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ИННОВАЦИЯЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ. TBL –КІШІ ТОПТАРДА ШЕТ ТІЛІН ОҚЫТУ ӘДІСІ. 
 
Түйін. Мақалада инновациялық технологияларды оқу үдерісіне пайдалану ерекшеліктері қарастырылған. 
«Инновация» ұғымының терминдік мәнін ашып, анықтама берген отандық ғалымдарыдың бірі – Н. Нұрахметов. 
Қазіргі таңда оқу үдерісіне «жаппай» енгізіліп жатқан инновациялық технологиялар көкейкесті мәселелердің 
тоғысында пайда болып, оқу үдерісіндегі әдістемелерге жаңаша тұрғыдан қарап, оны үздіксіз жаңғыртуға 
бағытталған. TBL – team based learning – кіші топтарда шет тілін оқыту әдісі жайында айтылған. 
Түйінді сөздер: инновация, технология, дағды, ойын, дербестігін жетілдіру, творчестволық қабілет, коммуникация.  
 
Кіріспе. Қазіргі заманғы ғылыми-техникалық үрдіс 
қарқыны білім беру жүйесінің алдына оқыту 
технологиясын жетілдіру міндеттерін қойып отыр. 
Тәуелсіз еліміздің болашағы білім беру жүйесіне 
байланысты. Осыған байланысты педагог мамандар 
оқытудың ең тиімді әдіс-тәсілдерін зерттеп, тәжірибе 
жүзінде сынап келеді. Бірнеше оқыту әдістерін 
салыстыра қарастыру арқылы әр оқытушы оқытудың 
жаңа технологияларын таңдап, ой елегінен өткізіп, 
өздерінің сабақтарында қолданады[1]. Сондықтан 
біздің де, алға қойған мақсаттарымыздның бірі-
оқытудың әдіс тәсілдерін жетілдіріп отыру, қазіргі 
заманғы педагогикалық технологияларды меңгеру 
және инновациялық, интерактивтік әдістемелерді 
сабақ барысында пайдалана отырып, сабақтың 
сапалы әрі қызықты өтуіне ықпалымызды тигізу. 
Ақпараттық-инновациялық технологияны пайдалану 
—қазіргі заманның өмір талабы. Қазақстанда ең 
алғаш «Инновация» ұғымына қазақ тілінде анықтама 
берген ғалым Немеребай Нұрахметов. Ол “Инновация, 
инновациялық үрдіс деп отырғанымыз – білім беру 
мекемелерінің жаңалықтарды жасау, меңгеру, 
қолдану және таратуға байланысты бір бөлек 
қызметі” деген анықтаманы ұсынады.  
Инновациялық білім беру – іскерліктің жаңа түрі. 
Инновациялық қызмет оқу ісін дамытуға, пәндердің 
мәнін тереңдетуге, оқытушының кәсіптік шеберлігін 
арттыруға басқа жаңа технологияларды енгізуге, 
пайдалануға және шығармашылық жұмыстар 
жүргізуге бағытталған. Мұндай технологияларды 
қолдану — біріншіден, оқытушы ұтады, яғни ол 
сабақты тиімді ұйымдастыруға көмектеседі, білім 
алушының пәнге деген қызығушылығы артады, 
екіншіден, білім алушы ұтады, себебі оның тақырып 
бойынша танымы кеңейеді. Осылайша білім берудің 
қалыптасқан әдістемесіне оқытудың жаңа 
технологиясы тұрғысынан өзгерістер енгізілсе, білім 
сапасы да арта түспек. 
Өзектілігі: Мақаланың өзектілігі тілдік емес 
университетте шет тілін оқытудың тиімді әдістерін 
іздеумен байланысты. Шағын топтарда жұмыс жасау 
әдісін қолдану оқытудың тиімділігін арттыруға, 
студенттердің шығармашылық белсенділігін 
дамытуға және оқытуда жеке көзқарас танытуға 
мүмкіндік берді. 
Білім берудегі инновациялық үдерістің нәтижесі 
теориялық және тәжірибелік жағынан 
жаңалықтарды қолдану болып табылады. Білім беру 
жүйесінде инновация білім беру мақсатына 
жаңалықтар енгізу, жаңа мазмұнды жаңа тәсілдер 
мен тәжірибелер және білім беру формаларын қайта 

