
Мәтінмен жұмыс жасау 11 сынып оқушыларының жоғары тәртіптегі дағдыларын дамытуға қалай
ықпал етеді?

ТАНИКЕНОВА Г.Ш., ХАСЕИНОВА С.Н , орыс тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімдері, 
Талдықорған қаласындағы физика-математика бағытындағы Назарбаев Зияткерлік мектебі

Зерттеу мақсаты:  

мұғалім тәжірибесін жақсарту үшін
зерттеу мүмкіндіктерін қолдану.

Оқушылардың жоғары тәртіптегі
дағдыларын дамыту, атап айтқанда
мәтінді талдау, синтез және бағалау

арқылы зерттеу;

оқушылардың функционалдық
сауаттылығын арттыру үшін

салыстырмалы талдау және ауызша
сөйлеуді талдау арқылы

оқушылардың танымдық қызметін
белсендіру және зерттеу дағдыларын

дамыту мақсатында оқушылардың
қажеттіліктерін ескере отырып, 11 

сыныпта оқытуды жоспарлау.

Бұл зерттеуден не күтілді:

жеке зерттеу арқылы мұғалімнің
тәжірибесін жақсарту.

11 сынып оқушыларының екі мәтінді
салыстырмалы талдау және ауызша

сөйлеуді талдау кезінде зерттеу
дағдыларын дамыту, шығармашылық

жұмыстарды орындау.

мәтіндермен жұмыс істеу және оларды
салыстыру және салыстыру кезінде
проблемаларды шешуге әкелуі тиіс
оқыту мен оқытуды жүйелі түрде

жақсарту.

Зерттеу әдістері:

Эмпирикалық

(талдау, бақылау, сауалнама)

Сандық (сандық көрсеткіштерді
жинау)



Зерттеу мәселесі

оқушылар контингенті анықталды, 
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11 С, Д сынып оқушылары
арасында орыс тілі және
әдебиеттен мәтінмен жұмыс жасау
бойынша №1 сауалнама
нәтижелері

• Осылайша, оқушылар үшін қиындық салалары анықталды: бұл

мәтін стилін анықтау -16% нашар біледі, тілдік ерекшеліктерді

талдау: лексика мен ХВС - 6% нашар біледі, морфология нашар

біледі - 23%, синтаксис-29%. Алынған мәліметтер бізге қандай

шешім қабылдау жолдарын анықтауға мүмкіндік берді:

мәтіндермен жұмыс істеу және оқушылардың жоғары деңгейдегі

дағдыларын: талдау және синтездеу тәсілдерін ойластыру,

қиындықтармен облыстарды пысықтау кезінде оқытудың белсенді

түрлері мен стратегияларын таңдау, өзін - өзі және өзара бағалау

бойынша жұмысты күшейту, бұл да жоғарыда аталған дағдыларды

дамытуға ықпал ететін болады.



Шығармашылық тапсырмаларды орындау бойынша орыс тілі мен 

әдебиеті пәнінен 11 С, Д сынып оқушылары арасында № 2 сауалнама

нәтижелері

• Оқушылардың күшті жағы
анықталды: мақсатты
аудиторияға сәйкестігі -84% және
стильге сәйкес тілді пайдалану –
58%, ұлттық компонентті
пайдалану -55%. Жақсартуды
талап ететін тараптар: жанрға
сәйкестігі-29% және жанрдың
құрылымына сәйкестігі-26%, бұл
дағдыларды пысықтау үшін
қажетті ең маңызды компонент.
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Соответствие жанру

Соответствие структуре жанра

Соответствие целевой аудитории

Использование национального компонента

Использование языка в соответствии со стилем.

