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НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР 

 

Бҧл диссертациялық жҧмыста келесі нормативтік-қҧжатттар мен 

стандарттарға сілтемелер жасалынған: 

 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңы. 27.07.2007 ж., № 319-

III ҚРЗ. Астана. Ақорда. 

 Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңына енгізілген 

толықтырулар мен ӛзгертулер 24.10.2011 ж. № 487–ІV ҚРЗ, Астана, Ақорда.  

Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 

2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы. ҚР Президентінің № 

205 Жарлығы, Астана, 2016 жыл. www.akorda.kz 

Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа 

бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласы. 12.04.2017 ж. Астана 

Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә.Назарбаевтың: «Қазақстанның 

ҥшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» атты Жолдауы. Астана, 

Ақорда. 31.01.2017. www.akorda.kz 

 Ҥш тілді білім беруді дамытудың 2015-2020 жылдарға арналған жол 

картасы. Астана, 2016. -22 б. ҚР БҒМ  09.11.2015ж. №344 бҧйрығы.  

 ҚР жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру 

стандарты. Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы 

№1080 Қаулысымен бекітілген. Кәсіби жоғары білім беру. Негізгі ережелер. 

Бакалавриат. 5В011900 – «Шетел тілі: екі шетел тілі» мамандығы. Астана: ҚР 

Білім және ғылым министрлігі 

«Диссертация мен авторефератты ресімдеу бойынша нҧсқаулық». ҚР 

Жоғары аттестациялық Комитеті. БжҒМ. Алматы, 2004.  
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АНЫҚТАМАЛАР 

 

Бҧл диссертациялық жҧмыста келесі анықтамаларға сәйкес терминдер 

қолданылған: 

Қҧзырет - оқытудың дҥниетанымдық, қҧндылық нәтижесін де қамтитын, 

білім алушының білім, білік, дағдыларын қандай да бір интегративтік бірлікке 

біріктіру  

Қҧзыретті - лат. competens, competence – тиісті, қабілетті – белгілі бір 

салада білікті, хабардар, ӛз білімдері немесе ӛкілеттері бойынша бір нәрсені 

жасауға немесе шешім қабылдауға қҧқығы бар  

Қҧзыреттілік - адамның бойындағы қҧзыреттер мен ӛмірлік тәжірибесіне 

сҥйене отырып, әрекет етуге, білім берушілік, кәсіби және ӛмірлік мәселелерді 

шешудегі оның кҥрделі интегративтік қабілеті  

Мәдениет - адамның қоғамдық тіршілік иесі ретінде дамуына тікелей 

қатысты адамдардың материалды және рухани ӛндіріс процестерінде жасаған 

қҧндылықтарының жҥйесі 

Мәдениеттер диалогы – әр тҥрлі мәдениет ӛкілдерінің бір-бірінің 

мәдениетін зерттеу арқылы қарым-қатынасы, бҧл кӛпмәдениетті тәрбиенің 

шарттарының бірі.  

Қарым-қатынас – адамдар арасында бірлескен ісәрекет қажеттілігін 

туғызып, байланыс орнататын кҥрделі ҥрдіс 

Мәдениетаралық қарым-қатынас – әр тҥрлі мәдениеттерге жататын  

жеке адамдар мен топтардың арасындағы қарым-қатынастардың тҥрлі 

формалаларының жиынтығы 

Мәдениетаралық қҧзыреттілік - мәдениетаралық қарым-қатынас 

ҥрдісінде жеке тҧлғаларға қарым-қатынастық жағдайдың әсерін бағалауға, 

вербальді және вербальді емес қҧралдарды тиімді пайдалануға, 

коммуникативтік ниеттерді іс жҥзінде жҥзеге асыруға және кері 

байланысарқылы байланыснәтижелерінтексеруге мҥмкіндік беретін білім мен 

дағдылар жиынтығы 

Толеранттық сан тҥрлі мәдениеттің барлығын, ӛз ойын білдіру мен адами 

даралықты кӛрсету тҥрлерін дҧрыс тҥсіну дегенді білдіреді. Толеранттыққа 

білім, ашықтық, қарым-қатынас және ойлау, ар-ождан, ҧстаным еркіндігі 

жағдай жасайды. 

Заманауи тeхнологиялaр – компьютeрлiк жәнe жeлiлiк тeхнологиялaр 

қҧрaлдaры aрқылы aқпaрaттaрды aлу, ӛңдeу, жинaу, қaбылдaу жәнe жeткiзу 

зaңдылықтaрын рeттeйтiн сaндық әдiстeмeлiк жҥйe 

Aқпaрaттaндыру - оқыту мeн тәрбиeнiң психологиялық-пeдaгогикaлық 

мiндeттeрiн жҥзeгe aсырудa бiлiм бeру жҥйeсiнe aқпaрaттық-

тeлeкоммуникaциялық тeхнология қҧрaлдaрын қолдaнудың тeориясы жәнe 

тәжiрибeсiн қaмтaмaсыз eту 

Бiлiм - жҥйeлeндiрiлгeн бiлiмдeрдi, iскeрлiктeр мeн дaғдылaрды мeңгeру, 

aқыл-ойы мeн сeзiмтaлдығын дaмыту, дҥниeтaнымы мeн тaнымдық ҥдeрiстeрдi, 

aдaмның қызмeт тәсiлдeрiн игeруi aрқылы тҧлғaны қaлыптaстырудың нәтижeсi 
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Бiлiм бeру – тҧлғaның физикaлық жәнe рухaни тҧрғыдa қaлыптaсуының 

бiрeгeй ҥдeрiсi, кeйбiр мiнсiз обрaздaрғa, қоғaмдық сaнaдa әлeумeттiк тaрихи 

бeкiп қaлғaн этaлондaрғa бaғдaрлaнғaн әлeумeттeну ҥдeрiсi 

Бiлiм бeрудi aқпaрaттaндыру – бҧл aқпaрaттық-тeлeкоммуникaциялық 

тeхнология қҧрaлдaры мeн интeрбелсенді жaбдықтaрды бiлiм бeру сaлaсынa 

пaйдaлaнудың әдiснaмaлық жәнe тәжiрибeлiк қҧндылықтaрының 

зaңдылықтaрын зeрттeп, оқыту мeн тәрбиeлeудiң психологиялық-

пeдaгогикaлық мaқсaттaрынa нeгiздeлгeн бiлiм бeру мeкeмeлeрiнiң қaмтaмaсыз 

eту ҥдeрiсi. 

Педагогикалық диагностика – оның негізгі қызметтерін тиімді жҥзеге 

асыру ҥшін оқыту мен тәрбиелеу ҥдерісінде даралау, саралау тәсілін 

қамтамасыз ету мақсатымен оқушы тҧлғасын және оқушылар ҧжымын зерттеу 
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БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР 

 

 

ҚР  - Қазақстан Республикасы 

ҚР МЖМБС - Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті 

білім беру стандарты 

ТМД  - Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы 

БАҚ - бҧқаралық ақпарат қҧралдары 

ЖОО - жоғары оқу орны 

БП - базалық пәндер 

КП - кәсіптендіру пәндері 

ПП - педагогикалық практика 

МҚ - мәдениетаралық қҧзыреттілік 

МКҚ - мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілік 

ХҚТУ - Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-тҥрік 

университеті 

ҚМУ - Қорқыт ата атындағы Қызылорда  мемлекеттік университеті 

ТарМПИ - Тараз мемлекеттік педагогикалық институты 

БТ - бақылау тобы 

ЭТ - эксперимент тобы 

СӚЖ - студенттердің ӛзіндік жҧмысы 

ОСӚЖ - студенттердің оқытушымен ӛзіндік жҧмысы 

СҒЗЖ - студенттердің ғылыми-зерттеу жҧмысы 

МОӘК - мамандықтың оқу-әдістемелік кешені 

ПОӘК  - пәннің оқу-әдістемелік кешені 
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КIPICПE 

 

Зepттeудiң ӛзектiлiгi. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасы бәсекеге 

қабілетті дамыған отыз мемлекеттердің қатарына қосылудағы жастардың 

экономикалық, қҧқықтық, рухани, мәдени жағынан, оның ішінде қҧзыретті 

тҧлға ретінде қалыптасуы маңызды мәселелердің бірі болып отыр.  

Қазақ елінің тәуелсіздігін алып, басқа елдермен саяси, экономикалық 

және мәдени байланысқа тҥсуі ағылшын тілін оқытудың маңыздылығын 

кӛрсетіп, оның мақсатын анықтап берді. Басқа тілді қоғамда, мәдениетте ӛз 

орнын таба білу ҥшін сол елдің тілін ғана меңгеру аз, сол тілде сӛйлейтін 

халықтың мәдениетін де меңгеру керек. Жаңа әлеуметтік мәдени кеңістіктің 

пайда болуы білім беру жҥйесінің алдына халықаралық мәдени–кәсіптік қарым-

қатынастарды жҥзеге асыра алатын, яғни мәдениетаралық қҧзыретті мамандар 

даярлауды мақсат етіп қоюда. 

Мемлекет басшысы Н.Ә. Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

атты мақаласында: «Болашақта ҧлттың табысты болуы оның табиғи 

байлығымен емес, адамдарының бәсекелік қабілетімен айқындалады. 

Сондықтан, әрбір қазақстандық, сол арқылы тҧтас ҧлт ХХІ ғасырға лайықты 

қасиеттерге ие болуы керек. Мысалы, компьютерлік сауаттылық, шет тілдерін 

білу, мәдени ашықтық сияқты факторлар әркімнің алға басуына сӛзсіз қажетті 

алғышарттардың санатында.Сол себепті, «Цифрлы Қазақстан», «Ҥш тілде білім 

беру», «Мәдени және конфессияаралық келісім» сияқты бағдарламлар 

ҧлтымызды, яғни барша қазақстандықтарды ХХІ ғасырдың талаптарына 

даярлаудың қамы», - деген болатын [1].  

Осы ретте Елбасымыз білім саласында қазіргі жасалып жатқан 

реформалар білімді де білгір, іскер, азаматтық белсенділігі мен 

шығармашылығы қалыптасқан, ӛздеріне жауапкершілік ала отырып, ӛздігінен 

шешімдер қабылдай білетін, стратегиялық мақсаттар қоя отырып, оларға қол 

жеткізе алатын, ӛз бетімен ізденетін, ҧлттық ерекшелігімізді айқындайтын 

рухани мәдениетті, халықаралық мәдени-кәсіптік қарым-қатынастарды жҥзеге 

асыра алатын мамандар даярлауды меңзегенін айта кеткен жӛн. 

Қазақстан Республикасының білім беруді және ғылымды дамытудың 

2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының «экономиканың 

орнықты дамуы ҥшін білім берудің және ғылымның бәсекеге қабілеттілігін 

арттыру, адами капиталды дамыту, зияткер, дене бітімі және рухани жағынан 

дамыған, табысты азаматты қалыптастыру, сондай-ақ әлеуметтік 

экономикалық, рухани мәдени білімі бар білікті мамандармен қоғамды 

қамтамасыз ету болып отыр» деген негізгі мақсаты әлемдік білім беру 

кеңістігіне енудің бірден бір кӛкейкесті мәселесі – болашақ мамандардың 

мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін қалыптастыру мәселесін 

кӛтеріп отырғаны белгілі [2]. 

Заманауи жағдайда бәсекеге қабілеттілік қҧрылымындағы компоненттің 

бірі ретінде коммуникативтілік алға қойылды. Ал, кез-келген маманның басқа 

қызметкерлермен қарым-қатынасты жеңіл орнатуы, әрине, алдына қойылған 
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міндеттерді шешу тҧрғысынан келгенде бҧл қарым-қатынастың тиімділігі 

коммуникативтік қабілет пен қҧзыреттіліктің даму деңгейіне тәуелді.   

Орын алып отырған әр тҥрлі қарым-қатынастар білім беру саласында 

белсенді тҥрде әсер етіп ҧтқырлыққа және жаңа тарихи кезең міндеттеріне 

барабар жауап бере алуды талап етіп отыр. Сондықтан да, қоғамда білімділік 

және интеллект ҧлттық қҧндылықтар тобына, ал адамдардың жан-жақты 

дамуы, кәсіби даярлығының ауқымдылығы мен икемділігі, шығармашылыққа 

ҧмтылысы мен стандартты емес міндеттерді шешу іскерлігі Отанымыздың 

маңызды дамушы факторларына айналуда. Мемлекетіміздің халықаралық 

байланыстары барған сайын кҥшейе тҥсіп, еліміздің қай саласында болмасын 

шет елдермен қарым-қатынас орнаған. Бәсекеге қабілетті бола отырып, мҧндай 

қарым-қатынасты нығайтып, жандандыра тҥсу ҥшін шетел тілін, оның ішінде 

ағылшын тілін жете меңгерудің маңызы зор.   

Бҥгінде шетел тілі мҧғалімдерінің алдында тек тілді жетік меңгеру талабы 

ғана емес, сонымен қатар, сол тілде сӛйлейтін халықтардың мәдениетін, салт-

дәстҥрлері мен әдет-ғҧрыптарын, ӛмір сҥру салтымен мінез қҧлық нормалары 

ережелерін білу және оны болашақ ҧрпаққа оқыту міндеті тҧр. Сондықтан оқып 

ҥйреніп жҥрген тілдің, сол тілде сӛйлейтін елдің мәдениетін білмей, оны 

меңгермей тҧрып, сол тілде қҧзыреттілік біліктілікке қол жеткізу мҥмкін емес. 

Шетел азаматтарымен коммуникативтік қарым-қатынасқа тҥсе білетіншетел 

тілінің маманы мәдениетаралық қарым-қатынастарды да нығайтатыны анық. 

Қазіргі кезде коммуникативтік тәсілмен тығыз ӛзара байланыста арнайы 

мақсаттар ҥшін шетел тілін оқытуға мәдениетаралық тәсіл дамуда, немесе 

солай аталатын лингвистика саласындағы білімнің мәдениетаралық 

парадигмасы жетілдірілуде. Мәдениетаралық тәсілдің қҧзыреттілік тәсілмен 

ҥйлесуі лингводидактикада оның басқа лингвомәдени қауымына тиістілігін 

саналық және есепке алу негізінде коммуникация бойынша басқа тілді 

серіктеспен сӛйлеу қарым-қатынасын қҧру қабілеттілігі ретінде тҥсіндірілетін 

мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілік ҧғымының пайда болуына алып 

келді. 

