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НОРМАТИВТІ СІЛТЕМЕЛЕР 

 

Әдістемелік қҧралда тӛменде кӛрсетілген стандарттарға сілтемелер 

жасалды: 

1. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2016 

жылғы 22 қаңтардағы №72 бҧйрығының 361-362 қосымшасына сәйкес 

бекітілген техникалық және кәсіптік білім бойынша ҥлгілік оқу жоспарлары 

және білім беретін оқу бағдарламалары мен (Информатиканы оқыту әдістемесі) 

ҥлгілік оқу бағдарламасы 

2. Қазақстан Республикасының 2007 жылы 27 шілдеде  № 319-III ҚРЗ 

бҧйрығымен бекітілген  «Білім туралы» заңы, Астана, Ақорда және 2011 жылғы 

24 қазанында бҧйрыққа толықтырулар мен ӛзгертулер енгізілген № 487–ІV 

ҚРЗ, Астана, Ақорда. 

3. ҚР ЖМББС 5.04.019-2011 «Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты. Жоғары білім. 

Бакалавриат. Негізгі ережелер.», Қазақстан Рсепубликасының Білім және 

ғылым министрлігінің 2011жылы 17 маусым №261 бҧйрығымен бекітілген. 
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АНЫҚТАМАЛАР 

 

Бҧл әдістемелік қҧрал мазмҧнында келесі анықтамаларға сай келетін 

терминдер қолданыс тапты:  

1. Кіріктіріп оқыту дегеніміз- сабақта пәнаралық байланыстарды 

дамытуды және тереңдетуді, олардың ғылымаралық байланысының 

тҥпнҧсқасы, яғни тҥрлі пәндерді оқытуды қиыстырудан, олардың ӛзара терең 

байланысуына ӛтуді қарастыру болып табылады. 

2. CLIL ӛз мәнінде Content and Language Integrated Learning білдіреді – 

бҧл дегеніміз шет тілдің басқа оқу пәндерімен кіріктіріліп оқытылуын кӛздейді. 

3. Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты (МЖБС) –

білім беру саласында бірыңғай мемлекеттік саясатты жҥргізуді реттейтін, білім 

берудің мақсаттары мен міндеттерінің жиынтығын айқындайтын, білім беру 

салалары бойынша білім, іскерлік, дағдылар және қалыптасқан тҥйінді 

қҧзыреттіліктер тҥріндегі кҥтілетін білім беру нәтижелеріне, білім берудің 

базалық мазмҧнының қҧрылымы мен қҧрамына, білім алушылардың оқу 

жҥктемесінің жоғарғы кӛлеміне, білім сапасы мен деңгейіне қойылатын 

талаптарды белгілейтін және білім алушылардың табысты әлеуметтенуіне 

ықпал ететін нормативтік қҧжат. 

4. Оқу бағдарламасы– әрбір оқу пәні бойынша меңгерілуге жататын 

білім, іскерлік және дағдылардың мазмҧны мен кӛлемін айқындайтын 

бағдарлама. 

5. Типтік оқу жоспары – оқыту тілі мен бағытына сәйкес тиісті білім 

беру деңгейі оқу пәндерінің тізбесін және кӛлемін реттейтін нормативтік қҧжат 

6. «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар қҧралдары» – 

дегеніміз микропроцессорлық және жаңа ақпараттық технологиялар негізінде 

қызмет атқаратын, ақпаратты таратудың жаңа қҧралдары мен жҥйелері, 

ақпаратты жинақтау мен олардың қорын жасау, сақтау мен ӛңдеу, оларды жан-

жақты таратуды, одан қалды компьютерлік жҥйелердің ақпараттар қорына 

енуді қамтамасыз ете алатын программалық, программалық-аппараттық және 

техникалық қҧралдар мен қҧрылымдарды айтамыз. 

7. Кейс-технология- оқытушы-тьюторлардың дәстҥрлі және 

қашықтықтан консультацияларды ҧйымдастыру кезінде мәтіндік, 

аудиовизуальды және мультимедиалық оқу - әдістемелік материалдарды жинау 

және оларды пайдаланушылардың ӛз бетінше меңгеруі ҥшін жіберуге 

негізделген. 

8. Білім беруді ақпараттандыру – білім беру аясының әдістемемен, 

технологиямен және білім беру мен тәрбие берудің психология-педагогикалық 

іске асырылуына бағытталған және жағымды және денсаулықты сақтаушы 

шарттарда пайдаланылатын заманауи компьютерлік технологияларды оңтайлы 

пайдалану іс-тәжірибесімен қамтамасыз ету ҥрдісі. 

9. Жҧмыс оқу бағдарламалары – мазмҧны мамандықтардың барлық 

деңгейлері мен оқу тҥріне сай мемлекеттік лицензияға сәйкес және мазмҧны  

мемлекеттік ЖМБС-на сәйкес жасалынады. 
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10. Желілік технология – білім алушылардың оқытушылармен және 

бір-бірімен интерактивті қарым-қатынас тҥрінде, сондай-ақ интернет жҥйесін 

колдану негізінде оқу ҥрдісін басқаруда оқу-әдістемелік материалдармен 

қамтасыз ету технологиясы. 

11. Ақпарат технологиясы — ақпаратты ӛңдеу ҥшін пайдаланы-латын 

технологиялық элементтердің, қҧрылғылардың немесе әдістердің жиынтығы. 

Ақпараттық технология (немесе кӛпшілікке IT атымен танымал ҧғым) — қазіргі 

компьютерлік технология негізінде ақпаратты жинау, сақтау, ӛндеу және 

тасымалдау істерін қамтамасыз ететін математикалық және кибернетикалық 

тәсілдер мен қазіргі техникалық қҧралдар жиыны. 

12. Ақпараттық мәдениет – ол дәстҥрлі ақпараттық және жаңа 

ақпараттық технологияларды пайдаланумен индивидуалды қажеттіліктерде 

оңтайлы қанағаттандыру бойынша ӛз бетімен қызмет етуге бағытталған 

қызметті қамтамасыз ететін ақпараттық дҥниетаным мен білім мен қабілет 

жҥйесінің жиынтығы 

13. Ақпараттық-коммуникациялық біліктілік – теориялық біліммен, 

тҥрлі ақпарат қайнар кӛздерін ӛңдеу ҥшін ақпараттық технологияларды 

пайдалану негізінде технологиялық дағдылармен және де сондай-ақ есептеуіш 

техника мен қолданбалы бағдарламалармен жҧмыс істеуге арналған қызметтік 

іс-тәжірибелік дағдысының болуымен бейнеленген білім алушы мен студенттің 

интегративті тҧғалық сипаттамасы 
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ҚЫСҚАРТУЛАР МЕН БЕЛГІЛЕУЛЕР 

 

ҚР – Қазақстан Республикасы 

ШҚГК- Шығыс Қазақстан гуманитарлық колледжі 

ИОӘ – Информатиканы оқыту әдістемесі 

ЖМББС – Жалпыға міндетті білім беру стандарты 

ЖБББ – Жаңартылған білім беру бағдарламасы 

ЖМҚ- Жалпы мәдени қҧзыреттіліктер 

ЖҚК-Жалпы кәсіби қҧзыреттіліктер 

ТОЖ– типтік оқу жоспары 

CLIL - Content and Language Integrated Learning 
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КІРІСПЕ 

 

Ӛзектілігі: Бҥгінгі қоғамда жаһандану мен интеграция маңыздылығы 

артып отыр, соған байланысты әр тҥрлі елдердің, соның ішінде Қазақстан 

Республикасының да білім беру жҥйесіне ӛзгерістер енгізу талаптары туындап 

отыр. Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 

2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына сәйкес ағылшын 

тілін білетін кадрлар дайындау ӛзекті мәселелердің бірі. Қазіргі уақытта бірінші 

кезекте студенттер арасында жоғары білім беру саласындағы академиялық 

ҧтқырлық пен интеграциялық ҥдерістерді дамыту негізінде туындаған шет 

тілдерін білуқажеттілігі ӛткір тҧр. Кӛптілділік қазіргі уақытта - заман талабы. 

Н.Ә. Назарбаев «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан»атты еңбегінде «Қазақстан 

әлемде жоғары білімді, халқы ҥш тілді де: қазақ тілін – мемлекеттік тіл ретінде, 

орыс тілін – ҧлтаралық қатынас тілі ретінде және ағылшын тілін – жаһандық 

экономикаға нәтижелі ӛтудің кӛмекші тілі ретінде еркін меңгерген ел болып 

танылуы керек» деп атап кӛрсеткен.  

Осыған байланысты әр елде тҥрлі модельдер арқылы жҥзеге асырылатын 

кӛптілді оқыту мәселесін шешу қажет. Студенттерді оқытудың тиімді 

әдістерінің бірі еуропалық ғалымдар ҧсынған - CLIL әдісі.  CLIL (Content and 

Language Integrated Learning) - пән мен тілді кіріктіріп оқыту. Болашақ 

мамандарды кәсіби даярлау процесінде пән интеграциясы мен тілді оқыту 

идеясына негізделген болып табылады. CLILәдісі, біріншіден, студенттерді бір 

уақытта шет тілі мен пәнді ҥйрену мҥмкіндігімен қамтамасыз етсе, екіншіден, 

шет тілін ҥйрену ҥшін оқу жоспарына қосымша сағат ендіруді талап етпейді. 

Бҧл жоғары оқу орындарында кәсіби мамандар даярлау интенсификациясына ӛз 

септігін тигізеді. 

Сондықтан, қазақстандық жоғары оқу орындарында, колледждерде шет 

тілінде пәндік білім беруді пәндік-тілдік әдіс негізінде оқытудың шетелдік 

тәжірибесіне қолданудың объективті қажеттілігі бар. 

Мәселенің қарастырылған дәрежесі. Еуропалық ғылымда 

интеграцияланған пәндік-тілдік кӛзқарас теориясын дамыту салыстырмалы 

тҥрде жақында басталды (1990-2000). Осылайша, оның негізін қалаушы Д 

Марш.Ал 4 «С» әдістемесі ҧсынған Д.Койл. Осы әдісті енгізу практикасы 

Финляндия, Нидерланды, Испания және Ҧлыбританиядағы жоғары оқу 

орындарында кеңінен таралған. 

XX ғасырдың 40-60-шы жылдары отандық мектептер мен педагогикалық 

институттарда пәндерді шет тілдінде жҥргізу тәжірибесіне бай. Кеңес 

ғалымдарының кӛптеген ғылыми зерттеулері (Б.В. Беляев, Л.С. Выготский, 

Н.И. Жинкин, А.А. Леонтьев, Л.В. Щерба, А.И. Яцикевичюс) екінші тілде 

ойлау және сӛйлеудіңӛзара қатынастары мәселелеріне арналған. 

С.А. Володинаның еңбегінде шет тілінде географияны оқытудың 

педагогикалық және психологиялық мәселелері зерттелген. Е.С. Павлова 

бастауыш мектепте шет тілінде химияны оқытудың әдісін әзірлеген. 



8 
 

Н.И.Батрова кӛптілділік негізінде жоғары сынып оқушыларына ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды оқыту процесін модельдеген. 

Кӛптілде білім беру проблемалары бойынша ғылыми мақалалардың кӛп 

болуына қарамастан, орта арнайы білім беру мекемелерінде шет тілінде пәндік 

білім беруді модельдеу проблемалары жеткілікті тҥрде зерттелмеген. 

Зерттеу жҧмысы бойынша анықталған қайшылықтар мен 

жеткіліксіздіктер, оның ӛзектілігі келесі зерттеу тақырыбын таңдауда ӛз 

септігін тигізді: «Информатиканы оқыту әдістемесін ҧйымдастыруда пәндік-

тілдік интергацияның кіріктірілген тәсілі және пайдаланылуы». 

Әдістемілк қҧраллық жҧмыстың мақсаты интеграцияланған пәндік-тілдік 

әдіс негізінде колледж студенттерінеағылшынтіліндегі оқыту моделін 

теориялық тҧрғыда, ғылыми негізде және эксперименталды тҥрде сынақтан 

ӛткізу болып табылады. 

Зерттеу нысаны –колледжде шет тілінде пәндік білім беру процесі. 

Зерттеу пәні - интеграцияланған пәндік-тілдік тәсіл негізінде колледжде 

шет тілінде оқытуды модельдеу. 

Әдістемілк қҧраллық жҧмыстың мақсатына жету ҥшін келесі міндеттер 

қойылды: 

- зерттеу мәселесі бойынша әдебиеттермен жҧмыс жасау барысында 

информатика пәнінің әдістемелік жҥйесі орны мен рӛлін анықтау; 

- кәсіби білім беру контекстінде интеграцияланған пәндік-тілдік әдістің 

мағынасын ашу; 

- интеграцияланған пәндік-тілдік әдіс негізінде колледж студенттеріне 

арналған шет тілінде пәндік оқытудың моделін қҧру; 

- пәндік оқытудың моделі негізінде «Информатиканы оқыту әдістемесі» 

пәні бойынша электрондық оқу ресурсын әзірлеу; 

-студенттің пән негізінде тілдік қҧзыреттіліктерін қалыптастыруға 

бағытталған интеграцияланған пәндік-тілдік әдіс негізінде қҧрылғанпәндік 

оқытумоделініңтиімділігін эксперимент жҥргізу арқылы дәлелдеу. 

Зерттеудің  методологиялық негізін билингвизм және и билингвалды 

оқытудың жалпы теориясы (В.Ф. Габдулхаков, Н.Д. Гальскова, И.А. Зимняя, 

Н.В. Имедадзе, Ю.Н. Караулов, А.Е), тіл мен ойлау арасындағы ӛзара қатынас 

(В.А. Артемов, Э.С. Аветисян, Б.В. Беляев, Л.С. Выготский, Н.И. Жинкин, А.А. 

Леонтьев, E Jones, M. Klein, E. Lambert, R. Pintner, W.E. Peal), когнитивті 

билингвизм теориясы (С. Baker, P.C. Clarkson, J. Cummins, L. Dawe, De Groot, Р. 

Galbraith), интеграцияланған пәндік-тілдік оқыту (Y. Anikina, D. Coyle, C. 

Dalton-Puffer, A. Fernandez Fontecha, E. Gierlinger, R. Graaff, H. Philip) қҧрайды. 

Зерттеу әдістері: теориялық (психолого-педагогикалық және ғылыми-

әдістемелік және студенттерді шет тілінде пәндік білім беру тәжірибелер 

бойынша әдебиеттерді зерттеу, талдау және жалпылау, интеграцияланған 

пәндік тілдерді қолданукӛзқарастарды салыстыру); эмпирикалық 

(педагогикалық эксперимент,педагогикалық бақылау, сауалнама жҥргізу, 

әңгімелесу, тестілеу); статистикалық (зерттеу нәтижелеріне сандық және 

сапалық талдау, тәуелсіз таңдаулар ҥшінСтьюденттің t-критерийін қолдану). 
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Зерттеу жҧмысының ғылыми жаңашылдығы: 

- әдістемелік оқыту жҥйелерін дамытуға байланысты информатиканы 

оқыту әдістемесі теориясының ықтимал тәсілдерін және негізгі ережелерін 

ҧсыну; 

- колледждің білім беру тәжірибесіне интеграцияланған пәндік-тілдік әдіс 

негізінде шет тілінде студенттерді оқытудың моделі қҧрылып, ғылыми тҥрде 

негізделіп, оқу ҥрдісіне енгізілді; 

- студенттің пәндік-тілдік қҧзыреттіліктерінің қалыптасу деңгейінің 

негізгі критерийлері мен кӛрсеткіштері (когнитивті, академиялық, тілдік) 

анықталды. 

Зерттеу жҧмысының теориялық маңыздылығы: зерттеу нәтижесінде 

алынған теориялық ережелер мен қорытындылар жалпы педагогика 

менпедагогика тарихына ӛз ҥлесін қосады. Интеграцияланған пәндік кӛзқарас 

пен 4 «С» қағидалары негізінде жоғары білім беруде қазақ және ағылшын 

тілдері арқылы ықпалдастырылған пәндік-тілдік оқыту моделі жасалды. 

Зерттеу жҧмысының практикалық маңыздылығы: пән бойынша қосымша 

ақпарат немесе білімдерін тереңдету ҥшін студенттерге пәндік-тілдік 

интеграцияланған оқытуды жҥзеге асыруда қолдануға арналналған курс 

әзірленді. Курс теориялық, практикалық және тексеру бӛлімдерінен тҧрады.  

  



10 
 

1 ПЕДАГОГИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖ МАМАНДЫҚТАРЫНДА 

«ИНФОРМАТИКАНЫ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ» КУРСЫН ОҚЫТУ 

НЕГІЗДЕРІНЕ ШОЛУ 

 

1.1 Информатиканың ғылым және пән ретінде қалыптасуы  

 

Білім алушының дамуы мен ӛзіндік дамуын қалыптастыруға бағытталған 

және тар білімді пәндерден метапәндік білімдерге дейін ауысыу, білім беру 

парадигмасының бҥгінгі кҥнде ӛзгеріп жатуы, жаңадан оқытуға қажетті 

пәндердің пайда болуына ғана әкеп соқтырмайды, сонымен қатар әдеттегі оқу 

ҥрдісіндегі бар пәндердің де оқыту әдістемесінің ӛзгерістерге ҧшырауына 

әкелетіні мәлім.  

Қазіргі уақытта ақпарат беру және ӛңдеудің негізгі техникалық 

қҧралдары – бҧл ӛз білімдерін қалыптастыру қҧралы ретінде пайдаланылатын, 

пайдаланушылардың ойлау қызметін қолдайтын, басқаратын және кеңейтетін 

когнитивті қҧрал. 

Компьютерді оқу қҧралы ретінде пайдалану кӛптеген педагогтар,  

психологтар, информатика мамандарының (Ершов А.П., Далингер М.А., 

Гершунский Б.С., Извозчиков В.А., Машбиц Е.И., Монахов В.М.,  Тихомиров 

О.К. және т.б.) зерттеу тақырыптарында компьютерді пайдалану мҥмкіндігі мен 

жалпы информатиканы оқыту әдістемесі тыңғылықты қарастырылған. Басқа 

оқыту пәндерден қарағанда компьютер информатиканы оқыту әдістемесі 

пәнінде оқу қҧралы емес, зерттеу объектісі ретінде қарастырылады да, бҥгінгі 

кҥннің жаңартылған білім беру мазмҧнына сәйкес әлі жетілдірілу мен даму 

ҥстінде деп айтуымызға болады. Сабақ беру мен білім алушылардың сапасын 

кӛтеруде оқытушыларға қазіргі заман уақытында кӛптеген мҥмкіндіктер 

ашылуда, ол ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың, смарт 

технологиялардың, бҧлтты және мобильді технологиялардың пайда болуы, 

сонымен қатар ҚР жаңартылған білім беру мазмҧны аясында оқу мен 

оқытудағы жаңа әдіс-тәсілдердің білім беру ҥрдісіне ендірілуі де негізгі 

қозғаушы фактор болып табылуында.  

Информатиканы оқыту әдістемесіне (ары қарай ИОӘ) толығырақ 

тоқталмас бҧрын, оның бастаулырана, яғни информатиканың пән ретінде 

қалыптасуына кӛз жҥгіртіп ӛтсек.  

Информатиканың ғылым ретінде пайда болуы және қалыптасуы ӛткен 

ғасырдың  екінші жартысынан басталады. Информатиканың зерттейтін 

аймағы–ақпараттың қҧрылымы мен ортаққасиеттері, сонымен қатар адам 

тіршілігінің тҥрлі саласында ақпаратты іздеу,жинау, сақтау, тҥрлендіру, жеткізу 

және пайдалану ҥрдістерімен байланысты мәселелерді қамтиды. Ақпараттың 

ауқымды кӛлемімен ағымын ӛңдеу автоматтандырусыз және коммуникация 

жҥйесінсіз жҥзеге асыру мҥмкін емес, сондықтан электронды есептеуіш 

машиналар мен  заманауи  ақпараттық және коммуникациялық технологиялар 

информатиканың  іргелі ядросыжәне  материалдық базасы да болып 

табылады[1]. 
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Ақпарат жӛнінде заманауи ғылыми кӛзқарасты дәлме-дәл тҧжырымдаған  

кибернетика  «атасы» Норберт  Винерболды.Оның пікірінше: «...ақпарат–біздің 

және сезіміміздің  сыртқы ортағабейімделу ҥрдісінде одан қабылданған 

мағынаны белгілеу». Кибернетиканың пайда болуы 1948  жылы осы  

ғалымның:«Кибернетика  немесе жануарлар мен машинадағы байланыс пен 

басқару» кітабының шығуымен байланыстырылады.  

Аталған кітапта басқарылатын жҥйелерге ортақ теориясын жасаудың 

жолдары, басқару және байланыс проблемаларын қарастыру әдістері 

негізделген болатын[2].  

Кибернетикада ақпарат деп қандайда бір жҥйенің  қоршаған ортадан 

қабылдайтын (Х кіру ақпараты), қоршаған ортаға беретін (Yшығу  ақпараты), 

сонымен қатар ӛзінде сақтайтын (Z ішкі жҥйелікақпарат) кезкелген 

сигналдардың, әсерлердің немесе мағлҧматтардың жиынтығы қарастырылады 

[1] (1-сурет).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 1 - Ақпарат жҥйесі 

 

«Кибернетика» термині пайда болғаннан кейін дҥниежҥзілік ғылымда 

ағылшын сӛзі «ComputerScience» (компьютер ғылымы) қолданысқа  енгені  

белгілі. Бҧл термин Америка, Канада және тағы басқа латын-америкалық  

континеті елдерінде, компьютерлер мен телекоммуникациялық  жҥйелер  

кӛмегімен ақпаратты  ӛңдеу,  сақтау және жеткізу ҥрдістерін зерттейтін ғылыми 

және оқу пәнін атау ҥшін кең тараған. 

Кейінірек XX ғасырдың 60-шы жылдарының соңы мен 70-ші 

жылдарының басында француз ғалымдары, француздың «informatione» 

(ақпарат) және «avtomatique» (автоматика) сӛздерінің туындысы болып 

табылатын –«informatique» (информатика) терминін енгізді. Жаңа термин 

Кеңестер Одағы (кейіннен Ресей мен ТМД елдерінде) мен Батыс Еуропада 

кеңінен  тарады. 

Ҥлкен Кеңес Энциклопедиясында информатика «ғылымиақпараттың 

жалпы қасиеттерін, қҧрылымын, оны қҧру, тҥрлендіру, тасымалдау және 

адамзатіс-әрекетінің әртҥрлі саласында қолдану заңдылықтарын зерттейтін 

пән» деп қарастырылды [2]. 

Шамамен 1960 жылдардың ортасынан бастап «информатика» термині 

кітпханалық дерек кӛздерге, қҧжаттарға, ғылыми-техникалық ақпараттарға ене 

Жҥйе 

Z 

Орта  

Х Ҥ 
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бастады. Ал 1970 жылдың екінші жартысында А.П. Ершов ықпалымен орыс 

тілді әдебиеттердің т.сіндірмесіне енгізілді.    

