ұстазға қойылатын талап оқушының өз бетінше оқуына қарқынды түрде 

көмектесіп, оның сабаққа деген қызығушылығын ояту, сонда ғана оқушы 

жаңаны тануға талпынып, білімін арттыруға тырысады. Бүгінгі таңда сабақты 

мультимедиалық кабинетте өткізу, шет тілі сабағында компьютер жүйесін 

қолдану ұстаздың да, оқушының да жұмысын жеңілдетеді,оқушылардың 

ынтасын арттырады 

Мультимедиалық кабинетте өткізілетін сабақтарда орындалатын 

тапсырмалар мен тест жұмыстарының нәтижесі сол сәтте тексеріліп, әр 

жіберілген қателерге талдаулар жасалып, уақыт үнемді пайдаланылады. 

Интеграциялық сабақтар өткізуде компьютер жүйесін қолдану өте тиімді. 

Экран бетіндегі жаңа сөздер, түрлі – түсті грамматикалық кестелер 

оқушылардың қызығушылығын, есте сақтау қабілеттерін 

арттырады. Мектептегі технологияларға мыналар жатады:  теледидар 

бағдарламалары, сандық теледидар, интернет/ WWW, ұялы телефон, ұтқыр 

қондырғылар, компьютер/ноутбук. Сандық бейнені (видео) қолдану.Мектептегі 
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компьютерлік сынып  интернет жүйесіне қосылғандықтан   сабақтарымда АКТ 

кеңінен қолданамын. Ақпараттық технологияларды ағылшын тілі сабағында 

қолдану оқушылардың ойлау және өздік жұмыс жасау белсенділігін арттырады. 

     
Сыныптан тыс жұмыстар оқушылардың шығармашылық қабілеттерін 

шыңдап қана қоймай, олардың сабаққа деген қызығушылықтарын арттырады. 

Оқушылар өз алған білімдерін тәжірибеде көрсетулеріне мүмкіндік береді. 

Сыныптан тыс іс –шараларға түрлі интеллектуалды ойындар, әдеби кештер, 

драмалық көрсетілімдер жатады. Драмалық көрсетілімдер оқушыларға өздерін 

ағылшын тілінде сөйлеуші рөлінде сезінулеріне жағдай туғызса, 

интеллектуалды ойындар барысында оқушылар басқа пәндер бойынша да алған 

жан-жақты білімдерін ағылшын тілінде көрсете алады. Осы орайда өзім сабақ 

беретін 8 сынып оқушылары арасында өткізген «Полиглот» атты сыныптан тыс 

сабақты айтып өтсем. Оқушылар сайыс барысында үш тіл – қазақ, орыс, 

ағылышын тілі бойынша алған білімдерін көрсетулері тиіс болатын. Берілген 

сұрақтарға үш тілде жауап беру барысында мен оқушылардың 

тапқырлықтарына тәнті болдым. Бұл сабақты өткізуден басты мақсатым – 

оқушылардың үш тілде білім алуға деген құштарлықтарын арттыру болатын.    

                                   
                                                              

III. Қорытынды. 

А. Байтұрсынов өзінің «Мектеп деректері» еңбегінде былай деп жазды: 

«….Мұғалім қандай болса, мектеп, пән сондай болмақшы. Яғни мұғалім білімді 

болса, ол мектептен балалар көбірек білім алып шықпақшы. Солай болған соң, 

ең әуелі мектепке керегі – білімді, педагогика, методикадан хабардар, жақсы 

оқыта білетін мұғалім». 

Қазіргі кезде ағылшын тілі мұғалімнің міндеті балаларды ағылшын тілін 

меңгертіп қана қоймай, оларды өздігінен жұмыс істеуіне, тілге деген 

қызығушылықтарын дамыту болып табылады. Шетел тілін үйрету қиын да, 

қызықты жұмыс. Ұстаздардың алдына қойылған міндет оқытудың әдіс 

тәсілдерін үнемі жетілдіру. Әрбір педагогикалық технология жеке тұлғаның 

өзін өзі дамытуға, оның өзіндік шығармашылық қабілеттерін арттыруға қажетті 

іскерліктер мен дағдыларды қалыптастыруға қолайлы жағдай жасауға қажетті 

обьективтік әдістемелік мүмкіндіктерді қамтиды. Шетел тілін меңгеру 

оқушылардың өмір қажеттілігінен туындап отыр. Менің ойымша, шетел тілі 
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сабақтарында жоғарыда көрсетілген әдіс тәсілдерді , компьютерді қолдану 

оқушылардың шетел тілі сабақтарында шығармашылық, актерлік, логикалық 

ойлау қабілеттерімен қоса белсенділігін жетілдіріп, қызығушылығын 

арттырады. Сондықтан сабақты бір сарынды өткізбей, түрлендіріп, тартымды 

өткізу, оқулықпен шектеліп қоймай, қосымша материалды да пайдалану әр 

ұстаздың шеберлігіне байланысты. Қорыта айтқанда, өз ана тілін қадір тұтып, 

шетел тілі мен екінші тілді еркін меңгерген, ертеңгі ел тұтқасын ұстайтын, 

тәуелсіз мемлекеттің ойшыл ұрпағын тәрбиелеу еліміздің білікті ұстаздарының 

қарызы мен парызы деп есептейміз. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

1. «Қазақстан мектебі» журналы. № 6, 2010.  

2. Абсатова М. А. «Қазіргі педагогикалық технологиялар» - Алматы, 2006ж.  

3. Ағылшын тілі: мектепте №1 2009 

4. Верещагина И.Н.,Рогова Г.В. «Методика обучения английскому языку на 

начальном этапе в общеобразовательных учрежденях.»  

5. Messages 4 оқулығы. 

6. Интернет материалдары. 

 

 

 

«Үш тұғырлы тіл» - елдің бәсекеге қабілеттілікке ұмтылуының бірінші 

баспалдағы 
 

Қазығұрт ауданы 

«Дарын» мектеп – интернаты 

физика пәні мұғалімі Сатыбалдиева Э 

 

«Үш тұғырлы тіл» саясаты - елдігіміз бен бірлігіміздің тірегі. 

«Үштұғырлы тіл» туралы идеяны мемлекет басшысы 2006 жылдың 

қазанында өткен Қазақстан халқы ассамблеясының XII құрылтайында жария 

етті. Ал 2007 жылғы “Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан” атты халыққа 

жолдауында “Тілдердің үштұғырлылығы” атты мәдени жобаны кезең-кезеңмен 

іске асыруды ұсынды. Қазақстан халқының рухани дамуымен қатар, бұл идея 

ішкі саясатымыздың жеке бағыты болып белгіленді. Яғни, идеяның негізі 

мынадай: Қазақстанды бүкіл әлем халқы үш тілді бірдей пайдаланатын жоғары 

білімді мемлекет ретінде тануы керек. Олар: қазақ тілі – мемлекеттік тіл, орыс 

тілі – ұлт-аралық қарым-қатынас тілі және ағылшын тілі – жаһандық 

экономикаға ойдағыдай кірігу тілі. Басқаша айтқанда, үштұғырлы тіл идеясын 

мынадай әрі қарапайым, әрі түсінікті формуламен көрсетуге болады: 

мемлекеттік тілді дамытамыз, орыс тілін қолдаймыз және ағылшын тілін 

үйренеміз. Айта кетелік, үштұғырлы тіл жай ғана әдемі тұжырымдама немесе 

тілдік саясаттың жаңа формасы ретінде пайда болған жоқ, ол – өмірлік 

қажеттіліктен туындаған игілікті идея. Өйткені, қазіргі кезде күллі әлемге есігін 
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айқара ашып, “ақылды” экономиканы енгізіп жатқан елдер қарыштап дамуда. 

Қай заманда болсын, бірнеше тілді меңгерген мемлекеттер мен халықтар өзінің 

коммуникациялық және интеграциялық қабілетін кеңейтіп отырған. Мысалға, 

ежелгі дүниедегі Мысырдың өзінде бірнеше тілді білетін мамандар 

иерархиялық сатымен жоғарылап, көбіне салық төлеуден босатылған. Яғни, 

бүгінгі таңда ТМД мен Орталық Азияның көшбасшы мемлекетіне айналған 

Қазақстан үшін үштұғырлы тіл – елдің бәсекеге қабілеттілікке ұмтылуда 

бірінші баспалдағы. Өйткені, бірнеше тілде еркін сөйлей де, жаза да білетін 

қазақстандықтар өз елінде де, шетелдерде де бәсекеге қабілетті тұлғаға 

айналады.Атап айтарлығы, көпұлтты Қазақстанның жағдайында “Үштұғырлы 

тіл” ұлттық жобасы қоғамдық келісімді нығайтудың негізгі факторы болып 

саналады. Алайда, еліміздегі негізгі үш тілді дамытуға басымдық беру – басқа 

халықтардың тілдерін назардан тыс қалдыру деген сөз емес. Мәдениеттер мен 

тілдердің саналуандығы – бұл біздің ұлттық байлығымыз Ал “Үштұғырлы тіл” 

идеясының  құрамдас бөлігі – ағылшын тілін үйрену. Жасыратыны жоқ, бүгінгі 

таңда ағылшын тілін меңгеру дегеніміз – ғаламдық ақпараттар мен 

инновациялардың ағынына ілесу деген сөз. Оған қоса, ағылшынша білсең – 

әлемдегі ең үздік, ең беделді жоғары оқу орындарында білім алуға мүмкіндігің 

мол. Тіпті, оқуыңды тәмамдаған соң, біршама уақытқа шетелде қалып, еңбек 

етуің үшін де бұл қалып, еңбек етуің үшін де бұл тамаша мүмкіндік. Ең 

бастысы, ағылшын тілін білу – бұл іскерлік қарым-қатынас және әлемнің кез-

келген нүктесінде бизнеспен айналысу үшін міндетті талап. Қазақстандағы 

үштұғырлы тіл саясаты – бұл елімізді, оның әлеуетін одан әрі нығайтуға 

бағытталған тұтас тұжырымдама. Іс жүзінде тілдердің үштұғырлылығы идеясы 

бәсекеге қабілетті Қазақстанның ұлттық идеологиясының бір бөлшегі болып 

табылады. Яғни, мемлекет әрбір қазақстандық үшін үш тілді білу – әркімнің 

жеке дамуының міндетті шарты екендігін әрдайым есте ұстауды қалап 

отыр.    Елбасының үш тұғырлы тіл саясаты бүгінгі жас ұрпақ үшін маңызды. 

Еліміздің әр азаматы әлемнің кез келген мемлекетінде қажетке жарайтын маман 

болатындай деңгейге көтерілу керек. Білім беру реформасының басты нәтижесі 

осы болуы тиіс. Сапалы білім беру қызметіне қол жеткізе отырып, болашақ 

іргесін мықты ете аламыз. Әрине, ол үш тілді игеру арқылы жүзеге 

асады.Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев-тың Қазақстан халқына Жолдауында 

айтылған үш тұғырлы тіл саясатына баса назар аударуды қазіргі мұғалімдерге 

міндет. Жаңа заманда жаңаша оқыту, оқушыға сапалы білім, саналы тәрбие 

беру – ұстаздардың борышы. Сонымен бірге, үш тілді білу, оны нәтижелі 

үйрету үшін оның тіл мағынасын түсіну – бүгінгі күннің кезек күттірмейтін 

маңызды мәселесі. Міне, заманымыздың тілек-талабы үш тілді білім мазмұнын 

жаңартумен бірге, оны өмір мұқтажына орай дамытып, оқытудың жаңаша әдіс-

тәсілдерін қолданудың мүмкіндіктерін арттыруды күн тәртібіне қойып отыр.  

Оқушы тілін үш тұғырлы тіл арқылы дамыту процесі бүгінде мәні мен 

маңызы зор өзекті мәселелердің біріне айналып келеді. Себебі, оқушылардың 

ана тілінде сөйлеу деңгейіне байланысты, шығармашылық жұмыстарының 

сапасы төмен дәрежеде екендігі соңғы уақытта баспасөз беттерінде жиі 

http://arna-news.kz/%D2%9Bo%D2%93am/%D2%AFshtildilik-%D2%B1ly-ma%D2%9Bsattar%D2%93a-zhetelejdi/
http://arna-news.kz/%D2%9Bo%D2%93am/%D2%AFshtildilik-%D2%B1ly-ma%D2%9Bsattar%D2%93a-zhetelejdi/
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жарияланып жүр. Сондықтан үш тұғырлы тілді игеру жоспарлары – 

мектептерден бастау алуда. Ал, жоғарғы оқу орындарында тіпті биология, 

химия, физика пәндерін үш тілде оқыту әдістері жүзеге асырылып жатыр. 

Қанша тіл білсең, сен сонша мемлекетсің, яғни ұлы мақсаттарға 

жетелейтін – үш-тілділік саясатын меңгеру қажет. Өз тіліңді құрметтеп, өзге 

тілдің бәрін білгеніңе не жетсін. Сондықтан, қорыта айтарым, тәрбие – 

талбесіктен, яғни, өскелең ұрпақ үштілді болып жетілсе, алдыңғы ұрпақ талай 

мақсаттарға жетеді.  Елбасымыз Н.Назарбаев «Ұлттық білім берудің  барлық 

буынының сапасын жақсартуда бізді ауқымды жұмыс күтіп тұр. 

Мектеп түлектері қазақ, орыс және ағылшын тілдерін білуге тиіс», – деп атап 

көрсеткен. Бүгінгі таңдағы педагогтар келешек ұрпаққа жол көрсетіп, жаңа 

фармацияның жаңа бағытындағы ұстазын қалыптастыру жолында. Осы 

бағыттарда жұмыс жасау үшін мұғалімдердің басты мақсаты іздену, оқу, 

келешекке сену. 

Қазақстан дамыған елдердің қатарына жету мақсатында қарқынды даму 

үстінде. Бұл қарқын еліміздің білім беру жүйесіне де өз ықпалын тигізетіні 

анық. Білім беру реформасы сатылы түрде кезең – кезеңімен алға жылжу 

жолында. Қазіргі өскелең ұрпақ – өмірге бейімделген, қоғамға қосар үлесі бар 

жеке тұлға болып қалыптасуда. Олардың нақты мақсаты – шапшаң дамыған, 

өзгеріске толы заман талабына сай, өмірде өз орнын таба алатын, халыққа 

кедергісіз қызмет жасай алатын алғыр да білімді болу. Білім берудегі 

өзгерістердің бірі – тілдерді меңгеруге деген ұмтылыс пен 

қызығушылықты ояту. Елбасымыз: «Біз білім – ғылым саласында бәсекеге 

қабілетті болмасақ, өз мақсатымызға жете алмаймыз. Барлығы мектептен, ал 

Қазақстан үшін ауыл мектебінен басталады», – деген болатын. Сондықтан ауыл 

балаларын ой – өрісі жоғары дамыған, халықаралық деңгейге сәйкес білімі бар 

азамат етіп тәрбиелеу – әр мұғалімнің міндеті. Қазір заман өзгеріске толы, 

қазіргі жылдамдықпен көшкен көштен қалмағанымыз жөн.    «Тіл - ақылдың 

өлшемі, ұлттың жаны» - деген ұлы данышпан жандардың сөзіне сүйенер 

болсақ, елдің елдігін де, бірлігін де айқындайтын тіл екендігі белгілі. Бүгінгі 

күні, үшінші мыңжылдықтың есігін ашып, ХХІ ғасыр табалдырығын аттап 

кірген шақта, Тәуелсіз Қазақстан Республикасының ендігі болашағы, шығар 

биігі саяси-экономикалық жағдайлармен қатар, оның мемлекеттік тілі - қазақ 

тілінің тағдыры екендігін баршамыз жан-тәнімізбен сезініп, терең түсінеміз. 

Терең түсінеміз де ұлы дала академиктері айтып кеткен: «Еліңді, жеріңді, 

тіліңді құрметте. Еліңді жамандасаң, көмусіз қаласың, жеріңді қорғамасаң 

кебінсіз қаласың, тіліңді қорғамасаң, қадірсіз боласың»,- деген дана өсиеттеріне 

таңдай қағып, бас шұлғимыз. Тілдердің үштұғырлығы саясатының астарында 

ел азаматтарының мемлекеттік тілді білу ғана емес, өркениетті елдермен 

тереземіз тең болу үшін басқа тілдерді де меңгеру міндеті тұр ғой. Бұл саясат 

«мемлекеттік тілді дамытамыз, орыс тілін қолдаймыз және ағылшын тілін 

үйренеміз» деген ұғымға негізделген. ҚР Білім және ғылым министрі 

мәлімдеме жасағаннан бері көпшілік «бұл қалай болар екен?» деп абдырап 

қалғаны рас. Халық арасында қызу талқыға түскен негізгі мәселе - үш тұғырлы 
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тіл. Үш тұғырлы тіл мәселесінен қорқып, үркудің қажеті жоқ. Себебі, мұл 

әңгіме айтылғалы біраз жыл боп қалды, түбі солай болары сөзсіз. Себебі заман 

ағымы солай. Ұрпағымыз бірнеше тілді меңгерсе несі айып? Қазақ тілі - ана 

тіліміз болса, орыс тілі - ресми тіл, ағылшын тілі - халықаралық қатынастар тілі 

екендігін әрбір көзі ашық азамат түсінеді. Иә, қазақ тілін сүю, құрметтеу, 

қадірлеу әр қазақтың қасиетті борышы. Ұрпағын ана тілінде сөйлете алмаса, 

оған ұлттық құндылықтардың дәмін татырмаса, ұлттық тәлімді сіңіре алмаса, 

ол отбасындағы ата-ананың, ата-әжелердің кешірілмес кінәсі деп ойлаймын. 

Ал, қазіргі ұрпақ зулап бара жатқан заман ағысына ілесе алмаса, үлкен 

кемшілік. Жастарға бар мүмкіндік жасалды, шет елге шығып оқиды, 

қызыметіне байланысты тәжірибе алмаса алады. Ол ненің арқасы? Әрине, шет 

тілін меңгергендіктің арқасы! Ендеше неге үш тұғырлы тіл мәселесінен 

қоқуымыз керек? Үш тілде білім беруді  Қазақстан мектептері  егемендік 

алғаннан бері біртіндеп тәжірибеге енгізіп келеді. Ол қазақ түрік лицейі мен 

Назарбаев зияткерлік мектептерінде жүзеге асуда. Нәтижесі керемет! Алтыншы 

сынып бітіретін оқушылар жапа-тармағай сол мектептерге түсуге талпынады. 

Неге? Әрине, болашағы зор болғандықтан. Ендеше сол мүмкіндік жалпыға 

білім беретін мектептер мен лицей, гимназияларға да туып тұр ғой. Иә, 

жұрттың дау туғызып жатқаны, бастауыштан бастап ағылшын тілін енгізу 

мәселесі болатын. Президентіміз Нұрсұлтан Назарбаев: «Қазақ тілі үш тілдің 

біреуі болып қалмайды. Үш тілдің біріншісі, негізгісі, бастысы, маңыздысы 

бола береді» - деген ескерту айтқан болатын. Дегенмен, «Үш тұғырлы тілдің» 

мәнін, маңызын, халық пен болашақ ұрпаққа беретін үлкен пайдасын көпшілік 

ұғына алмауда. 

 

                         
 

Одан бөлек, Президентіміз 2020 жылға қарай мемлекеттік тілді 

меңгергендердің қатары 95 пайызға дейін жететініне кепілдік беріп отыр. 

Ескерте кетуіміз керек, елбасымыз әлемдік саяси аренада өз беделі бар, бүкіл 

әлемді бақылауға алып отырған БҰҰ-ның бас хатшысы Пан Ги Мун үлкен 

құрметпен қарайтын, жер жүзінде алғашқы өз еркімен ядролық қарудан бас 

тартқан, бейбітшілікті сүйетін және белсенді насихаттап жүрген үлкен тұлға. 

Демек, әлемдік беделі бар үлкен тұлғаның әрбір сөзінен күмән, күдік іздеудің 

өзі бізге, халыққа сын. Президентіміз берген уәдесін орындай алатын 

Қазақстанның №1 жауапты тұлғасы. Осыны есте сақтаған жөн.   Негізінен, 

бастауыштағы білім ана тілінде оқушы бойына сіңіріліп, ағылшын тілі жетінші 
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сыныптан бастап дәл КТЛ мен НИШ-тағыдай тіл үйретіп барып, жоғарғы 

сыныптарда информатика, химия, биология, физика пәндерін ағылшын тілінде 

оқытса жөн болар еді дер едім. Себебі, жоғары сынып оқушылары қалай 

дегенмен оңы мен солын танып қалаған балалар. Олардың алдында мамандық 

таңдау, оқу орнын таңдау мәселесі тұр, сондықтан, олардың тілдерді жетік 

меңгеруге қызығушылығы да зор болады. Әрі ана тілі туралы да оң көзқарасы 

қалыптастын кез. «Үш тұғырлы тілдің», шын мәнінде, мемлекеттік тілге мүлде 

зияны жоқ. Бұл жерде мәселе сол стратегияны, сол саясатты дұрыс жүргізуде, 

жарқын болашақта нәтижесінің оң болуын қамтамасыз етуде болып отыр. 

Мәселен, Орыс тілі мен ағылшын тілін оқытатын мұғалімдер міндетті түрде 

қазақ тілін, яғни мемлекеттік тілді өте жақсы білуі тиіс. Жоғары оқу орнында да 

ағылшын мен орыс тілін қазақ тілімен біріктіріліп ғана оқытылуы керек. «Үш 

тұғырлы тілді» тек мәдениетаралық қатынас негізінде қарап, ақпарат алмасу, 

білім үйрену, тәжірибе жинау үшін үйретіледі. Халықаралық қатынас тілі 

ретінде мойындалған ағылшын тілі бүгінде білім саласына дендеп енді. Себебі 

білімдегі жаңашылдықтар мен жаңа технологиялардың бәрі де ағылшын тілінде 

жүргізіледі. Әсіресе, ғылыми технологияға негізделген кітаптар мен жобалар да 

ағылшын тілінде жарық көруде. Мәселен, әлемде жылына жүз мың кітап 

шықса, соның сексен мыңы шет тілінде шығарылады. Демек, білімнің базасы - 

тіл біліміне байлаулы тұр.  Ағылшын тілін қызығушылық деп емес, қажеттілік 

деп түсінетіндер қатары көбейді. Әрине, бұл басымдықты шет тіліне бұру деген 

сөз емес. Әйткенмен көштен қалмаудың жолы - тіл білу. Бірнеше жылдан бері 

Назарбаев Зияткерлік мектебі, Қазақ-түрік лицейлері мен Дарынды балаларға 

арналған мектептерде үштілділік сатысы білім процесіне енді. Бірақ қалай? 

Көптің көкейінде жүрген сауалдардың бірі де осы еді. Әсіресе, жаратылыстану 

пәндерін ағылшын тілінде жүргізу басы ашық сұрақ ретінде санада сақталып 

қалғаны рас. Қай кезде де реформаға тосырқай қарайтын қоғамның бұл 

алаңдаушылығы жылдарға жалғасты. Себебі күрделі компоненттерге құрылған 

химия, физика, биология, математика пәндерін ағылшын тілінде меңгерту 

тәуекелден бұрын, тәжірибені қажет етті. 

Дамыған өркениетті 30 елдің қатарына қосылу мақсатында жүргізіліп 

отырған «Үш тұғырлы тіл» саясаты, шын мәнінде, елдің ертеңі үшін керек 

нәрсе. Бұның мақсаты-көп ұлтты елімізде ұлтаралық татулықты сақтау, ұлттық-

мемлекеттік біртұтастықты қалыптастыру, қазақстандық патриотизмді негіз ете 

отырып, ұлттың бәсекеге қабілеттілігін арттыру болып табылады. Қай заманда 

болсын, бірнеше тілді меңгерген мемлекеттер мен халықтар өзінің 

коммуникациялық және интеграциялық қабілетін кеңейтіп отырған. Бүгінгі 

таңда Қазақстан үшін үш тұғырлы тіл - елдің бәсекеге қабілеттілікке 

ұмтылуының бірінші баспалдағы. Біздің елімізде «Үш тұғырлы тіл» саясатынан 

бөлек, еліміздегі әрбір ұлыс өз тілдерін еркін меңгеріп, өз тілдерінде сөйлей 

алады. Бірақ, үш тұғырдың қатарына төртінші, я болмаса бесінші болып 

орналаса алмайды. Әрбір ұлттың өзінің ана тілдерінде еркін сөйлеуі 

қазақстандық демократияның айқын көрінісі. Біз осындай демократияның 

арқасында ғана әлемге танылып, жер жүзінде бейбітшілік үстемдігін жасай 
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аламыз. Билік үш тілді үйрену, қолдану аясын бір сызықтың бойына емес, үш 

сызыққа, әрқайсысының өз орнын көрсететін саясат жүргізіп, мемлекеттік 

тілдің бірінші болып дамуын қадағалайды. Бұған ешқандай күмән болмауы 

керек. Үш тұғырлы тіл арқылы ғана Қазақстан тілдік саясаттың оң нәтижесін 

көре алады. Мемлекеттік тіл - мемлекеттік қызметте жұмыс бабында 

қолданылатын тілге, басшының сөйлеу тіліне айналуы үшін билік аянбай еңбек 

етіп келеді. Президентіміз Нұрсұлтан Назарбаев «Қазақстан-2050: қалыптасқан 

мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты халыққа жолдауында «Біз ел иесі ретінде 

биік бола білсек, өзгелерге сыйлы боламыз» дей келе: «Қазақ тілі - біздің 

рухани негізіміз. Біздің міндетіміз - оны барлық салада белсенді пайдалана 

отырып дамыту. Біз ұрпақтарымызға бабаларымыздың сандаған буынының 

тәжірибесінен өтіп, біздің де үйлесімді үлесімізбен толыға түсетін қазіргі тілді 

мұраға қалдыруға тиіспіз. Бұл - өзін қадірлейтін әрбір адам дербес шешуге тиіс 

міндет. Мемлекет өз тарапынан мемлекеттік тілдің позициясын нығайту үшін 

көп жұмыс атқарып келеді. Қазақ тілін кеңінен қолдану жөніндегі кешенді 

шараларды жүзеге асыруды жалғастыру керек» атап көрсетті. Бүгінде ағылшын 

тілі бастауыш сыныптардан бастап оқытыла бастады. Бұл, өте дұрыс нәрсе. 

Себебі, бала жастайынан тілді базалық деңгейде білсе, болашақта кәсіби 

деңгейде үйреніп алуына мүмкіндік туады. Сонымен қатар, ағылшын тілі 

тереңдетіліп оқытылғаны құптарлық дүние. Қазіргі кезде мектеп 

бағдарламасынан ағылшын тілін еркін меңгерген көптеген бітірушілер шет 

елдерде білімін дамытып, тәжірибесін молайтуда. Халық арасында үштілділікке 

байланысты насихаттау жұмыстарын жүргізу мақсатында түрлі 

бағдарламаларда талқыланып жатыр. Үш тілді еркін меңгерген оқушыларды 

көріп ата-аналар да өздерінің балаларының орыс және ағылшын тілдерді 

меңгерулеріне көп көңіл бөле бастады. Ағылшын тілін үйрететін арнайы 

үйірмелерге балаларының қатысуын қамтамасыз етуде. Бұл әрине қуанышты 

жағдай. Біздің мектебімізде физика-математика пәндері тереңдетіп 

оқытылғандықтан, осы сәтке дейін оқушылар мектепке қабылдау 

емтихандарын тек қана  математика пәнінен ғана тапсырып келген болса, енді 

оған қосымша пән ретінде ағылшын тілі де енгізіліп отыр. Жаңа оқу жылынан 

бастап біздің мектебіміз де үш тілде білім беретін мектеп қатарына енгелі 

жатыр. Бұл әрине бізден, яғни жаратылыстану пәндері мұғалімдерінен 

ағылшын және орыс тілдерін меңгеруді талап етеді. Осы бағытта мектеп 

мұғалімдері қызу жұмыс жасауда. «Информатика», «Физика», «Химия», 

«Биология»,  пәндерін ағылшын  тілінде оқытуды кезеңмен  енгізуге дайындық 

жүргізілуде.   

«Үштілділік аясында оқыту үрдісінде инновациялық технологияларды 

арқылы оқушылардың ойлау қабілетін дамыту» тақырыбындағы облыстық 

ғылыми-практикалық конференциясына қатысуға сұраныс 
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Алимханов Ғабит Алимханович 

Шардара ауданының №3 мамандандырылған 

мектеп-интернаты 

Биология пәні мұғалімі 

 

Қысқа мерзімді жоспар 

Сабақтың тақырыбы: Тіршіліктің пайда болуы туралы осы заманғы  

түсініктер. 

 

Оқып үйренудің негізгі 

мақсаттары:  

 

Оқушыларды тіршіліктің пайда болуы туралы 

теориялармен және ғалымдардың жүргізген 

тәжірибелері туралы білімдерін 

тереңдету.Ақпаратты түсіну үдерісінде 

үдерісін өзінше басқару.Мәтінмен өз бетінше 

жұмыс жасау дағдысын дамыту.Проблемаға 

қарама-қарсы көзқараста қарай 

алады.Дәлелдемелер арқылы сөйлеу дағдысын 

дамыту.Таным әрекеті процесінде қарым-

қатынас шеберлігін жетілдіру. 

 

Оқып үйренудің нәтижесі: Жалпы сабақтан күтілетін нәтиже                                               

оқушылардың  сабаққа ызығушылығы артады  

ынтымақтасып жұмылып жұмыс жасауды,                                                 

бір-бірін тыңдауды пікіралмасуды үйренеді. 

Бір-бірін бағалауды қателігін мойындап,оны     

ескеруді үйренеді.  

 

Сабақтың түрі:                    Аралас 

Пәнаралық байланыс:                                                                                 

 

әдебиет,ағылшын 

тілі,орыстілі,химия,физика,биология 

Негізгі қолданылған 

модульдер: 

 

Білім беру мен білім алудағы жаңа әдіс-

тәсілдер,дарынды және талантты  балалармен 

жұмыс,сыни  тұрғыдан ойлауды дамыту, АКТ –

ны қолдану, көшбасшылық,жас ерекшелігіне 

сәйкес білім беру, бағалау. 

Негізгі идеялар: 

 

 

Баланың сыни көзқарасын дамыту арқылы 

өзін-өзі                                            оқытуға 

икемдеу.Бірін-бірі үйрету арқылы                                             

диалогтік   қатынасты орнату. 

Бағалау арқылы баланың неге шамасы 

жететінінжәне нені үйрену керектігін көрсету. 

Мұғалімнің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті Ресурстар, Уақыты 
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көрнекілік

тер 

Ұйымдастыру 

кезеңі.Қызығушылықты 

ояту 

Сабақтың тақырыбымен 

таныстырады,ынтымақтас

тық орнату. Тренинг. 

ЭНЕРДЖАЙЗЕР  адамдар 

адамдарға 

 

Класты 2-топқа бөлу 

үшін,әр оқушы 

қалаған.Екі  түрлі түсті 

гүлдерден біреуін таңдап 

алады. 

Ендеше , балалар бәріміз 

бір-бірімізге мына сөзді 

қолдану арқылы өз 

ойларымызды 

жалғастырамыз. Мен 

бүгін сіздерді көргеніме 

қуаныштымын .... ( 

әртоптан 1-оқушы өз 

ойларын, тілектерін 3-

тілде жалғастырады). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мен бүгін сіздерді 

көргеніме 

қуаныштымын 

1-оқушы:ағылшынша, 

қазақша 

2-оқушы:ағылшынша, 

орысша 

 

Гүлді келген 

қонақтарға 

жоғарыдағы сөзді 

пайдаланып тілек айта 

отырып сыйға тарту 

етеді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интеракти

вті  тақта 

9 сыныпқа 

арналған 

биология 

оқулығы  

 

 

 

 

 

 

 

 

3-мин 

Топқа бөлу. 

 Гүлдердегі жапсырулы 

парақшаларды алыңдар. 

 

 

Сабақта қарастыратын 

негізгі сұрақтар 

1.Тіршілік деген не? 

2.Тіршіліктің пайда 

болуын түсіндіретін 

тәжірибелер қалай 

жасалды? 

3.Аристотельдің ойынша 

шұбалшаң неден пайда 

болған? 

 

Солай биогенез және 

абиогенез деген 

топтарға бөлінеді. 

 

 

 

 

 

Екі 

түрлітүсті 

гүлдер,сти

кер. 

2-мин 
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4.Тіршілікғарыштан келуі 

мүмкін бе? 

5.Өлі денелер өзінен-өзі 

тірі ағзаға айнала ала ма? 

6.Эньштейннің тіршілік 

туралы ойы қандай? 

7.9а-сынып оқушылары 

қандай көзқарасты 

қолдайды? 

1.Білу. 

Өткен тақырыптар 

бойынша сайыс 

ұйымдастыру.Сұрақтарға 

жауап берген оқушыларға 

смайлингтер  беріп 

отырады. 

 

 

 

 

 

 

2.Түсіну. 

Суретпен  жұмыс. 

А.Левенгук,Ж.Б.Ламарк,Л

.Спалланцани,У.Гарвей,Э.

Геккель, 

Ч.Дарвин,Франческо Реди 

тәжірибесін, Луи Пастер 

тәжірибесін  

1.Тұқымқуалау 

ақпаратын сақтаушы 

молекула? 

2.Жасушаның 

реттеуші орталығы 

не? 

3.Өсімдік 

жасушасының негізгі 

ерекшелігі? 

4.Қанайналым 

жүйесінің орталығы? 

5.Бір түрге жататын 

даралар тобы? 

6.Тірі ағзалардың 

өзара бірлесіп тіршілік 

етуі қалай аталады? 

7.Тіршілік қабаты. 

 

 

 

Партадағы заттың 

ғалым қандай қатысы 

барын тауып, 

ғалымдардың айтқан 

ойларын баяндайды. 

Бір оқушы шығып өз 

топтарына берілген 

тәжірибені 

түсіндіреді. 

Интеракти

вті тақта 

9 сыныпқа 

арналған 

биология 

оқулығы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суреттер, 

Деректер, 

әртүрлі 

заттар 

5-мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-мин 
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3.Қолдану 

1.Жаңа сабақты 

қарастыру үшін  

оқулықты оқып шығуға 

уақыт  белгілейді. 

 

2.Осы тақырыпты 

қарастырып шығу үшін 

тапсырмалар орындатады. 

Шартын түсіндіреді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Оқулықтағы жаңа 

тақырыпты оқып 

шығады. 

 

 

2.топ мүшелері 

сәйкестендіру 

тапсырмасын 

орындайды. 

1.А.И.Опарин 

2.Дж.Холдейн 

3.С.Миллер 

4.С.Фокс 

1.Табиғи теорияны 

тұжырымдады. 

2.Энергия көзі ретінде 

ультракүлгін сәуле 

шығарудың рөлі 

туралы болжам айтты. 

3.Жердің 4,5млрд 

бұрынғы алғашқы 

атмосферасын жасап 

көрді. 

4.Алғашқы рет тірі 

жасушадан тысқары 

тұрақты полимер 

алды. 

 

2.Тіршіліктің пайда 

болу кезеңдерін 

ретімен 

орналастыр. 1.ағзалық 

заттарды абиогенді 

синтездеу, 2.коацерват 

су тамшылары, 

3.протобионттар, 

4.прокариоттар, 

5.эукариоттар 

9 сыныпқа 

арналған 

биология 

оқулығы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-мин 

 

 

 

 

 

5-мин 
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3.Тақырып бойынша 

қосымша мәлімет 

«Тіршіліктің пайда болуы 

туралы»  видеоролик 

көрсетіледі. 

 

Оқушылар 

видеороликті 

интерактвті тақтада 

көреді 

Интеракти

вті тақта 

Видеороли

к  

 

5-мин 

 

 

 4.Талдау 

Суреттер таратып 

шығамын. 

 

«Тіршілік тіріден пайда 

болды ма?,әлде өліден 

бе?» сұрақ беремін 

 

Видеоролик көрсетіледі 

«Әлемге әйгілі 

адамдардың тіршіліктің 

пайда болуы туралы 

айтқан сөздері»   

 

 

Оқушылар берілген 

сұраққа өз ой-

пікірлерін суреттер 

таңдап алып,айтып 

жауап береді. Түрлі 

ойлар ортаға салады 

 

 

Интеракти

вті тақта 

Суреттер  

 

 

 

 

 

Видеороли

к  

 

5-мин 

 

 

 

 

 

 

2-мин 

5.Жинақтау 

 

Алынған ақпараттар 

негізінде қандай ой 

түйдің? 

 

Жоғарыдағы 

суреттердің біреуін 

таңдап,неге оны 

таңдағанын айтып 

түсіндіреді. 

Интеракти

вті тақта 

 

5-мин 

6. Бағалау 

Сабақты  

қорытындылаймын, 

оқушылардың бағасымен 

салыстыра отырып, ортақ 

ұпайды шығарамын. 

 

Жиынтық бағаны 

оқушылармен кері 

байланыс жасай отырып 

журналға түсіремін. 

 

Бағалау парағы 

арқылы 1-топ 2-ші 

топты бағалайды 

 

 

 

Оқушылар сабақ 

барысында алған 

бағаларын күнделікке 

қойдырады 

 

 

 

Интеракти

вті тақта 

 

Бағалау 

парағы 

 

5-мин 

7.Үй тапсырмасы 

§ . «Тіршіліктің пайда 

болуы туралы осы 

заманғы  түсініктер». 

Оқушылар үйге 

берілген тапсырманы 

күнделікке жазады. 

Интеракти

вті тақта 

9 сыныпқа 

арналған 

2-мин 
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Тақырыпты оқуға үйге 

беремін 

5-тест сұрақтарын 

құрапкелуді тапсырамын 

 

Адамзаттың ұрпағы 

М. Мақатаев 

 

Дәл осы көшеменен кім 

жүреді 

Он жылдар жүз жыл өтер 

кім біледі 

Оны тек сол шақтағы күн 

біледі 

Оны тек сол кездегі түн 

біледі! 

Бұлардың уақытпен бір 

жүрегі 

Талай нөсер төгілер болар 

жасын 

Алапат күн әйтеуір жол 

алмасын 

Мына нұрлы өмірге тірек 

болған  

Адамзаттың ұрпағы 

жоғалмасын! 

биология 

оқулығы  

 

 

              Үш тілде оқыту – заман талабы. Негізгі мақсаты: бірнеше тілді 

меңгерген, әлеуметтік және кәсіптік анықтауға қабілетті мәдениетті тұлғаны 

дамыту және қалыптастыру. Үштілдік туралы Қазақстан Республикасының 

Президенті Н.Ә.Назарбаев білім және ғылым саласы қызметкерлерінің III 

съезінде сөйлеген сөзінде: «Ағылшын тілінің қажеттілігі әлемге тән қажеттілік, 

бүгінгі күн талабы. Ал орыс тілін жақсы білу – біздің байлығымыз» десе, 2007 

жылғы «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» атты Жолдауында: «Қазақстан бүкіл 

әлемде халқы үш тілді пайдаланатын жоғары білімді ел ретінде танылуға тиіс. 

Бұлар: қазақ тілі-мемлекеттік тіл, орыс тілі-ұлтаралық қатынас тілі және 

ағылшын тілі-жаһандық экономикаға ойдағыдай кірігу тілі» деген болатын. 

Бірнеше тілді меңгеру арқылы жас ұрпақ білім кеңістігінде еркін самғап, 

әлемдік ғылым құпияларына үңіліп, өз қабілетін танытуына мүмкіндік алады. 

Мектептердің үш тілде оқытуды қолға алудағы негізгі мақсаты – бірнеше тілді 

меңгерген, жан-жақты білімді, бәсекеге қабілетті, мәдениетті тұлғаны 

қалыптастыру болып табылады. 

 Бұл сабағым сол үш тілді байланыстырып өтілді.Балаларға да ұнады.Сабақтың 

сергіту сәтінде ағылшын,орыс тілдерімен байланыстырдым.Біртіндеп тереңдеп 
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сабақтың негізгі бөлімдерінде қолданамын.Негізінде түрлі ағылшын тілінде 

ойындар өте көп,сабақты әрі қызықты әрі баланы ағылшын тілінде сөйлеуге 

баулу оңай болады деп ойлаймын. 

Ұсынысым балаға бастауыш сыныптарда қазақ тілінің  негізі қаланса және одан 

да бұрын бала-бақшадан бастау керек.Мектепке дейінгі дамыту орталықтарын 

ашу керек. 

7-10 жас аралығында  балаға имандылық негіздері егілу керек.Дін тану пәні осы 

7-жастан басталғаны жөн деп ойлаймын. 

Ағашты отырғызғанда жас шыбықты қалай исек солай өседі демекші.Бірінші 

ұлтық құндылықтарымыз бен имандылық екінші ағылшын орыс тілдерінде 

сөйлеуге үйретсек дұрыс болады деп ойлаймын. 

 

 

Үштілді білім беру арқылы құзіретті тұлғаны қалыптастыру 

 

Қарабаева Рыскүл Абдукадировна 

Шардара ауданының №3 мамандандырылған 

мектеп-интернаты 

Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі 

 

                                                         ... ұлттың ұлт болуы үшін  бірінші                                                                 

                                                              шарт – тілі  болуы.   

                                                                                         М.Жұмабаев 

 

          Қазіргі жаһанданған, ақпараттың дамыған ғасырында болып жатқан түрлі 

өзгерістер мен жаңашылдықтар еліміздің  білім беру жүйесіне де тың 

ізденістерді енгізіп отыр. «Жаһандық дағдарыстың жалғасуының әсерінен 

әлемде болып жатқан өзгерістер бізді үрейлендірмейді. Біз оларға дайынбыз. 

Біздің ендігі міндетіміз – Егемендік жылдары қол жеткізгеннің барлығын 

сақтай отырып, ХХІ ғасырда орнықты дамуды жалғастыру»,-деп 

Елбасымыздың Жолдауында айтылғандай, еліміз қай салада болмасын 

қарқынды дамып, әлемдік кеңістікке қарыштай қадам басып, еркін қанат 

сермеуде.  

Елбасымыздың   сарабдал саясатының арқасында еліміз береке мен 

бірліктің, ынтымақ пен достықтың, татулықтың өлкесі болып, көпұлтты 

мемлекетке айналып отырғаны әлемге аян. Осы орайда елбасымыз 

Н.Ә.Назарбаев : «Біз - көпұлтты қоғамбыз. Қазақстанда тұратын барлық ұлттар 

мен ұлыстардың тілін, мәдениетін және салт-дәстүрін дамытуға барынша 

жағдай жасауды алдыңғы уақытта да жалғастыра беретін боламыз» деп 

көрегендікпен айтты.Елбасымыз Қазақстан халқы ассамблеясының ХҮІІ сессия 

отырысында Қазақстан аймағында тұрып жатқан халықтардың басын қосатын 

тіл- қазақ тілі болуы керектігін нақтылап айтты. 

          Бүгінгі білім беру жүйесі модернизацияланған заманда көп тілді 

меңгертуге аса назар аударылып, жан-жақты жол ашылған. «Келешекке кемел 
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біліммен»,-деп Елбасы  ұстаным еткендей, келшекке терең біліммен қадам 

басып, әлемдік білім кеңістігінің құпияларына үңіліп, қоғамға бейім, өз 

қабілетін таныта алатын, жан-жақты дамыған, бірнеше тілді меңгерген құзіретті 

тұлғаны қалыптастыру басты мақсаттардың бірегейі болып отыр. 

Тіл- қай ұлтта, қай елде болмасын қастерлі де құдіретті. Ол әрбір адамға 

ана сүтімен дарып қалыптасқандықтан «Ана» деген ардақты атпен «Ана тілі» 

деп атаймыз. Біздің ана тіліміз - қазақ тілі. Қазақ тілі - ғажап тіл, сан ғасырлық 

тарихы бар киелі тіл. Ата-бабаларымыздан мирас  болып  келе жатқан  баға 

жетпес асыл мұра. Егемендігіміздің арқасында еңсесін тіктеп, күретамырын 

тереңнен бойлаған төл тіл. 

     Үштілді оқыту – заман талабы.     Үштілділік – бәсекеге қабілетті елдер 

қатарына апарар нақты баспалдақтардың бірі деп білемін.  

Ағылшын тілі - әлемдік бизнес тілі, оны меңгеру – жастарға әлем танудың кілті. 

Ағылшын тілін білу біздің жастарға шексіз мүмкіндіктер ашады. Ол – 

жаһанданудың кепілі.  

Осы орайда құрылған «Тілдерді қолдану мен дамытудың 2011-2020 

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының» басты мақсаты:  

- қазақ тілінің мәртебесін көтеру; 

- мемлекеттік мекемелерде іс-қағаздарды қазақ тілінде жүргізу; 

- ағылшын тілін меңгерту; 

- орыс тілін жетік білу; 

- әр ұлттың тілдерін дамыту, оларды сақтап қалуға мүмкіндік 

жасауболып отыр. 

Елбасының үштұғырлы саясаты  аясында шетел тілін үйрену, оның 

қолданыс аясын кеңейту бүгінде ең  өзекті де келелі мәселелердің бірі болып 

отыр. Алайда, «Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте»,-деп тіл жанашыры 

болған,сөз қадірін білген Қадыр Мырза-әлі  ақын атамыз  жырлағандай, өз 

тілінде еркін сөйлеп, өз тілін құрметтейтін тұлғаны баулысақ, өзге тілді 

қадірлейтін тұлғаны баулитынымызға көз жеткіземіз.  

Елбасы Н.Ә.Назарбаев «Қазақстан -2050 » стратегиясында мұғалімдерге 

сенім арта отырып, жастарымыздан үміттенеді. «Болашақта еңбек етіп, өмір 

сүретіндер – бүгінгі мектеп оқушылары, мұғалім оларды қалай тәрбиелесе, 

Қазақстан да сол деңгейде болады. Сондықтан да ұстазға жүктелетін міндет 

ауыр»-делінгендей жастарды  заманауи білімге баулысақ болашағымыздың 

жарқын болатыны белгілі.  

Үштілділіктің маңызын түсіне білген жанның еліміз үшін болашақтағы 

алары да, берері де мол. «Біз ағылшын тілін игеруде серпіліс жасауымыз керек. 

Қазіргі әлемнің осы «лингва франкасын» меңгеру біздің еліміздің әрбір 

азаматына өмірдегі шексіз жаңа мүмкіндіктерді ашады» деген сөзін дәлелге 

алғым келеді.Осынау мүмкіндіктерді игеру мақсатында бүгінгі білім ордалары 

үштілділікті енгізудің, оны тиімді жүргізудің тың жолдарынан ізденіс 

табуда.Мектепте қазақ тілін оқыту барысында орыс тілі, ағылшын тілі пәндерін 

бірлікте алу мұғалімнің шеберлігіне байланысты жүргізіліп жүр. Бұл жерде 
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өтіліп отырған бағдарламаға сай үш пәнді бірлікте ала отырып, пәнаралық 

байланысты жүзеге асыруға болады. 