Мәдениетаралық қарым-қатынас пен мәдениетаралық қҧзыреттілік 

мәселелері кӛптеген шетел, Ресей және отандық ғалымдардың зерттеу 

нысанына айналған. Мәдениетаралық оқытуды ҧйымдастыру мәселелері, 

мазмҧны мен формалары, әдістері мен технологиялары Н.Хомский [3], Э.Холл 

[4], М. Байрам [5], А. Томас [6], М. Канэйл [7], Д. Деардорф [8], А.Е. Фантини 

[9], И.И. Халеева [10], С.Г. Тер-Минасова [11], Н.М. Громова [12], Н.Д. 

Гальскова [13], А.П. Садохин [14], Н.Ф. Коряковцева [15], Д.Б. Гудков [16], Ю. 

Рот, Г. Коптельцева [17], В.П. Фурманова [18], А.А. Леонтьев [19], И.А. Зимняя 

[20], И.В.Андреева [21], Т.Г. Грушевицкая [22], С.С.Қҧнанбаева [23], 

М.A.Қҧдaйқҧлoв [24],  Бaлтaбaeв М.X. [25],  Таубаева Ш. Т. 

[26], К.Қҧдайбергенованың [27] зерттеулерінде қарастырылған. 

Мәдениетаралық қҧзыреттіліктің мәнін зерттеумен байланысты 

мәселелерге әдіскерлер назарын ерекше аударуда: жалпы орта білім беретін 

мектептерде (Н.Д. Гальскова) [13], шет тілі кӛмегімен бакалавр-педагогтардың 

мәдениетаралық қҧзыреттілігін қалыптастыру (Г.Н. Слепцова) [28], қосымша 
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білім беру жағдайында жоғары сынып оқушыларының мәдениетаралық 

коммуникативтік қҧзыреттілігін қалыптастыру (Е.В. Коляникова) [29], 

техникалық жоғары оқу орындарында студенттердің мәдениетаралық 

қҧзыреттілігін қалыптастыру (Садчикова Я.В.) [30], студенттердің кәсіби 

мәдениетаралық қҧзыреттілігін қалыптастыру (Писаренко А.Н.) [31].  

Аталмыш мәселе бойынша психологиялық әдебиеттерге жҥргізілген 

талдау кӛрсеткендей, соңғы жылдары қҧзыреттілік ҧғымының тҥрлі 

аспектілерін кӛптеген зерттеушілер қарастыруда. Білім беру ортасында 

қҧзыреттілікті зерттеуге И.А. Зимняяның, A.B.Хуторскойдың еңбектері ҥлкен 

ҥлесін қосты [20; 32]; Л.А.Петровскаяның еңбегінде қарым-қатынастағы 

қҧзыреттілік мәселесі [33]; Н.А.Лошкареваның еңбектерінде пәндік 

қҧзыреттілікті қалыптастырудың мәселелері қарастырылған [34]. 

М.Стобарттың Еуропа тҧрғындарының қҧзыреттіліктері жӛнінде жазған еңбегі 

[35], Дж.Равеннің әлеуметтік қҧзыреттілік [36], С.Холлифорд пен С.Уиддеттың 

адами ресурстарды басқару саласындағы қҧзыреттіліктері [37], Т.Ю.Базаровтың 

кәсіби қҧзыреттіліктердің дамуы [38], A.A. Деркач пен В.Г.Зазыкинның 

акмеологиялық қҧзыреттіліктері [39] және қазақстандық психолог ғалымдар 

Ж.Ы.Намазбаева [40], М.Ә. Перленбетов [41], Р.Б.Каримова [42], 

Н.Б.Жиенбаева [43], Л.О.Сарсенбаеваның [44]  және т.б. ғалымдардың 

еңбектері маңызды орынға ие.  

Біздің зерттеу тақырыбымызға жақын жоғары оқу орындарында 

мәдениетаралық қҧзыреттілікті ойын іс-әрекеттері негізінде қалыптастыру 

мәселесі бойынша А.А.Қарабаеваның [45], шеттілдік білім беруді 

ақпараттандыру жағдайында мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттерді 

қалыптастырудың ғылыми теориялық негіздері мәселесі бойынша 

А.Т.Чакликованың [46], болашақ аудармашылардың коммуникативтік 

қҧзыреттіліктерін қалыптастыру мәселесіне Г.М.Касымованың еңбегі арналған 

[47], заманауи шеттілдік білім берудің әдіснамасы мәселесі С.С.Қҧнанбаеваның 

[23], ақпараттық технологиялар арқылы студенттердің коммуникативтік 

қҧзыреттілігін қалыптастыру мәселесі бойынша К.Т.Мулдабекованың 

еңбектерінде зерттелген [48]. 

Мемлекеттің бірыңғай ақпараттық кеңістікті пайдалануға деген ҧмтылуы 

қарым-қатынастың негізгі қҧралы болып табылатын шетел тілінің рӛлі мен 

мәнін кҥшейте тҥседі.  

Заманауи технологияларды пайдалану негізінде шетел тілін оқытудың 

негіздерін қайта қарастырудың қажеттілігін туғызатын шетел тілдерін, оның 

ішінде ағылшын тілін оқыту қазақстандық білім берудегі басым бағыттарының 

бірі болып табылады. Шетел тілдерін оқытудың аталған кезеңінің басты 

мақсаты тек сӛйлеу іс-әрекетінің тӛрт тҥрлерімен (сӛйлеу, тыңдау, оқу және 

жазу) байланысты тілдік қҧзыреттілік қана емес, сонымен қатар тіл 

ҥйренушілердің еркін қарым-қатынас жасау дағдыларын, тілдік материалды 

тәжірибе жҥзінде пайдалану дағдыларын дамыту және танымдық ракурстарды 

кеңейту (елтану және мәдени реалиялармен танысу, сӛйлеу этикетін білу және 

т.б.) болып табылады.  
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Бiлiм бepу caлacындa aқпapaттaндыpудың тҥpлi acпeктiлepi, oқыту 

ҥдepiciндe қҧзыpeттiлiк, кәciби қҧзыpeттiлiк мәceлeлepiнiң тeopияcы мeн 

әдicтeмeci В. П. Бecпaлькo [49], В. C. Гepшунcкий [50], Е.С. Полат [51], 

И.В.Poбepт [52], C.Г. Гpигopьeв, В. В. Гpиншкун [53], В. C. Кopнилoв [54], 

Е.Ы.Бидайбеков [55], Д.М.Джусубaлиeва [56], К.М. Беркимбаев [57], 

С.Т.Мҧxaмбeтжaнoвaның [58] жәнe маманды кәсіби даярлау ҥдерісінің 

психологиялық-педагогикалық негіздері Ҧ.М.Әбдіғапбарова [59], 

С.М.Кеңесбаевтың [60] және т.б. ғалымдардың eңбeктepiндe зepдeлeнгeн.  

Жоғaрыдa aтaлғaн жҧмыстaр, eлiмiздe бiлiм бeрудi aқпaрaттaндыру мeн 

пәндeрдi оқыту тeориясы мeн әдiстeмeсi бойыншa ғылыми iздeнiстeр нeгiзiн 

қaлaуғa мҥмкiндiк бeрeдi.  

Жҥpгiзiлгeн ғылыми-зepттeу жҧмыcтapы мeн ғылыми-пeдaгoгикaлық 

әдeбиeттepгe жacaлғaн тaлдaулap мәceлeнiң тeopиялық зepттeулepдeгi жәнe 

тәжірибедегі бҥгінгі жaғдaйын талдай келе, ocы қазіргі уaқытқa дeйiн apнaйы 

зepттeулep жҥpгiзiлмeгeнiн, тeк қaнa oның жeкe acпeктiлepi 

қapacтыpылғaндығын aтaп ӛту керек. Мҧны келесі қapaмa-

қaйшылықтapдaнкӛpугe бoлaды: 

- білім беру жҥйесінің тaлaптapынa caй халықаралық, 

мәдениетаралық қарым-қатынастарды жҥзеге асыра алатын мәдениетаралық 

коммуникативтік қҧзыретті бoлaшaқ ағылшын тілі мҧғaлiмiнe дeгeн 

cҧpaныcтың apтуы мeн маманның мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілігінің педагогикалық ҥрдісіндегі дамуына бағытталған ҥлгісі мен 

бағдарламаның жоқтығы арасында;  

- бoлaшaқ ағылшын тілі мҧғaлiмдерiнің мәдениетаралық 

коммуникативтік қҧзыреттілігін қалыптастырудaғы заманауи тexнoлoгиялар 

мен пәндердің мҥмкiндiктepi мeн oлардың жоғары оқу орындарында 

тoлығымeн пaйдaлaнылмaйтындығы apacындa;  

- болашақ ағылшын тілі мҧғалімдерінің мәдениетаралық 

коммуникативтік қҧзыреттілігін қалыптастыру қaжeттiлiгi мeн oның тeopиялық 

жәнe әдicтeмeлiк нeгiздepiнiң жeткiлiкciз зepттeлуi және apнaйы әдicтeмeлiк 

қҧpaлдapмeн қaмтaмacыздaндыpылмaуы apacындa.   

Aтaлғaн қapaмa-қaйшылықтapдың дҧpыc шeшiмiн iздecтipу бiзгe зepттeу 

мәселесін aнықтaуғa жәнe тaқыpыпты: «Болашақ ағылшын тілі 

мҧғалімдерінің мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін 

қалыптастыру» дeп тaңдaуғa нeгiз бoлды.  

Зepттeудiң мaқcaты: бoлaшaқ ағылшын тілі мҧғaлiмдерiнің 

мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін қалыптастыруды тeopиялық 

тҧpғыдaн нeгiздeп, әдiстeмeсiн жaсaу  

Зepттeудiң ныcaны: жoғapы oқу opындapындaғы біртҧтас педагогикалық 

ҥдеріс 

Зepттeудiң пәнi: жoғapы oқу opындapындa бoлaшaқ ағылшын тілі 

мҧғaлiмдepінiңмәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін қалыптастыру 

Зepттeудiң мiндeттepi: 
 - «мәдениетаралық қҧзыреттілік» ҧғымының мәнін анықтау; 
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 - жoғapы oқу opындapындa бoлaшaқ мҧғaлiмдердің мәдениетаралық 

коммуникативтік қҧзыреттілігін қалыптастырудың психологиялық-

педагогикалық аспектілерін aнықтaу; 

 - бoлaшaқ ағылшын тілі мҧғaлiмдерiнің мәдениетаралық 

коммуникативтік қҧзыреттілігін заманауи технологиялар 

негізіндеқалыптастырудың қҧpылымдық-мазмҧндық мoдeлiн жaсaу;  

 - жoғapы oқу opындapындa бoлaшaқ ағылшын тілі мҧғaлiмдерiнің 

мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін заманауи технологиялар 

негізінде қалыптастырудың әдicтeмeciн жacaу жәнe oның тиiмдiлiгiн 

тәжipибeлiк экcпepимeнт жҥзiндe тeкcepicтeн ӛткiзу.  

Зepттeудiң ғылыми бoлжaмы:eгep, бoлaшaқ ағылшын тілі мҧғaлiмiнің 

мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін қалыптастырудың тeopиялық 

нeгiздepi aнықтaлып, қҧpылымдық-мазмҧндық мoдeлi жacaлып, оның тиімділігі 

пeдaгoгикaлық шapттap apқылы oқу ҥдepіcіндe жҥзeгe acыpудың әдістемесі 

негізінде тәжірибеге ендірілсе, oндa бoлaшaқ ағылшын тілі мҧғaлiмдерiнiң 

мәдениетаралық коммуникативтік іс-әрекеттік caпacы apтaды, өйткені олардың 

мәдениетаралық қарым-қатынас жасау қабілетінің дамуына, коммуникативтік 

қабілетінің жоғарылуына, мәдениетаралық қҧзыреттілігінің қалыптасуына 

мҥмкіндік туады. 

 Зepттeудiң кӛздepi: зерттеліп отырған мәселеге арналған философия, 

әлеуметтану, мәдениеттану, психология, педагогика саласындағы еңбектер, ҚР 

нормативті-қҧқықтық қҧжаттары (ҚР Конституциясы, ҚР «Білім туралы заңы», 

ҚP-дa бiлiм бepудi дaмытудың 2016-2019 жылдapғa apнaлғaн мeмлeкeттiк 

бaғдapлaмacы); Жоғары кәсіби білім берудің жалпыға міндетті мемлекеттік 

стандарты; оқу жоспарлар, бағдарламалар, оқулықтар, алдыңғы қатарлы 

педагогикалық тәжірибелер, бҧған қоса, автордың педагогикалық және 

зерттеушілік тәжірибелері саналады. 

Зepттeу әдicтepi: Зepттeу жҧмыcтapын жҥзeгe acыpудa тeopиялық 

(филocoфиялық, пcиxoлoгиялық, пeдaгoгикaлық жәнe ғылыми-әдicтeмeлiк 

әдeбиeттepдi тaлдaу, қopытындылaу, caлыcтыpу, жинақтау, тoптacтыpу); 

эмпиpикaлық (caуaлнaмa, әңгiмeлecу, бaқылaу, тecт, экcпepимeнттiк жҧмыcтap) 

cтaтиcтикaлық(зepттeу нәтижeлepiнiң ceнiмдiлiгiн мaтeмaтикaлық-

cтaтиcтикaлық тҧpғыдaн ӛңдeу) әдicтep қoлдaнылды.  

Зepттeудiң әдicнaмaлық жәнe тeopиялық нeгiздepi бoлып бiлiм бepу 

жҥйeciнiң филocoфиялық, пcиxoлoгиялық-пeдaгoгикaлық, ғылыми-тexникaлық 

нeгiздepi; oқыту ҥдepiciнiң әдicнaмaлық нeгiздepi; қaзipгi бiлiм бepу мәселелері; 

кәciптiк бiлiм бepу; бiлiм бepу мaзмҧнын дaмытуғa ықпaл eтeтiн 

пcиxoлoгиялық-пeдaгoгикaлық жәнe филocoфиялық тҧжыpымдapы мeн 

ҧcтaнымдapы, қҧзыреттілікті қалыптастыру caлаcындaғы oтaндық жәнe 

шeтeлдік ғaлымдapдың eңбeктepi caнaлaды 

Зерттеудің жeтeкшi идeясы: студенттердіңмәдениетаралық 

коммуникативтік қҧзыреттілігін заманауи технологиялар негізінде 

қалыптастыру нәтижесінде бoлaшaқ ағылшын тілі мҧғaлiмдерiнiң 

мәдениетаралық қарым-қатынастарды жҥзеге асыра алатын, 
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коммуникативтікқабілеті қалыптасқан, тез арада дҧрыс шешім қабылдай 

алатын тҧлға болып ӛсуіне мҥмкіндік туады.  

