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Қазіргі таңда өмір сүру 
үшін қандай негізгі дағдылар 
қажет? 

Ал қоғамның әлеуетті 
құрушылары-оқушылар аталған 
дағдыларды мектеп 
қабырғасында игеруі үшін 
мұғалім не істеуі керек? 

ХХІ ғасыр дағдыларын 
қалыптастыруға негіз болатын 
не? 

Дүниежүзілік 
экономикалық 
форум (Wold 

Economic 
Forum, 2020)

1. 

Проблемаларды 
кешенді түрде 

шеше білу 
(Complex Problem 

Solving);

2. Сыни ойлау 
(Critical Thinking); 
3. Жасампаздық 

(Creativity);
4. Адам басқара білу 

(People 
Management);     

5. Эмоционалды 
интеллект 
(Emotional 

Intelligence);

6. Өзгелермен 
қарым-қатынасқа 

бейімділік 
(Coordinating with 

Others); 

7. Пікір 
қалыптастыру 
және шешім 

қабылдау 
(Judgment and 

Decision Making); 

8. Жүйелі де сапалы 
қызмет көрсетуге 
бейімділік (Service 

Orientation);  

9. Өзара әрекеттестік 
пен келісім жасасу 

(Negotiation);

10. Когнитивті 
икемділік 
(Cognitive 
Flexibility)

Когнитивті икемділік – ақыл-
ойдың өзгермелі жағдаяттарға 

жылдам бейімделуі, яғни 
тұлғаның үздіксіз оқу мен өмір 

бойы білім алуды үйренуіне 
тәуелді.

Когнитивті икемділікті дамытудың екі себебі бар:

• біріншіден, ол – жасырын дағды, сын тұрғысынан 
ойлау, креативтілік, қатынасқа және 
ынтымақтастыққа бейімділік сияқты  көптеген 
дағдылардың қажет тұста көрініс табуына ықпал 
етеді;

• екіншіден, контекстке бағытталғандықтан, оқыту 
ортасында «қатты және жұмсақ» дағдыларды 
үйрену мен қолдану тәсілдерін ұсынады.



Бұл 
икемділіктің 
өмір бойы 

оқумен 
байланысы 

қандай?

Оқыту үдерісінде когнитивті икемділікті дамыту ақпаратты

қамтитын оқылым дағдысымен тікелей байланысты.

Себебі тіл мен әдебиет пәндері бойынша оқу мақсаттары

мазмұнмен қатар коммуникативтік контентті қамтиды.

Оқуды «оңайлату үшін 
бес әдіс» 

Дуглас К.Хартман (Douglas K. 
Hartman)

https://youtu.be/TXyky66G08A
1:36:24 

«Бірінші күн – тек 
сөздер мен 

мәтіндерді талдау. 
Әңгімедегі 

адамдардың типтері 
мен 
түрлерін талқылайтын 

болады.

Екінші күн – көркем 
оқу, мәнерлеп оқу 
түрлерін қолдану. 

Үшінші күн –
мәтінаралық оқу 
(интертекстуал).  

Әңгіменің тақырыптас 
басқа түрлерімен, 

нұсқаларымен 
салыстыру. 

Төртінші күн – сыни 
тұрғыдан оқу. 

Әңгімеде кездесетін 
әр түрлі ой-пікір, 

идеялар мен 
стереотиптерге назар 

аудару керек.

Бесінші күн –
жеке 

(өздігінен) оқу. 
Сыныпта 

ұйымдастырыл
ған оқу 

әрекеттерінен 
соң, оқушы өзі 

оқып, 
рефлексия 
жасайды».

түсінуден бастап талдау интерпретациялау бағалау салыстыруды

https://youtu.be/TXyky66G08A


Сабақта 
интертекстуалды 

(мәтінаралық) 
оқуды қолданудың 
оқылым дағдысын 
дамытуға ықпалы 

қандай?

Оқу бағдарламасындағы «ортақ тақырыптар» –
әдебиет сабағында интертекстуалды талдауды 

қолдану шарттарының бірі. 

«бағалау және 
салыстыру» 

бөлімі

шығарманы мазмұндас туындылардың үлгілерімен салыстыру, 

тарихи және көркемдік құндылығын, жаңашылдығын сыни 
бағалау 

«анализ және 
интерпретация» 

бөлімі

әдеби шығарманың композициясын талдау, 

авторлық идеяның өмір шындығымен байланысы, 

автор стилі мен көркемдегіш құралдардың қызметін ашу, 

әлем және қазақ әдебиетіндегі құндылықтардың үндесуін талдау

«Қазақ әдебиеті» пәнінің білім 
мазмұны

«Қазақ әдебиеті» пәнінің білім 
мазмұны

Әдеби зерттеулерде «интертекстуалдылық» термині ХХ ғасырдың 
екінші жартысында пайда болған (Ю. Кристева,1967). 



Интертекстуалды талдау 
шығармадағы 
«өзге/бөтен» ақпаратты 
анықтап, сол арқылы 
шығармаға көркемдік, 
тақырыптық, тілдік 
тұрғыдан басқа әдебиет 
немесе өнер 
туындыларымен 
байланысын зерттеуді 
қарастырады. 

Көркем шығарма құрамындағы 
интертекстуалдылық 
элементтері 
/Н.А.Николина/(6):
1) Басқа шығармаларға сілтеме 
жасалатын тақырып.
2) Мәтін құрамындағы 
дәйексөздер.
3) Аллюзия. 
4) Реминисценции. 
5) Эпиграфтар.
6) Көркем шығармада бөтен 
мәтінді қайта айту.
7) Өзге мәтінді пародиялау.
8) «Нақты дәйексөздер» - басқа 
шығармалардың 
кейіпкерлерінің есімдерін қосу.



Мектептің 
тәжірибесінде оқу 
бағдарламасына орай 
анағұрлым 
жеңілдетілген 
формада қолдану 
керек. 

Негізгі және орта 
буын 
сыныптарында 
әдеби шығармаға 
интертекстуалды 
талдау реттілігі: 

«Бөтен» мәтіннің ықпалын анықтау;

«Бөтен» мәтін үзіндісінің мәртебесін 
анықтау (қолдану мақсаты);

Жүйелеу;

Бастапқы мәтінмен байланысына талдау 
жасау;

Шығармадағы трансформациялануы мен 
функциясын зерттеу.

Мұндай талдауды әдебиет сабағында пайдалану 
мұғалімнен өзге мәтін элементтері кездесетін көркем 
шығармаларды алдын ала анықтауды талап етеді. 



Сабақта көркем 
шығармаға 
интертекстуалды 
талдауды қалай 
жасатуға болады? 

Қосымша 1. 
Б.Момышұлының 
«Ұшқан ұя» 
әңгімесі бойынша 
сұрақтар 
(8-сынып)

1 Шығармадан автор өмір сүрген ортаның бейнесін, келбетін

көруге болады ма? Жауабыңызды мәтіннен мысал келтіру

арқылы дәлелдеңіз.

2 Шығармада автор қандай дайын мәтіндерді, деректерді

қолданады? Өзге мәтін мысалдары кездесе ме? Оларды жазушы

не үшін қолданды?

3 Шығарманың эпиграфының авторы кім? Оның шығарманың

тақырыбына, мазмұнына қатысы немесе байланысы қандай?

4 «Айналайыннан басқа сөзі жоқ» деген жолдардың мәні неде?

Дәлелдеңіз.



Оқушының ой желісін 
сақтап, жүйелі талдауы 
үшін кесте тиімді, бұл өз 
кезегінде оқушының 
жазылым дағдысын 
жетілдіреді. 

Кесте 2. 
Б.Момышұлының 
«Ұшқан ұя» әңгімесіне 
интертекстуалды талдау  
(В.П.Москвин үлгісі бойынша)

№ Кезеңдері Мысалы Әңгімеде

гі

қызметі

1 Анықтау, яғни мәтінаралық ауысуды талдау:

- өзге мәтіннен алынған үзінділер «айналайыннан» басқа сөзі жоқ;

«дуана келіп қалады».

- үзінділер алынған бастапқы мәтін - Ауызекі сөйлеуде

қолданылатын тілдік бірлік

2 «Өзге» (бөтен) мәтінге тән фигурларды анықтау:

- дәйексөз келтіру – басқа мәтіннің фрагменттерін,

сілтеме жасай отырып, сөзбе-сөз қолдану

Балам менің қайда екен?

Қыздарменен тауда екен.

Тауда неғып жүр екен?

Алма теріп жүр екен ...

- мәтіндік аппликация – сілтемесіз дәйексөз

келтіру

Жылама, бөпем, жылама,

Жілік шағып берейін ...

- мәтіндік аллюзия – қандай да бір шығармаға бір

сөзбен сілтеме жасау

«азаптан» құтқару

- парафраз – қанатты сөздердің немесе

мәтіндердің лексикалық құрамын өзгертіп

қолдану

- Кімнің баласысың?

- Мен Момыштың

ұлымын.

- Момыш кімнің баласы?

- Момыш – Имаштың

баласы.

3 Анықталған фигуралардың шығармадағы қызметін (функциясын) анықтау;

4 Бастапқы мәтіннің типін анықтау.



Интертекстуалды 
оқу мен талдауды 

мектеп 
тәжірибесінде 

қолдану 
нәтижесінде

• Оқушы шығармада кездесетін өзге мәтін дерегіне 
сүйеніп, туындының сол кезеңдегі мәдени-әлеуметтік 
маңызын, тарихи-көркемдік құндылығын зерделейді. 

• Пәндік мазмұнды интерпретациялайды.

• Кең ауқымды дағдылар кешені қалыптасады.

Әдебиет зерттеушілері 
интермәтінді белгілі өнер 

туындыларының 
фрагменттерінің өзара 

ықпалынан қоспа түрінде 
жасалған семантикалық 

құрылым ретінде түсіндіреді. 
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