жасауды, жаңа педагогикалық жүйені енгізу және 
таратуды, мектепті басқарудың жаңа 
технологияларын жасауды, дамытуды және мектеп 
жаңа білім беру бағытын ұстанғанда, оның мақсаты, 
мазмұны, әдісі жаңа талаптарға сай болуын 
жобалайды. 
Олардың дамуын екі факторға бөліп қарастырамыз: 
1.Объективті факторлар – инновациялық әрекеттің 
қарқынды дамуына жағдай жасау және оның 
нәтижелерін қабылдауды қамтамасыз ету. 
2.Субъективті факторлар – инновациялық үдеріс 
субъектісімен тығыз байланысты. Инновациялық 
үдеріс субъектілеріне ғалым-педагогтер, мұғалімдер 
және білім беру саласында инновацияға бағытталған 
әрекеттің басқа да қызметкерлері жатады. 
Инновация дегеніміз — жаңа мазмұнды 
ұйымдастыру, жаңалық енгізу, жаңа үлгілердің 
бағытындағы нақты әрекет, нақтыланған мөлшердің 
шегінен шығатын кәсіптік іс-әрекеттің жаңа сапалы 
деңгейге көтерілуі, жаңа нәтижені қамтамасыз ететін 
жаңа теориялық, технологиялық және 
педагогикалық іс-әрекеттің біртұтас бағдарламасы. 
Кәсіптік білім беру жүйесінің негізгі міндеті – белгілі 
бір көлемдегі білім берумен шектелмей, алынған 
кәсіптік білімді адам өз қажетіне, өмірдің нақты 
жағдайларында қолдана біліп, қоғамға пайдасын 
келтіру.  
ХХ ғасырдың екінші жартысында ғылыми 
коммуникациялардың  күрт  өсуі   байқалды, бұл 
әсіресе Интернет желісінің пайда болуымен 
байланысты. Ғылыми идеялармен алмасу үдерісінің 
артуы ғылыми-техникалық прогресс қарқынының 
жеделдетуін туындатты және зерттеу іс-әрекетінің 
тиімділігін тұтастай арттырды. Қазіргі таңда білімді 
жеке топтар емес, ғалымдар желісі ойластырады, 
күрделендіреді, олар әлемнің кез келген түкпірінде 
болуы мүмкін. Бұл әр аймақтың беделді 
мамандарымен пікір алмасуға, сол арқылы мәселені 
шешіп, білімнің тез таралуына септігін тигізді. Бірақ 
желі арқылы университеттердің қаржыландыру 
үдерісіне ықпал ете алмайды. Ғалымдардың 
айтуынша, ғылым жаһандық құбылыс, оны ұлттық 
шекарада ұстап тұру мүмкін емес. 
Осындай интерактивті технологиялардың бірі,TBL – 
team based learning – кіші топтарда шет тілін оқыту 
әдісі. 
Мақсаты: Тиімді әдістердің бірі ретінде шет тілі 
сабағында шағын топтарда жұмыс істеуге тиімді 
дәлелдерді талдау, сонымен қатар топтық жұмыс 
кезінде қолданылатын типтік тапсырмаларды 
қарастыру. Оқыту сапасын жоғарылату нәтижесінде 