Өз  тәжірибемде оқушылардың интеллектуалдық қабілетіне түрткі 

болатын ойын технологиясын қолдана отырып сабақты үш тілде жүргізудің 

тиімділігі зор екенін байқадым. Өнімді нәтиже беріп жүрген іскерлік 

ойындары: «Полиглот», «Кім тапқыр?», «Үздік тілші», « Тапқыр достар», «Тіл 

көшбасшысы» сынды  сайыс-ойын жаттығуларының түрін сабақта тиімді 

қолданудың үштілді меңгертудегі маңызы айрықша. Оқушыларды  ойландыра 

әрі ойната отырып, үш тілде жүргізілген сөзжұмбақтар, анаграммалар олардың 

коммуникативтік құзыреттіліктері мен функционалдық сауаттылықтарын 

арттыруға негіз болды. Сондай-ақ, ақпараттық технологияны: электрондық 

оқулықтар, презентациялар, тест тапсырмаларының  түрлері оқушылардың 

қызығушылығын оятып, уақыттарын үнемдеуге, қосымша деректерді тиімді 

қолдануға түрткі болды. Шығармашылық жұмыстарға жетелейтін 

тапсырмаларды да оқушылар қызыға орындап, еркін аударма жұмыстарын 

жасауға дағдыланады. Мәселен,  халық ауыз әдебиеті үлгілерін салыстыру 

жұмысы оқушылардың жас ерекшелігіне байланысты ұсынылып, сыныбына 

орай күрделеніліп отырады. Бұл тапсырмада мақал-мәтелдерді, жұмбақтарды 

тақырып бойынша табу, үш тілде аудармасын ұсыну, үндестігін табу. 

Бұл жерде оқушылардың  ауызша және жазбаша сауаттылықтарына назар 

аударылады. Ал осы тақырып бойынша қабілеті жоғары оқушыларға 

шығармашылық бағыттағы тапсырмаларды ұсынуға болады. Бұл жерде 

оқушылар өздері таңдаған тақырыпта үштілде   жазуға талаптанады.  

    Бұл тапсырмалар оқушылардың ізденушілік әрекеттеріне, өз беттерімен 

білім алып, алған білімдерін ортаға салып, дәлелдеу дағдыларына түрткі болды. 

Ауызша, жазбаша сөйлеу тілдерін дамытты. Пәнаралық байланыстың негізінде 

оқушылар әр пәннен алған білімдерін жинақтап , салыстырып және бағалай  

отырып, өз мақсаттарына жете білуге дағдыланды.  

     Үштілділікті әдебиет сабағында да жүйелі түрде қолданып жүрмін. 

Мәселен,  9-сынып қазақ әдебиетінің   халық ауыз әдебиеті бөлімін өткенде 

іздендіру-зерттеу бағытындағы тапсырма ұсынуға болады.          

- «Қазақ ертегілері мен әлем халық ертегілерінің үндестігі» тақырыбы; 

- мақал-мәтелдер;  

- жұмбақтар;  

- аңыз-әңгімелер тақырыптары бойынша да оқушылар салыстыру 

жұмысын жасап, тапқан деректерін топпен бірлесе отырып, үш тілде 

еркін баяндап беруге талаптанады.  

Әдебиет пен тіл – рухани ізгілікті пәндер болғандықтан, оларды бірлікте 

ала отырып жүргізген сабақтарда үштілділікті қолдану аясында оқушылардың 

коммуникативтік қабілеттерін, зерттеушілік әрекеттерін дамытып, салыстыру, 

талдау, дәлелдеу сыни ойлау дағдыларын қалыптастыруға түрткі болары сөзсіз. 

Сондай-ақ, үндестіктерін табу, салыстыру жұмыстары оқушылардың 

қызығушылығын оятты. 
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Шығармашылық бағыттағы тапсырмалар: презентация жасау, жоба құру 

сынды бағытта да ұсынылып отырды. Бұл жерде, олардың ақпараттық 

құзіреттіліктерін дамыту  басты мақсатым деп алдым. Мәселен, 9-сынып 

әдебиет сабағы. Ауыз әдебиеті тақырыбы бойынша оқушыларға «Ұлттық салт-

дәстүрлер үндестігі» тақырыбында презентация жасауды  ұсынуға болады. 

Мұнда үш халықтың салт-дәстүрлерін жинақтап,  салыстырып, зерттеу 

жұмысын орындай отырып, үш тілде еркін презентация арқылы қорғап шыға  

алады. 

Қорытындылай келгенде, болашақ жастарымыз өз тілін ардақтай отырып, 

заман талабы тудырып отырған Үштұғырлы тілде еркін сөйлеп, әлемнің кез-

келген халқымен достық  байланысқа түсіп жатса еліміздің ертеңінің көркейе 

түсері сөзсіз ойлаймын.  
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 Внедрение трехъязычного обучения на уроках русского языка в 

классах казахским языком обучения 

 

Хамитова Роза Жалеловна 

Шардара ауданының №3 мамандандырылған 

мектеп-интернаты 

Орыс тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі 

 

Введение 
На английском языке говорят во всем мире, и он очень популярен. Нас 

везде окружает английский язык, он плотно внедрился в нашу жизнь. 

Например, вывески на английском языке, названия фирм, предприятий и 

контор, реклама на английском. Если ты знаешь английский, ты можешь 

прочесть и понять их. Людям разных стран приходится уживаться с прогрессом 

в мировой торговле и в технологиях и друг с другом. 

Английский язык - важная составляющая в жизни современного человека. 
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Сегодня, наверное, очень трудно найти человека, который бы считал 

изучение английского языка чем-то сверхъестественным. Мы уже не 

задумываемся над тем, надо или нет изучать английский язык. Этот 

иностранный язык, хотим мы этого или нет, все больше проникает в нашу 

повседневную жизнь, знание его даже на самом минимальном уровне 

становится незаметным, само собой разумеющимся явлением. А вот незнание 

его может создать затруднительную или даже тупиковую ситуацию.  

Необходимость внедрения новых информационных технологий во все 

сферы человеческой жизни все очевиднее. Трудно представить современную 

жизнь без компьютера. Он стал такой же необходимостью, как калькулятор, 

записная книжка, печатная машинка, музыкальный центр, устройство для 

доступа и хранения информации. Мир информатики «говорит» на английском 

языке. Миллиард сайтов в Интернете на английском. Овладение современной 

компьютерной техникой и, особенно, интернетом тоже невозможно без знания 

английского языка. 

О роли и значении английского языка в мире можно говорить бесконечно. 

Несомненным является тот факт, что английский язык является важной 

составляющей в жизни современного человека, и каждый сможет найти для 

себя не одну причину для его изучения. 

Задача учителя состоит в том, чтобы создать условия практического 

овладения языком для каждого учащегося, выбрать такие методы обучения, 

которые позволили бы каждому ученику проявить свою активность, своё 

творчество. Задача учителя — активизировать познавательную деятельность 

учащегося в процессе обучения иностранным языкам. Современные 

педагогические технологии такие, как обучение в сотрудничестве, проектная 

методика, использование новых информационных технологий,  

 

 

Внедрение трехъязычной системы обучения в школах Казахстана 

начнется уже в новом учебном году. Анализ образовательной политики, 

который проводится в рамках Государственной программы развития, 

свидетельствует о том, что ее основным  является поворот к общественным 

трендам. Казахстан активно вливается в мировое пространство, поэтому 

реформа образования должна проходить согласно международным стандартам. 

Система трехъязычия становится велением времени. Эта система успешно 

используется в  «Назарбаев интеллектуальных школах». Английский язык 

нужен нам для выхода на мировую арену. Каждый казахстанский выпускник 

должен быть конкурентноспособным. Выпускник современной школы должен 

владеть иностранными языками, так как для старшеклассников важно 

продолжать свое образование в вузах ближнего и дальнего зарубежья. Знание 

иностранного языка-это необходимость для более качественного и 

полноценного получения знаний и навыков. Трехъязычное образование 

необходимо начинать с детства.Обучение детей с первого класса на трех языках 
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дает больше перспектив и возможности широкого доступа получения 

образования. 

Трехъязычие-это необходимость, о которой говорил в своем Послании 

Глава нашено государства. Владение казахским, русским и английским 

языками становится необходимым в современном обществе и в 

професссиональной деятельности.Грамотное внедрение трехязычия даст 

молодежи ключ к мировым рынкам, науке и новым технологиям. 

«Казахстан должен восприниматься во всем мире как высокообразованная 

страна, население которой пользуется тремя языками. Это:казахский язык-

государственный язык,русский язык как язык межнационального общения и 

английский язык-язык успешной интеграции в глобальную экономику» 

Н.А.Назарбаев. 

Сегодня возникла необходимость пересмотрения учебной программы 

среднего образования, так как она не способствуетразвитию навыков 

мышления высокого уровня. 

«Для современного казахстанца владение тремя языками-это обязательное 

условие собственного Благополучия» Н.А.Назарбаев. Для меня, как учителя 

русского языка, это цель, и каждый должен стремиться, чтобы осуществить. 

Почему же так важно знать три языка? Казахский язык является не только 

государственным языком, но и родным языком для каждого казахстанца. И 

русский и английский языки являются не только средствами общения, но и 

оптимальными каналами получения мировых знаний. Изучение нескольких 

языков будет способствовать более активной интеграции Казахстана в 

экономическую и культурную сферу мирового сообщества. 

Но достижение этой цели возможно лишь при создании в Казахстане 

целостной системы образования на трех языках в рамках школы. Возможности 

для создания такой системы в Казахстане уже имеются. Материальная база 

наших школ уже сейчас позволяет вести обучение с использованием 

информационных технологий и дает возможность решать задачи проверки 

уровня знаний учащихся; применение компьютера в качестве мультимедийного 

пособия; использование электронных учебников и Интернета 

 Учителя всегда были впереди они являются проводниками политики 

многоязычия государства в жизнь, благодаря использованию изучаемого 

материала на трёх языках, как в устной речи, так и в практических заданиях. 

Учителя всегда были впереди они являются  проводниками 

политики  многоязычия государства в жизнь, благодаря использованию 

изучаемого материала на трёх языках, как в устной речи, так и в практических 

заданиях. 

 

 

 

 

 

 

полиязычие 

Межпредметные связи 
расширение кругозора 

учащихся и культурное 

взаимообогащение путем 

овладения тремя языками 
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В Казахстане идея триединства языков впервые озвучена Н. Назарбаевым ещё в 

2004 г. В октябре 2006 г. на ХІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана Президент 

вновь отметил, что знание, как минимум, трех языков важно для будущего 

наших детей. А уже в 2007 г. в Послании народу Казахстана «Новый Казахстан 

в новом мире» Н. Назарбаев предложил начать поэтапную реализацию культур-

ного проекта«Триединство языков», согласно которому необходимо развитие 

трех языков: казахского как государственного, русского как языка 

межнационального общения и английского как языка успешной интеграции в 

глобальную экономику. «Казахстан должен восприниматься во всем мире как 

высокообразованная страна, население которой пользуется тремя языками».Что 

необходимо для учащихся в изменяющемся мире? Становится очевидным тот 

факт, что наши ученики более чем когда-либо должны быть способны решать 

трудные проблемы, иметь альтернативное мнение и принимать правильные 

решение. Им необходимо понимать, какая информация им нужна или как 

собрать части информация в единое целое. 

      Учащимся необходимо делать свой критические, творческие и 

результативные умозаключение о том мире, которым они соприкасаются. Все 

это концентрируют в себе инновационный подход к учебному процессу 

     Я думаю , что сегодня нет такого учителя, который не задумывался бы над 

вопросами: «Как сделать урок интересным ,ярким? Как увлечь ребят своим 

предметов? Как создать на урок ситуацию успеха для каждого ученика? Какой 

современный учитель не мечтает о том, чтобы ребята на его уроке добровольно, 

творчески, мажорно познавали предмет на максимальном для каждого уровне 

успешности? И это не случайно. Новая организация   общества, новое 

отношение к жизни предъявляют и новые требование к школе.  Cегодня   

основная цель обучения-это не только накопление учеником определенной 

суммы значение, умений, навыков, но и подготовка школьника как 

самостоятельного субъекта образовательной деятельности.Что же такое 

«трёхвёрстное обучение» и в чем его особенности? Новизна всегда носит 

конкретно- исторический характер, она рождается в конкретное время и решает 

задачи конкретно- исторического периода.     

На данный момент в современном обществе происходит неудержимое развитие 

информационных технология, особенно в области мультимедиа, глобальных 

сетей. Наиболее популярными инновационными методами в обучении 

становится электронные учебные пособия, которые могут использоваться даже 

на ранних этапах обучения. 

На своих занятиях я «примеряла» некоторые элементы трехъязычия 

посредством приемов критического мышления, которые дают положительный 

результат. Одним из таких приемов является: 

        Формы работы: 

- изучение лексики; 

- отработку произношения; 

- обучение диалогической и монологической речи; 

обучение письму; 



54 
 

- отработку грамматических явлений. 

1. Письмо по кругу». На стадии вызова в начале урока учащимся можно 

предложить написать свои пожелания друг другу на трех язык. Хорошие, 

добрые пожелания помогут детям позитивно настроиться на урок, на 

восприятие нового материала. 

2.На развитие речи можно применить прием критического мышления 

«Домино». а) Соединить слова в левом столбике с их переводом в правом; б) с 

любым из этих слов составить одно предложение ;  

.Игра «Переводчики» 

Задание №1: К данным фразеологизмам подобрать аналогичные на 

казахском и английском языке 

Взять себя в руки – сабыр ету – to take oneself in hand 

Висеть на волоске – қыл үстінде тұру – to hang by a thread 

Между молотом и наковальней – екі оттың арасында қалу – between the 

devil and the deep blue sea 

Биться как рыба об лед – сең соққан балықтай – to pull the by the tail 

Как рукой сняло – көзі шайдай ашылу – disappeared as if by magic 

Кататься как сыр в масле – көйлегі жоқ, тамағы жоқ – to live in clover 

Похожи как две капли воды – егіз қозыдай – as like as two peas in pot 

Пройти сквозь огонь и воду – әккі болған – to go through fire and water 

Задание №2: Команды называют фразеологизмы со словом « глаз» на 

русском и казахском языках 

Стоять перед глазами – көз алдыңда тұру 

Не сводить глаз – көз алмау 

Мозолить глаза – көзге күйік болу 

Хоть глаз выколи – көзге түртсе көргісі 

Глаза горят – көздің құрты 

Чёрный - қара - black ( блэк ) 

голубой - көгілдір - blue ( блу: ) 

жёлтый - сары - yellow ( йелоу ) 

жаман - плохой -  bad ( бэд ) 

4.Словарный диктант «Молчанка» 

(Демонстрирую рисунки-шутки, а учащиеся записывают соответствующий 

фразеологизм на казахском или русском языках, как с гуся вода, бить 

баклуши, от горшка два вершка) 

III Заключение. 
В настоящее время многие люди во всем мире изучают  английский 

язык. Они понимают, что быть успешным и богатым, что 

необходимо знать английский язык. Со 2  класса мы начали изучать 

английский. Огромный интерес, желание в совершенстве владеть красивейшим 

языком мира и увлекательные рассказы моей учительницы пристрастили меня к 

подробному изучению языка... Я уверена, что изучение английского языка - не 

пустая трата времени. 
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Сегодня сложно предсказать, как именно английский язык может 

пригодиться в будущей жизни, но то, что он будет мне нужен - это точно! В 

настоящее время наша страна становится все более открытой для 

международного сотрудничества. Если мы хотим пользоваться мировым 

опытом, разговаривать и договариваться с людьми разных национальностей, 

без английского нам просто не обойтись. И чем лучше мы будем его знать, тем 

больше сможем узнать о других и заявить о себе. 

 

Используемая литература: 

О.Б. Алтынбекова, Г. Б. Мадиева. «Русский язык», учебник для 

7 класса. Алматы «Атамура» 2012 

Т.В. Шклярова. «Сборник упражнений ». 5-9кл. М.: «Грамотей» 2013 

Х.К. Кожахметова , Р.Е. Жайсакова. «Казахско – русский 

фразеологический словарь». Алма – ата «Мектеп» 1988 

І. Кеңесбаев. «Фразеологиялық сөздік» . Алматы «Арыс» 2007 

Т.В. Трунцева . «Англо – русский фразеологический словарь».  

Москва.«Дрофа» 2013 

.http://ru.wikipedia.org./wiki/ 

. http://newssinphoto.ru 

. http://media.mid.ru/lavrovsv6,jpg 

. www.kommersant.ru/doc/2165684 

. www.uznayvse.ru/znamenitosti/Леонид-Парфенов.htm/ 

 

Призманың жазбасы. Призма  бетінің ауданы 

 

Кантемирова Жулдыз Кушербаевна 

Шардара ауданының №3 мамандандырылған мектеп-интернаты 

Математика пәні мұғалімі 

                               

Сабақтың мақсаты: 

Білімділік: Бұл тақырыпта призманың жазбасы, тік призманың бүйір бетінің 

ауданы мен толық бетінің ауданын табу формулалары білетін болады. 

 

Сабақтың түрі:  Жаңа сабақ 

Сабақтың әдісі: Түсіндіру, сұрақ-жауап, есептер шығару, топтық жұмыс, 

жұптық жұмыс, тестпен жұмыс, шығармашылық жұмыс.  

Технология: Дамыта оқыту, проблемалық оқыту, АКТ, деңгейлеп оқыту, СТО.  

Көрнекілік:Фигуралар, плакаттар,  

Үйлестірмелі материалдар: Кеспе қағаздары, бағалау парағы 

Пәнаралық байланыс: Алгебра, сызу, информатика, ағылшын тілі, орыс тілі. 

Сабақтың барысы: 

Ұйымдастыру кезеңі: Сәлемдесу, оқушыларды түгелдеу және назарларын 

сабаққа аудару.  

Үй тапсырмасын сұрау 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fnewssinphoto.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFEAynwrjkbnYyqQGZvnPorOyYkVw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.kommersant.ru%2Fdoc%2F2165684&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFxic0d-AJbq37JsPgLpu0B6uZrlw
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Жаңа сабақты түсіндіру 

Оқулықпен жұмыс 

Тестпен жұмыс 

Қорытындылау 

Үйге тапсырма беру 

 

Үй тапсырмасын сұрау.  

1.Призма дегеніміз не? 

2.Призманың элементтері? 

3.Призманың қандай қасиеттері бар? 

4.Призманың диагоналі дегеніміз не? 

5.Призманың биіктігі дегеніміз не? 

6.Призманың диагональдық қимасы дегеніміз не? 

7.Тік призмалар дегеніміз не? 

8.Дұрыс призма дегеніміз не? (Мысал келтір.) 

9.Параллелепипед  дегеніміз ? 

10.Параллелепипедтің қарама-қарсы жақтары, қарама-қарсы қырлары дегеніміз 

не? 

11.Тік параллелепипед дегеніміз не? 

12.Тікбұрышты параллелепипед дегеніміз не? 
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Ж.: 13см         ж.:26см                                                                                                                    

 

 

 

 

 

                                                                     Ж.: 8√21см 

 

 

 

 

 

 

 

Жаңа сабақты түсіндіру. 
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Жаңа сабақты бекіту барысында есептер шығару. 

 

№369  Кубтың қыры 8см. Осы кубтың толық бетінің ауданын есептеңдер. Ж: 

384 см2 

№372 Тікбұрышты параллелепипедтің ұзындығы 12см, ені 8см және биіктігі 20 

см. Осы параллелепипедтің толық бетінің және бүйір бетінің аудандарын 

есептеңдер.  Ж: 992см2 

 

№374 Тік призманың табаны –қабырғасы 10см, биіктігі 6см болатын ромб, 

призманың биіктігі 25см. Призманың толық бетінің ауданын есептеңдер.  Ж: 

1120 см2 

Тестпен жұмыс. 

1.Үшбұрышты тік призманың табанының қабырғалары 10см, 17см және 21см-

ге тең, ал призманың биіктігі 20 см. Призманың бүйір бетінің ауданын табыңыз. 
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А) 360см2         В) 960см2         С) 480см2          Д) 625см2           Е) 68см2 

2.Кубтың диагоналі 9см-ге тең.  Оның толық бетінің ауданын тап. 

А) 162см2         В) 150см2         С) 225см2          Д) 729см2           Е) 81√3см2 

3.Тік бұрышты параллелепипедтің үш өлшемі 4см,5см, және 6см-ге тең. Толық 

бетінің ауданын табыңыз. 

А) 180см2         В) 77см2         С) 148см2          Д) 74см2           Е) 120см2 

 

Қорытынды. Оқушыларды бағалау. 

Үйге тапсырма №382  

Бұл сабақта   үш тілділікті қолдандым.  Үй тапсырмасын сұрауда сұрақтарға үш 

тілде яғни қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде жауап алынды.  Оқушылар 

жұптасып топтарға бөлініп, жасап келген фигураларын   қорғап,  анықтама 

беріп, элементтерін ағылшын, орыс және қазақ тілдерінде аударылып, 

түсіндіріп берді. 

 Үш тілде өтілетін сабақтар оқушының ойлау қабілетін дамытып, сабаққа деген 

ынтасын жоғарлатады.  Сонымен қатар сөйлеу еркіндігіне ие болады. Баланың 

ой өрісін дамытады.  

 

 

Білімнің бір биігі-үш тілділік 

 

Шардара ауданы 

«Ағалтын» атындағы жалпы орта мектебінің ағылшын пән мұғалімі 

Смайлова Замира Болсынәліқызы 

 

                                                                                    Өз  тілің  бірлік  үшін 

                                                                                     Өзге  тіл  тірлік  үшін 

 

Тіл-адамның бір-бірімен пікір алысу  қарым- қатынас  жасайтын құралы, 

тілдің қоғамдағы тәрбиелік  қызметі ерекше. 

Көп тіл білу заман талабы. Елбасы «Жаңа әлемдегі –жаңа Қазақстан» атты 

жолдауында «Қазақстан бүкіл» әлемде халқы үш тілді пайдаланатын 

мәдениетті ел ретінде танылуға тиіс. Бұлар: қазақ тілі мемелекеттік тіл, орыс 

тілі-ұлтаралық қатынас тілі және ағылшын тілі –жаһандық экономикаға  

ойдағыдай кірігу тіл деп айтылған. 

Сонымен қатар ағылшын тілі  кеңінен білмейінше, ұлттың бәсекеге 

шынайы қабілеттілігі туралы  айту қиын болатындығын ескере отырып, барлық 

ата-аналарды  балаларын үш тілде  оқыт уға  шақырамын. Шәкірттер қазақ тілін 

толық әдеби нормада меңгеріп , орыс тілі мен ағылшын тілін еркін білуі қажет. 

Ал ғалымдардың зерттеуінше, бала жас кезінде тілді қиналмай әрі еркін 

меңгереді екен. Осы ретте  Білім және Ғылым министрлігінің  бастауыш 

сыныптан бастап баланы  үш тілдік  бағдарламасымен оқыту дұрыс талап. 

     Бүлдіршін жаста меңгерілген  білімнің іргетасы берік әрі мықты болмақ. Ал 

осы берік әрі мықты  білімді санаға себелеп, жанға ұялатат ын әрине мұғалім. 
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Ағылшын тілі пәні мұғалімдері қазіргі кезде  ағылшын тілін оқыту сапасын 

жақсарту  мақсатында тіл үйрету саласында әлемдік озық тәжірибелерді, жаңа 

технологиялар мен әдістердң барынша қолдануда. Қай заманда болмасын 

адамзат алдында тұратын ұлы мақсат- саналы ұрпақ тәрбиелеу. 

Қазіргі  Қазақстандық қоғам көп ұлттық, көптілділік және 

көпмәдениеттілік  жағдайда Сондықтан осы қоғамға бейімделген көп тілді 

меңгерген мәдениетті тұлға қалыптастыру –өзекті мәселелердің  бірі. Еліміздің 

Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев  біз алдағы уақытта осы алған 

бағытымыздан  таймай әлемдік  биіктерді бағындыра беретін боламыз. Сондай 

биік белестердің  бірі - Қазақстанның дүние жүзіндегі бәсекеге  қабілетті 50 

елдің қатарына кіруі. Ол мақсатқа  жету үшін, ең алдымен, әрбір Қазақстандық 

бәсекеге қабілетті болу керек деген болатын. Сонымен қатар осы мақсатқа жету 

жолында тіл мәселесін сөзге тиек ете отырып, жаңа ұрпақ ең кем дегенде  үш 

тілді біліп, орыс және ағылшын тілдерін еркін білуі тиіс екендігін айтты. 

Бастауыш сынып оқушыларын  жай сынып оқушыларымен  тілді үйрену  

жағынан салыстырғанда айтарлықтай нәтижесі бар. Жай сынып оқушылары 5 

сыныпта тек әріппен танысуды бастаса,  бастауыш сынып оқушылары  бұл 

деңгейде еркін оқып, мәтінді әңгімілеп, сөйлеушіні тыңдап түсініп өз бетімен 

лексика грамматикалық жаттығуларды  орындай алатын деңгейде  болады. 

 Осылайша олар жай сынып оқушыларына қарағанда, әлдеқайда алда 

болып, бастауышта меңгерген білім білік икемділіктерін әрі  қарай дамытып, 

жоғары  сыныпқа келгенде  тілді талапқа сай  меңгеруіне мүмкіндік болады. 

Қазіргі заманның өркениетті  прогресшіл  бағытына сай адамгершілік 

қасиеті мол, ұлттың  дінін, тілін жоғалтпаған , өзге елдегі заманадастарымен 

тең дәрежеде бәсекелес  алатын, жоғары өрелі, терең білімді, ата-баба ісін 

жалғастырушы мәңгілік  күш –үш тілді қатар меңгерген егеменді еліміздің 

қазақ қоғамын тәрбиелеуде, бастауыш  сынып оқушыларына үш тілді қатар 

оқытудың маңызы өте зор. 

 Біз балалрға білім беру кезеңінде VRIP – технологиясын баса назар 

алуымыз қажет.  

V-validity-шынайлық 

R-Reliability-сенімді 

I-Impact-әсер, ықпал ету 

P-pratically-қолайлы 

Сонымен  қатар бастауыш сынып балаларына ағылшын  тілін үйретуде  

төмендегі  екі әдіс кеңінен қолданылуы керек. 

TML-Teacher  modified language- мұғалім тілінің  түсініктілігі. 

TPR-Total physical response. Қолмен көрсету физикалық  күштерді  

қолданып түсіндіру. 

Бастауыш сынып  балаларының қабылдау қабілетін  ескере келсек, оларға 

тілді меңгерту барысында  Listen-тыңдау,  Watch- қарау,  Imitate-еліктеу, Visual-

көру,    Auditory- есту осы тәсілдерді пайдаланған жөн. 

Осы тәсілдерге көптеген әдіс-тәсілдер түрін ұсынар едім. 
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1.Pre teaching  key words- суретпен көрсету. Жаңа  сөздерді  үйреткен кезде 

балаға сурет арқылы  сөздерді таныстыру, балаңыз лексиканы  жақсы 

меңгеруіне ықпал етеді. 

2.Wrap a present- Сыйлық орап беру. Бір қорапқа  бір сұрақ қасына бір  

сыйлық орап беру. Егер сұраққа дұрыс жауап берсе  сыйлыққа  ие болады. 

Ішіндегі сұрақтар өтілген тақырыпқа  байланысты болады. Мысалы:  түстер 

тақырыбында What colour is it. Мынау қандай түс т.б. 

3.Make projected puppets  shapes- Қуыршақтардың  пішімдерін жобалап  

жасау әдісі. Бұл әдісті shapes-Пішіндер  тақырыбын өткен кезде қолдануға  

болады. 

4.Magic eyes-көрсеткен суретті алып тастап қайталау. Бұл әдісті  барлық 

тақырыпта қолдануға болады. Мысалы: Отбасы тақырыбында  отбасы 

мүшелерінің  суреттерін тақтаға іліп таныстырып кемінде үш рет үш тілде 

қайталатамыз. Содан бірінші тұрған суретті алып тастап балалар,  мына орында 

кім  тұр еді деп сұрақ қоямыз. Бұл жерде баланың лексиканы үйретіп қана емес, 

көру арқылы есте сақтау қабілетін дамытамыз. 

 

5.Puppet show-Қуыршақ театры  әдісін қолдану. Бұл әдісті барлық  сабақта 

қолданып келемін. Әсіресе Бірінші бөлім «All about me»  және  алтыншы  бөлім 

«My music» тақырыбында  кеңінен қолдандым десемде болады. Қолға киетін 

қуыршақтарды негізінде жануарларды  бір-бірімен ауызекі сөйлестіріп әңгіме 

құрастырдым соңынан оқушыларға қолдандырдым. Мысалы My family  

тақырыбында  

-How are you? 

-I am fine 

-What is your name? 

-My name is Erbolat. 

-How old are you? 

-I am fine. 

School things  тақырыбында 

-What colours is your  bag? 

It is black 

-What colour is your rubber? 

- It is red and blue. 

My music-тақырыбында 

Can you play trumpet 

No, I can not 

Can you play drum? 

Yes I can. 

Бастауыш сынып балаларына  тілді меңгерту  басқа да жаңаша әдістер өте 

көп. Мысалы: Lipreadino - ерін қимылымен  айту, writing in the air- ауада жазу 

әдісі. 

Flesh  card – көзді жұмып  тығып қою әдісі. 
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Бастауыш сынып балаларына жаңартылған оқу бағдарламасында  

ағылшын әріптерін меңгерту табысқа жетелейтін тиімді әдіс-тәсілдерде көптеп  

кездеседі. 

Әріптерді жаттау кезінде  әріптерді  қызықты  топқа  бөлу  әдісін  

қолдануымызға  болады. Мысалы үшін: Letters with  sticks  (тақшалы әріптер)  b 

d f h k l t   Letters with  tails (құйрықты әріптер) g j p q y  In-line Letters a c e i m  n 

o r s u v w x z 

 

   

  

 

Visualising; Ps  and  Bs.   Сөз жұмбақ  ойының  осы әдісі арқылы ойнату. 

 

     Paper  

 

 

 

 

 

 

Book  

 

Балаларға осылайша  әріптерді  қолмен көрсетіп  естеріне  түсіріп  ойын 

ойнатуға болады.  Әріп  меңгертуде  тағы  бір ерекшелік  әріп  жазылып тұрады 

тура солай үйретеміз. a,e,i,o,u,y  дауысты дыбыстар  b a t p m g c f h  дауыссыз 

дыбыстар .  

Бұл жерде  біздің ұтатынымыз, балалардың есінде  тез жаттатамын  ойлау 

қабілетін  дамытамыз. 

Сонымен қатар әріп үйретуде  бастауыш сынып  балаларының  жас 

ерекшеліктерін  ескере  кеме Craftwork,  Multy-sensory writing әдістерінде 

қолданудың  маңызы өте зор. Әріптерді  жіппен, ермексазбен жазғызып одан 

кейін ғана дәптерге  тақтаға жазғызуға болады. 

Бастауыш сынып балаларына үш тілді меңгертуде song activities-ән айтқызу 

әдісі де кеіңінен қолданылуда мысалы үшін  мына әнді ұйымдастыру  кезеңіне 

ұсынуға болады. 

Hello, my friends! 

Morning . Надобно  вставить 

Kitchen-garden  поливать 

Bom tomatoes полила 

С грядки сорвала carrot 

Flowers несет букет, 

Возле house  видет cat 

-Mouse, how do you! 

Я сейчас к тебе приду. 

Which bicycle 
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Бұл әнді  foods- тағамдар тақырыбында қолдануға болады. Осы тақырыпта  

сергіту сәтінде  қолданылатын  көптеген  тақпақтар, әндер кездеседі. 

Мысалы:    One, two, three, let me see 

                    Who likes coffe, who likes tea 

                    One, two, three, now I see 

                    You like  coffee, I like tea. 

 

Жануарлар тақырыбында төмендегі тақпақты  жаттатқызуға болады. Бұл кезде  

біз естіктерден  бірнеше  сөздер  таныстырып жатамыз. 

                    Can you Jump like a frog? 

                    Can you walk like a duck? 

                    Can you run like a dog? 

                    Can you swim like a fish? 

                    And be still  like a good child 

                    As still  as  you  wish? 

 

Қорытынды. 

«Қазақ баласының қиялы жүйрік, өткір, терең болуға тиіс»-деген М. 

Жұмабаевтың дана сөзін басшылыққа ала отырып, қазақ баласының ана- тілі 

мен қоса шет тілінде сөйлеу қабілетін қалыптастыру, өткір сөйлеп, терең 

ойлайтын жеке адамды дамыту мен қалыптастыру біз мұғалімдердің басты 

міндетіміз жас білім алушыларға  мынандай үндеу тастар едім. 

Қалың елің қазағыңа қорған бол! 

Жеткіншегім жайқала өсіп орман бол, 

Үш тіл менен компьютерді меңгеріп, 

Елге тірек, нағыз ұлттық тұлға бол! 

  

Пайдаланылған әдебиеттер: 

Н.Ә. Назарбаев (Қазақстан халқына жолдауы) , Жаңа әлемдегі  жаңа Қазақстан. 

Астана 2007 ж. 

Хасанұлы Б. Тілдік қатынас негіздері А. 2008Ж. 

3.Ағылшын тілі мектепте (Республикалық ғылыми-әдістемелік журнал) 

 

 

 

Тақырыптық  сөздік  пен  мәтін  арқылы  үштілділікті  дамытудың  

тиімділігі 

 

Сатбекова  Куралай  Тулегеновна 

Шардара ауданының №3 мамандандырылған 

мектеп-интернаты 

Ағылшын тілі пәні мұғалімі 
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Жай мұғалім хабарлайды, 

Жақсы мұғалім түсіндіреді, 

Керемет мұғалім көрсетеді, 

Ұлы мұғалім шабыттандырады. 

 Уильям  Уорд ,Ұлы  Британияның  саясаткері  

 

Қазіргі Қазақстандық қоғам көпұлттық, көптілділік және көпмәдинеттілік 

жағдайда. Сондықтан осы қоғамға бейімделген көп тілді меңгерген мәдениетті 

тұлға қалыптастыру - өзекті мәселелердің бірі.     

 «Тілдердің үштұғырлығы» мәдени жобасы идеясының авторы Қазақстан 

Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Ең алғаш рет бұл идея 

2006 жылғы қазанда Қазақстан халқы Ассамблеясының ХІІ сессиясында 

айтылған болатын. Осы  сессияда еліміздің  Президенті   Нұрсұлтан  Әбішұлы  

Назарбаев: «Біз алдағы уақытта осы алған бағытымыздан таймай әлемдік 

биіктерді бағындыра беретін боламыз. Сондай биік белестердің бірі – 

Қазақстанның дүние жүзіндегі бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына кіруі. Ол 

мақсатқа жету үшін, ең алдымен, әрбір қазақстандық бәсекеге қабілетті болу 

керек» деген болатын. Сонымен қатар осы мақсатқа жету жолдарымен де 

таныстырып өтті. Тіл мәселесін сөзге тиек ете отырып, Н.Ә.Назарбаев 

қазақстандықтардың жаңа ұрпағы ең кем дегенде үш тілді біліп, қазақ, орыс 

және ағылшын тілдерін еркін білу тиіс екендігін айтты. Сонымен қатар 

ағылшын тілін кеңінен білмейінше, ұлттың бәсекеге шынайы қабілеттілігі 

туралы айту қиын болатындығын ескерте отырып, барлық ата- аналарды 

балаларын үш тілде оқытуға шақырды. 

Үштұғырлық идеясы мынадай қарапайым және түсінікті формуладан 

тұрады: мемлекеттік тілді дамытамыз, орыс тілін қолдаймыз және ағылшын 

тілін оқимыз. Азаматтардың үш тілді игеруіне бағыт ұстаған Қазақстан қазіргі 

күнгі жағдайды ескереді: тілдердің үштұғырлығы елдің бәсекелестік қабілетінің 

көрінісі болып табылады. 

 Президент Нұрсұлтан Назарбаев  2008  жылы  халыққа арнаған “Қазақстан 

халқының әл - ауқатын арттыру — мемлекеттік саясаттың басты мақсаты” атты 

Жолдауында Үкіметтің алдына “Тілдердің үш тұғырлығы” мәдени жобасын 

іске асыруды жеделдету міндетін алға қойып отыр.  

Қазіргі таңда өркениетті ел ретінде көптеген шет елдермен қарым - 

қатынасымыз күннен - күнге нығайып, беделіміз артып келеді. Бұл шетел тілін 

оқытуды жақсартуды, оны терең меңгертуді талап етеді. Ал, оқытуды жақсарту 

дегеніміз, біздіңше, оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттыру. 

Бүгінгі күннің талабы, шет тілі оқытушысының алдына қойған мақсаты тіл 

үйренушілерді шет тілінде сөйлету болғандықтан, оқытушы шет тіліне 

үйретудің түрлі әдістерін сұрыптай келе, оның ішіндегі ең тиімдісін өз 

сабағында қолдануды басты міндет деп біледі. Дегенмен, шетел тілін 

меңгертуде көптеген қиыншылықтар кездесетіні белгілі. Солардың бірі – 

оқушылардың ағылшын тілінде сөйлеу дағдыларын дамыта отырып мәтін 

мазмұнын баяндау немесе шет ел тілінде өз ойын айту. Мектептерде ағылшын 
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тілін оқытудың негізгі элементтерінің бірі – сөздік жұмысын жүргізу. Ол 

оқушылардың сөздік қорын байытуда ерекше орын алады. Сөздік  жұмысы  мен 

мәтіндермен  жұмысты  ұйымдастырудың басты қағидасы – оқушының 

лексикалық материалды белсенді түрде меңгеріп, сөйлеу тілінде оларды 

бекітіп, сөйлеуде белсенді түрде қолдана білуге үйрету негізінде қалыптасады.  

 Профессор Ф.Оразбаева: «Ағылшын тілін үйретуде бөлінген материал көлемі 

неғұрлым көп болса, мазмұны қаншалықты сапалы болса, білім беру әрекеті 

әдіс – тәсілдері арқылы неғұрлым тиімді болса, көрнекіліктер ағылшын тілін 

оқытудың принциптері арқылы іске асырылса, адамдар арасындағы тілдік 

қарым – қатынас соғұрлым жан – жақты болып, тілді үйренудің нәтижесі терең 

болады», - дейді.  

Қазіргі таңда  шет  тілі  пәні  мұғалімдері  орыс, ағылшын тілдерін  оқыту 

сапасын жақсарту мақсатында тіл үйрету саласында әлемдік озық 

тәжірибелерді, жаңа технологиялар мен әдістерді   көптеп  қолдануда. Шет  

тілдерін саналы меңгерту, оны өз деңгейінде қажеттілікке айналдыру  бір 

жылғы мәселе емес, сондықтан шет  тілдерін,  атап  айтсақ, орыс  тілін  қарым-

қатынас  тілі,  ал  ағылшын тілін халықаралық  дәрежеде  үйрету  ісімен 

шұғылданатын мамандар арасында туындайтын,  орыс  және  ағылшын 

тілдерінде өз ойын ауызша жеткізе алатын, оқушылардың ауызша сөйлеу 

дағдысын қалай қалыптастыруға болады? деген сұрақ туындайды. Әрине,  қала  

мектептерінде  ауыл  мектептеріне  қарағанда  шет  тілдеріне  деген  

қызығушылық   әлдеқайда  басым. Орыс  тілінің  қалалы  жерде  

қолданылуының  басымдығы   қала  мектептерінде  орыс  сыныптары  мен  

орыс  ұлтының  өкілдері  көп  болуынан,  ал  ағылшын  тілінің  басымдығы  

түрлі  тіл  үйрету курстары  мен  оқушылардың  бәсекеге  қабілеттілігінің  

жоғарылауынан  деп  ойлаймын. Өзімнің  12 жылдық  ұстаздық  ету  жолында  

байқағаным, оқушылардың сөйлеу дағдысы   пәнге  деген  қызығушылығы  

алғаш сабақ басталғаннан бастап қалыптаса бастайды.  Ауыл  мектептері  мен  

шалғай  аудандарда   тіл  дамыту  мақсатында кейінгі  3  жылда «Тақырыптық  

сөздік  пен  мәтін  арқылы  үштілділікті  дамытудың  тиімділігі» атты  

әдістемелік- шығармашылық   тақырып  бойынша  жұмыс   жүргізіп  келемін.  

Кез-келген сабақ тақырыбы мәтінмен тікелей байланыста болатыны бәрімізге 

әйгілі. Мәтін арқылы тілді дамытуды жүзеге асыру мақсатында әртүрлі көрнекі 

құралдар мен оқытудың жаңа ақпараттық-технологияларын да қолдануға тура 

келеді. Себебі дамыған елімізде   мектептеріміз  жаңа техникалық құралдармен 

жабдықталуына үлкен мән беріліп отыр. Сабақта әртүрлі құрал-жабдықтармен 

әсіресе бүгінгі заман талабына сай мультимедиялық кабинетпен, интерактивті 

тақтамен жабдықталған дәрісханаларда өткізілген сабақтар да оқушылардың 

пәнге деген қызығушылығын арттырады.     

 Тіл мәселесімен айналысып жүрген ғалымдар әдістеме оқулықтарында 

грамматиканы оқытуда да, тіл дамыту мәселесінде де, мәтінді негізге алып, 

тілді оқытудың барлық мәселесінде мәтін негізгі құралдың бірі екендігін 

көрсетті. 
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Жалпы ғалымдардың айтуларын, зерттеулерін алғанда мәтінді - дұрыс 

сөйлеудің үлгісі деп айтуға да болады. Сондықтан   шет  тілдерінде   дұрыс 

сөйлеуді қалыптастыру үшін оқулықтарда мәтін беріліп, мәтінмен жасалатын 

түрлі жұмыстарда мәтінді оқу, әңгімелеу, баяндау, мәтіннің мазмұнын айту 

міндетті түрде талап етіледі. Оқушы осы арқылы сөйлеу тілін дамытады.   

Мектебімізге  оқушылар   7  сыныптан  қабылданатын  болғандықтан,  

олардың  барлығы  жан-жақтағы   ауылдар,  тіпті  басқа  аудандардан  да  

келеді. Демек,  оқушылардың  орыс,  ағылшын  тілдерін  білу  деңгейі  әр  түрлі. 

Осы  мақсатта  7-8  сынып  оқушыларына  арнап  тақырыптық  сөздік  пен  

7,8,9  сынып  оқушыларына  арнап  мәтіндік  кітапшалар  дайындадым. 

Аталған  сөздік  32 тақырыпты, 1320  сөзді  қамтыды. Сөздіктегі  қамтылған  

тақырыптар  төмендегідей: 

 

№ Тақырыптар  тізімі 

1 Family 

2 Appearance 

3 House 

4 Fruits 

5 Berries  and  melons 

6 Vegetables 

7 School 

8 Transport 

9 Animals 

10 Reptiles 

11 Birds 

12 Invertebrates 

13 Occupations 

14 Landscape 

15 Kitchenware 

16 Meat 

17 Clothing 

18 Seasons 

19 Prepositions 

20 Colours 

21 Personal  pronouns 

22 Possessive  pronouns 

23 Interrogative  pronouns 

24 City 

25 People’s  appearance 

26 Complexion 

27 Food 

28 Verbs 

29 Parts  of  Speech 
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30 Punctuations 

31 Adjectives 

32 Weights  and  measures 

Қазіргі  таңда  9- 10 сынып  оқушыларына  арналған  тақырыптық  сөздіктер  

дайындалу  үстінде.  

  Ал, 7 , 8, 9 сынып  оқушыларының  мәтіндері   төмендегі  тақырыптарды  

қамтыды: 

7 сынып 

№ Тақырыптар  тізімі 

1 About  myself 

2 My  family 

3 My friend 

4 My  appearance 

5 My  house 

6 My  flat 

7 My  school 

8 English  classroom 

9 My  favourite  season-Autumn 

10 My  favourite  season-Winter 

11 My  favourite  season-Spring 

12 My  favourite  season-Summer 

13 Our  duties  about  the  house 

14 Pets 

15 Animals 

16 Doing  housework 

17 Birthday 

18 Sports  and  games 

19 Shops  and  shopping 

20 Fruit 

21 Meals  and  cooking 

22 At  the  doctor’s 

23 Transport 

24 At  the museum 

25 My  working  day 

26 My  day  off 

27 Animals  at  the  zoo 

28 At  a  restaurant 

29 At  the  airport 

30 Leisure  time 
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8 –сынып 

 

 

9 сынып 

 

№ Тақырыптар  тізімі 

1 Inventions 

2 Sports  in  my  school 

3 Our  planet  Earth 

4 Business  trips 

5 At  the  airport 

6 Teenagers  and  their  problems 

№ Тақырыптар  тізімі 

1 Our  family 

2 The  house  of my  dream 

3 Describing  my  room 

4 My  school 

5 Seasons 

6 Gardening 

7 What  I  do  around  the  house 

8 Animals 

9 Health 

10 Healthy  lifestyle 

11 A  tea-party 

12 Summer  and  Winter  sports 

13 Zoo 

14 My  hobby 

15 Food 

16 My  childhood 

17 Friendship 

18 My  best  friend 

19 The 8th  of  March 

20 At  the  museum 

21 Travelling 

22 Public  transport 

23 At  the  post    office 

24 Health 

25 Park 

26 Circus 

27 Cinema-Films 

28 Shopping 

29 Art 

30 Examinations 
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7 Character 

8 Art 

9 Flood 

10 Poverty 

11 Litter 

12 Healthy  lifestyle 

13 Choosing  a  career 

14 Culture 

15 Internet 

16 Where  I  spend  my  money 

17 Shopping 

18 Robots 

19 Crime and  punishment 

20 Vegetarianism 

21  City  and  country life 

 

Мектепте  тіл  үйрену  үшін  2 лингафон кабинетінде  2 интерактивті тақта  

мен түрлі  құрал-жабдықтар  бар. Білім  ордасы  жаратылыстану-

математикалық  бағытында  болғандықтан ағылшын  тілі  пәні барлық  

сыныптарға  бірдей аптасына 2 сағаттан өтіледі. Сондықтан әр  сыныпқа  

бөлінген 30 мәтінге грамматикалық  тақырыптармен  бірге 2 сағаттан 

жұмсаймын. Бірінші сабақта мәтінді  тақырыптық  сөздік  арқылы  өз  

беттерінше  аударуға  үй  тапсырмасы  ретінде  беріп, сыныпта  қазақ  тіліне  

аудартып, кейбір  сөздердің  баламасын  орыс тілінде  айтқызамын. Сонымен 

бірге тақтаға әр  түрлі  сұрау  есімдіктерін  іліп,  сұрақтар  қою  арқылы  немесе    

графикалық  органайзерлерді (авторы  Анина  Робб)  қолдану  арқылы  мәтінді 

оқушылармен  бірге пысықтаймыз. Мысалы, Azamat  is  a  school –boy. He  is  12 

years  old. Azamat  goes  to  school  every  day. He  goes  there with  his  best  friend. 

He  does  his  homework  in  the  evening. деген  мәтін  беріледі. Оқушылар 

мәтінге  байланысты  сұрақтар  қояды. Who  is  he? How  old  is  he? When  does  

he  go  to  school? With  whom  does  he  go  to  school? What  does  he  do in  the  

evening? т.б. 

 

Who? What? How? When? Why? Where? Whose? Whom? 
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Шет тілін орта мектепте оқытудың басты мақсаты – сол тілді бағдарламада 

белгіленген көлемде меңгеру болса, бұл мақсатқа жету үшін оқушылар әуелі 

белгіленген мөлшерде тіл материалын игеру керек. Онсыз сөз іскерліктері мен 

дағдыларын қалыптастыру мүмкін емес. Тіл материалын игеру шет тілін 

оқытудың мақсаты емес, керісінше, сол тілде қатынас құралы  ретінде 

меңгерудің алғы шарты, алға қойылған мақсатқа жетудің құралы. 