Информатика ғылымын ЭЕМ немесе компьютер қҧрылғысы адам баласы 

елестетіп, қабылдай алмайды. Себебі, ЭЕМ, бҥгінгі кҥнде компьютер қҧралы, 

жҥйелері есептеулерді автоматты тҥрде жҥргізіп, кӛптеген мәселелерді шешуде 

адамзат баласына кӛмегін тигізіп келеді. Осыдан біз ЭЕМ-гі бағдарламалау ол 

информатиканың негізі, ядросы деп айта аламыз да, ал қазіргі кездегі барлық 

есептеуіш техниканың сан алаун тҥрлерін біз оның аппараттық 

қамсыздандырылуы деп айта аламыз. Сонымен қоса, информатикасыз нақты 

осы кҥндері басқа ғылымдардың жаңалықтарын, байланыстарын елестете де 

алмаймыз. Мысалдар келтіретін болсақ, математика, экономика, физика, химия 

т.с.с. пәндерде компьютерлік ҥлгілеу, графика, сол сияқты филология және тіл 

білімдерінде аударма қҧралдары, мәтінді тану, редакторлар сияқты тағы да 

кӛптеген мысалдарды келтіруімізге болады.  

Информатика ғылымының фундаментальдық негізіне тоқталатын болсақ, 

олар келесі тӛмендегі 2-ші суретте бейнеленген.  

 

 
 

Сурет 2 - Информатика ғылымының фундаментальдық негізі  

 

Білім беру саласындағы орта мектептерінде қамтылып оқытылатын 

информатиканың бӛлігін мектеп информатикасы деп атайды. Кеңестік дәуір 

кезіндегі әдебиетке бҧл термин алғаш рет 1979 жылы А.П.Ершовтың 

жетекшілігімен жарық кӛрген:«Мектеп информатикасы –тҧжырымдамалары, 

жағдайы және болашағы» атты іргелі еңбегі арқылы енгізілді[3].   

1985 жылы мектептерде «Информатка негіздері және есептеу техникасы» 

атты пәні пайда болды, ал 1986 жылда педагогикалық вуздардың оқу 

жоспарларына «Информатиканы оқыту әдістемесі»  курсы енгізілді. Әрине, 

Теориялық 
информатика 

Ақпараттандыру 
қҧралдары 

Ақпараттық 
технологиялар 

Әлеуметтік 
информатика  
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жоғарғы оқу орындарының оқу жоспарларына ендірілген бҧл курс, орта 

арнаулы білім беру мекемелерінің, яғни колледждердің де оқу 

бағдарламаларына енуіне де тҥрткі болғаны анық. 

Қазіргі уақытта «Информатиканы оқыту әдістемесі»  курсына арналған 

оқу-әдістемелік қҧралдар саны ӛте аз деуге де болады. Информатика пән 

ретінде Кеңестер одағы заманындағы Ресей мектептеріне алғаш енгізіліп, одан 

кейін ҚР мектептеріне де біртіндеп енгені осы салада қызмет етіп, зерттеу 

жҥргізіп жҥрген мамандарға жетік мәлім. Сол себептен, ең алдымен орыс тілді 

зерттеушілердің еңбектері туралы сӛз еткеніміз дҧрыс болар. Мҧндай 

зерттеушілер, педагогтар, әдіскерлер қатарында ең алдымен А.И.Бочкин және 

М.П.Лапчик жайлы атап ӛткеніміз дҧрыс болар. Осы ғалымдардың 

еңбектерінде мектеп информатикасы туралы және оны оқыту әдістемесі жайлы 

да толық ақпараттар кеңінен келтірілген. Оқу қҧралдары мазмҧны, олардың 

барлық қҧндылықтарына қарамастан, информатиканы оқытуға арналған осы 

авторлардың оқулықтары мазмҧнына лайықты етіп жазылған, әрі шын 

мәнісінде оқулықтарының оқу қҧралына сайып келеді. Сонымен қатар, біршама 

жоғарғы оқу орындарында баспаға информатиканы оқыту әдістемесіне 

арналған баспа материалдары, оқу қҧралдары да шыңарылып, оларды Интернет 

кӛздері арқылы ашық жариялымға қойып тарату ҥстінде.  

Осы орайда информатика пәнін оқыту мақсаттары мен міндеттерінің, оқу 

мазмҧнының заман ағымына байланысты жылдам ӛзгеріуіне сәйкес осы 

авторлардың «Информатиканы оқыту әдістемесі» оқу қҧралдары 

информатиканы оқыту жайлы толық ақпаратты, мағлҧматты бере алмайтыны 

тҥсінікті.  

 

1.2 Информатиканы оқытудың әдістемелік жҥйесі  

 

Жалпы білім беретін орта мектептерде Кеңестер одағында пайда болған 

«Информатика негіздері және есептеуіш техника» атты пәні, ал бҥгінгі кҥнде 

«Информатика» пәнінің немесе курсының енгізілуі педагогиканың жаңа 

саласының пайда болуына себепкер болды, ол – «Информатиканы оқыту 

әдістемесі» деп аталады. Бҧл пәннің негізгі зерттеу объектісі болып 

информатиканы оқыту екені барлығымызға бірден тҥсінікті екені айқын. 

Бастапқыда бҧл педагогиканың жаңа, әрі қызықты саласы «Информатиканы 

оқытудың теориясы мен әдістемесі» деп аталған, алайда бҥгінгі кҥндері жоғары 

және арнайы білім беру сатыларының типтік оқу жоспарларында  

«Информатиканы оқыту әдістемесі» деп аталады. 

Жаңа пән ретінде «Информатиканы оқыту әдістемесі» (МПИ) 1987-88 оқу 

жылындағы педагогикалық колледжде оқыту бастау алды. Сол кезде 

тақырыптар тек қана фрагменттік кӛрінісі, мақалалар, баяндамалар, 

пікірталастарда кӛрініс тапты. Сондықтан, курсты оқыту оның дамуымен бір 

мезгілде басталды. Бастапқыда «Информатиканы оқыту әдістемесі» 

курсымашинасыз нҧсқасындағы алгоритмизацияға қатысты мәселелерді 

шешудің әдістемесі ретінде қҧрастырылды. 



14 
 

«Информатиканы оқыту әдістемесі» пәні информатика пәнінің 

мектептерге басқа фундаменталды ғылымдар сияқты бҧрыннан пайда болып 

енгізілуіне қарамастан, басқа ғылымдармен тығыз байланыста болып, ӛз 

бағытына қажетті білімдер мен теориялар нәтижесін нақты дәлелдерге сҥйене 

отырып сіңірген десе болады. «Информатиканы оқыту әдістемесі» пәні 

психология, педагогика, информатика, жас ерекшелік физиологиясы 

пәндерімен тікелей байланыста.  

ИОӘ курсының басқа курстар сияқты ӛзіндік ерекшеліктеріне 

байланысты мақсаттардың бірыңғай жҥйесі, мазмҧны, әдістері,нысандары мен 

қҧралдары бар. Курсты зерттеу нәтижесінде болашақ информатика пәні 

мҧғалімітек қана информатиканы, яғни компьютерлік ғылымды оқытумен ғана 

айналысады деген ҧғым қалыптаспауы керек, сонымен қатар мектепте 

компьютерлендірілген жҧмысқа толыққанды жҧмыс жасауға кірісуге де дайын 

болуы керек деген сӛз. Ол ҥшін не қажет екенін нақты атап ӛтейік:  

1) оқушылардың жалпы білім беруінде информатика курсының орны мен 

маңыздылығын кӛру,осы пәннің басқа пәндермен байланысын тҥсіну және 

табу; 

2) қолданыста бар және жаңадан шыққан оқулықтар мен бағдарламаларға 

салыстырмалы талдау жҥргізу арқылы курстың мазмҧнын меңгеру; 

3) курсты меңгерту қҧралдарын игеру, оқытудың классикалық және жаңа 

әдістерді меңгеру, студенттердің ойлау іс-әрекетін басқаруды ҥйрену, 

студенттерде пәнге деген қызығушылықтарын дамыту мен бекітуге ҥйрену; 

4) тәжірибе жҥзінде әртҥрлі ҧйымдастырушылық сабақ беру тҥрлерін 

меңгеру және ҥйрену; 

5) кәсібилік белгісі болып табылатын, логикалық-алгоритмдік және 

жҥйелік-комбинаторлық стильді ойлауды дамыту және нығайту.  

ИОӘ курсын оқып болғаннан кейін студент білуі керек: 

– курстың теориялық негіздері: пәннің тарихы, орны және рӛлі; 

мақсаттары, әдістері және т.б.информатиканы оқыту нысандары; дидактиканың 

принциптерін қолдану; 

– мектеп информатикасын, бағдарламаларын,сондай-ақ негізгі мектеп 

ҥшін негізгі оқулықтар, сондай-ақкомпьютерлік ғылымның озық және 

жетілдірілген деңгейі бар сабақтар; 

– бағдарламалау тілі визуальды режимде қажетті кӛлемдемектеп 

информатикасының және (немесе) факультативтік пәндердің негізгі курсына 

арналғанмектептерде, лицейлерде және басқа да оқу орындарында жҧмыспен 

қамтылудың басқа қосымша нысандары; 

– алгоритмдеу және бағдарламалау негіздерін оқу әдістемесі; 

– мектеп информатикасының басқа негізгі бӛлімдерін оқып ҥйрену 

әдістемесі. 

ИОӘ пәнінің жалпы мақсат-міндеттеріне сай және студенттердің білім-

білік дағдыларына қойылатын талаптарына байланысты олар жоғарыда атап 

ӛткендей информатиканы пәні орын мен мақсаттар жҥйесімен қоса алғанда, 

пәннің басқа пәндермен байланысын, курстың мазмҧның, информатика 
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сабақтарын ҧйымдастыруды, жаңа әдіс-тәсілдерді, оқу-әдістемелік қҧралдар 

мазмҧнын, сонымен қатар, информатика ядросы деп атап ӛткендей, 

бағдарламалау жҥйесі негіздерін жетік білуі қажет. Дәлірек ойымызды қорытып 

айтсақ, бҧдан басқа студент біліп, меңгеруі тиісті, тӛмендегі 3-ші суретте 

келтірілген.  

 

 
 

Сурет 3 - Студенттің ИОӘ курсы бойынша меңгеруі тиісті білім-білік, 

дағдылары 

 

ҚР ақпараттандыру тҧжырымдамасына сәйкес, ИОӘ тек информатиканы 

оқытумен ғана шектелмеуі керек. Осы тҧжырымдаманың мақсаттары келесі 

топтың мақсаттарын енгізуді қамтамасыз етеді. 

ИОӘ әдістемелік цикл қҧрамындағы ЭЕМ, компьютер қҧрылғысымен 

байланысты алғашқы пән болып табылатындықтан, ақпараттандырудың 

коррекциялық ролін де ӛзіңе алып отыр. Олай деуіміздің себебі, информатика 

пәнін оқытуда заманауи техниканың, компьютерлердің, компьютерлік 

қҧрылғылардың, интерактивті тақталардың, проекторлардың, смарт 

қҧрылғылардың, сонымен қатар Интернет кӛдерінің болуын қажет етеді.  

 

Кез келген 
тақырып 

бойынша сабақ 
жоспарын 

қҧрастырады 
және оған сабақ 

жҥргізуді; 

Мектеп курсы 
мамзмҧнындағы 

бағдарламалау тілі 
ортасында бағдарламаны 

қҧруды және ӛңдеуді. 

Кез келген 
сынып ҥшін 
информатика 
бойынша оқу 
және жҧмыс 

бағдарламасын 
әзірлеу; 
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Сурет 4 - Болашақ информатика пәні мҧғалімінің кәсібилік белгілері 

 

Мәселенің екінші ҧшы болып, сонымен қоса алғанда педагогтардың, 

информатиктердің жаңа техникалық қҧрылғылармен, қҧралдармен жҧмыс 

жасауға психологиялық дайындарықтарының да болуы керек.  

ИОӘ курсының басты ерекшелігі – басқалармен, әсіресе әдістемелік 

байланыстағы цикл пәндерімен байланыста болуында. ИОӘ математиканы 

оқыту әдісімен генетикалық тҧрғыда байланысты десе де болады. Алгоритм 

тҥсінігі математикадан келді. Бҧл ҧқсастық мынада: жиын /элемент = алгоритм 

/команда. Екінші жағынан, математикадағы кӛптеген дәлелдералгоритмдік 

қҧрылымы бар және осы алгоритмдік қҧрылымды дәлелдемелер арқылы 

анықтауды ҥйрету болып табылады.  

Уақыт ӛте келе компьютерлік ғылымды, мысалы, математика ғылымымен 

біріктіру ҥрдісі байқалады. Сәтті жағдайда, мықты мҧғалім пәнаралық 

байланыстарды ашуы мҥмкін. Бірақ информатика ӛзі бҧл жағдайда 

математикалық қиындықтар деңгейінде жоғалуы мҥмкін және олардың 

қиындықтарының сӛзсіз ӛсуі мҥмкін. Бҧл математикадан (квадрат теңдеулерді 

шешу) компьютерлік ғылымды зерттеудің басында тҥсіру ҥрдісіне қайшы 

келеді. Сонымен қатар, информатиканың басқа пәндермен байланыстары 

жоғалып кетуі мҥмкін, ал пәндер бӛлек оқылады. Ол математикамен және 

дайын БҚ (бағдарламалық қҧралдар) пайдалану мҥмкіндігімен байланысты 

емес. 

Компьютер – бҧл жеткілікті дидактикалық қуатты қҧрал, ол қайта қарау 

мен мазмҧнды қажет етеді, сондай-ақ пішіндер, оқыту әдістері, нақты 

пәндердегі бҥкіл жҥйе. Математика курсына компьютердің әсер етуінің кейбір 

мысалдарын келтіріп кетейік: 

1) Әдеттегі мектеп математикасындағы логарифмдік функциясына назар 

аудару кӛбейтетін сандардан олардың логарифмдерін қосу ҥшін қолмен 

есептеуді оңайлатумен байланысты. Компьютерлерді пайдаланған кезде, 

логарифмдердің басымдықтары жоғалады. 

информатикамен байланысты білімнің жаңа бағыттарын зерттеу 
(оқытуды ҥлгілеу арқылы); 

компьютерлік технологияларды қолдану арқылы дағдыларды 
меңгеру; 

арнайы әдістермен оқушылардың қабілеттерін толық анықтау 
және дамыту; 
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2) Функцияның графигін зерттеуді оның экрандағы жылдам қҧрылуымен 

бастауға болады және айтарлықтай оңайлатылады. Егер функция нҥктеде 

болмаса, компьютерде нӛлге тең бӛлу туралы қате туралы хабар кӛрсетіледі. 

3) компьютерді пайдалану итерациялық әдістерінің мағынасын осы 

немесе басқа мәселелерді шешуде оңай тҥсіну (квадрат тҥбірін есептеу, 

теңдеулерді шешу және т.б.). 

Оңтайлы шешім – информатиканы басқа пәндермен біріктіру, бірақ оқу 

сағаттарында емес, шешілетін міндеттер деңгейінде білім жҥйесін. 

Тҧжырымдамалардың ӛзара байытуы, байланыстың алуан тҥрлілігі және 

тҧтастай алғанда білімнің кҥші мен пайдалылығы салдарынан кҥте алады. 

Ең дҧрысы, компьютерлерді қолдану пән мҧғалімдерін тәжірибе жҥзінде 

ашылуына септігін тигізу керек. Бҧл ҥдеріс ӛте баяу жҥріп жатыр, мектеп 

информатикасы мен ЕТ (есептеуіш техника) кабинеті белгілі бір оқшаулықта 

қалып жатыр. Біз осы себептерге тоқталмаймыз. Олар негізінен айқын. Осы 

негізде білім беру саласы қоғамға қарағанда кӛбінесе инерциалды болып 

табылады деп айтуға болады. Мектеп оқушыларын қалыптастыруда 

компьютерлерді елемеу шығыны ӛте ҥлкен. 

ИОӘ физика мен химияны оқыту әдістерімен ҧқсастығы информатиканы 

тәжірибе мен тәжірибеге бейімдеуде кӛрінеді. Шынында да, бағдарламаны 

компьютерде іске қосу – бҧл эксперимент. Физика тҧрғысынан компьютер – 

бҧл мінез-қҧлқы зерттелетін қҧрылғы. Мҧндай эксперименттерді жасау әдістері 

физика әдіснамасынан алынған болуы мҥмкін.    

ИОӘ мҥдделерінің психологиямен қиылысу саласы – ең алдымен 

коммуникация проблемалары. Байланыстың ерекше тҥрі компьютерлік ойын. 

Компьютерлік ғылымның әдістемесі білім беру қызметінде компьютерлік 

элементтермен ойын элементтерін органикалық тҥрде енгізуді қолданады және 

пайдаланады. Сіз, мысалы, бағдарламаны компьютермен ойын ретінде 

қарастыра аласыз – «кім ақылды?». 

Шетел тілін ҥйренудің әдісімен қарым-қатынас ерекше. Алгоритмді 

белгілі бір ресми тілге аудару (C, Pascal, Delphi, Lazarus, Scrathалгоритмдік 

тілдер және т.б.) – бҧл толығымен лингвистикалық, ауызша әрекет және кейде 

кҥрделі мәселе. 

ИОӘ курсының басқа да ерекшеліктеріне тоқталып ӛтсек. Ішкі 

информатиканың кҥшті байланыстары дәйектілігі мен қолжетімділік 

қағидаттарына сәйкес материалды зерттеудің оңтайлы тәртібін іздестірудің 

тривиальды емес тапсырмасын жасайды. Кездейсоқтықты тҥсіну арқылы оқу 

материалы логикалық тізбектеле немесе логикалық шеңберлер болмаған ағаш 

тҥрінде ҧсынылуы мҥмкін деп есептеледі, ал қайталау тек материалдың 

бекітілуі ретінде ғана жҥреді. Информатикада бҧл, ӛкінішке орай, немесе 

бақытымызға орай мҥмкін емес. Әртҥрлі тақырыптар арасындағы тақырыптық 

байланыстардың ішінде «тарихты, әдебиетті және басқа да тақырыптарды 

зерттеуде» сияқты «материалды тҥзетуге» жол берілмейді. 

Информатикада кейбір тақырыптар (мысалы, циклдік оператор) бір 

немесе бірнеше дәйекті сабақтар ҥшін бірден, толығымен оқуға болмайды. Бҧл 
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әсіресе «Алгоритмдеу және бағдарламалау негіздері» бӛлімінде де орынды. 

Сондықтан академик А.П. Ершов циклдік тҥрдегі дәйектілік принципін жҥзеге 

асыруды ҧсынды. Бҧл дегеніміз, алдымен кейбір элемент практикада 

қарапайым, кең тараған тҥрде зерттеледі. Сонда бҧл ҧғым қайталанып, жаңа 

мҥмкіндіктермен, қосымша мҥмкіндіктермен байытылған. Егер басқа пәндер 

ҥшін бҧл қалаған жол болса, онда информатика ҥшін кӛптеген бӛлімдер немесе 

тақырыптар басқаша тҥрде мҥмкін емес болуы мҥмкін емес. Осы орайда ҚР 

білім беру саласында енген жаңартылған білім беру мазмҧнына назар аударсақ, 

дәл осы оқыту қағидаты, яғни «шиыршық» әдісімен оқыту ҥлгісі қаланған. Сол 

сияқты информатика курсы мазмҧнына байланысты орта мерзімді жоспраларда 

пәннің оқу бағдарламасына сәйкесінше әрбір тақырыптық сызық, мысалы 

«Ақпарат. Ақпараттық ҥрдістер» бӛлімі әрбір курста (5-9 сыныптар) 

қайталанып, шиыршық тәріздес кҥрделеніп оқытылады.  

ИОӘ ерекшелігі динамикалық, ӛзгеретін сипаты басым болып табылтын 

информатика ғылым ретінде де, сондай-ақ оқу пәні ретінде де, оның 

тҧрақсыздығы, тҧрақты дамуы мен техникалық және арнайы бағдарламалық 

қҧралдардың әзірленуі және жетілдірілуінде. Мҧндай жағдайларда мықты және 

нәтижелі шешім – жалпы дидактиканың нәтижелеріне, жақын пәндердің нақты 

әдістері – математика және физика бойынша тәуелділігі. 

Информатика саласында оқушылардың біртҧтас классикалық білім беру 

принципін басшылыққа алу қажет, дербес немесе аз дәрежеде компьютерлер 

мен бағдарламалық қамтамасыз ету тҥрлеріне тәуелді. Біз ең кең таралған, 

іргелі білімге кӛбірек назар аударуымыз керек. Компьютердің басқа тҥріне, 

басқа операциялық жҥйеге немесе тілдің басқа нҧсқасына жҧмыс істеген кезде 

пайдасыз және мҥмкін зиянды болуы мҥмкін компьютерге тәуелді білім мен 

дағдыларды барынша азайтуға немесе толықтай аластауға болады.ИОӘ 

зертханалық сабақтарда оқыған кезде, студент ҥш рӛлді атқарады және, 

тиісінше, ҥш қызмет тҥрін орындайды: 

 

 
Сурет 5 - ИОӘ курсында зертханалық сабақтарды оқу ҥрдісі кезіндегі 

студенттің рӛлдері 

студенттің рӛлі - студенттің кӛзқарасы бойынша 
«ішінен» материалды жақсы тҥсіну және студент 
университетке тҥскеннен кейін мектепте пайда 
болған оқулықтарды меңгеру; 

мҧғалімнің рӛлі - оқушыларға арналған 
нҧсқаулықтарды, тапсырмаларды, сҧрақтарды 
бақылау және басқа да материалдарды әзірлеу, 
компьютерлік сынып жҧмысы бойынша мҧғалімнің 
жҧмыс орнын басқару; 

әдіскер-пән мҧғалімінің рӛлі, ең алдымен, мҧғалім 
ретінде және шын мәнісінде басқа мҧғалімдер ҥшін 
әдістемелік материалдарды әзірлеу болып табылады. 
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ИОӘ-нің басты ерекшелігі – физикадағы кез-келген басқа қҧрылғыға 

қарағанда, «автономияға» тең келмейтін компьютерді қолданумен субъектіні 

қосу. Компьютермен жҧмыс істеу ойлау мен мінез-қҧлықтың ерекшеліктерін, 

оқытудың және тәрбиенің тиісті әдістерін дамытуды талап етеді. Кәдімгі 

мәтіндегі және компьютердегі бағдарламадағы қателіктің бағасы әртҥрлі деп 

айтуға жеткілікті. Компьютер – бҧл оқыту қҧралы, қуаты, тиімділігі және 

дидактикалық мҥмкіндіктері, басқа оқыту қҧралдарына қол жетімділіктен асып 

тҥседі. Бҧл қҧрал оқыту әдістерін және басқа да пәндерді жаңартуға 

кӛмектеседі. 

ИОӘ курсының негізгі әдістемелік бағыты ол мектеп информатика курсы 

болғандықтан, тікелей мектепте информатиканы оқытудың мақсаттары мен 

міндеттеріне де тоқталып кету жӛн. 

Дәстҥрлі оқыту әдістемесіндегі сабақ берудің жалпы дидактикасында ҥш 

мақсат жҥйесі негізінде информатиканы оқыту басшылыққа алынып отырды. 

Олар: білім беру, дамыту және тәрбиелеу болып табылатын.  