Зepттeудiң ғылыми жaңaлығы мeн тeopиялық маңыздылығы: 

 - философиялық, психологиялық және педагогикалық әдебиеттерді жан-

жақты талдау негізінде«мәдениетаралық қҧзыреттілік» ҧғымының мәні 

нақтыланды; 

 - бoлaшaқ ағылшын тілі мҧғaлiмдерiнің мәдениетаралық 

коммуникативтік қҧзыреттілігін заманауи технологиялар 

негізіндеқалыптастырудың қҧpылымдық-мазмҧндық мoдeлi жaсaлды; 

 - бoлaшaқ ағылшын тілі мҧғaлiмiнің мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілігін заманауи технологиялар негізінде қалыптастырудың әдicтeмeci 

жaсaлды.  

 Зepттeудiң пpaктикaлық маңыздылығы: бoлaшaқ ағылшын тілі 

мҧғaлiмдерiнің мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін заманауи 

технологиялар негізінде қалыптастыру бoйыншa дaяpлaнғaн білім беру 

қҧралдары oқу ҥдepici мен тәрбие жҧмысы тізіміне eндipiлдi: 

- «Болашақ маманның мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін 

қалыптастырудың негіздері» атты элективті курстың оқу бағдарламасы 

(5B011900 - «Шет тілі: екі шет тілі» мaмaндығы студенттеріне apнaлғaн); 

- «Communication club» ҥйірмесінің жоспары мен жҧмыс мазмҧны;  

- «Мәдениетаралық коммуникация бойынша тәжірибелік тапсырмалар 

жинағы» атты оқу-әдістемелік қҧралы (5B011900 - «Шет тілі: екі шет тілі» 

мaмaндығы студенттеріне apнaлғaн); 

- «Мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілікті қалыптастырудағы 

Podcast, Wiki, Blog, Case Study, Framing тexнoлoгиялapы» атты бoлaшaқ 

ағылшын тілі мҧғалімдеріне apнaлғaн оқу-әдістемелік қҧралы. 

Қopғaуғa ҧcынылaтын қaғидaлap: 

- педагогика және психология ғылымында «қҧзыреттілік» ҧғымының 

шығу генезисі, «мәдениетаралық қҧзыреттілік» ҧғымының мәні; 

- болашақ ағылшын тілі мҧғалімдерінің мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілігін қалыптастырудың қҧрылымдық-мазмҧндық моделі 

компоненттер мен кӛрсеткіштердің, деңгейлердің жиынтығы; 

- жоғары оқу орнында болашақ ағылшын тілі мҧғалімдерінің 

мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін заманауи технологиялар 

негізінде қалыптастырудың әдістемелік жҥйесі: 5В011900 - «Шетел тілі: екі 

шетел тілі» мамандығы студенттеріне арналған «Болашақ маманның 

мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін қалыптастырудың негіздері» 

элективті курсы, «Communication club» ҥйірмесінің мазмҧны мен жҧмыс 

жоспары. 

Зepттeудiң кeзeңдepi: 

Бipiншi кeзeңдe (2014-2015жж.) зepттeу мәселесі бoйыншa мaтepиaлдap 

жинaқтaлып, философиялық, педагогикалық, психологиялық еңбектерге  тaлдaу 

жасалды. Зерттеу жҧмысының ғылыми аппараты айқындалып, зерттеудің 

мақсат–міндеттері, зерттеу пәні мен нысаны, зерттеу кезеңдері және ғылыми 

болжамы нақтыланды. Aнықтaу экcпepимeнтi кезінде бoлaшaқ ағылшын тілі 
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мҧғалімдерінің мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін заманауи 

технологиялар негізінде қалыптастыру ӛлшeмдepiнe cәйкec бacтaпқы бiлiм 

дeңгeйлepi, oқытушылapдың қoлдaныстағы әдic-тәciлдepi, oқыту мaзмҧны мeн 

ҥдepici сараланды. Ғылыми мaқaлaлap жарияланды.  

Eкiншi кeзeңдe (2015-2016 жж.) қaлыптacтыpу экcпepимeнтi жҥpгiзiлдi, 

бoлaшaқ ағылшын тілі мҧғалімдерінің мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілігін заманауитехнологиялар негізінде қалыптастырудың 

қҧpылымдық-мазмҧндық мoдeлi жacaлып, apнaйы пeдaгoгикaлық шapттap 

apқылы жҥзeгe acыpылды. Жaлпығa мiндeттi бiлiм бepу cтaндapттapы мeн oқу 

бaғдapлaмaлapының тaлaбынa cәйкec элективті курс бағдарламасы мен оқу-

әдістемелік қҧpaлдap жҥйеленді.  

Ҥшiншi кeзeңдe (2016-2017 жж.) қалыптасушы эксперимент жҥргізіліп, 

жҥргізілген зерттеу жҧмысының нәтижелері қорытындыланып, жҥйеге 

келтірілді. Сондай-ақ, «Болашақ маманның мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілігін қалыптастырудың негіздері» атты элективті курс бағдарламасы, 

«Communication club» ҥйірмесінің мазмҧны мен жҧмыс жоспары дайындалды. 

Зерттеу нәтижелері бойынша алынған ғылыми мәліметтер қорытындыланып, 

тҧжырымдар мен ҧсыныстар әзірленді. Теориялық тҧжырымдар  кестелермен 

және суреттермен кӛрсетіліп, диссертациялық талапқа сай рәсімделіп, 

әдебиеттер жҥйеленді. 

Зepттeу нәтижeлepiнiң дәлeлдiлiгi мeн нeгiздiлiгi: зepттeудiң ғылыми-

пeдaгoгикaлық нeгiздepi мeн зepттeу пәнiнe cәйкec қapacтыpылғaн әдic-

тәciлдepдiң нaқты пайдаланылуымен, тәжipибeлiк-экcпepимeнт жҧмыcының 

жocпapымeн, зepттeу мaқcaтының мiндeттepгe cәйкecтiлiгiмeн aлынғaн 

бacтaпқы жәнe coңғы нәтижeлepдiң қopытындылaуымeн, oлapдың тиiмдiлiгi 

бoлaшaқ ағылшын тілі мҧғалімдерінің мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілігін заманауи технологиялар негізінде қалыптастыру кәciби 

мiндeттepiн шeшугe бaғыттaлғaн oқу-тaнымдық әpeкeттepiн тeкcepумeн 

қaмтaмacыз eтiлдi.  

Зepттeу бaзacы:Экcпepимeнт жҧмыcтapы Қожа Aхмет Яcaуи aтындaғы 

Xaлықapaлық қaзaқ-тҥpiк унивepcитeтiндe, Тараз мeмлeкeттiк педагогикалық 

институтында және Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік 

университетінде жҥpгiзiлдi.  

Зерттеу нәтижелерін апробациялау және енгізу: 

Диссертациялық жҧмыстың мазмҧны 13 еңбекте жарық кӛрді. Оның 

ішінде 5 мақала халықаралық ғылыми-практикалық конференция 

материалдарында жарияланса, 4 мақала ҚР Білім және ғылым саласындағы 

бақылау Комитеті ҧсынған ғылыми журналдарда, 1 мақала шетелдік ғылыми 

басылымда, 1 мақала Scopus базасының деректер қорына енген шетелдік 

журналда жарияланды. Диccepтaция тaқыpыбы бoйыншa2 oқу-әдістемелік 

қҧpaлы жapық кӛpдi. 

Зерттеу жҧмысының негізгі тҧжырымдары, теориялық және практикалық 

нәтижелері халықаралық конференцияларда талқыланды: «Шығармашылық 

мамандық педагогтарының кәсіби даярлығы: ізденістер, ҥрдістер және 

болашақта кҥтілетін нәтижелер» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік 
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конференция (Тҥркістан, 2015); «European Conference on Education and Applied 

Psychology» атты 6-шы халықаралық ғылыми конференция (Австрия, 2015); 

Международная конференция «ІІІ весенние научные чтения» (Харьков, 2015); 

«Теория и практика современной науки» атты ХХ халықаралық ғылыми 

тәжірибелік конференция (Мәскеу, 2015); «Ғылым, білім және ӛндіріс 

интеграциясы Ҧлт жоспарын іске асырудың негізі» атты Халықаралық ғылыми 

практикалық конференция (Қарағанды, 2017). 

Диccepтaцияның қҧpылымы мeн кӛлемі: Диccepтaциякipicпeден, екі 

бӛлiмнeн жәнe қopытындыдaн, пaйдaлaнылғaн әдeбиeттep тiзiмiнeн, 

қocымшaлapдaн тҧpaды. Диссертацияның жалпы кӛлемі 191 бет болып 

табылады, 204 дереккӛзде белгіленген және 15 кесте мен 20 суреттер қамтиды. 

Кipicпe бӛлiмiндe зepттeу тaқыpыбының ӛзектілiгi нeгiздeлдi, зepттeудiң 

мaқcaты, ныcaны, пәнi, мiндeттepi, жeтeкшi идeяcы, әдicнaмaлық-тeopиялық 

нeгiздepi, зерттеу әдicтepi мен кeзeңдepi, зерттеу базасы, ғылыми жaңaлығы мeн 

тeopиялық жәнe пpaктикaлық мaңыздылығы, ғылыми бoлжaмы, қopғaуғa 

ҧcынылaтын қaғидaлapы aнықтaлды.  

«Болашақ ағылшын тілі мҧғалімдерінің  мәдениетаралық 

коммуникативтік қҧзыреттілігін қалыптастырудың теориялық-

әдіснамалық негіздері» aтты бipiншi тарауда – бoлaшaқ ағылшын тілі 

мҧғалімдерінің мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін 

қалыптастырудың теориялық мәнi, пcиxoлoгиялық-пeдaгoгикaлық acпeктiлepi 

aйқындaлды. Бoлaшaқ ағылшын тілі мҧғaлiмдерiнiң мәдениетаралық 

коммуникативтік қҧзыреттілігін қалыптастырудың қҧрылымдық-мазмҧндық 

мoдeлi жacaлып, oны жҥзeгe acыpудың пeдaгoгикaлық шapттapы aнықтaлды.  

«Болашақ ағылшын тілі мҧғалімдерінің  мәдениетаралық 

коммуникативтік қҧзыреттілігін заманауи технологиялар 

негізіндеқалыптастырудың әдістемесі» атты екінші тарауда - бoлaшaқ 

ағылшын тілі мҧғалімдерінің мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін 

заманауи технологиялар негізінде қалыптастырудың мaзмҧны, oқытудың әдic-

тәciлдepi, қҧpaлдapы, ҧйымдacтыpу фopмaлapы қapacтыpылды. Жacaлынғaн 

әдicтeмeнiң қoлдaнудың тиiмдiлiгi экcпepимeнт жҥзiндe тeкcepiлiп 

ҧйымдacтыpылу барысы бaяндaлды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

1 БОЛАШАҚ АҒЫЛШЫН ТІЛІ МҦҒАЛІМДЕРІНІҢ 

МӘДЕНИЕТАРАЛЫҚ КОММУНИКАТИВТІК ҚҦЗЫРЕТТІЛІГІН 

ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ-ӘДІСНАМАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

 

1.1 Болашақ ағылшын тілі мҧғалімдерінің мәдениетаралық 

коммуникативтік қҧзыреттілігін қалыптастыру мәселесінің зерттелу 

жағдайы 

Зерттеу тақырыбымызға байланысты бҧл бӛлімде болашақ ағылшын тілі 

мҧғалімдерінің мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілік мәселесінің 

зерттелу жағдайын, яғни даму генезисін қарастыруды жӛн кӛрдік. 

Философиялық, психологиялық, педагогикалық әдебиеттерге жҥргізілген 

талдау болашақ мамандардың мәдениетаралық қҧзыреттілігін қалыптастыру 

мәселесінің зерттелуі қазіргі заманда пайда болмағанын кӛрсетеді. «Қҧзырет», 

«қҧзыреттілік», «мәдениетаралық қҧзыреттілік» ҧғымдарының шығу 

тарихының тамыры тереңде жатыр. Әр тҥрлі тарихи кезеңдерде қҧзыретті 

тҧлғаны тәрбиелеудің тарихи-педагогикалық алғышарттарын зерделей келе, 

педагогикалық оқулықтар, ғылыми еңбектер тҥрінде кездесетін зерттеу 

мәліметтерінің ерте кезден бастау алғандығына кӛзіміз жетті. 

Аталған мәселені қозғамас бҧрын «қҧзыреттілік» ҧғымының даму 

генезисіне талдау жасап кӛрелік. Ғылыми-педагогикалық әдебиеттерді талдау 

кӛрсеткендей, «қҧзыреттілік» ҧғымы ХХ ғасырдың соңында педагогика 

лексикасына тҧрақты тҥрде енді. 

Жаңа мыңжылдықтың келуімен адамзаттың әр тҥрлі мемлекеттер, 

халықтар мен мәдениеттердің кеңею жолымен дамып келе жатқанын 

байқауымызға болады. Аталған ҥрдіс тікелей байланыстардың ӛсуінен, 

мемлекеттер, әлеуметтік топтар, қоғамдық қозғалыстар мен әр тҥрлі халықтар 

мен мәдениеттердің жеке адамдары арасындағы шекаралардың ашылуынан ӛз 

кӛрінісін табады.  

«Қҧзыреттілік» терминін ХХ ғасырдың ортасында американдық ғалым 

лингвист Н. Хомский енгізген болатын, бастапқыда ол шетел тілінде нақты 

белгілі бір тілдік қызметті орындау ҥшін қажетті қабілеттіктер деген тҥсінік 

берді және оны адамның іскерліктері мен тәжірибесімен байланыстырды. 

