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Кіріспе

Жинақтық жазылым оқушылардан барлық негізгі ойды нақты және жүйелі түрде

жинақтауды талап етеді (Huang, 2014).

Жинақтық жазылым оқылым үдерісін мәнді етеді, себебі олар мәтінді қаншалықты

жақсы түсінгендігін тексеріп, маңызды айтылым және жазылым тапсырмаларына

дайындалуғамүмкіндік алады (Cho, 2012).

Мәселе

Оқушылардың жоғары деңгейде ойлау қабілетінің әлсіздігі

Сөздік қор мен ойын дәйектеу дағдыларының шектеулілігі
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Зерттеу мақсаты

• Оқушыларды 

мәтіндегі әр 

параграфтың 

басты идеясын 

анықтау арқылы 

мәтінді талдауға 

үйрету 

• Жинақтық 

жазылым арқылы 

оқушыларды 

мәтінді 

жинақтауға үйрету
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Зерттеу сұрақтары

• Аутентивті

мәтіндер арқылы

оқушылардың

жинақтық жазылым

дағдысын дамыту

үшін қандай

дағдыларды нақты

түрде үйрету қажет?

• Жинақтық

жазылымның

оқушылардың оқу

құзіреттілігіне

әсері қандай?
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Әдебиетке шолу
• Жиынтық жазу оқушылардың

оқу үлгеріміне айтарлықтай оң

әсер етеді. (Shokrpour, Sadeghi & 

Seddigh, 2013; Huang, 2014).

• Жинақтық жазу мәтінді түсінуді

деңгейін арттырады және

өлшейді. (Mokeddem & Houcine, 

2016).

● Жиынтық жазу зерттеу

баяндамалары және

аргументативті эссе сынды

басқа да маңызды жазылым

түрлерінің міндетті

алғышарты болып

табылады.(Frey, Fisher, & 

Hernandez, 2003).  
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Әдебиетке шолу

Микропроцессинг (сөздерді

сөйлемдерге топтастыру

негізінде мағыналы абзацтарды

құру) және Макропроцессинг

(маңыздылығы аз сөйлемдерді

алып тастау және негізгі

идеяларды жалпылау арқылы

абзацты дамыту) (van Dijk & 

Kintsch, 1983)).

Транслингвистика – жинақтық

жазылымның тиімді

стратегиясы. Бұл оқушыларға

негізгі идеяларды толық

түсінгенше мағынаны жақсырақ

талқылауға мүмкіндік береді

(Mbirimi-Hungwe, 2016). 
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Методология

Зерттеу әдісі: Сапалық зерттеу

Қатысушылар: 24 8 сынып оқушылары

Мәлімет жинау құралдары: құжаттарды талдау

бақылау

фокус топтағы талқылау
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Сөз-Сөйлем-Абзац стратегиясы
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Кілт сөздер Негізгі идея

Параграф 1

Параграф 2

Параграф 3

Жинақтау



Нәтижелер мен талқылау
● Аналитикалық оқу дағдыларының дамуы

● Сөздік қордың жетілдірілуі

● Оқу үлгерімінің жақсаруы

● Топтық талқылау кезінде ана тілге жүгіну
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Нәтижелер мен талқылау
Аналитикалық оқу дағдыларының дамуы

10

Тірек сөздерді анықтау
Негізгі идея және тірек
деталь

әр абзацқа сөйлем
(негізгі ой) жазу үшін
тірек сөздерді қолдану

Негізгі ойларды бір 
параграфқа біріктіру

Оқушылардың даярлық деңгейін есепке ала отырып, (Yang, 2014; Plakans, 

2009) қарапайымнан күрделіге көшу маңызды (van Dijk and Kintsch, 1983)



Сөздік қордың жетілдірілуі

● сирек қолданылатын тақырыптық кілт сөздер

● маңызды тақырыптық кілт сөздердің мәнмәтіндік 

мағынасын сөздіктің көмегінсіз анықтау. 

● тақырыпқа қатысты академиялық сөздерді жақсы

құрылымды сөйлемдерде қолдану

Мен әрқашан өз ойымды жеткізу үшін сәйкес сөздерді таңдап, оларды сөйлеу және

жазу кезінде сенімді түрде қолдануға қиналатынмын. Енді мұның мен ойлағандай

қиын емес екенін түсіндім.
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Оқу үлгерімінің жақсаруы

Жиынтық жазу студенттерге мәтінді талдауға, оның мазмұнынан тыс болжамды идеяларды

бағалауға және бұл идеяларды өздерінің күнделікті өмірлік тәжірибелерімен байланыстыруға

қолдау көрсетеді (Cho, 2012; Choy & Lee, 2012; Huang, 2014) және оқушылардың оқу үлгерімін 

арттырады (Sholikah, Anwar, Sa’diyah, Hidayati & Permadi, 2019). 
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Ана тілге жүгіну

● топтық талқылау кезінде

ана тіліне бейсаналық

жүгіну

● Транслингвизм оқушыларға

мәтіннің негізгі идеясын

тезірек және тиімдірек тануға

мүмкіндік береді және екінші

тілінде қорытынды жазуды

жақсартады (Mbirimi-

Hungwe, 2016; Kato, 2018)
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Қорытынды

ССА әдісі келесі мақсаттар үшін күнделікті оқыту үдерісінде үнемі

қолданылуы керек:

● Оқушылардың қажетті кілт сөздерді анықтау дағдыларын 

дамыту;

● Мәтіндегі әр параграфтың басты идеясын анықтайтын 

құрылымды сөйлем жазу;

● Құрылымдалған басты идеяларды жүйелі параграфқа жинақтау;

● Оқушылардың сөздік қорын байыту;

● Оқушылардың оқылым дағдысы мен академиялық үлгерімін 

жақсарту.
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