Информатиканы мектепте оқытуда білім беру мақсаты жҥйесінің жалпы 

мазмҧнына келер болсақ: 

– ЭЕМ жҧмысының жалпы қағидаларын тҥсіну; 

– бағдарламалаушы мен ақпараттық технологиялар саласындағы басқа 

мамандардың іс-әрекетінің мәнісі кӛрінісін елестету; 

– ақпарат тҥрлерін және оны ӛңдеу әдістерін білу; 

– алгоритмдер тҥрлері жайлы тҥсінік болу,  оларды жазу тәсілдерін (атап 

айтқанда, бағдарламалар туралы), алгоритмдердің кҥрделілігі туралы 

тҥсініктерінің болуы; 

– ойлауды автоматтандыру мҥмкіндіктері мен шектеулері жайлы 

білімдерінің болуы. 

Дамытудың негізгі мақсаттары екі ӛзара бірін-бірі толықтыратын ойлау 

стилін қалыптастыруға негізделген. 

1) Логикалық-алгоритмдік ойлау қабілеттілікте анықталады: 

– деректердің сипаттары мен іздеу жҥйелеріне сҧраулар туралы 

логикалық мәлімдемелер жасау; 

– ӛздерінің қиындықтарын талдау кезінде индуктивті және дедуктивті 

ойлау; 

– алгоритмдік тілде немесе бағдарламалау тілінде жазуға дейін ӛз 

ойларын ресімдеу. 

2) Жҥйелі-комбинаторлық ойлау белгілері: 

– Объектілер мен қҧбылыстардың тҧтастығын, ӛзара қарым-

қатынастарын кӛру; 

– бір мәселеде бірнеше қосымша кӛзқарас қалыптастыру мҥмкіндігі; 

– модельдерді қҧрастырудағы әртҥрлі пәндерден тҧжырымдамалық және 

қҧрал-жабдықтарды біріктіру мҥмкіндігі. Мысалы, алгебра тҧрғысынан 

функция – геометрия тҧрғысынан – қисық, ал информатика тҧрғысынан – 

дәлелдермен нәтижелерді есептеу алгоритмі. 
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Информатика пәнін оқытқанда, тәрбиенің мақсаттарына да қол 

жеткізіледі. Сонымен қатар, келесі жеке қасиеттер мен сапалар қалыптасады: 

– компьютерлік есептеулердің нәтижелеріне объективті кӛзқарас, яғни 

ӛз қабілеттерін бағалауда жылпы сынмен және ӛзін-ӛзі сыни тҧрғысынан қарау; 

– техникаға да, сондай-ақ ақпараттың ӛзіне де мҧқияттылықпен қарау, 

ӛзіндікі болса да, басқалардікі болса да; компьютерлік вандализм мен вирустың 

пайда болуының этикалық, моральды тҧрғысынан бас тартуы; 

– компьютерде жҧмыс нәтижелері туралы, мҥмкін қателіктер ҥшін, 

сондай-ақ компьютерлік деректер негізінде қабылданған шешімдер ҥшін жеке 

жауапкершілік; 

– ҥлкен қиындықтарды шешуде ҧжымда жҧмыс істеу қажеттілігін сезіну 

мен қабілетті болуы, ӛзінің еңбек ӛнімдерін пайдаланушыларға деген  

қамқорлық.  

ИОӘ курсы негізінде мектептегі информатика пәнін оқытуда мҧғалім, 

оқыту немесе болашақ маман болсын міндетті тҥрде жҧмысқа кіріспес бҧрын, 

еі алдымен ӛзекті, әрі басты нормативті қҧжаттарға жҥгінуі тиіс. Мҧндай 

қҧжаттардың бірі болып «Білім берудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік 

жалпыға міндетті білім беру стандарты» болып табылады. Бҥгінгі кҥнде 

жаңартылған білім беру мазмҧнына байланысты Қазақстан Республикасы 

Ҥкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы№ 1080 қаулысына(Қазақстан 

Республикасының ПҤАЖ-ы, 2012 ж., № 67, 958-қҧжат)2016  жылғы 13 мамыр 

№292 ӛзгерістер мен толықтырулар енгізілген болатын. Осы қаулы 2017 жылғы 

1 қыркҥйектен бастап қолданысқа енгізілді. 10. Стандарт кезең-кезеңімен 

қолданысқа 1) 2018 жылғы 1 қыркҥйектен бастап 10-сыныптарға;2) 2019 жылғы 

1 қыркҥйектен бастап 11 (12) сыныптарға енгізіледі. 

Стандарттың 2-ші пунктына сәйкесі білім алушылар мен 

тәрбиеленушілердің дайындық деңгейіне қойылатын талаптар ішінде 

Информатика пәніне қатысты келесідей талаптар қойылады. Информатика пәні 

міндетті пәндер қатарына кіреді және екі бағытта оқытылады: жаратылыстану-

математикалық пен қоғамдық-гуманитарлық.  Жаратылыстану-математикалық 

бағыт бойынша жалпы орта білім беру аяқталғанда білім алушы: 

1) формалды логика негіздерін; аналық тақша мен орталық процессордың 

негізгі функциялары мен қҧрамын, жҥйелік бағдарламалық қамтамасыз етудің 

міндеті мен негізгі функцияларын; деректер қорын басқару жҥйелерімен жҧмыс 

істеу негіздерін; программалық қамтамасыз етуді әзірлеу ҥшін ӛмірлік циклдің 

модельдерін; веб-бағдарламалау негіздерін, сондай-ақ веб-сайттарды жасау 

ҥшін деректер қоры теориясын; желілік хаттамаларды және Интернет 

жҧмысының қағидаттарын; деректер мен компьютерлік жҥйенің қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету ҥшін әзірленген қауіпсіздік шараларын біледі; 

2) компьютердің логикалық элементтерінің міндетін; позициялық және 

бейпозициялық санау жҥйелері арасындағы айырмашылықты; реляциялық 

деректер қорын ҧйымдастыру қағидаттарын; тҧрақты және жедел есте сақтау 

қҧрылғылары арасындағы айырмашылықты; желілік технологияның қызмет 
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етуінің негізгі қағидаттарын; тҧтынушы-сервер моделінің артықшылықтары 

мен кемшіліктерін тҥсінеді;  

3) әртҥрлі есептерді шешу барысында логикалық ӛрнектер мен 

амалдарды; бір санау жҥйесінен басқа санау жҥйесіне сандарды ауыстыру 

ережелерін; ақпараттық объектілерді жасау және ӛзінің жҧмыс нәтижелерін 

ресімдеу ҥшін ақпараттық-коммуникациялық технологияларды; ӛзінің 

жҧмысын тиімді ҧйымдастыру ҥшін мәтіндік және кестелік процессордың 

кеңейтілген мҥмкіндіктерін; деректер қорында сҧраныс қҧрастыру ережелерін; 

қҧжаттарды редакциялау мен сақтау барысында бҧлтты технологияларды; web-

сайттарды жасау барысында бағдарламалау элементтерін; желіде жеке 

қауіпсіздік және желі этикеті ережелерін қолданады;  

4) ақпаратты іздеу ҥшін бірнеше белгілер мен қатынас операторларын 

қолдану арқылы сҧранысты; есепті модельдеу, алгоритмдеу және 

бағдарламалау арқылы шешудің тиісті әдістері мен тәсілдемелерін анықтау 

ҥшін есепті; компьютерде ӛңдеу мен есептеудің қойылған міндетке 

сәйкестігінің нәтижелерін; анағҧрлым тиімдісін анықтау ҥшін әртҥрлі 

тәсілдермен есептерді шешу жолдарын талдайды; 

5) ӛзінің идеялары мен ойларын білдіру ҥшін әртҥрлі тҥрлерде ақпаратты; 

басқару формалары мен элементтері кӛмегімен деректер қорын; қолданушы 

міндеттерін шешу ҥшін веб-сайттарды жинақтайды;  

6) жобаны модельдеу мен әзірлеу барысында қойылған мақсаттарға 

сәйкес ӛз қызметінің нәтижелерін (нақтылық, ӛлшемділік, қол жетімділік, 

шынайылық, қатыстылық); бағдарламалау қҧралдарын қоса алғанда 

қолданыстағы бағдарламалық қамсыздандырудың артықшылықтары мен 

кемшіліктерін бағалайды[4]. 

Қоғамдық-гуманитарлық бағыттағы стандарттық деңгейде оқытылатын 

оқу пәндері бойынша жалпы орта білім беру аяқталғанда кҥтілетін нәтижелер. 

Информатика пәні бойынша.  

Жалпы орта білім беру аяқталғанда білім алушы: 

1) файлдардың негізгі форматтары мен оларды конвертациялау 

тәсілдерін; веб-бағдарламалау негіздерін, сонымен қатар веб-сайттарды жасау 

ҥшін деректер қоры теориясын; «электрондық сандық қолтаңба» тҥсінігін; 

деректер мен компьютерлік жҥйенің қауіпсіздігін қамтамасыз ету ҥшін 

әзірленген қауіпсіздік шараларын біледі;  

2) деректердің резервтік кӛшірмесінің қажеттілігін; тҧрақты және жедел 

жадыландыру қҧрылғылары арасындағы айырмашылықты; желілік 

технологияның қызмет кӛрсетуінің негізгі қағидаттарын; электрондық ҥкімет 

сайтының тағайындалуы мен мҥмкіндіктерін тҥсінеді; 

3) оқу қызметінде және ӛзін-ӛзі дамыту ҥшін сандық білім беру 

ресурстарын; ақпараттық объектілерді жасау және ӛзінің жҧмыс нәтижелерін 

ресімдеу ҥшін ақпараттық-коммуникациялық технологияларды; ӛзінің 

жҧмысын тиімді ҧйымдастыру ҥшін мәтіндік және кестелік процессордың 

кеңейтілген мҥмкіндіктерін; Web-парақшаларды жасау ҥшін арнайы 

редакторларды; Web-парақшаларды әзірлеуде ресімдеу стильдерін, 
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иллюстрацияларды, анимацияны, видеоны; қҧжаттарды редакциялау мен сақтау 

барысында бҧлтты технологияларды; желіде жеке қауіпсіздігі және желі этикеті 

ережелерін қолданады;  

4) оқуда және кҥнделікті ӛмірде сандық техниканы қолдану 

мҥмкіндіктерін; модельдер мен жобаларды әзірлеу ҥшін бағдарламалық 

қҧралдарды; ақпаратты іздеу ҥшін бірнеше белгілер мен қатынас 

операторларын қолдану арқылы сҧрау салуды; есепті модельдеу, алгоритмдеу 

және бағдарламалау арқылы шешудің тиісті әдістері мен тәсілдерін анықтау 

ҥшін есепті; компьютерде ӛңдеу мен есептеудің қойылған міндетке 

сәйкестігінің нәтижелерін; анағҧрлым тиімдісін анықтау ҥшін әртҥрлі 

тәсілдермен есептерді шешу жолдарын талдайды; 

5) ӛзінің идеялары мен ойларын білдіру ҥшін әртҥрлі тҥрлерде ақпаратты; 

қолданушы міндеттерін шешу ҥшін веб-сайттарды жинақтайды; 

6) жобаны модельдеу мен әзірлеу барысында қойылған мақсаттарға 

сәйкес ӛз қызметінің нәтижелерін (нақтылық, ӛлшемділік, қол жетімділік, 

шынайылық, қатыстылық); қолданылатын бағдарламалық қамтамасыз етудің 

артықшылықтары мен кемшіліктерін бағалайды[4]. 

 

1.3 Информатиканы оқу мен оқытудағы жаңа әдіс-тәсілдер 

 

Қазіргі заманғы ақпараттық динамизм, бҥкіл әлемде де, біздің елімізде де 

саяси және әлеуметтік-мәдени, білім беру салаларындағы қайта қҧруларға 

байланысты тҧлғаның қоғамда ӛзгеруіне және оларды оқытуда мҧғалімдер ҥшін 

жаңа әдіс-тәсілдерді меңгеру қажеттігін туындатып отыр. Мҧғалім ҥшін 

қойылатын жоғары талаптарқазіргі ӛмір жағдайындабарлық материалдық және 

рухани аспектілерде революциялық әсер етуде, сонымен қатар жалпы адамның 

қоғамда қоғамдық қатынастар жҥйесінде ӛзің-ӛзі анықтауға кӛп ықпал 

жасайды. Олай дейіміздің себебі, бҥгінгі жаңартылған білім беру жҥйесінде 

қолданысқа кеңінен еніп жатқан, әрі тәжірибе жҥзінде оң нәтижелерін беріп 

жатқан оқу мен оқытудағы жаңа әдіс-тәсілдер студент тҧлғасы бойында 

кӛптеген қасиеттерді, білімдерді, біліктер мен дағдыларды дамытады, жаңа 

қырынан кӛрсетеді, танымдық, әлеуметтік және эмоционалдық аспектіде 

ҧштастыра отырып жетілдіреді.  

Жаңашыл ҧстаздарды даярлауда, кретивті ойлау қабілеттері бар 

шәкірттерді оқытып тәрбиелеуде, ҚР батыл, әрі нақты қадамдар жасап келе 

жатыр. Бҧған дәлел ретінде Қазақстан Республикасында білім беруді дамытуға 

бағытталған және педагог қызметкерлердің біліктерін арттыруға негізделген 

Кембридж университеті мамандарымен бірлесіп қҧрған деңгейлік 

бағдарламалар ӛткізілуде. Бҧл бағдарлама ҚР-да білім беруді дамытудың 2011-

2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының мақсаттарымен және 

міндеттеріне сәйкес келеді. Бағдарлама артықшылығы мен басымдықтарыбілім 

беру саласындакӛшбасшы болып келе жатқан Финляндия, Сингапур және 

Ҧлыбритания сияқты прогресшіл елдердің заманауи мақсаттары мен 

қҧндылықтар жҥйесіне сай болуында.  
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Бағдарламаныңжетекші мақсаты әрбір ел ҥшін маңызды болып 

табылатын рухани, мәдени және адамгершілікқҧндылықтардың негізінде 

жастарды ӛз елінің мәдениетін қҧрметтеуге тәрбиелеу; екіншіден(бҧл да 

маңызды аспект) – жастарды жылдам ӛзгеріп жатқан әлемде ӛзіне сенімді және 

табысты болуға мҥмкіндік беретін дағдылары мен тҥсініктерін дамытуға, 

ӛмірлік жағдайларда ӛзбілімдерін қолдануға ықпалын тигізетін сын 

тҧрғысынан ойлауға ҥйретуді қамтиды[5]. 

Бағдарламаны іске асырудың тақырыптық мазмҧны ЮНЕСКО және 

Экономикалықынтымақтастық және даму ҧйымының (ЭЫДҦ) білім 

алушылардың функционалдықсауаттылығын дамыту жӛніндегі 

ҧсыныстарының негізгі қағидаттарымен ҥйлеседі, сондай-ақ олар Ҥшінші 

деңгей бағдарламасының жеті модулі мәнмәтінінде мектеп 

тәжірибесіндетабысты қолдануға ықпал ететін әдістемелік сипаттағы бірқатар 

жалпы ҧсыныстардан тҧрады[5]: 

 

 
 

Сурет 6 - Ҥшінші деңгей бағдарламасының жеті модулі 

 

Бағдарлама оқыту мен оқу ҥрдістерін жетілдіріп, дамыту мақсатында ӛз 

тәжірибесін жҥргізу ҥшінқажетті білімнің болуын кӛздейді және мҧғалімнің 

кәсіби ӛсуіне қойылатын заманауи талаптарға сай келеді. Бҧл тәсіл басты тӛрт 

қағидатқа негізделген және осылардың ішіндегі негізгісі «Балаларқалай 

оқиды?» қағидаты болып табылады да, ал қалған ҥшеуі тӛмендегі ҧғымдарды 

қамтиды. Олар: 

– нені оқыту керек? 

– оқытуды қалай қҧрылымдау керек? 

оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер; 

сын тҧрғысынан ойлауға ҥйрету; 

оқу ҥшін бағалау және оқуды бағалау; 

 оқытуда ақпараттық-коммуникациялық 
технологияларды пайдалану; 

 талантты және дарынды балаларды оқыту; 

 оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес 
оқыту және оқу; 

оқытуды басқару және кӛшбасшылық.  
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– Сіздің табысқа жеткендігіңізді қалай бағалауға болады? 

Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер сындарлы оқыту негізінде жҥзеге 

асырылады. Мҧнда әлеуметтік-сындарлылық тҧрғыдан оқытуды тҥсіну «Оқыту 

мен оқудағы жаңа тәсілдер» негізінде жатыр. Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер 

идеясында оқушылар/студенттер немесе білім алушылар оқу ҥрдісі кезінде 

ӛзіңе қажетті тҥсініктерді ӛздерінің зерттеу нәтижелері мен әлеуметтік қарым-

қатынасқа тҥсу арқылы алады, әрі белсенді білім алушылар рӛлінде болады. 

Бағдарламада аясында кӛрсетілгендей жаңа әдіс-тәсілдерді қолдану білім 

алушылардың диалогқа тҥсу арқылы диалогтік оқыту кӛмегімен, сонымен қатар 

метасана мен «Қалай оқу керектігін ҥйрету» сияқты мәселелер тӛңірегінде 

жҥзеге асырылады, яғни ол әлеуметтік-сындарлылық кӛзқарастармен тығыз 

байланыста болып отыр.  

Сын тҧрғысынан ойлау  модулі ерекшелігіне келер болсақ, бағдарламада 

ол екі бағытта қарастырылып, жҥзеге асыруды кӛзейді. Сын тҧрғысынан ойлау 

тек оқушы тҧлғасы бойында дамытылмайды, сонымен қатар мҧғалімге қатысты 

да жҥзеге асырылуы тиіс. Оқушы тҧлғасына келер болсақ, мҧнда оқушылар 

немесе білм алушылар әр тҥрлі ақпараттарды талдауға, оларды саралауға, 

ақпараттың ӛмірдегі шыңайылығын салыстырып, тексеруін, олардың 

маңыздылығын ажырата алуын, ӛзінің оқуына байланысты қажетті мәліметті 

сҧрыптай алуында және т.с.с. әрекеттерінде жатыр. Мҧғалім тҧлғасы бойында 

сын тҧрғысынан ойлау ол ӛзінің тәжірибесіне қатысты ойлану болып табылады 

десек те болады, яғни мҧғалім оқу ҥрдісі кещінде таңдап алған әдіс-тәсілдерінің 

тиімділігіне, нәтиже беруіне сын кӛзӛараспен қарап, келесі сабақтарда сабақта 

қайсы кезеңде оны қолдану қажеттілігін, маңыздылығын, жіберген қателіктерін 

сыни арқылы талдап отырады, сонымен қатар бағалау әрекеттеріне де сыни 

тҧрғысынан қарауды ҥйренеді.  

Оқу ҥшін бағалау және оқуды бағалау модулінде оқудың тиімді бағасын 

және оқыту ҥшін тиімді бағаны тҥсіну оқыту мен оқудағы барлықжаңа 

тәсілдермен тығыз байланысты. Балалар ӛздерінің тҥсініктерін қҧра алатын 

белсендіоқушылар болатын болса, онда мҧғалімдер ҥшін де, оқушылар ҥшін де 

осы тҥсініктің мәнінбілу қажет, ӛйткені ол оқуда алға қадам басуға және оған 

қолдау кӛрсету ҥшін керек. Соңғызерттеу жҧмыстары біздің ҧғымымызда 

қалыптастырушы бағалау ҥдерісінің едәуір дамуынажәне оны оқыту мен оқуды 

қолдау ҥшін пайдалану мҥмкіндігіне ықпал етті. Мҧғалімдер мен балалар ҥшін 

олардың қай мақсаттарға жеткісі келетінін білу маңызды, алол мақсатқа жету 

ӛлшемдерін тҥсінуді талап етеді[5].  

Келесі модуль ол – оқытуда ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды пайдалану болып табылады. Бҧл модульда мҧғалім оқу 

ҥрдісінде әр тҥрлі сандық технологияларды және АКТ қҧралдарын сабақ беруде 

тиімді, ҧтымды пайдалану қажет. Мҧнда АКТ-ны басты назарға алып сабақ 

ҥрдісін ҧйымдастыру деген сӛз емес, керісінше АКТ-ны кӛмекші қҧрал ретінде 

сабақта қолданып, оны педагогикалық, технологиялық және пәндік 

аспектілерінде қарастыру керек деген сӛз. АКТ-ны қолдануда оқушылар немесе 

білім алушылар қажетті ақпаратты дер кезінде алу, оған қатынау, оны 
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бағалау,сақтау, ӛндіру, ҧсыну, алмасу ҥшін қолданып, ақпаратты Интернет 

желісінде бірлескенжҧмысқа қатысу ҥшін жібере білуі де керек.  

Келесі модуль - талантты және дарынды балаларды оқыту. Бҧл модуль 

маңыздылығы басқа модульдер сияқты басты назарды алады. Себебі, ҚР-ның 

болашақта жарқырап дамыған елдер қатарында орын алуы ҥшін біз таланты 

және дарынды балалардың қабілеттерін дер кезінде ашып, оларды оқыту 

кезінде ҥнемі дамытуымыз қажет. Әрине, талантты және дарында оқушыларды 

анықтаудың алуан тҥрлі олимпиадалары мен конкурстары бар деуімізге 

болады, бірақ бҧл жеткіліксіз, мектеп қабырғасында кҥнделікті білім алып 

жатҧан оқушылар арасында бәрін мҧндай шаралар арқылы қамту мҥмкін емесе. 

Сол себептен, сабақ беру кезінде олардың таланттарын, дарындылықтарын 

ашып, ҥнемі жетілдіру қажеттілігі туындайды. Талантты және дарынды 

оқушыларға білім беруді дамытуда инклюзивті тәсілі басшылыққа алынып 

отыр, осындай балаларды анықтауда біршама ой-пікірлер мен зерттеулер де  

жатыр. Аталған модульде мҧғалім жаппай сҧрақтар мен тапсырмаларға ғана 

сҥйенбей, сонымен қатар олардың қажеттіліктерін қанағаттандыратын оқыту 

мен оқудың сараланған стратегияларын да таңдаужӛнінде кӛп ойлану қажет.  

Жеті модульдің тағы бір маңызды модульдарының бірі – ол 

оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және оқу. Бҧл модуль 

алдындағы талантты және дарынды балаларды оқыту модулімен тығыз 

байланысты. Себебі, бҧл екі модуль оқушылардың қажеттіліктерін 

қанағаттандыруғабағытталған және сараланған оқытуға қатысты болып отыр. 

Бірақ та бҧл модуль оқушылар дамуыныңоқудың қолжетімділігі дәрежесін 

анықтайтын кезеңдеріне қатысты және «Оқыту меноқудағы жаңа тәсілдер» 

модулімен ӛзара байланысты болып келеді. Әр тҥрлі жастағы 

балалардабайқалатын метасана деңгейі, балалардың жас шамасына бейімделген 

сындарлы диалогтіынталандыру стратегиясы, әр жастағы балалар мҥмкіндігіне 

сай беріледі. Сонымен қатар, бҧл модуль«Оқу ҥшін бағалау және оқуды 

бағалау» модулімен де байланысы бар, яғни әртҥрлі жаста ӛзін-ӛзі бағалау ҥшін 

жауапкершілікті талап ету тҧрғысынан. 

