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The research consists of two main chapters:

•Пәндік кіріктіру дегеніміз не?

•Кіріктірудегі мұғалімнің рөлі

•Оқушылардың қосымша
дағдыларын дамыту

•Мұғалімнің көшбасшылығы және

зерттеудегі әрекеті

Әдебиеттерге 
шолу

• Парадигма

• Стратегия

• Жинақтау

• Этика

• Қиындықтар

• Сұрыптау

Әдістеме



Интеграция деген не және оны қалай түсінуге болады?

⁃ «кіріктіру» бір нәрсені аса тиімді ету үшін екі немесе одан да көп

заттарды біріктіру болып табылады (Cambridge сөздігі)

⁃ білім беру контекстінде, кіріктіру оқушылардың бір пәннен екінші 

пәнге білім мазмұнының ауысу қабілетін қалыптастыруға мүмкіндік береді 

(Досанова, 2017) 



Интеграция деген не және оны қалай түсінуге болады?

Паркердің (2005) түсіндіруінше, негізгі идея, мәселе мен 

оқиғаны тереңірек түсінуге мүмкіндік беру мақсатында бір

пәннен аса тәсілдер мен әртүрлі көзқарастарды, білімдерді

біріктіру тәсілі.

Пәндерді кіріктіру үдерісі әрбір бөлігінде бір немесе екі пәнге 

негізделген басты мазмұннан тұруымен және бір пән екінші 

пәннен қолдау табуымен түсіндіріледі (Мартин, 2002)

Аталған тәсілдің мақсаты дәстүрлі жеке пәндерді 

жою емес, оларды біріктіру болып табылады

(Хинде, 2005)



Қазақстан мектептерінде пәндік кіріктірілген сабақтарды 

жүргізу 

⁃ Мұғалімнің рөлі ⁃ Серіктестік түрлері



Пәндік кіріктіру оқушылардың негізгі үдерістік дағдыларын дамыту тәсілі 

ретінде 

- жаһандық мәселелер тек қана техникалық, ғылыми немесе әлеуметтік, 

философиялық білімдерді ғана емес, сонымен қатар тұтас ойлау мен әлемді тұтас

қабылдауды да қажет етеді (Майнцер, 1993)



Кіріктірілген сабақтардың негізгі міндеттері болып саналады: 

- Оқушылардың пәндік білім деңгейлерін жоғарылату; 

- Оқушылардың сын тұрғысынан ойлау және мәселені шешу дағдыларын 

игеруге жағдай жасау, сондай-ақ оларға жаңа интерактивтік тәсілдерді 

қолдануға мүмкіндік беру; 

- Оқушылардың қызығушылығын арттыру және оларды әртүрлі қызметтерге 

тарту; 

- Оқу пәндерінің арасында байланыс орнату, әлемді біртұтастықта қабылдауды 

қалыптастыру. 



Зерттеу мақсаттары

1. Мұғалімнің пәндік 
кіріктіруді түсінуін зерттеу

(Кіріктірілген пәндерді
мұғалімдер қалай

қабылдайды?)

2. Пәнді кіріктіру

арқылы әзірленген

үдерістің негізгі

дағдыларын анықтау

(Кіріктірілген пәндерде

қандай қосымша

дағдылар дамиды?)

3. Бірлескен әрекеттерді

зерттеу негізінде даму 

деңгейінде

көшбасшылықтың

құзіреттілігін түсіну

( Кіріктірілген пәндерде

мұғалімнің негізгі рөлі

?)



• Әртүрлі 6 пән мұғалімдері
(Ағылшын тілі, биология, 
өнер, математика, 
информатика және
жаһандық перспективалар)

Сұхбат

• Кіріктірілген пәннің
жоспары

• Пән мұғалімдеріне
арналған әдістемелік-
нұсқаулық көмек

Ақпараттарды 
сұрыптау



Нәтижелердің таныстырылымы

Пәндік кіріктірудің ең негізгі 3 аспектісі:  

Жоспарлау, серіктестік және оқыту, мұның ішінде серіктестік осы аталған

аспектілердің арасынан жетекшісі ретінде танылады, өйткені үдерістің

барлық кезеңінде қызмет атқарады.   



Зерттеу мақсаттары

1. Мұғалімнің пәндік 
кіріктіруді түсінуін 

зерттеу

Планирование, 
коллаборация и 
преподавание

2. Пәнді кіріктіру арқылы

әзірленген үдерістің

негізгі дағдыларын

анықтау

Решение проблем, 

языковые компетенции, 

практические навыки и 

литературная 

грамотность

3. Бірлескен әрекеттерді

зерттеу негізінде даму 

деңгейінде

көшбасшылықтың

құзіреттілігін түсіну

Рефлексия, анализ и 

конструктивная критика 



Қиындықтар

• Кей кездері мұғалім командалық оқытуда өзге мұғалім берген

білімнің немесе пән өзге тілде жүргізілсе, тілдік тосқауыл

салдарынан өзін жайсыз сезінуі мүмкін

• Бағалаудағы қиындықтар

Мұғалімдер әлі күнге дейін екі пән біріккен уақытында оқушылардың

жұмысын бағалау тәртібін білмейді

• Кіріктірілген сабаққа дайындық дәстүрлі сабаққа қарағанда

дайындыққа көбірек уақытты талап етеді



Көшбасшылық пен іс-әрекеттегі зерттеу ( Action Research)

Маклафлин мен Аюбаеваның (2015) тұжырымдауынша, Action Research зерттеуі

Қазақстанда алғаш рет 2012 жылы енгізілген және мұғалімдер тарапынан

«оқушылардың және өздерінің дағдыларын дамыту тәсілі» ретінде кеңінен

қолданылады (Мертлер, 2009, p. 4). Action Research жеке тәжірибе бойынша

рефлексия жасауға және бірлескен жұмыс арқылы оқыту сапасын арттыруға

тиімді тәсіл болып саналады. 

Іс-әрекеттегі зерттеу бойынша бірлескен жұмыс мұғалімге сыни дос ретінде өз 

тәжірибесі туралы ойлануға, сабақты талдауға және әріптестерден кері 

байланыс алуға мүмкіндік береді (Бамбино, 2002).



Пайдаланылған әдебиеттер 

British Educational Research Association (2011) Ethical Guidelines for Educational Research. London: BERA

Dossanova, G.K. (2017) Integration of subjects at contemporary schools is the demand of time. Multilesson

[online]. Available at: https://multiurok.ru/index.php/files/stat-ia-intieghratsiia-priedmietov-v-sovriemiennoi.html 

[Accessed 28 July 2018]

Hinde, E.T. (2005) Revisiting Curriculum Integration: A Fresh Look at an Old Idea. The Social Studies 96(3): pp. 

105-111

Mainzer, K. (1993) Epistemological and scientific basis of inter- and transdisciplinarity. Erkenntnis- und 

wissenschaftstheoretische Grundlagen der Inter- und Transdisziplinarität. In: Arber (Eds). Interund

Transdisziplinarität, Warum?, Wie?: pp. 17-53

Martin, F. (2002) Primary Historians and Geographers Learning from Each Other: Making Supportive Cross-

Curricular Links to Enhance Learning and Teaching. Primary History 30: pp. 18-21.

McLughlin, C. and Ayubayeva, N. (2015) It is the research of self-experience: feeling the value in action research. 

Educational Action Research 23(1): pp.51-67.

Mertler, C.A. (2009) Action Research: Teachers as researchers in the classroom. Los Angeles: SAGE

Parker, W.C. (2005) Social Studies in Elementary Education. 12th ed. Columbus, OH: Pearson Merill, Prentice-

Hall