11 С, Д сынып оқушыларына арналған № 2 
сауалнама нәтижесі

Выполняют уверенно испытывают затруднения Слабо знают



Мәтінге СТ жасау АС талдау кезіндегі типтік қателерге талдау

Екі мәтінді салыстырмалы талдау кезінде жіберілген

қателерді талдау
АС талдау кезіндегі типтік қателерді талдау



Сабақтан кейінгі рефлексия 
келесі нәтижелерді көрсетті:

• Ұнады: Шығармашылық жұмыстарды өзара бағалау

бойынша топтарда жұмыс жасау, өйткені сыныптастардың

жұмыстарын оқу және алған пікірлер өз жұмысын

жақсартуға мүмкіндік береді.

• 2. Қиналады: мақсатты аудиторияны және мәтіннің

мақсатын анықтауда, жұмыс басында мақсатты

аудиторияны анықтау қажет екенін түсіндім.

• 3. Жақсы шығады: мәтінге салыстырмалы талдау

жүргізу және мәтінде тілдік құралдарды анықтау.

• 4. Оқушылардың 4-сұраққа жауаптары: Сабақта
миға шабуылдар, дәйексөздермен жұмыс, суреттермен
жұмыс, ассоциациялармен жұмыс, көркем мәтіндерді
өнердің басқа түрлерімен салыстырмалы талдау тиімді
болды: кескіндеме, музыка, кинофильмдер



Жоғары ойлау дағдыларын дамыту үшін оқытуды жоспарлау
кезінде сыни ойлау құралдарын қосу қажет

11.Ч6 Көркем және көркем емес мәтіндердің
стилистикалық және жанрлық ерекшеліктерін
салыстыру.

• Бірінші топта А. блок пен Глазунов пен 
Врубельдің картиналарын салыстыру.

• Екінші топқа А. блоктың "О, весна без конца и 
без края..." және К.Дебюсси музыкасын 
салыстыру тапсырылды. 

• Үшінші топқа " На железной дороге " өлеңін
осы өлеңге арналған әнмен салыстыру
ұсынылды.

• Төртінші топ " мейірімділік туралы...ерлік 
туралы...даңқ туралы...."Адмирал" фильмінің 
фрагментімен салыстыру ұсынылды. 



Қалыптастырушы бағалау

Қалыптастырушы

жұмыс
Оқушы жұмысы

Мұғалімнің түсініктемесі



Сөйлеу сипаттамасын тиімді қабылдау-талдау

Мысалы, Н. Островскидің
"Бесприданница" драмасын
зерттеу кезінде оқушыларға
кесте ұсынылды, онда олар
шығармалардан кейіпкерлердің
ең жарқын сипаттамасын жазып, 
оларға түсініктеме беру 
ұсынылды.



Барлық белгіленген проблемалардың шешуі қандай болмақ?
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Жақсарту динамикасы

• Жыл соңындағы
сауалнаманы талдау
мәтінмен жұмыстың
кейбір спектрінде
жақсарту динамикасын
көрсетті. Мысалы, жанрды
анықтау-81%, МА 
анықтау-94%, синтаксис 
рөлін анықтау -77%.

• Сонымен қатар, стилін
анықтау - 16%, 
морфологиялық рөлін
анықтау - 13%, синтаксис -
13%.



Жақсарту динамикасы

• Стильге сәйкес тілді пайдалану –
77%, мақсатты аудиторияға
сәйкестігі – 84%, ұлттық
компонентті пайдалану – 74%, 
бірақ мәселелер толық
шешілмеген, бірінші параметр 
бойынша нашар білгендер-10%, 
жанрға сәйкестігі-23%, ұлттық
компонентті пайдалану – 13%.



Мәтінді талдау, шығармашылық жұмыстарды орындау және
мақсатты аудиторияға хат жазу оқушыларға не береді?  

жоғары тәртіптегі дағдылар: талдау, синтез, бағалау

Зияткерлік өнім: газет жазбалары, аналитикалық және жарнамалық
мақала, портреттік очерк, сұхбат, баспасөз хабарламасы

Біздің оқушыларымыздың еңбек нарығындағы бәсекеге қабілеттілігі.

Құра

алады: 

Меңгереді

Күтілетін

нәтиже
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