Жеті модульдің соңғы модульдерінің бірі – оқытуды басқару және 

кӛшбасшылық болып табылады. Бҧл модульда мҧғалім тарапынан кӛп зерттеу 

мен бақылау, бағалау әдістерін тиімді пайдалану қажет етіледі, себебі 

кӛшбасшылықмҧғалім енгізетін ӛзгерістер тарапынан қарастырылады. 

Сондықтан мҧғалім кӛшбасшылығынәр деңгей қырынан қарастыру мақсатында 

бағдарламада жеке модульретінде белгіленген. Сонымен қатар, бҧл модульда 

мҧғалім тҧлғасымен бірге қарастырғанда оқушылар тарапынан да 

кӛшбасшылық белгісі бар оқушылар тҧлғасын анықтау мен олардың жҧмысын 

тиімді ҧйымдастыру да кӛзделеді. Ол ҧшін мҧғалім ӛз кезегінде әдіс-

тәсілдердің тиміділігіне, ҧтымдылығына зерттеушілік сипатта қарау керек.  

Жоғарыда сӛз еткен бағдарлама негізін қҧрайтын жеті модуль мазмҧнына 

байланысты нәтижесінде мҧғалім тиімді оқытуға арналған жоспарлауды қҧру 

білуі қажет, яғни қысқаша және нақты айтсақ: 

– Оқытудағы уәждеу тәсілдерін; 
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– Барлық тыңдаушыларды жҧмысқа тарту және тапсырма беруді; 

– Мониторинг, бағалау және кері байланысты; 

– Бағалау әдістерін тиімді пайдалану деген сӛз.   

 

1.4 Педагогикалық колледжде «Информатиканы оқыту әдістемесі» 

курсы мазмҧны мен орны 

 

Педагогикалық колледждің оқу жоспарына сәйкес «Информатиканы 

оқыту әдістемесі» курсы жоғарғы курстарда жҥргізіледі. «Информатиканы 

оқыту әдістемесі» курсына 162 сағат саны бӛлінген. Олардың ішінде 96 дәріс 

сабағына, 46 практикалық сабаққа арналған. Курстың бекітілген жҧмыс 

жоспарына сәйкес келесі тақырыптық сызықтар қамтылған:  

- Ақпарат және ақпараттық процесстер сызығы, 

- Ақпаратты ҧсыну сызығы, 

- Компьютер сызығы, 

- Формализациялау және модельдеу сызығы, 

- Алгоритмдеу және бағдарламалау сызығы, 

- Ақпараттық технологиялар сызығы. 

Тақырыптық сызықтарға байланысты бҥгінгі кҥнде орта білім беру 

мекемелерінде бірқатар пәндерді, соның ішінде информатика пәнін ағылшын 

тілінде оқушыларға меңгерту мақсаттары да алдыға қойылып отыр, сол 

себептен информатика пәнін оқытуда педагогикалық колледждің болашақ 

мамандары бҧл курсқа, бҧл тақырыптық сызықтарға ағылшын тілінде 

меңгеруіне зор мән беруі керек, әрі нақты қадамдарды біртіндеп жасауы тиіс.   

Қазақстан Республикасының Президенті Нҧрсҧлтан Назарбаев ҥштілділік 

туралы бірқатар ресми жиындардасӛз қозғап кеткен. Сонымен қоса, 2015 жылы 

ӛткен Қазақстан Халқы Ассамблеясының XXII-ші сессиясында да ҥштілділік 

мәселесіне толықтай тоқталып кеткен. 2006 жылы Қазақстан Халқы 

Ассамблеясының ХІІ -ші сессиясында бҧл идея ең алғаш рет айтылған. Ол 

кезде Мемлекет басшысы Нҧрсҧлтан Назарбаев кем дегенде ҥш тілді білу біздің 

балаларымыздың болашағы ҥшін ӛте маңызды деп атады.  

2007жылғы «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» атты Жолдауында 

Нҧрсҧлтан Назарбаев «Ҥштілділік» жобасын кезең-кезеңмен жҥзеге асыра 

бастау керектігін ҧсынған болатын. «Әлемде Қазақстан халқы ҥш тілді білетін, 

жоғары білімді ел ретінде танылуы керек. Бҧл: қазақ тілі – мемлекеттік тіл, 

орыс тілі – ҧлтаралық қатынас тілі және ағылшын тілі – жаһандық 

экономикамен сәтті ықпалдасудың тілі», – деген еді Президент.Президент 

қазақстандықтар мемлекеттік тілді одан әрі дамытып, орыс тіліне қолдау 

білдіріп, ағылшын тілін меңгерулері керек дегенді айқындап кетті[6]. 

Мемлекет басшысы білім және ғылым министрлігі мен мәдениет және 

спорт министрлігіне бірлесіп «Ҥш тілде білім беруді дамыту жол картасын» 

дайындауды тапсырған болатын. Онда Мемлекет басшысы «ҥш тілді білу ойдан 

шығарылған дҥние емес, бҧл қажеттілік», – деген еді[6]. 
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Бағдарламалық қҧжатта 2015-2020 жылдарға 7 стратегиялық бағыт 

қарастырылған:  

– заңнамалық базаны қҧру,  

– ҥш тілде білім беру мәселелері бойынша ғылыми қызмет,  

– ҥш тілде білім беруді әдістемелік қамтамасыз ету,  

– мамандарды дайындау және білімді жоғарылату,  

– ҥш тілде білім беруді институционалды қолдау,  

– ҥш тілде білім беруді ақпараттық қолдау, сонымен қатар білімді 

қаржыландыру[6]. 

Мектеп информатикасын ағылшын тілінде оқытуға дайын болуы ҥшін 

біз, яғни оқытушылар жҧмыс орындарымызда, колледждерде, ЖОО-да сол 

пәнді оқыту әдістемесінен бастауымыз қажет. Педагогикалық колледжде 

информатиканы оқыту әдістемесі курсы қазақ, орыс тілдерінде жҥргізілуде. 

Сол себептен, Әдістемілк қҧраллық жҧмыста информатиканы оқыту әдістемесі 

курсын пәндік-тілдік интеграцияланған оқыту тәсілі негізінде қарастырып 

оқыту зерттеу нысанына алынып таңдалды. Пәндік-тілдік интеграцияланған 

оқыту тәсілін жҥзеге асыруда CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

технологиясы негізге алынды. CLIL технологиясының негізі мен қолдану 

әдістемесін диссертаци жҧмысының 2-ші бӛлімінде толығырақ қарастырып 

кетеміз.  
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2 Кӛптілді білім беру теориясы, тәжірибесі мен жағдайына талдау жасау 

 

«Кӛптілді білім» термині ӛткен ғасырдың 90-шы жылдарының басынан 

бастап әлемде кеңінен қолданылып келеді. Билингвизм немесе екі тілде сӛйлеу 

- бҧл екі тілдің еркіндігі мен функционалды қолданылуы. Екі тілде білім беру - 

екі тіл қатарынан қолданылатын мақсатты процесс; яғни екінші тіл оқыту 

пәнінен оқыту қҧралына айналып, оқу пәндерінің біразы екінші тілде 

оқытылады[7]. 

Бҥгінгі кҥні Қазақстандағы кӛптілде білім берудің ӛзектілігі оның 

жаһандануымен, әртҥрлі гуманитарлық мақсаттарды іске асыруымен және 

адамзаттың ҧлы проблемаларын шешумен байланысты. Шетел тілі қарым-

қатынас қҧралы ретінде емес, кәсіби және когнитивті сала ретінде қажет. Соңғы 

уақытта кӛп тілде оқыту мәселесі жиі талданады, осы технологияның ӛзектілігі 

мен прогрессивтілігі расталуда. Кӛптілде оқытуды кӛптеген ғалымдар оқу 

мекемесінде шет тілін оқытуды тиімді тҥрде қалыптастырудың бірі ретінде 

таниды және осы мәселе кӛптеген ғалымдардың назарын аударуда. 

Біздің елімізде кӛптілде білім беру проблемаларын зерттеу ҥшін және 

оны жҥзеге асыру ҥшін тҥрлі деңгейдегі оқу орындарының білім беру 

жҥйесінде тҥрлі модельдер мен жобалар жасалуда және тҥрлі ғылыми-

әдістемелік орталықтар қҧрылуда. Кӛптілде білім беру 

мәселелеріменайналысатын ғалымдар қатарына Р.Алиева, Е.М. Верещагин, 

Н.Каже, В.Г. Костомаров, У.М. Макей, М.Н.Певзнер, М.Сигуан, А.Г.Ширин, 

С.B. Baker, J.A. Banks, H.B. Beardsmore, M.Blanc, A.Camilleri, L.Carrol, 

J.A. Fishman, F.Genesee, K.Hakuta, J.Hamers, A.Housen, S.P. Jones, T. Skutnabb-

Kangas кіреді. Аталмыш ғалымдардың еңбектеріне тілдік білім берудің 

шарттары мен нәтижесі, кӛп мәдениетті әлемде кӛптілде білім берудің 

маңыздылығы, әлемнің тҥрлі елдерінде кӛп тілде білім беруді ҧйымдастыру 

тәжірибесі мен синтезі, кӛп тілдегі бағдарламалар мен модельдердің 

әмбебаптылығы және кӛп тілде білім беруді ҧйымдастырудың дидактикалық 

және әдістемелік аспектілері кӛрсетілген.  

Кӛптілді білім беру саясаты «Қазақстан Республикасының 2015 жылға 

дейінгі білім беруді дамыту тҧжырымдамасында», Қазақстан Республикасының 

«Білім туралы» Заңында белгілі мақсат пен міндеттер аясында ӛз кӛрінісін 

тапқан: 

- әлемдік білім беру кеңістігіне ықпалдастырылған және жеке тҧлға мен 

қоғамның қажеттіліктерін қанағаттандыратын кӛпдеңгейлі ҥздіксіз білім 

берудің ҧлттық моделін қалыптастыру ҥшін білім беруді дамытудағы 

стратегиялық басылымдықтарды анықтау; 

- азаматтық пен патриотизм, ҧлтжанды қасиеттер бойына дарыған 

шығармашылық, рухани және кҥш-қуат мҥмкіндіктері; даралығы дамыған 

тҧлғаны қалыптастыру; 

- отандық және әлемдік мәдениеттің жетістіктеріне баулу; қазақ халқы 

мен республиканың басқа да халықтарының тарихын, әдет-ғҧрпы мен 

дәстҥрлерін зерделеу; мемлекеттік тілді, орыс, шетел тілдерін меңгерту; 
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- оқытудың жаңа технологиялары, оның ішінде кредиттік, қашықтықтан 

оқыту, ақпараттық- коммуникациялық технологияларды енгізу және тиімді 

пайдалану [8-9]. 

Осы қатарда шетел тілінен білім берумен тікелей байланысты «Қазіргі 

заманғы тілдер: ҥйрену, оқыту, бағалау. Жалпыеуропалық қҧзырлық» атты 

қҧжаттың негізінде дайындалған «Қазақстан Республикасында шетел тілінен 

білім беруді дамыту тҧжырымдамасын» атап ӛтуге болады. Тҧжырымдаманың 

негізгі мақсаты - шетел тілдерінен білім берудің маңызды бағыттарын анықтай 

отыра, ҥздіксіз және сабақтастық білім берудің ҧлттық деңгейі мен моделін 

ҧсыну. Бҧл Қазақстанның кӛптілді әлемдік білім беру кеңістігіне кірігуін 

қамтамасыз ететін болады. Осы орайда атқарылатын іс- шаралар халықаралық 

стандартқа сай шетел тілдерін меңгеру деңгейінің сапалық кӛрсеткіштеріне 

жетуді талап етеді [10]. 

Біздің елімізгеқарағанда еуропалық елдер оқу ҥрдісінде кӛптілді білімді 

қолдану тәжірибесіанағҧрлым маңызды және дамыған. Кӛптілді білім беру 

жҥйесі бар елдерге тек Канада, Бельгия, Швейцария ғана емес, сондай-ақ, 

Америка Қҧрама Штаттары да ҧлттық азшылықтардың ҥстемдік тілдік ортаға 

интеграциялануының жарқын ҥрдісі жҥріп жатыр. 

Кӛптілдітілде білім беруді дамыту мәселесін жоюдың бір жолы - 

ағылшын тілін жан-жақты, тереңдетіп оқыту. Білім алушыларға ағылшын тілін 

жетік меңгертуге қатысты барлық шараларды жҥзеге асыру. Атап кететін 

болсақ, тіл деңгейін тереңдету, әр тҥрлі ағылшын тілін меңгеру деңгейін 

анықтайтын халықаралық емтихандарға дайындық жасау курстарын және 

тілдік орта ҧйымдастыру. 

Қоғамның қазіргі дамуында интеграция мен жаһандану ҥрдістері тҥрлі 

елдердің, соның ішінде Қазақстан Республикасы білім беру жҥйесіндегі 

ӛзгерістерді кҥшейтуде. «Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім 

беруді дамыту тҧжырымдамасына»сәйкес кәсіптік білім берудегі басым 

міндеттердің бірі «жоғары білім беруді интернационализациялау» болып 

табылады. 

Тәжірибе кӛрсеткендей, қазақстандыжоғары оқу орындарында оқу пәні 

ретінде шет тілі тілдік емес цикл пәндерінен оқшаулануда, бҧл шет тілі 

бойынша студенттердің білім деңгейінің тӛмендігіне әкеледі. Алайда, қазіргі 

уақытта бірінші кезекте студенттер арасында жоғары білім беру саласындағы 

академиялық ҧтқырлық пен интеграциялық ҥдерістерді дамыту негізінде 

туындаған шет тілдерін білуқажеттілігі ӛткір тҧр. Бҧл міндетті орындау ҥшін 

«шет тілдерінде, ең алдымен ағылшын тілінде білім беру бағдарламаларын 

кӛбейту керек». 

Осыған байланысты, терең білім мен ӛзін-ӛзі тану, мәдениетаралық 

қарым-қатынас және кӛп мәдениетті білімділік әлемін тҥсіну қҧралы ретінде 

жҧмыс істейтін кӛптілді оқыту модельдеріне қатынау ӛте ӛзекті болып отыр. 

Сонымен қатар, кӛптілділік адамның когнитивтік қабілеттерін жетілдіруге және 

дамытуға әкеледі. Рас, бҧл кӛзқарас салыстырмалы тҥрде жақында пайда 

болды. 



30 
 

Кӛптілді білу мен жеке тҧлғаның интеллектуалды дамуы туралы мәселе 

тарихында шартты тҥрде ҥш кезеңге бӛледі: «жағымсыз», «бейтарап» және 

«оң». Кӛптілдікке қатысты теріс кӛзқарастар кезеңінде кӛптілді оқушылардың 

интеллектуалды даму деңгейі монолингвизмдердің даму деңгейінен тӛменірек 

болатыны туралы идея. Осы тҧжырымның негізгі дәлелі - монолингвистикалық 

және кӛптілде оқитын студенттер арасында ӛткізілген IQ тестінің 

нәтижелері.Бірақ кейінгі зерттеулеркӛптілділіктің теріс жақтары жайлы 

тҧжырымдамаларды кҥмәнға шығара бастады.  Кӛптілділікке оңды кӛзқараспен 

қарау мерзімі оның теріс, тіптен бейтарап та емес, керісінше, адамның ойлау 

дағдыларын жақсартуға және дамытуға әкелетіндігін растай тҥсті.  

Кӛптілділік жеке тҧлғаның интеллектуалдық дамуына оң әсерін тигізетін 

эмпирикалық дәлелдерді ескере отырып, кӛптеген ғалымдар бҧл қҧбылысты 

теориялық тҧрғыда әр тҥрлі когнитивті теориялар негізінде тҥсіндіруге 

тырысты. 

Кӛптілділіктің танымдық теорияларының дамуына елеулі ҥлес қосқан 

ресейлік және шетелдік ғалымдар Л.С. Выготский, В.А. Артемов, Н.И. Жинкин, 

А.А. Леонтьев, Л.В. Шерба, Б.В. Беляев ішкі танымдық ҥдерістерді екінші тілде 

ойлау мен сӛйлеу арасындағы қарым-қатынас мәселелерін зерттеген. Бҧл 

мәселеде екі балама кӛзқарас бар: 

- біріншісі, екінші тілдегі ойлау мен сӛйлеу жеке және тәуелсіз ҥрдістер 

болып табылады (В.А. Артемов, С.К. Шаумян); 

- екіншіден, екінші тілдегіойлау мен тіл арасындағы байланыс бір-бірінен 

ажырамас (Л.С. Выготский, Н.И. Жинкин, А.А. Леонтьев, Б.В. Беляев). 

Шетелдік ғалымдар екі тіл жҥйелерінің ӛзара әрекеттесу мәселесіне назар 

аударды. Екітілділіктіңкогнитивті теориясы («Баланс теориясы», «Әуе шарлары 

теориясы») оқшаулану, екі тҥрлі тілдің жҧмыс істеуінің тәуелсіздігі, сондай-ақ, 

олардың орналасуының шектеулі кеңістігі туралы пікірлерге негізделген. 

Кейіннен бҧл кӛзқарастар балама идеялармен алмастырылды. Олардың ішінде 

«Айсберг теориясы», «Шектеулер теориясы», J.Cummins-тің «BІCS/CALP 

теориясын» ерекше атап ӛтуге болады.  

Енді J.Cummins-тің «BІCS/CALP теориясына»терең шолу жасайық. 

Ауызша сӛйлеумен академиялық тілдердің айырмашылығын қарастыру ҥшін 

екі аспектіні алған: BICS (basic interpersonal communicative skills) - кҥнделікті 

тілдесудің негізгі коммуникативті дағдылары және «CALP» (cognitive/academic 

language proficiency) - кҥнделікті тідесу жағдайларынан тыс қажетті 

когнитивтік / академиялық тілдік қҧзыреттілік. 

J.Cummins ӛзінің ғылыми жҧмыстарында BІCS және CALP арасындағы 

айырмашылықтарды бейнелеу ҥшін айсберг образын алған (Сурет 7). 
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Сурет 7 -J.Cummins BІCS/CALP теориясы 

 

BICS кҥнделікті тілдесудің негізгі коммуникативтік дағдылары 

(грамматика, айтылу, лексика) «айсбергтің»кӛрінетін бӛлігінде орналасқан, ал 

тӛменде CALP қҧзыреттіліктері орналасқан. 

Cummins BICS және CALP арасындағы айырмашылықтарын бейнелеу 

ҥшін Блумның когнитивті дағдылар таксономиясын пайдаланады. Беттің 

жоғарғы жағында BICS-мен байланысты білім, тҥсіну және қолдану сияқты 

тӛменгі ретті дағдылары орналасса, ал тӛменде CALP қҧзыреттілігіне қатысты 

талдау, синтез, бағалау сияқты жоғары деңгейлі ойлау дағдылары орналасқан. 

Cummins еңбегі BICS / CALP теориясына негізделген екі факторлы 

байланыс моделінҧсынған. Бҧл модель жоғары оқу орындарында кӛптілді 

оқытудың жобаланушы моделінің теориялық негізі болып табылады (Сурет 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 8 -J.Cummins екі факторлы байланыс моделі 

 

 

Білім 
Түсіну 
Қолдану 

Талдау 
Синтез 
Бағалау 

Айтылу 
Лексика 
Грамматика 

Семантикалық 
мән 
Функционалдық 
мән 

Surface 

Когнитивті дағдыларды қолдануды 
талап ететін тілдесу 

Кв.1 Кв.2 

Кв.4 Кв.3 

Контексті- шартты 
тілдесу 

Когнитивті дағдыларды қолдануды 
талап етпейтін тілдесу 

Контексті -шартсыз 
тілдесу 
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Бірінші фактор - студенттерге ҧсынылатын контекстік қолдаудың 

шарасы. Екінші фактор - коммуникативтік іс-әрекеттерді жҥзеге асыруға 

қажетті танымдық дағдыларды дамытудың керекті деңгейі. 

Тілді ҥстіртін меңгеру немесе басқаша айтқанда, кҥнделікті тілдесудің  

негізгі коммуникативтік дағдылары бірінші квадрантта. Яғни BICS - когнитивті 

дағдылар мен тілдесу дағдыларын қажет етпейтін контексті-шарттыболса, ал 

танымдық / академиялық тілдің қҧзыреттілігі (CALP) тӛртінші квадрантта - бҧл 

когнитивті дағдылар ментілдесу дағдыларын пайдалануды талап ететін 

контексті-шартсыз. 

Бҧл модельдің мақсаты BICS және CALP табысты меңгеру болып 

табылады және ол табыс оқытушы ҧсынған контекстік қолдау мен когнитивті 

дағдыларды пайдалануды талап ететін тапсырмаларды қолдануға тәуелді 

болады [11]. 

 

2.1 Оқытудағы интеграцияланған пәндік-тілдікәдіс 

 

Студенттерді оқытудың тиімді әдістерінің бірі еуропалық ғалымдар 

ҧсынған - CLIL әдісі.  CLIL (Content and Language Integrated Learning) - пән мен 

тілді кіріктіріп оқыту. Болашақ мамандарды кәсіби даярлау процесінде пән 

интеграциясы мен тілді оқыту идеясына негізделген болып 

табылады.CLILәдісі, біріншіден, студенттерді бір уақытта шет тілі мен пәнді 

ҥйрену мҥмкіндігімен қамтамасыз етсе, екіншіден, шет тілін ҥйрену ҥшін оқу 

жоспарына қосымша сағат ендіруді талап етпейді. Бҧл жоғары және орта 

арнайы оқу орындарында кәсіби мамандар даярлау интенсификациясына ӛз 

септігін тигізеді. 

Бҧл әдістің теориялық негізіЛ.С. Выготскийдің ойлау мен сӛйлеудің ӛзара 

байланысы теориясына, J.Cummins-тің BІCS/CALP теориясына жәнеБлумның 

когнитивті дағдылар таксономиясына негізделген.CLILәдісінің тҥпкі мақсаты 

студенттердің алдыңғы тәжірибесі мен пәндік саласындағы жеке 

қызығушылықтарын интеграциялау арқылы студенттер бойында CALP 

қалыптастыру. Л.С. Выготскийдің, J.Cummins-тіңжҧмыстарын және Блумның 

когнитивті дағдылар таксономиясын жете зерттеу нәтижесінде CALP дегеніміз  

- екінші тілде жоғары ретті ойлау дағдылары мен оларды вербализациялау 

қҧралдарын синтездеуге бағытталған когнитивті/академиялық тілдік 

қҧзыреттіліктер деп қорытынды жасалды. 

CLIL әдісінің дәстҥрлі оқыту әдістерінен бірнеше артықшылықтарынатап 

ӛтуге болады. Біріншіден, студенттер толығымен тілдік ортада болады, себебі 

олар жеткілікті мӛлшерде тілдік материалдардан ӛтеді. Екіншіден, пәндік 

терминологияға байланысты студенттің сӛздік қоры, оның шеберлігі мен 

академиялық шет тілін қолданудағы дағдылары дамиды. Ҥшіншіден, CLIL 

ғылыми ҧғымдарды терең тҥсінуге кӛмектеседі, студенттерге ғылыми 

тҧжырымдаманы тҥсінуге оңайға тҥседі, ӛйткені терминді есту және оны тиісті 

ғылыми тҧжырымдамамен байланыстыру бір мезгілде жҥзеге асады. 
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CLIL-ды қолдану барысында шет тілі мен тілдік емес циклдағы пәнді оқу 

кезінде пайда болатынкогнитивті ҥдерістердің ӛзара әрекеттесуі орын алады. 

