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Мәселенің тұжырымы

• тақырыптан ауытқу

• қатысы жоқ ақпараттың
орын алуы

• уәжді дәлелдермен 

бекітпеу 

• пікірлерді факт ретінде 
көрсету

• уәждеменің түсініксіздігі 

мен жеткіліксіздігі

• тақырыпты терең бойлап 

аша алмау

• дәйектердің кеңейтіліп, 

дамытылмауы

• тақырыптың үстірт

қамтылуы

• жазу құрылымының
сақталмауы

• пікірдің (ойдың) 

шашыраңқылығы

• мағыналық бірізділіктің
сақталмауы себепті 

шығарманың мүлдем 

түсініксіз болуы



Зерттеу мақсаты Зерттеу сұрақтары Зерттеу дизайны

Ағылшын тілін 

екінші тіл ретінде 
оқитын 

студенттердің
дәлелдеу 

дағдыларын 

дамытуға 

бағытталған

эсселеріне 

берілетін ауызша
және жазбаша 

кері байланысқа 

деген көзқарасын 

анықтау мен

қабылдау 

мүмкіндігін 

зерделеу

Кері байланыс пен 
оқушылардың
жазбаша жұмысты
сауатты жаза білуі
арасында қандай 
байланыс бар?

Жазбаша және ауызша
кері байланыс
студенттерді эссе жазу
барысында дәлелдеу
дағдыларын дамытуға
ынталандыру үшін
қаншалықты тиімді?

Оқушылардың
дәлелдеу дағдыларын
дамытуға мүмкіндік
беретін кері
байланыстың ең тиімді
жолдары қандай?

Аралас әдісті

дизайн: сандық
және сапалық

Зерттеу әдістері

• Сауалнамалар
• Құжаттарға 

талдау жасау
• Фокус-топтық

талқылама

Іс-әрекетті зерттеу



КЕРІ ПІКІРДІҢ МАҚСАТЫ

Әдебиетке шолу

(Ли және Дикин, 

2016)

Талаптарға сай жазба жұмысын орындау барысында 

дәлелдеме келтіріп жаза білудің алатын орны ерекше.

(Кристи 
жәнеДеревянка, 

2010)

Кез-келген студенттің университетте оқу барысында, 

түпнұсқа мәтіндерден алынған айғақтарды пайдалана 

отырып, дәлелдер келтіріп жаза алу дағдысы болуы керек. 

(Миллер және 

Песоа, 2016)

Орта және орта білімнен кейінгі оқу орындарында оқитын 

көптеген студенттер, әсіресе екінші тіл бойынша, 

дәлелдерді жазуда қиналады.

(Матон & Матруглио, 

2010)

Дәлелдер жазуда студенттер белгілі бір өлшемшарттарға 

сай бағыт ұстануы керек, өйткені олар фактілерді таңдап, 

түсіндіреді, бағалайды, және мағынаны құру үшін білімді 

түрлендіреді.

(Шлеппегрелл, 2006, 

б. 136).

Аргументтік жазу үшін «жақсы ұйымдастырылған мәтін құру» 

әсіресе маңызды.

Шлеппегрелл(2006) «Мұғалімдер мен студенттер абстрактілі және күрделі 

мәтіндерге негізделген тапсырмалармен жұмыс істеу 

кезінде зейіндерін шоғырландыра алуы үшін тілдік 

ресурстар нақты анықталуы қажет » (144-бет). 

Мысалы,мәтінде дәлелдердің болуы.

(Хирвела, 2017) Нақты аргументтерді анықтай білу қабілетін ұдайы дамыту

ойлануға, ізденуге және үйренуге жетелейді.



КЕРІ ПІКІРДІҢ МАҚСАТЫ

(Хиланд және 

Хиланд, 2006).

Жазбаша түсініктеме беру, қателерді түзету, мұғалім мен

студенттің жеке конференциясын ұйымдастыру немесе жұптық
бағалау түрінде студенттерге кері байланыс беру мұғалімінің
жазылым дағдысын жетілдірудегі маңызды құралдарының бірі

болып танылады.

(Битшенер,
Янг және Кэмерон, 

2005)

Қателері туралы жазбаша түзету пікірін алған екінші тіл

студенттері қате туралы кері байланыс алмағандармен

салыстырғанда жазу дағдыларын әлдеқайда жақсырақ
жетілдіре алады.

Трускотт (1996) Түзету туралы кері байланыстың кез келген түрі екінші тіл

студенттерінің жазу дағдысын жақсартуға септігін тигізе алады.