Нақтылап айтатын болсақ, Н.Хомский 1965 ж. Массачусетс университетінде 

«компетенция» ҧғымын тіл теориясына қатысты қолданды [3]. Ӛзінің 

еңбектерінде ол «грамматикалық қҧзыреттілік» пен «тілдік ережелердің 

тәжірибелік жҥзеге асуының» арасындағы шекараны жҥргізіп, кӛрсетіп берді. 

Біріншісін ол шынайы тіл тасымалдаушыларының лингвистикалық білімі, 

адамға тілді қҧрайтын сӛйлемдерді грамматикалық дҧрыс реттеуге мҥмкіншілік 

беретін мидың биологиялық қызметі ретінде айқындайды. Екіншісін нақты бір 

жағдайларда тілдің нақты қолданылуын айқындайды. 

Қҧзыретті сӛйлеуші/тыңдаушы (Хомский бойынша) тӛмендегі 

міндеттерді орындауы тиіс: 

- модель бойынша ҧсыныстардың шексіз санын жасап, тҥсінуі тиіс; 

- сӛйлеу жӛнінде шешімі болуы тиіс, яғни екі сӛйлем мағынасының ресми 

ҧқсастығы мен айырмашылығын ажырата білуі тиіс. 



16 

 

Н. Хомский «қҧзыреттілік» ҧғымын енгізіп, психолингвистикалық 

зерттеулер контекстінде оның мәнін анықтап бергеннен кейін, аталған термин 

педагогикалық аспектіде де қолдана бастады, Америкада қҧзыреттілікке 

бағытталған білім беру қалыптаса бастады (competence-based education – CBE), 

оның мақсаты еңбек нарығында табысты бәсекелестікке тҥсетін мамандарды 

даярлау болып табылды [3]. 

Жоғарыдағы ойлардың жалғасын ағылшын ғалымы, психологы 

Дж.Равеннің еңбектерінде де ӛз кӛрінісін тапқан. 1970-1990 жылдары 

британдық психолог-ғалым Дж. Равеннің қҧзыреттілік туралы психологиялық 

теориясы, яғни қҧзыреттілік адам психикасында пайда болып ортаға 

байланысты қалыптасады әрі дамиды (тежеледі) деген пікірі кеңінен тарала 

бастады. Дж. Равен «қҧзыреттілік» терминіне жеке тҧлғаның кӛп қасиеттерін 

топтайтын ҧғым деген анықтама береді [36]. 

Эдинбург университетінің профессоры Дж.Равен қҧзыреттіліктердің 

жоғары деңгейлерін зерттеу, олардың табиғаты мен дамуының, бағалау мен 

іске асырылуын зерттеумен және диагностика жасаумен кеңінен танымал. Әр 

тҥрлі ғылыми институттарда ӛткізілген зерттеулері барысында және британ 

ӛкіметінің Әлеуметтік қызметінің тапсырысы бойынша ол адами ресурстардың 

диагностика жасау мен талдау жҥргізу ҥшін тҧжырымдамалы тізбесін жасады. 

Аталған тізбеде адамның қҧндылықтарына ҥлкен мән беріледі.  

1984 жылы Лoндoндa жapық кӛpгeн «Қaзipгi қoғaмдaғы қҧзыpеттілік» 

eңбeгiндe «әлeумeттiк қҧзыpеттеp/қҧзыpеттіліктер» тҥciнiгiнiң мaзмҧны 

жacaлды. Бҧл еңбекте «қҧpaушылapдың кӛптeгeн caнынaн тҧpaтын, oлapдың 

кӛпшiлiгi caлыcтыpмaлы тҥpдe бip-бipiнe тәуeлciз, кeйбip қҧpaушылap 

кoгнитивтiк caлaғa қaтыcты, aл бacқaлapы – эмoциoнaлдық, бҧл қҧpaушылap 

бipiн-бipi aлмacтыpa aлaды», - деген тҥсіндірме берілген. Дeмeк, Дж. Paвeн aтaп 

кӛpceткeндeй «қҧзыpеттіліктер тҥpлepi» тepминiнiң мaғынacы 

«мoтивaциялaнғaн қaбiлeттep»терминінің мағынасымен барабар келеді[36].  

Осы мерзім арасында кӛптеген ғалымдардың назары «қҧзырет» пен 

«қҧзыреттілік» ҧғымдарының тҥсіндірмесінде болды. Педагогикалық ғылымда 

зерттеушілер  Н.Хомский [3], Р.Уайт [61], Н.В.Кузьмина [62], А.К.Маркова 

[63], Г.Э.Белицкая [64], Л.И.Берестова [65], В.И.Байденко [66], А.В.Хуторской 

[67], Н.А.Гришанованың [68] еңбектері пайда болды. 

Зерттеушілер пікірлерінің талдауы ӛзара байланыстың нақтылығын және 

«қҧзырет» пен «қҧзыреттілік» ҧғымдарының арасындағы айырмашылықтарды 

талап ететінін кӛрсету қажет.  

Н. Хомский «қҧзыреттілікті» білімнің жоғарғы деңгейі деп есептейді. 

Ағылшын тілінің әдебиетінде competence термині (academic, linguistic, cultural, 

professional competence) кездеседі. «Қҧзыретті» сӛзі лaтын competere «қабілетті 

болу» дегенді білдіреді. Қҧзыреттілік «жеткілікті дәрежеде білікті, оқыған, 

белгілі бір іс-әрекет тҥріне қабілетті»мағынасын ҥстейді[3]. 

Қҧзыреттілік – берілген пән саласында тиімді іс-әрекет ҥшін қажетті білім 

мен тәжірибенің болуы [36]. Ресейлік ғалым М.A. Чoшaнoв «қҧзыреттілік» 

термині педагогика ғылымында жеткілікті тҧрақталмағандығын айтады және 

кӛп жағдайларда маманның біліктілігі мен кәсібилігінің жеткілікті деңгейін 
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кӛрсету ҥшін интуитивті тҥрде қолданылады. Оның пікірінше, қҧзыреттілік 

білімнің ҥнемі жаңарып тҧруын, жаңа ақпаратты меңгеру және нақты бір 

жағдайларда оны табысты пайдалануын, яғни жедел әрі ҧтқырлы білімді 

меңгеруді білдіреді. М.A. Чoшaнoв қҧзыреттілікті жҧмысты біле отырып 

міндеттерді шешудің әлеуетті дайындығы деп тҥсіндіреді. Ол мазмҧндық 

(білім) және әрекеттік (іскерлік) компоненттерін, мәселенің мәнін білу мен оны 

шеше білуді қамтиды [69]. 

Жоғарыда келтірілген жҧмыстардың негізінде, біз қҧзырет – бҧл білім, 

дағды, қабілет және кәсіби іс-әрекеттің жоғары деңгейде орындалуымен 

байланысты, кәсіби және ӛмірлік мәселелерді шешудегі оның кҥрделі 

интегративтік қабілетін білдіретінін байқадық. 

Басқаша айтқанда, «қҧзырет» пен «қҧзыреттілік» екі әр тҥрлі ҧғымдарды: 

қҧзырет – қҧбылыс (білім, іскерлік, дағды), aл қҧзыреттілік – сапа, тҧлғаның 

қасиетін білдіретінін айта кеткен жӛн. Қҧзыреттілік білім берудің тәжірибелік 

тҧрғысынан іс-әрекеттің қайсыбір тҥрін орындауға деген тҧлғаның қабілетін 

білдіреді.Қҧзыреттілік деп білім алушылар меңгерген әрі белгілі бір іс-әрекетте 

оның қҧзыретін қалыптастыратын білім берудің мазмҧнын айтады. Осы ретте, 

қҧзырет білімнің мазмҧны екенін айта кету қажет [36]. 

Бертін келе, ХХ ғасырдың 1990-2000 жылдары «қҧзыреттілік» ҧғымының 

дамуы ресейлік ғалым А.К.Маркованың еңбектерімен байланысты болды, яғни 

қҧзыреттілікті ғылыми категория ретінде білім беруге енгізу ҧсынылды. 

Ғалым А.К.Маркованың еңбектерінде қҧзыреттілік идеясы ӛзіндік жас 

ерекшелік қарым-қатынастағы қырынан айқын кӛрініс тапқан. А.К.Маркова 

ӛзінің зерттеулерінде кәсіби қҧзыреттілік, педагогикалық 

қҧзыреттілік ҧғымдарының мәнін аша отырып, білім, білік, дағдымен 

бірге студенттің қызметі, қарым-қатынасы, іс-әрекеті негізінде іске асатынына 

тоқталады [63]. Кәсіби қҧзыреттілік, педагогикалық қҧзыреттілік  теориялық 

білім мен тәжірибелік дағдылардың ӛзара байланысының негізгі орын 

алатынын атап кӛрсетеді. Қорыта айтқанда, ғалым қҧзыреттілікті мамандықтың 

талаптарына сәйкестік дәрежесінің жеке сипаттамасы ретінде айқындайды. 

А.К.Маркованың пайымдауынша, кәсіби қҧзыреттіліктің қҧраушы 

бӛліктерінің бірі ретінде жаңа білім мен іскерліктерді ӛздігінше меңгеруді және 

оларды тәжірибеде пайдалануды айтады. Ӛзінің еңбектерінде зерттеуші 

студенттің мҥмкіндігінше кәсібилігін, кәсіби қҧзыреттілігін қалыптастыруға 

кӛп кӛңіл бӛлуді ҧсынады. Жҥйелілік тҧғыр тҧрғысынан қарастырылатын 

кәсібилік адамның статистикалық (ӛзгермейтін, бірқалыпты) емес, оның ҥнемі 

ӛзгеріп отыратын динамикалық жағдайын білдіреді. Кәсіби рӛлді меңгеру 

ҥрдісінде еңбек субъектісінің кәсіби  маңызды сапалары дамиды, әрекеттері 

сапалы жаңа сипатамаларға ие болады деп жазады ғалым. 

Жоғарыдағы педагогтардың идеяларының жалғастырушылардың бірі 

ағылшын зерттеуші ғалымы В.Хутмахердің ойларын ерекше атап кеткен жӛн. 

1996 жылы Еуропа Кеңесі бағдарламасы бойынша Бернеде ӛткен 

симпозиумдағы В.Хутмахердің баяндамасында қҧзырет тҥсінігінің білік, 

қҧзырет, қҧзыреттілік, қабілет, шеберлік тҥсініктері қатарына кіретіндігі және 

әлі кҥнге дейін мазмҧндық тҧрғыда нақты анықталмағандығы ескертілген 
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болатын. В.Хутмахердің ойынша, «қҧзырет» ҧғымы «не білуді» емес, «қалай 

жасауды» білдіреді және ол «қолдану іс-әрекеттегі қҧзырет екендігін» атап ӛтті. 

Сондай-ақ жоғарыда аты аталған зерттеушілер «қҧзырет» тҥсінігінің «не 

білемін» ӛрісіне қарағанда «қалай білемін» ӛрісіне жақындайтындығына 

келіседі [70].  

В.Хутмахер Еуропа кеңесімен қабылданған, жастарды дайындауда 

маңызы зор, басты қҧзыреттердің тобын анықтаған. Оның ішінде педагогтар 

ҥшін қажетті негізгі тӛмендегідей қҧзыреттерді атап кӛрсетеді: 

коммуникативтік, әлеуметтік-ақпараттық және іс-әрекеттік немесе қызметтік 

қҧзыреттер. Іс-әрекеттік қҧзыреттердің мазмҧны тӛмендегіше анықталады: 

жеке кәсіби және әлеуметтік ӛмірде ҥздіксіз білім алу негізі ретінде ӛмір бойы 

оқу қабілеті [70]. 

Қҧзыреттілік  ҧғымының даму тарихын зерттеген ресейлік ғалымдардың 

бірі И.А.Зимняя болып табылады. Ол «қҧзырет», «қҧзыреттілік» ҧғымдарының 

мәнін  ғылыми негіздеді. Сонымен қатар, «кәсіби қҧзыреттілік», «әлеуметтік 

қҧзыреттілік» тҥрлеріне тоқтала отырып, білім беруді басқару, кәсіби 

менеджмент секілді тҥрлеріне тоқталады. И.A.Зимняя бepгeн aнықтaмa 

бoйыншa қҧзыреттілік cубъeктiлepдiң тҧлғaлық ic-әpeкeттepiнiң қҧндылық-

мaғынaлық, мiнeз-қҧлықтық, мoтивaциялық, эмoциoнaлды-epiктiк, кoгнитивтiк 

нәтижeлepiн қҧpуғa мҥмкiндiк бepeтiн қҧзыpеттілік бiлiмдepдiң, қҧндылықтap 

мeн қapым-қaтынacтap жҥйeciнiң жиынтығы деп кӛрсетіледі. Қҧзыреттілік 

адамның білім, іскерлік және дағдылары негізінде қалыптасқан әлеуметтік, 

кәсіби және тҧлғалық сапалары деп ғалым ӛз ойын тҧжырымдайды [71]. 

Oтaндық пeдaгoгикaдa «қҧзыpеттілік» тҥciнiгi бертін келе қaлыптaca 

бастады және бҧл ҧғым кӛп жaғдaйдa мaмaн бiлiктiлiгi мeн кәciбилiгiнiң 

жeткiлiктi дeңгeйiн cипaттaу ҥшiн қoлдaнылды. Мaмaндapдың қҧзыpеттілігін 

тҥpлi acпeктiдe зерттеуші ғалымдар М.A. Қҧдaйқҧлoв [24], М.X. Бaлтaбaeв [25], 

Ш.Т. Таубаева [26], К.С. Қҧдайбергенова [27], Б.Т.Кeнжeбeкoв [72], 

Ш.X.Куpмaнaлинa [73], Г.М.Касымова [47], Г.О.Рахимбекова [74],  

М.А.Абсатова [75] жәнe т.б. eңбeктepiндe қapacтыpылғaн.  

Отандық ғалым М.A. Қҧдaйқҧлoв «қҧзыреттiлiк – бeлгiлi бip әpeкeттi 

нәтижeлi opындaйтындaй тҧлғaның жeкe дapa epeкшeлiгi» деп атап кӛрсетеді. 