Мысалы, математика немесе информатика саласына қатысты пәндердің бірін 

алатын болсақ, студенттің ойлау қабілеттерін дамыту және және екінші тілді 

ҥйренуге ынталандыратын позитивті синергетикалық әсер береді. 

CLIL модельдеу келесі дидактикалық принциптермен реттеледі (Сурет 9): 

 

 
 

Сурет 9 - Интеграцияланған пәндік-тілдік оқытудың дидактикалық принциптері 

 

D.Coyle әзірлеген 4 «С» принципі пәндік-тілдік интеграцияланған оқыту 

теориясының кӛшбасшысы болып табылады. CLIL 4 компонентке негізделген: 

Сontent (мазмҧн), Сommunication (коммуникация), Сognition (таным), Сulture 

(мәдениет). 

Осы аталған компоненттердің әрқайсысы келесі кестеде сипатталған: 

 

Кесте 1 -4 «С» принципі 

 

Мазмҧн Нені оқыту? Білім алушылар қандай жаңашылдыққа 

ҥйренеді? Оқытудың мақсаты мен міндеттері. Оқыту 

нәтижелері. 

Коммуникация Сабақ барысы ҧйымдастырылатын және тапсырмалар 

берілетін жҧмыс тілі. Арнайы сӛздік. Сӛйлесу тҥрі. 

Грамматиканы тексеру қажеттілігі (мысалы, уақыттың 

етістік формаларын қолдану немесе салыстырмалы және 

артық сын есімдердің формаларын пайдалану). 

Талқылауды және дебаттарды қолдану. 

Таным Дҧрыс жауаптарды алдын ала болжау ҥшін қандай 

сҧрақтар болу керек? Талқылауға қандай сҧрақтар 

дайындау керек? 

Тіл және мазмҧнға кӛңіл аудару ҥшін қандай 

психикалық дағдылар қажет? 
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1-кестенің жалғасы 

Мәдениет Тақырыптың мәдени астары қандай? 

Айрықшаланатын ерекшелігі мен жеке қасиеттері, ӛзін-

ӛзі бағалауы. 

Сабақта жоспарланған барлық материалдарды қалайша 

ҥйлестіру керек? 

 

CLIL сабақтарында тіл білімі мен пәндік білімнің дамуы бірдей маңызды, 

кӛбінесе бҧл әдіс негізінде жҥргізілетін сабақ тӛрт сатыға негізделген: 

1. Мәтінді ӛңдеу. Кӛрнекі мәтін оқығанды визуализациялау ҥшін 

иллюстрациялар болуы керек. Шет тіліндегі мәтінмен жҧмыс жасаған кезде 

студенттерге мәтіннің қҧрылымдық таңбалануы қажет (жолдарды 

нӛмірлеу,абзацтар, тақырыптар, тақырыпшалар), бҧл мәтінмен жҧмыс істеуді 

әлдеқайда жеңілдетеді. 

2. Алынған білімді ҧғыну және ҧйымдастыру. Мәтіндер жиі сызба тҥрде 

ҧсынылады, бҧл студенттерге мәтіннің идеясын және онда ҧсынылған 

ақпаратты анықтауға кӛмектеседі. 

3. Мәтінді тілдік тҥсіну. Оқушылар мәтіннің идеясын ӛз сӛздерімен 

жеткізе алады деп кҥтіледі. Студенттер қарапайым тілдік қҧралдарды да, 

немесе одан да ілгеріленген қҧралдарды да қолдана алады, оларда лексика 

қолданылатын айқын градация болмауы керек, бірақ мҧғалім тақырыпты және 

пәнге сәйкес келетін белгілі бір лексикалық бірліктерге назар аудару керек. 

Бірақ мҧғалім кейбір арнайы сӛздікке ғана емес, кейбір әмбебап тілдік 

бірліктерге де назар аударуы керек: фразалық етістіктер, тҧрақты ӛрнектер, 

шырайларжәне т.б.  

4. Студенттерге тапсырмалар 

Тапсырмалароқушылардың оқу деңгейіне, оқыту мәндеттеріне және 

студенттердің қалауына байланысты болуы керек. Тыңдалымға арналған  

тапсырмалар мысаларының тізімі: 

- тыңдаңыз және диаграмма, кесте, картаны және т.б. қҧрыңыз; 

- тыңдаңыз және кестені толтырыңыз; 

- тыңдаңыз және нақты ақпаратты табыңыз (кҥні, орны, уақыты) ; 

- тыңдаңыз және абзацтарды дҧрыс ретпен қойыңыз; 

- тыңдаңыз және анықтаңыз, мысалы, кім сӛйлеп тҧр, іс-әрекет қай жерде 

болып жатыр және т.б.; 

- тыңдаңыз және әрекеттер ретін анықтаңыз (мысалы, нҧсқау) ; 

- тыңдаңыз және мәтіндегі бос орындарды толтырыңыз. 

Мәтіндер пәнге бағдарланған болуы керек, тек осы жағдайда тақырып пен 

тілдің қҧзыреттілігі дамиды. 

«Сӛйлеудің» мысалдары: 

- мәселенің қойылымы: сҧрақ-жауап, термин-айқындау, дербес-бҥтін; 

-бос орындарды толтыру тапсырмалары,әдеттесҧрақтардан тҧратын жеке 

беттер таратылады; 

-нақты ақпаратты іздеуге арналған тапсырмалар; 
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-сӛздерді табуға арналған ойындар; 

-сыныптасауалнама жҥргізу; 

-мәтін бойынша 20 сҧрақ қою және әртҥрлі сҧрақтардың визуалды 

сызбасын алдын ала дайындау; 

- жҧмыстыңкӛрнекілікпен ресімделген  ауызша презентациясы. 

Қорытындылай келгенде, тілдік компонент тҧрғысынан, CLIL-да шет тілі 

мҧғалімі ҥшін жаңа ештеңе жоқ екенін атап ӛткен жӛн. Жалғыз айырмашылық - 

шет тілінің оқытушысы пәндік оқытушы болуы керек немесе пән оқытушысы 

ӛзінің пәнін шет тілінде жҥргізе алуы керек. Оқытушының әмбебаптылығы 

CLIL әдісінің негізі болып табылады[12].  
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3 КОЛЛЕДЖДЕ ПӘНДІ АҒЫЛШЫН ТІЛІНДЕ ОҚЫТУ МОДЕЛІН 

ЖҤЗЕГЕ АСЫРУ («ИНФОРМАТИКАНЫ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ» ПӘНІ 

МЫСАЛЫНДА) 

 

3.1 Интеграцияланған пәндік-тілдік әдіс негізінде ағылшынша оқытуды 

модельдеу 

 

Соңғы жылдары интеграцияланған пәндік-тілдік әдіс Қазақстанда да 

анағҧрлым танымал болып келе жатқаны белгілі. Еліміздің қазіргі заман 

талабына сай 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 шетел тілін оқып ҥйренуді 

қамтамасыз етуге тиіс», — деп кӛрсетілген [9]. 

Осыған орай, Шығыс Қазақстан гуманитарлық колледжінде де ағылшын 

тілін оқып ҥйренуді қамтамасыз ету шаралары алға қойылған.  

Педагогика ғылымында педагогикалық модель қҧрылымына мақсатты, 

мазмҧнды, процессуалды және қорытынды-бағалау компоненттерінің 

жиынтығынан тҧрады. 

Жоспарланған модельдің стратегиялық мақсаты колледжде жасанды 

тілдік орта жағдайында студенттердің қазақ-ағылшын билингвизмі ӛнімділігін 

қалыптастыру болып табылады. 

Тактикалық мақсаты студенттердің ағылшын тілінде пәнді оқыту 

процесінде пәндік-тілдік қҧзыреттіліктерді қалыптастыру болып табылады. Бҧл 

ҧғым пән саласы бойынша оқу-танымдық қызметті жҥзеге асыру ҥшін шет тілін 

қолданудағы студенттердің қабілеті мен дайындығын қамтитын жеке тҧлғаның 

интегративтік мінездемесі болып табылады.  

Бҧл зерттеу жҧмысында шет тілін пайдалана отырып, оқу-танымдық оқу 

қызметін жҥзеге асыруға қабілеттілік пен дайындығын ескеретін, жеке 

тҧлғаның интегративті сипаты ретінде қарастырылатын 

«когнитивті/академиялық тіл қҧзіреттілігі»деген ҧғым енгізілді. 

Когнитивтік/академиялық тіл қҧзіреттілігінің қҧрылымы ҥш компонентті 

қамтиды: когнитивті компонент, академиялық компонент, тілдік компонент.  

Когнитивті компонентоқитын пән бойынша жоғары ретті ойлау дағдыларының 

(талдау, синтез, бағалау) даму деңгейімен анықталады, яғни ойларын нақты 

айқындауға, нәтижелерді талдауға, дәлелдемелерді қалыптастыруға, бҥтін 

бӛліктерді оқшаулап, олардың арасындағы ӛзара байланысты анықтауға, 

жалпылауға, негізгі және қайталама ақпаратты бӛлуге, қҧбылыстарды бағалауға 

және тҥсіндіруге қабілетті болу керек. Академиялық компонент зерттеу пәніне 

тән терминологиялық минимумды білуге, тілдік клишелерді білуге, 

анықтамаларды дҧрыс қалыптастыруға, екі тілде де информатика әдістеріне 

тҥсініктемелер беруге, графикалық материалдармен жҧмыс жасауға,  

студенттердің лексикалық ақпаратты сақтау және алу ҥрдісін тиімділеу 

мақсатында оқу стратегияларын дамытуға , қабілетті болу керек. Тілдік 

компонент оқылатын тіл жҥйесінің білімі және олардың негізінде қҧрылған 
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(лексика-грамматикалық және фонетикалық) коммуникациялық қҧралдармен 

жҧмыс істеу дағдылары болу керек. 

Психологиялық-педагогикалық әдебиеттер меносы салаға қатысты 

зерттеулерді жҥргізу барысында студенттің пәндік-тілдік қҧзыреттілігін (ПТҚ) 

анықтауға мҥмкіндік туды. ПТҚ критерийлері мен кӛрсеткіштері 2-кестеде 

келтірілген. 

 

Кесте 2 - ПТҚ критерийлері мен кӛрсеткіштері 

 

Критерийлер Кӛрсеткіштер 

Когнитивті  

 

Оқитын пән бойынша жоғары ретті ойлау 

дағдыларының (талдау, синтез, бағалау) даму 

деңгейімен анықталады, яғни ойларын нақты 

айқындауға, нәтижелерді талдауға, дәлелдемелерді 

қалыптастыруға, бҥтін бӛліктерді оқшаулап, олардың 

арасындағы ӛзара байланысты анықтауға, жалпылауға, 

негізгі және қайталама ақпаратты бӛлуге, қҧбылыстарды 

бағалауға және тҥсіндіру 

Академиялық  

 

Зерттеу пәніне тән терминологиялық минимумды 

білуге, тілдік клишелерді білуге, анықтамаларды дҧрыс 

қалыптастыруға, екі тілде де математикалық есептердің 

шешімдеріне тҥсініктемелер беруге, математиканың 

символикаларын дҧрыс тҥсінуге, графикалық 

материалдармен жҧмыс жасауға,  студенттердің 

лексикалық ақпаратты сақтау және алу ҥрдісін тиімділеу 

мақсатында оқу стратегияларын дамытуға , қабілетті 

болу 

Тілдік 

 

Оқылатын тіл жҥйесінің білімі және олардың негізінде 

қҧрылған (лексика-грамматикалық және фонетикалық) 

коммуникациялық қҧралдармен жҧмыс істеу дағдылары 

болу 

 

0111000«Негізгі орта білім беру» мамандығы, 0111093 «Информатика 

мҧғалімі» біліктілігі бойынша Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігінің 2016 жылғы 22қаңтардағы №72 бҧйрығының 361-362 

қосымшасына сәйкесбекітілген техникалық және кәсіптік білім бойынша 

ҥлгілік оқу жоспарлары және білім беретін оқу бағдарламалары мен 

(Информатиканы оқыту әдістемесі) ҥлгілік оқу бағдарламасы негізінде 

қҧрылған жҧмыс оқу бағдарламасына сәйкес «Информатиканы оқыту 

әдістемесі» пәнін меңгеру барысында студенттер келесі қҧзыреттіліктерді 

бойында қалыптастыруы керек: жалпы мәдени қҧзыреттіліктер (ЖМҚ-1) (ойлау 

мәдениетіне ие болу, ақпарат жинау, талдау, қабылдау, мақсаттар қою және 

оған жету жолдарын таңдау), ЖМҚ-4 (білім беру саласында және кәсіби 

қызметте әлемнің қазіргі жаратылыстану ғылымы туралы білімді пайдалану, 
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теориялық және тәжірибелік зерттеулер әдістерін қолдану), ЖМҚ-8 (ақпаратты 

алудың, сақтаудың, ӛңдеудің негізгі әдістерін, тәсілдерін және қҧралдарын 

игеру, ақпаратты ӛңдеудіңнегізгі қҧралы ретінде компьютермен жҧмыс істеуге 

дайындығы).  

Бҧдан басқа, осы бағыт бойынша оқитын студенттер шет тілі 

саласындағы кәсіби қҧзыреттіліктерге ие болуы тиіс: жалпы кәсіби 

қҧзыреттіліктер (ЖКҚ) ЖКҚ-1 (кәсіби қызметін жҥзеге асыру мотивациясы, 

болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын тҥсіну), ЖКҚ-3 (дауыс 

кәсіби мәдениет негіздерін білу), ЖКҚ-5 (кәсіби қарым-қатынас деңгейінде шет 

тілінигеру), ЖМҚ-5 (оқу-тәрбиелік процестің сапасын қамтамасыз етуге  

мҥдделі ата-аналармен, әріптестермен,  әлеуметтік серіктестермен, ӛзара іс-

қарым-қатынасқа тҥсуге дайын болу), ЖМҚ-10 (мәдени-ағарту шараларын 

ҧйымдастыруға отандық және шетелдік тәжірибелерді  қолдануға қабілетті 

болу). 

Осылайша, интеграцияланған пәндік-тілдік әдіснегізінде оқыту 

барасында жалпы мәдени, кәсіби және арнайы пәндік қҧзыреттіліктер 

жиынтығының бір мезгілде қалыптасуы студенттердің жалпы мәдени және 

кәсіптік дайындығын кҥшейтуге мҥмкіндік береді және колледждерде кәсіби 

мамандар даярлау интенсификациясына ӛз септігін тигізеді. 

Негізгі стратегия «scaffolding» технологиясы болып табылады. 

«Scaffolding» - оқытушлардыңстуденттерге қолдау кӛрсету әдісі. 

Пәнді ағылшын тілінде оқыту кезінде студенттердің ойлау қабілеттерін 

дамыту ҥшін тілдік және пәндік қолдауды шет тілінде пайдаландық, ӛйткені 

олар аудиториядағы ақпаратты тек кҥнделікті қолданатын ана тілінде ғана емес, 

сонымен қатар және ғылыми және академиялық тілде де қолдана ала білу керек. 

Қолдау технологиясын жҥзеге асырудың кейбір тәсілдерін қарастырайық. 

Мысалы, ағылшын тілінде пәнді оқыту процесінде студенттерге ӛз идеясы 

менойын білдіру қиындық туғызуда. Бҧл жағдайда «sentence starters» тәсілін 

қолдануды ҧсынамыз: сӛйлемнің бастамасын тақтада алдын ала дайындап, 

содан соң студенттерге ауызша формада оны жалғастыруды ҧсыну. Осылайша 

олардың ағылшын тілінде пайымдау дағдылары дами тҥседі. 10-суретте 

«Компьютерік графика тҥрлері» тақырыбы бойынша «sentence starters» тәсілін 

қолдану сызбасы келтірілген: 

 
1. Paint and photo−editing programs like Adobe Photoshop focus on the (manipulate) 

____________ of bitmaps. 

2. (Composite) ____________ is combining parts of different images to create a single 

image. 

3. Computer graphics are pictures and (draw) ____________ produced by computer. 

 

Сурет 10 - «Компьютерік графика тҥрлері» тақырыбы бойынша «sentence 

starters» сызбасы 
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Келесі стратегия - «wait time» немесе басқаша айтқанда, «кҥту уақыты». 

Кҥту уақыты–оқытушы ағылышн тілінде сҧрақ қоюы мен студенттің жауабы 

арасындағы уақыт. Сабақтарды ана тілінде ҥйренбеген кезде, талқылау кезінде 

оқушыларға, әсіресе курстың басында, хабарларды ойластыру мен тҧжырымдау 

ҥшін кӛп уақыт қажет. Сыныпта студенттерге ойлауға уақыт кӛбірек бӛлуге 

тырыстық, себебі барлық студенттер тақырыпты талқылауға қатысуы керек. 

Сондай-ақ, студенттерге тақырып бойынша сӛздік қорын және тілдік 

клишелерді толтыруға мҥмкіндік беретін тапсырмаларды беру қажет. 

Тапсырмалар сӛздер деңгейінде болуы мҥмкін, мысалы, белгішелерді толтыру 

немесе мәтінді белгілеу ҥшін жҧптасып жҧмыс істеу немесе сӛйлемдер 

деңгейінде, мысалы, сҧрақ қою және оларға жауап алу ҥшін жҧппен жҧмыс 

істеу. Мысалы, студенттер тобын академиялық тақырыптың тҥрлі аспектілеріне 

қысқаша презентация жасау және одан әрі білімдерін тереңдету ҥшін бір-біріне 

таныстыру тапсырмасын беруге болады. 

Шет тілінде пәндік білім беруді оқытудың ҥшінші стратегиясы когнитивті 

білгірлік пен дағдыларды қажет ететін тапсырмаларды пайдалану болып 

табылады. 

Тӛменгі деңгейлі ойлау дағдыларын дамыту ҥшін (lower order thinking 

skills – LOTS) студенттерге «не», «қайда», «қайда» және «қайсысы?» деген 

сӛздерден басталатын қарапайым сҧрақтарды ағылшын тіліндесҧрақтар 

қойылды. 

Сондай-ақ, студенттердің жоғары деңгейлі ойлау дағдыларын дамытуға 

бағытталған (higher order thinking skills –HOTS) «қалай», «неге», 

«салыстырыңыз», «бағалаңыз», «талдау жасаңыз» деген сӛздерден басталатын 

сҧрақтарға жауап беру процесінде олардың академиялық ағылшын тілі мен 

компьютерлік ғылым саласындағы терминдерді қолдану қажеттілігі 

туындайды. 

Шет тілінде оқу ҥрдісін модельдеудің ең маңызды стратегияларының бірі 

ол жоспарлау болып табылады. 

Мҧндай жоспарда кӛп компоненттер болуы керек, олар интегративті 

сипатта болу қажет. 

1. Жоспарды қҧрастырған кезде әрбір сабақтың оқу нәтижелерін(learning 

outcomes), оқу іс-әрекетінің әр бірлігін ойластыру қажет. Осылайша, келесі 

сҧрақтарға жауап беру керек: «Информатиканы оқыту әдістемесі» пәні 

бойынша студент біледі және тҥсінеді? Сабақтың соңында немесе оқу 

курсының соңында неге қол жеткізеді? Ол қандай дағдыларды игереді? 

Тӛменде «Информатика пәнін оқыту әдістемесін меңгеру» тақырыбы бойынша 

студенттердің оқу нәтижелерін жоспарлау мысалының кестесі келтірілген (3-

кесте). 

Кесте 3 -««Информатика пәнін оқыту әдістемесін меңгеру»» тақырыбы 

бойынша студенттердің оқу нәтижелерін жоспарлау 

 

Студент білу 

керек 

Студент игеру керек Студент дағдысына ие болу 

керек 
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3 кестенің жалғасы 

 

2. Шет тілінде оқыту интегративтік сипатта болу керек, студенттердің 

жҧппен немесе топпен жҧмыс жасау пәндік лексиканы пайдалануда «еркін» 

тәжірибелене алады. 

Жҧптық (топтық) байланыс әрекеті: 

- қысқа мерзімді, мысалы, студенттер ӛз әріптесіне ҥш минут ішінде осы 

элементтерден тҧруы мҥмкін белгілі бір типтегі комбинациялардың нақты 

типтерін атауы қажет; 

- анағҧрлым ҧзағырақ, мысалы, студенттер ӛз әріптесімен бірге берілген 

тапсырманы орындап, бір-біріне шешімдерін тҥсіндіріп, ең 

рационалдышешімді таңдап, оқытушыға жауап беру. 

3. 4 «С» қағидатын қолдану бағыттарының бірі студенттердің танымдық 

белсенділіктерін ҧйымдастыру болып табылады, оның барысында студенттер 

тӛменгі және жоғары деңгейдегі ойлау дағдыларын дамытады. Ол ҥшін 

оқытушы B. Bloom таксономиясына сәйкес шет тілінде ойлау дағдыларын 

дамытатын сҧрақтарды қояды (кесте 4). 

 

Кесте 4 - Қойылатын сҧрақтар типтері мен ойлау дағдылары деңгейлерінің 

арасындағы сәйкестік 

 

Ойлау 

дағдылары 

деңгейлері 

Ойлау дағдыларының нақты деңгейіне сәйкес келетін  сҧрақтар 

типі  

Білу Қарапайым сҧрақтар. Оларға жауап бере отырып, нақтылы бір 

фактілерді келтіру, еске тҥсіру, қандай да бір ақпаратты жаңарту. 

Олар кӛбінесе дәстҥрлі бақылау тҥрлерінде тҧжырымдалады: 

терминологиялық диктанттарды пайдалану кезінде және т.б. 

информатика 

пәнін негізгі 

мектепте 

оқыту 

әдістемесін 

- жалпы білім беретін 

мектептерде 

информатиканы оқыту 

қҧрылымын; 

- информатика пәнін 

оқытуды ҧйымдастыру 

формаларын; 

- информатика бойынша 

біріккен және кіріктірілген 

сабақтарды ӛткізу 

әдістемесін 

- информатикадан кіріктірілген 

сабақтар ӛткізу; 

- калькулятор программалау 

ортасын оқыту 
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4- кестенің жалғасы 

 

4. Белгілі бір тапсырмаларды орындаған кезде студенттерге мәтіндік және 

лингвистикалық қолдау кӛрсету қажет. Мәтіндік қолдаудың ҥлгісі 

ретіндетақырыпты меңгеруде қиындық туындаған студенттерге арналған жеке 

тапсырмалар дайындау болып табылады. 

5-ші кестеде «Сабақтың тҥрлері» тақырыбы бойынша тілдік қолдау 

мысалдарының кейбіреулері келтірілген. 