студенттердің творчестволық қабілетін және 
дербестігін жетілдіру, студенттердің жеке қасиетін 
аша отырып, азамат етіп тәрбиелеумен қатар 
студенттердің танымдық күшін қалыптастыру және 
білімін кеңейтуге, тереңдетуге жағдай жасау болып 
табылады. 
Жаңа технологияны меңгеру оқытушының білімін 
жетілдіруіне зор көмегін тигізеді. Бұндай 
оқытушылардан білім алатын студенттердің де 
шығармашылық қабілеттері арта түседі. Сабақ 
барысында осындай кеңінен қолданылуы қажет 
әдістердің біріне TBL оқыту әдісін яғни ұжымдық 
оқыту әдісін жатқызуға болады. 
Материялдар мен әдістер. 
Осы TBL оқыту әдісін біз күнделікті сабақ барысында 
қолданамыз. Мысалы “At a chemist᾽s”тақырыбын  
алғанда, студенттерді шағын топтарға бөліп оларға 
түрлі тапсырмалар берілді. Бірінші топқа “chemist’s 
department” , екінші топқа “prescription department” 
деген тақырыпты бере отырып, осы екеуінің 
айырмашылығын және ерекшеліктерін анықтау 
керек болды. Үшінші топқа неге аптеканы Америкада 
“drugstore” деп атайды ал  төртінші топқа неге 
Англияда аптеканы “ а chemist᾽s” деп атайды деген 
сұраққа жауап беру керектілігі тапсырылды. 
Сұрақтарға жауап іздей отырып, студенттердің ойлау 
қабілеті, мәселені шешу қабілеті, шешім қабылдау, 
өзгелердің пікірін тыңдау қабілеті дамиды  және 
топта жұмыс істеуге дағдыланады.  
Шағын топта жұмыс істеудің артықшылығы : 

 тұлғаның қызығушылығын туғызады;  

 әр студенттің оқу процесіне қатысу белсенділігін 
кеңейтеді;  

 ынтымақтастық қалыптасады;  

 оқу материалдарын тиімді меңгеруге бейімдейді;  

 тұлғаға көпжоспарлы әрекет етуге әсер етеді;  

 тұлғаның пікірлері мен қарым-қатынастарын 
қалыптастырады;  

 мінез-құлықтың өзгеруіне көмектеседі.  
TBL оқыту әдістерінің басты ерекшелігі: әр 
студенттің  қабілетін дамыту, ұжымдағы әрбір 
мүшені оқыту және әркімге ортақ жұмыстағы бір-
бірінің көмегі, ізгілік пен ынтымақтастық болып 
табылады. Топта бағыттап оқыту әдістерінде 
оқытушы мен студенттің  іс-әрекеті алмасып 
отырады. Оқытушының  іс-әрекетін, қызметін ұжым 
атқарады. Яғни, жаңа білімді меңгерту 
тапсырмаларды орындауда, бір-бірінің жұмыстарын 
саралап, бағалауда, талдауда өздері жетекшілік етеді. 
Оқытушы ұйымдастырушы, ақыл кеңесші. 
Шағын топта жұмыс істеудің ерекшелігі – 
студенттердің ойлау қабілеті, мәселені шешу қабілеті, 
шешім қабылдау, өзгелердің пікірін тыңдау қабілеті 