Осы  жерде  айта  кететін  бір жайт, лексиканың білім салаларының ішінде 

бірінші орын алуы. Кейбір грамматикалық материалды меңгермегендіктен, 

сөзде  грамматикалық қателер болса да, адамдар арасында қатынас болуы 

мүмкін. Лексиканы білмеген жағдайда коммуникация бола алмайды, өз 

ойымызды айтып жеткізе алмаймыз. Шет тілін оқытудың бүкіл курсында, яғни 

орта мектепті бітіргенде оқушылар 1000 сөз меңгеруге тиіс. Оқу курсын толық 

меңгерген оқушылар бір – бірімен сөйлесе, сұрақ қоя, пікір алмаса алады. Осы  

бағытта  құрастырылған  тақырыптық  сөздік  пен  мәтіндердің көмегі  зор деп  

ойлаймын. Әрине дайындалған  тақырыптық  сөздіктегі  барлық  сөз  

оқушылардың  есінде қала  бермейді. Әйтсе  де, кемінде  1 жылда орта  есеппен 

500-600  сөз  жатталса,  оның  өзі  үлкен  жетістік  деп  білемін.  7 мен  8  сынып  

мәтіндерінің  тақырыптары   бір-біріне  ұқсас. Ол  дегеніңіз, 7 сыныпта  

үйренген  жаңа  сөздерін  оқушылар  8  сыныпта  қайталап,  естеріне  түсіреді  

деген  сөз. 

Алғашқы  кезде  оқушылар  түсінік  айтуға қиналатын. Уақыт  өте 

үлгермеуші  оқушылардың  өзі  шамамен  15 сөйлемнен  тұратын  мәтінді 3-4  

сөйлеммен  айта  алатындай  дәрежеге  жетті. Мәтіндерді  құрастыруда  

оқушылардың  жас  шамасы  мен  үлгерімін  ескердім. 

Қорыта келе айтарым, мәтін - байланысты сөйлеудің, тіл дамытудың үлгісі. 

Ал мәтін арқылы сөйлеуге үйрету, сөйлеу әрекетінің түрлерін үйрету арқылы 

ғана жүзеге асады. Олай болса, мәтін мен сөйлеу әрекетінің түрлерін - бөле 

қарауға келмейтін, өз қызметтерін бірлікте ғана атқара алатын бірліктер деп 

айтуға болады. Сондықтан да мәтін тілді оқыту жүйесіне лайықталып 

сұрыпталады. Сабақ үстінде оқытушы неғұрлым аз сөйлеп, оқушы сөзін көбірек 

тыңдаса, оқушылар өз  бетімен сөйлеуге әрекеттенеді де, сөйлеу дәрежесі 

жоғарылайды дегім келеді.  
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3D анимация және модель 

 

Саудабаева Маржан Аманкелдиевна 

Шардара ауданының №3 мамандандырылған мектеп-интернаты 

Информатика пәні мұғалімі 

 

 

Жаңа әдіснамалық жүйені жасауда дәстүрлі оқыту үдерісіне жаңашылдық 

сипатта қайта қарап, үштілділік аясында оқытудың жаңа технологияларының 

табиғатын түсіне отырып, оқушылардың шығармашылық белсенділігін 

дамытудың әдіс-тәсілдерін жетілдіруді талап етіп отыр. Сондықтан, жеке 

тұлғаны қоғамның ең маңызды құндылығы ретінде танып, оның рухани 

дүниесінің молаюына, іздену-зерттеу және өз бетімен білім алу жүйесін, алған 

білімін өмірдің жаңа жағдайларында пайдалана білу белсенділігін дамыту 

арқылы интеллектуалдық мүмкіндігінің жоғарылауына толыққанды жағдай 

жасау мақсатында дәстүрлі білім беруді әлемдік білім кеңістігіндегі оқытудың 

озық технологияларымен толықтыра отырып, оқыту үдерісін жетілдіруге 

міндеттіміз.Орта бiлiм беру жүйесiндегi информатика ақпараттық бiлiмнiң, 

ақпараттық орта мен адамның өзара қарым-қатынасын үйлесiмдi етудегi және 

жаңа ақпараттық қоғамда үштілділік білім берудің басты құрамды бөлiгi болып 

табылатын ақпараттық технологияны қалыптастыру балалардың білімге деген 

құштарлығын арттыратыны сөзсіз. Бұл сабақта үштілділік оқушылардың АКТ 

технологиясы  бойынша ізденімпаздығын арттырды.  Ал, диалогтік 

технологияда оқушылар бір-біріне орыс және ағылшын тілдерінде таза 

сөйлеуге үйретеді екен.  Үштілділікті енгізудің арқасында менің сабағым 

қызықты әрі сапалы өтті.  

 

 

Аллюминий және оның қосылыстары 

 

Аширова Гульжанат Турсинбековна 

Мақтарал ауданы «М.Ғабдуллин атындағы жалпы орта мектебі» коммуналдық 

мемлекеттік мекемесі химия пәні мұғалімі 

 

САБАҚ:  37 Алюминий және оның қосылыстары 

Күні: 27.01.2017 ж Мұғалімнің есімі: Аширова Гульжанат  

 

СЫНЫП: 9 «А» Қатысқандар саны: 21 Қатыспағандар 

саны: 

Сабақ негізделген оқу 

мақсаты (мақсаттары) 

Алюминий және оның маңызды қосылыстарының екі 

дайлы қасиет көрсетуінің мәнін ашу; оқушылардың 

жұппен және топпен жұмыс жүргізіп, өз ойын еркін 

жеткізе білуге тәрбиелеу 
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Сабақ мақсаттары Барлық оқушылар:  

алюминийдің периодтық жүйедегі орнын, табиғатта 

таралуын, тұрмыста және өнеркәсіпте қолданылуын 

біледі 

Оқушылардың басым бөлігі: 

алюминий және оның қосылыстарының екідайлы 

екенін түсінеді 

Кейбір оқушылар: 

алюминийдің екі дайлы екенін дәлелдеп, реакция 

теңдеулерін жаза алады. 

Тілдік мақсат Оқушылар: 

Алюминийдің құймаларын ажырата біледі, өндірістегі 

қолданылуын көрсете біледі. 

Негізгі сөздер мен тіркестер: 

Алюминий, боксит, корунд, каолин, дюралюминий, 

анион,катион, тотығу, тотықсыздану, электролиз  

Сыныптағы диалог/жазылым үшін пайдалы тілдік 

бірліктер:  

 

 

 

Discuss the chart that is created. Which is the most 

popular fruit choice? How do we know? 

Has every learner’s choice been recorded? How can we 

check? 

Ask learners if they can think of other questions that we 

might have investigated. If ideas are not forthcoming, 

‘lead’ the discussion by suggesting – what else could we 

have put in the basket? What other things could we try, to 

see if people have favourites? What other questions could 

we have asked about our fruit basket? 

Take ideas and ask – What do you think the result might 

be? What would the pictogram look like? 

 

Талқылауға арналған тармақтар: 

Электролиз 

Екі дайлы қасиеттері 

Құймалары мен қолданылуы 

Сіз неліктен ... екенін айта аласыз ба? 

Зымырандар, ұшақтар, тұрмыста машина тетіктері 

мен электр тогы сымдары алюминийден  

Жазылым бойынша ұсыныстар: 

Алюминийдің генетикалық қатарын құрастырып, екі 

дайлылығын дәлелдейтін реакция теңдеулерін жазу 

Алдыңғы білім Алюминийдің тұрмыста қолданылуы, физикалық 

қасиеттері   

Жоспар 

Жоспарланған 

уақыт 

Жоспарланған жаттығулар (төменде 

жоспарланған жаттығулармен қатар, 

ескертпелерді жазыңыз) 

Ресурстар 

Басталуы 

 

Металлдардың аттары бойынша топқа 

бірігу 

Фонетикалық ширату 

Анион-anions 

Катион –cations 

Алюминий –aluminium 

Тотығу- oxidised 

Тотықсыздану- reduced 

Электролиз- electrolysis 

 

Интерактивті 

тақта 
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«Миға шабуыл» 

Қандай металда 3 санына байланысты 

деректер көп? Сұрақтың жауабын талдау 

арқылы сабақты тақырыбы анықталады  

Д. И. Менделеев 

кестесі 

Ортасы І. «Na» тобы. Алюминийдің табиғатта 

таралуы, алынуы.  

« Fe» тобы. Физикалық қасиеттері мен 

қолданылуы 

« Al» тобы. Химиялық қасиеттері 

«Ca» тобы. Алюминий қосылыстары 

Тақырыптары бойынша постер жасап, 

қорғайды 

ІІ. «Алюминий және оның қосылыстары» 

таныстырылым 

ІІІ. Оқулықпен жұмыс.  

 5-жаттығу. Генетикалық қатар бойынша 

реакция теңдеуін жазу 

ІV. Тест тапсырмасы.  

1 

Which of these metal ores is the most stable? 

 Aluminium oxide 

 Lead oxide 

 Copper oxide 

2 

How is calcium metal extracted from the 

Earth's crust? 

 By electrolysis 

 By heating with carbon 

 It is found pure, so no need to extract it at 

all 

3 

How is zinc extracted from the Earth's crust? 

 By electrolysis 

 By heating with carbon 

 It is found pure, so no need to extract it at 

all 

4 

What is the name of aluminium ore? 

 Haematite 

 Magnetite 

 Bauxite 

Плакат, маркер, 

магнит, стикер 

 

 

 

 

 

 

 

Таныстырылым 

Интерактивті 

тақта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

5 

What solvent is used to dissolve aluminium 

oxide in the extraction of aluminium? 

 Water 

 Ethanol 

 Cryolite 

Ажырата біл»   Массасы 15,2 г хром 

оксидімен алюминий әрекеттесіп , 9г хром 

алынды осы заттың шығымын есепте. 

«Кім жылдам?»    

  8-жаттығу. Алюминий мен мыс 

қоспасының құрамын анықта. 
 Қорытындылау. 

  «Ұшақ» әдісі.  

Үйге тапсырма   беру.  

9-жаттығу. 3 моль мыс (ІІ) хлориді бар 

ерітіндіден қанша грамм мыс алуға 

болады? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқулық 

Аяқталуы Кері байланыс  (4 минут) 

 
   

Бағалау парағы 

Стикерлер  

Қосымша ақпарат . Бұдан 300 жылдай бұрын алюминийден жасалған бұйым  

алтыннан да құнды болды. Неліктен? 

Саралау –Сіз қосымша 

көмек көрсетуді қалай 

жоспарлайсыз? Сіз 

қабілеті жоғары 

оқушыларға тапсырманы 

күрделендіруді қалай 

жоспарлайсыз? 

Бағалау - 

Оқушылардың 

үйренгенін тексеруді 

қалай жоспарлайсыз? 

Пәнаралық байланыс 

Қауіпсіздік және еңбекті 

қорғау ережелері 

АКТ-мен байланыс 

Құндылықтардағы 

байланыс 
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Жетекші сұрақтар қою 

арқылы көмек көрсетуді 

жоспарлаймын. 

Неліктен алюминий екі 

дайлы қасиет көрсетеді? 

Алюминий гидроксиді 

сілті ерітіндісімен 

әрекеттескенде қышқыл 

ретінде формуласын 

қалай жазуға болады?  

/AI(OH)3  н/е Н3АІО3/ 

Тапсырманы 

күрделендіру барысында 

қарапайым есептеуден 

күрделі есептерді шешу 

жоспарланады.   

1-есеп. 4,5 г алюминий 

мен магний құймасын 

сілті ерітіндісімен 

әрекеттестіргенде 3,36 л 

сутек бөлінген. 

Алюминийдің массалық 

үлесі қандай? 

Қасында отырған 

жұптарымен бірге 

тапсырманы тексеру 

«Айналмалы бекет» 

әдісі арқылы өзара 

бағалау жүргізіледі. 

Тест тапсырмасы мен 

теориялық білімді 

бекітетін оқулықтағы 

тапсырмалар 

Физика, тарих, математика 

пәндерімен байланыс  

Алюминийдің электр тогы 

өткізуіне байланысты 

қауіпсіздік және еңбекті 

қорғау ережелері 

 

Рефлексия 

Сабақ /оқу мақсаттары 

шынайы ма?  

Бүгін оқушылар не білді?  

Сыныптағы ахуал қандай 

болды?  

Мен жоспарлаған 

саралау шаралары тиімді 

болды ма?  

Мен берілген уақыт 

ішінде үлгердім бе? Мен 

өз жоспарыма қандай 

түзетулер енгіздім және 

неліктен? 

 

Оқу мақсаттары шынайы жоспарланған. 

Оқушылардың жас ерекшеліктері мен пән бойынша 

оқушылардың қабілеті ескерілді. Соған байланысты 

тапсырмалар берілді. Сондықтан оқушылардың 

белсенділігі әдеттегі сабақтардан жоғары болды. 

Сыныптың психологиялық ахуалы оқушылардың 

өзара сыйластық, достық қарым-қатынас арқылы 

өрбіді. Жоспарлаған шаралар тиімді болды. Оған 

дәлел, оқушылардың қызығушылықпен жұмыс 

істеуі. Сонымен бірге үштілділікке байланысты 

«Фонетикалық ширатуда» ауызша тілдік 

машықтары дамытылды. Сабақтың бастапқы, 

ортасы және соңғы бөлімдері сәтті жүзеге 

асырылды. 

Мен берілген уақыт аясында жоспарымды толық 

жүзеге асырдым. Қиындық келтірген мәселе, 

ағылшын тілінде берілген тесттің мәтінін кейбір 

оқушылар түсінбей белгіледі. 
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Қорытынды бағалдау 

Қандай екі нәрсе табысты болды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)? 

1: Оқушылардың топпен постерді қорғауы 

2: Сын тұрғысынан ойлау әдістері  

Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)? 

1: Терминология мен академиялық тілді дамыту жаттығулары 

2:  Айналмалы бекет арқылы оқушылардың өзара бағалауы 

Сабақ барысында мен сынып немесе жекелеген оқушылар туралы менің келесі 

сабағымды жетілдіруге көмектесетін не екенін білдім? 

Оқушыларды ойландыруға бағыттайтын әдіс-тәсілдер мен үштілділік бойынша 

тапсырмаларды түрлендіріп құрастыру  

 

 

 

 

 

 

 

Әдебиеттер тізімі 

1. 9 сыныбына арналған оқулық. Авторлар: Н.Н.Нұрахметов, К.А.Сарманова, 

К.М.Жексембина. 2016ж.  

2. Новый англо-русский словарь. Москва: ЗАО "Славянский длм книги" 2002г 

3.Химия. Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика 

бағытындағы 10-сыныбына арналған оқулық. О.С. Габриелян, Ж.Ә. Шоқыбаев, 

Алматы «Атамұра» 2014ж 

4.Ақиқат. 2013 жыл, №1. «Қазақстан – 2050» стратегиясы – қалыптасқан 

мемлекеттің жаңа саяси бағыты. Қазақстан Республикасының Президенті 

Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы 

 

 

Химия сабағында «Үштілділік» мемлекеттік бағдарламасын іске 

асырудың тиімді жолдары 

 

Шардара ауданы. Сахова Клара Байбосовна 

«Ағалтын» жалпы орта мектебінің 

химия пәні мұғалімі 

 

 «Әлемде Қазақстан халқы үш тілді білетін, жоғары білімді ел ретінде танылуы 

керек. Бұл: қазақ тілі – мемлекеттік тіл, орыс тілі – ұлтаралық қатынас тілі және 

ағылшын тілі – жаһандық экономикамен сәтті ықпалдасудың тілі» 

Н.Ә.Назарбаев  

 

Химия сабағында «Үштілділік» мемлекеттік бағдарламасын іске асырудың 

тиімді жолдары 

 

Әлемде кең тараған тіл ағылшын, орыс тілдері. Оларды білу көптік 

етпейтін ақиқат. Себебі  көптілді меңгерген  жастардың алар белестері биік. 

Сондықтан көптілді білім берудің басты мақсаты     әр білім алушының  жеке 

қабілеттерін көптілді дамытуды қамтамасыздандыратын жағдай жасау. 
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Көптілді меңгерген, өзін-өзі әлеуметтік  және кәсіби билеуге, өздігінен дамуға, 

өздігінен жетілуге қабілетті тұлға қалыптастыру.  Бүгінде елімізде ағылшын 

тілді мамандарды даярлау ісіне ерекше мән берілуде.  Ағылшын тілін 

үйрететін  топтар, үйірмелер ашылуда. Осының барі күнделікті жады жағдай. 

Енді көптілділікті  техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары арасында 

халық аралық стандарт деңгейінде тиімді ұйымдастыру үлкен мәселе. 

Оның жүзеге асырылуына Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Тілдердің үш 

тұғырлылығы» мәдени жобасы септігін тигізіп отыр. Қазақстандықтардың үш 

тілді еркін меңгеруі туралы идеяны тәжірибе жүзінде іске асыру бүгінде 

отандық мектептен маманның шығармашылық өзін-өзі жетілдіру саласын 

дамытуға, мемлекеттік тілдің қоғамдық өмірдің барлық саласында қызмет етуін 

қамтамасыз етуге, оның ұлтаралық келісім мен қазақстандық патриотизмді 

нығыйту факторы ретіндегі рөлін арттыруға, орыс тілінің лингвистік 

белсенділігін сақтауға және ағылшын тілін ғылыми ақпарат пен жаhандану 

экономикасына сәтті кірігу тілі ретінде енгізу бағытталған көптілді білім беруді 

енгізуді талап етеді. Бұл мәселенің бүгінде мемлекеттік деңгейде талқыланып, 

білім реформалары аясында қарастырылып отырғандығы қуантады. Қазіргі 

таңда оқушыларға компьютермен, интернетпен, интербелсенді тақтамен сабақ 

өткізу толығымен жолға қойылып отыр[1] . 

Көптеген оқытушылар техникалық құралдарды тиімді пайдалана отырып, 

методикалық тұрғыдан саралай алуан түрлі әдіс-тәсілдер қолдануда. Әрине ол 

оқытушыдан үлкен сауаттылықты, ізденісті қажет етеді. 

Көптілділік мәселесі – Қазақстан үшін ғана емес, бүкіл әлемнің алдында 

тұрған көкейтесті мәселелердің бірі, себебі, жаһандандыру және 

киберкеңестікке шыққан заман тілдерді білуді талап етеді.   Қазақстан 

Республикасының Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан 

халықтары Ассамблеясының 12 сессиясында:  «Қазақстандықтардың жас 

ұрпағы кем дегенде үш тілді білулері тиіс: қазақ, орыс, ағылшын тілдерін еркін 

меңгерулері қажет»-деп, Еуропадағы мектеп түлектері мен студенттерінің өзара 

бірнеше тілде еркін сөйлесулері қалыпты жағдайға айналғандығын атап 

өтті.  Кем дегенде үш тілді меңгеру-заман талабына айналып отырған 

қажеттіліктердің бірі[2] .  

ХХІ ғасыр –жаңа технология мен ақпараттандыру ғасыры. Сол үшін білім 

саясатының сапалық көрсеткішіне, функционалдық сауаттылығына негізделген 

инновациялық бағыттарды ел болып, халық болып, бірлесіп бірге енуіміз керек. 

Олай болса, жас ұрпақтың қазақ тіліне деген сүйіспеншілігін, өзге тілдерді 

оқып білуге деген қызығушылықтары мен ұмтылыстарын арттыру арқылы 

олардың Отанға деген махаббаттарын оятып,өз тағдырын ел тағдырымен 

мәңгілікке байланыстыратын ұрпақ болып қалыптасуына қол жеткізу- басты 

міндетіміз. 

Білім министрі  2019 жылға дейін  елімізде үш тілді білім беруге көшуде 

еш кедергі болмауы керек деп санайды. 2019 жылға дейін жоғары сыныптарды 

осы жүйеге көшіретінін айтты. Бір айта кететіні, мектепте жоғары сыныптарға 

техникалық мамандықтар пәнін (химия, физика, биология,информатика) 
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ағылшын тілінде өткізе отырып, оқушының әлемдік оқудағы үдерістерге 

ықпалдасуына жағдай жасайтынын тілге тиек етті. Ал, еліміздегі орыс 

мектептеріндегі «Қазақстан тарихы» пәні қазақ тілінде және де қазақ 

мектептеріндегі «Дүниежүзі тарихы» пәнінің орыс тілінде жүргізілетінін айтып 

өткен болатын. Бұл Қазақстанның барлық мектептерінде де осылай жүретінін 

меңзеген болатын. Осылайша еліміздің білім алушы әр перзенті үш тілді еркін 

меңгеретін болады. «Бұндай ықпалдасу оқушы  үшін міндетті. Осылайша, ол 

жоғары оқу орындарында да ағылшын тілінде оқытылатын техникалық 

пәндерге бейімделе бастайды», - деген болатын министр Е. Сағадиев[3] . Осы 

мақсатта оныншы сыныпқа «Көміртек» тақырыбында ағылшын тілімен  

кіріктірілген сабақ өткіздім. 

Мұндағы сабағымның сақсаты - көміртектің химиялық элемент және жай 

зат ретіндегі қасиеттері мен оның аллотропиялық түрөзгерістері жайлы 

түсінікті одан әрі жалғастырып дамыту; олардың кристалдық торының түрлерін 

ажырату; кристалдық тордың әртүрлілігіне қарай, бейметалдар қасиетіндегі 

өзара байланысты анықтай білу. 

Оқушылармен амандасып, түгендеп болған соң барлығын тақтаға 

шығарып, оқушыларға стикерлерді таратып (күн, ай, жұлдыз), сол стикерлер 

бойынша топқа бөлдім. Топ арасында өздері топ басшысын сайлап алды. Топ 

басшылары үстелде тұрған заттардан (газдалған сусын, белсендірілген көмір, ас 

содасы) біреуін таңдайды да «не үшін?» таңдағандарын айтады. Сол бойынша 

топтың атауы беріледі. Сөйтіп үй тапсырмасын қайталау мақсатында «Кім 

жылдам ойыны» ойнатылды: 

1. Қанша бейметалл элемент бар? 

2. Қандай бейметалл элементтер оргоногендер қатарына жатады?... 

3. Азот тыңайтқыштарының маңызы. 

4. Фосфор тыңайтқыштарының маңызы. 

5. Калий тыңайтқыштарының маңызы. 

6. Органикалық тыңайтқыштарға нені жатқызуға болады? 

7. Елімізде тыңайтқыш өндірістері қай қалаларда орналасқан? 

8. Қаратау фосфоритінен минералдық тыңайтқыштар 

алудың негізін қалаған Қазақстандық ғалым, академик... 

9. Минералды тыңайтқыштарды қандай жағдайларды ескере 

отырып қолдану керек? 

10. Преципитат дегеніміз не? 

Өткен тақырыпты саралап, алған білімдерін тексереді, жалпылайды. 

Бұл сабақтың ерекшелігі оқушыларға ескертіледі: бүгін  біз химияны 

ағылшынтілінде меңгеретін боламыз. Және сендер көміртектің табиғатта 

кең таралған элемент екендігіне, кез келген өсімдік, жануар жасушаларының 

негізі екендігіне көз жеткізе отырып, оның биологиялық маңыздылығын  да 

меңгеретін боласыңдар. 

  Today we’ll have an unusual lesson. We’ll speak English at Chemistry. You’ll 

learn some interesting facts about carbon which is the basis for organic chemistry, as 

it is in all living organisms. Carbon is an important biological component for our 
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bodies, systems, organs, cells. Carbon is a nonmetal that can bond with itself and 

many other chemical elements, forming nearly ten million compounds. Pure carbon 

exists free in nature and has been known since prehistoric time. The word 'carbon' 

comes from the Latin carbo, for charcoal. 

Көміртек.   Табиғатта кездесуі: 

Бос күйінде көміртек алмаза, графита, карбин түрінде болады.Бұл 

көміртектің аллотропиялық түр өзгерісі.Көміртектің табиғи қосылыстары - 

доломит  мрамор , магнезит. Мұнайда ,тас көмірде және табиғй газдарда 

көміртек қосылыс түйінде болады.  

Көміртектің физикалық қасиеттері және алынуы. 

Алмаз-  ең қатты табиғи қосылыс ,түссіз ,мөлдір,май тәрізді,электр тоғын 

өткізбейді,жылуды нашар өткізеді,тау жыныстарын бұрғылауда, 

болат,шойынды өңдеуде,алмазда бағалы әсемдік бұйымдар  -  бриллиант; 

графит – сұр түсті, металдық жылтыры бар, электродтарда, отқа төзімді 

тигельдер жасауда қолданылады.  Белгілі жағдайда аллотропиялық түр 

өзгерісі бір-біріне ауысады.   

              1000С –қа дейін ауа қатысынсыз 

 Алмаз-------------------------------графит 

         3000С-тан жоғары,  катализатор қатысында 

Графит-------------------------------алмаз 

Ағаш көмірін затты  құрғақ айдау арқылы алады. Бұл ауа қатысынсыз 

қыздыру. Фуллерен –сфералық құрылымды заттар «С»  атомынан  20 

ғасырдың 80-ші жылдары синтезделді[4] . 

Көміртектің химиялық қасиеттері де толық түсіндіріледі. 

Алған білімдерін пысықтау үшін топтық жұмыс жүргізуді жөн көрдім. 

Және келешекте химиядан қазақ тіліндегі мәліметтерге қарағанда ағылшын 

тіліндегі мәліметтер көп әрі кең ауқымда кездесетінін ескеріп, оқушыларды 

ағылшын тілінен аударып алуға машықтандыру жұмыстарын жүргіздім. Яғни  

әр топқа  ағылшын тілінде қысқаша мәтін беріледі, олар  мәтінде берілген 

химиялық зат туралы қазақша баяндайды.  

Group 1. Алмаз  

A DIAMOND is crystalline modification of pure carbon. The word 'diamond' is 

from Greek, it means 'hardest steel' or 'hardest substance'. Everyone knows diamonds 

are hard and beautiful, it is a brilliant precious stone, but did you know a diamond 

could be the oldest material you might own? While the rock in which diamonds are 

found may be 50 to 1,600 million years old, the diamonds themselves are 

approximately 3.3 billion years old. Diamonds also may be formed under the high 

pressures and temperatures at the site of meteorite impacts. Diamond is made up of 

repeating units of carbon atoms joined to four other carbon atoms. The structural unit 

of diamond consists of 8 atoms, fundamentally arranged in a cube. This network is 

very stable, that is why diamonds are so very hard and have a high melting point. 

They are used in industry, they are the best and the most expensive jewelry. 

Substance - зат 

Pure - таза 
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Precious - қымбат 

Pressure - қысым 

Network - тор 

melting point – балқу нүктесі 

jewelry – зергерлік бұйым 

Group 2. Графит 

GRAPHITE is the second allotropian modification of a carbon. It is soft, black 

substance. Since early times people used pieces of soft mineral, graphite, as a writing 

instrument. Graphite has a stratified, scaly structure. During the friction graphite 

looses its layers and leaves them on objects. The origin of the word “graphite” comes 

from Greek ‘grafo” which means “write”. Later people began to make sticks out of 

graphite. To protect hands from graphite they started to cover graphite sticks with 

different materials. The evolution of graphite writing instrument has brought to the 

creation of a pencil which we still use. Graphite is used as a crucible for melting 

metals, in pencils, for rust protection, for lubrication, and as a moderator for slowing 

neutrons for atomic fission. 

Substance – зат 

friction – үйкеліс 

crucible - тигель 

lubrication - май 

moderator - реттеуші 

stick - таяқша 

rust - тат 

fission – ыдырау, бөліну 

Group 3. Фуллерен 

FULLERENES, a group of specific molecules, consisting only of atoms of 

carbon, which form a framework out of 12 pentagons and a few hexagons. Fullerenes 

are a family of carbon allotropes, molecules composed entirely of carbon, in the form 

of a hollow sphere, ellipsoid, tube, or plane. These combinations got their name after 

engineer and designer R.Backminster Fuller. The fullerene was discovered in 1985 at 

the University of Sussex and Rice University, who named it after Richard 

Buckminster Fuller. As the discovery of the fullerene family came after 

buckminsterfullerene, the shortened name 'fullerene' was used to refer to the family 

of fullerenes. Fullerene have unusual chemical and physical properties. So, at high 

pressure C60 becomes hard, as a diamond. Due to this property of C60 it is possible 

to use it as a hard greasing substance. - зат 

framework - құрылым 

entirely – толығымен, тұтас түгел 

hollow – қуыс 

property - қасиеттері 

pressure - қысым 

greasing substance. – майлы зат 

Топтық жұмыс орындап шаршаған оқушылармен мынадай сергіту сәтін 

өткіздім:  
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Оқушылар, барлығымыз орнымыздан тұрамыз. 

Көміртек дегенде қол көтереміз 

Оттек дегенді қолды алға созамыз 

Сутек дегенде қолды жан-жағымызға созамыз 

Индексті айтқанда қолды түсіреміз 

СО2 

Н2СО3 

С 

Оқушылардың ағылшын тілінде химия пәнін оқуда қызығушылығын 

арттыру үшін сабағымыздың бекіту кезеңіне мынадай ағылшын тіліндегі 

сөзжұмбақты ұсындым: 

 

СӨЗЖҰМБАҚ 

Teacher: Now let’s see how well you have understood the lesson and learnt the 

chemical elements. Do the crossword in pairs. 

 
This element has atomic number of 14. (silicon) 

This element is of 4 period 2 group A (calcium) 

It has 1 proton. (hydrogen) 

This element has atomic mass of 137,34. (barium) 

This element’s symbol is Cu. (copper) 

This element is 4 period 8 group B. (iron) 

What is the seventh element? (carbon) 

Well done. Thank you very much. 

Үйге тапсырма: §48. оқу. 

Шығармашылық жұмыс: 

 1-топ: «Көміртек қосылыстарының тірі табиғатта кездесуі» 

2-топ: «Көміртек қосылыстарының өлі табиғатта кездесуі» 

3-топ: «Көміртек қосылыстарының адам ағзасында кездесуі» 

туралы қосымша мәліметтер жинап, жазып келу 

Топ басшысы өзінің тобындағы оқушыларды жинаған смайликтері 

көмегімен бағалайды. 

Сабақ соңында міндетті түрде рефлексия жүргіземіз: Алмаларға өз 

тілектерімізді жазып, ағашқа ілеміз. Бұл дегеніміз ағашта алмалар көбейген 

сайын біздің білімдеріміз көбейе береді деген мағынаны білдіреді. 

Қызық,  келешектің жастарына тапсырманы қаншалықты қиындатсақ, 

олардың пәнге деген қызығушылығы соншалықты арта беретін секілді. Топтық 

жұмысты осы әдіспен өткізетін болсақ, яғни қысқаша ағылшын тіліндегі 

мәтінді оқушылардың  өздеріне аударуға  мүмкіндік бере отырып 

дағдыландыратын болсақ, келешекте кез келген ағылшын тіліндегі химия 
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оқулықтарын қиналмай аударатын болады деп сенемін. Бүгінгі білім беру 

жүйесі модернизацияланған заманда көп тілді меңгертуге аса назар аударылып, 

жан-жақты жол ашылған. «Келешекке кемел біліммен», — деп Елбасы 

Н.Ә.Назарбаев ұстаным еткендей, келшекке терең біліммен қадам басып, 

әлемдік білім кеңістігінің құпияларына үңіліп, қоғамға бейім, өз қабілетін 

таныта алатын, жан-жақты дамыған, бірнеше тілді меңгерген құзіретті тұлғаны 

қалыптастыру басты мақсаттардың бірегейі болып отыр. Үштілділік – бәсекеге 

қабілетті елдер қатарына апарар басты баспалдақтардың бірі. 

Қорыта айтатын болсақ, көптілді білім беру бағдарламасы аясында үштілді 

меңгеру тәжірибесін жинақтап, әлемдік деңгейде көтерілуіміз керек. Бұл 

оқушылардың халықаралық жобаларға қатысуын кеңейту, шетелдік 

әріптестермен ғылыми байланыстарын нығайтуға, шетел тілдеріндегі ақпарат 

көздеріне қол жеткізуіне мүмкіндік береді. Елдің ертеңі өресі биік, 

дүниетанымы кең, кемел ойлы азаматтарын өсіру үшін бүгінгі ұрпаққа ұлттық 

рухани қазынаны әлемдік озық ой-пікірімен ұштастырған сапалы білім мен 

тәрбие берілуі қажет.  

Елбасы Н.Ә.Назарбаев «Қазақстан -2050 » стратегиясында мұғалімдерге 

сенім арта отырып, жастарымыздан үміттенеді. «Болашақта еңбек етіп, өмір 

сүретіндер – бүгінгі мектеп оқушылары, мұғалім оларды қалай тәрбиелесе, 

Қазақстан да сол деңгейде болады. Сондықтан да ұстазға жүктелетін міндет 

ауыр»-делінгендей, жастарды сауатты баулысақ болашағымыздың жарқын 

болатыны белгілі. «Мен сөзімді, әсіресе, жастарымызға арнағым келеді. Мен 

сіздерге – жаңа буын қазақстандықтарға сенім артамын. Сіздер Жаңа бағыттың 

қозғаушы күшіне айналуға тиіссіздер. Ал кейінгі толқын жастарға айтарым: 

Сендер – болашаққа деген үкілі үмітіміздің тірегісіңдер»,-деген жолдарда 

жастарымызға деген үміт пен сенім жатыр[5] . 

Үштұғырлы тіл өмірлік қажеттіліктен туындаған идея. Қай заманда 

болсын, бірнеше тілді меңгерген мемлекеттер мен халықтар өзінің 

коммуникациялық және интеграциялық қабілетін кеңейтіп отырған. Мысалға, 

ежелгі дүниедегі Мысырдың өзінде бірнеше тілді білетін мамандар көбіне 

салық төлеуден босатылған. Сондай-ақ, бүгінгі Еуропада да көп тілді 

меңгерушілік жалпыға ортақ норма болып саналады. Яғни, бүгінгі таңда 

Қазақстан үшін үштұғырлы тіл – елдің бәсекеге қабілеттілікке ұмтылуда 

бірінші баспалдағы. Өйткені, бірнеше тілде еркін сөйлей де, жаза да білетін 

қазақстандықтар өз елінде де, шетелдерде де бәсекеге қабілетті тұлғаға 

айналады. 
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Үштілді білім беруді енгізуде заманауи әдістемелер мен тиімді 

педагогикалық технологияларды ендіру  

 

Таймырза Меруерт Төлегенқызы 

Отырар ауданы С.Әшіров атындағы жалпы орта мектебінің химия пәнінің 

мұғалімі 

 

Білекке сенген заманда,  

Ешкімге есе бермедік. 

Білімге сенген заманда, 

Қапы қалып жүрмелік.  

                                                                                                 Абылай хан. 

 

Тілдерді қолдану мен дамыту бүгінгі таңда мемлекеттік саясаттың 

маңызды бөлігіне айналып отыр. Себебі, тіл саясаты оның ішінде мемлекеттік 

тілдің проблемалары еліміздің қауіпсіздігіне, оның мемлекетіміздің нығаюына 

тікелей қатысты мәселелер болып табылады. 

Қазақстан халықтары тілдерін дамытудың стратегиясы үш негізгі мақсатта: 

мемлекеттік тілдің әлеуметтік – коммуникативтік қызметін кеңейту мен 

нығайту; орыс тілінің жалпы мәдени қызметін сақтау; этностық топтардың 

тілдерін дамыту бағытында жұмыстар атқарылуда. 

Қазіргі кезде халықаралық қатынас тілін білу қажеттігі өзекті мәселелердің 

бірі болып отыр. Қазақстанда қалыптасқан тарихи факторларға байланысты 

қоғамда негізінен қазақ-орыс тілділігі басымдыққа ие болған. Ресей қашаннан 

бері біздің көршіміз, біздерде ұзақ уақыттан бері ортақ мәдениет, ортақ тарих 

болып келді және қазіргі таңда Қазақстанда орыс тілін сақтап қалу біздің 

мемлекетіміз арасында көп ретте сауда, дипломатиялық және мәдени 

байланыстарды қалыптастыруға тиімді байланыс жасайды. 

Орыс тілін меңгеру біздің азаматтарымыз үшін шын мәнінде үлкен 

байлық, осы орайда бізде екі тілді ұрпақтың қалыптасуы көп ретте ұлтымыздың 

бәсекеге қабілеттілік сапасын арттырады. Қос тілділік дегеніміз – бұл тек екі 

тілде ғана сөйлеу қабілеті ғана емес, сонымен бірге, бұл қос өркениеттің мәдени 

құндылықтарын сіңірген ерекше ойлау қабілеті болып табылады. Орыс тілі – 
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біздің мәдениет байлығымыздың ажырамас бөлігі, әлемдік білімдердің қалың 

қатпарларын танудың ұлтаралық қарым-қатынастың тілі. 

Президенттік «Тілдердің үш тұғырлылығы» бағдарламасының басты 

мақсаты – қазақ тіліне қысым жасау емес, керісінше оның бәсекеге 

қабілеттілігін орыс және ағылшын тілі дәрежесіне дейін көтеру. Оның үстіне 

қазақ тілінің бәсекеге қабілеті осындай міндеттерді қоюға толық мүмкіндік 

береді. Сондықтан, халықтың орыс тілін білу деңгейін жоғалтпауымыз керек, 

ал ағылшын тілін болашаққа жаңа даму шыңдарына бағытталған жол, себебі ол 

әлем мойындаған халықаралық қатынастар тілдерінің бірі. Сондықтан 

Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстандықтардың өскелең ұрпағына үш тілді меңгеру: 

қазақ тілін мемлекеттік тіл ретінде, орыс тілін ұлтаралық қатынас тілі ретінде 

және ағылшын тілін халықаралық қатынас тілі ретінде білу мүмкіндігін жасауға 

деген ұмтылысы өте дұрыс. 

Елбасымыздың Қазақстан Халқына Жолдауындағы «Тілдердің үш 

тұғырлылығы» мәдени жобасы – дүние жүзіндегі алдыңғы қатардағы 

мемлекеттерге тән құбылыс. Дегенмен мемлекеттік тіл - өмірлік қажеттілік. 

Оны саяси саудаға, дау-дамайға айналдырудың қажеті жоқ. Мемлекеттік тіл әр 

адамға өзінің қайраткерлік мүмкіндігін кеңейту үшін қоғам, мемлекет ісінде 

өзін-өзі көрсете білуі үшін ел тағдырында ықпалды тұлғаға айналуы үшін 

керек. Жаңа әлемдегі жан-жақты дамыған бәсекеге қабілетті жаңа Қазақстан 

тұғыры рухани құндылықтарға негізделген, бұл біздің мемлекетіміз ұстанып 

отырған саясатымыздың басты қағидасы. Рухани құндылықтың бастауы – тіл 

мәртебесін көтеру, мемлекеттік тілдің қолданылу аясын кеңейту. Қазақ тілі – 

мемлекеттік тіл, орыс тілі – ұлтаралық қатынас тілі, ал ағылшын тілі – жаңа 

саясатқа кірудің басты кілті, - деп елбасымыз айтқандай қазіргі таңда еліміз шет 

елдермен саяси - әлеуметтік және мәдени қарым-қатынас жасауда. Осыған орай 

қазіргі заман мектебі де түрлі өзгерістерді талап етіп отыр. 

Оқушы өзін жан-жақты дамыған, шығармашылығы мол, өз бетінше іздене 

алатын тұлға ретінде көрсетуі тиіс. Сол себепті оқушы бірнеше тілді меңгеруге 

міндетті. 

Орыс тілін оқыту барысында пәнаралық байланыстың маңызы зор. 

Әсіресе, қазақ және ағылшын тілдерінің байланысы ерекше орын алады. Бұл 

тілдердің басты мақсаты – оқушылардың бойына қарым-қатынас біліктілігін 

қалыптастыру және оны дамыту. Осыған орай оқушылардың бойына 

бағдарлама талаптарына сай іскерліктерді қалыптастыру, қызығушылықтарын 

арттыру мақсатында уақытты үнемдейтін қызықты әдіс-тәсілдерді пайдаланған 

жөн. Ол үшін орыс тілі төмендегі талаптарға сай өтілуі тиіс: 

Оқушылардың қызығушылығын арттыру үшін тілді қарым-қатынас 

әрекетінде қолданылу қажеттілігін тудыратын қолайлы атмосфера жасау; 

Сабаққа алуан түрлі жұмыс түрлерін, яғни жеке, жұп, топ, ұжым 

жұмыстарын ұйымдастыру; 

Оқушы тұлғасын толығымен оқу процесінде тарту; 

Сабаққа түрлі көрнекіліктерді пайдалану, оның ішінде техникалық 

(үнтаспа, компьютер, бейнефильмдер, т.б.); 
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Техникалық емес құралдарды пайдалану (суреттер, альбомдар, сызбалар, 

кестелер, т.б.); 

Оқушының шығармашылық қасиеттерін ояту, ынталандыру; 

Сабаққа жаңа педагогикалық технологияларды пайдалану; 

Ойындар мен ойын элементтерін жиі қолдану; 

Қосымша материалдарды, газет-журнал, интернет көздерін қолдану. 

Тіл үйренудің басты мақсаты оқушының іштей талпынысына, ұмтылысына 

тікелей әсер етеді. 

Үш тұғырлы тіл өмірдің қажеттілігі. Бұл бүгінгі елдің тыныс-тіршілігін 

анықтайды. Үш тілді қатар меңгеру бәсекеге қабілетті ел азаматының міндеті. 

Қазіргі әлемде болып жатқан қарқынды өзгерістер әлемдік білім беру жүйесін 

қайта қарау қажет екендігін паш етті. Білім беру саласында қол жеткізілген 

бүкіл әлемдік бітімнің мәні оқушылар үшін білімнің де, дағдылардың да тең 

дәрежеде маңызды екендігін көрсетті. Заманауи тәсілдің ең негізгі 

ерекшеліктері оқушылардың алған білімдерін жай ғана иеленіп қоймай, оларды 

орынды жерлерде қолдана білуіне басты назар аудару. Мұғалімдер оқушыларға 

қалай оқу керектігін үйретіп, соның нәтижесінде еркін, өзіндік дәлел уәждерін 

нанымды жеткізетін ынталы, сенімді, сыни пікір көзқарастары жүйелі дамыған, 

сандық технологияларды құзырлық танытатын оқушы қалыптастыруға даярлау 

болып табылады. 

Қазіргі ақпараттық қоғамда табыспен өмір сүру үшін балалар мен 

жасөспірімдер мән-жайды түсініп, тәуелсіздік алу мақсатында белсенді, 

сындарлы оқудың тиімді тәсілдеріне тартылуы қажет. Оқуды дербестендіру 

және даралау қажеттігі күн санап өсуде. Олар оқушылардың әр түрлі топтарына 

білім алуға мүмкіндік бере алады. Өз кезегінде мектеп жаңаша оқытудың 

тәжірибесін жүргізуге мүмкіндік алу мақсатында педагогиканың жаңа 

нысандарын игеруге мүмкіндік береді. 

Аталған теория оқушылардың ойлауын дамыту, олардың бұрын алған 

білімдері мен жаңа немесе сыныптағы түрлі дерек көздерінен, мұғалімнен, 

оқулықтан және достарынан алған білімдерімен астастырыла жүзеге асады. 

Дайын білім беруге негізделген «дәстүрлі» стиль арқылы алынған білім 

оқушылардың жинақтаған өзге білімдері мен тиімді сіңісе алмайды. Сондықтан 

механикалық түрде есте сақтау үстірт білім алу жағдайлары орын алады. 

Мұғалім қызметіндегі маңызды дүние жекелеген оқушылардың тақырыпты 

қабылдау ерекшеліктерін, оқушылардың түсінігін жетілдіру мақсатында 

олармен жұмыс жүргізу қажеттігін ұғыну. 

Сапалы оқыту мұғалімнің бейнесімен танылатын сан алуан элементтер 

сыни тұрғыдан ойлау – бұл саналы мағынаны іздеу: өзінің көзқарасының болуы 

мен, басқалардың да пікірін ескеріп, қандай да обьективті ойлау және қисыны 

бар өзіндік қате сенімінен бас тарта білу. Сыни тұрғыдан білудің жаңа 

идеяларды ұсынуға және жаңа мүмкіндіктерді көтеруге қабілетті, мәселелерді 

шешу кезінде маңызы зор. Білім беру реформасы – Қазақстанның бәсекеге 

қабілеттілігін қамтамасыз ету, мүмкіндік беретін маңызды құралдардың бірі. 

Бізге экономикалық және қоғамдық жаңару қажеттілігіне сай келетін осы 
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заманғы білім беру жүйесі қажет. Адамның өмір бойы білім алуы үшін жағдай 

туғызуымыз қажет. Әр сабақта оқушылардың жас ерекшеліктеріне сай түрлі 

ойын элементтерін жаңа технологияларды пайдалана отырып, сабақты белгілі 

бір мақсатпен оқушының ойлау қабілетін дамытатындай етіп ұйымдастырған 

дұрыс. Оқушылардың ойлау қабілетін арттыру мақсатында жұмыстар 

ойластырылып, ұйымдастырмас бұрын оқушылардың ойлау қабілетінің қандай 

деңгейде екендігін диагностика жасап алу керек.   Ол үшін Р.С. Невовтың 

әдістемесін қолданамын. Атап айтар болсам «Шытырмандар» «Бұл жерде не 

артық?» «Топтарға бөлу» «Ревен матрицасы» әдістемелерін көркем логикалық 

ойлау деңгейін анықтауда «Шытырман арқылы өт» «Фигураларды кес» 

«Сызықтармен қорша» әдістемелерін көрнекі қимылдық ойлау деңгейін 

анықтауға пайдаланамын. Сөздік логикалық ойлау қабілетін «Ұғымды анықтау 

айырмашылығы мен ұқсастығын табу» әдістемелерін пайдаланамын. Бұл 

әдістеме арқылы оқушының интеллектуалдық жүйесінің даму деңгейін анықтай 

аламыз. Ойлау қабілеті дұрыс дамыған адам көптеген заттар мен құбылыстарды 

талдап, бір – бірімен салыстырып, ортақ қасиеттерін тауып оларды жүйеге 

келтіре алады. Шығармашалық тапсырмалардың түрлері өте көп.Оларды 

жүйелі қолданып, мазмұнын тереңдету және орындау әдістемесін қиындату 

арқылы балалардың ойлау қабілетін дамытып, нақты бейнелі ойлаудан 

біртіндеп сөздік - логикалық түріне қарай жетелеуге мүмкіндік туады. 

Көрнекті педагог В.А.Сухомлинский: «Сабақ жасөспірімдердің 

интеллектуалды өмірінде құр ғана сабақ болып  қоймас үшін, ол қызықты болу 

керек. Осыған қол жеткенде ғана мектеп жасөспірімдер үшін рухани өмірдің 

ошағына, мұғалім осы ошақтың құрметті иесі мен сақтаушысына, кітап 

мәдениеттің баға жетпес қазынасына айналады», - деп айтқан екен. Олай болса 

қызықты сабақтар мұғалімнің ашқан жаңалығы, өзіндік қол таңбасы, 

әдістемелік ізденісі, көтерілген белесі, абырой атағы, мақсат – мұраты. 