 

Кесте 5 - «Сабақтың тҥрлері» тақырыбы бойынша тілдік қолдау 

мысалдары  

 
Сӛз 

деңгейіндегі 

тілдік қолдау  

Сӛз тіркесі деңгейіндегі тілдік қолдау 

Word bank: 

Lesson 

Technology 

Methods 

Methodology 

Science 

Information 

Homework 

Substitution table 

Types of the lesson 

Lessons of communication of new knowledge 

Combined lessons 

Lessons of fixation of knowledge and of developing skills and 

abilities 

Lessons of systematization and revision of knowledge 

Lessons of verification and control of knowledge 

Тҥсіну Нақтылаушы сҧрақтар. Әдетте олар мҧндай сҧрақтар: «Яғни Сіздің 

айтуыңызша, ол?», «Егер де мен дҧрыс тҥсіндім, ол ...?», «Мен 

қателесуім мҥмкін, бірақ, менің ойымша, сіз ...туралы айттыңыз? «. 

Бҧл сҧрақтардың мақсаты студенткеоның айтқандарына 

байланысты кері байланыс орнату.  

Қолдану Практикалық сҧрақтар. Әрқашан, сҧрақ теория мен практика 

арасындағы қарым-қатынасты орнатуға бағытталған кезде оны 

практикалық деп атайды. «Әдеттегі ӛмірде қайдан байқай аласыз?», 

«... не істеуге болады?». 

Талдау Интерпретациялық (тҥсіндірме) сҧрақтар. Әдетте «Неліктен?» 

деген сҧрақтан басталады. Кейбір жағдайларда, олар теріс 

қабылданады - ақтауға мәжбҥрлеу. Басқа жағдайларда, олар себеп-

салдар байланысын орнатуға бағытталған. «Неге бҧл ереже осы 

тапсырмада қолданылады?». Егер студент бҧл сҧрақтың жауабын 

білсе, онда ол интерпретациялық (тҥсіндірме) сҧрақтан 

қарапайымға айналады. 

Синтез Шығармашылық сҧрақтар. Мысалы, «Егер ... болса, онда не 

ӛзгереді?» 

Бағалау Бағалау сҧрақтары. Бҧл сҧрақтар белгілі бір оқиғаларды, 

қҧбылыстарды, фактілерді бағалау ӛлшемдерін нақтылауға 

бағытталған. «Неге ол жақсы немес жаман?», «Бірінші сабақ 

екіншіденқалай ерекшеленеді?», т.с.с. 
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5. Пән бойыншақосымша ақпарат немесе білімдерін тереңдету ҥшін 

студенттерге Интернет-ресурстарды (веб-сайттардағы бейнеклиптер, флэш-

анимациялар, веб-квестерлер, подкасттар немесе басқа интерактивті 

материалдар) пайдалану ҧсынылады, себебі олар аутентті мәтінмен 

мотивациялық және иллюстрациялық материалдармен ҧсынылады. 

Модельдің мазмҧндық компоненті Шығыс Қазақстан «Гуманитарлық 

педагогикалық колледждің» «Информатика» мамандығында оқытылатын 

«Информатиканы оқыту әдістемесі» пәні бойынша әзірленген. Бҧл пән кӛлемі 

72 сағат. 

 

Кесте 6 -«Информатиканы оқыту әдістемесі» пәнінің қҧрылымы мен 

мазмҧны 

 
№ Тақырыптар мен бӛлімдер атауы Барлық 

сағ.саны 

Оның ішінде 

Теор. Практ. 

1 2 3 4 5 

 1 бөлім. Информатика әдістемесі пәніне кіріспе 4 2 2 

1.  1.1 тақырып Информатиканы оқыту әдістемесі пәні. 

Маңызы, мақсаты, міндеттері. 

2 2  

2.  1.2 тақырып Компьютерлік білім беру. Компьютерлік 

сауаттылық және оқушылардың ақпараттық мәдениеті 

2  2 

 2 бөлім. Информатика пәнін оқыту әдістемесін 

ұйымдастыру  

24 16 8 

3.  2.1 Жалпы білім беретін мектептегі информатика 

пәнін оқыту қҧрылымы 

2  2 

4.  2.1.1 Информатика пәнін оқытудағы білім беру 

мазмҧнының  міндеті минимумы.  

2 2  

5.  2.1.2 Жалпы білім беретін мектептегі информатика 

пәнінің мазмҧны 

2 2  

6.  2.2Информатика пәні мҧғаліміне қойылатын талаптар. 2 2  

7.  2.2.1Информатика пәні мҧғалімінің функциялары. 

Кабинеттегі жҧмыстарды ҧйымдастыру 

2 2  

8.  2.2.2 Мҧғалімнің кәсіби мамандығына қойылатын 

негізгі талаптар.  

2  2 

9.  2.3 Информатика кабинетіне қойылатын талаптар. 

Кабинетті жабдықтау. 

2 2  

10. 2.3.1 Информатика кәбинетінің қҧрал-жабдықтары. 

Информатика кәбинетінің жетекшісі-информатика  

мҧғалімі, лаборант қызметі. 

2 2  

11. 2.3.2 Практикалық жҧмыс. Кабинетке қажетті 

қҧрылғылардың тізімін жасап, стенділерді      

жобалау. 

2  2 

12. 2.4 Қауіпсіздік ережелері. Мҧғалімнің және 

оқушының жҧмыс орны 

2 2  

13. 2.4.1Оқытушының және оқушының жҧмыс орнына 

қойылатын талаптар. 

2 2  
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6- кестенің жалғасы 

14. 2.4.2 Компьютермен жҧмыс жасағанда оқушының 

еңбек режиміне қойылатын физиологиялық, 

гигиеналық талаптар. Кӛзге арналған жаттығулар 

2  2 

 3 бөлім. Информатика пәнін оқыту әдістері 36 22 14 

15. 3.1 Информатика пәнін оқытудағы дидактикалық 

принциптер 

2 2  

16. 3.2 Информатика пәнін оқыту әдістері.  2 2  

17. 3.2.1 Әдістеме және оқыту технологиясы 2 2  

18. 3.2.2 Информатика пәнін оқытуды ҧйымдастыру 

формалары. 

2  2 

19. 3.2.3 информатиканы оқытуда қолданылатын әдіc-

тәсілдер. 

2 2  

20. 3.2.4 Информатика пәнін оқытуда педагогикалық  

технологя әдістерін тиімді пайдалану 

2  2 

21. 3.3 Сабақ. Сабақтың негізгі тҥрлері.  2 2  

22. 3.3.1 Информатика сабағының қҧрылымы және 

ерекшелігі 

2 2  

23. 3.3.2  Сабаққа қойылатын талаптар 2  2 

24. 3.4 Мҧғалімнің сабаққа әзірлігі. Информатика сабағын 

талдау 

2 2  

25. 3.4.1 Сабақты талдау әдістемесі 2 2  

26. 3.4.2 Практикалық жҥмыс. Семинар/практикалық 

сабақтарын ӛткізуге ҧсыныстар 

2  2 

27. 3.5Оқушылардың ӛзіндік жҧмысы. Информатика 

пәнінен ӛзіндік жҧыс тҥрлері. Ӛзіндік жҧмыстарды 

ҧймыдастыру әдістері. 

2 2  

28. 3.5.1 Ҥй тапсырмалары. Ҥйге берілетін тапсыраларға 

қойылатын талаптар, ҥй тапсыраларының кӛлемі. 

2  2 

29. 3.6Оқыту нәтижесін бақылау және бағалау Білім 

нәтжесін бақылау және бағалау әдістері. Бақылау 

тҥрлері, Бағалау критерийлері. 

2 2  

30. 3.6.1 Практикалық жҧмыс. Информатика сабағын 

қорытындылап, оқушыларды бағалау әдістері 

2  2 

31. 3.7 Информатика пәнінен сыныптан тыс жҧмыс 

тҥрлері, сыныптан тыс жҧыстарды ӛткізу әдістемесі. 

Инфораткадан сыныптан тыс жҧыстардың қҧрылымы. 

2 2  

32. 3.7.1 Практикалық жҧмыс.Факультатив және ҥйірме 

жҧыстарының жоспарларын дайындау, сыныптан тыс 

жҧмыс тҥрлерін жоспарлау 

2  2 

 4 семестр бойынша 64 40 24 

 4 бөлім. Информатика пәнінен жекелеген 

тақырыптарды оқыту әдістемесі 

46 36 10 

33. 4.1 Ақпарат ҧғымын оқыту әдістемесі. Ақпараттық 

процестерді оқыту әдістемесі 

2 2  

34. 4.1.1 Практикалық жҧмыс. Сабақ жоспары, 

дидактикалық материалдар әзірлеу 

2  2 

35. 4.2  Санау жҥйесімен жҧмыс істеу технологиясына 

оқыту әдістемесі 

2 2  
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6 – кестенің жалғасы 
1 2 3 4 5 

36. 4.2.1 Санау жҥйелері тақырыптарына сабақ 

жоспарларын қҧру. 

2 2  

37. 4.3 Компьютер қҧрылысын оқыту әдістемесі 2 2  

38. 4.3.1 Компьютер қҧрылысына сабақ жоспары, 

қосымша, презентацялар, электрондық оқулықтар 

2  2 

39.     

 
 

 

40. 4.4 Қолданбалы программалық қҧралдармен жҧмыс 

істеу әдістемесі 

 2  

41. 4.4.1 Тараудың мазмҧнына сәйкес сабақтың модулін 

жасау 

2 2  

42. 4.5 Графикалық редакторларды оқыту әдістемесі 2 2  

 5 семестр бойынша  18 14 4 

43. 4.5 Графикалық редакторларды оқыту әдістемесі 2 2  

44. 4.6 Мәтіндік редакторларды оқыту әдістемесі 2 2  

45. 4.6.1 Блокнот, WordPad қосымшаларын, Microsoft 

Office Word редакторлары бойынша сабақ ҥлгілірін 

жасап, салыстырмалы тҥрде талдау 

2 2  

46. 4.7 Электрондық кестелерді оқыту әдістемесі 2 2  

47. 4.7.1 Microsoft office Exel электрондық кестесі 

тақырыбын тҥсіндіру жоспары 

2 2  

48. 4.8 Презентациялар, слайдтарды безендіру 

редакторын оқыту әдістемесі 

2 2  

49. 4.8.1 Microsoft Office Power Point презентацялық 

бағдарламасын оқытуға арналаған сабақтың модулі 

2  2 

50. 4.9 Мәліметтер қорын басқару жҥйесін оқыту 

әдістемесі 

2 2  

51. 4.9.1 Microsoft OfficeAccess редакторын оқытуға 

арналған сабақтың модулі 

2  2 

52. 4.10 Алгоритм және программалау тілдерін оқыту 

әдістемесі 

2 2  

53. 4.11 Алгоритм, алгортм тҥрлері, қасиеттері 

тақырыптарын сабақ жоспары, тапсырмалар 

2  2 

 6 семестр бойынша  22 16 6 

54. 4.11 Интернетте жҧмыс істеуді оқыту әдістемесі 2 2  

55. 4.11.1 Желі тарту және Интернетті тҥсінуге 

байланысты қосымша электронды қҧралдар даярлау 

2 2  

56. Бақылау жҧмысы 2 2  

 5 бөлім негізгі буында информатика пәнін оқыту 

және программалық-әдістемелік қамту 

30 20 10 

57. 5.1 Негізгі буында Информатика пәнін оқытудың 

мақсаты мен міндеттері. 

2 2  

58. 5.1.1 Информатка пәнін оқыту ерекшеліктері. 2 2  

59. 5.2 Негізгі буындағы оқылатын тақырыптар, негізгі  

тҥсініктер. 

2 2  

60. 5.2.1 Негізгі буында информатиканы оқыту мазмҧны. 2  2 
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6 – кестенің жалғасы 

64. 5.4.1 Оқу-әдістемелік кешеннің қҧрылымы, тҥрлері 1 1  

 7 семестр бойынша  21 15 6 

65. 5.4 Негізгі буындағы информатика пәнінің оқу-

әдістемелік кешеніне қойылатын талаптар. Оқу-

әдістемелік кешеннің қҧрылымы, тҥрлері 

2  2 

66. 5.5 Программалық жабдықтар, оларға қойылатын 

талаптар 

2 2  

67. 5.5.1 Операциялық жҥйе: мәні және оның қызметтері 2  2 

68. 5.6 11жылдық орта білім беру жҥйесінің негізгі 

буынында (7-9 сыныптар) информатика пәнін оқыту 

қҧрылымы және мазмҧны 

2 2  

69. 5.6.1 Білім беру стандартын талдау. Оқу-әдістемелік 

кешенді қолдану әдістемесі, сабақтарды жоспарлау. 

2 2  

70. 5.7 12 жылдық орта білім беру жҥйесінің негізгі 

буынында (7-9 сыныптар) информатика пәнін оқыту 

қҧрылымы және мазмҧны 

2 2  

71. 5.7.1 Оқу бағдарламасының мазмҧнымен танысу және 

талдау 

2 2  

72. 5.7.2 Оқу әдістемелік кешенді қолдану әдістемесі 

және ерекшелігі, сабақты жоспарлау. 

2  2 

 Курстық жоба (жұмыс) 20  20 

73. Курстық жҧмыстың мақсаттары мен міндеттері 2  2 

74. Курстық жҧмысты ҧйымдастыруға қойылатын 

талаптар 

2  2 

75. Курстық жҧмысты орындауға қойылатын жалпы 

әдістемелік талаптар мен нҧсқаулар 

2  2 

76. Курстық жҧмысты таңдауға қатысты әдістемелік 

нҧсқаулар 

2  2 

77. Курстық жҧмыс тақырыбымен жҧмыс істеу әдістемесі 2  2 

78. Курстық жҧмыстың рәсімделуі және қҧрылуы 2  2 

79. Мҧқаба бет. Тапсырма. Андатпа 2  2 

80. Мазмҧны. Кіріспе. Қорытынды 2  2 

81. Негізгі қҧжат бӛлімдерін қҧру 2  2 

82. Курстық жҧмысты қорғауға әзірлеу және қорғау 2  2 

 8 семестр бойынша  36 11 25 

     

 Жалпы бөлім бойынша барлығы: 162 96 66 

«Информатиканы оқыту әдістемесі» пәні бойынша қорытынды бақылау 

формасы емтихан болып табылады. 

1 2 3 4 5 

61. 5.3 Негізгі буындағы информатика сабағында 

компьютерді қолдану туралы ҧйымдастыру-

педагогикалық нҧсқаулар 

2 2  

62. 5.3.1 Негізгі буындағы информатика пәнінде  

компьютерді қолдану әдістері. Компьютерді 

қолдануға қойылатын талаптар. 

2  2 

63. 5.4 Негізгі буындағы информатика пәнінің оқу-

әдістемелік кешеніне қойылатын талаптар.  

2  2 
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Сурет 11- Пәндік-тілдік оқыту моделі 

 

Мақсаты: 
интеграцияланған пәндік-тілдік әдіс 

негізінде студенттерді шет тілінде 

оқыту барысында олардың пәндік-

тілдік қҧзыреттіліктерін 

қалыптастыру 

Міндеттері: 
- «Информатиканы оқыту әдістемесі» пәнін ағылшын тілінде оқыту шеңберінде  ЖМҚ-1, ЖМҚ-4, 

ЖМҚ-8 қҧзыреттіліктерін қалыптастыру; 
- шет тіліне қатысты ЖКҚ-1, ЖКҚ-3, ЖКҚ-5, ЖМҚ-5, ЖКҚ-10 КҚ қалыптастыру; 

- оқу-танымдық қызметін жҥзеге асыру ҥшін шет тілін 

қолданудағыстуденттердіңқабілетімендайындығынмотивациялауды қалыптастыру; 
- интеграцияланған пәндік-тілдік әдіс негізінде студенттердің жоғары деңгейлі 

ойлаудағдыларындамыту. 

Теориялық-методологиялық базисі: 
- оқытудың интеграцияланған пәндік-тілдік әдісі; 

- J.Cummins BІCS/CALP теориясы; 
- Л.С. Выготскийдің ойлау мен сӛйлеудің ӛзара байланыс 

теориясы; 

- J.Cummins екі факторлы байланыс моделі; 
- интеграцияланған пәндік-тілдік оқытудың дидактикалық 

принциптері. 

Стратегиялары: 
- пәнді шет тілінде оқу кезінде когнитивті және лингвистикалық 

жҥктемені азайту ҥшін студенттерге жағдай жасау; 

- жоғарғы және тӛменгі ретті ойлау дағдыларын дамыту  (B.Bloom 

бойынша); 

- сабақтарда полимәдени компонентті қолдану; 

- жҧппен немесе топпен интерактивті жҧмыс жасау. 
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Әдістер:дәстҥрлі (тҥсіндірмелі-иллюстративті, репродуктивті ),  белсенді оқыту әдістері (миға шабуыл, мәселелік мазмҧндау, 

дӛңгелек ҥстел, т.б.) 

Формалары: жекелеп, жҧппен, топпен, дискуссия, дәріс семинар, практикалық сабақтар,  компьютерде зертханалық жҧмыстар, 

ӛздік жҧмыс, т.б. 

Құралдар: дидактикалық материалдар, Интернет-ресурстар, интерактивті тақта, т.б. 

Пәндік-тілдік 

критерийлер: 

когнитивті, академиялық, 

тілдік 

Пәндік-тілдік критерийлердің қалыптасу деңгейлері: 

межеге дейінгі, межелік, жоғары 

 

Нәтиже: студенттің пәндік-тілдік құзыреттілігінің қалыптасқандығы 

Информатика 

әдістемесі 

пәніне кіріспе 

Информатика 

пәнін оқыту 
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ұйымдастыру 

Информатика 

пәнін оқыту 

әдістері 

Информатика 

пәнінен 

жекелеген 

тақырыптардыоқ

ыту 

Негізгі буында 

информатика пәнін оқыту 

және программалық-

әдістемелік қамту 

әдістемесі 

Курстық 

жоба 
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Интеграцияланған пәндік кӛзқарас пен 4 «С» қағидалары негізінде 

жоғары білім беруде қазақ және ағылшын тілдері арқылы ықпалдастырылған 

пәндік-тілдік оқыту моделі жасалды. Модельге мақсатты, мағыналы, 

процессуалды және нәтижелілік компоненттер кіреді (11-сурет). 

Модельдің мақсаты - студенттің танымдық/академиялық тілдік 

қҧзыреттілігін, оның ішінде танымдық және академиялық компоненттерін 

қалыптастыру. 

Процессуалды компонент стратегияларды, әдістерді, нысандарды және 

қҧралдарды қамтиды. Интеграцияланған пәндік-тілдік оқыту стратегиясының 

ішінде, студенттің жан-жақты қолдауы болып табылатын, «scaffolding» 

технологиясын ерекше атап ӛту керек, ол шет тілінде пәндерді оқуда 

когнитивтік және лингвистикалық жҥктемені азайтуға мҥмкіндік береді [11]. 

Сонымен қатар, әрбір сабақ кезінде сӛйлеу дағдысының барлық тҥрлері 

қолданылу керек: 

- тыңдалым, тілді ҥйретудегі сӛйлеу қызметтерінің маңызды тҥрлерінің 

бірі; 

- оқу, сӛйлеу қызметінің негізгі тҥрі, оқуға арналған материалдардың 

мағынасы болуы керек; 

- сӛйлеу, мазмҧндаудың анықтығына, қарапайымдылығына және сӛйлеу 

жылдамдығына назар аудару керек, грамматика – екінші орында; 

- жазу, ол арқылы лексикалық және грамматикалық дағдылар дамитын 

қызмет. 

CLIL әдісінің оқытушыға мынадай ҧстанымдарды сақтауды талап етеді: 

- тілдік білім мен пәндік, рецептивті және нәтижелі дағдылар мен 

білгірлікті ҥйлестіру; 

- сабақ мәтінге негізделген болуы керек (баспа немесе дыбыстық жазба); 

- сабақтың тіл компоненті нақты қҧрылымды қажет етпейді; 

- сабақтың тілдік компоненттері тақырыпқа байланысты; 

- лексикалық тәсіл грамматикаға қарағанда маңызды; 

- сабақта қойылған міндеттер студенттің оқыту деңгейіне байланысты. 
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4 FLASH ТЕХНОЛОГИЯСЫ КӚМЕГІМЕН ПӘНДІК-ТІЛДІК 

ИНТЕГРАЦИЯЛАНҒАН ОҚЫТУ ҚАҒИДАТТАРЫН ЖҤЗЕГЕ АСЫРУ 

 

Әдістемілк қҧрал жҧмысы зерттеулерін және тәжірибе нәтижелерін, 

сонымен қатар пәндік-тілдік модельді жҥзеге асыруда тапсырмаларды 

студенттер назарына кӛрнекі тҥрде ҧсыну ҥшін Flash технологиясы 

басшылыққа алынды. Flash технологиясын таңдаудың негіздемесін біраз 

тҥсіндіріп ӛткен жӛн болар.   

Flash технологиясы 1996 жылдан бастап Интернетте интерактивті 

анимациялар жасау қҧралы ретінде дамып келеді, бағдарламалар мен 

ойындарды қызықты, динамикалық тҥрде және әсерлі жасауға кӛмектеседі. 

Flash-ты ойлап табу арқылы, Macromedia кӛптеген мықты идеялар мен 

технологияларды бір бағдарламаға біріктірді, бҧл пайдаланушыларға бҥкіл 

мультимедианы бірден кӛруге мҥмкіндік береді.  

Flash-тің басты артықшылығы – интерактивтіліктің жоғары деңгейін 

қамтамасыз ететін қысқа жҥктеу уақытын қамтитын векторлы анимациялық 

файлдарды жасау мҥмкіндігі. 

Flash – бағдарламаларды әзірлеудің негізгі қҧралы ретінде векторлық 

графикаға бағыт алу арқылы мультимедияның қозғалыс және дыбыс сияқты 

барлық негізгі элементтерін іске асыруға мҥмкіндік берді. Сонымен бірге, 

ақпараттың сығылуының кҥшті алгоритмдері арқасында алынған 

бағдарламалардың кӛлемі аз және олардың жҧмысының нәтижесі 

пайдаланушының экран шешіміне байланысты емес интернет-жобаларға 

қойылатын негізгі талаптардың бірі болып табылады. 

Flash-технологиялар мҧғалімге теориялық және тәжірибелік сабақтарды 

ӛткізудің инновациялық тҥрлерін қолдануға, сондай-ақ олардың базасында 

білім берудің белсенді формаларын енгізуге мҥмкіндік береді. Оқу ҥрдісіне 

Flash технологияларын оқытушының ҧстанымымен енгізудің келесі 

артықшылықтарын белгілеуге болады:  

– оқытудың тиімділігін сапалы арттыру; 

– студенттердің негізгі дағдыларын дамыту (ӛзін-ӛзі зерттеу және ӛзін-ӛзі 

дамыту қабілеті, кәсіби қызметтегі теориялық білімді қолдану); 

– қазіргі заманғы ақпараттық технологиялармен жҧмыс істеу дағдыларын 

жетілдіру. 