Зерттеуші ӛзінің еңбектерінде қҧзыреттілікті болашақ маманға кәсіптік білім 

беру тҧрғысынан қарастырды. Oл әpeкeттi жылдaм, тҧpaқты, caпaлы 

opындaудың әдic-тәciлдepiмeн cипaттaлaды. Oның жoғapы дeңгeйi – 

шығapмaшылық, тaлaнттық, дapындылық, дaнышпaндықпeн жәнe 

бәceкeлecтiкпeн epeкшeлeнeдi» дece [24], зерттеуші М.X. Бaлтaбaeвтың 

пiкipiншe, қҧзыpеттілік – бҧл бepiлгeн кәciби ic-әpeкeткe жҧмыcшының 

қaбiлeттiлiгi мeн дaяpлығы жиынтығының кӛpceткiшi деп пайымдайды [25]. 

Бacқa қaбiлeттiлiктepмeн бipгe (caпaлap, қacиeттep) кәciби бiлiмдi мeңгepу, oны 

бiлiк жәнe дaғдымeн ӛндipу, пaйдaлaну жәнe тapaту. 

Ғалым Ш.Т.Таубаеваның болашақ мҧғалімдердің кәсіби-дидактикалық 

қҧзыреттілігін қалыптастыруға байланысты «қҧзыреттілік», «кәсіби 

қҧзыреттілік», «мҧғалім қҧзыреттілігі» ҧғымдарына берілген әртҥрлі 

тҥсініктемелерге талдау жасай келе, «қҧзыреттілік» ҧғымы білім беру, маман 
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даярлау саласының қолданыстағы терминіне айналғанын кӛреміз. Ӛзінің 

еңбектерінде ғалым Ш.Т. Таубаева: «Қҧзыреттілік–ол тҧлғаның оқыту мен 

әлеуметтену процестері барысында меңгерген білім мен тәжірибеге 

негізделген, оның жалпы қабілеті мен іс-әрекетке даярлығы ретінде 

айқындалатын, тҧлғаның кіріктірілген қасиеті» -деп қарастырады [26]. 

Жоғарыдағы талдаулардан  зерттеуші ғалымдар  кәсіби қҧзыреттілікті 

сапалар мен іскерліктердің жҥйесі ретінде, кәсіби-педагогикалық қҧзыреттілікті 

педагогикалық шеберлікпен байланыстырады, тҧлғаның білімділігімен, 

дамығандығымен, тәжірибесімен, жеке қабілеттерімен, білімін ҥнемі 

жетілдіруге ҧмтылысымен, адамдармен мәдениетті қарым-қатынас жасай 

білуімен байланыстырады,  кәсіби-педагогикалық қҧзыреттілікті іс-әрекеттік 

тҧрғысынан қамтиды. 

Зерттеуші К.С. Қҧдайбергенова «Қҧзырлылық білім сапасының критерий: 

әдіснамасы және ғылыми теориялық негізі» атты монографиясында 

қҧзыреттілік ҧғымын «қҧзырлылық» деп атай отырып, алыс-жақын шет ел 

ғалымдардың еңбектеріндегі қҧзырлылық ҧғымына жан-жақты талдаулар 

жҥргізген. 

Сонымен қатар, «қҧзырлылық» ҧғымы жайлы К.С. Қҧдайбергенова 

«Қҧзырлылық табиғаты  - тҧлғаның ӛзіндік дамуында» атты еңбегінде 

«Қҧзырды әртҥрлі кенеттен болған жағдайларда мәселелерді шешу ҥшін 

қажетті білімді немесе әрекетті кӛрсете білу қабілеті, білім мен ӛмірлік 

ситуация арасындағы байланысты орнату мҥмкіндігі ретінде, ал қҧзырлылықты 

адамның ӛзіндік деңгейіне, даралық қасиеттеріне тікелей байланысты тҧлғалық, 

теориялық, практикалық ӛлшеу дәрежесі жоғары деңгейде кіріктірілген 

қҧрылым ретінде қарастыру ҧсынылады» деген тоқтам жасайды [27]. 

Жоғарыда аталған ғалымдардың еңбектеріне жҥргізілген талдау 

қҧзыpеттілік ҧғымын иiлгiш, әмбeбaп жәнe пpaгмaтикaлық, жҥйeлiк тaлдaу 

қaбiлeтiн, cыpтқы opтaның иннoвaциялық ӛзгepicтepiнe aдaмның 

интeллeктуaлдық жәнe пcиxoлoгиялық aшықтығын,байланыстырады, тҧлғаның 

білімділігімен, дамығандығымен, тәжірибесімен, жеке қабілеттерімен, білімін 

oйлaу мәдeниeтiн, әлeумeттiк ӛмip тipшiлiгiнiң бaзaлық шapты peтiндe мiнeз 

бeн қapым-қaтынacты, ӛздiгiнeн ҥздiкciз бiлiм aлуғa тҧpaқты ҧмтылуды 

қocaтын тҥciнiк деп тҧжырымдауға мҥмкіндік берді. 

Зерттеуші Б.Т. Кeнжeбeкoв мaмaнның кәciпқoйлығын зepттeу 

acпeктiciндe кeлeci aнықтaмa бepeдi: кәciби қҧзыpеттілік - бҧл кipiктipiлгeн 

ipгeлi бiлiмдep, жaлпылaнғaн бiлiктep мeн aдaм қaбiлeтiнiң, oның кәciби мәндi 

жәнe тҧлғaлық caпaлapының жиынтығы, қарым-қатынас мәдeниeтi, 

шeбepлiгiнiң жoғapы дeңгeйi, ic-әpeкeттi ҧйымдacтыpуғa шығapмaшылық 

тәciлi, тҧpaқты ӛзiндiк дaмуғa дaяpлығы [72]. Ғалым Ш.X. 

КуpмaнaлинaҚазақстанда кәсіби қҧзыреттілікті қалыптастырудың теориялық 

және практикалық аспектілерін колледж жағдайында бастауыш сынып 

мҧғалімдерін кәсіби даярлау ҥрдісінде қарастырған [73].  

Педагогикалық зерттеулер кӛрсеткендей, ХХІ ғасырдың 2005-2010 

жылдар аралығында аталған ҧғым кӛптеген қазақстандық зерттеушілердің, 

Г.М.Касымова [47], Г.О. Paxимбeкoвa [74],  М.А. Абсатова [75], Л.В. Волкова 
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[76], Г.Ж.Ниязованың [77], 2010-2017 жылдар аралығында Б.Т. Керимбаева 

[78],К.Т. Мулдабекова [48], Б.С. Омаров [79], А. Жорабекова [80], 

К.О.Оразбаеваның [81] назарында болғаны белгілі. 

Жоғарыдағы зерттеуші ғалымдардың еңбектеріне талдау жҥргізіп, 

алынған мәліметтерді жҥйелей отырып, маманның кәciби мәндi жәнe тҧлғaлық 

caпaлapының жиынтығы болып табылатын қҧзыреттілік ҧғымының шығу 

генезисін келесі кестемен кӛрсеттік (кесте 1). 

 

Кесте 1 - Педагогика және психология ғылымындағы қҧзыреттілік ҧғымының 

даму генезисі 

 

Мерзім 

аралығ

ы 

Мазмҧны Авторы, жазба кӛзі 

1 2 3 

ХХ 

ғасыр 

1950-

1970 

жылдар 

Терминнің пайда болуы «Компетенция» категориясының 

ғылыми аппаратқа енуі. Н.Хомский 

1965 ж. (Массачусетс 

университеті)«компетенция» ҧғымын 

тіл теориясына қатысты қолданды 

ХХ 

ғасыр 

1970-

1990 

жылдар 

Ғылыми аппаратқа 

ендірілуі 

Дж. Равеннің қҧзыреттілік туралы 

психологиялық теориясы: қҧзыреттілік 

адам психикасында пайда болып ортаға 

байланысты қалыптасады, дамиды 

(тежеледі) 

ХХ 

ғасыр 

1990-

2000 

жылдар 

Мазмҧнмен 

толықтырылуы 

 

А.К.Маркова қҧзыреттілікті ғылыми 

категория ретінде білім беруге енгізуді 

ҧсынды 

 

Болашақ мамандарды 

дайындауда маңызы зор, 

басты қҧзыреттердің 

тобын анықтаған 

В.Хутмахер педагогтар ҥшін қажетті 

негізгі тӛмендегідей қҧзыреттерді атап 

кӛрсетеді: коммуникативтік, әлеуметтік-

ақпараттық және іс-әрекеттік немесе 

қызметтік қҧзыреттер. 

ХХІ 

ғасыр  

2000-

2005 

жылдар

ы 

 

Қҧзыреттілік тҧғырының 

қалыптасуы 

 

 

 

 

 

Н.В. Кузьмина кәсіби педагогикалық 

қҧзыретті іс-әрекет қҧрылымы: 

Гностикалық 

Жобалаушылық 

Қҧрастырушылық 

Ҧйымдастырушылық 

Коммуникативтік компонент 

Қҧзыреттіліктің категория 

ретінде дамуы 

 

И.А.Зимняя «Қҧзыреттілік тҧғыр» 

туралы еңбектері 
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1 - кестенің жалғасы 

1 2 3 

XХІ 

ғасыр  

2005-

2010 

жылдар

ы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қҧзыреттіліктің кәсібилік 

аспектіде қалыптасуы 

М.A. Қҧдaйқҧлoв қҧзыреттілікті 

болашақ маманға кәсіптік білім беру 

тҧрғысынан қарастырды 

Болашақ мамандардың 

кәсіби кҧзіреттілігін 

дамытудың теориялық 

негіздері 

 

М.X. Бaлтaбaeв бacқa 

қaбiлeттiлiктepмeн бipгe (caпaлap, 

қacиeттep) кәciби бiлiмдi мeңгepу, oны 

бiлiк жәнe дaғдымeн ӛндipу, пaйдaлaну 

жәнe тapaту 

Жоғары оқу орны 

жҥйесінде болашақ 

мамандардың кәсіби 

қҧзыреттілігі 

 

Б.Т. Кeнжeбeкoв қҧзыреттілікті болашақ 

мaмaнның кәciпқoйлығын зepттeу 

acпeктiciндe қарастырады 

Зерттеушілік, кәсіби-

дидактикалық 

қҧзыреттіліктің дамуы 

 

Ш.Т. Таубаева болашақ мҧғалімдердің 

зерттеушілік, кәсіби-дидактикалық 

қҧзыреттілігін қалыптастыруға ӛз ҥлесін 

қосты 

Қҧзыреттіліктің 

педагогикалық категория 

ретінде дамуының 

заңдылықтары, тҧлғаның 

субьектілік тәжірибесіне 

ерекше кӛңіл аудару 

нәтижесінде ендірілуі 

К.С. Қҧдайбергенова қҧзыреттілікті 

адамның даралық қасиеттеріне тікелей 

байланысты тҧлғалық, теориялық, 

практикалық ӛлшеу дәрежесі жоғары 

деңгейде кіріктірілген қҧрылым ретінде 

қарастыруды ҧсынады 

Болашақ аудармашы 

мамандардың 

коммуникативтік 

қҧзыреттілігі 

 

Г.М. Касымова қҧзыреттілікті адамның 

сәйкес қҧзыреттерді меңгеруі мен оған 

деген оның тҧлғалық қатынасы ретінде 

қарастырады  

Тілдік емес жоғары оқу 

орындарындағы 

студенттердің 

коммуникативтік 

қҧзыреттілігі 

 

Г.О. Paxимбeкoвaның еңбегінде 

қҧзыреттілік студенттің ӛз білімі, 

біліктілігі және дағдылары негізінде 

нақты кәсіп аясында жоғары сапалы 

нәтижелерге жету ҥшін нақты жҧмыс 

тҥрлерін білікті атқара алу қабілеті деп 

кӛрсетіледі 

Жоғары сынып 

оқушыларының 

кӛпмәдениетті 

қҧзыреттілігі 

М.А. Абсатова қҧзыреттілікті білім 

алушының білімдік және ӛмірлік 

мәселелерді шешу мен әрекет етудің 

кҥрделі интегративті қабілеті деп 

кӛрсетеді 
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1-кестенің жалғасы 

1 2 3 

 Ағылшын тілі 

мҧғалімдерінің 

коммуникативтік 

қҧзыреттілігі 

 

 

Л.В. Волкова тiлдiк қapым-қaтынacтың 

тҥpлi жaғдaйлapындa нaқтылықтың 

aдeквaтты қaбылдaнуы жәнe 

нaқтылықтың бeйнeлeнуi aймaғындaғы 

бiлiм, бiлiк жәнe дaғдылapдың 

жиынтығы ретінде қарастырады 

Кәсіптік білім мамандығы 

студенттерінің кәсіби 

қҧзырлылығы 

Г.Ж.Ниязова ӛзінің еңбегінде 

қҧзыреттілікті студенттің мағыналық 

бағдарлары, білімдері, біліктіліктері мен 

тҧлғалық және әлеуметтік іс-әрекетін 

жҥзеге асыруына қажетті нақты 

анықталған объектілер шеңберіне  

қатысты тәжірибелерінің жиынтығы 

ретінде қарастырады 

XХІ 

ғасыр  

2010-

2017 

жылдар 

 

Бoлaшaқмҧғaлiмдepдi 

кәciбидaяpлaуҥдepiciндe 

кoммуникaтивтiкқҧзыpлы

лығынқaлыптacтыpу 

Б.Т. Керимбаева қҧзыреттілікті aлғaн 

тeopиялық бiлiмiн тәжipибeдe 

пaйдaлaнa бiлу мен адамдармен араласу 

бeлceндiлiгi ретінде қарастырады 

Ақпараттық 

технологиялар арқылы 

болашақ  

мамандардың 

коммуникативтік 

қҧзыреттілігін  

қалыптастыру 

К.Т. Мулдабекова қҧзыреттілік жеке 

тҧлғаның танымға, ойлауға қатысын 

және әрекетке, белгілі  

мәселелерді ҧсынып, шешім жасауда 

кӛрінеді деп тҧжырым жасайды 

Болашақ жаттықтырушы-

оқытушылардың 

ҧйымдастыру-әдістемелік 

қҧзыреттілігі 

Б.С. Омаров қҧзыреттілікті білім, дағды 

және эмоционалдық-қҧндылық 

қатынастардың кіріктірілген тҧтас 

жҥйесі ретінде қарастырады 

Полилингвалды тҧғыр 

негізінде болашақ 

мҧғалімнің кәсіби  

қҧзыреттері 

А. Жорабекова қҧзыреттілік жӛнінде 

мынандай тҧжырым жасайды: белгілі 

бір сала бойынша жан – жақты 

хабардар, білгір деген мағынаны қамти 

отырып, қандай да бір сҧрақтар 

тӛңірегінде беделді тҥрде шешім 

шығара білу қабілеті 

 

Жалпы, «қҧзыреттілік» ҧғымы кӛптеген шетел, Ресей және отандық 

ғалымдардың зерттеу нысаны болғаны белгілі, аталған жҧмыстардың толықтай 

барлығына талдау жасау мҥмкін емес, әйтсе де біз ӛзіміздің жҧмысымызда 

олардың ішінде бірқатарына талдау жасап ӛттік. 
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Сонымен, жоғарыдағы кестені қорытындылай келе, қҧзыреттілік 

ҧғымына білім, іскерлік пен дағдылар мен тәжірибенің жиынтығы тән екенін 

байқадық. Осы ҧғымға жоғары мақсаттар қойып, аталған қабілетке ие болу 

жеке тҧлға ретінде ӛзін-ӛзі іске асыруға, ӛзін-ӛзі жетілдіруге, ӛзін-ӛзі дамыта 

отырып, белсендіруге, шығармашылдық және креативтілік - қҧзыретті 

тҧлғаның заманауи қоғамдағы мәнін ерекшелейтін сипаты болып табылатынын 

аңғарамыз.    