және топта жұмыс істеуге дағдыланады. Жаңа 
технологияларды меңгеру оқытушының кәсіптік, 
адамгершілік, рухани, азаматтық және басқа да 
көптеген адами келбетінің қалыптасуына игі әсерін 
тигізеді, өзін-өзі дамытып,оқу тәрбие үрдісін тиімді 
ұйымдастыруна көмектеседі. 
Сабақты командалық бағытталған оқыту әдісімен 
(TBL) өткізу кезінде оқытушының атқаратын 
жұмысының рөлі мен басымдықтары өзгереді: ол 
дайын «білім көзі» болудан қалып, студенттердің 
танымдық қызметін ынталандырады, олардың 
белсенділігін түпкі мақсатқа бағыттап, топтардағы 
студенттердің арасында өзара сенімді қарым-
қатынастар орнатады. TBL әдісі бойынша өткізілген 
сабақ туралы студенттердің пікірлері, жалпы алғанда, 
жақсы нәтиже береді деп ойлаймын. Студенттердің 
бір-бірімен пікір алмасу мүмкіндігі, өздерінің 
болашақ қызметінде кездесетін жағдайлармен 
танысып, оларды шешу, практикалық мәселелерді 
зертханалық жағдайларда үйлестіру және т.т. Сабақта 
қолданылатын командалық бағытталған оқыту 
әдістемесі студенттерге өздерінің кәсіби саласында 
өз бетінше шешім қабылдау, алдына қойылған 
ситуациялық есептерді жеке және топта шығаруға 
дағдыландырып, теориялық білімдерін іс жүзінде 
қалай қолдана білу керектігін көрсетеді. 
TBL, немесе командалық бағытталған оқыту дәстүрлі 
оқыту әдістеріне баламалы, әрі тиімділігі жоғары әдіс 
екендігі анық. Бұл әдіс қосымша құрал-жабдықтарды 
қажет етпейді және студенттердің коммуникативтік 
дағдыларын дамытады, материалды жақсы 
меңгеруге септігін тигізеді, студенттердің кәсіби 
дағдыларын дамытуға мүмкіндіктер береді. 
Қорытынды. Тілді үйретудің жаңа технологияларын 
тәжірибеде кеңінен қолдану студенттердің 
белсенділігін арттырып,оқытушының 
шығармашылық қабілетін жетілдіреді. Осындай 
тиімді әдістерді сабақта пайдалану үшін оқытушы 
көп еңбектеніп, ізденуі керек. Қазіргі қоғамдық 
өмірімізде көрініс тапқан сан – салалы сапалық 
өзгерістер, жаңарулар, жаңалыққа бетбұрыстар 
педагогтарды өз істеріне сын көзбен қарауға 
итермелейді. Өйткені, студенттерге берілетін білім 
де, тәрбие де, дүниеге көзқарас та оқытушының іс- 
әрекеті, беретін білімі мен үлгі-өнегесі арқылы 
қалыптасады. TBL сабақтарында кездескен тәжірибе 
студенттерді өздерінің базалық білімдеріне сүйенуге 
және алған білімдерін қолдануға талпындыратын, 
байытатын және пайдалы оқу ортасын ұсынады. 
Біздің осы техналогияны ұсынуымыздың себебі 
медициналық оқу орнында оқитын студенттерді  
жұмыс істейтін күрделі денсаулық сақтау жүйесінің 
сұраныстарына дайындауға көмектеседі. 
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INNOVATIVE TEACHING FOREIGN LANGUAGE IN SMALL GROUPS. 

 
Resume. In the article features the use of innovative 
technologies in the educational process. Touching on the 
issue of the content of the term «innovation», was first 
introduced into scientific by N. Nurachmetov, the author 
gives examples of «indiscriminate» use of innovative 
technologies in the educational process in today’s 
globalized society.  
The relevance of the article is related to the search for 
effective methods of teaching a foreign language in a non-

linguistic University. The use of the method of working in 
small groups made it possible to increase the effectiveness 
of learning, develop creative activity of students and show 
an individual approach to learning. 
Key words: innovation, technology, critical thinking, 
strategy, ability, games, communication 
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В МАЛЫХ ГРУППАХ 
 
Резюме. В статье рассматриваются особенности 
использования инновационных технологий в учебном 
процессе. Затрагивая вопрос о содержании термина 
«инновация», введенный впервые в научный оборот Н. 
Нурахметовым, автор приводит примеры 
«повального» использования инновационных 
технологий в учебном процессе в условиях 
современного глобализирующегося общества. 
Актуальность статьи связана с поиском 

эффективных методов обучения иностранному языку 
в неязыковом вузе. Использование метода работы в 
малых группах позволило повысить эффективность 
обучения, развить творческую активность 
студентов и проявить индивидуальный подход к 
обучению. 
Ключевые слова: инновация, технология, 
критические мышления, стратегия, умение, игры, 
способность, коммуникация. 
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