Flash -технологияларды қолдану мҧғалімдерге ғана емес, сонымен қатар 

студенттерге де белгілі бір артықшылықтар береді: 

– пассивті тыңдаушылардан лекция мәтінін механикалық тҥрде жазу, 

студенттер оқу ҥрдісіне белсенді қатысушы болып табылады (ақпарат 

қабылдаудың барлық арналары тартылғандығына байланысты); 

– зерттелетін пәнге деген қызығушылық артып, оқытуға ынталандыру 

кҥшейді; 

– материалды меңгеру деңгейін арттыру, ол сессияға дайындық 

барысында студенттік ресурстарды оңтайландырады[13]. 
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Flash технологиясының тағы бір ерекшелігі HTML-де жазылған 

қарапайым бетті оңай алмастыра алатындығында болып табылады. Осы орайда  

Flash технологиясыныңHTML тілінің алдында маңызды артықшылықтары бар. 

ActionScript тілінің кӛмегімен Flash технологиясы пайдаланушыдан 

мекен-жайы мен сҧраудың ӛзінен жасырынып, бейне ішіндегі кез келген cgi-

шлюзге тікелей қатынасуға мҥмкіндік береді. Мҥмкін, осы әдістің бірден-бір 

кемшілігі шлюзден алынған шектеулі ақпарат, яғни flash-movie html-кодты 

тҥсіндіре алмайды, оның бӛліктері әдетте cgi-бағдарламаға сҧранысқа жауап 

береді, бірақ қарапайым мәтіндік ақпаратпен оңай жҧмыс істей алады. Әрине, 

Flash технологиясының функционалды шектеулері CGI бағдарламаларының 

жауаптарын талдау және талдау ҥшін кіріктірілген ActionScript тілінде 

қосымша модульдерде жазылуы арқылы кеңейтілуі мҥмкін (мысалы, Flash 

фильмнің ішіндегі html интерпретация модулі). 

Flash - ӛзінің шығармашылық қабілетінің теңдесі жоқ еркіндіктерін 

қамтамасыз ететін ӛзінің мҥмкіндіктер жҥйесіндегі революциялық технология 

болып табылады. Графика, анимация және бағдарламалаудың ерекше синтезі 

бола отырып, дәстҥрлі технологиялық тапсырмаларды шешу ҥшін керемет 

кешені оңай жеңуге мҥмкіндік береді. Flash-ті игеріп, баннерлерді, ӛз 

ойындарыңызды, мультфильмдерді, презентацияларды, электрондық 

оқулықтарды жасай аласыз. Flash-ке– HTML, JavaScript немесе CSS сияқты 

қҧралдарының бірі ретінде қарауға болады.   

 

4.1 Шығыс-Қазақстан гуманитарлық колледж студенттеріне курсты 

жҥргізудің эксперименталдық нәтижелері 

 

Зерттеу жҧмысының эксперименталды бӛлімі зерттеудің қҧрамдас бӛлігі 

ретінде 2 жыл кӛлемінде (2016-2018 жж.) жҥргізіліп және ҥш кезеңнен тҧрды: 

анықтау (констатирующий) (2016-2017), қалыптастырушы (2016-2017 жж.) 

және қорытынды (2017-2018 жж.). Эксперименталды жҧмыстың мәні пәндік-

тілдік кіріктірілген тәсілдеме негізінде әзірленген «Информатиканы оқыту 

әдістемесі» пәнін ағылшын тілінде оқытудың ҥлгісін апробациядан ӛткізу.    

Педагогикалық тәжірибе Шығыс-Қазақстан гуманитарлық колледж 

базасында жҥргізілді. Ҥлгі «Информатиканы оқыту әдістемесі» пәнін оқыту 

ҥдерісі кезінде жҥзеге асырылды. Тәжірибеге «Информатика» мамандығының  

2-4 курс студенттері қатысты. Эксперименталды топта (ары қарай ЭТ) жалпы 

саны 81 студент болып, «Информатиканы оқыту әдістемесі» пәні ағылшын 

тілінде оқытылды. Бақылаушы топта (ары қарай БТ) 75 пәнді оқыту қазақ 

тілінде жҥзеге асырылды.   

Анықтау кезеңі шеңберінде БТ және ЭТ студенттерін диагностикалау 

жҥргізілді. Ол ҥшін екі бӛлімнен тҧратын арнайы (Pretest) кіру тестісі қҧрылды. 

Тестілеудің мақсаты болып студенттерден ағылшын тілін меңгерудің бастапқы 

деңгейі мен информатикадан базалық білімдерін, біліктері мен дағдыларын 

анықтау болды. Тестілеудің қорытындысы бойынша  педагогикалық 

тәжірибенің шынайлылығы ҥшін БТ және ЭТ біртектілігі бағаланды. Тестті 
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орындау уақыты 80 минут, оның ішінде 30 минут бірінші бӛліміне, ал 50 минут 

– екінші бӛліміне арналды.  

Тестілеудің бірінші бӛлімі ағылшын тілін меңгеру деңгейін анықтауға 

бақытталған. Ағылшын тілінде пәнді жҥргізу ҥшін студенттер, тым болмағанда 

A2-В1 (Еуропа Кеңесі шкаласы бойынша) деңгейінде тілді білулері қажет. Тест 

Cambridge English Language Assessment-тен алынып, онда 25 сҧрақ болды да, 

дҧрыс жауаптар саны 1 баллмен бағаланды.  

J. Cummins «Common Underlying Proficiency» теориясына сҥйене келе, 

осыған сәйкес қабылдау, бастапқыда бір тілмен тіркеліп, ешбір кедергісіз 

жадыдан алынып және басқа тілде сипатталынады, ал тесттің екінші бӛлімінде 

«Санау жҥйелері» тақырыбында информатика бойынша студенттердің қалдық 

білімі тексерілді. Бҧл курс 2004 жылдан бастап информатика бойынша негізгі 

жалпы білім берудің білім беру стандарттарына енгізілген.  

Бҧл бӛлімде дәл осындай деңгейдегі жеті тапсырма ҧсынылды, олардың 

әрқайсысының дҧрыс орындалуы 2 баллмен бағаланды. Осылайша, жҧмыс ҥшін 

максимум 14 балл алынды. Студенттердің тестілеудің бірінші және екінші 

бӛліктерін орындау нәтижелері келесі кестеде кӛрсетілген (7-кесте). 

 

Кесте 7 - Информатика және ағылшын тілдерінде БТ және ЭТ деңгейіндегі 

білім деңгейін ӛлшеу нәтижелері (баллмен) 
№ 

студента 

Тест по английскому языку Задания по информатике 

№ КГ  ЭГ  КГ  ЭГ  

1.  21  16  21  16  

2.  15  12  15  12  

3.  16  15  16  15  

4.  17  25  17  14  

…  …  …  …  …  

…  …  …  …  …  

74.  16  17  8  8  

75.  16  21  7  14  

76.   24   13  

77.   24   12  

78.   16   12  

79.   15   7  

80.   2   5  

81.   21   6 

 

Тесттің бірінші бӛлігі бойынша алынған деректерді статистикалық талдау 

жҥргізейік. Осы мақсатта біз келесі гипотезаларды ҧсынамыз: 

H0 – ағылшын тілінде студенттердің дайындық деңгейі 

айырмашылықтары жеткіліксіз тҥрде маңызды емес болып табылады, 

сондықтан бағаларды ҥдестіру бір жалпы жиынтыққа жатады, яғни ҥлгі дҧрыс 

жасалған; 

H1 – екі ҥлестіру арасындағы айырмашылықтар жеткілікті тҥрде маңызды 

және шағын мӛлшеріндегі ҥлгімен байланысты. 
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Педагогикалық тәжірибелерде, әдетте нолдік болжамды альтернативті 

болжамға қарай жоққа шығаруға болады деп есептейді, егер де статистикалық   

талдау нәтижелері кездейсоқ пайда ықтималдығы табылған айырмашылығы 

100 ішінде 5-тен аспаған кезде (5% немесе 0,05 = маңыздылығы деңгейі).  

Осылайша, дәлелдеуге қажет, кіру тестісі кезінде бағаны ҥлестіру БТ 

және ЭТ-ғы бір жалпы жиынтықтағы ҥлгісі болып табылады, яғни нолдік 

болжам дҧрыс деген сӛз.   

Берілген болжамды дәлелдеу ҥшін біз тәуелсіз ҥлгілер ҥшін Стъюденттің 

t-сынағын қолданамыз. Оны қолдану ҥшін келесі шарттарды орындау қажет: 

1) Ӛлшеу аралық пен арақатынас ауқымында жҥзеге асырылуы мҥмкін. 

2) Салыстыруға болатын ҥлгілер қалыпты заңға сәйкес бӛлінуі керек 

(мода, медиана және орта мәні шамамен сәйкес келеді). 

Бҧл шарттар орындалады: біріншіден, ӛлшеу коэффициент шкаласында 

(ӛлшем бірлігі - балл), ал екіншіден, салыстыру ҥлгілері қалыпты заңға сәйкес 

бӛлінеді (бақылау тобында:мода=16., медиана = 15,5 б., орташа мән = 14,28 б.; 

эксперименталды топта: мода=16 б., медиана = 16 б., орташа мән= 14,79 б.) 

 

     |
 ̅  ̅

    
|(1) 

 

     √
∑     ̅   ∑     ̅  

       
 √

     

     
, мҧндағы     (2) 

 

     – tСтъюдент критерийі; 

 ̅ және  ̅ – БТ және ЭТ-ғы орташа арифметикалық мән; 

     – арифметикалық орташалардың стандартты қателік айырмасы; 

  және    – сәйкесінше бірінші мен екінші ҥлгісі кӛлемі.  

Деректерді (1) және (2) формулаларға алмастыратын болсақ,     = 0.58-ге 

тең болады.Стъюденттің t-сынағының алынған мәнін      =2.01 (еркіндік 

дәрежесінің саны 154 = 75 + 81-2) кӛмегімен салыстыра отырып, нӛлдік болжам 

жоққа шығарылмайды және екі ҥлгі де бір жалпы жиынтыққа жатады, яғни 

олар сенімділік деңгейі 0,05 (ықтималдығы 5%) ҥшін біртекті болып табылады, 

дәлелдеуге қажеті де осы еді.  

Енді біз сынақтың екінші бӛлігіне ҧқсас статистикалық талдауды 

орындаймыз. Осы мақсатта біз келесі болжамдарды ҧсынамыз: 

H0 - математикадағы студенттердің дайындығы деңгейіндегі 

айырмашылықтар жеткілікті емес, сондықтан бағаларды бӛлу бір жалпы 

жиынтыққа жатады, яғни ҥлгі дҧрыс шығарылады; 

H1 - екі ҥлестірім арасындағы айырмашылық ӛте маңызды және шағын 

ҥлгі ӛлшемімен байланысты. 

Бірінші жағдайға ҧқсас нӛлдік гипотеза рас екенін дәлелдеуге қажет. 

Біз Стъюденттің t сынағымен тәуелсіз ҥлгілері ҥшін пайдаланайық, бірақ 

бірінші оны қолдану ҥшін жағдайдың орындалуын тексеру қажет. 



52 
 

Бірінші шарт орындалады, ӛйткені ӛлшемдер арақытаныс шкаласында 

орындалды, екінші шарт та солай орындалады, себебі салыстыртырылатын 

ҥлгілер қалыпты заң бойынша ҥлестірілген  (БТ-та: мода = 6 б., медиана = 6 б., 

орта мән = 7.11 б.; ЭТ-та: мода = 6 б., медиана = 7 б., орта мән  = 7,49 б.) 

Барлық талаптар орындалады, демек, Стъюденттің t - критерийі сынақтың 

екінші бӛлігі ҥшін де қолданылады. 

Осындай есептеулерді жҥргізе келе, біз     =1,44 екенін аламыз. Бҧл 

мәнді кестедегі 2,01 (еркіндік дәрежесі 154 = 75 + 81-2) салыстыра отырып, 

нӛлдік болжамжоққа шығарылмайды және екі ҥлгілер бір жиынтыққа жатады, 

яғни олар 0,05 (ықтималдығы 5%) деңгейіне біртекті, дәлелдеуге қажеті де осы 

болатын.  

Осылайша, кіріс тестілеу ҥлгілердің біртектілігі мен теңгерімін кӛрсетті. 

ШТ-де (шетел тілінде) информатиканы оқытудың қажетті шарты –ол ШТ-

інбелгілі бір деңгейде меңгеру болып табылады. Кіру сынағының бірінші 

бӛлігінің нәтижелерін талдау кӛрсеткендей, топтың басым кӛпшілігі B1 және 

B2 (52 студент) мен С1 және С2 (14 студент) деңгейінен жоғары болған (8 

кесте), бҧл әр тҥрлі жағдайларда негізгі мәселелерді тҥсіну қабілетін кӛрсетеді 

(жҧмыс кезінде, мектепте, демалыста және т.б.), сӛйлейтін адамдармен 

сӛйлескен кезде, ӛздерінің ойларын қызықты және тҥсінікті тақырыптар 

бойынша білдіруге, ӛз тәжірибелерін сипаттауға жәнеоқиғалар, армандар, ҥміт, 

амбициялар, сондай-ақ олардың пікірлері мен жоспарларын талқылауда. 

 

Кесте 8 - Еуропа Кеңесі шкаласы бойынша тіл деңгейіне және осы 

немесе басқа деңгейдегіЭТ-ғыстуденттер санының сәйкестігі  
Еуропа Кеңесі шкаласы 

бойынша тілді меңгеру  

деңгейі 

Алған баллдары Студенттер саны 

Beginners level (A1)  0-5  6  

Pre-Intermediate level 

(A2)  

6-10  9  

Intermediate level (B1)  11-15  24  

Independent User (B2)  16-19  28  

Advanced level (C1)  20-22  3  

Proficient User (C2)  23-25  11  

 

Сонымен, анықтау кезеңінің тәжірибелі-эксперименттік жҧмысы 

анықтады: 

1) БТ-та және ЭТ-та ҥлгілердің біркелкілігі және теігерімі; 

2) бастапқы қалыптағы информатика және ағылшын тілі бойынша БТ-ғы 

және ЭТ-ғы студенттердің  білімдері 0,05 маңыздылығы деңгейіне сәйкес 

келеді; 

3) Информатика мамандығындағы кҥнделікті ӛмірдегі студенттердің 

шетел тіліндегі базалық коммуникативтік  дағдылары шетел тілінде сабақ 

беруге қажетті деңгейлері жоғары болуы. Бірақ та ол жеткіліксіз.  
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Қалыптастырушы кезеңінде (2016 ж.) педагогикалық тәжірибе жҥргізілді, 

пәндік-тілдік кіріктірілген тәсілдеме негізінде әзірленген «Информатиканы 

оқыту әдістемесі» пәнін ағылшын тілінде оқыту ҥлгісінің тиімділігін тексеру.  

Қалыптастырушы кезең бойы ЭТ студенттері «Информатиканы оқыту 

әдістемесі» пәнін ағылшын тілінде пәндік-тілдік кіріктірілген тәсілдеме 

негізінде оқыды.  

Экспериментті басқару кезеңінде БТ және ЭТ студенттері ҥшін ҥш 

бӛліктен тҧратын бағалау қҧралдары фонды (бҧдан әрі - БҚФ) қҧрылды. Әрбір 

бӛлік ПИК компоненттерінің бірін қалыптастыруды сынауға арналған: 

когнитивтік, академиялық немесе лингвистикалық. 

БҚФ-тің бірінші бӛлігі информатикадан 10 сҧрақтан тҧрды, мҧндағы 

жауаптары бойынша ПИК-тың танымдық компонентін қалыптасуы жайлы баға 

беруге болады. Жоғарыда айтылғандай, танымдық компоненті, ақпаратты 

ӛңдеудің және ҧсынудың қазіргі заманғы технологиялары негіздерімен 

анықталады, ойлаудың ең жоғарғы деңгейлерімен (талдау, синтез, бағалау), 

оларойды анық білдіруде, нәтижелерін талдауда, дәлелдемелер қҧру, 

пайымдаулар жасауға қабілетті, тҧтас бӛлігін оқшаулау және ӛзара қарым-

қатынасын айқындауда, негізгіні анықтауға, қорытуға, бағалау және 

интерпретациялау қҧбылыстарды анықтау ҥшін бастапқы және қайталама 

ақпаратты бӛлуге мҥмкіндігі болуы ҥшін ахуалды бағалау критерийлері. 

Тапсырмалар филология аймағына профильдік бағытталған, ол 

информатика пәнін оқып-ҥйренуге оң әсер етеді, курстың мазмҧнын меңгерудің 

сәттілігімен байланысты алаңдаушылықты тӛмендетеді, 

колледждегіинформатика пәні бойынша гуманитарлық пәндердің студенттерін 

оқытудың нәтижелерін формализмді жояды. Бҧл тесттегі әрбір тапсырма 0-ден 

3 ҧпайға дейін бағаланады, тіпті шешілмеген тапсырма ҥшін 1-2 ҧпай жинауға 

болады. 

БҚФ-тің екінші бӛлігі ПИК-тің тілдік компонентін бағалауға бағытталған. 

Ол 60 сҧрақты қамтыды және Кэмбридж тілдік орталығының 

http://www.cambridge-centre.ru/online-test/ сайтында ересек оқушыларға 

(ересектер) онлайн-тестілеу тҥрінде ӛткізілді. Cambridge Local Examinations 

Syndicate университетімен бірге Оксфорд университетінің баспасы қҧрған бҧл 

тест Еуропалық CEFR стандарттарына сәйкес ағылшын тілін меңгеру деңгейін 

растайды. 

Сайтта тесттен ӛту уақыты шектеулі (30 минут). Бҧл сайт Қазан 

халықаралық лингвистикалық орталығы филология және мәдениетаралық 

қарым-қатынастар институтында жҧмыс істейді, онда адамдар ағылшын тілінде 

ағылшын тілінен емтихан тапсыратын Кембридж ESOL емтиханын тапсыра 

алады. Алдын ала білімді сынау ҥшін келесі сынақты қолдануға болады (11-

сурет). 
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Сурет 12- Кембридж ESOL емтиханын тапсыру сайты 

 

Тест тапсырғаннан кейін келесі нәтижелер алынады (9-кесте): алған 

баллдарының саны (1-ден 60-қа дейін) Еуропа Кеңесінің шкаласы бойынша 

тиісті деңгейдегі тіл білу деңгейін және Кембридж ESOL емтиханын (KET, 

PET, FCE, CAE, CPE) тапсыру ҥшін. 

 

Кесте 9 - Ағылшын тілі мен деңгейлерін сәйкестендіру 
Еуропа Кеңесі шкаласы 

бойынша тілді меңгеру  

деңгейі 

Алған баллдары 

Beginners level (A1)  0-17  

Pre-Intermediate level (A2)  18-29  

Intermediate level (B1)  30-39  

Independent User (B2)  40-47  

Advanced level (C1)  48-54  

Proficient User (C2)  55-60  

 

БҚФ-тің ҥшінші бӛлігі академиялық PIC компонентін тексеруге 

бағытталған, ол пән бойынша терминологияның минимумын, пәнді игерудегі 

тілдік клишелерді білуімен сипатталады; математикалық тілдің нақты 

қҧралдарын қолдана отырып, екінші тілдегі проблемаларды шешуге 

тҥсініктерді айқындау, тҥсіндіруге мҥмкіндік беру; Т2 бойынша информатика 

бойынша арнайы мәтіндерден ауызша және жазбаша баяндамаларда ақпаратты 

алу; символизмді, зерттелген пәннің сипаттамасын дҧрыс тҥсіну, графикалық 

материалдармен жҧмыс істеу. Осылайша, студенттер 2 тапсырманы орындауы 

керек: 

1) терминдер мен клишелерді пайдалана отырып, «Информатикалық» 

мәтінді «Санау жҥйелері» орыс тілінен ағылшын тіліне аудару; 

2) ҧсынылған тапсырмаға сҥйене отырып, ӛзіңіз ағылшын тілінде 

тапсырма қҧрып, ӛз шешіміңізді ағылшын тіліндегі пән терминологиясын 

қолданып, егжей-тегжейлі тҥсініктеме беріңіз. 

Студенттерге арналған бір тапсырма нҧсқасын келтіріп ӛтейік (12-сурет). 
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Сурет 13- Тапсырма №3 

 

БҚФ-тің ҥшінші бӛліміндегі тапсырмаларды дҧрыс орындау ҥшін 

студенттер максимум 15 балл ала алады. Бағалау критерийлері: 

1) барлық информатикалық терминдерді және тілдік клишелерді дҧрыс 

және дҧрыс пайдалану - 5 балл; 

2) екінші тілдегі мәселені шешуге тҥсініктеме беру - 5 балл; 

3) бірінші кезекте ҧсынылған идеяға сәйкес келетін ӛз тапсырмасын 

жасау - 5 балл. 

Педагогикалық тәжірибе нәтижелерінің талдауы.  

Бақылау эксперименті аясында эксперимент барысында алынған 

мәліметтердің статистикалық ӛңдеуі жҥргізілді. 

Жоғарыда айтылғандай БҚФ-тің бірінші бӛлігі информатикалық 

терминдердің минималды саны бар және оларды шешу ҥшін арнайы 

алгоритмдерді қолданудың қажеті жоқ етіп қалыптастырылған 

информатикадағы 10 тапсырмадан тҧрады және оларды логикалық тҥрде 

шешуге болады. Тӛменде студенттердің ҧпайларының нәтижелері келтірілген 

(10-кесте). 

 

Кесте 10 - БТ мен ЭТ-ғы БҚФ бірінші бӛлігінің нәтижелері (баллдармен) 

 
№ 

студента 

ПИК-тың когнитивті компоненті 

БТ ЭТ 
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10- кестенің жалғасы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деректердің статистикалық талдауы жҥргізілсін. Осы мақсатта біз келесі 

болжамдарды ҧсынамыз: 

H0 - екі тҥрлі топтағы студенттердің тапсырмаларын орындаудағы 

айырмашылықтар оқытудың әдісіне байланысты емес, кейбір факторлардың 

әсерінен туындайды; 

H1 - студенттердің тапсырмаларының нәтижесіндегі айырмашылық 

кездейсоқ емес факторларға байланысты емес, информатиканы ағылшын 

тілінде кіріктірілген пәндік-тілдік әдіс негізінде мақсатты тҥрде оқытуға 

арналған. 

Кіру тестілеуіне сияқты, біз тәуелсіз ҥлгілер ҥшін Стъюденттің t-

критерийін қолданамыз,  бірақ алдымен оны пайдалану шарттарын тексереміз. 

Алғашқы шарты қанағаттандырылды, ӛйткені ӛлшеу коэффициент 

шкаласында жасалды, ал екінші шарт та қанағаттандырылды, ӛйткені ҥлгілер 

қалыпты заңмен ҥлестірілген (БТ-да: мода = 12 б.,медиана = 12 б., орташа мән = 

12.03 б.; ЭТ-да: мода = 15 б., медиана = 15 б., орташа мән = 15.44 б.) Барлық 

шарттар орындалады, сондықтан Стъюденттің t-критерийі қолданылады. 

Алдын ала тестілеу нәтижелерін ӛңдеуде қолданылатын есептеулерді 

орындау ҥшін      = 3.16-ні аламыз. Бҧл мәнді кесте арқылы салыстыру     = 

2.01 (еркіндік дәрежелерінің саны 154  = 75+ 81-2 тең), осыдан қорытынды 

шығаратын болсақ, эксперимент нәтижесінде алынған эмпирикалық t шамасы 

(шамамен 1,6 есе) критикалық мәннен асады. Осылайша, ол тапсырмалар 

студенттердің нәтижелері айырмашылық кездейсоқ факторлармен байланысты 

емес, және қалыптастыру ҥшін бҧл эксперименттік оқыту артықшылықтары 

кӛрсете отырып, кешенді нысан тілді кӛзқарас негізінде шет тілінде пәндік 

білім даярлауды мақсатты деп баламалы гипотеза (H1) қабылдауға ақылға 

қонымды болып табылады, ПИК-тің танымдық компонентінің қалыптасуы 

ҥшін. 

БТ және ЭТ баллдарының салыстырмалы талдауы гистограммада 

кӛрсетілген (13-сурет). Осы диаграммаға сәйкес, кіріктірілген пәндік-тілдік әдіс 

негізінде оқитын студенттер дәстҥрлі тҥрде оқыған студенттермен 

1  15  21  

2  10  12  

3  12  13  

4  16  11  

…  …  …  

…  …  …  

74.  7  30  

75.  7  15  

76.   18  

77.   25  

78.   12  

79.   23  

80.   18  

81.   13  
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салыстырғанда ПИК танымдық компонентінің қалыптасу деңгейінде жақсы 

нәтижелерге қол жеткізді. Мәселен, ЭТ-де академиялық ҥлгерімі тӛмен 

студенттер саны бақылау тобына қарағанда айтарлықтай аз. БТ-да ең кӛп 

таралған нҧсқасы - 12 ҧпай, ал ЭТ - 15 балл. Осылайша, БТ-дағы студенттердің 

тек 34% -ы 12-ден кӛп, ал ЭТ-де студенттердің 56% -ы жақсы нәтижелерге қол 

жеткізді. 

 

 
 

Сурет 14- БҚФ-тің бірінші бӛлігінің нәтижелеріне негізделген БТ және ЭТ 

бойынша баллдарды салыстырмалы бӛлу туралы гистограмма 

 

ЭТ және БТ студенттерінің нәтижелері ПИК танымдық компонентінің 

қалыптасу деңгейіне сәйкес келеді (кесте 11): 

– тӛменгі шегі - 0 б.-дан 9 дейін. 

– шекті мән - 10 б.-дан 20-ға дейін б. 

– жоғары мән - 21 б.-дан 30-ға дейін б. 

 

Кесте 11 - ЭТ және БТ студенттерінде ПИК когнитивті компонентінің 

қалыптасуының нәтижелері 

 
Деңгейі тӛменгі шегі 

деңгейі  

шекті мән деңгейі жоғары мән 

деңгейі 

ЭТ 4  53  24  

БТ 26  42  7  

 

БҚФ-тің екінші бӛліміне ауысайық, ол ПИК-тің тіл компонентінің 

қалыптасуын тексеруге арналған. 

Нәтижелер БҚФ екінші бӛлігіне, Еуропа Кеңесінің шкаласы бойынша 

ағылшын тілін білетін деңгейге және Кембридж ESOL емтихандарын таңдау 

бойынша тиісті ҧсыныстарға сәйкес алынған баллдардың санын кӛрсетеді (7-

кесте). 

 

 

Бақылаушы топ 

Эксперименталды 

топ 

алынған баллдар 

са
л
ы

ст
ы

р
м

ал
ы

 ж
и

іл
ік

 



58 
 

Кесте 12 - БТ-ғы және ЭТ-ғы БҚФ екінші бӛлігінің нәтижелері 

(баллдармен) 

 
№ 

студента 

Языковой компонент компетенции ПИК 

Бақылаушы топ Эксперименталды топ 

Алған  

баллдары 

CERF 

level 

Cambridge 

ESOL 

Алған  

баллдары 

CERF 

level 

Cambridge 

ESOL 

 

1.  

 

31  B1  PET  39  B1  PET  

 

2.  

 

29  A2  KET  42  B2  FCE  

 

3.  

 

38  B1  PET  41  B2  FCE  

 

4.  

 

21  A2  KET  36  B1  PET  

…  …  …  …  …  …  …  

…  …  …  …  …  …  …  

74.  39  B1  PET  11  A1  -  

75.  37  B1  PET  13  A1  -  

76.     45  B2  FCE  

77.     55  C2  CPE  

78.     38  B1  PET  

79.     37  B1  PET  

80.     35  B1  PET  

81.     13  A1  -  

 

БҚФ-тің екінші бӛлігінде алынған деректердің статистикалық талдауы 

жҥргізілсін. Осы мақсатта біз келесі болжамдарды ҧсынамыз: 

H0 - екі тҥрлі топтағы студенттерде ағылшын тілін тестілеу нәтижелері 

айырмашылықтар оқыту әдісіне байланысты емес, сонымен қатар басқа 

факторлардың әсеріне байланысты; 

H1 - студенттердің ағылшын тілінде тестілеу нәтижелері бойынша 

айырмашылық кездейсоқ факторларға емес, сонымен қатар ШТ-де мақсатты 

оқытуға байланысты. 

БҚФ-тің бірінші бӛлімі сияқты, біз тәуелсіз ҥлгілер ҥшін Стъюденттің t-

критерийін пайдаланамыз, бірақ алдымен оны пайдалану ҥшін жағдайдың 

орындалуын тексеру қажет. 

Алғашқы шарты қанағаттандырылды, ӛйткені ӛлшеу коэффициент 

шкаласында жҥзеге асырылды, екінші шарт орындалды, ӛйткені салыстыру 

ҥлгілері қалыпты заңға сәйкес бӛлінеді (БТ-да: мода = 37 б.,медиана = 38 б., 

орташа мән = 36,63 б.; ЭТ-да: мода= 42 б., медиана= 43 б., орташа мән = 41,07 

б.). Барлық шарттар орындалды, сондықтан Стъюденттің t-критерийі БҚФ 

екінші бӛлігінде қолданылуы мҥмкін. 
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Алдын ала сынақ ҧқсас есептеулерді орындау, біз     = 2,06. Кестедегі 

осы мәнді      = 2,01 салыстыру (еркіндік дәрежелерінің саны 154 = 75 + 81-2 

тең), біз эксперимент алынған эмпирикалық мән критикалық t асып деген 

қорытындыға келдік. Осылайша, ол ағылшын тілінде тест студенттердің 

нәтижелері айырмашылық кездейсоқ факторлармен байланысты емес, сондай-

кіріктірілгенпәндік-тілді кӛзқарас негізінде шет тілінде пәндік білім даярлауды 

мақсатты деп баламалы болжамы (H1) қабылдауға саналы болып табылады. 

БТ және ЭТ бойынша алынған нәтижелерді салыстырмалы бӛлудің 

гистограммасы (14-сурет), сонымен қатар, ЭТ-де тӛменгі жетістіктері бар 

студенттердің саны БТ-дан аз екенін кӛрсетеді. БТ-да ең кӛп таралған нҧсқасы 

37 балл, ал ЭТ-те 42 балл. Осылайша, БТ-дағы студенттердің тек 52% -ы 37-тен 

кӛп балл жинады, ал ЭТ-де студенттердің 72% -ы ең жақсы нәтижеге қол 

жеткізді. 

 

 
 

Сурет 15- БҚФ-тің екінші бӛлігінің нәтижелеріне негізделген БТ және ЭТ 

бойынша баллдарды салыстырмалы бӛлу туралы гистограмма 

 

ЭТ және БТ студенттерінің нәтижелері ПИК танымдық компонентінің 

қалыптасу деңгейіне сәйкес келеді (кесте 8): 

– тӛменгі шегі - 0 б.-дан20 б. дейін. 

– шекті мән - 21 б.-дан 40 б.-ға дейін. 

– жоғары мән - 41 б.-дан 60 б.-ға дейін. 

 

Бақылаушы топ 

Эксперименталды топ 

алынған баллдар 

са
л
ы
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ы
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м
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ы
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и
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ік
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Кесте 13 - ЭТ және БТ студенттерінде ПИК когнитивті компонентінің 

қалыптасуының нәтижелері 

 
Деңгейі тӛменгі шегі 

деңгейі  

шекті мән деңгейі жоғары мән 

деңгейі 

ЭТ 10 27 44 

БТ 10 37 28 

 

БҚФ-тің ҥшінші бӛлігінің нәтижелерін қарастырамыз, ол ПИК-тің 

академиялық компонентінің қалыптасуын тексеруге арналған (14-кесте). 

 

Кесте 14 - БТ мен ЭТ-ғы БҚФҥшінші бӛлігінің нәтижелері (баллдармен) 

 
№ 

студента 

ПИК-тың академиялық компоненті 

БТ ЭТ 

1  7 12 

2  6 14 

3  5 15 

4  2 15 

…  … … 

…  … … 

74.  7 15 

75.  7 15 

76.   10 

77.   10 

78.   12 

79.   10 

80.   10 

81.   10 

 

Біз тесттің ҥшінші бӛлігіндегі алынған деректердің статистикалық 

талдамасын орындаймыз. Осы мақсатта біз келесі болжамдарды ҧсынамыз: 

H0 - екі тҥрлі топтағы студенттердің тапсырмаларын орындаудағы 

айырмашылықтар оқытудың әдісіне байланысты емес, кейбір факторлардың 

әсерінен туындайды; 

H1 - студенттер орындаған тапсырмалардың нәтижелеріндегі 

айырмашылық кездейсоқ факторларға емес, сонымен қатар ШТ-да 

информатиканы мақсатты тҥрде оқытуға байланысты. 

Тәуелсіз ҥлгілер ҥшін Стъюденттің t-критерийінпайдаланамыз, бірақ 

алдымен оны пайдалану ҥшін жағдайдың орындалуын тексеру қажет. 

Алғашқы шарты қанағаттандырылды, ӛйткені ӛлшеу коэффициент 

шкаласында жҥзеге асырылды, екінші шарт орындалды, ӛйткені салыстыру 

ҥлгілері қалыпты заңға сәйкес бӛлінеді (БТ-да: мода = 7 б.,медиана = 7 б., 

орташа мән = 6,97 б.; ЭТ-да: мода= 8 б., медиана= 8 б., орташа мән = 8,42 б.). 

Барлық шарттар орындалды, сондықтан Стъюденттің t-критерийі БҚФҥшінші 

бӛлігінде қолданылуы мҥмкін. 
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Алдын ала сынақ ҧқсас есептеулерді орындау, біз     = 2,43. Кестедегі 

осы мәнді      = 2,01 салыстыру (еркіндік дәрежелерінің саны 154 = 75 + 81-2 

тең), біз эксперимент алынған эмпирикалық мән критикалық t асты (1,2 есе) 

деген қорытындыға келдік. Осылайша, ол ағылшын тілінде тест студенттердің 

нәтижелері айырмашылық кездейсоқ факторлармен байланысты емес, сондай-

кіріктірілгенпәндік-тілді кӛзқарас негізінде шет тілінде пәндік білім даярлауды 

мақсатты деп баламалы болжамы (H1) қабылдауға саналы болып табылады. 

БТ және ЭТ бойынша алынған нәтижелерді салыстырмалы бӛлудің 

гистограммасы (15-сурет), сонымен қатар, ЭТ-де тӛменгі жетістіктері бар 

студенттердің саны БТ-дан аз екенін кӛрсетеді. БТ-да ең кӛп таралған нҧсқасы 7 

балл, ал ЭТ-те 8балл. Осылайша, БТ-дағы студенттердің тек 27% -ы 6-дан кӛп 

балл жинады, ал ЭТ-де студенттердің 72% -ы ең жақсы нәтижеге қол жеткізді. 

 

 
 

Сурет 16 - БҚФ-тің ҥшінші бӛлігінің нәтижелеріне негізделген БТ және ЭТ 

бойынша баллдарды салыстырмалы бӛлу туралы гистограмма 

 

ЭТ және БТ студенттерінің нәтижелері ПИК танымдық компонентінің 

қалыптасу деңгейіне сәйкес келеді (кесте 15): 

– тӛменгі шегі - 0 б.-дан5 б. дейін. 

– шекті мән – 6 б.-дан 10 б.-ға дейін. 

– жоғары мән - 141 б.-дан 15 б.-ға дейін. 

 

 

Кесте 15 - ЭТ және БТ студенттерінде ПИК когнитивті компонентінің 

қалыптасуының нәтижелері 

 
Деңгейі тӛменгі шегі 

деңгейі  

шекті мән деңгейі жоғары мән 

деңгейі 

ЭТ 2 16 63 

БТ 26 39 10 

 

Бақылаушы топ 

Эксперименталды топ 

алынған баллдар 
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ы
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и

іл
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Эксперименталды топ студенттері бақылау тобының студенттерімен 

салыстырғанда ПИК негізгі компоненттерінің қалыптасуының жоғары деңгейін 

кӛрсетті. 

Компоненттердің дамуының оң динамикасы, шет тілінде пәндік білім 

берудің пәндік-тілдік тәсілдің қағидалары мен стратегиясына сәйкес 

қалыптастырылған, студенттердің танымдық белсенділігі сӛйлеу 

белсенділігімен бірлікте жҥзеге асырылған және пән мазмҧнын меңгеруді бір 

мезгілде оны меңгеру қҧралдарымен меңгеруімен сипатталады ағылшын 

тілінде. 

Осылайша, нәтижелерді ӛңдеу нәтижесінде алынған деректер ПИК 

қалыптастыру ҥшін кіріктірілген пәндік-тілдік әдіс негізінде колледж 

студенттерді ШТ-де оқытуға арналған әзірленген модельдің тиімділігін 

растайды. 

 

4.2 Информатиканы оқыту әдістемесін пәндік-тілдік интеграцияланған 

оқытуды жҥзеге асыратын курсқа сипаттама 

 

«Информатиканы оқыту әдістемесі» пәні бойынша интеграцияланған 

пәндік-тілдік әдіс негізінде колледж студенттерін ағылшын тілінде оқыту ҥшін 

теориялық бӛлімдерде жалпы таңдалған курс, әдіс туралы зерттеулер 

жҥргізіліп, оның эксперименталды сынағы ӛткізіліп, арнайы қҧрылған моделі 

негізінде бағдарламалық интерактивті Flash ортасында электронды оқыту 

ресурсы әзірленді. Электронды оқыту ресурсының логикалық аяқталған 

интерактивті ҥлгісіне сипаттама жҥргізіп ӛтейік. Электронды оқыту 

ресурстарын қҧрудың дизайн-эргономикалық, педагогикалық, техникалық 

талаптарымен таныса отырып, келесідей оқыту ресурсын ҧсынамыз. Бҧл 

ресурста аталған талаптардың біріне сай болып келетін мазмҧндық қҧрамының 

тиісті бӛлімдері ҧйымдастырылған. Олар: титул бету, аннотация, авторлар 

туралы мәлімет, глоссарий, әдебиеттер тізімі бӛлімі, теориялық мәліметтер 

бӛлімі, практикалық білімді тексеру тапсырмалары, білімді бақылау қҧралдары.    

 

 
Сурет 17- Электронды оқыту ресурсының титул беті  
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Сурет 18- Электронды оқыту ресурсының «Contents» (мазмҧны) беті  

 

Электронды оқыту ресурсының алғашқы қолданушылары ҥшін курсқа 

кіріспе ретінде ақпараттық-анықтамалық мәліметі бар «Annotation» 

(Аннотация) бӛлімі жасалынған. Келтірілген ақпарат ағылшын тілінде курс 

жайлы қысқаша сипаттама немесее тҥсініктеме беріп кетеді.  

 
 

Сурет 19 - «Annotation» (Аннотация) бӛлімі  

 

Электронды оқыту ресурсының келесі қажетті бӛлімдерінің бірі ретінде 

«Authors» (Авторлар) бӛлімі жайлы ақпаратты келтіреміз. Кез келген авторлық 

ӛнімнің қҧрамында, оның қҧрастырушылары туралы, талаптардың біріне сай 

болып келетін авторларларға байланысты мәліметтің болуы шарт.  
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Сурет 20 - «Authors» (Авторлар) бӛлімі  

 

Білім алушылардың «Информатиканы оқыту әдістемесі» пәні бойынша 

интеграцияланған пәндік-тілдік әдіс негізіндегі ағылшын тілінде қҧрылған 

электронды оқыту ресурсының мазмҧнында кездесетін маңызды 

теорминологиялық сӛздіктері «Glossary» (Глоссарий) бӛлімінде кірістірілген.   

 

 
 

Сурет 21- «Glossary» (Глоссарий) бӛлімі  

 

Электронды оқыту ресурсын қҧрылымдау барысында, қажетті ақпараттық 

мәліметтермен толықтыруда қолданылған маңызды әдебиеттер тізімінің кейбір 

тҥрлері ресурс қҧрамына енгізілген.   
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Сурет 22- «Literature» (Әдебиеттер) бӛлімі   

 

Интеграцияланған пәндік-тілдік әдіс негізінде«Информатиканы оқыту 

әдістемесі» пәнін ағылшын тілінде оқытуға қҧрылған электронды оқыту 

ресурсының басты бӛлімдерінің бірі – «Lectures» бӛлімі. Мҧнда білім алушылар 

ҥшін нақты дерек кӛздерден алынған теориялық мәліметтер аңылшын тілінде 

ҧсынылады. Тірек ретінде келтірілген теориялық мағлҧмат арқылы білім 

алушылар ӛздерінің пәндік-тілдік қҧзіреттіліктерін дамыта алады. Мысал 

ретінде «Computer Number Systems and its types» тақырыбын кӛрсетіп отырмыз.  

 

 
 

Сурет 23 - Электронды оқыту ресурсының «Lectures» (Теориялар) бӛлімі 
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Сурет 24 - «Lectures» (Теориялар) бӛлімі ҥзіндісі 

 

«Информатиканы оқыту әдістемесі» пәні бойынша интеграцияланған 

пәндік-тілдік әдіс негізінде ағылшын тілінде оқытуға арналған электронды 

оқыту ресурстың тағы бір маңызды бӛлімдерінің ішіндегісі – «Practical works» 

(Практикалық тапсырмалар) бӛлімі болып табылады. Білім алушылар, мысалы 

«Computer Number Systems and its types» тақырыбын алып қарайтын болсақ, 

практикалық білімдері мен дағдыларын бекіту, қайталау, сонымен қатар 

ағылшын тілінде меңгеру бойынша осы тақырыпқа байланысты 10 тапсырманы 

орындаулары тиіс. Практикалық тапсырмаларды орындау арқылы ӛздерінің 

пәндік-тілдік қҧзіреттіліктерімен қатар, білімділік машықтарын да жетілдіріп 

отырады.   

 

 
 

Сурет 25- Электронды оқыту ресурсының «Practical works» (Практикалық 

тапсырмалар) бӛлімі  
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Сурет 26 - «Practical works» бӛлімінің №1 тапсырмасы кӛрінісі  

 

Практикалық тапсырмалар бӛлімінде білім алушылар назарына, әр тҥрлі 

типті тапсырмалар ҥлгісі ҧсынылады. «Computer Number Systems and its types» 

тақырыбы бойынша теориялық білім-біліктерін меңгерту, тексертумен қатар, 

практикалық дағдыларын қалыптастыру мен жетілдіруге байланысты 

тапсырмалар тҥрлері де қарастырылған. Мысалы, бір санау жҥйесінен сандарды 

екінші санау жҥйесіне аустыру, арифметикалық амалдарды қолданып шешу 

сынды есептеуді қажет ететін тапсырмалар топтамасы да  ҧйымдастырылған. 

Теориялық білімдер мен практикалық білімдер арасында байланысты кӛрсету, 

бҧл тақырып ҥшін маңызды, әрі білім алушылардың пәндік-тілдік іскерліктерін 

дамытуда аса қажет.    
 

 
 

Сурет 27 - «Practical works» бӛлімінің №2 тапсырмасы кӛрінісі  

 

Практикалық тапсырмалар бӛліміндегі тапсырма №2 мен №4 

мысалдарында, білім алушылар берілген сандарды бір санау жҥйесінен тиісті 
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санау жҥйесіне ауыстыруды орындаулары қажет. Ол ҥшін есептуді жҥргізіп, 

сәйкес ӛріске жауаптарын енгізулері қажет, соның негізінде тексеру нәтижесі 

«?» белгісіне шерту арқылы автоматты тҥрде шығарылады.  

 

 
 

Сурет 28- «Practical works» бӛлімінің №4 тапсырмасынан мысал  

 
 

Сурет 29 - «Practical works» бӛлімінің №8 тапсырмасынан мысал  

 

«Practical works» бӛліміндегі тапсырмаларды аяқтаған соң, білім 

алушылар қарастырылып отырған тақырып бойынша ӛздерінің білімдер 

жҥйесін «Test» бӛлімінде тексере алады. «Computer Number Systems and its 

types» тақырыбы бойынша 3 тест тапсырмасы қҧрылды. Әрбір тест тапсырма 

қҧрамында 20 сҧрақ кірістірілген. Тест тапсырмаларының ерекшелігі білім 

нәтижесін автоматты тҥрде бағалауында. Баға пайыздық және балдық шкалада 

автоматты тҥрде есептелініп, экранда бейнеленеді. 
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Сурет 30 - «Test» бӛлімінің басты беті   

 

 

 
 

Сурет 31 - «Option №1» бӛлімшесінің №1-ші сҧрағынан мысал   
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Сурет 32 - «Option №1» бӛлімшесі бойынша нәтижені бағалаудың 

кӛрінісі   
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ҚОРЫТЫНДЫ  

 

Республиканың білім беру саласындағы қазіргі заманғы ҥрдістері және 

оның әртҥрлі деңгейдегі міндеттері жалпы білім беру жҥйесіндегі ӛздерінің 

рӛлін, функцияларын және орнын тҥсінуді, оларды одан әрі дамытудың жаңа 

тәсілдерін әзірлеуді қажет етеді. 

Мемлекет басшысы Нҧрсҧлтан Назарбаевтың Қазақстан халқына 

Жолдауында «Қазақстан жолы-2050: бір мақсат, бір мҥдде, бір болашақ» білім 

беру сапасын арттыруға ерекше назар аударады. Елбасының білім беру жҥйесін 

жаңғырту және оны халықаралық деңгейде дамытуға шақыруы ерекше 

маңызды. Онда қойылған міндеттер бҥкіл Қазақстан мен әлемнің ең дамыған 30 

елдің қатарына енген кезде, қазіргі ғасырдың ортасында елден шығып кетуін 

қамтамасыз ететін қажетті жағдайларды жасауда бҥкіл қоғамның және 

мемлекеттің белсенді қызметіндегі жаңа кезеңді кӛрсетеді. 

Алға қойылған мақсаттарға қол жеткізудің ең маңызды факторы болып 

білім беру саналады. Бҥгінгі қарқыңды дамуда және жаһандық бәсекеде білім 

беруден ол ӛмір бойы жоғары сапалы және ҥздіксіз болуын қажет етеді. 

Сондықтан да, қазақстандық білім беру жҥйесінің алдында қазіргі заманғы 

әдістемелер және оқыту бағдарламаларын меңгеру, , оқытуды жақсартуға, т.б. 

ҥштілді (қазақ, орыс, ағылшын), кәсіптік оқыту, аналитикалық ойлау, сондай-

ақ, сҧранысқа сай білімі мен дағдыларын ҥйренуміндеті тҧр.  
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