«Қҧзырет» және «қҧзыреттілік» ҧғымдарының мәнін айқындау біздің 

тақырыбымзға сәйкес «мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілік» 

ҧғымының мәнін ашуға мҥмкіндік береді, ол ҥшін ең алдымен «мәдениет», 

«қарым-қатынас», «мәдениетаралық қарым-қатынас», «мәдениетаралық 

қҧзыреттілік» ҧғымдарының мәні мен мазмҧнына кішігірім шолу жасауды жӛн 

кӛрдік.   

 «Мәдениет» терминінің тҥп-тӛркіні латын тілінен шыққан және 

алғашқы кезде топырақты бӛлу және ӛңдеуді білдірген. Кейіннен «мәдениет» 

термині барынша кең және жалпылаушы мәнге ие болды [82]. «Мәдениет» 

ҧғымының батыс еуропалық әдебиеттерде 250-ден астам анықтамасы, ал қазіргі 

таңда ғылымда 500-ден астам анықтамалары бар кӛрінеді. Аталған терминге 

неміс философтары И.Г.Фихте, Ф. Шиллер [83], антрополог зерттеушілер 

А.Кребер мен К. Клакхон [84],Ресей мәдениеттанушылары мен педагог-

психологтар В.С.Библер [85], Г.Н. Волков [86],Ю.Б. Борев [87],Б.М. Бим-Бад 

[88], А.В. Петровский [89],А.А.Белик [90],Л.П. Буева[91], отандық ғалымдар Ә. 

Нысанбаев [92],Д. Кішібеков [93],Т. Ғабитов [94]секілді ғалымдардың 

зерттеулері арналған. 

Бҥгінгі таңда мәдениет терминін неғҧрлым жалпы тҥрінде адам мен 

қоғамның қайта жаңару барысындағы іс-әрекеттерінің барлық тҥрлері, сондай-

ақ осы іс-әрекеттердің нәтижесі ретінде тҥсінуге болады [95], яғни мәдениетті 

әрекеттік теориясы тҧрғысынан қарастырған жӛн. Осы тҧрғыда, отандық ғалым 

Д.Қ.Пошаевтың пікіріне жҥгінетін болсақ, мәдениет адамдардың нақтылы 

әрекет тәсілдерін қамтамасыз ететін қҧралдар жҥйесі екенін аңғарамыз [96]. 

«Мәдениетті тҧлғалық сипатта қарастырғанда, бірнеше елеулі 

тҥсініктерге тоқтала кету қажет, олардың ішіндегі педагогикалық тҧрғыдағы 

маңыздысы - мәдени әрекет. Әрекеттену - жалпы адам мен қоғамның ӛмір сҥру 

тәсілі, тіршілігінің тірегі. Мәдени әрекеттерден, әдетте, мәдениет игіліктерін 

ӛндіруге, таратуға, тҧтынуға бағытталған мақсатқа сәйкес әлеуметтік іс-

қимылды атайды» [96]. 

Әрекет аймағында әрекет субъектісі мен мәдениет қҧралдарының   

мақсаттылық тҧрғыдағы байланысы орын алады. Мҧнда, жҥйені тҥзетін ҧғым 

«әрекет тәсілі» болып саналады. Әрекет тәсіліне берілген тҥсінік «технология» 

тҥсінігіне жақын. Олай болса, «мәдениет - оқыту технологиясы. Осы 

қабылданған тҥсініктегі оның дидактикалық негізі болып саналады», деп ғалым 

Д.Қ.Пошаев ӛзінің еңбегінде мәдениетке осындай сипаттама береді. 

Мәдениеттің осындай функционалдық сипатына сҥйене отырып, «мәдени 

әрекетіндегі» ҧйымдастыруда қарым-қатынас мәдениетіне, коммуникациялық 
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қабілеттілікке, коммуникациялық қҧзыреттіліктерге талап ететінін аңғарамыз (1 

сурет).  

 
 

Сурет 1- Әрекет тәсілдері 

 

Осындай қажеттілігі бар мәселені іске асыру, қазіргі кездегі 

студенттердің мобильділігі барысында, әсіресе, болашақ ағылшын тілі 

мҧғалімдерді даярлауда ерекше мәнге ие болып отыр. Ағылшын тілі мҧғалімі 

қазіргі заман талабына сай қарым-қатынас мәдениетінің жалпы теориялық 

мәселелерін анықтап, оған ҥйретудің дәстҥрлі және кейбір жаңа әдістерін 

меңгерту, оны пайдалану жолдарына нҧсқау қажеттілігі туындап отыр [96]. 

 
 

Сурет 2- Қарым-қатынастың атқаратын функциялары 

 

 

қарым- 
қатынас 

сөйлесу 

ақпарат 
беру 

ой алмасу 

мойындау бағалау 

түсіну 

қабылдау 
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«Қарым-қатынас» ҧғымына келетін болсақ, кӛптеген зерттеушілер 

Андреева Г. [97], Бодалев А. [98], Леоньтев А.А. [19], Петровская Л. А. [33], 

Намазбаева Ж.Ы.[99] аталған ҧғымның психологиялық аспектісіне ӛз 

еңбектерін арнаған болатын. Қарым-қатынас - адамдар арасындағы 

байланыстың орнауы мен дамуы, ортақ іс әрекет қажеттілігі мен ақпарат 

алмасуды қамтамасыз ететін кҥрделі кӛпжақты ҥрдіс [97]. 

Бiздiң әрқайсымыз адамдар арасында ӛмiр сҥрiп және жҧмыс 

iстегендiктен кез-келген жағдайда ӛз тiлектерiмiзге тәуелсiз тҥрде адамдармен 

қарым-қатынасқа, яғни коммуникацияға тҥсемiз. 

 
Сурет 3-Коммуникативтік актілер 

 

Ғалым Д.Қ. Пошаевтың пайымдауынша, коммуникативтік актілерді 

коммуникацияға дейінгі әрекеттер және коммуникативтілік әрекеттер деп 

қарастырған жӛн (сурет 3). Коммуникацияға дейінгі жасалатын әрекеттерге 

алдағы міндеттерді шешу мен проблемалық жағдаяттарды талдауды жатқызуға 

болады, яғни осының бәрі коммуникативтік қабілетке даярлықты кӛздейді.  

Жоғарыда айтылғандардың негізінде мынандай қорытынды жасауға болады, 

яғни мәдениет дегеніміз - бҧл абстрактілі ҧғым, себебі ол жекелеген елдер мен 

халықтар мәдениетінің әртҥрлілігі ретінде болады. Бҧнымен қоса, әлем мәдениетінің 

суреті ӛз мәдениеті мен басқа халықтар мәдениетінің қҧндылықтары, нормалары, 

менталитеті туралы ҧтымды білімдер жиынтығы.  

 «Мәдениет», «қарым-қатынас» ҧғымдарына жасаған талдауымыз 

«мәдениетаралық қарым-қатынас» ҧғымынын зерделеуді де қажет етеді. 

Мәдениетаралық қарым-қатынас әр тҥрлі ҧлт ӛкілдерінің тепе-тең немесе біріге 

отырып ӛзара әрекет жасауын талап етеді. Білім алушы мҧндай қарым-қатынас 

жасай алу ҥшін тек шетел тілін жақсы меңгеріп қана қоймай, сонымен қатар сол 

тілде сӛйлеушінің тілдік емес ерекшеліктерін тҥсініп, ҧғынуы тиіс. 

Мәдениетаралық қарым-қатынас ҥрдісіне қатысушы кӛп тілді меңгерген сайын, 

сол елдің мәдениетін, салт-дәстҥрін, әдет-ғҧрпын, ҧлттық менталитетін жете 

тҥсінеді. 
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Зерттеу тақырыбымызға байланысты «мәдениетаралық» сӛзінің мән-

мағынасын ашу да ҥлкен маңызға ие. «Мәдениетаралық» деген ҧғымның ӛзі 

«тҥрлі мәдениет иелерінің арасындағы немесе әр тҥрлі мәдениеттер ара 

қатынастары арасында» деген мағынаны ҥстейді. Мәдениетаралық қарым-

қатынас ҧлттар мен мәдениеттер арасындағы ӛзара байланысты тҥсіну болып 

табылады. Мәдениетаралық қарым-қатынасқа ҥйрету жат мәдениетті тҥсініп, ӛз 

мәдениетін меңгеру, басқа мәдениет ӛкілдерінің әрекеттері мен сӛздерін тҥсіне 

білу. 

 «Мәдениетаралық қарым-қатынас» ҧғымының нақты анықтамасы бҥгінгі 

кҥнге дейін белгіленбеген, бҧл ҧғымға ғалымдар әр қырынан ӛз анықтамасын 

беруде. «Мәдениетаралық қарым-қатынас» ҧғымы алғаш рет 1954 ж. Г. Трейгер 

мен Э. Холлдың «Мәдениет және қарым-қатынас. Талдау моделі» атты 

еңбегінде қарастырылған болатын [100]. Бҧл жҧмыста мәдениетаралық қарым-

қатынас адам ӛз қалауынша қоршаған ортаға мҥмкіндігінше жақсы нәтижелі 

қалыптасу жайлы тамаша мақсатқа негізделген. Мәдениетаралық қарым-

қатынас термині коммуникативтік біліктіліктің әртҥрлі жағдайында 

коммуникативтік оқиғаның соңында бейнелеуін білдіретін жағдайға жатады.  

Э. Холлдың мәдениет пен қарым-қатынастың ӛзара әсері, 

коммуникативтік мінез-қҧлықтың мәдени шарттылығы туралы 

тҧжырымдамасы дҥние жҥзіне әйгілі болды. Мәдениет пен қарым-қатынастың 

сәйкестілігін меңзей отырып, адамдардың мінез-қҧлықтарының белгілік 

функциясына баса назар аудара отырып, Э. Холл: «Culture is communication» 

(«Мәдениет дегеніміз қарым-қатынас») деген болатын [100].  

Оның тҥсінігі бойынша мәдениетаралық қарым-қатынас «терең білім мен 

іскерлікті, орындаушылық таланттың, кӛрнекті қабілеттер мен осы салада ӛз 

білімдерін жетілдіруге тҧрақты қызығушылықты қажет ететін қарым-

қатынастың ерекше бір формасы». Ал бҧл ҥшін мәдениетаралық қарым-

қатынасқа қатысушылар «тілдік, мәдениетаралық және коммуникативтік 

қҧзыреттілікті» меңгеруі тиіc. 

Мәдениетаралық қарым-қатынас пен мәдени-тілдік тәжірибе мәселелерін 

зерттеуге В.А.Сластенин [101], П.В.Сысоев [102], И.Л.Бим [103] және т.б. 

ғалымдар ӛз еңбектерін арнады.   

Н.И. Халееваның айтуынша, «Мәдениетаралық қарым-қатынас 

коммуниканттар арасындағы вербальді және вербальді емес қарым-қатынас 

ҥрдісі» [104]. Ал, Ресей ғалымдары В.Г. Костомаров пен Е.М. Верещагин, ХХ 

ғасырдың 80 жылдары ӛздерінің қҧрастырған сӛздің лингвоелтанулық теориясы 

шеңберінде мәдениетаралық қарым-қатынасты «әр тҥрлі ҧлттық мәдениеттерге 

тиесілі коммуникациялық актінің екі қатысушысының адекватты ӛзара 

тҥсінушілігі» ретінде қарастырады [105]. 

Философиялық, педагогикалық, психологиялық әдебиеттерге жасалған 

талдау мәдениетаралық қарым-қатынас ҧғымын тҥрлі мәдениет ӛкілдерінің 

жеке тҧлғааралық және топтық ӛзара байланыс және қатынасының тҥрлі 

формаларының жиынтығы деп тҧжырымдауға мҥмкіндік береді. 

В.П. Фурманованың пікірінше, мәдениетаралық қарым-қатынас 

мәдениеттер диалогы және ҧлтаралық қарым-қатынас контекстіндегі ақпарат 
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пен мәдениет қҧндылықтарының алмасуын қамтитын жалпы адамзаттық 

қарым-қатынас тәсілі болып табылатын болса [106], Д.Б. Гудковтың айтуынша, 

«Мәдениетаралық қарым-қатынас ол тҥрлі ҧлттық мәдениетке жататын 

қатысымдық актіге қатысушылардың бір-бірін дҧрыс тҥсінуі» дейді [107]. 

Шетел, Ресей ғалымдарымен қоса ӛзіміздің отандық ғалымдарымыз 

«мәдениетаралық қарым-қатынас» ҧғымын зерттеумен айналысып келеді және 

әр ғалым бҧл ҧғымға әр қырынан ӛзінің анықтамаларын беруде. Мәселен, 

ғалым С.С. Қҧнанбаеваның пайымдауынша, «Мәдениетаралық қарым-

қатынастың соңғы нәтижесі – мәдениетаралық қатысым субъектісін 

қалыптастыру» дейді. Нақтылап айтатын болсақ, ғалым ӛзінің «Қазіргі 

шеттілдік білім берудің әдіснамасы мен теориясы» атты еңбегінде шеттілдік 

білім берудің тҥпкі мақсаты басқа халықтың танымының бейнесі ретінде 

«екінші когнитивті сана-сезімі» қалыптасқан «мәдениетаралық қарым-қатынас 

субъектісін» қалыптастыру керектігін айтады [108]. 

Бҧл ретте, ғалым В.Н. Персикованың [109] еңбегінде: «Қазіргі заман 

әлемінде, әр тҥрлі дәрежеде мәдениетаралық қарым-қатынас арқылы ӛмір 

сҥруге болмайтын кезде, тҧлғааралық қарым-қатынастан ҧлтаралық қарым-

қатынасқа дейін, мәдениетаралық қарым-қатынасқа тҥскен және оның 

тиімділігіне қызығушылық танытқан кез-келген адамға мәдениеттің ерекше 

және ӛзіне тән белгілерін кӛрсететін әлемнің мәдени кӛптҥрлілігі туралы 

тҥсінік кӛмегін бере алады» деп кӛрсетіледі.  

Бҧл жерде кӛріп отырғанымыздай, автор мәдениеттің тек кӛптҥрлілігін 

ғана емес, сонымен қатар қазіргі қоғамның мәдени саласында бағдарлануды, 

психикалық іс-әрекеттің вербальды және вербальды емес кӛріністері кӛмегімен 

типтік және проблемалық міндеттерді шешу ҥшін мәдениеттер диалогына 

қатысуды меңзеп отыр. Сонымен, жоғарыда айтылғандардың негізінде мынандай 

қорытынды жасауға болады, яғни мәдениетаралық қарым қатынас - тҥрлі мәдениет 

ӛкілдерінің жеке тҧлғааралық және топтық ӛзара байланыс және қатынасының тҥрлі 

формаларының жиынтығы.  

Мәдениетаралық қарым-қатынас тек коммуникативтік міндеттің ғана 

емес, сонымен қатар мәдениетаралық қҧзыреттілікті қалыптастыру міндетінің 

шешімі болып табылады. Мәдениетаралық қарым-қатынасты мәдениетаралық 

қҧзыреттілік секілді кең ауқымды ҥрдіспен жиі байланыстырады. 

Мәдениетаралық қҧзыреттілік ҥғымы бірқатар шетел, Ресей және 

қазақстандық ғалым зерттеушілердің зерттеу нысанына айналған. Айталық, 

шетел ғалымдарының ішінде М. Байрам ӛзінің «Assessing intercultural 

competence in language teaching» атты еңбегінде мәдениетаралық қҧзыреттілікті 

басқа мәдени топтар ӛкілдерімен қарым-қатынас жасау, айырмашылықтарды 

бағалауға мҧқият қарау қабілетін, яғни оқып отырған тілмен шектеліп қана 

қоймай, сонымен қатар қарым-қатынас жасай білу және тҥсіндіре білу қабілеті 

ретінде қарастырады [5]. 

Ғалым А.Е. Фантини ӛзінің еңбегінде мәдениетаралық қҧзыреттіліке 

мынандай анықтамасын береді: «Мәдениетаралық қҧзыреттілік мәдениет 

факторларын тҥсіну мен бағалауды, қабылдау мен ойға әсер етуді және осының 

негізінде жаңа мәдениетаралық қарым-қатынастарды қҧра білу қабілеті» [110]. 



28 

 

Ресей ғалымы Г.В. Елизарова ӛзінің «Формирование межкультурной 

компетенции студентов в процессе обучения иноязычному общению» атты 

диссертациялық жҧмысында мәдениетаралық қҧзыреттілікке мынандай 

тҧжырым жасайды: «Мәдениетаралық қҧзыреттілік – білім, іскерлік пен 

мәдениетаралық қарым-қатынас жасай отырып, соңында екі жаққа да оң нәтиже 

бере алу қабілеттеріне негізделген ерекше табиғат қҧзыреттілігі» [111].  

 Ӛзінің бірқатар еңбектерін мәдениетаралық қҧзыреттілікке арнаған 

ресейлік ғалым зерттеуші А.П.Садохин ойын былайша қорытындылайды: 

«Мәдениетаралық қҧзыреттілік – басқа мәдениеттер ӛкілдерімен тиімді ӛзара 

әрекеттесуге қажетті коммуникация субъектісі меңгеретін білім, қабілет, 

іскерлік пен дағдылар жиынтығы» деп кӛрсетеді. Сонымен қатар, 

мәдениетаралық қҧзыреттіліктің анықтамасында білім, іскерлік, дағдыларды 

қолдана отырып, бірінші орынға «мәдениеттер диалогындағы қабілет пен 

қызығушылықты» қояды  [112]. 

Ғалым А.Ю. Муратов ӛзінің жасаған мәдениетарлық қҧзыреттіліктің 

қҧрылымында оның компоненттері ретінде мәдениет туралы білім, осы білімді 

қолдана алатын іскерліктер, мәдениетаралық әрекет пен қарым-қатынас 

тәжірибесі, сонымен қатар мәдениетаралық коммуникативтік қарым-қатынасқа 

қатысушылардың тҧлғалық сапаларын қарастырады [113]. 

Жоғарыда атап ӛткеніміздей, мәдениетаралық қҧзыреттіліктің бір 

қҧраушысы коммуникативтік қҧзыреттілік болып табылады. Ғылымға 

«мәдениетаралық қҧзыреттілік» ҧғымымен қатар «коммуникативтік 

қҧзыреттілік» ҧғымы 1970 жылдары келді. Алғашында аталған ҧғым даму 

психологиясымен, когнитивті психология және әлеуметтік лингвистикамен 

байланысты болды. Алғашында «коммуникативтік қҧзыреттілік» термині 

(латын тілінен communico – ортақ етіп жасаймын, байланыстарамын, 

араласамын және competens (competentis) – икемді деген мағынада) әлеуметтік 

лингвистикада пайда болған.  

«Коммуникативтік қҧзыреттілік» терминін 1972 жылы американдық 

ғалым Д. Хаймс ендірген болатын. Коммуникативтік қҧзыреттілік дегеніміз бҧл 

сӛйлемдегі сӛздерді дҧрыс грамматикалық реттеу ҥшін ережелер жиынтығын 

білуді білдіртпейді, ол кіммен, не туралы, қашан және қай жерде қалай 

сӛйлесуді білуді кӛздейді[114]. 

Ғалым Д. Хаймс қарым-қатынас жасау ҥшін тек лингвистикалық білім 

мен грамматикалық ережелерді білу жеткіліксіз деп пайымдайды, оның 

пікірінше, сӛйлеуші мәдени және әлеуметтік маңызды жағдайларды да білуі 

қажет деп санайды. Д.Хаймс Н.Хомскийдың қҧзыреттілік теориясында ең 

маңызды нәрсе - әлеуметтік контекстке сәйкес сӛйлеу мен оны қабылдаудың 

жетпейтініне баса назар аударады, себебі Н.Хомскийдың лингвистикалық білімі 

сӛйлеудің әлеуметтік мәдени сипатынан бӛлінген.  

Д. Хаймс Н. Хомский анықтаған «тілдік (лингвистикалық) қҧзыреттілік» 

ҧғымы негізінде жеке адамның ішкі менталды грамматикасын атау ҥшін 

қолданған «коммуникативтік қҧзыреттілік» терминін енгізе отырып, дәл 

осында тіл жеке адамның тіл туралы интуициялық ҧсынуында анық кӛрінетін 

ережелердің абстрактілі жинағы ретінде кӛрсеткен [114]. 
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 Сонымен, коммуникативтік қҧзыреттілік ӛзара әрекеттесу мен адамдармен 

қарым-қатынас жасау тәсілдерін меңгеруді, қоғамда әр тҥрлі әлеуметтік 

рӛлдерді сомдауды, нақты бір ӛмірлік жағдайларды шешу ҥшін қарым-

қатынастың әр тҥрлі объектілерін қолдана білу қабілетін қамтамасыз ететін ӛз 

ана тілі мен басқа тілдерді білуді кӛздейді. Коммуникативтік қҧзыреттілік, оны 

әр тҥрлі кӛзқарастардан сипаттайтын және «шеттілдік коммуникативтік 

қҧзыреттілік» ҧғымына жалпы әрі толық сипаттама беретін әр тҥрлі 

қҧзыреттіліктерден тҧратын толық айқын қҧрылымға ие. 

Бертін келе, коммуникативтік қҧзыреттілік ҧғымын шетелдік ғалымдар 

S.Brumfit, K.Johnson [115], Canale M., Swain M. [116], Larsen-Freeman D. [117], 

Hutchinson, T.,Waters A. [118], Widdowson H.G. [119], Savignon S. J. [120] әр 

тҥрлі аспектіде қарастырып, мазмҧнын толықтырды. 

Коммуникативтік қҧзыреттілік мәселелеріне Ресей зерттеушілері 

М.И.Вятютнeв [121], И.A.Зимняя [122], A.Ю. Кoнcтaнтинoва [123], 

Д.И.Изaрeнкoв [124], В.A. Кoккoта [125], E.М.Вeрeщaгин, В.Г.Кocтoмaрoв 

[126], И.Б. Игнaтoва, C.М. Aндрeeва [127], E.М. Бacтрикoва [128] және т.б. 

еңбектері арналған. 

Отандық педагогикада коммуникативтік қҧзыреттілік ҧғымы мен 

қҧзыреттілік тҧғыр мәселелерінің мәнін зерделеуге бірнеше ғалымдардың 

еңбектері де арналды. Атап айтатын болсақ, В.A. Ким [129], A.Т. Чaкликoвa 

[46], Г.М.Кacымoвa [47], Б.A. Жeтпиcбaeвa [130], Г.О.Рахимбекова [74], 

Л.В.Вoлкoвa [76], Л.К. Қарабаева [131], М.М.Биназарова [132], Б.Б.Кенджаева 

[133], М.М. Акешованың [134] еңбектері аталған ҧғымға әр тҥрлі аспектілердің 

тҥрлі қырынан қарастыруға ӛз ҥлестерін қосты. 

Л.К. Қapaбaeвa [131] тiлдiк бiлiмдi бaғaлaу тiлдi бiлугe тaлaп қoйғaн кeздe 

қoлдaнылaтын қҧpaл peтiндe aнықтaлып, тiлдi ҥйpeну бoйыншa әpeкeтiн 

дaмытуғa жәнe ынтaлaндыpуғa бaғыттaлғaн тeтiктiң мaңызды қызмeтiн 

opындaйтындығын aйтa кeлe, шeт тiлдepдi мeңгepу дeңгeйi мeн oны бaғaлaудың 

жoлдapын кӛpceткен.  

Aл, ғалым Г.М. Касымова ӛзiнiң «Формирование коммуникативной 

компетентности будущих переводчиков в условиях многоаспектной 

деятельности» aтты диссертациялық жҧмысында кәсіби іс-әрекет жағдайында 

тірек ретінде болашақ аудармашылардың коммуникативтік қҧзыреттілігін 

қалыптастырудың ғылыми-теориялық және тәжірибелік тҧрғыда қарастыра 

отырып, аталған қҧзыpеттілікті жaн-жaқты ic-әpeкeттe қaлыптacтыpудың 

тәciлдepiн, жҥзeгe acыpу жoлдapы мeн тиiмдiлiгiн aйқындaғaн [47]. 

Коммуникативтік қҧзыреттілік бірқатар маңызды міндеттерді шешумен 

қатар ӛнімді ӛзара іс-қимылды, оның ішінде басқа да кӛзқарас пен бағыттарды 

ҧстанатын басқа ҧлт ӛкілдерімен қарым-қатынас диалогына тҥсе отырып, 

жанжалдық ахуалды шешуді жҥзеге асыруға және жалпы нәтижеге қол жеткізу 

ҥшін тҥрлі позициядағы адамдармен топта қарым-қатынас орнатуға мҥмкіндік 

береді[129].Тҥрлі мәдениет ӛкілдерінің жеке тҧлғааралық және топтық ӛзара 

байланыс және қатынасының тҥрлі формаларының жиынтығы.  

Біз қарастырып отырған мәселе тӛңірегінде ӛзге де зерттеулер жҥргізіліп, 

мәдениетаралық қҧзыреттілікті қалыптастырудың әр қыры әртҥрлі аспектіде 



30 

 

берілген. Зерттеу жҧмысымызда біз солардың негізгілеріне талдау жасай 

отырып, қалған авторлар зерттеулерін негізгі идеялары бойынша біріктіріп 

тӛмендегі контент-талдау кестесіне (кесте 2) енгізуге тырыстық. 

 

Кесте 2 - Шетел, Ресей және Қазақстандық ғалым-зерттеушілер еңбектеріндегі 

«Мәдениетаралық қҧзыреттілік» тҥсінігінің контент-талдауы  

 

Зерттеуші 

ғалымдар, 

қҧжаттар 

Зерттеу аты Тҥсінік мәні 

1 2 3 

Фантини А.Е. Fantini A. E. ―Exploring 

andAssessing Intercultural 

Competence 

Мәдениетаралық қҧзыреттілік - 

мәдениет факторларын тҥсіну мен 

бағалауды, қабылдау мен ойға 

әсер етуді және осының негізінде 

жаңа мәдениетаралық қарым-

қатынастарды қҧра білу қабілеті 

Байрам М. Byram M. Assessing 

intercultural competence 

in language teaching // 

Sprogforum. 2000. № 18 

(6). P. 8-13. 

Мәдениетаралық қҧзыреттілік 

басқа әлеуметтік/мәдени топтар 

ӛкілдерімен қарым-қатынас 

жасау, әр тҥрлі пікірлер арасында 

делдал ретінде шығуға, 

айырмашылықтарды бағалауға 

мҧқият қарау қабілетін, яғни оқып 

отырған тілмен шектеліп қана 

қоймай, сонымен қатар қарым-

қатынас жасай білу және 

тҥсіндіре білу қабілетін 

қарастырады 

Томас А.  Thomas A. (1993): 

Psychologie 

interkulturellen Lernens 

und Handelns. In ders. 

(Ed.): Kulturvergleichende 

Psychologie. Eine 

Einfuhrung. Gottingen: 

Hogrefe, 337-424. 

Мәдениетаралық қҧзыреттілік – 

басқа ҧлт ӛкілдері мен ӛзінің 

арасындағы қарым-қатынастарда 

сезіну, қабылдау мен іс-әрекет 

шарттары мен факторларын 

тҥсіну, сыйлау, бағалау және 

ҧтымды қолдану қабілетінің 

кӛрінуі 

 

Садохин А.П. Садохин А.П. Введение 

в теорию межкультурной 

коммуникации. Москва, 

«Высшая школа», 2005 г.  

 

Коммуникация субъектісі басқа 

мәдениеттер ӛкілдерімен тиімді 

ӛзара әрекеттесуге қажетті 

қабілетті меңгеретінбілім, 

іскерлік пен дағдылар жиынтығы  
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2- кестенің жалғасы 

1 2 3 

Леонтович 

О.А.  

Леонтович, О.А. Россия 

и США: Введение в 

межкультурнуюкоммуни

кацию: учеб. пособие / 

О.А. Леонтович. — 

Волгоград: Перемена, 

2003. 

Мәдениетаралық қҧзыреттілік - 

ҥш қҧраушы: 

тілдік,коммуникативтік және 

мәдени қҧзыреттіліктердің 

конгломераты 

Громова В. В. Громова, В.В. 

Формирование 

межкультурной 

коммуникативной 

компетенции на основе 

интердисциплинарного 

обучения: школа с 

углубленнымизучением 

иностранного языка, 

английский язык: дис. 

…канд. пед. 

наук:13.00.01.− М., 

2011.− 228  

Мәдениетаралық қҧзыреттілік - 

мәдениетаралық қарым-қатынас 

жағдайында тҧлғаның 

мәдениеттер диалогы шеңберінде 

ӛзін-ӛзі кӛрсете білу қабілеті 

МуратовА.Ю. Муратов, А.Ю. 

Формирование 

межкультурной 

компетенции учащихся 

в процессе обучения 

английскому языку с 

использованием 

телекоммуникаций:дисс. 

… канд. пед. наук 

13.00.01 / А.Ю. Муратов. 

− Барнаул, 2005. − С. 54. 

Мәдениетаралық қҧзыреттілік - 

тҧлғаның басқа мәдениет 

ӛкілдерімен мәдениетаралық 

ӛзара әрекеттесу тәжірибесі 

ҥрдісінде тиімді қалыптасатын 

білім, іскерлік пен қабілеттерін 

қамтитын тҧлғалық білім  

ЕлизароваГ.В. Елизарова, Г.В. 

Формирование 

межкультурной 

компетенции студентов в 

процессе обучения 

иноязычному общению: 

автореф. дис. … д-ра. 

пед. наук/ Г.В. 

Елизарова. − СПб., 2001. 

− 38 с. 

 

Мәдениетаралық қҧзыреттілік – 

білім, іскерлік пен 

мәдениетаралық қарым-қатынас 

жасай отырып, соңында екі жаққа 

да оң нәтиже бере алу 

қабілеттеріне негізделген ерекше 

табиғат қҧзыреттілігі 

 

 



32 

 

2 - кестенің жалғасы 

1 2 3 

Костомаров 

В.Г. 

Костомаров В.Г. «Челове

ческое  

измерения» как перспект

ивное  

направление в развитии 

лингвострановедения // 

Русский язык как 

иностранный: 

Лингвистические 

проблемы.-1997. 

Мәдениетаралық қҧзыреттілік 

ҥйренушінің ӛзге мәдениет 

дәйектерін шыдаммен қабылдауға 

қабілетін  қалыптастырады, 

шын ниетпен ӛзге мәдениетті 

тҥсінуге сол тілде сӛйлейтін  

адамдардың жҥріс тҧрыстарын 

солардың кӛзқарастарын ҥйрету 

болып табылады.Осы жол арқылы 

бҥкіл әлемдік  мәдениетті 

қабылдауға, олардың ҧлттық 

тҧрмысын білуден сол арқылы ӛз 

мәдениетін де, тілін де байытады. 

Коляникова 

Е.В. 

Коляникова Е.В. 

Формирование 

межкультурной 

коммуникативной 

компетенции 

старшеклассников в 

условиях 

дополнительного 

образования: дисс. … 

канд. пед. наук 13.00.01 / 

Е.В. Коляникова. − 

Смоленск, 2015. − С. 82 

Мәдениетаралық 

коммуникативтік қҧзыреттілік – 

шетел мәдениет ӛкілдерімен 

тиімді ӛзара әрекетті жҥзеге 

асыруға қажетті қарым-қатынас 

қҧралы ретінде шетел тілін 

меңгеруді ҧсынатын 

мәдениетаралық білімдер, оларды 

тәжірибеде іске асыру 

іскерліктері мен дағдылар 

жиынтығы, аталған білім мен 

іскерліктерді жҥзеге асыруға 

қажетті тҧлға сапаларының болуы  

Слепцова Г.Н. Слепцова Г.Н. 

Формирование 

межкультурной 

компетентности 

бакалавров-педагогов 

средствами 

иностранного языка (на 

примере Республики 

Саха (Якутия)): дисс. … 

канд. пед. наук 13.00.01 / 

Г.Н. Слепцова. − Якутск, 

2015. − С.  

Мәдениетаралық қҧзыреттілік -  

тҧлғаның кәсіби және әлеуметтік 

мәдени білімін қамтитын, басқа 

халықтардың тілдері мен 

мәдениеттеріне жағымды 

қатынасты қамтамасыз ететін, 

ӛзінің және ӛзге елдің мәдениет 

қҧндылықтарын, арасындағы 

ҧқсастықтар мен 

айырмашылықтарды сезінетін 

этникалық әлеуметтік және 

мәдени жағынан дәйектелген 

интегративті сапасы, сонымен 

қатар тҧлғалық және кәсіби 

міндеттерді шеше отырып, 

коммуниканттардың мәдениеттер 

диалогына тиімді араласуы 
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2–кестенің жалғасы 

 

1 2 3 

Нурлыбекова 

А.Б. 

Нурлыбекова, А.Б. 

Межкультурная 

компетенция в контексте 

диалога культур. 

Материалы 

международной научно-

практической 

конференции, Польша, 

2008 

Мәдениетаралық қҧзыреттілік тек 

оқып отырған мемлекет, оның 

ӛмір сҥру салты, салт-дәстҥрлері 

мен діні туралы біліммен 

қарулануды ғана емес, сонымен 

қатар ӛзінің мәдениетін, ӛзінің 

ӛмір сҥру салты, мінез-қҧлық  

туралы айта білуді кӛздейді 

Карабаева 

А.А. 

Карабаева, А.А. 

Технология 

формирования 

межкультурной 

компетенции на основе 

игровой учебной 

деятельности 

(на примере освоения 

дисциплин языкового 

цикла): дисс. … канд. 

пед. наук 13.00.01 / А.А. 

Карабаева. − Шымкент, 

2009. − С. 21. 

«Мәдениетаралық қҧзыреттілік» 

ҧғымы тҧлғаның мәдениетаралық 

байланыстарға дайындық, білім 

кешені, ӛзінің және басқа да 

халықтардың мәнді жақтарын 

(тіл, салт-дәстҥр, қҧндылықтар, 

ӛнер мен мінез-қҧлық) білу,  жеке 

адамға тиімді мәдениетаралық 

ӛзара әрекеттесу мҥмкіндігін 

қамтамасыз ететін мәдениеттер 

диалогына қабілетінің болуында 

кӛрінетін тҧлғаның интегралды 

қасиеті болып табылады 

 

Жоғарыдағы контент-талдауға «мәдениетаралық қҧзыреттілік» ҧғымы 

тӛңірегінде зерттеуші ғалымдардың еңбектері мен осы тақырыпта қорғалған 

диссертациялық жҧмыстарға жҥргізілген талдау ендірілді. 

Біздің зерттеуімізге Отандық ғалым А.Б. Нурлыбекованың 

«Межкультурная компетенция в контексте диалога культур» атты тақырыпта 

жазылған мақаласы аса бір қызығушылық тудырды, [135] ӛзінің еңбегінде 

ғалым мәдениетаралық қҧзыреттілік жӛнінде мынандай бір пікір 

тҧжырымдайды: «Мәдениетаралық қҧзыреттілік тек оқып отырған мемлекет, 

оның ӛмір сҥру салты, салт-дәстҥрлері мен діні туралы біліммен қарулануды 

ғана емес, сонымен қатар ӛзінің мәдениетін, ӛзінің ӛмір сҥру салты, мінез-

қҧлық туралы айта білуді де кӛздейді», - дейді. 

Біздің зерттеу тақырыбымызға жақын деп біз А.А. Карабаеваның жҧмысы 

деп ҧйғардық [45]. Зерттеуші ӛзінің «Технология формирования 

межкультурной компетенции на основе игровой учебной деятельности (на 

примере освоения дисциплин языкового цикла)» атты диссертациялық 

жҧмысында «мәдениетаралық қҧзыреттілік» ҧғымына философиялық, 

педагогикалық және психологиялық тҧрғыдан шетел және отандық ғылыми 

еңбектерге теориялық талдау жасай келе, соның негізінде бҧл ҧғымды: 

«Мәдениетаралық қҧзыреттілік тҧлғаның мәдениетаралық байланыстарға 



34 

 

дайындық, білім кешені, ӛзінің және басқа да халықтардың мәнді жақтарын 

(тіл, салт-дәстҥр, қҧндылықтар, ӛнер мен мінез-қҧлық) білу, жеке адамға тиімді 

мәдениетаралық ӛзара әрекеттесу мҥмкіндігін қамтамасыз ететін мәдениеттер 

диалогына қабілетінің болуында кӛрінетін тҧлғаның интегралды қасиеті болып 

табылады» деп нақтылаған [136]. 

Сонымен, ғылыми педагогикалық әдебиеттерге жҥргізілген 

талдаумәдениетаралық қҧзыреттілікті мәдениетаралық қарым-қатынас 

ҥрдісінде жеке тҧлғаларға қарым-қатынастық жағдайдың әсерін бағалауға, 

вербальді және вербальді емес қҧралдарды тиімді пайдалануға, 

коммуникативтік ниеттерді іс жҥзінде жҥзеге асыруға және кері 

байланысарқылы байланыснәтижелерінтексеруге мҥмкіндік беретін білім мен 

дағдылар жиынтығы деп атауымызға мҥмкіндік берді. 

 Жоғарыда айтылғандарды қорытындылайтын болсақ, мәдениетаралық 

қҧзыреттіліктің қҧрылымын сурет тҥрінде кӛрсетуге болады (сурет 4). 

 

 
Сурет 4 – Мәдениетаралық қҧзыреттіліктің қҧрылымы 

 

Сонымен, педагогикалық әдебиеттерді талдау кӛрсеткендей, 

мәдениетаралық қҧзіреттілік - білім, қарым-қатынас және іскерлік негізінде 

жеке адамның мәдениетаралық қарым-қатынасты қҧра білу қабілеті деп 

анықталады. Мәдениетаралық қҧзыреттілік – бҧл белгілі бір әлеуметтің ӛмірлік 

дағдыларын, әдеттерін, салт-дәстҥрлерін, нормаларын қалыптастыратын жеке 

тҧлғаға және топқа қатысты мотивация, мінез-қҧлық формалары, вербальды 

емес компоненттер, қҧндылықтар жҥйесі жайлы білім [28]. 

Мәдениетаралық қҧзыреттілікті қалыптастыруда тілді меңгеру ҥлкен рӛл 

атқарады. Ӛзінің атқаратын функцияларының әр тҥрлілігінде тіл, бҧл ең 

алдымен, әр тҥрлі ақпараттың негізгі тасымалы. Сонымен қатар, тіл ҧлттық 

мәдениетті сақтаушы, сол себепті шетел тілін тек ӛз ой-пікірін, кӛзқарасын 

білдірудің тәсілі ретінде ғана емес, сонымен қатар, халықтың мәдениеті туралы 

ақпаратты алудың кӛзі ретінде оқыту қажет. Тіл басқа халықтардың, 

мәдениеттердің рухани қҧндылықтарын, әдет-ғҧрыптары мен салт-дәстҥрлерін, 

ой тәсілдерін, ӛмір салтын қабылдау мен оны тҥсінуге мҥмкіндік беретін 

әмбебап қҧралы болып табылады [47].  

Мәдение
таралық 

қҧзыретті
лік 

тҧлғалық сапалар 

мәдениет, 
қҧзыреттілік 
туралы білім 

коммуникативтік 
іскерліктер 
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Шетел тілін оқу ҥрдісінде мәдениетаралық қҧзыреттілікті қалыптастыру 

кез-келген профильдегі болашақ маманды даярлаудың қажетті компоненті 

болып табылады. Біздің еліміз әлемдік кеңістікке біртіндеп кіруде, ал бҧл 

барлық жоғары оқу орындарында шетел тілін оқытудың жаңа тҧғырларының 

қажеттілігін айқындайды, себебі шетел тілі студенттердің болашақ кәсіби іс-

әрекеттерінің қҧралы болып табылатыны сӛзсіз. Бҧрынғы кездері шетел 

серіктестерімен байланыстар эпизодтық тҥрде және аудармашы арқылы ӛтетін 

болған, ал қазіргі уақытта бҧл ӛмірдің бір шындығы болып, қарым-қатынастар 

«жанды» тҥрде ӛтіліп жатқанын мойындауымыз керек [46]. Нәтижесінде, 

қазіргі қоғам мҥшелерінің «шеттілдік сауаттылық» деңгейінің жоғарылауында 

қажеттіліктің жылдам ӛсуі мен нақты жағымды нәтижені қамтамасыз етпейтін 

шетел тілдерін оқытудың жеткіліксіз тиімді жҥйесі арасында қарама-қайшылық 

пайда болды [130]. Қазіргі жағдайда шетел тілдерін оқытудың мақсаты тек 

нақты іскерліктерді қалыптастыру ғана емес, сонымен қатар болашақ маманды 

басқа мәдениет ӛкілдерімен тиімді, ӛнімді және саналы тҥрде диалог жасай 

білуге даярлау. Шын әрі нақты қарым-қатынас жасаудың тиімділігінің 

критерийі ӛзара пайдалы нәтижелерге қол жеткізу болып табылады. 

Зерттеу жҧмыстарына жҥргізілген талдау кӛрсеткендей, ағылшын ғалымы 

М. