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Жұмыстың мақсаттары

мен міндеттері

Оқушылар тілді ойлау құралы

ретінде және мәтінді сыни тұрғыдан

түсіну құралы ретінде пайдаланады.

- орта мектепте «Тіл және

әдебиет» пәні бойынша оқыту

мен оқудағы тәсілдердің, әдіс-

тәсілдердің тиімділігін

бақылауды қадағалау;

- мәтіннің эмоционалды

кеңістігін ашу.

11, 12 жоғары сынып оқушылары.

Зерттеу объектісі

HL эссе (окылган

шығармалардың біріне

негізделген)

Paper 2 – эссеге негізделген

зерттелген екі жұмыс

Зерттеу жұмысы

Кеңейтілген эссе

(2 әдеби шығарма негізінде - таңдау бойынша)

Күтілетін

нәтижелер:

- жоғары сынып

оқушыларының оқыту

тәсілдерін жетілдіру (ДБ)

- студенттердің сыртқы бағалау

емтихандарына дайындық

сапасын арттыру

Дипломдық бағдарламадағы емтихан жұмысының

түрлері (сыртқы бағалау)
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әр түрлі дайындық
деңгейі, мәтіннің контексі
мен концепциясын үстірт

қабылдау

сыни тұрғыдан ойлау, 
дәлелдей білу, пайымдау

әдебиет теориясын
жеткіліксіз білу

Көркем мәтінді талдаудағы шектеуші

факторлар
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Оқу

Бақылау

Эксперимент

Жазбаша және ауызша жұмыстар

Сауалнама

Мәтінді талдау.

Жазбаша және ауызша 

жұмыс нәтижелерін талдау

Эссе жазуды анықтауға 

арналған сауалнама

Әдебиеттану

Бақылау

Зерттеу әдістері



Зерттеудің теориялық негізі

«Көркем әдебиеттегі кейіпкердің 

эмоциясы онын ерекше 

психологиялық шыңдыгы  

ретінде бейнеленеді»

»

«мінез-құлықты бейнелейді,

ішкі қимылдар,

кейіпкердің жасырын эмоционалды өмірі...»

«Эмоциялар омірді бейнелеудиң 

формалардың бірі болып табылады, 

... 

ішкі «мен»  жай-күйі, оның ақыл-

ойы мен психикасы туралы ақпарат»

«шынайы болмысын ашу

адамдық сезімдер, құмарлық,

эмоциялар...»

«Олардың басты мақсаты – ашу

батырдың жан дүниесінің жасырын күйі...»

Казарин Ю.В., Бабенко Л.Г., 2003 ж

Шаховский , В.И. Эмоциялық лексика түрлері, 2004 ж

Казарин Ю.В., Бабенко Л.Г., 2003 ж
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Суреттік және әрекет эмотивті 
уғымдар

Олардың негізгі мақсаты - кейіпкердің 
ішкі, жасырын эмоционалды өмірін 

мінез-құлық, ым-ишара арқылы 
бейнелеу.

Ал интерпретациялық – міңездемелік 
эмотивті мағыналар

Негізгі эмоция туралы тусиник, онсыз 
кейіпкер бейнесі болуы мүмкін емес . 

Эмоциялық – бағалау уғымдары

Бұл- кейіпкерлердің бағалаушы ойлары, 
сөздері.  « Эмоционалды бағалау жек 
көруді, құптауды, сөгуді, жек көруді, 

жиіркенуді, мақұлдауды, ләззат алуды, 
ләззат алуды білдіруі мүмкін...» 

[Арутюнова 1988:95]. .

«ол собор залын дауыл сияқты сыпырып өтті»; « Ол жүгіріп тоқтады, 
шашын тез және бұрыннан таныс әйел қимылымен түзетіп , алжапқышының 

бұрыштарын иығына тартып , көздерін жарқыратып, жоғары қарай 
жүгірді »[1,262]; «Оған анық және анық қарап, бірақ оның бетінде ешқандай 
өрнек жоқ, ... ол оңай және әдемі отырды «; «Мещерская қызығушылықпен 

қарады»;

Оля Мещерскаяның өмірге деген сүйіспеншілігінің көрінісі. Кейіпкердің 
эмоционалдық күйі секунд сайын өзгеруі мүмкін.

«қуанышты таңғажайып жанды көздер » [1,261]; « Әдемілерден,

бай және бақытты қыздар ...»; «Оған қандай да бір түрде байқамай келді ...

сымбаттылық, сымбаттылық, ептілік, көзде айқын жарқырау « ; «Мен 

өткен қыста көңілденіп жынды болдым »; « ең алаңсыз және бақытты болып 

көрінді» [1,262]

Қорытынды: автор жеңілдікті, табиғилықты,

Оля Мещерскаяның кейіпкерінің жақындығы және оның өмірі

«Мен жалғыз қалғаным соншалықты бақытты болдым ... Мен өмірімде 

бұрын-соңды болмағандай жақсы ойладым ... Мен шексіз өмір сүретінімді 

және басқалар сияқты бақытты болатынымды сезіндім ... онымен 

бақыттымын, мен оны қабылдауға және иеленуге өте қуаныштымын ... ». 

«...Мен оған жеккөрінішті сезінемін, бұл мен өмір сүре алмаймын!...».

Қорытынды: автор ішкі сөзі арқылы кейіпкер жан дүниесіндегі 

қайшылықтарды көрсетеді

Мәселенің анықтамасы:

Контекстологиялық эмоциялық мағыналар

- фразалық

- фрагментарлық

- - жалпы мәтін

МӘТІННИН ЭМОТИВТІ КЕҢІСТІГІ .

ФУНКЦИОНАЛДЫ – МӘТІНДІК ЭМОТИВТІ ТҮСІНІКТЕР



Дайындық 

Іске асыру 

3-кезең

1-кезең

2-кезең

зерттеудің мәселесін, 

мақсаты мен міндеттерін 

анықтау

- ақпарат жинау әдістері 

(бақылау, сұрау)

Зерттеу кезеңдері

- әдістерін таңдау 

және

әдістемесін әзірлеу

зерттеу

жүргізу

зерттеу

негіздеу

қорытындылар мен 

ұсыныстар

- педагогикалық 

тәжірибеде нәтижелерін 

жүзеге асыру;

- ақпаратты талдау

және әдістемелік

Усыныстарды дайындау

Жаттығу 

Алдын ала

Іс-әрекеттегі зерттеу
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Сауалнама

Мақсаты: 11,12 сынып оқушыларының эссе 

жазу дағдыларының қалыптасу деңгейін

анықтау.

Эксперимент

Мақсаты – И.Буниннің әңгімесі негізінде

эмоциялық кеңістікті зерттеу

Бағалау нәтижелері

42
44
46
48
50
52
54
56

мәтінді талдай 

алады, мәтіннің 

идеясын 

анықтайды

мәтіннің 

тезисін 

тұжырымдай 

алады

фактілерді, 

дәлелдемелерді 

жинау

тақырып 

бойынша өз 

пікірін 

құрастыра 

алады

Қорытынды: эссе жазу дағдысының қалыптасу деңгейін анықтау

мақсатында жүргізілген сауалнама көркем мәтінді талдаудағы мәселені

анықтады.

58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78

мәтінді талдай 

алады, мәтіннің 

идеясын 

анықтайды

мәтіннің тезисін 

тұжырымдай 

алады

фактілерді, 

дәлелдемелерді 

жинау

тақырып 

бойынша өз 

пікірін 

құрастыра 

алады

Қорытынды: эксперимент нәтижелері мәтіннің эмоционалдық

кеңістігін зерттеудің арқасында студенттердің эссе жазу кезінде талдау

дағдыларын орта есеппен 20-25%-ға жақсартқанын көрсетті.
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NISA
2019

WORL 
2019

NISA
2020

WORL
2020

NISA 
2021

WORL
2021

NISA 
2022

WORL
2022

RUSSIAN 

A: Lang 

and 

Literature 

HL 

6,0 5.9 6,2 6,13 6,33 5,83 5,71 5,57

RUSSIAN 

A: Lang 

and 

Literature 

SL 

5,77 5,74 5,97 5,83 5,83 5,89 5,94 5,72

Сыртқы бағалау емтиханының нәтижелері:

(Paper 2, кеңейтілген эссе, Hl эссе)
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- ДБ-да (11-12 сыныптар) эссе жазу бойынша әдістемелік ұсынымдар 

жинағын әзірлеу;

- студенттердің жобалық және ғылыми-зерттеу әрекеттерін күшейту 

(Extended Essay, Hl );

- орта мектепте (ДБ) қорытынды емтихан жұмыстарының тиімділігін 

арттыру;

- жұмыс тәжірибесінде эмоциялық кеңістікті зерттеуді мәтінге 

концептуалды, семантикалық талдаумен ұштастыру;

- мәтінді талдау тәжірибесіне контекстік эмотивтік түсініктерді зерттеу және

енгізу.

Қорытындылар мен ұсыныстар
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