Мұндағы басшылыққа алынатын сапалар: 

Белсенділік 

Шығармашылық тұрғыда ойлау 

Шешім қабылдай алу 

Өз кәсібін дұрыс таңдай білу 

Өмір бойы білім алуға дайын тұруы 

Бұл функционалдық дағдылар мектеп қабырғасында қалыптасады. 

Функционалдық сауаттылықты дамытудың жалпы бағдары 2011-2020 

жылының мемлекеттік бағдарламасында айқын көрсетілген. 

Ұлттық жоспардың мақсаты –Қазақстан білім сапасын жетілдірудегі, 

оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту жөніндегі атқарылатын іс 

- шаралардың жүйелілігі мен тұтастығын қамтамасыз ету болып табылады. 

Оқушылардың үштілдік сауаттылығын дамыту  бүгінгі заман талабы. 

Жоғары деңгейде сабақ беретін ұстаздың алдынан шыққан оқушы өмір 

айдынындағы өз жолын адаспай табады, азамат болып қалыптасады. Бұл ұстаз 

үшін абыройдың үлкені, әрбір мұғалім осыған ұмтылса ұрпақ алдындағы 

қарыздың өтелгені. 
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Қорыта айтқанда: «Білекке сенер заманда – ешкімге есе бермедік. Білімге 

сенер заманда – қапы қалып жүрмейік» - деп Абылайхан айтып кеткендей 

ертеңгі күннің болашағы бүгінгіден де нұрлы болуына ықпал етіп, адамзат 

қоғамын алға апаратын құдіретті күш тек білімде ғана тән екенін естен 

шығармайық. 

 

Пайдаланған әдебиеттер: 

1.Н.Ә. Назарбаев «Қазақстан халқының әл – ауқатын арттыру – 

мемлекеттік саясаттың басты мақсаты» Ел Президентінің Қазақстан халқына 

Жолдауы. 6 ақпан,2008жыл  

2. Г.К.Рысбаева  «Шетел тілін білу- жас ұрпақтың бәсекеге қабілеттігінің 

кепілі» «Мектептегі шет тілі» журналы  

3. ҚР 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасы -2002жыл 

4. Мектептегі шет тілі №1 2008ж. №5 2010ж. №4 2012ж 

5. Ж.Е.Сманқұлова. Оқытудың интерактивті әдісі. Алматы. 2005ж 

 

 

Ерітінділер концентрацияларының түрлері. 

Еріген заттың массалық үлесі және мольдік концентрация, қатты 

заттардың, сұйықтардың және газдардың суда ерігіштігі, 

кристаллогидраттар.  

 

Сарыағаш ауданы. Тубаева Айгуль Онгарбаевна. №3 М.Ломоносов атындағы 

жом 

Химия пәні мұғалімі 

 

Сынып: 8 «А» Қатысқандар саны:25 

Сабақ негізделген 

оқу мақсаты  

(мақсаттары) 

Ерітінділер концентрацияларының түрлері көрсету. 

Ерітіндідегі еріген заттың массалық үлесі және мольдік 

концентрация есептеуді түсіндіру. Қатты заттардың, 

сұйықтардың және газдардың суда ерігіштігі туралы 

мәліметтер бере отырып, көрсетілім көрсету. 

Кристаллогидраттарттармен жұмыс жасай отырып, 

оқушыларға молекулалар арасындағы көбейтудің мәнін 

түсіндіру. Ағылшын тілін пайдаланып, оқушылардың 

ағылшын тіліне деген қызығушылығын ояту, олармен 

бірге ағылшын тілінде еркін сөйлеуге дағдылану. 

Сабақтан күтілетін 

нәтиже: 

1-деңгей (білу, 

түсіну): 

Оқушылар ерітінділердің құрамында судың болатынын 

біледі. Қатты, сұйық және газдардың суда ерігіштігін,  

массалық үлесін анықтай алады. Судың, спирттің 

еріткіш екенін түсінеді. 

2-деңгей 

(қолдану, талдау) 

Массалық үлесті пайдалан отырып, ерітінді 

құрамындағы еріген зат мен еріткіштің массасын таба 

алады. Кейбір тұздардың ерігіштік графигін талдай 
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алады. 

3-деңгей  

(жинақтау, бағалау) 

Заттардың берілген мольдік концентрацияларын 

есептей отырып, еріткіш пен еріген заттардың сандық 

көрсеткіштерін жинақтай алады. Өздеріне қажетті 

ерітндіні дайындай алады. 

Тілдік мақсат Ерітінді - solution |sәˈluːʃәn| ;  еріген зат -  solute  — 

|ˈsɑːljuːt| ;  еріткіш - solvent  — |ˈsɑːlvәnt|, оқушыларға 

ерітінділер концентрациялары, еріген заттың массалық 

үлесі туралы ағылшын тілінде аудармасы үйрете 

отырып, әрқашан пайдаланып отыруға дағдыландыру. 

Ағылшын тіліндегі сөздерді еркін айтуға жаттықтыру.  

Әдіс-тәсілдер: «Галереяға саяхат – travel galery», «Сөйлем мүшелері – 

part of the sentence»,  

Ресурстар: Группа аттар, материалдарды әр топқа дайындау, 

суреттер, дистилденген су, мыс тұзы, NaCl, Fe 

жоңқалары, күнбағыс майы, KMnO4 (марганцовка), 

қант, смайликтер 

Пәнаралық 

байланыс: 

Математика, ағылшын тілі, физика, қазақ тілі 

Алдыңғы оқу Еріткіштің су екенін біледі. Қанттың және тұздың суда 

еритінін, сумен майдың әрекеттеспейтіндігін, темір 

жоңқаларын магнитпен тартып қоспадан бөліп алуды 

біледі.  

Әртекті қоспаларды бөлуді біледі. 

Сабақтың жоспары: 

Сабақ барысы және 

жоспарланған уақыт 

Берілетін тапсырмалар және қолданылатын әдістер 

Ұйымдастыру 

кезеңі:  

3 минут 

(психологиялық ахуал қалыптастыр)  

Сәлемдесу.  

Teacher: Stand up, children. Let’s begin our lesson.  

Good morning! Good morning! Good morning to you! 

Good morning, my children! I’m glad to see you! 

Pupils: 
Good morning! Good morning! Good morning to you! 

Good morning, our teacher! We are glad to see you! 

Teacher: Sit down, children. Answer my question: How 

are you? 

Pupils: 
I’m fine, thanks. 

I’m fine too, thank you. 

Teacher: Children, ask me the same question. 

Pupils: How are you? 

Teacher: I’m fine too, thank you! 

http://wooordhunt.ru/word/solution
http://wooordhunt.ru/word/solute
http://wooordhunt.ru/word/solvent
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Тамаша балалар, енді дәптерімізді ашып бүгінгі күнді 

жазайық. Сыныпта кезекшіні анықтап, жоқтама жасау. 

Үй тапсырмасын 

сұрау:  

1-деңгей (білу, 

түсіну) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сергіту сәті: 

«Галереяға саяхат» оқушыларға көрсетілген 

суреттердің ағылшыншасын айтып 

 - су (water  — |ˈwɒtәr| вода) 

 - тұз (salt  — |ˈsɒlt| соль) 

 - кристалл (crystal — |ˈkrɪstәl| 

кристалл) 

 - газ (gas  — |ˈɡæs| газ) 

 - сұйықтық (liquid  — |ˈlɪkwәd| 

жидкость) 

Мұғалімнің басшылығымен айтылған сөздерді 

оқушылар орындап, серігіп аламыз 

Teacher: Children, let’s have a little rest. Stand up, please. 

Let’s do some physical exercises and recite the poem.  

Hands up. 

Hands down. 

http://wooordhunt.ru/word/water
http://wooordhunt.ru/word/salt
http://wooordhunt.ru/word/crystal
http://wooordhunt.ru/word/gas
http://wooordhunt.ru/word/liquid
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 мин Hands under the table. 

Sit down. 

2-деңгей (қолдану, 

талдау)   3 мин 

Әр топ алған суретке қарап ағылшынша бір сөйлем 

құрайды. Сол заттың қолдану аясына мәлімдеме жасау.  

3-деңгей (жинақтау, 

бағалау) 

2 мин 

Берілген затқа химиялық сипаттама беру, мысалдар 

келтіре отырып, өмірмен байланыстырып, 

пайдаланудың түрлерін ұсыну. 

Жаңа сабақ:  

10 минут 

Жаңа сабақтың тақырыбын ашу мақсатта оқушыларға 

видеоролик тамашалату. Дәптерлеріне жаңа тақырыпты 

жазғызу.  

«Сөйлем мүшелері  part of the sentence)» әдісі арқылы 

жаңа сабақтың тақырыбын ашу. 

Оқушыларды топқа бөліп алу. Топқа бөлу барысында 

өз тапсырмаларын беру.  

1 group |ˈɡruːp| - ерітінді - solution |sәˈluːʃәn| - раствор. 

2 group |ˈɡruːp| - қатта заттар  — hard substance- 

твёрдое вещество 

3 group |ˈɡruːp| - сұйықтықтар мен газдардың суда 

ерігіштігі - watery solution liquid and gas – водный 

раствор жидкости и газа  

4 group |ˈɡruːp| - ерітінді концентрациясы - solution 

concentration – концентрация раствора 

5 group |ˈɡruːp| - кристалл -  crystal – кристалл 

Сөйлем мүшелерінде 5 мүше болады: 

Бастауыш – алған материалдардың түсінігін айтып 

береді 

Баяндауыш – суретпен мысалдар келтіреді 

Толықтауыш – практикалық жұмыспен толықтайды 

Анықтауыш – басқа топтың өз тобымен байланысын 

анықтайды, яғни есептер шығарады 

Пысықтауыш – жиналған мәліметтерді пысықтайды 

Сабақты бекіту:  

1-деңгей (білу, 

түсіну) 

10 мин 

«Бастауыш»  алған материалдарды оқып айтып береді. 

1 топ: 171 беттегі материалдарды оқиды 

2 топ:  172 бет және 174 беттегі ең аз шрифтпен 

жазылған материалдар кіреді. 

3 топ: 174 беттегі материалдарды қорғайды 

4 топ: 175-176 беттегі тапсырмаларды қорғайды. 

5 топ: 172 беттен қажетін оқиды 

«Баяндауыш» - кесте суреттермен жұмыс жасайды 

1 топ: 5-сызбанұсқа бойынша түсіндірме жұмыстарын 

жүргізеді. 

2 топ: 45 сурет бойынша түсіндірме жұмыстарын 

жүргізеді 

3 топ: 174 беттегі 1-3 сұрақтарға жауап айтады  

http://wooordhunt.ru/word/part
http://wooordhunt.ru/word/sentence
http://wooordhunt.ru/word/group
http://wooordhunt.ru/word/solution
http://wooordhunt.ru/word/group
http://wooordhunt.ru/word/hard
http://wooordhunt.ru/word/substance
http://wooordhunt.ru/word/group
http://wooordhunt.ru/word/watery
http://wooordhunt.ru/word/solution
http://wooordhunt.ru/word/liquid
http://wooordhunt.ru/word/gas
http://wooordhunt.ru/word/group
http://wooordhunt.ru/word/solution
http://wooordhunt.ru/word/concentration
http://wooordhunt.ru/word/group
http://wooordhunt.ru/word/crystal
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4 топ: формуламен жұмыс 

5 топ: 46-47 суреттермен жұмыс 

2-деңгей (қолдану, 

талдау) 

5 мин 

«Толықтауыш» көрсетілім көрсетеді 

№1 Мыс тұздарының суда еруі 

№2 Қатты заттарды бөліп алу (ас тұзы, темір 

жоңқалары) 

№3 Бір-біріне ерімейтін сұйықтықтарды бөлу (күнбағы 

майы, су) 

№4 калий перманганаты ерітіндісін дайындау 

№5 Еріген заттың қатты бөлшектерін сұйықтықтан 

бөлу (қанттың сулы ерітіндісі) 

3-деңгей (жинақтау, 

бағалау) 

5 мин 

«Анықтауыш» тақтада есептерді шығарады. 

№1 есеп Орман ағаштарын зарарсыздандыруға 

жұмсалатын мыс сульфатының CuSO4 ерітіндісін 

дайындау үшін 14кг CuSO4 және 156кг су жұмсалады. 

Дайындалған ерітіндінің массалық үлесі қандай? 

№2 есеп 20%-дық 500г ерітінді даярлау үшін қанша 

грамм тұз, қанша грамм су қажет? 

№3 есеп Дәріханада 500г 9%-дық ерітінді дайындау 

үшін ас тұзының және судың қандай массасы қажет? 

Бұл ерітінді физиологиялық ерітінді (физ.раствор) деп 

аталады және ол медицинада қолданылады. 

№4 есеп Жарақатты зарарсыздандыру үшін йодтың 

спирттегі 10%-дық ерітіндісі қолданылады. 200г йод 

ерітіндісін дайындау үшін қанша грамм йод және спирт 

қажет? 

№5 есеп Массасы 500г 10%-дық күкірт қышқылының 

(H2SO4) ерітіндісі берілген. Егер ерітіндіге 0,5л су 

қоссақ, онда ерітіндінің концентрациясы қандай 

болады? 

«Пысықтауыш» 

Қорытынды жасау, сабақтан алған білімін пысықтау, 

жинақтап бағалау. Өзінің не түсінгенін баяндау және 

өзінің жаңашыл идеясын қоса айту. 

Үйге тапсырма 

5-минут 

1-деңгей (білу, 

түсіну)  

(Оқушыларға келесі сабаққа шолу жасату) 

Қатты заттар мен ерітінділердің массасын таразыда 

есептеу. 

Сұйық заттардың көлемін анықтау 

2-деңгей (қолдану, 

талдау) 

Ерітіндідегі қатта заттар мен сұйық заттардың 

массалық үлесін анықтай алу 

3-деңгей 

(Шығармашылыққа, 

ғылыми 

зерттеушілікке 

Өздері ерітінді дайындап. Құрамындағы заттардың 

массалық үлесін анықтап, концентрацияларын 

пайдалану. 



96 
 

бағытталған 

тапсырмалар) 

Бағалау: 10-5 балл жинаған оқушыларға «3» баға қойылады 

15-11 балл жинаған оқушыларға «4» баға қойылады 

20-15 балл жинаған оқушыларға «5» баға қойылады 

 

Кері байланыс   

 

 

 

 

 

 

 

Рефлексия  

Сабақтың мақсаты мен 

сабақта жоспарланған 

іс-әрекеттерді 

орындауда не тиімді 

болды? 

 

 

 

 

Сабақтың мақсаты мен 

сабақта жоспарланған 

іс-әрекеттерді 

орындауда не тиімсіз 

болды? 

 

 

 

 

 

Келесі сабақта өз 

жоспарыңызға қандай 

өзгерістер енгізген 

болар едіңіз? 

 

 

 

 

 

Әдебиеттер тізімі 

1. 8 сыныбына арналған оқулық. Авторлар: Н.Н.Нұрахметов, К.А.Сарманова, 

К.М.Жексембина. 2016ж. 171-176 беттер. 

2. https://youtu.be/T37bGn0N8x4 

3. Новый англо-русский словарь. Москва: ЗАО "Славянский длм книги" 2002г 

4. "Бейорганикалық химияның есептер жинағы" авторлар: Исабаева Н.Н., 

Ақылов Т.Қ. Эвро Алматы -2016. ІІ бөлім 

 

 

 

 

 

 

 

Маған қызық өтті.  

I was wondering 

Белсенді қатыстым.  

actively participated 

Түсінікті болды 

To be clear 

Жаңалық болды 

it was  a new 

http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/I+was+wondering
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/actively+participated
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/be+clear
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/I+got+a+new+one
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Химия пәнін оқытуда пәнаралық байланыс негізінде үш тілді оқытудың 

рөлі 

 

Төлеби ауданы, Ленгір қаласы 

Б.М. Сарыбаев «№2 Ш.Уалиханов атындағы жалпы орта білім беретін мектеп» 

коммуналдық мемлекеттік мекемесінің  химия пәнінің мұғалімі 

 

 

«Үш тұғырлы тіл» туралы идеяны мемлекет басшысы 2006 жылдың 

қазанында өткен Қазақстан халқы ассамблеясының XII құрылтайында жария 

етті. 

Қазақстан бүкіл әлем халқы үш тілді бірдей пайдаланатын жоғары білімді 

мемлекет ретінде тануы керек. 

Олар: Қазақ тілі - мемлекеттік тіл, орыс тілі – ұлт - аралық қарым - қатынас 

тілі, 

Ағылшын тілі - жаһандық экономикаға ойдағыдай кіргізу тілі. 

Қазақстан – дүниежүзі халықтарына есігін айқара ашқан, әлемдегі елу озық 

елдің қатарына енуді мақсат еткен, стратегиясы айқын, зайырлы мемлекет 

болғандықтан, ондағы тіл саясатына айрықша мән беріліп отыр. Әсіресе, көп 

ұлтты, көп конфессиялы мемлекеттің бүкіл халқының басын біріктіру, олардың 

тілдік мүддесін бір арнаға тоғыстыру міндетінің жүктелуі – уақыт талабы. 

Себебі, жүз отыздан астам ұлт өкілдерінің бейбіт қатар өмір сүруі ұлтаралық 

келісімнің берік орнығуы, түптеп келгенде, елішілік тұрақтылықтың кепілі болу 

рөлін мемлекеттік тіл ғана өз деңгейінде атқармақ. Сондықтан мемлекеттің 

негізін құраушы аса маңызды үш фактордың бірі – тіл қолданысын кеңейтіп, 

позициясын нығайтуға үлес қосу – әрбір азаматтың борышы. 

Бүгінгі таңда әр адам экономика мен қоғамның дамуына сай үш тілді 

меңгеріп, қазақ тілінде, орыс тілінде, ағылшын тілінде еркін сөйлеуге тиісті...”  

       Н.Ә.Назарбаев “Қазақстан – 2050” стратегиясы Стратегияны басшылыққа 

алсақ,  химия пәнін де  үш тілді оқытуға көшіру керек. Жаңартылған білім 

мазмұнында да жетінші сыныптарда химия оқытылады деп айтылған.  Онда үш 

тілде термин сөздер көрсетілген 7-8 сыныптарда тілдік мақсатта оқытсақ, 9-11 

сыныптарда өндірістік салаларды үш тілде оқытуға болады. Сонда ғана 

бәсекеге қабілетті ұрпақ тәрбиелеуге мүмкіндік болады деп ойлаймын. Химия 

пәнін оқытуда пәнаралық байланыс негізінде үш тілді оқытудың рөлі 

тақырыбында әдістемелік жұмысымданегізгі тақырып ретінде ұсынып 

отырмын. 

Негізгі бөлім. 

     География пәнінде вулкандардың атқылауы төмендегі суретте көрініс тауып 

тұған оны химия пәнінде      І.         (NH
4
)

2
Cr

2
O

7    
==Cr

2
O

3
+N

2
+4H

2
O 

      Парта үстіндегі вулкан реакциясымен өрнектеп тәжірибе жүзінде көрсетуге 

болады. Ал атмосфера гидросфераны литосфераны биосфераның барлығын 

құрамында химиялық байланыс барын да байқауға болады 
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ІІ.  1. Ауа газдар қоспасы 78%азотN

2 
, 20,97%оттегіO

2
, 0,03% көмір қышқыл 

газы CO
2
қалғаны түрлі газдар 1,% 

      2. Жер қыртысында (шартты түрде  

16км –ге дейінгі тереңдіктегі қыртысы)геохимияның есептеуі бойынша массасы 

бойынша O50%, Si 25%, Al 7,5%, Fe 4,7%, Ca 3,4% Na2,6%, K 2,4% Mg1,9% 

қалғандары 1 пайыз құрайды. 

3. Су   2H
2
O + 2Na = 2NaOH + H

2
 

 H
2
O + CaO = Ca(OH)

2 
Су өте жақсы еріткіш . 1 г/лге дейінгілер тұщы, 1-50г/л - ге дейін минералды, 50 

г/л жоғары тұзды су деп атайды. 

 Қарамен жазылған сөздерді үштілде оқу және жазу. 

                        Үш тілде тірек сөздерді жазу

 
 

 Жанарта
у   

 Ауа 
 Азот 
 Оттегі 
 Көмірқы

ш 
    қыл газы 

 Су 
 Тұщы су 
 Ащы су 

 Вулкан 
 Воздух  
 Азот 
 Кислоро

д 
 Диоксид 

углевода 
 Вода 
 Пресная 

вода 
 Соленая 

вода 

Қазақ 

тілінде 

 Volcano 
 Air 
 Nitrogen 
 Oxygen 
 Pioxde-

carbohydra
te  

 Water 
 Salty water 
 Bitter 

water 

Ағылшын Орыс 

тілінде 



99 
 

 
Жоғарыда көрсетілген суретке қарап табиғаттағы болып жатқан үрдістерді 

химиялық жолмен реакция түрінде де өрнектеуге болады азоттың табиғатта 

айналуы осыған негізделген болса керек. Ал одан бөлек өсімдіктерден алынып 

жатқан қаншама миллиондаған заттарды химиялық жасанды химиялық синтез 

жолдарымен де алынып жаттқанын түсіндіруге мүмкіндік ашылады. 

Табиғатта кездесуі және биологиялық маңызы 

1.Азот атмосфераның негізгі құрам бөлігі: оның массалық үлесі 78,2%  

2.Органикалық қосылыс түрінде барлық тірі ағза құрамында 

болады,мысалы нәруызды заттар құрамында және зат алмасу өнімі- карбамид 

пен зәр қышқылында бар. 

3. Бейорганикалық тұздар күйінде  

 
Физика пәнімен байланысына көз жүгіртсек біз төмендегі жағдайларды 

көре алған болар едік. Ядролық физикада нейтрондардың  протондардың 

электрондардың бөлінуі арқылы жасанды жаңа элемент түзілуі мен қатар 

бөлінетін немесе сіңірілетін энергияларды есептеуге болса  

 

 Ауа 
азоты 

 Топырақ 
азоты 

 Теңіз 
азоты 

 Жану 
 Шіру 
 Өсімдік 

азоты 
 нәруыз 

 Азотный 
воздух 

 Азоты 
грунта 

 Морской 
азот 

 Гореть 
 Гнить 
 Раститель

ный азот 
 Белок  

Қазақ 

 weather 
nitrogen 

 Soil nitrogen 
 Marine 

nitrogen 
 Combustible 
 Ty rot 
 Plant 

nitrogen 
 protein 

Ағылшын Орыс 
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химиялық жағынан жүрген реакцияларды көруге болады 
55 

Мп+Х= 
23 

52

V+ 
2

4

He  Х затынанықта 

42

98 

Мо +
0

1

п =Х + в
--

 Х затын анықта 

88

226

R a=
86

222

Rn+
2 

4

He 

Ядролық реакциялар. Альфа, ветта, гамма сәулелердің бөлінуі. Радиоактивті 

элементтер. Ra, U ,Fr т.б.  

 
Мысалы 

Массасы 18г мыс пен темір қоспасына хлор газымен әсер еткенде 8,415л  

жұмсалды қоспа құрамындағы мыстың массасын анықтаңыз. 

Есепті шешкенде химиялық жолмен орындауды бастап кейін алгебралық 

жүйені қолданамыз. Ол үшін оқушы алгебрадағы теңдеулер жүйесін меңгерген 

болуы керек. Теңдеулер жүйесін шешкеннен кейін химиялық формулаларды 

қолданып жауабын таба алады. Оны төмендегі есептен көруге болады. 

Берілгені 

m(Cu+Fe)=18 гCu+Cl
2
= CuCl

2
 

V (Cl
2
)= 8.415л            2Fe+3Cl

2
= 2FeCl

3
 

m (Cu)=?                V         8,415 

 Радиоакти
вті 

 Ядролық 
реакциялар 

 Сәуле 

 Радиоак
тивный 

 Ядерны
е 
реакций 

 Луч 

Қазақ 

 Radioactiv
e 

 Nuclear 
reactions 

 screening 

Ағылшын Орыс 
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v=       =            =0,37моль 

Vm    22,4 

64x+112y= 18г 

x+3y=  0,37моль  дәл осы есеп  ары қарай алгебралық жолмен орындалады 

 

 64x+112y= 18г 

-64   x+3y=  0,37моль 

-64х+(-192у) =- 23,68 

-80y=-5,68 / -1 

80у=5,68 

             5,68 

Y=            = 0,07 

             80 

X+3 * 0,07=0,37 

X=0,37-0,21 

X=0,16осыдан кейін барып химияның формулаларын пайдалана аламыз  

m=v   Mr 

m (Cu)=64    0,16= 10,2 

m (Fe) = 112  0,07 = 7,810,2+7,8 = 18г.Жауабыm (Cu)=10,2г. 

Аниондар мен катиондар радиусының қарым-қатынастары қандай болғанда 

координациялық сан қанша болатынын геометриялық жолмен шығаратын 

ереже бар (Магнус ережесі, 1922). Катион шардың радиусын Rк әрпімен, 

аниондікін Ra әрпімен белгілейік. Мысалы, катионның айналасында октаэдрдың 

бұрыштары сияқтанып қоршаған 6 анион бар, яғни онын, координациялық саны 

6. Мұндағы квадраттың қабырғасы 2Ra + 2Rк, диагоналы 2Ra + 2Ra болады, 

демек: (2Ra + 2Rк) =4Rк. 

Кейінгі теңдікті қысқартып, ықшамдағанда  

Ra : Rк =  - 1=0,41 

 
У.Л.Брагг ұсынған силикаттар дың структуралық түрлерге белінуі. Әрбір 

кремний ионы ның айналасын қоршаған төрт оттегі ионы « тетраэдр» түрінде 

орналасады. Барлық силикаттар дың структурасын осы тетраэдр негізінде 

шығаруға болады. Мысалы, оларды жеке тетраэдр, тетраэдр сақинасы, тетраэдр 

тізбегі, тетраэдр лента сы, тетраэдр парағы, тетраэдр каркасы деп айырады 

тетраэдр  

октаэдр 
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Қорытынды. 

Үш тілде оқытудың маңыздылығын химиялық зертханалық жұмыстар 

жүргізгенде  байқадым. Себебі интернет желісінде ағылшын немесе орыс 

тілінде  жүргізілген тәжірибелер өте көп сол тәжірибелерді аударып беруге жол 

ашылатыны анық. Ауыл мектептерінде химиялық реактивтер мен реагенттер 

жоқтың қасы ал Ал қазір барлық адамдарда смартфон телефон бар сонымен 

тартып көруге болады. 

 

Мұғалімнің іс әрекеті                                                Оқушының іс әрекеті 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Әдебиеттер: 

 

 

 

 

Қазақстан Республикасы жалпы орта білім берудің Мемлекеттік жалпыға 

міндетті стандарты негізгі ұғымдар. Алматы: РОНД, 2002-88бет. 

Қайыңбаев Ж.Т Бейімді- бағдарлы оқытудың мәселелері: жұмыстықоқу 

жоспарының үлгілері. «Открытая школа»№3 (64)2007год11-16с 

 

 Тетраэдр 
 Октаэдр  
 Силикатта

р 
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ионы 
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ы 
 Ионы 

кремни
я 

Қазақ 

 Tetrahedro
n 

  
Octahedro
n 

  Silicate 
  Silicon 

ions 

Ағылшын Орыс 

Мұғалім сабақ 

барысында 

тақырыптарға 

негізделген термин 

сөздерді, заттың 

атауларын, химиялық 

қосылыстардың 

аттарын түсіндіріп 

өттуге, үш тілдегі 

магынасын анықтауға 

көмектесе алады. 

Заттардың аттарын үш 

тілде айтып , жазу 

дәптерлеріне енгізіп 

отырады. 

Заттардың немесе 

химиялық қоспалардың 

аттарын үш тілде 

білетін болады. 

Көптеген 

құбылыстарды 

ағылшын тілінде 

нұсқасына зерделеу 

жасай алады. 
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Үштілді білім беру – болашаққа бастар жол 

 

Бұхарбаева Жансая Асылбекқызы 

Түркістан қаласы. М.Балақаев атындағы шағын жинақталған 

жалпы орта мектебің химия биология пәнінің мұғалімі 

  

«Біз осы заманғы білім беру жүйесінсіз,әрі 

алысты барлап, кең ауқымды ойлай білетін осы 

заманғы мұғалімдерсіз инновациялық экономика 

құра алмаймыз» 

Н.Назарбаев 

 

Бүгінгі таңда қарқынды дамып келе жатқан әлем түрлі өзгерістерге толы. 

Әлемнің көз ілестірмей дамуына орай аяғына тік тұрып, көш бастап келе 

жатқан біздің еліміздің де дамыған елдер қатарынан көріну үшін жаңа 

ұстанымдар білім беру жүйесі мен экономикалық, әлеуметтік 

мәдениеттілігімізге мейлінше өзгерістер енгізу талабы туындайды. Өйткені 

әлем қазіргі күні «білім қоғамын» және «білім экономикасын» құру бағытында. 

Білім берудің мазмұны жаңарып, жаңаша көзқарас пайда болды. 

Мемлекетіміздің білім беру үдерісіне енген жаңартылған білім беру 

бағдарламасы – заман талабына сай келешек ұрпақтың сұранысын 

қанағаттандыратын тың бағдарлама. XXI ғасырда оқушылардың қандай білімді 

меңгергендері емес, алған білімдері мен меңгерген дағдыларын өмірде қалай 

қолдана алатындары маңызды болатыны туралы халықаралық қоғамдастықтың 

біртұтас пікіріне негізделген. Сондықтан «Ұрпағы білімді халықтың болашағы 

бұлыңғыр болмайды» дегендей, мектеп қабырғасындағы шәкірттерге сапалы, 

өнегелі тәрбие мен білім беруді мақсат еткен әрбір ұстаз өз тәжірибесін 

жаңашылдық арнасына бағыттап, оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі 

жаңартып,жаңа технологияларды меңгеріп, оны тиімді қолдана білуі қажет. 

Әлемдегі экономикасы дамыған өркениетті елдер үздіксіз білім беру 

жүйесін дамытуды мемлекеттің басым бағыты ретінде алып отыр. Осы орайда, 

жеке тұлғаға бағдарланып отырған білім беру жүйесі 12 жылдық білім 

мазмұнының өзегі - жылдам дамып бара жатқан өзгермелі қоғамда көп тілді 

меңгертуге аса назар аударылып, жан-жақты жол ашылған. «Келешекке кемел 

біліммен»,-деп Елбасы Н.Ә.Назарбаев ұстаным еткендей, келешекке терең 

біліммен қадам басып, әлемдік білім кеңістігінің құпияларына үңіліп, қоғамға 

бейім, өз қабілетін таныта алатын, жан-жақты дамыған, бірнеше тілді 

меңгерген, құзыретті тұлғаны қалыптастыру басты мақсаттардың бірегейі 

болып отыр. 

«Адамзаттың Айтматовы» атанған, әлем әдебиетіндегі көрнекті жазушы 

Шыңғыс Айтматов: «Тіл-халықтың автопортреті. Әр тіл өз орнында ұлы, әр тіл 

бүкіл адамзат қазынасының ортақ палитрасындағы өз өрнегімен қымбат»-деп, 

тілдің  қай елде, қай ұлтта болсын - қастерлі, қасиетті ұғым екенін дәлелдей 

түседі. Тіл- танудың,түсінудің, дамудың құралы. Ал үш тіл білу біздің 
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мемлекетіміздің халықаралық байланыстарын дамытуға мүмкіндік беретін 

тұлғааралық және мәдениаралық қарым-қатынастардың аса маңызды құралы 

болып табылады. Қазіргі уақытта еліміз қай салада болмасын қарқынды дамып, 

әлемдік кеңістікке қарыштай қадам басып, шет елдермен халықаралық 

байланыстары күннен-күнге артып, еркін қанат сермеуде. Сондықтан егемендік 

жылдары қол жеткізгеннің барлығын сақтай отырып, XXI ғасырда орнықты 

дамуды жалғастыру үшін көп тіл білетін жас ұрпақ тәрбиелеу қажет-ақ. 

Ендеше үш тілді оқыту- заман талабы. Үш тілділік- бәсекеге қабілетті 

елдер қатарына апарар басты баспалдақтардың бірі. Бірнеше тілді меңгерген 

мемлекеттер  өзінің комуникациялық және интеграциялық қабілетін кеңейтіп 

отырған бүгінгідей жаһандану кезеңінде Елбасы көрегендік танытып, 

алдымызға үш тілді білу қажеттігін қойып отыр. Осы орайда, Елбасы «үш 

тұғырлы тіл»  туралы идеяны 2006 жылдың қазанында өткен Қазақстан халқы 

ассамблеясының XII құрылтайында жария етті. Ол өз сөзінде: 

«Қазақстандықтардың жаңа ұрпағы ең кемі үш тілді болуы, қазақ, орыс және 

ағылшын тілдерін еркін меңгеруі тиіс. Еуропада көптілділік қалыпты нормаға 

айналған, біз де осы қатардан міндетті түрде табылуға тиіспіз. Ағылшын тілін 

кең тұрғыда білмей, ұлттың нағыз бәсекеге қабілеттігі туралы айту қиын» ,- 

деген-ді. Сондықтан,  Қазақстанды бүкіл әлем халқы үш тілді бірдей 

пайдаланатын жоғары білімді мемлекет ретінде тануы керек.  

Білім беру жүйесіне өзгерістер енгізу үшін «Қазақ елі» атанған 

мемлекетіміздің Президенті  Н.Ә.Назарбаев жыл сайын дәстүрлі жолдауында 

үш тілділікке баса назар аударып келеді. 2007 жылғы «Жаңа әлемдегі жаңа 

Қазақстан» атты халыққа жолдауында: «Тілдердің үштұғырлығы мәдени 

жобасын кезеңдеп жүзеге асыруды қолға алуды ұсынамын. Қазақстан бүкіл 

әлемге халқы үш тілді пайдаланатын мәдениетті ел ретінде танылуға тиіс.Бұлар 

–қазақ тілі-мемлекеттік тіл, орыс тілі-ұлтаралық қатынас тілі және ағылшын 

тілі-жаһандық экономикаға ойдағыдай кіру тілі» деген салиқалы үндеуінде 

айтқандай, әлемдік кеңістікке енуде ағылшын тілінің маңызы өте зор. Ағылшын 

тілі-әлемдік бизнес тілі, оны меңгеру жастарға әлем танудың кілті болмақ. 

Ағылшын тілін білу біздің жастарға шексіз мүмкіндіктер ашады. Ол –

жаһанданудың кепілі, сондықтан біз де бұл үдерістен тыс қалмауымыз керек.             

 «Қазақстанның  үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсеге қабілеттілік» атты 

халыққа жолдауында Елбасымыз: «Ең алдымен, білім беру жүйесінің рөлі 

өзгеруге тиіс. Оқыту бағдарламаларын сыни ойлау қабілетін және өз бетімен 

іздену дағдыларын дамытуға бағыттау қажет.Үш тілді оқуға кезең-кезеңмен 

көшу мәселесі бойынша ұсыныстар әзірленсін. Қазақ тілінің басымдығы 

сақталады.  Оның әрі қарай дамуына зор көңіл бөлінеді. Сонымен қатар, бүгінде 

ағылшын тілі –жаңа технология, жаңа индустрия, жаңа экономика тілі.  Қазіргі 

кезде 90% ақпарат ағылшын тілінде жарияланады. Әрбір екі жыл сайын 

олардың көлемі 2 есе ұлғайып отырады. Ағылшын тілін меңгермей, Қазақстан 

жалпы ұлттық прогреске жете алмайды. 2019 жылдан бастап 10-11 –

сыныптарда кейбір пәндерді ағылшын тілінде оқытатын боламыз» -деп атап 

көрсетті. /Жолдау.Оңтүстік Қазақстан/  
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Білімнің биік шыңына талпынған шәкірттеріміздің жауқазындай 

талпынысын қолдап, ағысы қатты білім теңізінің иірілімді толқындарынан 

сүрінбей өткізу үрдісі жан-жақты ізденісті талап етеді. Бұл тұрғыда 

жауапкершілік ұстаздарға жүктеледі. Сондықтан, елімізде үш тұғырлы 

саясатының жүргізілуін дұрыс деп есептеймін. Өйткені бірнеше тілде еркін 

сөйлей де, жаза да білетін азаматтар бәсекеге қабілетті тұлғаға айналады. 

Білім мазмұнын жаңарту тікелей шығармашылық ізденістегі мұғалімнің 

кәсіби шеберлігіне байланысты. «Мұғалім көп әдісті білуге тырысуы керек.Оны 

өзіне сүйеніш, қолғабыс нәрсе есебінде қолдануы керек», деп Ахмет 

Байтұрсынов айтқандай, қазіргі заман талабына сай білім беру мәселесі сол 

қоғам мүддесіне сай болуы керек. Мектепте қазақ тілін оқыту барысында орыс 

тілі, ағылшын тілі пәндерін бірлікте алу мұғалімнің шеберлігіне байланысты 

жүргізіліп жатыр.  Оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттыра 

отырып, олардың дарындылығын дамытудағы іздену- зерттеу бағытындағы 

тапсырмалар жүйесін ұсыну өмір талабы. Ал оның негізі бастауыш сыныптарда 

қаланады. Мектебіміздегі бастауыш сынып оқушылары ұстаздармен үш тілде 

амандасып, шет тілдерін үйреніп, оның қолданыс аясын кеңейтуде. 

Бағдарламаға сай үш пәнді бірлікте ала отырып, пәнаралық байланысты жүзеге 

асыруға болады. Алайда тек аударма жасатумен ғана шектеліп қалмай, 

оқушыларға шығармашылық бағыттағы тапсырмалар бере отырып, ағылшын 

тілін ұрпақ санасына ерте бастан енгізу керек. Сондықтан мектептегі практика 

кезінде өткізген  сабақтарымда әр оқушының өз мүмкіндіктерін тиімді 

қолдануға мүмкіндік туғызатын топтық оқыту әдісін қолданамын. Топтық 

жұмыс кезінде оқушы мен оқушы арасында диалог жүзеге асырылып, баланың 

өзара сөйлеу тілі дамиды. Тілдік ортаны  жетілдіру мақсатымен ой-өрісті 

кеңейтудің, сөйлеу дағдысын орнықтырудың диалогтық қарым-қатынас жасау, 

сұхбаттар құру, рөлдік ойындар тәсілдерін қолдану өте тиімді.  Мұның өзі бір-

бірлерімен пікір алмасуға , ойларын түсінікті етіп жеткізуге дағдыландырады.  

Ал, ағылшын тілін меңгеру дегеніміз- ғаламдық ақпараттар мен  

инновациялардың ағынына ілесу деген сөз. Оған қоса, ағылшын тілін білсең –

әлемдегі ең үздік, ең беделді жоғары оқу орындарында білім алуға мүмкіндігің 

мол болады.  Мен сабақ  барысында оқушының  тілін дамытатындай, 

коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыратындай ойындарды қолданамын. 

Себебі, ойын- төзімділікті, алғырттықты, тапқырлықты, ізденімпаздықты, 

іскерлікті, дүниетаным өрісінің көлемдігінің, көп білуді, сондай-ақ, басқа да 

толып жатқан сапалылық қасиеттерді қалыптастыруға үлкен мүмкіндігі бар, 

адамның көңіл-күйін көтеретін тиімді әдістердің бірі. Менің сабақ барысында 

пайдаланатын кейбір ойындар үлгісі: 

 1.«Бинго» ойыны. Мақсаты: Оқушылардың жылдам есте сақтау мен ойлау 

қабілетін дамыту. 

Тақтаға 12 тор сызып оған оқушылар өздері қалаған  химиялық 

элементтердің таңбасын  жазады, кейін топ мүшелері  химиялық элементтерді 

реттік номерін ағылшынша айтады, сол тордағы элементке сәйкес келетін сан 
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айтылса үстін сызып отырады.12 тордағы элементтің барлығы сызылса «бинго» 

деп айтып, көп элементтің реттік номерін тапқан топ жеңімпаз болады. 

2. «Ширату» ойыны. Мақсаты:Оқушылардың сөздік қорын дамыту. 

Шарты: «environment» сөзінен металды табу керек. (iron-темір) 

Биология сабағында оқушыларға  дене мүшелерінің мүсінін көрсетемін, 

олар ағылшын тілінде айтып, сол мүшені жылдам көрсетеді. Оқушылар санау 

арқылы, суреттерді мүмкіндігінше үш тілге аудару арқылы топқа бірігеді және 

химиялық элементтердің таңбаларын араластырып беремін, сол әріптен 

басталатын сөздерді ағылшын тілінде айтады. Қызықты ойын түрлерінен кейін 

оқушылар тез сергіп, тапсырманы бар ықыласымен орындайды. Әр сабақты 

барынша түрлендіріп, жаңа технологияларды қолдану сабақ мазмұнын ашумен 

қатар әр оқушының бойында жақсы қасиеттерді қалыптастырып, сын 

тұрғысынан ойлауға жол ашады деп ойлаймын.   

Қазіргі қоғамға өздігінен дербес, сыни тұрғыдан ойлай алатын, туындаған 

қиындықтарды шығармашылықпен шеше алатын адам қажет. Сондықтан үш 

тілді оқытуды  Білім беру жүйесіне енгізсек, одан біздің ұтарымыз көп. Бүгінгі 

дүние жүзінде іске асырылып жатқан қарқынды өзгерістер, атап айтсам: 

демографиялық өзгерістер, жаһандану, күнделікті жаңа технологиялардың 

өзгеріп отыруы, тыныштық пен қауіпсіздікті сақтау қиындықтары 

қоғамымызды өзгертуде. Ал мұғалім біздің қоғамда өмір сүріп отырғандықтан, 

қоғамнан тыс қала алмайды.  Мұғалім өмір бойы ізденуші жаңалыққа құмар 

жандар. Сондықтан пән аясында шектеліп қалмай,тапсырма, жағдаят т.б. 

ілгерілетіп оқу материалдарын өмірмен байланыстырып,  дұрыс таңдай білсе 

оқушылардың жасырын қабілеттерін ашуға болады. Қазіргі таңда оқушыларға 

компьютермен, интернетпен, интербелсенді тақтамен сабақ өткізу толығымен 

жолға қойылған. Компьютерді қолдану барысында оқушылар өздерін 

қызықтыратын әртүрлі мәселелерді шешуге болады және талқылайды. 

Интернет жүйесіндегі жаңалықтар мен өзгерістерді өзінің кәсіби шеберлігіне 

қолданып, білім кеңістігін  кеңейтіп, әлемдік білім беру кеңістігіне кіруге 

талпыну керек. Себебі қазіргі кезде адамның  кәсіби шеберлігіне, зиялылық 

және танымдылық деңгейіне өмірдің өзі биік талаптар қойып отыр. 

 ҚР «Білім туралы» заңының 5-бабында «Барлық оқу орындары 

мемлекеттік жалпы міндетті стандартқа сәйкес мемлекеттік тіл ретінде қазақ 

тілін білу мен дамытуды, орыс тілі және бір шет тілін оқып үйренуді 

қамтамасыз етуге тиіс» деп көрсетілген. Сондықтан көптілді білім беру 

бағдарламасы аясында үш тілді меңгеру тәжірибесін жинақтап, әлемдік 

деңгейге көтерілуіміз керек. Қазақ тілі мемлекеттік тіл, ал орыс тілі мен шетел 

тілдерінің бірін білу тұлғаның ой-өрісін кеңейтіп, оның «сегіз қырлы, бір 

сырлы» тұлға болып дамуына жол ашады. 

Бұл оқушылардың халықаралық жобаларға қатысуын кеңейту,шетелдік 

әріптестермен ғылыми байланыстарын нығайтуға, шетел тілдеріндегі ақпарат 

көздеріне қол жеткізуге мүмкіндік береді. Үнді халқының тарихи тұлғасы 

М.Ганди: «Егер сен болашақтағы өзгерісті байқағың келсе,сол өзгерісті 
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уақытында жаса» деген іліміне сүйене отырып, оқушыларды болашақта үш 

тілді  меңгеруіне жетелеу керек.  

«Тілменен түйілген, тіспенен шешілмес» демекші, әр адамның сөздік қоры 

бай болуы үшін тілін, ой-өрісін жан-жақты дамыта отырып, болашақ 

ұрпағымызға үштілді қажетті деп ұғындыру ұстаздың басты  

міндеті.Сондықтан болашақта жинақтаған тәжірибемді одан әрі дамытып, 

мектептің дамуына өз үлесімді қосу мақсатында тапжылмай, өмір ағынына 

ілесе отырып жұмыс істеуді ұйғардым, бірақ менің әлі де үйренерім көп. 

Елімізде енгізілгелі отырған үш тілді оқытуды  ХХI ғасырдың мінсіз мұғалімі 

және келер ұрпақты тұлға ретінде қалыптастырып, қоғам талабына сай тәрбие 

мен білімді меңгерту керек. Менің тәжірибемнен түйгенім, егер де ынтасын 

арттыратын ойландыратын, күнделікті өмірмен байланысы болатын сұрақтар 

төңірегінде ой қозғаса ғана оқушыларымыз айтқан пікірлерін дәлелдей білетін 

ой-өрісі кең, үш тілде еркін сөйлей алатын жеке тұлға болып қалыптасатынына 

көз жеткіздім. 

Үш тілді қатар меңгеру- әлемдегі ең дамыған 30 елдің қатарына қосылуды 

жеделдете түсетіні сөзсіз. Әр қазақстандық үшін орыс және ағылшын тілін 

оқып-үйрену – бәсекеге қабілетті тұлға бейнесін шыңдай түсетін, 

экономикалық мүмкіндіктерімізді арттыратын бірден-бір тетік.Жаһандану 

дәуірі кезеңінде замана көшінен қалмай,үш тілдің үйлесіміне қол жеткізу 

арқылы тілімізді, дінімізді, дәстүрімізді сақтап, жаңғырта аламыз.  

Қай елде болмасын,қай жерде болмасын білімді дамыту әрқашан бірінші 

орында екенін ұға отырып, «Мұғалім мамандығын таңдағандықтан мұғалімнің 

бүкіл мақтанышы – шәкірттерінде,өзі шашқан ұрықтарының өсіп өнуінде» -деп 

Д.И.Менделеев айтпақшы, алған білімдерін өмірде қолдана алатын, сыни пікір-

көзқарастары жүйелі дамыған, сандық технологияларда құзырлылық 

танытатын,  үш тілді еркін меңгерген бәсекеге қабілетті шәкіртті тәрбиелеуді 

мақсат етемін.  
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Үштілді білім беру арқылы құзіретті тұлғаны қалыптастыру 

 

Жұбандықова Күлшат Жұбандыққызы 

ОҚО, Созақ ауданы, Ыбырай ауылы, 

Құрманғазы атындағы жалпы орта мектебі 

Мектеп директорының оқу ісі жөніндегі орынбасары, 

ағылшын тілі пәнінің мұғалімі 

 

Тіл – халықтың ең негізгі байлығы. Қазір заман талабына сай үш тұғырлы 

тіл саясатын бәріміз де қолдаймыз. Жас ұрпақ үш тілді білуі керек. «Өзге тілдің 

бәрін біл, өз тіліңді құрметте» – деген даналық сөзді естен шығармауымыз 

керек, өйткені көп тіл білу – байлық. Әсіресе, өркениетті еліміздің дамуына 

үлес қосқымыз келсе, көп тіл игеріп жан-жақты дамуымыз керек. 