Эллис (2008) Жасырын (жанама) кері байланыс (мұғалім қатенің астын

сызады, қатені дөңгелектейді немесе кодтық белгілер

қалдырады)оқушының қатесін түсініп, оны түзете алуы мен өз

бетінше жұмыс жасай білу дағдыларын дамытуға ықпал ете

алады.

(Феррис және 

Робертс, 2001)

Көп жағдайда студенттер де, мұғалімдер де жанама кері

байланысты емес, тікелей, нақты кері байланысты

қолданғанды жөн көреді.

(Ахмади, Мафтун
және Мехрдад, 2012)

Ағылшын тілі сабақтарында кері байланыстың түрлерін

алмастыра отырып қолдану ұсынылады. Қателердің алуан

түрлілігіне сай студенттердің барлығына, барлық жағдайда

көмектесе алатын кері байланыс стратегиясының жоқ екенін

естен шығармаған жөн.

Әдебиетке шолу



Нәтижелер мен пікірталас
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Types of feedback

Маған эссе бойынша
мұғаліммен жеке
сөйлескенім және ашық
сөйлескенім ұнайды. Мен
дәлелдер келтіре алмай
қиналған кезде бұл өте

пайдалы болды.
Фокус-топтық талқылау

Студент жұмыстары

Кез келген кері байланысты 
қолдану студенттерді жазу 
дағдыларын жетілдіруге 
ынталандыру арқылы оң
нәтиже береді. 

(Альвира, 2016)

Өзін-өзі тексеру оқушыларға
сыни тұрғыдан ойлауға және
жеке тәуелсіздігін арттыруға
мүмкіндік береді. (Биджами,

2013)

Жазбаша түзету кері
байланысы студенттердің
тілдік құзіреттілігі әртүрлі
болғандықтан жұптық
бағалау сессияларына
қарағанда тиімдірек болды.

(Сух, 2005)

Зерттеу нәтижелері егжей-

тегжейлі кері байланыс алу 
оқушылардың жазу 
дағдыларын дамытуға және 
емтихандарда жақсы 
нәтиже көрсетуге ықпал 
ететінін көрсетті.

(Кучукали,2017)

Ұсыныстар

▪ Мұғалімдерді оқыту және

өзара ынтымақтастық -

мұғалімдерді тиімді әдістерді

және кері байланыстың әртүрлі

тәсілдерін, сондай-ақ өз

сыныптарында кері байланыс
ты қашан және қалай беру

керектігін ынталандыруда
маңызды рөл атқарады.

▪ Мұғалімдер өз сыныптарында

кері байланыстың әртүрлі

тәсілдерін пайдалану туралы

көбірек ойлануы керек, өйткені

студенттердің білімі әр түрлі.

Кері байланыстың бір түрі

барлық оқушылар үшін жұмыс

істемеуі мүмкін; сондықтан ол

студенттердің қажеттіліктеріне

байланысты мұқият таңдалуы

керек.
▪Мұғалім мен оқушы

конференциясын тиімді өткізу

үшін мұғалімдер шыдамдылық
танытуы керек, өйткені жылдам

шешімдерді ұсыну

студенттерге жаңа

дағдыларды дамытуға
көмектесудің ең жақсы жолы

емес.



Қорытынды

▪ Кері байланыстың әрбір түрі сыныптағы оқушылар үшін тиімді деп 
танылды. Кері байланыстың қандай түрі берілгені маңызды емес, 
бірақ студенттер үшін кері байланыс қаншалықты пайдалы екені 
маңызды. Осыған қарамастан, осы зерттеуге қатысушылар ауызша 
кері байланысты оқу мен жетістіктерге жету тұрғысынан тиімдірек 
және жемісті деп тапты.

▪ Жазбаша конференциялар арқылы жеке өзара әрекеттесу 
студенттерге өздерінің жазу мәнерлерін жақсартуға мүмкіндік 
берді, ал мұғалімдер өз оқушыларының күшті және әлсіз жақтарын 

тани алды.

▪ Оқушылардың тілдік құзыреттіліктерінің әртүрлі болуына байланысты 
өзара кері байланыс (жұптық бағалау) әрқашан сәтті жүргізілмеді.

▪ Оқушылар тілдік қателермен күресуде анық және жасырын кері 
байланыстың маңыздылығын бағалады; дегенмен, олар үшін 
қателерді қайта қарау, өзін-өзі түзету және дәлелдерді ұсыну үшін
жанама кері байланыс ең тиімді деп танылды.

▪ Жазбаша кері байланыспен біріктірілген ауызша кері байланыс 
эссе жазуда жоғары нәтижеге жету үшін қолайлы және пайдалы

болады.
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