Үштұғырлы тіл өмірдің қажеттілігі. Бұл бүгінгі елдің тыныс-тіршілігін 

айқындайды және жалпыға ортақ қалыпты норма болып саналады. Үш тілді 

қатар меңгеру бәсекеге қабілетті ел азаматының міндеті. Қазақстанның білікті, 

білімді әр азаматын ғаламдық ақпараттар мен инновациялық ағынына ілесу 

ағылшын тілін үйренуге жетелейді. 

Қазіргі таңда әлемнің алпауыт мемлекеттері көп тілді, әсіресе халықаралық 

тілдерді меңгеруді маңызды міндет деп санайды. Сондықтан біз де өз 

халқымыздың қарыштап дамып, өркениеттен кенже қалмау үшін көп тілді 

меңгеруіміз қажет. Бұл заман талабынан туындап отырған қажеттілік. Себебі, 

бірнеше тілде еркін сөйлей де, жаза да білетін маман бәсекеге қабілетті тұлғаға 

айналатыны сөзсіз. Осы ретте, елбасы Н.Ә.Назарбаевтың: «Қазір біз 

балаларымыз қазақ тілімен қатар орыс және ағылшын тілдерін де белсенді 

меңгеру үшін жағдай жасауға шаралар қабылдап жатырмыз. Үштілділік 

мемлекеттік деңгейде ынталандырылуы керек», – деген болатын 2012 жылы 14 

желтоқсандағы Жолдауында. 

 Көптілді оқыту – жас ұрпақтың білім кеңістігінде еркін самғауына жол 

ашатын, әлемдік ғылым құпияларына үңіліп, өз қабілетін танытуына 

мүмкіншілік беретін бүгінгі күнгі қажеттілік. 

Үш тілде оқыту – заман талабы. Негізгі мақсаты: бірнеше тілді меңгерген, 

әлеуметтік және кәсіптік анықтауға қабілетті мәдениетті тұлғаны дамыту және 

қалыптастыру. Үштілдік туралы Қазақстан Республикасының Президенті 

Н.Ә.Назарбаев білім және ғылым саласы қызметкерлерінің III съезінде сөйлеген 

сөзінде: «Ағылшын тілінің қажеттілігі әлемге тән қажеттілік, бүгінгі күн 

талабы. Ал орыс тілін жақсы білу – біздің байлығымыз» десе, 2007 жылғы 

«Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» атты Жолдауында: «Қазақстан бүкіл әлемде 

халқы үш тілді пайдаланатын жоғары білімді ел ретінде танылуға тиіс. Бұлар: 

қазақ тілі-мемлекеттік тіл, орыс тілі-ұлтаралық қатынас тілі және ағылшын тілі-

жаһандық экономикаға ойдағыдай кірігу тілі» деген болатын. 

Қазақ, орыс, ағылшын тілдерін меңгеру адамның жеке және кәсіби 

қызметінің қазіргі қоғамның ажырамас компоненті болып отыр. Осының өзі 
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үлкен көлемде адамдардың практикалық және кәсіби тұрғыда көп тілді меңгеру 

қажеттілігін тудыруда. 

Үштілділік - нақты  тұлға, ұжым, халықтың белгілі бір қоғамда қарым-

қатынас үдерісінде қажет болған жағдайда үш түрлі тілді алма-кезек қолдану 

құбылысы. 

Біз үштілділікті тәуелсіз еліміз үшін стратегиялық мәні ерекше құбылыс 

деп бағалаймыз, сондықтан да бұл құбылысты төрттілділік пен бестілділіктен 

бөліп қараймыз, үштілділіктің кез келген сыңары ретінде кез келген шет тілін 

алуға болар еді, бірақ біз бұл жерде де қоғамның нақты сұранысы басым түскен 

қазақ, орыс, ағылшын тілдеріне ерекше мән берген жөн деп түсінеміз. 

Еліміз бен жерімізге ие болатын жастар үш тілді де қатар меңгеруі тиіс. 

Бірақ бұл үш тілдің тұғыры бірдей деген сөз емес. Қазақстанда бір ғана 

тұғырлы тіл бар, ол  мемлекеттік тіл – қазақ тілі. Тұғыр сөзі діңгек, қазық деген 

мағынада қолданылады. Бір шаңырақты көтеру үшін үш діңгек керек емес. Бір 

діңгекпен көтерген шаңырақтың жан-жағынан уықтар қадалып, оның беріктігін 

қамтамасыз етеді. Ағылшын тілі - әлемдік бизнес тілі, мемлекеттік тіл – ұлт 

тілі. Мемлекеттік тілде сөйлеу - әрбір Қазақстан азаматының борышы. 

Ағылшын тілі қазақ тілін үйренуге ешқандай кедергі жасамайды. Тек соны 

түсіне білу керек. 

Қазақстанды бүкіл әлем халқы үш тілді бірдей пайдаланатын жоғары 

білімді мемлекет ретінде тануы керек. Олар: қазақ тілі – мемлекеттік тіл, орыс 

тілі – ұлтаралық қарым-қатынас тілі және ағылшын тілі – жаһандық 

экономиканы ойдағыдай түсіну тілі. Дәлірек айтқанда, үштұғырлы тіл идеясын 

мынадай әрі қарапайым, әрі түсінікті формуламен көрсетуге болады: 

мемлекеттік тілді дамытамыз, орыс тілін қолдаймыз және ағылшын тілін 

үйренеміз. Үштұғырлы тіл идеясын дамыту үшін мемлекет тарапынан еліміздің 

әр азаматына көптеген жағдайлар жасалынған. 

 Заманауи ақпараттық қоғамның қалыптасуы мен дамуына жаһандық 

телефония, Интернет желісіне қол жеткізудің спутниктік жүйелері, тікелей 

сандық теле және радиохабар тарату, шұғыл корпоративтік және кең жолақты 

байланыс, навигация жәрдемдесіп отырғаны жасырын емес. Қазіргі кездегі 

шапшаң жүріп жатқан жаһандану үрдісі әлемдік бәсекелестікті күшейте түсуде. 

Бүгінгі білім мазмұны, информатика пәнін үш тілде оқыту, инновациялық 

технологияларды сабақ барысында қолдану оқытушы мен студенттің 

арасындағы байланысты субъективті деңгейге көтеру арқылы жүзеге 

асырылады. Информатиканы ағылшын тілінде оқыту - бүгінгі оқытушыға тек 

пән оқытушы ретінде ғана қарау олқылық көрсетеді, ол ағылшын тілін 

меңгерген және ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы, инновация 

мен үштілділікті қоса алып жүретін, үйлестіруші болуы тиіс.   

Шет мемлекеттерде CLIL әдісін жиі қолданады. Оқушыларға сапалы білім 

беру үшін, оларды көп ізденіске баулиды. Оқушы өз ізденістерімен білімдерін 

толықтырады, ал оқытушы тек бағыт бағдар беріп отырады. Алдыңғы қатарлы  

мемлекеттер қатарында болу үшін бұл әдісті оқыту тәжірибемізде жиі 

пайдаланып, сапалы мамандар дайындауымыз керек. Әр бір оқушы өз 



110 
 

мамандығының, өз мемлекетінің патриоты  болуы қажет. Алған білімдерін 

тәжірибе арқылы жүйелеп отырған оқушыдан сапалы маман шығары анық. 

Қазақстанның болашағы жастардың қолында! Үш тілді меңгерген, әлемдік 

бәсекеге қабілетті түлектерді дайындау – біздің міндет. 

«Қазақстанның болашағы – қазақ тілінде. Қазақ тілі 2025 жылға қарай 

өмірдің барлық саласында үстемдік етіп, кез-келген ортада күнделікті қатынас 

тіліне айналады. Осылай тәуелсіздігіміз бүкіл ұлтты ұйымдастыратын ең басты 

құндылығымыз – туған тіліміздің мерейін үстем ете түседі» [2, 5]. 

Қазіргі жаһанданған, ақпараттың дамыған ғасырында болып жатқан түрлі 

өзгерістер мен жаңашылдықтар еліміздің экономика саласына да, білім беру 

жүйесіне де тың ізденістерді енгізіп отыр. «Жаһандық дағдарыстың 

жалғасуының әсерінен әлемде болып жатқан өзгерістер бізді үрейлендірмейді. 

Біз оларға дайынбыз. Біздің ендігі міндетіміз – егемендік жылдары қол 

жеткізгеннің барлығын сақтай отырып, ХХІ ғасырда орнықты дамуды 

жалғастыру»,-деп Елбасымыздың Жолдауында айтылғандай, еліміз қай салада 

болмасын қарқынды дамып, әлемдік кеңістікке қарыштай қадам басып, еркін 

қанат сермеуде.  

Бұл ретте байтақ мекенде баршамызды біріктіре түсетін ортақ 

құндылықтар бар.Ол – біздің талайлы тағдырымызды тұтастыратын шежірелі 

тарихымыз.Ол – біздің байтақ мәдени мұрамыз бен қазығы берік мемлекеттік 

тіліміз»[3, 7].Бүгінгі білім беру жүйесі модернизацияланған заманда көп тілді 

меңгертуге аса назар аударылып, жан-жақты жол ашылған. «Келешекке кемел 

біліммен»,-деп Елбасы Н.Ә.Назарбаев ұстаным еткендей, келешекке терең 

біліммен қадам басып, әлемдік білім кеңістігінің құпияларына үңіліп, қоғамға 

бейім, өз қабілетін таныта алатын, жан-жақты дамыған, бірнеше тілді меңгерген 

құзіретті тұлғаны қалыптастыру басты мақсаттардың бірегейі болып отыр. 

Үштілді оқыту – заман талабы. Үштілділік – бәсекеге қабілетті елдер 

қатарына апарар басты баспалдақтардың бірі. «Үштұғырлы тіл» туралы идеяны 

мемлекет басшысы 2006 жылдың қазанында өткен Қазақстан халқы 

ассамблеясының XII құрылтайында жария етті. Ал 2007 жылғы “Жаңа әлемдегі 

жаңа Қазақстан” атты халыққа Жолдауында “Тілдердің үштұғырлылығы” атты 

мәдени жобаны кезең-кезеңмен іске асыруды ұсынды. 

Ағылшын тілі - әлемдік бизнес тілі, оны меңгеру – жастарға әлем танудың 

кілті болмақ. Ағылшын тілін білу біздің жастарға шексіз мүмкіндіктер ашады. 

Ол – жаһанданудың кепілі. «Ақпараттық технология дамыған қазіргі дәуірде 

күн сайын дерлік ағылшын тілі дүние жүзі халықтарының тілдеріне жаңа 

сөздер мен ұғымдар арқылы батыл ену үстінде. Бұл үдерістен біз де тыс 

қалмауымыз керек» [4, 49].  

Елбасының үштұғырлы саясаты  аясында шетел тілін үйрену, оның 

қолданыс аясын кеңейту бүгінде кезек күттірмейтін өзекті де келелі 

мәселелердің бірі болып отыр. Алайда «Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді 

құрметте»,-деп ақын жырлағандай, өз тілінде еркін сөйлеп, өз тілін 

құрметтейтін тұлғаны баулысақ, өзге тілді қадірлейтін тұлғаны 

баулитынымызға көз жеткіземіз. Сондықтан да «Мемлекеттік тілді үйрету 
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балабақшадан басталуы тиіс. Бұл - заман талабы»,- деген елбасының 

қағидасына сүйене отырып, қазіргі таңда балабақшадан бастап мектеп 

табалдырығын аттаған сәттен ана тілін меңгертуге, сауаттылыққа күш 

салынуда. Осы орайда ауыр жүк артылып отырған мұғалімдер мен тәрбиеші-

ұстаздардың бәсекеге қабілетті тұлғаны тәрбиелеудегі еңбегі зор.  

Елбасы Н.Ә.Назарбаев «Қазақстан -2050» стратегиясында мұғалімдерге 

сенім арта отырып, жастарымыздан үміттенеді. «Болашақта еңбек етіп, өмір 

сүретіндер – бүгінгі мектеп оқушылары, мұғалім оларды қалай тәрбиелесе, 

Қазақстан да сол деңгейде болады. Сондықтан да ұстазға жүктелетін міндет 

ауыр»-делінгендей [4,3], жастарды сауатты баулысақ болашағымыздың жарқын 

болатыны белгілі. «Мен сөзімді, әсіресе, жастарымызға арнағым келеді. Мен 

сіздерге – жаңа буын қазақстандықтарға сенім артамын. Сіздер Жаңа бағыттың 

қозғаушы күшіне айналуға тиіссіздер. Ал кейінгі толқын жастарға айтарым: 

Сендер – болашаққа деген үкілі үмітіміздің тірегісіңдер»,-деген жолдарда 

жастарымызға деген үміт пен сенім жатыр. [2,57]. Сондықтан да 

жастарымыздың болашағы үшін әлемдік деңгейдегі зияткерлік мектептер мен 

кәсіптік-техникалық колледждер ашылып, «Болашақ» бағдарламасының 

негізінде олардың шетелге шығып білім алуына жан-жақты жол ашылған.  

Үштілділіктің маңызын түсіне білген жанның еліміз үшін болашақтағы алары 

да, берері де мол. «Біз ағылшын тілін игеруде серпіліс жасауымыз керек. 

Қазіргі әлемнің осы «лингва франкасын» меңгеру біздің еліміздің әрбір 

азаматына өмірдегі шексіз жаңа мүмкіндіктерді ашады» [2,51]. 

Осынау мүмкіндіктерді игеру мақсатында бүгінгі білім ордалары үштілділікті 

енгізудің, оны тиімді жүргізудің тың жолдарынан ізденіс табуда.  

         Өз іс-тәжірибемізде оқушылардың интеллектуалдық қабілетіне түрткі 

болатын ойын технологиясын қолдана отырып сабақты үш тілде жүргізудің 

тиімділігі зор. Өнімді нәтиже беріп жүрген іскерлік ойындары: «Полиглот», 

«Кім тапқыр?», «Үздік тілші», «Кел, сайысайық!», «Тілдер сөйлейді» сынды 

тағы басқа ойындарды өткізудің үштілді меңгертудегі маңызы айрықша. 

Оқушыларды ойната отырып, үш тілде жүргізілген сөзжұмбақтар, 

анаграммалар олардың коммуникативтік құзыреттіліктері мен функционалдық 

сауаттылықтарын арттыруға негіз болды. Сондай-ақ, ақпараттық технологияны: 

электрондық оқулықтар, презентациялар, тест т.б түрлері оқушылардың 

қызығушылығын оятып, уақыттарын үнемдеуге, қосымша деректерді тиімді 

қолдануға түрткі болды. Шығармашылық жұмыстарға жетелейтін 

тапсырмаларды да оқушылар қызыға орындап, еркін аударма жұмыстарын 

жасауға дағдыланды.  

Көптілділік біздің қоғам үшін Елбасының «үш тұғырлы тіл» 

тұжырымдамасынан бастау алғаны мәлім. Тәуелсіз елімізде негізгі үш тілді 

дамытуға басымдық беріле отырып, мемлекетімізде өмір сүріп жатқан басқа 

халықтардың тілдері де назардан тыс қалған жоқ. Өйткені, мәдениет мен 

тілдердің сан алуандығы – бұл Қазақстанның ұлттық байлығы. Яғни, еліміздегі 

кез-келген этностың өкілі қай тілде білім алатынын ерікті түрде таңдай алады. 

Қоғамымызда барлық этностардың мәдениеті мен тілін дамытудың бірегей 
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формуласы жасалып отыр оны Қазақстан халықтарының Ассамблеясынан 

көруге болады. 

Білім беру жүйесінің түпкілікті модернизациялану үрдісінде шетел тілдері 

де алдыңғы қатарлы рөл атқарады. Үштілді білім беруге ұмтылу Еуропалық 

кеңес елдер тенденцияларына то- лыққанды сәйкес келеді. 

Ағылшын тілін үйренгеннен біз мәңгүрттенбейміз. Ағылшын тілі қазақ 

тілін үйренуге ешқандай кедергі жасамайды. Тек соны түсіне білуіміз керек. Ия, 

расында да, ағылшын тілі қазақ жерінде өз үстемдігін жүргізе алмайды. 

Қазақстанда тек қазақ тілі ғана билік құра алады. Ағылшын тілі – қазақ жерінің 

жаңа әлемге ашар есігі. Үштілділікті халық үрейлі кейіпте елестетеды және де 

мұны ең соңғы өлу деп те қорқатындығын жасырмайды. Жоқ! Біз өзге 

тілдерден қорықпауымыз керек. Керісінше, сол тілдерді пайдалана отырып 

өзімізді өзгелерге таныта білуіміз қажет. Себебі, ағылшын тілі мемлекеттік 

тілмен бәсекелес емес. Ағылшын тілін үйренгеннен біз мәңгүрттенбейміз. 

Ағылшын тілі - әлемдік бизнес тілі, мемлекеттік тіл – ұлт тілі. Мемлекеттік 

тілде сөйлеу - әрбір Қазақстан азаматының борышы. Ағылшын тілі қазақ тілін 

үйренуге ешқандай кедергі жасамайды. Тек соны түсіне білу керек. Әлемдік 

ғаламдандырудың өткізгіші, ғаламдандыру тілі болып танылған ағылшын тілін 

білу - ағылшын тілді елдермен тиімді байланысқа түскен әлемдік деңгейде өз 

орнын ойып тұрып ала бастаған Қазақстан үшін қажеттілік. Қиындық 

туғызатыны - аталған үш тілді меңгерген мамандардың кездесе бермейтіні. 

Ендеше, аталған компоненттерден тұратын, яғни қазақ, ағылшын, орыс тілі 

қатысқан үштілділік сөйлермендерін дайындау кезек күттірмейтін мәселе. 

Мәселені түбегейлі шешу үшін Қазақстанның жоғары оқу орындарында 

ағылшын, қазақ тілінен маман болып шыққан қазақ тілді қазақ және басқа ұлт 

өкілдерін үштілділікке ыңғайлап қайта дайындаудан өткізіп, оларға үштілділік 

маманы деген құжат табыс еткен жөн. 

Әбу Насыр әл-Фараби атамыз өз заманында жетпіс тілді жетік меңгерген 

дейді. Біз сол үшін өзіміздің ұлы тұлғаларымыздан үлгі алуымыз керек. 

Тарихқа үңілетін болсақ біз заманында қауһарлы елдердің әлсіз елдерді басып 

алып өзінің саясатын жүргізіп сол елге білімі мен тілін үйреткенін байқадық, 

кейбір елдер өз тілін ұмытып жоғалтып алса, кейбіреуі көзінің қарашығындай 

сақтап қалды. Қолдағы бар алтынның қадірі жоқ демекші, біз өзімізге қазіргі 

уақытта маңызды құндылықтарымызды бағалай алуымыз және оны ары қарай 

дамытуымыз ертеңгі ел болашағына зор үлес қосу деп санаймын. Болашақ 

жастар көп тіл білгеннен ұтылмайды керісінше көп нәрсені талдау, саралау 

кезінде ұтымды көзқарас жасай алады. Қазақстанды шет елге танытуға да көп 

көмегін береді. 

Қара сөзбен әлемге таңдай қақтырған, әлем әдебиетімен тереземізді 

теңестірген Абайдың, қазақ қанына ғана тән суырып салма өнерімен талай 

жырды жырлаған ақын-жыраулардың ұрпағы, біздер, Қазақ жастарына үш тілді 

жетік меңгеру қиын емес деп ойлаймыз. «Оян қазақ» - деп ұрандаған Алаш 

азаматтары қаншама түркі тілдерін жетік меңгергені бізге мәлім. 1924 жылы 

маусымының 12-18 күндері аралығында Қазақ АКСР-нің сол кездегі астанасы 



113 
 

Орынбор қаласында өткен «Қазақ білімпаздарының тұңғыш съезінде» термин 

туралы (пән сөздері) баяндама жасаған Елдес Омарұлы былай деген: «Пән сөзді 

өз тілімізден таба алмаған күнде, не күнделікті қолданған латынша пән сөздерді 

алуға болады. Бірақ ондай жат сөздерді алғанда - оны тіліміздің заңына келтіріп 

өзгертіп алу керек». Бұл жерде айтайын дегенім кез келген шет елдегі кіріспе 

сөздер аударылмай сол күйінде қалуы керек. Оларды өз тілімізге аударған 

жағдайда бастапқыда аталатын мәні өзгереді.   

Ғылыми әдебиетте «көптілді білім беру - бұл білім беру мекемелерінде оқу 

пәндерін екі немесе одан да көп тілде аудармасыз оқыту» деген ұғым 

қалыптасқан. Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім 

беру стандарттарының талаптарына жүгінсек, бүгінгі түлек – көптілді 

коммуникативтік және ақпараттық құзыреттілігі дамыған, көпмәдениетті, 

рухани-адамгершілік, ұлтаралық қатынастар мәдениетінің жоғары деңгейін 

меңгерген, қазақ елінің және жалпықазақстандық құндылықтарды қастерлейтін, 

тілдерді меңгеруге тұрақты қызығушылық танытатын, отансүйгіштік және 

азаматтық сана-сезімдері дамыған тұлға. 

Сол Алаштың жаққан тіл арқылы білімді игеру отын сөндірмейік деп, тіл 

үйренген, білім қуған жастар біз боламыз! 

«Көптілділік» кез келген тұлғаның қалыптасуына және болашақта 

Қазақстан Республикасының жан – жақты дамуына әсер етуі үшін қажетті 

құралдардың бірі, сонымен қатар, «модернизациялану», «жаһандану» 

үрдістерін қабылдаудың бірден-бір құралы болып табылады. Қорыта келе, 

көптілділікті жеке тұлға қылаптастырудың негізі ретінде қарастырып, зияткер 

тұлға қалыптастыруды заманауи халықаралық деңгейде білім беру кеңістігіне 

шығатын дара жолдың зерттеу нысаны есебінде санау қажет. 

Қорытындылай келгенде, болашақ жастарымыз өз тілін ардақтай отырып, 

заман талабы тудырып отырған үш тілде еркін сөйлеп, әлемнің кез-келген 

жерімен еркін байланысқа түсіп жатса еліміздің ертеңінің көркейте түсері 

сөзсіз. Олай болса бүгінгі талапкерлерге әлемдік кеңістікке қанат қағып, шет 

тілін меңгерсем деп талап білдіргендерге сәттілік тілейік. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер:  

1. Жарықбаев Қ. Аталы сөз.– Алматы: Жалын, 1980. 

2. Ақиқат. 2013 жыл, №1. «Қазақстан – 2050» стратегиясы – қалыптасқан 

мемлекеттің жаңа саяси бағыты. Қазақстан Республикасының Президенті 

Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы 

4. Назарбаев Н.Ә. (Қазақстан халқына жолдауы). Жаңа әлемдегі жаңа 

Қазақстан. – Астана, 2007 
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Үш тұғырлы тіл-уақыт талабы 

 

ОҚО, Созақ ауданы әкімдігі білім бөлімінің 

шет тілі пәнінің әдіскері 

Күзембай Әсем Исатайқызы 

 

Бүгінгі білім берудегі қоғам қойып отырған басты талаптардың бірі – 

көптілділік. Көптілділік - кез келген қоғам үшін, кез келген формация үшін 

тұйықтықтан шығудың, интеграцияны негізгі ұстаным етіп алған бағытты 

айқындайтын жол деп танылған. Қазақстан Республикасының Президенті 

Н.Ә.Назарбаев Қазақстан халқына арналған Жолдауында: «Қазақстан бүкіл 

әлемде халқы үш тілді пайдаланатын жоғарғы білімді ел ретінде танылуы тиіс. 

Бұлар: қазақ тілі - мемлекеттік тіл, орыс тілі - ұлтаралық қатынас тілі және 

ағылшын тілі - жаһандық экономикаға ойдағыдай кірігу тілі» деді. Бұл, 

шынында да, қарқынды дамып келе жатқан ел үшін өзекті мәселе. Қазіргі таңда 

үштілділік мемлекеттік деңгейде ынталандырылуда. 

Көкжиегімізді кеңейтіп, өзгемен тереземіз тең болу үшін, әлемдік аренада 

үлкен беделге ие болу үшін де ғылым-біліммен қарулануымыз керек. Оған тек 

тілдерді меңгеру арқылы ғана жетеміз. Олай болса, қазақ, орыс, ағылшын 

тілдерін қатар меңгерген бәсекеге қабілетті маман атану – бәріміздің негізгі 

мақсатымызға айналуы тиіс. Елбасының «Тілдердің үштұғырлылығы» мәдени 

жобасын іске асыру аясында жалпы білім беретін мектептерде көптілді және 

билингвалды білім беруді жолға қою мұғалімнің тілдік құзыреттілігін 

қалыптастыру мен дамыту міндеттерін алдыңғы орынға қояды. Өйткені, 

көптілді білім екі немесе одан артық тілде аудармасыз оқытуды, мұнда табиғи 

тілдік орта тек қана тілдерді ғана емес, пәндер мазмұнын да жақсы меңгеруге 

мүмкіндік береді. 

Еліміздің әлемнің дамыған елу мемлекеті қатарынан орын алуы үшін 

бәсекеге қабілетті, жан-жақты дамыған жас ұрпақты қалыптастыру мәселесі 

алға шығып отыр. Өйткені, тек бәсекеге қабілетті азаматтар ғана Отанымыздың 

тұрақты дамуына, бәсекеге қабылеттілігіне өз үлесін қоса алады.  

Үш тұғырлы тiл мәдениетiн қалыптастыру үшiн басқа шетел тiлдерi iшiнен 

не себептi ағылшын тiлi таңдап алынды? Өйткенi, жаңа әлемдiк мәдени өмiрде 

ағылшын тiлi ең кең тараған тіл, дүниежүзiлiк қатынас құралына айналып отыр. 

Үштұғырлы тiл мәдениетiн қалыптастыру қиын. Рас, бұл оп-оңай жүзеге 

асыратын iс емес. Бiрақ қиындықсыз даму жоқ. Қысқасы, үш тұғырлы тiл 

мәдениетiн қалыптастыру әрбiр қазақ үшiн бүгiнгi өмiр талабына айналды деуге 

болады. 

Елбасының «Қазақстан-2030» стратегиялық Жолдауында: Жастарды 

қазақстандық патриотизм мен шығармашылық жағынан дамыған жеке тұлға 

ретiнде тәрбиелеу аса қажет. Олар қазақ, орыс, ағылшын тiлдерiн бiрдей жақсы 

меңгеретiн болады. Олар осы арқылы және өзiнiң бейбiт әрi қарқынды дамыған 

елiнiң патриоты болады деген болатын. Ал әлемдiк дамудың талабына сай 

https://bilimnur.wordpress.com/2016/02/07/%d2%af%d1%88-%d1%82%d2%b1%d2%93%d1%8b%d1%80%d0%bb%d1%8b-%d1%82%d1%96%d0%bb-%d1%83%d0%b0%d2%9b%d1%8b%d1%82-%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%b1%d1%8b/
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бәсекеге қабiлеттi ұлт боламыз десек, оның қатаң талаптарына да күш 

салуымыз керек. 

Мектепте 2015-2016 оқу жылында бастауыш сыныптарда ағылшын пәнi 

енгiзiлдi. Оқу стандартында аптасына 1 кластарға 2 сағаттан, 2-4 кластарға 1 

сағаттан бөлiнген. Шет тiлiн пайдалану арқылы оқушылардың пәнге деген 

қызығушылығы артты. Нәтижесiнде оқушылар өздiгiнен түрлi рөлдерде ойнап, 

ауызша және жазбаша сөйлеудi меңгеруде. Қазіргі кезде оқушыларды көптілді 

оқытудың әртүрлі деңгейлеріне сәйкес оқытудың жаңа технологияларын, 

ақпараттық және компьютерлік жүйелер арқылы ізденіс жұмыстарын 

жандандыра түсудің барлық мүмкіндіктері жасалып жатыр. Көптілді оқытуда 

лингафондық құрал-жабдықтар, аудио, видео кешені – оқушылардың ауызша 

және жазбаша аударудағы білім жетілдіру, сөздік қорын қосымша жаңа 

сөздермен байыту, толықтыру, ой-өрісін дамыту мақсатында қолданылады.        

Сондай-ақ оқыту үдерісінде мультимедия бағдарламасының көмегімен, 

ғаламтордан алынған әлемдік жағдайлар, педагогикалық технологиялардың 

түрлі әдіс-тәсілдері, комуникативтік бағыттағы оқыту элементтері кең 

қолданылады. Тілге байланысты оқу үдерісінде жүйелі жетілдіру жұмыстары 

жүргізіліп отырады, атап айтсақ ашық сабақтар, пікір-сайыстар, семинар, 

конференциялар, практикалық сабақтар, дөңгелек үстелдер, кездесулер, өзара 

сабаққа қатынасып талдау, оқушылардың зерттеу жұмысымен айналысулары, 

сонымен қатар оқушылардың жеке ізденіс жұмыстарына басшылық ету. 

           Қазақстанның болашағы көптілді білім беру мақсатын жүзеге асыру 

мәселесі болып саналады. Сондай-ақ көптілді білім беру үлгісіне ауысу 

оқытушылардан инновациялық, шығармашылық тұрғыдан ойлауды талап етеді. 

Кәсіби педагогикалық шеберлікті, шынайылықты талап ететін қазіргі заманда 

ұстаздың әрбір ісін, жоспарын мұқият зерделеуін қажетсінеді.  

            Қорыта келе, «үш тұғырлы тiл» саясаты заманның зәрулiгiнен туындаған 

қажеттiлiк деп есептеп, оны игеруден қорықпауымыз керек. Әрине, ағылшын 

тiлiн бiлген өте жақсы. Осы күнi ағылшын тiлiн бiлген әлемнiң тiлiн бiлгенге 

есеп. Мектеп бағдарламасына ағылшын тiлiн енгiзу, әсiресе iргелi ғылымға 

бастайтын пәндердi ағылшын тiлiнде оқыту — ұлтты қандай бәсекеде болсын 

ұтысқа жетелейтiн ұтымды нұсқа деп ойлаймын. 

Бiлiм мен ғылымның, экономиканың, бизнестiң, саясаттың, жалпы 

бәсекелестiктiң қарыштап дамып отырған бүгiнгiдей жақандану кезеңiнде 

Елбасы көрегендiк танытып, алдымызға үш тiлдi бiлу қажеттiгiн қойып отыр. 

Әсiресе, өскелең ұрпақтың жастар алдында бiрнеше тiл бiлу мiндетi тұр. Олай 

болса, бүгiнгi Қазақстан азаматтарының парызы — «өзге тiлдiң бәрiн меңгерiп, 

мемлекеттiк тiлдi құрметтеу» деп бiлемiн.  Бүгінгі таңда үштұғырлы тіл 

саясатын қолдау мен жүзеге асыру мақсатында аудан мектептерінде түрлі іс-

шаралар мен байқаулар өтіп тұрады. 

       «Үш тұғырлы тіл» саяси мәдени бағдарламасына үн қосып, ат 

салысқан жағдайда жаңа форматтағы жаңа мұғалімнің шәкірті болашақта 

өркениетті елдердің жоғары технологиясын меңгеріп, дүниежүзілік білім 

кеңістігіне шыға алады деп ойлаймын. 
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Criteria-based assessment – 

is effective way of evaluation 

 

English teacher: Berkinbayeva K.M 

School №1 by name A.S.Pushkin 

 

Assessment system which is used in the education system of the Republic of 

Kazakhstan is, as a rule, based on the comparison of individual achievements of 

students with the norm or results of the high, middle and low level students in the 

class. The use of the system did not allow to define the level of each student and to 

motivate their work, or ensure individual progress in learning, or provide information 

to evaluate the effectiveness of educational programme and to establish feedback 

with all the participants of the educational process. 

Evaluation in Latin means "sit with“. When evaluating we sit with students. We 

do this with him and for him. And not just apply to the student procedure.       

 Green 1999. 

Evaluation is realized through formal and informal processes used by learners 

and students to collect evidence in order to develop learning 

What is the best assessment? 

1. should have a clearly defined goal 

2. should be consistent with this goal 

It is aimed at motivating students and achieving high learning outcomes 

What is assessment  

Assessment is the process of gathering, recording, interpreting, using, and reporting 

information about a child’s progress and achievement in developing knowledge, 

skills and attitudes. Criteria based assessment is the achievement of the student's 

educational system, all learners are clearly defined, collectively known in advance of 

the criteria based on the comparison process.This assessment of the system most 

likely lead students to learn better, its rate of growth and to identify weaknesses.  

 

Descriptor 

The description of student's every step on certain level of success 

They have more achievement, more points  

 

Functions of 
criterial estimation

Control Develop 

Bringing 
up

Diagn
osemotivate

Teaching 
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Types of 
assessment

Formative

Summative

 
Formative evaluation 

Current evaluation 

Identify the skills and knowledge of learners  

To improve the relationship between student and teacher 

It reached as far as the goals and objectives of education for students 

 Gives an idea of how much is being done correctly on studying theme 

Classroom assessment (CA), an ongoing assessment which is carried out by 

teachers against selected learning objectives of the subject programmes as part of 

teaching and learning. Classroom assessment is carried out throughout each term and 

used to:  receive evidence of the acquisition of subject knowledge and skills from the 

subject  programme;  receive information on teaching and learning and to provide 

classroom feedback for teachers learners and parents on an ongoing basis. Teacher 

judgement for classroom assessment is based on a combination of:  subject 

knowledge  teaching and assessment experience  using information in subject 

programmes and course plans (for example, the learning objectives for adjacent 

grades provide a reference point for making a judgement)  opinion of Professional 

Teacher Network colleagues, international teachers. 

Summative 

A certain period of work performed to determine the level of educational 

achievements of students (term, half year, year) 

Summative assessment will be different.(test, control work, etc.) The total work 

is the mark determined by the sum of the mark of certain term  

The scale of points into the mark of school

Mark Points 

2 0-12

3 13-17

4 18-21

5 22-24

The maximum number of points - 24

The characteristics of the 5-point scale

5- excellent

4- good

3- satisfactory 

2-unsatisfactory
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Mark Descriptor 

5

In accordance with the expected learning outcomes and extensive subject knowledge

and skills they can use very strict in most cases. Targeted analysis, synthesis,

evaluation is always used. Students with a unique vision and in all cases, be of high

quality

4

Subject knowledge and skills required by a clear and full understanding. Students

can mainly assess the skills of analysis, synthesis, and shows originality.

3

All the achievements on the subject is limited or in some difficulty. Discipline is a

limited understanding of the knowledge and skills required by the display support,

some may use a full life only in familiar situations.

2

All the achievements on the subject is very limited. Difficulties in understanding of

subject knowledge and skills required by a display support, some will not be able to

use the full real-life situations

 

Criteria A brief description of the criteria
Points

А Listening

The main content of the curriculum various topics within the framework of

understanding and recognition of the relevant information.

Determine the meaning of words from the context, the opinion of the

speaker's recognition of qualifications.

According to the student's level of qualification, to perceive and understand

the contents of the various models of text: the basic understanding of the

contents of the text details of what was heard familiar words, phrases and

expressions, based on the appropriate selection and application specific

information.

6 point

B Reading 

As part of the curriculum of artistic and scientific topics to understand the

basic content of the texts and using different strategies to find information

on the distribution of key information in them.

To determine the meaning of the words in context, the views and opinion of

the author recognition, reading and understanding of the meaning of the

word to use for a variety of digital and paper sources.

6 point

The criteria for evaluation of educational achievements of 

students in foreign languages
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C Writing

Works on different topics within the curriculum planning, recording and

editing. Text critical of expression, the true skills and the ability to write a

fictional story.

Using different words, clear style of spelling and grammatical errors,

competent writing skills.

6 point

D Speaking

As part of the curriculum

an official with the various topics and the use of the words spoken style.

Responding to access than their peers in the process of task,

understanding, qualification appropriate to put difficult questions to

obtain information. Re-statement of the events, the necessary skills to

competently use a special vocabulary.

6 балл

Total
24

 

The advantage of the criteria-based assessment is that it allows teachers:  to 

identify the level of each student at every stage of the learning process;  to monitor 

the progress in learning and adjust the individual trajectory of student development;  

to motivate students to eliminate gaps in learning;  to monitor the effectiveness of 

the curriculum;  to provide feedback between teachers, students and parents. It 

allows students:  to know and understand the assessment criteria to predict the result 

of their own learning and awareness of success; use the variety of learning styles, 

types of mental activity and the ability to confirm the results of learning; engage in 

reflection, assessing themselves and their peers; use the knowledge and skills to 

solve real-world problems, to express different points of view, to think critically. 

And parents:  to receive objective evidence of the level of proficiency of their child;  

track the progress of the child's learning;  provide child support in the learning 

process;  establish feedback from teachers and school administrators. 

In sum, teaching practice I would keep on improving my skills on working by 

criteria-based system as in my opinion it is very effective way in evaluation system. I 

have found that it makes work easier in interpretation and assessment and beneficial 

for all participants: learners, parents and teachers.  



120 
 

Discipline School 
objects

Home 
task 

Classroo
m 
exercises

Being 
active

Total Getting 
marks 

Ахметали А 5 5 4 4 5 23 points 5

Алибеков Д 4 4 4 4 4 20points 4

Ашимхан Қ 5 5 5 4 4 23points 5

Болатбек Ә 5 5 3 4 5 22points 4

Нахып Е 5 5 5 5 5 25points 5

Оңғарбай А 5 5 4 4 5 23points 5

Сапақ Б 4 4 3 3 3 17points 3

 
 

Literature 

INTEGRATED CRITERIA-BASED ASSESSMENT MODEL IN 

NAZARBAYEV INTELLECTUAL SCHOOLS  

(NIS, Kazakhstan, mozhayeva_o@nis.edu.kz)  

USING CRITERIA-BASED ASSESSMENT IN TEACHING ENGLISH 

zkoipk.kz/ru/confnis1 

ОҚЫТУДА КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІН ҚОЛДАНУ 

                                                     

 

Ағылшын тілінен тереңдетілген сыныптардағы оқытудың сындарлы 

теориясын қолданудың тиімділігі 

 

Ташева Болсынай Аханқызы 

Мақтарал ауданы, «Қайнар» мектеп-гимназиясы, 

ағылшын тілі пәні мұғалімі 

 

Ағылшын тілі заманымызда өте маңызды рөл алып отыр. Қазіргі таңдағы  

мектептерде  ағылшын тілі тереңдетілген  негізгі пәндер арасына тікелей  

кірген. Мектептерде бірінші сыныптан бастап ағылшын тілі пәндік жүйе 

ретінде кестеге енгізілген. Тіпті дайындық топтарының өзінде ағылшын  тілінде 

сөйлеуді, оқуды үйретеді. Ғаламтор желілерінде, кішкене балаларға арналған 

түрлі-түрлі мультхикаялар баршылық. Керек дегенде, Ағылшын адамдары да 

ғаламторға оқыту, үйрету әдістерін енгізіп қойғаны да рас. 

Бірден-бір фактор,  өмірдің әмбебап бейнесінің дамуының үдерісінде - 

ағылшын тілі болып табылады. Ағылшын тілі жанасушылықтың негізімен, сол 

салдардан осы айқын: ағылшын тілінде сөйлейтін елдердің арасындағы  

жаһандық тіл болады. 

Елімізде жыл сайын  шет елдерде білім алатын жастарымыздың саны 

артуда. Сол себепті де «Қазақстан бүкіл әлемде үш тілді пайдаланып жоғары 

білімді ел ретінде танылуға тиіс. Бұлар қазақ тілі-мемлекеттік тіл,орыс тілі-

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwisku6Pm7LTAhXsa5oKHZujAHMQFghCMAQ&url=http%3A%2F%2Fzkoipk.kz%2Fru%2Fconfnis1s%2F726-conf.html&usg=AFQjCNF42IcMuowPltBSI00TKdu0VKZUhw&sig2=bDy8vuP5bCFeXg2QMZxHag
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ұлтаралық қатынас тілі және ағылшын тілі – жаһандық экономикаға ойдағыдай 

кірігу тілі» - деп Елбасымыз өз жолдауында айтып кеткені есімізде. 

Қазіргі заман  ағылшын  тілін талап етуде. Ағылшын бірінші дүниежүзілік 

әмбебап тілі болып табылады. Еліміздің  тарихында болып жатқан әлеуметтік-

экономикалық  өзгерістер, білім беру саласындағы  жаңа бағыттар ағылшын 

тілін оқытуды үнемі жетілдіруді, оқытудың ғылыми және әдістемелік деңгейін 

көтеру міндеттерін жүзеге асыруды қарқынды түрде талап етуде. 

 Ағылшын тілі тілдің үш тұғырының  бірі ретінде қызмет етудің 

алғышарты - оның қоғамдық өмірдің әр алуан саласында қолданылуы, 

әлеуметтік-экономикалық, мемлекеттік зор ұлттар мен ұлыстардың бір-бірін 

түсінуіне – халықаралық сипат алған ағылшын тілінің өзіндік рөлі зор. 

Ағылшын тілі - халықаралық тіл. Әлемдегі ең көп тараған, әрі қытай 

тілінен кейінгі халық саны бойынша ең көп пайдаланатын тіл. Ағылшын тілі —

 БҰҰ-ның алты тілінің бірі болып саналады.  

Бүгінгі таңда адамзат өмірінде компьютердің  қолданылмаған жері жоқ. 

Компьютер арқылы ағылшын тілінде онлайн бағдарламаларды көптеп көреміз. 

Ағылшын тілі- инженерлік-компьютерлік технологиялар тілі, әлемдік қарым-

қатынас тілі, кейбір мамандық бойынша білім алу тілі, жастар арасында беделді 

тілге, БАҚ, әсіресе Интернет арқылы ақпарат алу тіліне айналып келеді. 

Міне, осымен байланысты «Үштұғырлы тіл мәдени жобасын» Қазақстан 

кеңістігінде тиімді қолданудың шешімдері ретінде мына алғышарттар 

ұсынылып отыр: 

- Ағылшын  тілін оқытуды бастаудың жасын лингвопсихологиялық негізде 

дәлелдеу және жаппай ұстану; 

- Ағылшын тілдерін ақпарат алудың, өз тілінің құндылықтық жүйесін 

салыстыра отырып танудың құралы ретінде оқыту. 

Елбасы «Қазақстан – 2050» стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа 

саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауында «Біз ағылшын тілін 

игеруде серпіліс жасауымыз керек», -  деп ағылшын тіліне ерекше мән беру 

қажеттігін қадап айтқан.   

Демек ағылшын тілін білмей, заман талабына лайықты, бәсекеге қабілетті 

тұлға қалыптастыруға толық қол жеткізе алмаймыз.  Орыс тілі арқылы 

қосымша білім алып, дүниетанымын байытып, араласатын ортасын кеңейтіп, 

іргелес елдерден анағұрлым ілгері тұрған Қазақстан бұл жетістіктерімен 

шектеліп қалмау үшін де көптілділікке ұмтылуда. Өйткені еліміздің біліктілігі 

мен сауаттылық деңгейін әлемге танытып, алпауыт мемлекеттермен тереземізді 

теңестіру мүмкіндігіне жетелейтін қадамдардың маңыздысы – 

көптілділік.  Шетелдіктердің арасында біліктілігімен, сауаттылығымен 

суырылып алға шығу үшін де тіл білу маңызды. 

Біз шетел тілін оқушыға меңгертуде екі жақты мәселеге бетпе-бет келеміз. 

Біріншісі шетел тілін оқыту мен үйрену үшін уақыт керек. Екіншісі шетел тілін 

қарым-қатынас жасау үшін үйренуге мәжбүрлілік.  

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D2%B0%D2%B0
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Бірінші мәселе бойынша уақытты тиімді пайдалану керек екенін, әр 

сабақта өтілген мәліметті меңгерудің маңыздылығын оқушының ұғынуына, 

пайымдауына жағдай жасаймын. 

Екінші мәселе бойынша оқушыларға ағылшын тілінің қазіргі кездегі 

маңыздылығының қандай деңгейде екенін, оқу материалын меңгерудегі 

күтілетін нәтижені анықтау арқылы олардағы тілді меңгеру мәжбүрлілігін 

оятамын.   

Осы екі жағдайды назарға ала отырып, мен оқушыларға ағылшын тілін 

меңгертуде оқытудың сындарлы теориясын қолданудамын.  

Нәтижесінде оқушылар топта талқылай отырып проблеманы таниды, оны 

шешудің жолдарын қарастырады, мәтінмен жұмыс жүргізу арқылы 

белсенділіктерін арттырады, тыңдап түсінуге, рольдік ойындар құрастыруға 

дағдыланады, жоба жұмыстарымен айналысуға қызығушылық танытады, эссе 

жазуды дағдыға айналдырады, әрбір өтілген сабаққа кері байланыс жасау 

арқылы сабақты түрлендіруге мұғалім  ғана емес оқушы да үлесін қосады. 

Әрбір айтылған ойдың құнды екенін, жаңа ақпаратқа сыни көзқарас танытып, 

басқа жағынан қарауға үйренеді. 

Оқушыларға оқу мен жазуды меңгертудің алғышарттары дайындалады. 

Оларды қолдану жолдарын көрсетуге, тәжірибеде қолдануға көмек көрсетеді, 

рефлексия жасауға және өзін-өзі бағалауына мүмкіндік береді, қолдау жасайды, 

нәтижеге қол жеткізудің оңтайлы жолдарын ұсынады.   

Жоспарлау: мақсатты анықтау, жобаны қалай жүргізуді жоспарлау, 

мәселені шешу. 

Болжау: Аяқталмаған мәтінді болжам арқылы аяқтау. Тақырыпты өмірмен 

байланыстыру немесе қиялға ерік беру. 

Өзін-өзі басқару: топтық жұмыс арқылы өзін- өзі басқаруына жағдай 

жасау. 

Білетін білімін белсендендіру: жаңа мағлұмат алу үшін бұрын білетінін 

қолдану арқылы миға шабуыл жасау, білетінін айту немесе жазу. 

Мониторинг: тапсырманың қаншалықты қолжетімді болып жатқанынан, 

тыңдап немесе оқып жатқандағы қаншалықты түсінікті екенінен, сөйлеу немесе 

жазу барысында өз ойын қаншалықты дұрыс білдіріп жатқанынан хабардар 

болу үшін. 

Таңдаулы назар: тапсырманың  ерекше аспектісіне жұмылдыру, яғни 

әңгіменің бөліктерін дұрыс орналастыру, кілт сөздерді анықтау, мәліметті 

тыңдап түсіну немесе қатысты құбылысты анықтау. 

Ережелерді қолдану немесе құрастыру: Мысалға қарап ереже жасау. 

Постерде жұмыс немесе кластер: етістікпен, графикамен, санмен берілген 

мәліметтерді қағазға түсіру. Өрмекші картасы, Т кестесі, Уақыт желілері 

сияқты графикалық сызбалар жасау. 

Қиялға ерік беру: Мәліметті түсіну немесе проблеманы шешу үшін ойша 

немесе суреттерді қолдану. 
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Топтық жұмыс: Жобаны аяқтау немесе мәтінмен жұмыста 

сыныптастарымен жұмыс істеу, өз ойын білдіру, білімін ортаға салу, 

керібайланыс жасау, әлеуметтік дағдыларын жетілдіреді. 

Тұжырымдамалар жасау: Бұрын білетін білімін қолдана отырып жаңа 

сөздердің мағынасын табу. 

Ауыстыру: синонимдерді қолдану немесе өз ойын білдіру барысында 

қажет сөзді ұмытып қалған жағдайда соған мағыналас сөзді қолдана алуға 

дағдылану. 

Ресурстарды қолдану: мәлімет табу немесе тапсырманы орындау үшін 

анықтамалық материалдарды қолдану (кітап, сөздік, энциклопедия, видео, 

компьютер бағдарламалары, ғаламтор т.б.) 

Сұрақтар қою: Сұрақ-жауап жүргізу арқылы материалды меңгеру деңгейін 

анықтау. 

Өзін-өзі бағалау: Тапсырманы орындауда сеніңкі қаншалықты дұрыс 

болды? Сен мақсатыңа жеттің бе? Сенің тіл меңгеру сратегияң қаншалықты 

нәтижелі болды?  Бойынша өзін-өзі бағалау. 

 Сындарлы оқыту теориясын қолдануда ағылшын тілін меңгертудің 

оқушылар үшін қаншалықты пайдалы екенін білу маңызды.  Сындарлы оқыту 

теориясын қолдану арқылы біз оқушыларға тіл үйретіп қана қоймай оны 

қолдану мен сезінуге, сол тілде ойлай білуге үйретеміз. Сонымен қатар 

оқушының көзқарасымен, қызығушылығымен санасу қажет.   

Оқушыларды ынталандыруға арналған осы ұсынылған тәсілдер тізімінде 

қандай да бір мадақтау немесе жазалау ескерілмегеніне мән беру қажет. Олар – 

жалпы қолданылатын техникалар және де, әдетте, «сыртқы» уәж немесе «оқу 

керек» деген талаппен байланыстырылады. Оқушыларды мұндай жолмен 

уәждеу әдіс-тәсілдерін пайдалануға сақтықпен қараған жөн, себебі олар ішкі 

уәжді төмендетуі мүмкін. Атап айтқанда, оқушыларда төмендегідей сезім 

тудыруы мүмкін марапаттардан (әсіресе мақтаудан), жаза немесе кері 

байланыстан аулақ 

болған дұрыс: 

• тапсырманы орындауға өзін қабілетсіз сезіну; 

• тапсырманы аяғына дейін орындаудың қажеті жоқ деп сезіну; 

• тапсырманы орындау үшін аз ғана әрекет етіп, шектеулі күш-жігер 

жұмсаса жеткілікті деп сезіну; 

• оған аз тапсырма берілді деп сезіну. /Жаңартылған білім беру мазмұны, 

Мұғалімге арналған нұсқаулық /.  

 Сындарлы оқыту әдісін қолдану барысында топтық жұмыс арқылы 

оқушыларда  ЖАДА жүзеге асады. Оқушылардың өз ЖАДА-сында жұмыс 

жүргізгенде оларға қолдау ретінде өз тарапымнан, сыныптастары арқылы 

көпірше болуды ұйымдастырамын.  ЖАДА-ға Выготский оқуға «әлеуметтік 

құбылыс» деген анықтама берді, сондықтан да оқушылар білім «құру» 

барысында олар қазіргі кезде өздігінен істей алатын нүктеден өзінің Жақын 

арадағы даму аймағында (ЖАДА) жалғыз өзі алға ілгерілеуі тиіс (Vygotsky, 

1978). ЖАДА қағидаты – оқушы жеке жұмыс істегенге қарағанда, сабақ үстінде 
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(қолдау көрсетілген кезде) анағұрлым көбірек үйренеді. /Жаңартылған білім 

беру мазмұны, Мұғалімге арналған нұсқаулық /.  

       Қорытындылай келе, ағылшын тілі – байланыс тілі. Ағылшын тілі 

қазіргі заман талабына сай, кең ауқымда қолданылатын тіл. Жаһандық 

экономикадағы тіл десек артық айтқанымыз емес. Ағылшын тілі заманымызда 

өте маңызды орын алып отыр. Қазіргі таңдағы  мектептерде  ағылшын тілі 

тереңдетілген  негізгі пәндер арасына тікелей  кірген. Мектептерде бірінші 

сыныптан бастап ағылшын тілі пәндік жүйе ретінде кестеге енгізілген. 

Халықаралық сипаттағы ағылшын тілінің рөлі, қазіргі  XXI ғасырда 

тереңдетілген, маңызды рөл болып саналуда. 

 

Қолданылатын әдебиеттер:      

1)  «Қазақстан – 2050» стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси 

бағыты» атты Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың  

Қазақстан халқына Жолдауы – 2012 жыл. 

2) «Айқын» газеті , жаңа басылым «Еліміздегі ағылшын тілінің рөлі»  

3) Шетел тілін оқыту әдістемесі №4(48) 2012 жыл. 

4) Екінші деңгей бағдарламасының мұғалімге арналған нұсқаулығы 2013 

жыл. 

5) Қазақстан Республикасында орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде 

ағылшын тілі пәні бойынша педагогика кадрларының біліктілігін арттыру 

курсының білім беру бағдарламасы 

МҰҒАЛІМГЕ АРНАЛҒАН НҰСҚАУЛЫҚ, 2016 жыл 

 

 

Үштілділік аясында оқыту үрдісінде инновациялық технологияларды 

пайдалану арқылы оқушылардың ойлау  қабілетін дамыту 

 

Туреева Б 

Ордабасы ауданы, «Темірлан» атындағы жалпы орта мектебі, ағылшын тілі 

пәні мұғалімі 

 

           «Үш тұғырлы тіл» мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру 

жолдары 

«Қазіргі заманда жастарға  ақпараттық  технологиямен байланысты 

әлемдік  стандартқа сай мүделі жаңа  білім беру өте қажет»   Н.Ә.Назарбаев 

Ағылшын тілі – бүгінгі  заманымыздың кілті, өйткені компьютер  

технологияның кілті екені белгілі. Міне сондықтанда ХХІ ғасырды қоғамдық 

ақпараттандыру ғасыры деп жай айтпаған, себебі бұл ғасырда ғылым мен 

техника дамыған  және елдердің өзара бәсекелестігі  күн  сайын  күшейе тусуде, 

міне еліміздің  дүние жүзіндегі 50 елдің қатарына ену стартегиялық бағытын 

іске асыру үшін  білім беру саласында  жаңа ақпараттық технологияларды 

қолдану арқылы  шет тілін (ағылшын тілін) оқушыларға мектеп қабырғасынан 

тереңінен үйрету қажет.  
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Елімізде білім беру саласында жаңа ақпараттық технологияларды  қолдану 

басты мақсат болып отыр.  

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев өзінің 2008 жылғы 

29 –мамырда  бір топ бұқаралық  ақпарат құралдары  басшыларымен 

кездесуінде  «Тілдердің үш тұғырлығы» мәселесіне байланысты ағылшын тілі 

деген өзінің ой пікірін төмендегі  сөзімен дәлелдеп берген еді: «Ағылшын тілі –

ХХІ ғасырдың тілі . Бұл  тіл қазақты дүниеге танытатын, әлемдік деңгейге 

шығаратын тіл». 

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев  «Жаңа  әлемдегі жаңа Қазақстан» атты 

Қазақстан халқына Жолдауында: «Қазақстан халқы  бүкіл әлемде үш тілді 

пайдаланатын жоғары білімді ел ретінде танылуға тиіс. Бұлар: қазақ тілі – 

мемлекеттік тіл, орыс тілі- ұлтаралық қатынас тілі және ағылшын тілі  - 

жаһандық экономикаға  ойдағыдай кірігу тілі »  , және  ХХІ ғасырда ақпараттық 

қоғам  қажеттілігін  қанағаттандыру үшін білім беру саласында  келесі  

міндеттерді шешу керектігін атап көрсетті: компьютерлік техниканы, интернет, 

телекоммуникациялық желі,и  электрондық және телекоммуникациялық 

құралдарды, мультимедиалық электрондық оқулықтарды оқу үрдісінде тиімді 

пайдалану арқылы  білім сапасын көтеру деп еліміздің жас ұрпақтары алдына 

міндет қойып отыр. Міне сондықтан да болашақ еліміздің тізгінін ұстар 

жастарымызға әлемнің кез-келген  жерінде кез-келген қызметіне жарайтындай 

бәсекеге қабілетті маман болуы үшін үш тілде еркін сөйлейтін  және жаңа 

технологияларды жақсы қолдана білетін азамат болып шығу керек.   

Ұстаздардың сабақты жоспарлаудағы жауапкершілігі оқушылардың  шет 

тілінде  нәтижелі тілдік қарым-қатынас жасауына  мүмкіншіліктер туғызады. 

Ал ұстаздарға қазіргі таңда жаңа технологияның жәрдемімен үлкен 

жетістіктерге  жетіп жатыр.  

Мектепте инновациялық  технологияларды енгізу, ұстаздар мен 

оқушыларға  дәстүрлі формаларды  және әдістерді жетілдіруге мүмкіндік 

береді.  

Инновация термині  ағылшын тілінің «innovation»  деген  сөзінен шыққан, 

аудармасы  «жаңалықты енгізу». Инновация дегеніміз  тек қана жаңалық енгізу 

емес ,  сонымен қатар жаңаны  дәстүрлі оқу-тәрбие үрдісін қолдана білу. Шет 

тілін  кәсіби бағдар ретінде  оқып үйренуде  жаңа педагогикалық  және 

телекоммуникациялық  технологияларды  пайдалану бүгінгі күнгі білім 

жетілдірудің  инновациялық  түрі болып табылады.  

Қазіргі заман педагогтарына компьютер және  мультимедиялық   

құралдарды  қолдану сабақ өту барысында өте тиімді, әрі пайдалы  екені 

белгілі.  Бұл құралдардың қуаттылығы  соншалықты, онымен  бірге  білім  

жүйесіне  жаңа  әдістермен  бірге  әлемдік ойлаудың жаңа идеологиясы 

(шығармашылығы) енгізілді, өйткені компьютерлік және ақпараттық 

технологиялар қазіргі заман талабы, сондықтан да ағылшын тілі – бүгінгі  

заманымыздың кілті, өйткені компьютер  технологияның кілті екені белгілі. 

Мен күнделікті өз сабағымда оқушылардың ағылшын тілі пәніне деген  

қызығушылықтары мен ағылшын тілін жақсы түсініп, еркін сөйлей білулеріне 
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және ағылшын тілін өмірде қолдана білулері үшін түрлі әдіс –тәсілдерді  жаңа 

ақпараттық  технологиялар арқылы пайдалана отырып үйретемін. Жаңа  

ақпараттық құралдарды  ағылшын тілі сабағында  қолданғанда күтілетін  

нәтижелер мына төмендегіше болады: 

Оқушылардың сабаққа деген қызығушылықтары артады; 

Сабақта  қолданылатын  көрнекіліктердің  санын арттырады және тиімді 

болады; 

Үлгерімі төмен оқушыларға көмектеседі; 

Оқушылардың шығармашылықтарын арттырады; 

Оқушыларды жеке және топпен жұмыс істеуге үйретеді, 

Грамматикалық құрылымдарды оңай  түсінуге және қосымша 

грамматикалық жаттығуларды  орындауға   көмектеседі; 

Оқушылардың есте сақтау, есту, көру, сөйлеу,  ойлау, өз ойларын анық 

айта білулерін дамытады; 

Бір-бірлерімен пікір талас және талдау жасауға үлкен мүмкіндіктер береді; 

Компьютерді сабақта пайдалану уақытты үнемдейді; 

Компьютер оқытудың аудио және бейне құралдардың  мүмкіндіктерін 

табысты байланыстырады; 

Ақпараттық  технологияларды қолдану оқушылардың  ағылшын тілін 

үйренуде іздену, қажетті  ақпараттарды жинастыру, және талдай білуге, ақпарат 

көздерін  үйлесімді пайдалануға  көп мүмкіндіктер береді, сонымен қатар  

оқушылардың  танымдық дағдыларын  дамыту үшін  өз білімдерін өз 

беттерінше  құра білуге, ақпараттық  кеңістікте бағдарлана  білуге оң ықпал 

тигізері анық. Ағылшын тілінде сөздікті үйренуге  арналған жаттығулар мына 

төмендегіше болады: 

Компьютер аудару үшін сөздер тізімін ұсынады; 

Компьютер сөздердің  екі тізімінің арақатынасын белгілеп, екі тілде бұл 

сөздердің балама жұптарын табуды ұсынады; 

Компьютер шетелдік сөздердің екі тізімінің арақатынасын белгілеп, 

синонимдер мен антонимдер жұбын анықтауды  ұсынады; 

Компьютер шет сөздерінің тізімін және бұл сөздердің  дефинация тізімін 

ұсынады; 

Уродсток, Мэтчмастер, Юнилекс, Гэпмастер, Спидрид, Сториборд, 

Тестмастер тағы басқа да  компбютерлік  бағдарламалар оқытудың шетелдік 

тәжірбиесінен алынады. 

Шетел тілін үйрету  процесінде компьютер  технологияларын  қолдану  

сабақты  қызықты  жолмен  өткізуге көмектеседі. Мысалы , анимациялық 

суреттер, видео-көріністер,  презентациялар және т.б  әр түрлі  дыбыстар  

арқылы көрсетіледі. 

Мысалы, жобаны қорғау үшін  мен оқушыларға  алдын –ала тапсырма  

беремін, міне осыдан оқушылардың ізденімпаз  жұмыс істеу қалыптасады.  

Менің ойымша ең тиімді программалардың бірі  Microsoft Power Point. Бұл 

менің қысқа мерзімде сабағымда  үлкен дидактикалық материалдармен 

қамтамасыз етіп, компьютерлік  білімін даярлауға көмектеседі және оқушының 
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түрлі қабілеттерін ашуға, есте сақтау мүмкіндіктерін  жүзеге асырады. 

Презентация  уақытты үнемдеуге және  оқушылар қажетті ақпаратты принтер 

арқылы шығарып алуға мүмкіндігі бар.  

Сондықтан да ағылшын тілі сабағында компьютерді, электрондық 

оқулықтарды және интерактивті  тақтаны пайдаланғанда: 

Лексиканы оқып үйретеді; 

Сөйлеу ырғағын жақсартады; 

Диалог; монолог және рольдік ойындар ойнау арқылы сөздік қоры 

молаяды; 

Хат жазуға үйретеді; 

Грамматикалық құрылымдарды  түсіндіріп, оқушылардың  есте сақтау 

қабілеті жақсарады; 

Сөздік жұмыс жасауды жақсартады; 

Сөз тіркесі мен сөйлеммен жұмысын және сөздерді байланыстырып 

сөйлеуге дағдыландыруға үйретеді; 

Дәстүрлі  оқу құралдарынан басқа  тыңдаушыға  мына типтегі материалдар  

ұсынылады:  

 Компьютерлік үйрету бағдарламалары; 

Электрондық  оқу құралдары; 

Компьютерлік тестілеу  жүйесі  мен білімді бақылау; 

 Электрондық  анықтамалар мен энциклопедиялар; 

Аудио және видео материалдар; 

Интернет желісіндегі  ақпараттық  материалдар; 

Бұл аталған құралдар  оқу  материалдарын  жеделдетіп меңгеруге  және  

оқытудың сапасын  арттыруға  оңтайлы әсерлерін тигізеді. 

Интернет оқу үдерісін  жеңілдетіп, сабақты қызықты, әрі тиімді 

ұйымдастыруға, оқу-білім сапасын көтеру үшін көптеген мүмкіндіктер береді: 

Сұраныс бойынша ақпарат алу. Ақпарат каталогтары ( Yahoo, Info Seek, 

Ultra Smart, Galaxy)  іздеу  жүйесі  (Altta, Vista , Hot  Bob, Open text),  жүйе 

ішіндегі  әңгіме  (Chat); 

Интернет тараптарынани берілген  пән бойынша  тапсырмалар мен 

жаттығулар орындау; 

Пән бойынша әр деңгейде тест жұмыстарын ұйымдастыру; 

Сабақ тақырыбына байланысты ақпарат көздерін табу; 

Тақырыптық жоюалар дайындау ; 

Шетел авторларының шығармаларымен танысу; 

Электрондық сөздіктерді қоодану; 

Электронды пошта арқылы шетелдіктермен хат алмасу (e-mail)  

телеконференция, видеоконференция; 

Жеке ақпараттарды жарыққа шығару  мүмкіндігін  немесе басқаша 

айтқанда  Web серверге шығару; 

Сын тұрғысынан ойлау - оқ ушылардың мәтінмен жұмыс дағдыларын 

дамыт уға , ауызша және жазбаша тілдің барлық түрін қарым -қатынас 

дағдыларын меңгертуге бағытталған технология. 
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Сабақтың құрылымдық кезеңдері үш кезеңнен тұрады: 

І Brainstorming. Ой қозғау. 

Мысалы:  6  сыныпта  «What  do  we  know  about  the  history  of  the  USA? 

»сабағында ой қозғау мақсатында сұрақтар дайындауға болады . Өтілген 

сабақтар бойынша бәрі сұрақтарға дұрыс жау ап береді . Бұрынғы білетін 

материалдарын жаңа ақпараттармен толықтырады.            ІІ INSERT

 мағынаны тан у барысы: 

«What do we know ab out the history of the USA? » 

V - I know: America is a big, independent country. There are fift y states in the 

USA. 

I don’t kn ow:  The history of Thanksgiving Day. Where came term «Native 

Americans ». 

+- It is new for me: The history of wild west and jeans. 

? - It’s surprised: Why do people wear jeans all over the world now? Today 

many Americans still keep a gun in their houses . 

        III Realization of the meaning . Ой толғаныс кезеңінде эссе жаз у. «Бес 

жолды өлең », «Венн диаграммасын » қолдан уға болады. 

Мысалы бес жолды өлеңді оқ ушылар «Америка » тақырыбында былай 

жазады : 

 

America 

Independent, friendly, developed To fight, to discover 

America is a big country The USA 

Мақсатқа жету оқушылар арқылы жүзеге асады . Оқ ушы басты тұлғаға 

айналады, ал мұғалім білімді беруші ғана емес, танымдық іс - әрекеттерді 

ұйымдастырушы, баланың қабілетін , көзін ашушы тұлға . 

Сын тұрғысын ан ойлау: 

Қызығушылықты оят у; 

Мағынаны тан у; 

Ой толғаныс; 

Үйрену үрдісі – бұрынғы білетіні мен жаңа білімді ұштастырудан тұрады. 

Сабақ қарастырғалы тұрған мәселе жайлы оқушы не біледі, не айта 

алатындығын анықтау. Осы арқылы ойды қозғау, оят у, ми қыртысына әсер ету. 

Екінші мақсаты – үйрен ушінің белсенділігін арттыру. Осы кезенде топтау, 

түртіп алу, ой шақыру әдістері бар . 

Мағынаны тану кезеңінде оқушы жаңа ақпаратпен танысады, тақырып 

бойынша жұмыс істейді , тапсырмалар орындайды. Оның өз бетімен жұмыс 

жасап, белсенділігін көрсет уіне жағдай жасалады. Стратегиялар бойынша 

жұмыс жүргізіледі. 

Ой толғаныс  кезеңінде  күнделікті оқыту үрдісінде оқ ушының 

толғанысын ұйымдастыру, өзіне, басқаға сын көзбен қарау, баға беру. Білім 

арқылы тәрбиелікке, даналыққа бастау алады. Әр оқ ушы өз шығармашылығын 
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көрсете алады. Ой - толғаныс сабақты қортындылау кезеңі. Үйренгенін саралап, 

салмақтап , оны қандай жағдайда, қалай қолдану керектігін үйренеді . 

Сын тұрғысынан ойлау стратегиялары: «Түртіп алу», «Кубизм», «Ой 

толғаныс», «Венн диаграмма», «Бес жол өлең» және т.б. 

«Түртіп   алу  жүйесі » стратегиясы  оқушының  өзіндік  білім деңгейін 

тексеруге   қолайлы   әдістердің   бірі . Сонымен  қатар  оқушы білімін 

тереңдет уге мұғалімге көмекші әдіс ретінде табылған.  

«Кубизм » әдісінде кубиктің 6 қырына сай жасалған тапсырмалар (яғни 

зерттеңіз , суреттеңіз , салыстырыңыз , қолданыңыз , бұл туралы ойлағанда көз 

алдыңа не елестеді ? Оқушыға жаңа білім мазмұнын игерт уге болады. 

«Ой толғаныс» кезеңінде оқ ушылардың сабақ үрдісінде алға н білімдері 

тексеріледі. 

«Венн диаграммасы» бойынша оқиға кейіпкерлерінің өзара ұқсастығы 

мен айырмашылығы ажыратылады. Сабақты бекіту. 

«Семантикалық карта » стратегиясы оқушы мен шығарма арасындағы 

байланысты үдетеді . Оқ ушының шығарма мазмұнын жетік мең геруін 

көздейді . Жаңа сабақ кезеңінде . 

«Бес жолды өлең» деп аталатын бұл стратегияда берілген сөзге тиісті сын 

есім, іс -әрекетті білдірер етістік табу шеберлігі анықталады . 

Бүгінгі таңда сабақ үрдісінде оқушы білімін тексеретін әдістердің 

мазмұны мен түрі жағынан әрі тиімді, әрі жиі қолданылатын тест түрлерін оқ 

ушы қызығушылығын арттыру үшін түрліше пайдалануға болады. 

Жоғарыда көрсетілген сабақ барысында қолданылған стратегиялардан 

мұғалім мен оқ ушы іс - әрекеттері айқын байқалады . 

 

Осындай сабақтардан көз жететіні, оқушыларға: 

Еркін ойлауға мүмкіндік береді; 

Жан - жақты ізденеді; 

Іс-әрекетке тәрбиелейді; 

Шығармашылық тіл байлығы жетіледі; 

Ұжымдық белсенділігі артады; 

Ақыл ойын дамытады. 

Қорыта келгенде, ағылшын тілі сабағында компьютер және т.б. жаңа 

ақпараттық құралдарды пайдалану заман талабы. Жаңа замандағы - жаңа 

Қазақстанымыздың дамып келе жатқан қадамында оқу процесіне жаңа 

ақпараттық технологиялардың енгізілуі де, келешекте компьютер заманы 

болатынына көз жеткізеді. 

Инновациялық технологияларды сабақта қолдану - бұл оның нәтижелігіне 

қолайлы жағдайды жасаудың бірден - бір жолы, ал ол өз кезегінде бірлесе 

жұмыс жасауға, адами қарым - қатынастарға себепкер болады. 

Оқытуда жаңашыл көзқарасты қолдану, тәжірибеге бағытталған оқытудың 

үлкен жетістігі болып табылады, сондай-ақ оның сапасы алынған білімнің 

нақты жағдайда мақсатқа жетумен қатар, өмірдің сапасын көтеруде үлкен 

сұранысты қанағаттандыруды қамтамасыз етеді. 
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Жаңа инновациялық технологияларды ағылшын тілі сабақтарында қолдану 

тәжірибесін талдай отырып , мынадай қорытынды жасауға болады: оқыту 

сапасы артады , тұлғаның үйлесімді дамуын қамтамасыз етеді , ақпараттық кең 

істікте адаспайтын , ақпарат мәдениетін жетік білетін тұлға болып 

қалыптасуына көмектеседі . 

Ақпараттандырылған қоғамның талабына сай мұғалім де, оқ ушы да жаңаша 

көзқарасты, терең ойлы болу керек . Сондықтан заман талабына сай жас 

ұрпақты көкірегі ояу, ізден імпаз , өзіндік шығармашылық жұмыспен айналыса 

алатын дәрежеге жеткіз уіміз керек  
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Methodic manual for the teachers of English language 

 

It is prepared by the teacher of the English language: Kiyasova Ch.M. 

“Game – as the factor of increasing an interest in studying an English language” 

 

INTRODUCTION 

The learning possibilities of the games have been known for a long time. Many 

outstanding teachers rightly paid attention to the effectiveness of using the games in 

the education process. And this is understandable. The abilities of a person and a 

child in particular are demonstrated in the game especially full and sometimes 

unexpectedly. 

The game is a specially organized activity, requiring a pressure of emotional and 

mental strength. The game always involves for making a decision - how to act, what 

to say, how to win? The desire to solve these questions exacerbates the mental 

activity of the players. And if the child is speaking in a foreign language? Are there 

any rich teaching opportunities here? Children, however, do not think about it. For 

them, the game is primarily an exciting activity. This is what attracts the teachers, 

including the teachers of a foreign language. In the game, everyone is equal. It is 

feasible even for weak students. Moreover, a pupil of the weak language training can 

become the first in the game: the resourcefulness and ingenuity are sometimes more 

important than knowledge of the subject here. The sense of equality, the atmosphere 

of enthusiasm and joy, the feeling of possibilities of tasks – all of these gives to 

children the opportunity to overcome the shyness that prevents the free use of the 
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words of a foreign language in speech, and this fact reflects on the education results 

beneficially. Insensibly the language material is acquired, and with this there appears 

a sense of satisfaction – “it seems that I can already speak in the equal with 

everyone.” 

Children's game is a broad concept. This is a role play, when a child imagines 

himself as a pilot, and the chairs – as the supersonic plane, and we are present at a 

small home performance. This is a game according to pre-established rules (in hide-

and-seek, in slips, etc.) where a kind of competition takes place in one form or 

another between the players. 

From the point of view of the organization of verbal material, the game is 

nothing more than a speech exercise. 

The game is also considered as a situational-variational exercise, where an 

opportunity is created for multi-repetition of the speech pattern under the conditions 

that are as close as possible to real speech communication with its inherent attributes 

– with emotional, spontaneity, purposefulness of speech impact. 

Games contribute to the implementation of important methodological tasks: 

Creation of psychological readiness of children for speech communication; 

Ensuring the natural necessity of multi-repeating language material; 

Training of students in choosing the right speech option, which is a preparation 

for situational spontaneity of speech in general. 

 

2. Game techniques as the means of developing the communicative and social-

cultural competencies at the initial stage of teaching an English language. 

       Psychologists have been proven that the game “justifies” the transition to a new 

language. It is both an interesting kind of work for the pupil and an analogue of 

language exercises for the teacher, thanks to which the skills of all types of speech 

activity are developed. But the new social order has affected to the revision of the 

goals of education in general and to the teaching of English in particular. Until 

recently, the goal of school education was the development of skills and abilities, 

now a new type of personality is in demand, possessing 5 competencies: social, 

tolerance, communicative, informational and competence, realizing the desire to learn 

all life. In my work, I considered the question whether the use of the game technique 

corresponds to the new requirements. During the research, it was found that the game 

has such feature as the universality: the use of game techniques can be adapted to 

different purposes and tasks. Game techniques perform a variety of functions in the 

development of the child, 1) facilitate the learning process, 2) help to assimilate the 

increasing material every year and unobtrusive, 3) develop the necessary 

competencies. Take, for example, social competence. All games are divided into 2 

groups – competitive, cooperative. If in the competitive games the participants tend 

to reach the goal first, then in the joint, all the players work together to get the result. 

In any case, a child learns to act in a team, to be able to find the approaches to other 

people. In tasks with a competitive moment, children inevitably enter to conflicts, but 

this is a good experience in overcoming them. As well as, every grievance will not 

allow us to hold the game, which means to get the expected result. The biggest work 
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on the socialization of the child occurs during the role-playing game, because its 

content is the relationship between people and people with different organizations. 

Games are also divided into communicative and linguistic. Sometimes they can not 

be separated, because in practice, the goal of linguistic game for pupil will be the 

implementation of communication. So, any game like Guessing game, in which 

different types of questions are worked out, is aimed at ensuring where the players 

can talk and come to a common opinion. Or Lip Reading is used to articulate the 

base, but the player's goal is to convey the meaning of the word to others. The game 

helps to teach both to oral and written types of speech. Preparing cards with 

assignments, invitations or making menus, children already at an early age develop 

their communicative competence.  

         Training to non-verbal means of communication already refers to a different 

field of teaching of linguistic and cultural materials, the introduction of which into 

the primary school program is dictated by life itself. The variants of the linguistic and 

cultural studies can be divided into 3 large groups: games that introduce students to 

the products of culture; games designed to teach the behavior of native speakers, their 

traditions; games that reveal the cultural values of different peoples. Playing these 

games, the child acquires such competence as tolerance, learns to look at another 

culture critically, compare it with his own. A new approach to teaching culture has 

changed the attitude towards the language itself. It is viewed as a means of 

implementing a dialogue of equal cultures, and not the propaganda of one of them. 

Accordingly, the criteria for the selection of educational material are changing; the 

tendency which is not to become isolated in the English-speaking culture is traced, 

but to hold the cultural parallels. In connection with the changed approach to teaching 

the culture through the language and with attempts to create a bridge between our and 

the new culture, the priorities of the forms of work in the English lesson are also 

changing. In particular, the projects are gaining more and more popularity – that is a 

special kind of organization of games. In them the pupil gets the opportunity to talk 

about his habits, his favorite things in comparison with the same phenomena in 

English-speaking countries. In addition, the projects create the motive for learning the 

language and culture, they take into account the main features of children of primary 

school age, they also teach schoolchildren to learn, perform a variety of types of work 

- to collect information, organize text, take interviews, and make audio recordings 

and so on. The child learns to work independently, use different sources of 

information and new technologies. Thus, the elements of the role and communicative 

game facilitate the process of socialization, because in games, along with the 

competitive moment, there is also a joint work, partnership (social competence). 

Playing tasks prepare children simultaneously for oral and written communication 

(communicative competence). Games help for the child to realize the desire to learn 

further, to develop the ability to solve the task independently, to organize his work, to 

give his own assessment and self-esteem, to compare, classify, choose the main one 

and screen out the secondary information, use additional material (information 

competence). From here, it can be concluded that all five competences of modern 

person can be worked out in the process of using the games. 
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3. Definition of the initial stage. 

        Under the initial stage in secondary school is understood the period of studying a 

foreign language, allowing lying the foundations of communicative competence, 

which are necessary and sufficient for their further development and improvement in 

the course of studying this subject. To the initial stage, as a rule, 1-4 classes of 

general educational institutions are included. To lay the foundations of 

communicative competence, it takes a fairly long time, because the students need to 

get acquainted with the studied language as a means of communication from the first 

steps. This means that they must learn to understand a foreign speech by ear 

(listening), express their thoughts with the means of the studied language (speaking), 

read, that is, understand a foreign language, read to themselves, and write, that is, 

learn to use the graphics and spelling of a foreign language in performing the written 

assignments, aimed at mastering the reading and oral speaking, or be able to write 

down their thoughts in writing. Indeed, in order to lay the foundations for each of the 

listed types of speech activity, it is necessary to accumulate the linguistic means that 

ensure the functioning of each of them at an elementary communicative level that 

allows them to pass to a qualitatively new stage of their development in the future. 

The initial stage is also important because how the training is going on at this stage 

depends on the success in possessing the subject at subsequent stages. English 

methodologist G.Palmer, who attached a great importance to the beginning in the 

study of a foreign language, wrote: “Take care of the first two stages and the rest will 

take care of itself.” 

       In addition, it is at the initial stage that a methodical system is implemented, 

which is the basis for teaching a foreign language, which, from the first steps, allows 

the teacher to enter this system and carry out the educational process in accordance 

with its main provisions. 

        As it is known, the construction of the initial stage can be different in terms of 

linguistic material, its volume, organization; in consistency in the formation and 

development of oral and written speech; in accounting the conditions in which the 

educational process is carried out; in the disclosure of the potential of the subject in 

solving the teaching, educational and developmental problems facing with the school. 

4. Classification of games. 

       There are several game classifications. Some of them were considered by me 

earlier. Here I would like to elaborate on the following classification: 

Games can be divided into two sections. 

      The first section is the “Preparatory Games”: 

- grammatical, 

- lexical, 

- phonetic, 

- orthographic games, 

- contributing to the formation of speech skills. 

      The section is opened with grammatical games that occupy on volume more than 

the third part of the manual, as the possessing with grammatical material first of all 

creates an opportunity for transition to active speech of students. It is known, that the 
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training of students in the use of grammatical structures, requiring their multi-

repetition, tires the children with their monotony, and the efforts expended do not 

bring a quick satisfaction. Games will help to make a boring work more interesting 

and exciting. The grammatical games are followed by lexical games, logically 

continuing to “build” the foundation of speech. Phonetic games are intended to 

correct the pronunciation at the stage of formation of speech skills and abilities. And, 

finally, the formation and development of speech pronunciation skills to some extent 

contribute to orthographic games, the main purpose of which - the development of 

the spelling of the studied lexica. Most of the games in the first section can be used as 

the training exercises, on the stage of both primary and further consolidation. 

       2. The second section is called “Creative Games”. The purpose of these games is 

to promote the further development of speech skills and abilities. The ability to show 

an autonomy in resolving the decision-making tasks, quick reaction in 

communication, maximum mobilization of speech skills - the characteristic qualities 

of speech skill can, as it seems to us, be manifested in auditory and speech games. 

Games of the second section train students in the ability to creatively use the speech 

skills. 

4.1 Phonetic games 

Working out the pronunciation 

1. [t], [d] - The tongue rises on the toe-holes and knocks on the ceiling (the palate). 

2. [v] - the train was moving from A to O, but half way through, passing through the 

forest, listened to the nightingale, stopped and did not reach O. It turned out neither A 

nor O. Let's pass like a train from A to O, and stop on half way - [n].  

3. [p] - Let's puff as a steam locomotive, throwing steam from the mouth: p-p-p .... 

4. The letter q is a baby. She never goes around the books without her mom - tz. 

Mom, of course, walks without q to work and to the store, but q does not let go 

anywhere, but they are read together like croaking frogs [kw]. 

5. [r] - The tongue climbed to the ceiling and suddenly found that the ceiling was 

very dusty and decided to vacuum it. He vacuumed it from the door (teeth) to the 

corridor (throat). So, we turn on the vacuum cleaner: r-r-r (the children say Russian 

P) and vacuum back to the corridor of the throat (the teacher shows how gradually 

turning to the throat, the tongue instead of Russian P begins to pronounce the English 

sound [r]). Now the children “vacuum” their ceilings. 

6. [w] - Let's fold the lips for the Russian letter Y and, holding them in this position, 

we say Russian sound B. 

7. [кs] - Let's call the cat) 

8. [а] - Show the throat to the doctor) 

9. [А] - Imagine that at the height of the game, your mother says: “It’s all, it's time to 

sleep!” Start whine, how you whine when you do not want to do something (the 

teacher shows the nasal sound that we all sound in such situations). And now say the 

same sound with your mouth open! 

10. [l] - The throat exercises, as if Russian A makes short sharp jumps. 

4.2 Orthographic games. 



135 
 

1. The letters are crumbled. Purpose: to form the skills of combining the letters in a 

word. 

       Course of the game: the teacher writes in large letters on a piece of paper the 

words and, without showing it, cuts them into letters, saying: “I had a word. It is 

crumbled into letters.” Then he shows the letters and scatter them on the table: “Who 

will guess sooner, what was the word?” The one who first correctly writes down the 

word that pupil wins. The winner comes up with his own word, informs the teacher or 

he writes and cuts it and shows everyone the scattered letters. The action is repeated. 

4.3 Lexical games. 

1. Let's draw a rainbow. 

Purpose of the game: Learn the colors. 

Requisite for the game: 

Color pencils and a picture with a rainbow. 

       Course of the game: 

       First, the teacher fixes the picture with the rainbow on the board. Children should 

put 7 colored pencils on the table. 

Teacher: This is a rainbow. I can see red colour (he shows on the picture, and 

children take up a pencil of the same colour), orange colour, уеllоw colour, blue 

colour, dark blue colour, violet colour. Тhе rainbow is colourful. It’s beautiful. Let’s 

draw a rainbow!  

        Now the teacher gives the children a minute to remember the colors and their 

order, and then takes the picture off the board. 

Teacher: Take a red pencil and draw a red line, please. Put the pencil back, etc. 

       When a rainbow is drawn, the teacher takes a picture and the children compare 

their drawings to the original. 

      At the next stage, the task becomes more complicated: the children put a box of 

pencils of various colors on the table. The teacher once again calls the colors, 

showing them in the picture, the children repeat after him, without lifting the pencils. 

Further - all as in the first case. 

       When the pictures are drawn and checked, the teacher asks, pointing to the colors 

of the rainbow: What colour is it? The children answer his questions. 

       Duration of the game: 7-10 minutes. 

4.4 Grammatical games. 

1. The Superlative Degree of Adjectives 

      Purpose of the game: To introduce and elaborate the Superlative degree of 

adjectives, which form it with the help of the suffix –est.  

Requisite for the game: Pictures with described animals. 

      Course of the game: 

      The teacher begins the game. He explains to the children that if we add the suffix 

-est to the adjectives known to them and put the definite article the before them, then 

the superlative degree of adjective will turn out: the biggest - very big, the thinnest – 

very thin, etc. Then he asks the children to correct him if he is not right: I'm the 

biggest. 

Pupils: No, you are not the biggest. The blue whale is the biggest. 
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Teacher: I’m the tallest. 

Pupil 1: No, you are not the tallest. The giraffe is the tallest. Teacher: I’m the longest. 

Pupil 2: No, you are not the longest. The python is the longest!  

      Next, the children themselves choose a suitable animal from the pictures shown in 

the pictures, or they use their own knowledge. Possible answers of the children: The 

worm is the shortest. The pig is the dirtiest. The monkey is the funniest. The parrot is 

the noisiest. The dog is the cleverest. The snail is the slowest: the cheetah is the 

quickest. The cat is the cleanest. The fox is the sliest. The tiger is the angriest. The 

dog is the kindest. Then the game goes along the chain. Teacher: I’m the angriest.  

Pupil 1: No, you are not the angriest. The tiger is the angriest. I’m the fattest.  

Pupil 2: No, you are not fattest. The hippo is the fattest! I’m the silliest.  

 

5. Role-playing game. Role games in teaching to foreign languages. 

         As it is known, the motivation of the teaching plays a great role in the 

organization of the educational process. It promotes the activation of thinking, causes 

the interest to this or that type of exercise, to the performance of to this or that type of 

an exercise. 

The most powerful motivating factor is the teaching methods that satisfy the 

necessity of school students for the novelty of the studied material and the variety of 

exercises performed. The use of various methods of teaching contributes to the 

consolidation of linguistic phenomena in memory, the creation of more persistent 

visual and auditory images, the maintenance of interest and activity of students. 

       The foreign language lesson is viewed as a social phenomenon where the 

classroom is a certain social environment in which the teacher and students enter into 

certain social relations with each other, where the learning process is the interaction 

of all present people. At the same time, the success in learning is the result of the 

collective use of all opportunities for learning. And trainees should make a significant 

contribution to this process. The use of role-playing games gives the great 

opportunities for activating the educational process. Role-playing game is a 

methodical method, which belongs to a group of active ways of teaching the practical 

knowledge of a foreign language. 

       Role-play game is a conditional reproduction by its participants of the actual 

practical activities of people, creates the conditions for real communication. The 

effectiveness of training here is primarily due to an explosion of motivation, an 

increase of interest in the subject. 

       Role-play motivates the speech activity, since the trainees are in a situation when 

the need to say something, to ask, to find out, to prove, to share something with the 

companion is actualized. 

       Schoolchildren clearly see that the language can be used as a means of 

communication. 

       The game activates the desire of the children to contact each other and the 

teacher, creates conditions for equality in the speech partnership, destroys the 

traditional barrier between the teacher and the student. 
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       The game provides an opportunity for timid, insecure students to speak and 

thereby overcome the barrier of uncertainty. In a normal discussion, the student- 

leaders, as a rule, tend to take initiative, and timid ones prefer to remain silent. In a 

role-playing game, everyone gets a role and must be an active partner in speech 

communication. 

       In the games, schoolchildren master such elements of communication as the 

ability to start a conversation, support it, interrupt the interlocutor, at the right 

moment agree with his opinion or refute it, the ability to listen purposefully to the 

interlocutor, ask clarifying questions, etc. 

        Role game teaches to be sensitive to the social use of a foreign language. A good 

interlocutor is often not the one who uses structures better, but the one who can most 

clearly recognize the situation (interpretation), in which the partners are located, take 

into account the information that is already known (from the situation, experience) 

and choose those linguistic means that will be most effective for communication. 

       Practically all the teaching time in the role-playing game is allocated to speech 

practice, while not only the speaker but also the listener is maximally active, as he 

must understand and remember the partner's response, relate it to the situation, 

determine how relevant it is to the situation and the communication task, and 

correctly respond to the replica. 

      Games positively influence to the formation of cognitive interests of 

schoolchildren, contribute to the conscious development of a foreign language. They 

promote the development of such qualities as independence, initiative; education of 

the sense of collectivism. Students actively, enthusiastically work, help each other, 

listen attentively to their comrades; the teacher only manages the educational activity. 

Basic requirements for role-playing games: 

1. The game should stimulate the motivation of the teaching, cause the student's 

interest and desire to perform the task well, it should be conducted on the basis of a 

situation adequate to the actual situation of communication. 

2. Role game should be well prepared in terms of both content and form, clearly 

organized. It is important that students are convinced of the need to perform this or 

that role well. Only with this condition their speech will be natural and convincing. 

3. The role playing game should be accepted by the whole group. 

4. It is invariably conducted in a benevolent, creative atmosphere, causing the 

students a sense of satisfaction, joy. The freer the pupil feels in the role-playing 

game, the more initiative he will be in communication. In time, he will have a sense 

of confidence in his abilities, that he can perform different roles. 

5. The game is organized in such a way that students can use the developed language 

material in active speech communication with maximum effectiveness. 

6. The teacher certainly believes in the role play, in its effectiveness. Only on this 

condition he will be able to achieve the good results. 

7. A great importance is the ability of the teacher to establish the contact with the 

children. Creating a supportive, friendly atmosphere on the lesson is a very important 

factor, the importance of which can not be overemphasized. 
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Àғылшын тілі-әлемдік мәдениетті, өнерді, ғылымды білудің кілті 

 

Trinit of languages in Kazakhastan. , School №106 named after by D.Konaev. 

Sabyrova Botakoz Abzelbekovna 

 

“Казахстан должен восприниматься  во всем мире  как 

высокообразованная страна, население которой пользуется тремя языками. Это: 

казахский язык - государственный язык, русский язык как язык 

межнационального общения и английский язык – язык успешной интеграции в 

глобальную экономику”   

 

About Trinity of languages in Kazakhstan President Nursultan Abishevich 

Nazarbayev repeatedly talked during different official performances. First this idea 

was pronounced in October, 2006 on ХІІ of session of Assembly of people of 

Kazakhstan, then a country's leader marked that knowledge, at least, three languages 

it is important for the future of our children.  

And already in Message 2007 year "New Kazakhstan in the new world" 

Nursultan Abishevich Nazarbayev suggested to begin stage-by-stage realization of 

cultural project " Trinity of languages". Along with spiritual development of people 

of Kazakhstan he was distinguished as separate direction of domestic policy. 

"Kazakhstan must be perceived in the whole world as a highly educated country the 

population of that uses three languages. It: Kazakh is an official language, Russian - 

as a language of international communication and English are a language of 

successful integration in a global economy", - President said. In other words, the idea 

of trinity is expressed by a simple and clear formula: we develop an official language, 

the Russian is supported and the English is studied. 

 

Внедрение трехъязычного обучения- это переход к единовременному 

обучению на казахском, русском и английском языках. 

“Елді күшейтудің бірінші тетігі-тіл” 

Эффективность трехъязычного образования имеет высокую мотивацию и 

лучшие результаты обучения по всем предметам. 

Мы должны развивать казахский язык, поддерживать русский язык и внедрять 

английский язык. 

Реализовать в школах мы должны  преподавая языковые предметы 

+преподавание предметов на трех языках, согласно интегрированной 

образовательной программе. Во внеурочных деятельностях согласно 

направлениям воспитательной работы. 

We must develop communication skills as reading, speaking, writing and 

listening. 

Необходимые условия для реализации:  как разработка учебных программ , 

учебных материалов,  инструментов оценивания , путем организации 
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воспитательных мероприятий, повышение квалификации учителей и 

вовлеченных всех заинтересованных сторон. 

Преподавание предметов на английском языке будут следующие 

предметы как математика, физика, химия ,биология ,экономика, информатика и 

глобальные перспективы и исследование (11-12 классы) 

Языковые предметы направлены на: развитие функциональной грамотности 

учащихся , развивают навыки критического мышления, охватывают темы 

связанные  с повседневной жизнью, способствуют развитию навыка получения 

знаний на протяжений всей жизни,  дают возможность учителям широко 

использовать ресурсы. 

Possession a few languages always extended the of communication and 

integration capabilities of countries and people. Knowledge of languages was valued 

yet in the days of ancient Egypt, where interpreters occupied on a hierarchical stair 

the privileged position and often rid of taxes. And already in modern Europe of 

multilingualism is the generally accepted norm.  

Thus, Kazakhstan, taking a course on a capture by his citizens by three 

languages, comes from today's realities - the trinity of languages will be the 

certificate of competitiveness of country. Linguistic riches draw the powerful 

socially-psychological effect of the "open thinking" charged on the search of new 

knowledge. Citizens freely owning a few languages will be competitive personalities 

both into a country and abroad. In other words, we deal with a very pragmatic idea.  

It is important to mark that in the conditions of multinational Kazakhstan the offer 

trinity of languages is the substantial factor of strengthening of public consent. It is 

thus necessary to underline that priority attention to development of three languages 

not at all means that regardless there are other languages of people of Kazakhstan. 

Along with schools with the Kazakh and Russian languages of educating in a country 

2067 schools with the mixed language of educating and 90 schools operate today - 

with some national language of educating. In a country the wide network of Sunday-

schools and ethno linguistic centers is created for satisfaction of language queries of 

diasporas. Their quantity grows annually.  

I want to mark that the study of English quite a bit is important in our country. 

Only knowledge of language gives a large opportunities to move up before to us. For 

us I am much achievement in the field of knowledge of language. Ligature for 

example, Establishment is the "Kazakh-British educational center M&K", that 

prepares students  

To international examinations:  

• Preparation to international examinations of IELTS, TOEFL  

• Reception of international examinations of IELTS, TOEFL  

• the Flat and intensive rate of English  

• General business course of English;  

• the Colloquial course;  

• And also: French, Kazakh, Russian as foreign  

Education abroad  

• the Elite resort schools-hotels  
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• the International colleges  

• the Best schools of design  

• Universities  

• management Schools  

• the Whole-year language courses  

• the Summer camps  

Great Britain, Ireland, USA, Canada, Malta, Australia, New Zeland, Germany, 

France, Italy, Spain, Switzerland, China, Singapore, Malaysia  

For introduction of modern form of management in the field of education, 

development of academic freedom and no interaction necessary for realization of the 

innovative educational programs and scientific projects autonomous organization of 

formation of "Nazarbayev is created Intellectual schools". Activity of organization is 

regulated by Law of Republic of Kazakhstan "On status of " Nazarbayev University", 

" Nazarbayev Intellectual schools" and "Nazarbayev Fund".  

In connection from by it circumstance that pays attention, - declared system 

minister Knowledge and science began with present September month Bakhytzhan 

Zhumagulov first to the program of class school educating of ЗЗ on three languages 

in Kazakhstan. Viz. students beginning seven years then Kazakh, Russian and 

English language read. And also nailing nails said, he looked 2020th dale as biology, 

chemistry basic objects study on language of Englishman begins. If we believe to the 

word of mister minister, that only what to the requirement of epoch, to the query 

children, that read beginning from first class on three languages, will correspond not. 

If be on your the consciousnesses, politics educating on three languages nine years 

before rose from it.  

The Importance of Learning English As English is one of the main languages 

of international communication, trade and informational exchange, its role has 

become very important for the growing economy and international relations for 

Kazakhstan. For the younger generation of Kazakhstan proficiency in English is 

extremely significant for future opportunities and professional growth.  

What We Do Interlingua provides high-quality professional teaching of 

English to students, helping them find better career opportunities for the benefit of an 

independent Kazakhstan.  

• Professional teaching for all levels of English  

• Prepares students for international English proficiency tests (TOEFL, IELTS, etc.)  

• Continuing education through workshops and seminars for English language 

teachers  

• Arranges summer English language courses in US & UK  

• Sells the newest Macmillan, Oxford, Cambridge, Longman textbooks  

• Classes in business and conversational Kazakh language  

Now the teachers of Kazakhstan schools pass and promote qualification in three 

months courses on the Cambridge project. Here it is too needed to know three 

languages.  

I want to mark circumstance that Kazakhstan participates in British Advice. on 

October, 17, 2012 in London, meeting took place 16th meeting of Kazakhstan-British 
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Commercial and industrial Advice on that by a separate block the question of 

development of state-private partnership was considered in Kazakhstan.  

Yet there is a not insignificant aspect - EXPO- 2017 in Kazakhstan. I now quote the 

words of Nazarbaev’s : "It is the greatest possibility for our country to get power and 

"green" NT. It is milliards of dollars of investments, that will enter Kazakhstan in 

times of preparation and realization of EXPO- 2017, and also the further use of his 

objects", -says in the address of president of Kazakhstan to the people of Kazakhstan 

in connection with a decision-making about realization of the International exhibition 

of EXPO- 2017 in Astana, Accords published on an official web-site.  

According to him, "for three months the exhibition of EXPO- 2017 will be visited 

approximately five million foreign visitors". "As experience of the past shows, 

realization of such exhibition rendered the enormous affecting development of cities 

and countries, where she passed", -marked president. Nazarbayev marked that "in 

more than 160 of realization of international exhibitions they, mainly, passed in 

countries, being considered economic giants - to the USA, France, Germany  

Really, the unique formula of development of culture and languages of all ethnos is 

mine-out in our country, we can that and must be proud of. We remember at the same 

time, that "question to state importance, closely associated with patriotism, is a 

question of official language". It is confirmed by world experience. We will 

remember even, how many added efforts by France for strengthening, and also 

support of home culture and official language in the conditions of competition with 

the outer world. We know, how many migrants constantly arrives to Great Britain 

and German federal REPUBLIC, but everywhere an official language plays a 

dominant role. 

Kazakhstan in this sense is not an exception. President of country on ХII of 

session ANK underlined: the "Official language is the same symbol, as flag, coat of 

arms, hymn, with that Motherland is begun. And he is called to unite all citizens of 

country". All possibilities are now created for a capture by Kazakh. In state 

institutions and on enterprises courses are opened, scientifically-methodical materials 

are published and spread. On the instructions of head of the state the employees of 

state organs of UnKazakh nationality, owning an official language, are materially 

encouraged. Many our fellow-citizens realize the patriotic debt - to study to Kazakh. 

Understanding came besides, that knowledge of official language is the factor of the 

personal competitiveness, quarry advancement in any sphere of activity.  

But work on development of official language must be yet deeper and successive. A 

rising generation is necessary to be taught to Kazakh, since kindergarten. It is very 

important, that this work did not carry valid for one occasion character, did not grow 

into company, and, on the contrary, had a strategic value. It is necessary to perfect 

methodology of the language teaching, modernize it taking into account modern 

requirements. New textbooks, methodical manuals, are needed, including on 

electronic carriers. It is necessary to support initiatives of national and cultural 

centers and associations in this direction. In this plan experience of the Russian and 

Slavic associations very interesting and positive on organization of years to the 

official language.  
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On the other hand, it is necessary to take into account a key requirement in 

maintenance of positions of Russian. The role of Russian is clear all of us as a 

language of international communication, and his integration functions are clear.  

In Constitution RK is envisaged, "that in state organizations and organs of local self-

government equally with Kazakh Russian" is officially used. Therefore introduction 

of office work in Kazakh language does not mean stopping of the use in the public 

organs of Russian. All public organs must clearly observe a current legislation in a 

language sphere.  

To the justice for the sake of it is necessary to notice that our informative space 

Russian plays a meaningful role. In the visible future knowledge of Russian will 

remain the factor of the personal competitiveness. Herein there are no doubts.  

And, finally, the third constituent of idea is related to the necessity of study of 

English. Today knowledge English, essentially, opens a window in the large global 

world with his huge stream of information and innovations. Capture possibility of 

educating gives this foreign language abroad in the best institutions of higher learning 

of the world and creates possibility of receipt of practical experience in the front-rank 

countries of planet. Knowledge of English is this obligatory requirement for business 

communication and doing business in any point of the world.  

On the whole, speaking about efficiency of educating to the languages, we 

must undertake steps on a system improvement hired. The search of innovative 

methods is needed. In particular, it is necessary to create and strengthen in every area 

the specialized centers on introduction of front-rank technologies of educating to the 

languages.  
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Ағылшын тілінің әріптерін бірінші сынып оқушыларына үйретудің тиімді 

жолдары  

(The advantageousways of teaching English Alphabet to the first grade kids) 

 

Түркістан қаласы, №23 жалпы орта мектебі 

ағылшын тілі мұғалімі 

Макенова Жанар Танирбергеновна 

 

Introduction 

Knowing the names, sounds, and order of the letters in a language’s alphabet and 

memorizing them are the preliminary steps in the formal learning of a language. 

Knowing the alphabet, especially its order, is vitally important if you are to advance 

in your studies. If you wish to teach yourself, it is an invaluable tool. It is basic to the 

proper and speedy use of dictionaries, encyclopedias, catalogs, and indexes, and it is 

essential in research. 

Teaching the alphabet to our English students can be a daunting task. How can we 

teach all 26 letters (to recognise, read and write) along with their corresponding 

sounds in a fun and interesting way?  How can we make sure our students internalize 

these letters?  How can we help our students take their first steps towards reading?

  

Tips for Teaching the Alphabet to Young Learners of English 

 Different Learner Types 

When teaching the alphabet for the first time it is important to remember that 

everyone learns in different ways, so we want to cover all of these learner types 

Simply showing a flashcard of a letter and getting students to say the letter will not be 

enough to help a child who is, for example, a Tactile learner (learns by touching and 

manipulating objects).  Here are some methods you can include in your alphabet 

teaching routine to ensure all of your students get the most out of your alphabet 

lessons: 

visual: show alphabet flashcards with a letter on the front and a picture on the back 

(e.g. a / apple).  Have alphabet posters on the walls and alphabet picture books. 

listening: say the sounds of each letter clearly and repeat a few times so your students 

can clearly hear the sounds. Playthe ABC song. 

touch and manipulation: use alphabet blocks which students can touch and pass 

around.  They can also use the blocks to put the letters in the right order. Let students 

trace the shape of the letters on the flashcards and then “draw” the shapes with their 

fingers on the floor and doors, etc. Use play-doh to make the letters. Play the ABC 

song and have the students touch the letters as they are sung. 

movement: have students make the shapes of the letters with their hands and bodies. 

For example, for the letter “c”, students can cup their hands or bend their bodies into 

a “c” shape.  For more difficult letters, students can make the shapes in pairs or 3s 

(e.g.two students can make the body shapes for “b”, “d”, “m” etc. by working 

together). 

2. Use worksheet and make use of posters and real material. 

http://www.eslkidstuff.com/flashcards/alphabet-lowercase.html
http://www.eslkidstuff.com/blog/songs/new-song-the-abc-song-alphabet-song
http://www.eslkidstuff.com/blog/songs/new-song-the-abc-song-alphabet-song
http://www.eslkidstuff.com/blog/songs/new-song-the-abc-song-alphabet-song
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Use letter tracing worksheets so students can practice tracing the correct shapes.  As 

students trace each letter encourage them to say the letter as they trace (e.g. “A, B, C, 

…”).  Also, ask your students questions as they are tracing (e.g. what’s this letter? 

Whatsoundisit?”). 

Use worksheets to copy letters (not just trace).  Again, ask questions as the students 

are writing the letters.  Check the letters are correct in terms of shape and size and 

that they are written on the line. 

Have matching exercises where students match letters to the same letters (e.g. match 

A to A and B to B) and letters to pictures (e.g. match a to apple). 

For younger kids, always have a coloring in task (e.g. coloring an apple for letter A or 

coloring in block letters). 

Have a variety of different worksheet exercises to keep the interest of the students. 

Always have worksheets to do in class and for homework. 

 For example, if you are teaching the letter “C” have your students find and touch the 

letter “C” on posters.  Bring in magazines and have your students find and touch (or 

cut out) letter Cs. When you are reading a story to the class, you can sometimes ask 

your students to identify a letter they have learned. 

 Sing the ABC Song (The Alphabet song) regularly 

Kids pick this song up really quickly and it will help them in remembering the order 

of the alphabet.  

Teach simple words from early on 

Some good early learning words are: 

bag 

bat – man (batman) 

bed 

big 

cap 

cat 

cup 

fat 

fox 

It’s quite a challenge to learn to recognize, read and write 26 new letters so don’t 

expect your students to remember all the letters you have taught previously.  Go back 

each lesson and review previous letters.  Play games each week which review the 

letters.  Do lots of worksheets which include letters from previous lessons.  Keep 

looking back and going forward and slowly but surely your students will internalize 

the alphabet (some faster than others).  It’s an ongoing process and should be kept 

fun and interesting by using different games and different worksheets. 

One of the first things we do when we teach the alphabet is simply point and teach, 

and then point and see if students remember. Turn this letter recognition into a game. 

Place your alphabet cards one next to the other to lay out a path. You may place them 

in alphabetical or random order. Give each student or group a game piece they can 

move along this path. They take turns rolling the dice, they move their pieces, and 

http://www.eslkidstuff.com/blog/songs/new-song-the-abc-song-alphabet-song
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they must say the letter they land on. If they can’t say it correctly they go back two 

spaces. The student or team that crosses the finish line first wins 

 Creative ESL activities 

What’s Missing? 

Place your letter tiles in alphabetical order. Ask students to close their eyes while you 

remove one. Move the letters closer together to eliminate the obvious gap. Ask 

students to tell you which letter is missing. 

Alphabet Wave Give each student a few ordered alphabet flashcards and play the 

'ABC Song'. Have the students hold up the cards that correspond to the letters they 

hear in the song.   

Basic Flashcard Fun The teacher simply holds up a flash card and elicits the answer 

from the kids. This can be done in teams with points awarded for correct answers.  

Bingo 

Bingo can be used with any topic. Blank Bingo sheets can be used, and students can 

write of draw randomly in the boxes. The winner is the first student to cross out all 

the numbers/letters etc. on the sheet.  

 

Concentration / Memory  

Have the students sit in a circle. Spread out the flashcards (2 sets) face down. 

Students take turns flipping over two cards and saying the vocabulary. If the 

flashcards are a match, the student keeps the cards. If they are different, they remain 

face down. The student with the most pairs is the winner.  

Dance Of The Ostriches 

Pair up students and attach a flashcard to their backs. The object of the game is 

to look at the other student's flash card and yell out the letter before they see yours.  

Draw It Relay 

Divide the students into two teams. Whisper a flashcard to the first member of 

both teams and have them run to the board and draw the letter  as fast as possible.  

Award points to the fastest team.  

First letterGive the students various picture flashcards. Go through the ABC's 

and instruct students to hold up the flashcards that begin with that letter.  

Letter To Word Match Give each student an alphabet flashcard, and spread alphabet 

picture cards randomly around the room. Play and sing the 'ABC Song'. When 

finished, have the students match their alphabet card to an alphabet picture card and 

say the letter and vocabulary. Change cards and repeat.  

On My Back 

Line up the students in two teams and have them face the front. Show an alphabet 

flashcard to the student at the back of each line and have them use their finger to 

draw the letter on the back of the student in front. The next student draws on the next 

student and so on. The student at the front of each line then writes the letter on the 

board.  

Spelling Game 

Put a name or word on the board and have teams or individuals make as many 

words as possible from those letters, e.g. Brad Pitt = bat, rat, bad, at, etc.  
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IV. Conclusion 

Getting kids to discover and practice the letters and the sounds they represent should 

be an important part of any English class routine. Those activities can be adjusted to 

meet different levels and adapted to fit into any timeframe. Please note that not every 

activity you do in class has to be extremely challenging. Simple ideas that everybody 

is able to accomplish can work wonders with kids confidence which, in turn, can 

increase motivation. There is no set rule about how quickly or how slowly to 

introduce letters. Obviously, it is important to gauge the rate of introduction by the 

performance of the group of children with whom the program is being used. 

Furthermore, there is no agreed on order in which to introduce sound-letter relations. 

The advice most often given is to avoid programs that teach all possible letters before 

providing real reading practice.. An effective program may start with two or more 

single consonants and one or two short vowels. The children can read words that are 

spelled with these letters. Then, more single consonants and more short vowels are 

added, along with perhaps a long vowel. As each new sound-letter relation is 

introduced, the children read words spelled with those letters. 
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Letter Hh School: №23 

Date:   Teacher’s name: MakenovaZhanar 

Class: 1  

 

Number of 

present: 

Absent: - 

Learning objective(s) 

that this lesson is 

contributing  to: 

1.S3 pronounce basic words and expressions intelligibly,  

1.L1 recognise short instructions for basic classroom 

routines spoken slowly and distinctly,  

1.R1 recognise, sound and name the letters of the 

Alphabet 

Lesson objectives: All learners will be able to: 

recognize sounds and name the letters of the alphabet 

Most learners will be able to:  

greet one another in English using the key words and 

phrases, pronounce familiar words and expressions 

intelligibly. 

Some learners will be able to:  

make up a dialogue about greeting and act it out with 

enthusiasm.   

Language objectives: Learners can: 

- recognize sound and name the letters of the alphabet; 

http://www.google.com/
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-greet one another using phrases: Hello. I’m ……. What is 

your name? My name is….; 

- pronounce familiar words and expressions intelligibly; 

- make introductions and requests in basic interactions 

with others. 

Key words and phrases: hello, I, your, my, name, what 

Hello. I’m ……. What is your name?  My name is…. 

Useful classroom language for dialogue/writing: oral  

Discussion points: 

Can you say why we greet one another? 

Writing prompts:  

Assessment for 

Teaching  

Criteria based assessment. Assessment criteria:Identify 

and say letters of the alphabet 

Descriptor: 

Descriptor: A learner 

reads the words; 

 

How to overcome 

barriers in learning 

English 

-Smile, create a favorable atmosphere in class. 

-Encourage learners to dialogic learning. 

-Use their mother tongue to start. 

Previous learning Saying hello  and hi, recognizing some letters of the 

English alphabet  

Lesson Plan 

Planned timing 

 

Planned activities (replace the notes below 

with your planned activities) 

What will the pupils learn? How will they 

learn it? 

Suggested Teaching Activities  

Active Learning activities 

   

Resource

s 

Start (Beginning of 

the lesson) 

 

Greeting: Teacher teaches the learners to greet 

one another in English; learners respond to 

greeting of the teacher and take their 

places.Dividing into subgroups using colourful 

stickers                                                         

Warming up:  Act out the situation in the 

picture. Use greetings and goodbye words: 

Hello, hi, good morning, good afternoon, good 

bye, nice to meet you, see you.How do you 

think what theme we have for today? Teacher 

asks the learners to identify today’s theme 

using mimics and gestures. Teacher introduces 

lesson objectives to the learners. 

 

 

 

 

colourful 

stickers 

Middle (of the 

lesson) 

D) Teacher pre-teaches the words hello, name, 

my, your using flashcards, simple mimes and 

Song: 

Hello, 
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gestures.  

Learners watch a video about greeting 

carefully and follow the instructions to make 

circles and practice the words in English.  

W) Teacher and learners stand in a circle. 

Teacher models / gestures: Hello I’m ... 

Teacher indicates learners in turn to say Hello, 

I’m… 

G) Learners form smaller circles and continue 

saying Hello I’m…. and introducing a learner 

to the right This is… 

W) Elicit from learners first sound of names of 

following words by showing visuals with first 

sound [letter missing [h]ello   [m]y    [n]ame. 

Alphabet Soup 

Give each student an alphabet flashcard and 

have them skip around the room to the 'ABC 

Song'. Stop the tape at random and have the 

students rush to line up in order, e.g. A-K.  

Alphabet Wave 

Give each student a few ordered alphabet 

flashcards and play the 'ABC Song'. Have the 

students hold up the cards that correspond to 

the letters they hear in the song.  

2)Dynamic break: Learners listen to and sing 

along with a simple Hello song. Learners 

dance to music. 

W) Teacher walks along and says "I spy with 

my little eye something that begins with the 

sound m [mummy]," or "... something that 

begins with letter b [brother]."  

phonics 

cards, 

CD disk, 

notebook

,  

phonics 

cards, 

Student’s 

book1, 

Activity 

Book 1 

http://w

ww.drea

menglish

.com/free

downloa

d 

 

 

 

 

End (of the lesson) Reflection                                                                                                  

Self-assessment: Hand signals  

Ask students to look at lesson objectives they 

set at the beginning of the lesson and think and 

say what they did well in the lesson and what 

needs improvement.  

 

Additional information: 

Differentiatio

n -  how do 

you plan to 

give more 

support? 

How do you  

Assessment - 

how are you 

planning to 

check learners’ 

learning? 

Cross – curricular links health and  safety check 

ICT links 

Values links 

http://www.dreamenglish.com/freedownload
http://www.dreamenglish.com/freedownload
http://www.dreamenglish.com/freedownload
http://www.dreamenglish.com/freedownload
http://www.dreamenglish.com/freedownload
http://www.dreamenglish.com/freedownload
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plan to 

challenge the 

more able 

learners? 

   

Reflection 

 

Were the 

lesson 

objectives / 

learning 

objectives 

realistic?  

 

What did the 

learners learn 

today? 

 

What was the 

learning 

atmosphere 

like?  

Did my 

planned 

differentiatio

n work well? 

Did I stick to 

timings? 

What 

changes did I 

make from 

my plan and 

why?  

Use the space below to reflect on your lesson. Answer the most 

relevant questions from the books on the left about your lesson. 

 

I think the lesson objectives 1.L3, 1.S3, 1.R1 and 1.S6 were 

realistic.  

Learners : 

- recognized sounds and named only two letters of the alphabet; 

-greeted one another using phrases: Hello. I’m ……. What is your 

name? My name is….; 

- pronounced familiar words and expressions intelligibly; 

The learning atmosphere was favourable. Out of 13 learners 3-4 

were the most active 3-4 learners more active and 4-5 slow. By the 

end of the lesson some learners were not listening to the teacher’s 

instructions. Why? May be they were tired of the lesson. And 

adding that it was their first English lesson.  

I think my differentiation worked well. I stuck to timings.  

What changes did I make from my plan and why? 

Firstly, I chose such interactive activities where learners were 

going  around the classroom and talking to one another freely. 

Secondly, There were assessment criteria for the tasks.  

Summary evaluation                                                                                                                                                                   

What two things went really well (consider both teaching and learning)?                                                                                       

1. When learners sang the song Hello with the help of the teacher and DANCED 

they were really happy!                                    2. They liked to make a circle and 

greet one another.                                                                                                                                     

What two things would have improved the lessons (consider both teachings and 

learning)? 

So as to motivate those slow learners in the lesson it would be better to play 

games. 

It would be better to use English when I explained them what to do during the 

lesson. Unfortunately I spoke more Kazakh and Russian and the least English. So 
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using English with mimes and gestures would have improved the English lesson.   

What have learned from his lesson about this lesson about the class or individuals 

that will inform my next lesson? 

 

 

Letter Ii School: №23 

Date: Teacher’s name: MakenovaZhanar 

 

Class: 1  

 

Number of 

present:13 

Absent:- 

Learning objective(s) 

that this lesson is 

contributing  to: 

1.L4 recognise with support short basic questions about 

what something is 

1.S5 use words in short exchanges 

1.R1 recognise, sound and name the letters of the 

Alphabet 

Lesson objectives: All learners will be able to: 

pronounce the key words: Hello! and say Goodbye clearly 

in English. Learn the letter Ii 

Most learners will be able to: 

use the greetings hello and goodbye words appropriately. 

Some learners will be able to: 

act out the dialogue about greeting clearly. 

Language objectives: Learners can: 

-greet one another using phrases: Hello! I’m … What’s your 

name? 

Hello! I’m ….  and say Goodbye using mimes and gestures! 

-make basic personal statements about their friends. 

-  make introductions and requests in basic interactions with 

others. 

-learns new letters             

Key words and phrases: Level of thinking skills: 

Knowledge and comprehension Application 

Useful classroom language for dialogue/writing:  oral 

Discussion points: 

Can you say why greet and say good bye? Name the letters 

 
Writing prompts:  

Assessment for 

Teaching 

Criteria based assessment  

Assessment criteria:  

Talk about people, objects and classroom routines 

How to overcome 

barriers in learning 

English 

-Pronounce the words and letters distinctly  

-Encourage learners to repeat the new words several times 

-Use their mother tongue to start 

Previous learning Lesson №1 Let’s start! Key words and phrases. Making up 
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a dialogue. 

          Plan 

Planned timing 

 

Planned activities (replace the notes below with 

your planned activities) 

What will the pupils learn? How will they learn 

it? 

Suggested Teaching Activities 

Active Learning activities 

   

Resource

s 

Start (Beginning of 

the lesson) 

Greeting: Teacher greets learners; learners 

respond to greeting and take their 

places.Dividing into subgroups:Teacher divides 

learnersinto subgroups using colorful circles, 

squares, triangles and rectangular figures.                                                          

Warming up: “Telephone game” Teacher 

whispers a sentence to the first learner in a line. 

Learners must then repeat the sentence to the 

next learner in line and on down the line. The 

last learner in line will say out loud the sentence 

as he/she heard it. The first learner in line will 

either agree or disagree with the sentence.                                                                      

Revising the previous lesson: Let’s Start                                                                   

How do you think what theme we have for 

today? Teacher asks the learners to identify 

today’s theme using interactive slides. Teacher 

introduces lesson objectives to the 

learners.Introduces new lesson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interacti

ve 

 board 

Middle (of the 

lesson) 

 

Alphabet Writing Relay 

Divide and line up the students into two teams. 

Divide the board into two halves and have one 

student from each team run to the board, write 

'A', then run to the back of the line. The next 

student writes 'B', etc. The first team to finish 

wins.  

Alphabet Sculptures 

Divide the students into teams and call out a 

letter of the alphabet. Award a point to the first 

team that can form the letter with their bodies.  

Physical drill 

Learners 

 follow teacher’s instructions; 

 repeat the rhyme. 

Listen and do. Repeat after your teacher. 

1. Stand up, please! 

2. Hands up! Clap - clap! 

reference 

resources 

- picture 

dictionar

ies, CD, 

Student’s 

book1, 

Activity 

Book 1 
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3. Hands down! Shake - shake! 

4. Hands on the hips! Jump – jump! 

5. Sit down, please! 

D) Teacher models with one learner Nice to 

meet you,Good Bye (Bye!) [handshake and 

wave]. Teacher takes feedback from the 

learners. 

End (of the lesson)                   Reflection  Self-assessment: Traffic 

lights 

Ask students to look at lesson objectives they 

set at the beginning of the lesson and think and 

say what they did well in the lesson and what 

needs improvement. 

Traffic 

lights 

cards 

Additional information: 

Differentiation -  

how do you plan to 

give more support? 

How do you  plan to 

challenge the more 

able learners? 

Assessment  - how 

are you planning to 

check learners’ 

learning? 

Cross – curricular links health and  

safety check ICT links 

Values links 

   

Reflection 

Were the lesson 

objectives / learning 

objectives realistic?  

What did the 

learners learn today? 

What was the 

learning atmosphere 

like?  

Did my planned 

differentiation work 

well? 

Did I stick to 

timings? What 

changes did I make 

from my plan and 

why?  

Use  the space below to reflect on your lesson. Answer the 

most relevant questions  from the books on the left about 

your lesson. 
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Summary evaluation                                                                                                                                                             

What two things went really well (consider both teaching and learning)? 

  1. 

2.  

What two things would have improved the lessons (consider both teachings  and 

learning)? 

 

 

What have learned from his lesson about this lesson about the class or individuals 

that will inform my next lesson? 

 

 

Үштілді оқыту – заман талабы 

 

Сайфудинов  Пердехан Ермахамбетович 

ОҚО, Шардара ауданы, «Жаушықұм» мектеп-лицейі, 

биология пәнінің мұғалімі 

                                                       

                                                        Үштілділік – бәсекеге қабілетті елдер 

қатарына апарар басты баспалдақтардың бірі.  

 

«Үштұғырлы тіл» туралы идеяны мемлекет басшысы 2006 жылдың 

қазанында өткен Қазақстан халқы ассамблеясының XII құрылтайында жария 

етті. Ал 2007 жылғы “Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан” атты халыққа 

Жолдауында  “Тілдердің үштұғырлылығы” атты мәдени жобаны кезең-

кезеңмен іске асыруды ұсынды. 

Елбасымыздың «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» атты Халқына 

Жолдауында: “Тілдердің үштұғырлығы мәдени жобасын кезеңдеп жүзеге 

асыруды қолға алуды ұсынамын. Қазақстан бүкіл әлемге халқы үш тілді 

пайдаланатын мәдениетті ел ретінде танылуға тиіс. Бұлар – қазақ тілі – 

мемлекеттік тіл, орыс тілі – ұлтаралық қатынас тілі және ағылшын тілі – 

жаһандық экономикаға ойдағыдай кіру тілі” деген салиқалы үндеуінде 

айтқандай, әлемдік кеңістікке енуде ағылшын тілінің маңызы зор.  

Ағылшын тілі - әлемдік бизнес тілі, оны меңгеру – жастарға әлемтанудың 

кілті болмақ. Ағылшын тілін білу біздің жастарға шексіз мүмкіндіктер ашады. 

Ол – жаһанданудың кепілі. «Ақпараттық технология дамыған қазіргі дәуірде 

күн сайын дерлік ағылшын тілі дүние жүзі халықтарының тілдеріне жаңа 

сөздер мен ұғымдар арқылы батыл ену үстінде. Бұл үдерістен біз де тыс 

қалмауымыз керек».  

«Үштілділік – нақты тұлға, ұжым, халықтың белгілі бір қоғамда қарым-

қатынас үдерісінде қажет болған жағдайда үш түрлі тілді алма-кезек қолдану 

құбылысы», - Б. Хасанұлы анықтама бергендей, бүгінде оны қолдануға жан-

жақты күш салынуда. Осы орайда құрылған «Тілдерді қолдану мен дамытудың 

2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының» басты мақсаты:  
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- Қазақ тілінің мәртебесін көтеру; 

- Мемлекеттік мекемелерде іс-қағаздарды қазақ тілінде жүргізу; 

- Ағылшын тілін меңгерту; 

- Орыс тілін жетік білу; 

- Әр ұлттың тілдерін дамыту, оларды сақтап қалуға мүмкіндік жасау; 

- Тілдер гармониясының бірлігіне жол ашу.  

Елбасының үштұғырлы саясаты  аясында шетел тілін үйрену, оның 

қолданыс аясын кеңейту бүгінде кезек күттірмейтін өзекті де келелі 

мәселелердің бірі болып отыр. Алайда «Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді 

құрметте»,-деп ақын жырлағандай, өз тілінде еркін сөйлеп, өз тілін 

құрметтейтін тұлғаны баулысақ, өзге тілді қадірлейтін тұлғаны 

баулитынымызға көз жеткіземіз. Сондықтан да «Мемлекеттік тілді үйрету 

балабақшадан басталуы тиіс. Бұл – заман талабы»,- деген Елбасының 

қағидасына сүйене отырып, қазіргі таңда балабақшадан бастап мектеп 

табалдырығын аттаған сәттен ана тілін меңгертуге, сауаттылыққа күш 

салынуда. Осы орайда ауыр жүк артылып отырған мұғалімдер мен тәрбиеші-

ұстаздардың бәсекеге қабілетті тұлғаны тәрбиелеудегі еңбегі зор. 

Мектепте қазақ тілін оқыту барысында орыс тілі, ағылшын тілі пәндерін 

бірлікте алу мұғалімнің шеберлігіне байланысты жүргізіліп жүр. Бұл жерде 

өтіліп отырған бағдарламаға сай үш пәнді бірлікте ала отырып, пәнаралық 

байланысты жүзеге асыруға болады. Алайда дәстүрлі оқытуда тек аударма 

жасатумен ғана шектеліп отырсақ, қазіргі оқыту технологиясында түрлі 

шығармашылық бағыттағы тапсырмалар бере отырып, оқушы-субьектінің 

ізденісіне яғни, жеке тұлғаның әрекетін дамытуды мақсат етудеміз. Қазіргі 

таңда жаратылыстану бағытындағы пәндер үшін CLIL – әдісі өте тиімді болып 

табылады.   

«CLIL» - Үштілділік оқыту бағдарламасын жүзеге асырудың тиімді 

әдісіпән мен тілді кіріктіріп оқытуға байланысты негізделген әдіс. Ол пәндік 

және тілдік мақсатты көздейді. Сабақты жоспарлау барысында мұғалім 

оқушының пәнді игеру барысында кездесуі мүмкін тілдік қиындықтарды алдын 

ала көре білу және сол мәселелерді шешу үшін тілдік тіректерді қолдануы тиіс. 

Мен өз сабағымда CLIL – әдісін пайдаланудың тиімділігін байқадым. Ол өз 

пәнім бойынша оқушылармен тек қана қазақ тілінде ғана емес орыс, ағылшын 

тілінде де термин сөздермен жұмыс істей отырып, үштілде сөйлеу дағдысын 

қалыптастыруда қосар үлесі үлкен.  «Жүректің құрылысы»  «The structure of 

heart»тақырыбындағы кіріктірілген сабағымда осы әдісті қолдандым және 

нәтижеге жеттім деп ойлаймын.  

 Пәні: биология Сыныбы:  8 

Сабақ 

тақырыбы: 

Жүректің құрылысы.  The structure of heart. 

Жалпы 

мақсат: 

Оқушыларға жүректің құрылысы мен қызметін білуге үйрету. 

Оқушылардың танымдық қабілетін арттыру, ағылшын тілінде 

сөздік қорларын молайту. 

To provide information to pupils about structure of the heart.  
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To develop pupils skills in learning English.   

Сілтеме:  

Оқу нәтижесі: Жүректің құрылысы мен қызметі туралы мәлімет алады, 

биология пәнін ағылшын тілі сабағымен байланыстыра 

алады.  

The pupils getting information about the structure of the heart. 

Негізгі 

идеялар: 

 

Сабақта 

қолданылатын 

материалдар: 

интерактивті такта,флипчарт,оқулық, 

Оқыту 

әдістері: 

Жаңа әдістер: сұрақ- 

жауап, диалог. 

АКТ, 

 СТО  

Бағалау  

Жеке, жұптық, топтық жұмыс 

 

Түртіп алу,екі жақты күнделік, 

Дерек көздері:  Оқулық, қосымша материалдар. 

 

Тапсырмалар:  сұрақтарға жауап беру, салыстыру, постер салу, дәптермен 

жұмыс,рефлексия жасау 

 

     Сабақ бойынша мұғалім мен оқушының іс-әрекеті: 

І. Оқушыларға 

психологиялық 

ахуал туғызу 

(3 мин)  

Мұғалімнің іс-әрекеті 

«Жүректен жүрекке»  

сыныпта психологиялық 

ахуал туғызамын. 

Топқа бөлемін  

I’ll divide into 3 group with 

methods of “Mozaika” 

Оқушының іс-әрекеті 

Оқушылар үш тілде ағылшын, 

орыс, қазақ тілдерінде бір – 

біріне тілек айтады. 

Оқушылар берілген қиылған 

суреттерді құрастыру арқылы 3 

топқа бөлеміз. 

 Warm – up  

«Жағажай добы» әдісі 

Бас –Head, мойын- 

shoulders,  тізе –knees, аяқ 

саусақтары- toes, сүйек- 

bone,бас сүйегі- skull,қол- 

arm, бұлшықет- 

muscle, буын- joint, аяқ- 

leg, табан- foot,  жүрек – 

heart  

- Біз бүгін адам организмі 

туралы білімді 

толықтыруды 

жалғастырамыз. Кәнеки, 

балалар, мен бірнеше 

 

Топ  мүшелеріне допты 

ұсынады, допта қазақ тілінде 

сөздер жазылған, осы сөздерді 

баспармағы тиген сөзді 

ағылшын тілінде аударып береді 

 

 

Берілген  жұмбақтың жауабын 

үш тілде айтып береді. 
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жұмбақ оқимын, ал 

сендер шешуін 

табасыңдар. 

Жанды мотор сынбайды, 

Күні-түні тынбайды. 

Кейде оның жүрісін, 

Дәрігерлер тыңдай 

(Жүрек) 

2. Тарам-тарам бір ғалам, 

Айқыш-ұйқыш шырғалаң. 

Толған ағыс тоқтаса, 

Жоғалады бірге адам. 

(Қантамырлар) 

ІІІ. Жаңа 

тақырып  (10  

мин)   

Мұғалімнің іс-әрекеті 

“ Brainstorm” «Миға 

шабуыл» әдісі арқылы 

оқушыларға интерактивті 

тақтадан «жүректің 

құрлысы» атты  

бейнеклип көрсетіледі. 

Жаңа сабақты түсінік 

қалыптастырамын 

Work with poster.  

Оқушының іс-әрекеті 

Сабақты мұқият тыңдап, есте 

сақтау 

 

 

 

 

Оқушылар жүректің ішкі және 

сыртқы құрлысы туралы постер 

қорғайды.  

 

Қорытындылай келгенде, болашақ жастарымыз өз тілін ардақтай отырып, 

заман талабы тудырып отырған үш тілде еркін сөйлеп, әлемнің кез-келген 

жерімен еркін байланысқа түсіп жатса еліміздің ертеңінің көркейте түсері 

сөзсіз. Олай болса бүгінгі талапкерлерге әлемдік кеңістікке қанат қағып, шет 

тілін меңгерсем деп талап білдіргендерге сәттілік тілейік.  

 

Пайдаланылған әдебиет 

Ешанова Г.Сұлтанбек Қожахметовтің жеке тұлғаның дамуына бағытталған ой- 

пікірлер// Қазақстан жоғары мектебі. -2006.-№1.96-99 б. 

ТашеноваА. Сын тұрғысынан ойлауды оқу мен жазу арқылы дамыту //Білім-

Образование .-2006. -№2.15-18 б. 

Т. Аяпова, З. Әбілдаева ағылшын тілі оқулығы 7 сынып Алматы «Атамұра» 

2012 

Қ. Қайым, Р. Сәттімбеков, Ә. Әметов, Ж. Қожантаева оқулығы 10 сынып 

Алматы «Атамұра» 2012. 

Қуанышева С.Е. Биологияны оқыту әдістемесі 



157 
 

Үштілді білім беру арқылы құзіретті тұлғаны қалыптастыру 

 

Шынтаева Гүлмира Қасқарбекқызы 

ОҚО, Мақтарал ауданы 

№8 Н.  Оңдасынов  атындағы  жалпы  орта  мектебі, 

биология пәнінің мұғалімі 

 

Көп тілді білу – өмірлік қажеттіліктен туындаған құбылыс. Қай заманда 

болмасын, бірнеше тілді меңгерген мемлекеттер мен халықтар өзінің 

коммуникациялық және интеграциялық қабілетін кеңейтіп отырған. 

Халықтың  рухани, мәдени құндылығымен сусындау үшін ана тілін білу керек. 

Әрбір адамның өз тілінде сөйлеп, білім алып, азамат болып қалыптасуы 

маңызға ие. «Әр елдің тілін, өнерін білген кісі өзгемен бірдей деңгейде 

сұхбаттаса алады» деген Абай атамыз. Бүгінде тіл білгеннің тіршілігі түзу. 

Тарих беттерін парақтасақ, Ұлы ғұлама Әбу Насыр әл-Фараби өз өмірінде 70-ке 

жуық ұлттың тілін білгендіктен, артына  мол рухани құнды мұра қалдырды. 

Ақын Абай Құнанбаев орысша хат танып, өзге тілді үйренсе де, өз тілін 

құрметтеп, артына өшпес мұра қалдырған. Алаш арысы, қоғам қайраткері М. 

Шоқай зеректілігі арқылы университет қабырғасынан 7 тілді  меңгеріп шыққан. 

Әлемдегі дамыған елу елдің қатарына қосылу үшін билік «үш тұғырлы тіл» 

саясатын қолға алып жатқаны белгілі. Ақпараттық техниканың дамыған 

заманында тілді үйрену қиындық тудырмайды, қайта  көп тіл білгеннің ешбір 

зияны жоқ. Бірақ Қазақ баласы әуелі отбасында Қазақы рухпен тыныстап, ана 

тілінің нәрлі уызына қанып, ұлттық рухани тәрбиенің қайнар бұлағынан 

сусындап өсуі керек. Алғашқы тәрбиені ана тілінде қабылдап, Қазақы 

қасиетпен жетілген бала кейін қандай ортада жүріп, қанша тіл үйренсе де, өз 

тілін ұмытпайтын, ұлттық қасиетінен көз жазып адасып қалмайтын болады. 

Қазіргі әлемде болып жатқан қарқынды өзгерістер әлемдік білім беру 

жүйесін қайта қарау қажет екендігін паш етті. Қарқынды өзгеріп жатқан әлемде 

білім саласындағы саясаткерлер  үшін де, соның ішінде мұғалімдер үшін де ең 

басты мәселе болып отырғаны: «ХХІ ғасырда нені оқыту керек?»  және де 

екіншісі – ол да маңыздылығы жағынан біріншіден кем емес: «Мұғалімдер 

оқушыларды ХХІ ғасырға қалай дайындайды?» 

Иә, бұл оңай сұрақ емес, жиырма жылдан бері жас ұрпақты тәрбиелеу 

ісіне араласып жүргендіктен, осы сұрақ тікелей меніде мазалады. Өз 

тәжірибемді қалай жетілдірсем,  мақсатқа қалай жетем деп жүргенде,Қазақстан 

Республикасының педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттыру курстарының 

бірінші (ілгері) деңгей бағдарламасы көкейде жүрген көп мәселелерімнің 

шешімін табуға бағдар бергендей болды. Менің ойымша, қазір адам қандай оқу 

орнынан  болсын өзінің бүкіл өміріне жететін білімді бірден ала алмайды. 

Оның басты себебі – қоғамның жоғары жылдамдықпен дамуы. Сондықтанда 

білім беру саласында еңбектеніп жүрген қызметкерлер өмір бойы білімін 

жетілдіріп , ізденісте жүру қажет. 
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     «Ұрпағы білімді халықтың болашағы бұлыңғыр болмайды» дегендей, жас 

ұрпаққа сапалы біліммен  өнегелі тәрбие  беру бүгінгі күннің талабы болып 

отыр.Тілдің адам өміріндегі ең шешуші рөл атқаратыны әркімге де түсінікті. Ол 

танудың, түсінудің, дамудың құралы. Ал үш тіл білу біздің мемлекетіміздің 

халықаралық байланыстарын дамытуға мүмкіндік беретін тұлғааралық және 

мәдениаралық қарым-қатынастардың аса маңызды құралы болып табылады. 

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасының шет елдермен халықаралық 

байланыстары күннен-күнге арта түсуде. Сол байланыстарды дамыту үшін көп 

тіл білетін жас ұрпақ тәрбиелеу қажет. 

Ендеше үш тілді білу бүгінгі заман талабы. 

 Елбасы 2006 жылдың қазанында өткен Қазақстан халқы ассамблеясының XII 

құрылтайында «Үш тұғырлы тіл» туралы идеяны жария етті. Ал 2007 

Жолдауында “Тілдердің үш тұғырлылығы” атты мәдени жобаны кезең-

кезеңмен іске асыруды ұсынды. Бұл идеяның негізі мынадай: Қазақстанды 

бүкіл әлем халқы үш тілді бірдей пайдаланатын жоғары білімді мемлекет 

ретінде тануы керек. Олар: қазақ тілі – мемлекеттік тіл, орыс тілі – ұлтаралық 

қарым-қатынас тілі және ағылшын тілі – жаһандық экономикаға ойдағыдай 

кірігу тілі. Яғни мемлекеттік тілді дамытамыз, орыс тілін қолдаймыз және 

ағылшын тілін үйренеміз. 

    Үштілділіктің маңызын түсіне білген жанның еліміз үшін болашақтағы алары 

да, берері де мол. «Біз ағылшын тілін игеруде серпіліс жасауымыз керек. 

Қазіргі әлемнің осы «лингва франкасын» меңгеру біздің еліміздің әрбір 

азаматына өмірдегі шексіз жаңа мүмкіндіктерді ашады»  

Осынау мүмкіндіктерді игеру мақсатында бүгінгі білім ордалары үштілділікті 

енгізудің, оны тиімді жүргізудің тың жолдарынан ізденіс табуда. 

Мектепте биология  пәндерін оқыту барысында күнделікті сабақта орыс 

тілі,ағылшын пәндерін кіріктіру арқылы өту тиімді. Бұл жерде өтіліп отырған 

бағдарламаға сай үш пәнді бірлікте ала отырып, пәнаралық байланысты жүзеге 

асыруға болады. Алайда дәстүрлі оқытуда тек аударма жасатумен ғана 

шектеліп отырсақ, қазіргі оқыту технологиясында түрлі шығармашылық 

бағыттағы тапсырмалар бере отырып, оқушы-субьектінің ізденісіне, яғни, жеке 

тұлғаның әрекетін дамытуды мақсат етудеміз. 

Өз іс-тәжірибемде оқушылардың интеллектуалдық қабілетіне түрткі болатын 

ойын технологиясын қолдана отырып сабақты үш тілде жүргіземін. Күнделікті 

сабақ үдерісінде  мынадай іскерлік ойындарды пайдаланамын: «Полиглот», 

«Кім тапқыр?», «Үздік тілші», «Кел, сайысайық!», «Суреттер сөйлейді» , 

«Бумеранг» әдісі  сынды тағы басқа ойындарды өткізудің үштілді меңгертудегі 

маңызы айрықша. Оқушыларды ойната отырып, үш тілде жүргізілген 

сөзжұмбақтар, анаграммалар олардың коммуникативтік құзыреттіліктері мен 

функционалдық сауаттылықтарын арттыруға негіз болды. Сондай-ақ, 

ақпараттық технологияны: электрондық оқулықтар, 

презентациялар,қазақша,орысша, ағылшынша бейне жазбалар т.б түрлері 

оқушылардың қызығушылығын оятып, уақыттарын үнемдеуге, қосымша 

деректерді тиімді қолдануға түрткі болады. Мәселен, «Липидтер олардың 
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құрылысы,қасиеттері және атқаратын қызметі» тақырыбында оқушылардың 

жас ерекшелігіне байланысты  тапсырмалар күрделеніліп және деңгейленіп 

дайындалды. Бұл жерде оқушылардың сөйлеу тілдері мен сауаттылықтарына 

назар аударылады. «Қара, жаз, тексер» әдісі бойынша тақырыпқа қатысты 

лексика мен терминологияны пайдалана отырып, оқушыларға   үш тілде 

аудармасы ұсынып, айырмашылығын табады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ос

ы 

тақ

ыр

ыпқа байланысты орысша және ағылшынша бейне жазбалар көрсетіледі. 

(https://wwwaw.youtube.com/tch?v=G_7EchSkkc0 ,  

https://www.youtube.com/watch?v=EeN39vWHFRE )  

Бейне жазбаны көрсету арқылы оқушылардың тақырыпқа деген 

қызығушылығы артады . Тақырыптағы Липидтердің құрылысы мен қызметін  

үш тілде анықтап, баламасын жазуға талаптанады. Шығармашылық бағытта 

«Липидтердің биологиялық маңызы» тапсырмасында оқушылар түрлі ізденіс 

жұмыстарын жүргізеді. Бұл тапсырмалар оқушылардың ізденушілік 

әрекеттеріне, өз беттерімен білім алып, алған білімдерін ортаға салып, дәлелдеу 

дағдыларына түрткі болды. Ауызша, жазбаша сөйлеу тілдерін дамытады. Осы 

тақырыпта үш тілділікті тереңірек меңгерту мақсатында және тақырыпты 

жақсы меңгеріп сыныптан тыс уақытта оқушының қоғамдық ортада өз қажетіне 

пайдалану үшін тапсырмаларды күрделендіруді ұйғардым. «Бумеранг» әдісі 

пайдалану барысында оқушылар бір-біріне қойылған сұрақтарға үш тілде сыни 

тұрғыда ойлана отырып жауап береді. Пәнаралық байланыстың негізінде 

оқушылар әр пәннен алған білімдерін тоғыстыра отырып, өз мақсаттарына жете 

білуге дағдыланады. 

Жалпы биология сабағында үш тілділіктің маңыздылығы балаларды 

диалог пен дәйектерге, талқылауға тарту арқылы белсенді жүргізілген жағдайда 

Қазақша Русский English 

Липид Липид Lipid 

Гидрофильді Гидрофильный Hydrophilic 

Гирофобты Гирофобный Hydrophobic 

Полярлы Полярный Polar 

Полярсыз Неполярный Non-polar 

Фосфолипидтер Фосфолипиды Phospholipids 

Терпендер Терпены Terpenes  

Стероидтар Стероиды Steroids 

Энергия  көзі источник  энергий a source of energy 

Қорғаныштық  қызметі защитная  служба protective service  

Қоректік  зат питательное   вещество Nutrient  

Қаныққан Нагруженный Loaded 

Қанықпаған Ненасыщенный unsaturated 

https://wwwaw.youtube.com/tch?v=G_7EchSkkc0
https://www.youtube.com/watch?v=EeN39vWHFRE
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оқытудың тиімдірек және зиятты жетістіктері жоғары болатынын дәлелдейді. 

Балалар күннен-күнге қолжетімділік артып келе жатқан анағұрлым кең 

коммуникациялық үдерістерге тиімді және ойдағыдай қатысуға мүмкіндік алу 

үшін үш тілділіктің ойлау мен зерттеу дағдыларын қалыптастыруда маңызы 

зор. Пәндегі үш тілділік арқылы ойлау, есте сақтау, қайта жаңғырту, сөйлеу, 

шығармашылық қабілеттерін дамыта отырып, әр пәннің мақсатына сай 

көздеген жеңіс тұғырына жетеміз. 

Сонымен бірге, үш тілді білу, оны нәтижелі үйрету үшін оның тіл 

мағынасын түсіну – бүгінгі күннің кезек күттірмей-тін маңызды мәселесі. Міне, 

заманымыздың тілек-талабы үш тілді білім мазмұнын жаңартумен бірге, оны 

өмір мұқтажына орай дамытып, оқытудың жаңаша әдіс-тәсілдерін қолданудың 

мүмкіндіктерін арттыруды күн тәртібіне қойып отыр. 

Оқушы тілін үш тұғырлы тіл арқылы дамыту процесі бүгінде мәні мен маңызы 

зор өзекті мәселелердің біріне айналып келеді. Себебі, оқушылардың ана 

тілінде сөйлеу деңгейіне байланысты, шығармашылық жұмыстарының сапасы 

төмен дәрежеде екендігі соңғы уақытта баспасөз беттерінде жиі жарияланып 

жүр. Сондықтан үш тұғырлы тілді игеру жоспарлары – мектептерден бастау 

алуда. Ал, жоғарғы оқу орындарында тіпті биология, химия, физика пәндерін 

үш тілде оқыту әдістері жүзеге асырылып жатыр. 

Қанша тіл білсең, сен сонша мемлекетсің, яғни ұлы мақсаттарға жетелейтін – 

үш-тілділік саясатын меңгеру қажет. Өз тіліңді құрметтеп, өзге тілдің бәрін 

білгеніңе не жетсін. Сондықтан, тәрбие – талбесіктен, яғни, өскелең ұрпақ 

үштілді болып жетілсе, алдыңғы ұрпақ талай мақсаттарға жетеді. 

Қорыта айтатын болсақ, көптілді білім беру бағдарламасы аясында 

үштілді меңгеру тәжірибесін жинақтап, әлемдік деңгейде көтерілуіміз керек. 

Бұл оқушылардың халықаралық жобаларға қатысуын кеңейту, шетелдік 

әріптестермен ғылыми байланыстарын нығайтуға, ықпал ету. Елдің ертеңі өрісі  

биік, дүниетанымы кең, кемел ойлы азаматтарын өсіру үшін бүгінгі ұрпаққа 

ұлттық рухани қазынаны әлемдік озық ой-пікірімен ұштастырған сапалы білім 

мен тәрбие берілуі қажет.  
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Жаңартылған білімге – жаңаша көзқарас 

 

Наурызова Гүлнұр 

ОҚО Арыс қаласы 

И.Журба атындағы жалпы орта мектебі, 

биология пәнінің мұғалімі 

 

          ХХІ ғасыр-жаңа технология мен ақпараттандыру ғасыры. Өскелең елдің 

айбынды болашағы үшін – ең әуелі сапалы білім қажет. Ол үшін еліміздің білім 

саясатындағы ғылым-техникалық әлеуетін жұмылдыру, ғылымның басым 

бағыттарын дамыту жолындағы ресурстарды шоғырландыру, оның 

жетістіктерін өндіріске енгізу инновациялық дамудың негізгі көзі. 

          Білім мен ақпарат дамыған қоғамда білім беру жүйесі инновациялық 

экономиканың негізгі бөлігі болып табылады. 

          Білім берудің негізгі мақсаты-білім мазмұнының жаңаруымен қатар, 

оқытудың әдіс-тәсілдері мен әртүрлі құралдарын қолданудың тиімділігін 

арттыруды талап етеді. 

        Қазақстан  2050 стратегиялық бағдарламасы білім берудің ұлттық 

моделінің қалыптасуымен және Қазақстанның білім беру жүйесін әлемдік білім 

беру кеңестігіне кіріктірумен сипатталады. Қазіргі таңда мемлекеттік тілді 

оқытуда жаңа идеяларды әр сабақта жан-жақты қолданып, жаңаша оқытудың 

тиімді жолдарын тауып, жүйелі түрде қолдану-заман талабы.Қазақстанның 

тәуелсіз мемлекет ретінде қалыптасуы орта білім беру жүйесінің дамуымен 

тығыз байланысты. Қазақстан Республикасының Білім туралы Заңында: «Білім 

беру жүйесінің басты міндеттерінің бірі –білім беру бағдарламаларын меңгеру 

үшін жағдайлар жасау керек» деп көрсетілген. 

           Қазақстанда білім беруді дамытудың 2016-20190 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасы жобасында Қазақстандық білім беру жүйесін 

жақсарту үшін, ең алдымен педагог кадрлардың мәртебесін арттыру, 

біліктілігін дамыту бағытына үлкен мән берілген. Осыған байланысты қазіргі 

таңда еліміздің білім беру жүйесіндегі реформалар, өзгерістер мен жаңалықтар 

мұғалімнің өткені мен бүгіні, келешегі мен болашақ жайлы ойланып, жаңа 

идеялармен жұмыс жасауға негіз болады. Елбасымыздың жолдауында 

айтқандай: Болашақта өркениетті дамыған елдердің қатарына ену үшін, заман 

талабына сай білім қажет. Қазақстанды  дамыған 30 елдің қатарына жеткізетін – 

білім. Ғылым мен техниканың күн санап өсуіне байланысты педагогика 

ғылымының теориясы мен оқыту үрдісі де түбегейлі өзгерістерге ұшырауда. 

Соған орай оқытудың парадигмасы өзгерді. Білім берудің мазмұны жаңарып, 

жаңаша көзқарас пайда болды. Осыған байланысты ұстаздар алдында 

оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жаңартып отыру және технологияларды 

меңгеру, оны тиімді қолдана білу міндеті тұр.  

       Осы тұрғыда әр пән мұғалімдерінің оқыту әдістерін, жаңа технологияларды 

таңдап пайдалану және авторлық үлгілерді қолдану мүмкіндігі берілген. 

Отандық әдіскер ғалымдар жасақтаған «Модульдік оқыту технологиясы» 
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(М.Жанпейісова), «Деңгейлік тапсырмалар» (Ж.Қараев) пән сабақтарына 

арналған «Сатылай кешенді талдау» (Н.Оразақынова) т.б технологиялары 

мұғалімдердің қызығушылығын арттырып, оқу үрдістеріне кеңінен ендірілуде. 

Оқыту әдістерінің кез келген түрін белсенді әрекетке айналдыру-мұғалімнің 

әдіскерлік шеберлігі мен шығармашылық ізденісіне байланысты. Деңгейлеп 

оқыту технологиялары баланың жеке мүмкіндігіне бағытталған. Л.Выготский, 

В.Давыдов, Д.Эльконин, тағы басқа ғалымдар осыны түбегейлі зерттеп, оқыту 

мен даму арасындағы тығыз байланысты анықтаған. Ж.Қараевтың «Үш 

өлшемді әдістемелік жүйе» технологиясы оқушылардың жеке қабілеті мен 

мүмкіндіктеріне, қызығушылығына, психологиялық ерекшеліктеріне сәйкес 

білім деңгейіне жетуіне жетелейді. 

Сын тұрғысынан ойлауды дамыту бағдарламасы-әлемнің түкпір – түкпірінен 

жиылған білім берушілердің (Эрик Рустем, Сьюзон Шуман) бірлескен еңбегі; 

Бағдарламаның негізі Ж.Пиаже, Л. Выготский, теорияларын басшылыққа алған. 

Сын тұрғысынан ойлау бағдарламасы қызығушылықты ояту, мағынаны тану, 

ой-толғаныс кезеңдерінен түзеледі. 

          Қазақстан оқушылары PISA-2009 халықаралық зерттеуіне бірінші рет 

қатысты. PISA-бұл мектеп оқушыларының жаратылыс-математикалық 

сауаттылығын, қаржылық сауаттылығын және білімдерін практикада қолдана 

білуін бағалауға арналған халықаралық тест. PISA халықаралық зерттеу 

мақсаты – жалпы орта, техникалық және кәсіптік, сонымен қатар орта білімнен 

кейінгі білімді ұйымдастыруда 15-16 жастағы оқушылардың математикалық 

сауаттылығын және мәнерлеп оқу мен жаратылыстану саласында 

сауаттылығын бағалау. Оқушылардың жаңа әлемге лайықты бейімделуге 

қажетті өз бетінше білім алу қабілеттерін бағалау маңызды. 

ҚР-ның Президенті Н.Назарбаевтың 2012 жылғы жолдауында елімізде білім 

сапасын арттыру бағытын жүзеге асыру мақсатында ұстаздардың 

біліктіліктерін арттыру мәселесін көтерді. Осы бастаманың негізінде Кембридж 

университетінің бағдарламасы бойынша ҚР-да «Білім беруді дамытудың 2011-

2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын» іске асыру мақсатында 

«Педагогикалық шеберлікті арттыру» тақырыбында үш айлық курс жұмыстары 

жүргізіліп келеді.  Үш айлық курстың міндеті-ұстаздардың шеберлік деңгейі 

мен белсенділік, табыстылық нәтижелерін шыңдап, мектептегі оқу-тәрбие 

жұмысын жоғары деңгейге көтеру[2]. 

Қай кезеңде, қай қоғамда болсын жеке тұлғаның қалыптасуы ұстаздан 

басталады. Білім саласындағы түбегейлі өзгерістер ұстазға үлкен 

жауапкершілікті талап етеді. Өздігінен білім алатын, жан-жақты ізденетін, 

алдағы өмір жолын өзі болжай алатын тұлға тәрбиелеу-ұстаздың қолында. 

Жаңа бағдарлама мұғалімдерге қазіргі заманға оқыту әдістерін жеті модуль 

арқылы ұсынады: 

1.Білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдер.  

2. Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету. 

 3. Білім беру үшін бағалау және оқуды бағалау. 

 4.Білім беруде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану.  
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5. Талантты және дарынды балаларды оқыту. 

 6. Оқушылардың жас ерекшеліктеріне қарай білім беру және оқыту. 

 7. Білім берудегі басқарушы және көшбасшылық. 

            Жаңа бағдарлама бойынша жаңаша көзқарас қалыптасып, білім деңгейі 

биікке көтеріліп келеді. 

          Қазіргі білім беру жүйесінде жаңа технологияларды енгізу күннен-күнге 

басты талапқа айналып, осы әдістерді жетілдіре түсу қажеттігі күшейіп келеді. 

Мұғалімнің шеберлігі қандай жоғары болса да, мұғалім оқушының өз 

белсенділігін туғыза алмаса, берген білім күткен нәтиже бермейді. Оқушының 

тұлға ретінде қалыптасуы белсенділік арқылы жүзеге асады. 

           Барлық дамыған елдер өзінің бірегей жоғары сапалы білім беру жүйесіне 

ие. Негізгі мектеп үшін, барлық мектептердегі оқыту стандарттарын Назарбаев 

Зияткерлік мектептерінің деңгейіне дейін жақсарту қажет. Жоғарғы мектеп 

түлектері қазақ, орыс және ағылшын тілдерін меңгеріп шығулары тиіс. 

Оқытудың нәтижесі сын тұрғысынан ойлау, өздігінен зерттеу және ақпаратты 

терең талдау дағдыларын меңгеруге тиіс. Қазіргі мемлекеттік бағдарламаларда 

Назарбаев Зияткерлік мектептерінің білім берудегі озық іс-тәжірибелерінің ең 

үздік үлгілерін еліміздің барлық білім беру мекемелерінде кіріктіру көзделген. 

          Заманауи қоғамның зиялы азаматына білім беру- сана әлеуеті жоғары 

дамыған, сын тұрғысынан және жаңашыл ойлай білетін, рухы мықты, өз білімін 

қоғамның алға басуына жұмсай алатын адамды тәрбиелеу. Білім беру 

бағдарламасында тәрбие мен оқыту ажырамас байланыста болады. 

Заманауи мектептердің мақсаты-жоғары білімді, шығармашыл адамның 

үйлесімді тұлғаланып, дамуы үшін қолайлы білім беру кеңістігін жасау.  

         Өз  білімінің нәтижесінде оқушы бойында сын тұғысынан ойлау, білімін 

шығармашылықпен пайдалана білу, зертеушілік дағдылары, АКТ дағдылары, 

топта және жеке жұмыс істей білуі, тілдік дағдылары, қойылған міндеттер мен 

күрделі мәселелерді шеше білу дағдылары қалыптасады. Мектеп 

бағдарламасына кіріктірілген пәндерді енгізу оқушының жалпы дамуына және 

тақырыпты сабақта тереңірек зерттеп, әлем туралы тұтас ұғымының 

қалыптасуына септігін тигізеді. 

Пәнаралық байланыс негізінде кіріктіре оқыту идеясы Я.А.Коменскийден 

басталады. «Бір-бірімен байланысы бар заттар, сол байланысты көрсетіле 

отырып оқытылуы қажет», - деген болатын. Қазіргі  таңда кіріктірілген 

бағдарламалар оқу-тәрбие процесін технологияландырудың бірден-бір шарты 

болып табылады. 

          Дамыған елдердің білім беру жүйесінде мынадай тенденциялар байқалып 

отыр: білім беру философиясы  мен әдіснамасының жаңаруы; білім беру 

мазмұнын құру әдістерінің өзгеруі, білім беру жүйесінде жетілдірілген 

модельдердің жасалуы; білім беруді  басқарудың тиімді жолдарының 

қарастырылуы; жаңа білім технологияларының енгізілуі; оқушылардың 

танымдық белсенділігі мен өзіндік ойлауын қамтамасыз ететін дамытушы, 

сындарлы білім беру моделіне көшуі; терең және белсенді кәсіби бағдар 

берудің ерте жастан басталуы; ұрпаққа азаматтық – патриоттық, рухани-
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адамгершілік, көпмәдениеттілік, денсаулық сақтау және экологиялық тәрбие 

беру ролінің күшейтілуі, білім ұйымдарының оқушыны әлеуметтендірудегі 

ролінің артуы. Әлемдік білім беру жүйесіне негізделген осындай басым 

бағыттар ұрпақты озық, саналы дара тұлға деңгейінде қалыптастырады. 

        Биылғы жылы наурыз айының 1-28 дейінгі аралықта өткізілген Қазақстан 

Республикасында орта білім мазмұнын жаңарту аясында қазақ тілінде 

оқытатын мектептердің қазақ тілі мұғалімдерінің біліктілік арттыру курсына 

қатыстым. Бағдарлама «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 

педагогикалық шеберлік орталығы Кембридждің Халықаралық емтихан 

кеңесінде бірлесе отырып құрастырылған. 

Бағдарламаның мақсаты:  Жаңартылған оқу бағдарламасының құрылымын, 

мақсат-міндеттерін меңгерту. Курста жаңартылған оқу бағдарламасы, оқу 

жоспарлары, тілдік дағдылар, педагогикалық әдіс-тәсілдер және белсенді оқыту 

техникалары қарастырылды. 

       Ұстаздарға үлкен жауапкершілік міндеттелді. Оқушылардың бойына ХХІ 

ғасырда өмірдің барлық салаларында табысты болу үшін, қажетті дағдыларды 

дарыту үшін, мұғалімдер тынымсыз еңбектену керек. Жаңартылған оқу 

бағдарламасы аясында тек өз пәнін, өз мамандығын шексіз сүйетін, бала 

үшін  ұстаз ғұмырын құдіретті деп санайтын білімді мұғалімдер ғана жұмыс 

істей алады. 

Ата-бабамыз «Оқу – инемен құдық қазғандай» демекші, шығармашыл, 

ізденімпаз ұстаз ғана табысты болады, нәтижеге жетеді». 
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Үштілді білім беруді енгізуде тиімді педагогикалық технология  

 

Қасым Қайырбек Тайырұлы 

ОҚО, Отырар ауданы, 

С.Сейфуллин  атындағы ЖОМ 

биология пәнінің мұғалімі 

 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев Қазақстан 

халқына арналған Жолдауында: «Қазақстан халқы бүкіл әлемде үш тілді 

пайдаланатын жоғары білімді ел ретінде  танылуға тиіс. Бұлар: қазақ тілі 

–  мемлекеттік тіл,орыс тілі – ұлтаралық қатынас тілі және ағылшын тілі 

– жаһандық экономикаға ойдағыдай кірігу тілі»-деп, қарқынды дамып 

келе жатқан ел үшін өзекті мәселені айқындап берді.(2) Шынында да, 

бүгінгі таңда көзі ашык әрі көкірегі ояу кез-келген азаматта,өскелең 

ұрпақта ағылшын тілін үйрену мен оқудың іс жүзіндегі қажеттілігін 

сезінуде. 

Жаһандану үдерісінің  нәтижесі-әлемдік өркениетпен жан-жақты 

интеграцияға түсуге апарады.Осы тұста біздің халқымыз үшін ағылшын 

тілін үйрену игі мұраттардың бірі болмақ. Ағылшын тілін білу қазіргі 

кезеңдегі байланыс шекарасының кеңеюіне, өркениет ағынына ілесуге, 

ақпараттар кеңістігінде еркін байланыс жасауға мүмкіндік береді. 

Сонымен қоса қазақ тілін,халықтың салт-дәстүрін, мәдениетін әлемдік 

кеңістікке жеткізуші құралы болып табылады.Және де қазақ тілі 

мемлекеттік тіл ретінде басқа тілдерді үйретудің, басқа тілдерде білім 

берудің негізі болып танылуда. 

Орыс тілі біз үшін- ұлтаралық қатынас тілі. Қазіргі таңда көршілес  

Ресей елімен бұрынғы Кеңестер одағында бір жүйеде өмір сүрдік. 

Ұлтаралық қатынас тілі ретінде орыс тілі сол дәуірде де,қазіргі таңда да 

өз тарихи міндетін атқарып келді және  атқара береді де. Ұлтаралық 

қатынастарды реттеуде, қоғамдық татулық пен келісімді тұрақты ұстауда, 

халықаралық маңызды мәселелерде ортақ шешімге келуде, жаңа 

инновациялық технологияларды, заманауи көзқарастар мен идеяларды 

енгізіп, кеңінен таратуда орыс тілінің рөлі айрықша екендігі баршаға 

мәлім.  Қазақ халқы орыс тілі, мәдениеті арқылы өркениет жолын таңдап 

алу себепті орыс тілінің атқарған және атқаратын қызметі орасан зор.  

«Қазіргі әлемнің  «лингва франкасын» меңгеру- біздің еліміздің әрбір 

азаматына өмірдегі шексіз жаңа мүмкіндіктер ашады» - деп көрсетті 

Елбасы Н.Ә.Назарбаев ағылшын тілі жайлы 2012 жылғы «Қазақстан -2050 

стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты 

жолдауында.(2) Сол себепті, жаһандану заманы туғызған қажеттілік-

мемлекетіміздің мектеп реформасына енгізген үш тілде оқыту 

бағдарламасы арқылы ағылшын тілін меңгеру.  

Ағылшын тілін меңгеру дегеніміз – ғаламдық ақпараттар мен 

инновациялардың ағынына ілесу деген сөз. Бұл үш құрамдас бөліктердің 
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негізгі идеясы: Қазақстанды бүкіл әлем халқы үш тілді бірдей 

пайдаланатын жоғары білімді мемлекет ретінде тануы керек. Сол себепті 

мемлекеттік тілді дамытамыз, орыс тілін қолдаймыз, ағылшын тілін 

үйренеміз. 

Елбасы Н.Ә.Назарбаев: «Еліміздің ертеңі – бүгіңгі жас ұрпақтың 

қолында,ал жас ұрпақтың тағдыры – ұстаздардың қолында»,-деп атап 

өткендей, әр ұстаздың алдына қойып отырған басты мақсаттарының бірі –  

замана көшінен қалмай, үш тілдің үйлесіміне қол жеткізген тұлға 

қалыптастыру.Жалпы үш тілді оқытудағы басты міндет оқушының тілдік 

қарым-қатынас жасай алу қабілетін қалыптастыру,жетілдіру болып 

табылады. 

Білім беру жүйесі - сынға көп ұшырайтын саланың бірі және онда 

болып жатқан реформалар ауыртпалықсыз өткен емес. Былтыр наурызда 

Қазақстанда ҚР білім беруді және ғылымды дамытудың 2016 -2020 жылға 

арналған мемлекеттік бағдарламасы аясында білім берудің үштілді 

жүйесіне көшуі бекітілді. Бұл өзгерістердің бәрі білім беру мазмұнын 

жаңарту туралы мәселе қозғалған, мемлекеттік бағдарламада 

қарастырылған. (1)Былтырғы жылы TENGRINEWS  Е. Сағадиевке сұрақ 

қойды: 

- Ал, ағылшын тіліне келсек, Қазақстанда ағылшын тілін білетін 

мұғалімдер жеткілікті ме? Е. Сағадиев : Қане, санап көрейік. Жоғары 

сыныпта төрт пәнді ағылшын тілінде оқыту үшін 32 мыңдай оқытушы 

қажет. Қазір елімізде 365 мың мұғалім бар. Егер әрбір жиырмасыншы 

мұғалім төрт жыл ішінде жаңа жүйеге икемделе алса, қажетті мұғалімдер 

санының жартысы қамтамасыз етілгені. (1) Сол «әрбір жиырмасыншы 

мұғалім» қатарында өзім де тұрмын деп есептеп, «икемделу» әрекетімді 

тіл үйрену мақсатында АКТ-ны пайдалана отырып педагогикалық 

технология ретінде өз әдістемемді  қолдану жайында баяндағалы 

отырмын. 

Мектеп  және институт қабырғасында білім алуым кезінде шет тіл 

пәні есебінде неміс тілін оқығанмын.Сол себепті «үштілдікке» өздігімнен 

дайындалуыма «қадамдар» ойластыруға тура келді. Оқушыларымның 

ағылшын тілін меңгеру деңгейі менен жоғары болғандықтан,солардың 

біліміне сүйеніп тілдесу арқылы үйренуді жөн көрдім.Мұнда екіжақты 

тиімділік байқалады:оқушы мен мұғалім бірі-бірінің тіл меңгеруіне 

септігін тигізеді. 

Арнайы әдебиеттермен танысу барысында осындай әдісті 

коммуникативті деп аталатынын білдім. (3)Коммуникативті әдістің басты 

мақсаты-алғашқы кезеңде сөйлеуді,кейін грамматикасына көңіл бөлуді 

көздегені мен үшін тиімді болды. 

Коммуникативті әдістеме тілді меңгерген тұлғаның қатысуын талап 

етеді,себебі оның негізінде тілдесу болып табылатыны белгілі.Ондай 

тұлға рөлін сырттай кеңес беріп отыратын ағылшын пән мұғалімі атқара 

алады. 
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Сабақ барысында ағылшын тілін пайдалану ойын түрінде 

өтіп,қателесудің баға мен басқа да жағдаяттарға әсері болмайтындықтан 

оқушылар өздерін еркін ұстайды.Кез- келген тілді үйренудің алғашқы 

қадамы – көп мөлшерде сөз бен сөз тіркестерді жаттау болса, аталған 

әдісте ойын түрінде есте сақтату нәтижесінде қол жеткізу болып 

табылады. Маған ережелерді жаттау орнына өзімізді еркін ұстап,  еркін 

тілдесуге жетелейтіні ұнады. 

1-ші қадам:  Алғашқы әрекетті сабақтың басталу мен аяқталу 

кезеңінен «сәлем» және «сау бол»-ды айтып үйренуден бастадым. Әр 

сабаққа арнап жасалған PowerPoint презентациямның басы мен соңынды 

сәлемдесу мен қоштасуға арналған слайды орын алғандықтан,естен 

шығуы мүмкін емес болады. Оқушыларым  ойын ретінде 

қабылдап,белсенді атсалысты. 

2-ші қадам: Қарапайым,жаттанды түрде айтылатын сөйлемдерді 

қостым. 

Кім кезекші? 

Кім сабаққа келмеді? 

Үй тапсырмасы қандай? 

Good morning — Қайырлы таң 

Good afternoon — Қайырлы күн 

See you — Кездескенше 

Thank you — Рахмет 

Thank you very much — Үлкен рахмет 

Please — Өтініш 

Sorry, I’m sorry — Кешіріңіз 

What’s this called? — Бұл қалай аталады? 

What’s this? — Бұл не? 

How do you say … in English? …ағылшынша қалай аталады?  

3-ші қадам: Кешігіп келген жағдайда рұқсатты ағылшын тілінде 

сұрауды талап еттім... 

May I come in? [мэй] [ай] [кам] [ин]? – Кіруге бола ма? 

Sorry for being late. [сори] [фо] [биин] [лэйт] – Кешіккенім үшін 

кешірім сұраймын. 

May I go out, please? [мей] [ай] [гoу] [aут], [плиз]? – Шығуға бола ма? 

4-ші қадам: Баршамызға таныс «Полиглот» тапсырмасын енгіздім. 

Сабақтың  негізгі тапсырмалардың бірі ретінде де  қолдануды 

жоспарладым. Сынып оқулықтарында параграфтардың орта саны  60-70-ті 

құрайды. Әр параграфта  4-8 жаңа сөздер мен терминдер кездесіп, бір 

оқулық құрамында 500-дей болады.Бір мезгілде бұндай көлем сөзді есте 

сақтау мүмкін емес.Сол себепті үй тапсырмасына қосымша жаңа 

тақырыпта   кездескен термин сөздерді орыс,ағылшын тілдеріне аударуды 

тапсырып,сөздік арнаттым. 

5-ші қадам: Бүгінгі сабақта үш тілде жазылған термин сөздер  

1.Бүйрек. Почки.Kidney 
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2.Несепағар.  Мочеточник.Ureter 

3.Қуық. Мочевой пузырь.Bladder, келесі де тек ағылшын тілінде 

болады (1.Kidney  2. Ureter   3.Bladder). Бұл әдіс терминдерді сөздікке 

жазу мен жаттауға ынталандырады.  

6 -қадам: Жаңа тақырыпты  PowerPoint презентациясында үш тілде 

жаза бастадым,мысалы: 

«Адамның зәр шығару жүйесі. Мочевыделительная система 

человека. Human urinari system.»      Оқушылар жұмыс дәптерлеріне тек 

қазақша жазылуын түсіреді.Дегенмен, шет тіліндегі жазуларды еріксіз 

турдегі айтылым, оқылым және тыңдалым нәтижесінде  есте калу 

ықтималдылығы жоғарылайды.  

7-қадам: Ағылшын тіліндегі тақырыптарға сай  видеоматериалдарды, 

презентациялар мен иллюстрацияларды қолдануды жоспарлаудамын.  

Аталған әдістерімнің ашылған жаңалықтығы жоқ болғанымен,        

кунделікті жұмыс барысында ізденісте жүрген ұстаздарға  ойтүркі 

боларына, күнделікті сабақтарда ойын ретінде пайдалану - тіл меңгеруде 

айтарлықтай септігін тигізетініне сенемін. 

Тіл  коммуникация құралы болғандықтан, тіл үйренуде 

коммуникативті әдістің орны бөлек тұрғанын айтпаса да түсінікті. Ал 

мәжбүрлеусіз қарым-қатынасқа түсу амалы- ойын. 

Зерттеулер нәтижесінде ойынның универсалдылығы 

анықталған:ойын элементтерін кез келген мақсат пен жағдайға икемдеуге 

болады. Ойын әдістері жыл сайын ұлғайып бара жатқан оқу 

материалдарын киындықсыз,қызықты формада игеруге мүмкіндік береді.  

Баяндамамда коммуникативті әдістеменің негізінде танымдық ойын 

ретінде тіл меңгеруге бағытталған жұмыс сипатталған. Үштілділік 

аясында оқушы мен оқытушының ортақ мақсатқа жетуі үшін жұмыла 

жұмыс жасалуының қажеттілігін айқындап жазғанмын.  

Жүргізілген жұмыс негізінде тәжірибеммен бөлісе отырып , 

коммуникативті әдістеменің негізінде танымдық ойын ретінде өткізу 

ұсыныстарымды келтіргенмін. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер мен дереккөздер: 

https://kaz.tengrinews.kz/conference/58/ 

ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы, 2012 ж.  

Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному 

говорению,М.: Просвещение, 1991 г. 
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Үштілде білім беру аясында биологиялық терминдерді сабақ барысында 

қолдану арқылы оқушылардың ойлау қабілеттерін дамыту 

 

Матишева Гуляйм Шотбаевна 

ОҚО, Сарыағаш ауданы, 

№28 «Абылай хан» жалпы орта мектебі, 

биология пән мұғалімі 

 

                                                     «Еліміздің  ертеңі  жас ұрпақтың қолында, 

                                                      болашақты білімді ұрпақ   айқындайды, ал   

                                                      жас ұрпақтың  тағдыры  ұстаз  қолында» 

                                                                                            Н.Ә. Назарбаев.  

     Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы  Назарбаевтың «Жаңа  әлемдегі жаңа 

Қазақстан» атты халыққа  Жолдауында:  «Білім беру   реформасы табысының  

басты өлшемі – тиісті білім  мен білік  алған еліміздің кез келген  азаматы 

әлемнің кез келген елінде  қажетке жарайтын маман  болатындай деңгейге 

көтерілу болып табылады». Жолдауда: «Біз бүкіл елімізде  әлемдік стандарттар 

деңгейінде  сапалы білім беру қызметіне  қол жеткізуге  тиіспіз»,- делінген. Бұл 

жас ұрпақтың өзгеріп  отыратын  әлемде табысты білім алуға  деген сұранысын  

қанағаттандыру, яғни бәсекеге  қабілетті ұрпақ тәрбиелеу мен  оқыту-білім  

беру жүйесіндегі  басты мақсат екенін көрсетеді. 

     Еуропадағы мектеп түлектері мен ЖОО студенттері өзара  бірнеше тілде  

сөйлесуі қалыпты  жағдай болып саналады. Бәсекеге қабілетті болу үшін  ең 

бастысы  кем дегенде үш тілді  еркін меңгеру. Үш тілде еркін сөйлеу, толық 

меңгеру дәрежесі  жеке бір адамның  немесе халықтың өмір сүрген ортасының  

әлеуметтік, экономикалық, мәдени өмірі, тұрмыс –тіршілігі секілді  көптеген 

факторларға байланысты  болады. Көп  тілді  меңгерген адам  әуелі өз тілінде  

ой қорытып, тұжырым жасап кейін  басқа тілде өз ойын еркін білдіруге 

дағдыланады. 

      Бүгінгі таңда  көп  тілді  оқыту – жас ұрпақтың  білім  кеңістігінде еркін 

самғауына жол  ашатын, әлемдік  ғылым құпияларына үніліп ,өз қабілетін 

тануына мүмкіндік  беретін  қажеттілік. Үш  тілде  оқыту –заман талабы  десек, 

оның  негізгі  мақсаты: бірнеше тілді  меңгерген, әлеуметтік  және  кәсіптік 

бағдарға  қабілетті, мәдениетті  тұлғаны  дамыту  және  қалыптастыру. Қазақ  

тілі– мемлекеттік тіл, ал орыс тілі мен шетел тілдерінің   бірін  білу  тұлғаның 

ой-өрісін  кеңейтеді, оның  «сегіз-қырлы, бір  сырлы»  тұлға  болып дамуына  

жол ашады, ұлтаралық қатынас  мәдениетін білуге ықпалын тигізеді. 

       Қазақ  халқы  ежелден  тіл абыройын  биік көтеріп, «Өнер  алды- қызыл 

тіл»  деп, сөз өнерін  бар өнердің  алдына қойып,  жоғары  бағалаған.  Қай   ұлт  

болса да тілі мен мәдениеті, тарихы  ажырамас бөлігі. Елдің  тағдыры, тәрбиесі 

мен  баға жетпес  асылы, сарқылмас құнды  қазынасы  ұлттың  ұйытқысы бұл – 

ана тілі. Әрбір азамат  өз ана тіліне  қанық  болуы шарт. Сонымен  қатар, өзге  

бір ұлттың тілін  жетік  игеріп , сол ұлт  азаматтарымен ойдағыдай  тіл  табыса 

білуін  үлкен біліктіліктің  белгісі деуге болады. Өмірде өзге  бір  ұлттың тілін  
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игерген адам  сол  халықтың  ішкі  жан- дүниесін  түсініп, күллі  мәдени 

құндылықтарымен танысу  орайына ие  бола  алады. Азаматтарымыздың  

кәзіргі  ай  сайын  алға ілгерілеп, күн сайын жаңарып,  тез  қарқынмен дамып  

бара  жатқан  өзгермелі  өмірге  ойдағыдай үйлесуі үшін,  бірнеше  тілді  игеру  

қажет. 

         «100  нақты  қадам» атты Ұлт Жоспарының  негізінде  жасалған 

«Қазақстан Республикасында  Білім  мен ғылымды  дамытудың 2016-2019 жж. 

арналған  мемлекеттік бағдарламасынд »  білім беру мен  ғылымды  ары қарай  

дамыту шаралары  нақты  көрсетілген. Бағдарламаның негізгі  мақсаты – білім  

беру мен  ғылымның бәсекеге  қабілеттілігін арттыру, экономиканың орнықты 

дамуы үшін адам капиталын дамыту болып табылады. Бағдарламадағы негізгі  

мәселелердің бірі- үш тілді  қатар меңгеруді  жүзеге  асыру. 

        Елімізде үш тілді  меңгеруге байланысты  мәселелерді қалай шешуге 

болатындығы жайлы сұрақтар   білім беретін  мұғалімдер мен  қоғамды 

ойландыруда. 

        Біздің елімізде орыс  тілін  меңгеру қиынға соқпайды деп айтқаны мен 

ауылда бүгінгі оқушылар орыс тілінде мүлде өз ойын толық жеткізіп бере 

алмайтындығын  көріп жүрміз. Бұл ашы болса да шындық, ақиқат. Оның  себебі 

балалар  арасында  орыс тілінде  сөйлесетін орта жоқ. Аптасына  1 сағат  

болатын орыс тілі сабағы  тілді үйренуге оны жетік  білуге  жеткіліксіз. 

      Дегенімен  кешегі кеңестік дәуірде орыс тілі  негізгі тіл болды да, аға буын 

орыс тілінде бұлбұлша сайрайды десек  те болады, тіпті  түсіну ғана емес, 

кейбір  отбасылар орыс тілін  ана тіліндей үйінде бір-бірімен еркін сөйлеседі. 

Сол кездегі саясат пен қоғам талабы-қазақ  елін  орыстандыру болды.  Бүгінде  

саясат басқа, Қазақстан Республикасында  мемлекеттік  тіл-қазақ тілі,  ал орыс 

тілі- қазақ тілімен  қатар жүретін ресми тіл. Ал, үшінші  тіл-ағылшын тілі - 

халақаралық қатынас тілі, әлемдегі негізгі  ақпараттың жарияланатын тілі, қазақ  

баласы  әлемнің  қай түпкірінде, қай мемлекетте жүрсе  де өзін   өз еліңде 

жүргендей сезіндіретін, сол мемлекетте  мүмкіндік  беретін тіл. Бұл жерде  

біздің  балалар шет елге  оқуға  немесе бір іскерлік  іссапарға  барған кезде  

жан–жақа  жалтаңдамай  өзіне сенімді ағылшын тілінде  жоқ дегенде 

қарапайым  диалогтарды құруға бейім болу  керек.   Ағылшын  тілін  меңгеру -

біздің балалардың  шет елге  кету керек деген ой дұрыс  емес. Орыс тілін 

меңгерген,  орысша еркін сөйлейтін  азаматтар Ресей еліне кеткен жоқ, ал  егер 

баламыз  үш тілді  біліп  сөйлей алса бұл жаман ба? 

      Сондықтан Елбасының  білім беру  саласының  алдына қойып отырған үш 

тілді меңгерудің  негізгі түйіні – ағылшын тілін меңгеруде  болып отыр. Әрине 

бұл мәселенің жүзеге асырылуы мектепке жүктеліп отырғандығы баршамызға  

мәлім.  

      Жалпы білім беретін орта мектепте ағылшын тілінде оқытылатын  пәндер:  

физика, информатика,  химия, биология   жаратылыстану пәндері оқытылуы  

тек қана 10-11 сыныптарда. Жаңартылған  білім  берудің  мазмұнында үш  тілде 

оқытуды  енгізу, мұғалім мен  оқушыға  үлкен сын болып отыр. Себебі,  

мұғалімнің  білім деңгейі  мен білім дәрежесінің деңгейі айқындалып, өзіндік  
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баға  қалыптасады. Көп еңбек пен ізденіс жұмыстарының нәтижесінде  ғана  

көздеген мақсатқа  қол жеткізуі мүмкін.  

      Әрине ,  «теоретик - педагогтар»  қарапайым  мұғалімдерге  жоғарыдан   

жаңа бағдарлама ұсыныстар, бұйрықтар,  тапсырмалардың  түрлерін  беріп 

отырады. Оны жүзеге  асыратын «практик-педагогтар» , яғни  біз- қарапайым 

мұғалімдер.   

     Биология  пәнін  оқыту  барысында «Атамұра»  баспасынан шыққан 

оқулықты  пайдалана отырып  үштілде оқытуды  жүзеге асыруға  болады.  

Сабақтың  жоғары  деңгейде өтілуі  мұғалімнің  шеберлігіне де байланысты, 

сабақтың  әр-бір кезеңінде  тапсырмалар түрлерін  дайындаған кезде, 

оқушылардың  сабаққа деген ынтасы мен қызығушылығы арта түсуі керек.  

      Ақпан айында мектепте  кіріктірілген сабақты    биология пән мұғалімі 

Матишева Гүлайым  мен ағылшын тілі  мұғалімі Ұзақбаева Айдын апай бірлесе 

өтті. Сабақта тақырыпқа сай көрнекіліктер мен  бейне материалдар пайдаланып 

,  оқушылар  ағылшын  тілінде тақырыпқа сай  сұхбат, суретпен  жұмыс 

жүргізді, шағын эссе жазып, ағылшын, орыс тілінде  терминдермен жұмыс 

жасады. Сабақ жоғары деңгейде өтілді, оқушылардың ойлау  қабілеттерінің 

дамуына  сабақтың осы түрі тиімді екендігіне көз жеткіздік. 

 

Сабақтың      Организмнің  өсуі мен   

тақырыбы:     дамуы. 

 

Мұғалімнің аты-жөні: Матишева Г.Ш 

                                       Ұзақбаева А.Н.                     

Күні :15. 02. 2017ж 

Сынып:   10 «А»             Қатысқан оқушылардың 

саны:12 

Қатыспаған оқушылар 

саны:- 

Сабақ негізделген 

оқу мақсаттары: 

 

 

 

Жеке организмнің өсуі мен даму   ерекшіліктерін 

түсіндіру. 

 Организмнің дамуының  биологиялық маңызын 

талдау. 

Ағылшын тілінде  термин сөздерін қолдану. 

Сабақтан күтілетін 

нәтиже : 

 1 –деңгей(білу, 

түсіну) 

 

Оқушылардың барлығы мынаны орындай алады: 

Ұрықтанудан кейінгі үдерісті ,эмбрионның жетілуі 

мен постэмбриондық дамуды  біледі.Ағзаның даму 

кезеңдерін ажырата алады, атап береді. 

2-деңгей (қолдану, 

талдау) 

 

Оқушылардың көбісі мынаны орындай  алдады : 

Организмнің даму ерекшіліктерін  мәнін түсінеді, 

берілген тапсырмаларды орындайды. Талдау жасай 

біледі. Ағылшын тілінде адамның жас ерекшеліктерін 

атап береді. 

3- деңгей (жинақтау, 

бағалау) 

Оқушылардың кейбіреулері мынаны орындай алады: 

Берілген тапсырмаларды орындайды,  ағзаның жеке 

дамуындағы сатыларды талдайды, ағылшын тілінде 

жас ерекшеліктерін салыстырады, сөйлем құрастыра 

алады. 
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Тілдік мақсат: 

 

Онтогенез – Ontogenesis ;  

Эмбрион-Embryon ;   

Постэмбриогенез- Postembryonic 

Ресурстар : 

 

 Видеопроектор,  ноутбук , ылғал препараттар.  

Пәнаралық 

байланыс: 

 Медицина, ағылшын тілі. 

Алдынғы оқу: Организмнің эмбриондық және постэмбриондық 

дамуы 

                                            Сабақ жоспары: 

 Сабақтың барысы. 

Жоспарланған 

уақыт 

Берілген тапсырмалар және 

қолданылатын 

Әдістер 

Бағалау 

критерийлер 

және жұмыс 

түрлері 

 Ұйымдастыру 

кезеңі   мин. 

Сәлемдесу. Психологиялық ахуал 

орнату. Топқа бөлу. 

 

Үй тапсырмасын 

сұрау.  

1деңгей(білу,түсіну) 

 Бейнеролик  көру  « Ұрықтану» 

Сұрақ –жауап  

Толық жауап -5 

Жарты -4 

Жартылай-2 

2-деңгей ( қолдану, 

талдау) 

«Айтуға  оңай»  теле шоу  

Тақырыбы :  Организм  қалай өсіп 

дамиды? 

Толық жауап -5 

Жарты -4 

Жартылай-2 

3-деңгей (жинақтау 

бағалау) 

Эко –дегеніміз  не ? Жасанды 

ұрықтану жасауға бола ма ?  

Толық жауап -5 

Жарты-4 

Жартылай-2 

Жаңа сабақ . 

минут 

Өсу  және даму түсінігі. 

Дамудың  үш факторлары ; 

Өсу, мүшелер мен ұлпалардың 

жіктелуі 

Форма түзу. 

 

Организмнің ортаның өзгерістеріне 

бейімделу деңгейлері. 

Организмнің қартаюы және тіршілігін 

жоюы. 

Жыныссыз көбею кезіндігі онтогенез 

ерекшеліктері 

 

 Сабақты бекіту 

 

1деңгей(білу түсіну) 

 Ағылшын тілінде суреттермен жұмыс. 

Организмнің қартаюы және тіршілігін 

жоюы 

Берілген сұрақтарға жауап беру.  

Толық жауап -5 

Жарты -4 

Жартылай-2 

2-деңгей (қолдану 

талдау) 

«Венн диаграммасы»  Жасөспірім  мен  

қарт адам.  Басты  ерекшеліктерін   

салыстыру  

Ағылшын сөздігімен жұмыс жасау. 

Толық жауап -5 

Жарты -4 

Жартылай-2 
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Ontogenesis .Embryonic period.  

Postevbryonis period. Reproduction 

period. 

3-деңгей (жинақтау 

бағалау) 

 

« Менің жанұям»  шағын әңгіме 

құрастыру 

Суретпен жұмыс. 

Толық жауап -5 

Жарты -4 

Жартылай-2 

Үйге тапсырма 

минут 

1-деңгей( білу 

,түсіну) 

Жаңа тақырыпты оқып келу  мазмұнын 

түсіну. Ағылшын тілінде  термин 

сөздерін жаттап келу. 

 

2-деңгей(қолдану, 

талдау) 

«Ассоциация» әдісі бойынша   

организмнің өсуі , дамуы. 

 

3-деңгей 

(Шығармашылық  

тапсырмалар) 

«Эссе»  жеке ағзаның дамуы қалай 

өтеді?   

5-6 сөйлем ағылшын тілінде жазу.  

 

 Бағалау Критериалды бағалау  

 Кері байланыс «Екі жұлдыз, бір тілек»  

   Рефлексия 

Сабақтың мақсаты 

мен сабақта 

жоспарланған іс-

әрекеттерді 

орындауда не тиімді 

болды? 

Биология сабағында    ағылшын тілінде терминдерді 

пайдалануда  оқушылар қызығушылық білдірді, сонымен 

қоса  суретпен жұмыс жасаған кезде белсенділік  

танытты.  

Сабақтың  мақсаты 

мен сабақта 

жоспарланған іс-

әрекеттерді 

орындауда не 

тиімсіз болды? 

Сабақ соңында  оқушылар  эссе жазған , өз білгендерін 

қысқаша  мәлімдеді, ал тапсырма бойынша  оқушылар өз 

жанұясы жайында  жазып  олардың жасын қандай жұмыс 

жасайтындығын  сипаттау керек еді. Мысалы, «Менің 

атамның жасы 75 –те ,ол  зейнеткер »  

Келесі сабақта өз 

жоспарыңызға 

қандай өзгерістер 

енгізген болар 

едіңіз? 

Тақырыпқа сай  ,орыс тілі мен  ағылшынша   іскерлік 

ойындар  қосып  оқушылардың  функционалдық 

сауаттылығын дамытуға  ықпал етуді жоспарлап  

отырмын. 

 

Биология сабағында  пайдаланған  терминологиялық  сөздіктер: 

Ұрықтану – Бірінші  мейоздық  бөлінудің  профазасында гомологты  хромо- 

сомалардың   тура және  тығыз  жақындасу процесі. 

Оплодотворение-  Процесс точного  и тесного сближения гомологичных  

хромосом  в профазе  первого мейотического  деления. 

Fertilization- A process of accurate close  rapprochement of homologous 

chromosomes  during the  prophase of the first meiotic division. 
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Онтогенез- Организмнің  зигота түзілу сәтінен бастап, туылу  немесе жұмыртқа  

қабығынан  шығуға  дейінгі  даму  кезеңі. 

Онтогенез – Период развития  организма  с момента образования зиготы до 

рождения или выхода из яйцевых оболочек. 

Ontogenesis – a part of   organism development from formation of  a zygote till 

delivery or hatching out of egg-covers. 

Эмбриондық кезең-  Эмбриогенез  кезіндегі  бір  ұрық  бастамасының  

екіншісіне  әсер  етіп , оның одан  әрі   дамуын  алдын  ала   анықтауы. 

Эмбриональный период – Влияние в ходе эмбриогенеза  одного зачатка на 

другой и предопределение направления его дальнейшего развития. 

Embryonic period – Influence of ont  embryonic rudiment on  another   and 

predetermination of   its further development. 

Постэмбриондық кезең-Өзін-өзі  түзуге (көбеюге) мүмкіндік  пайда 

болатын  онтогенездің  жыныстық  жетілуден  кейінгі  кезеңі. 

Постэмбриональный период- Период онтогенеза после полового созревания  во 

время которого возможно самаовоспроизведение. 

Postembryonic  period -  A  period of ontogenesis after maturation , when 

reproduction of an individual is possible.  

Жыныстық  көбею - Организмдердің  мамандандырылған  жыныстық  

клеткалары  арқылы көбею  тәсілі. 

Половое размножение – Способ воспроизведения себе подобных ,рпи котором 

преемственнось поколений  обеспечивается спецеализированными половыми 

клетками. 

Sexual reproduction – The way of  reproduction  by means of   specialized  

sexual cells. 

Үнемі өсіп  отыратын   ұлпалар- Эмбриондық  және  постэмбриондық 

кезеңдерде  қайтымсыз  диффференциаланатын  және организмнің  бүкіл  

тірішілігі  бойында  өз  қызметін  атқаратын клеткалардан  құралған  ұлпалар. 

Растущие ткани -Ткани, образованные  клетками, которые необратимо 

дифференцируются в эмбриональном и раннем  постэмбриональном периоде и 

функционируют в течение всей жизни организма. 

Growing  tissues – Tissues  that are  formed  by cells  irreversibly   differentiated in 

embryonic  and  early  postembryonic  period  and  function  during  the  whole life  

of an  organism. 

Қорыта  айтқанда, мұғалім  жан-жақты жұмыс жасай отырып, баланы 

ойландыруға  жетелейтіндей  жеке, топпен,  жұппен  жұмыс  жасауға үйретіп, 

өз бетінше жұмыс жасауға да  бағыттауы қажет, сонымен қоса әр сабаққа  

тапсырмалар  әзірлеп  оқушылардың ойлау қабілеттерін дамытуға  өз ықпалын 

тигізіп отыру үлкен мәселе. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер мен дереккөздер: 

https://kaz.tengrinews.kz/conference/58/ 

ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы, 2012 ж.  

https://kaz.tengrinews.kz/conference/58/
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Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному 

говорению,М.: Просвещение, 1991 г. 
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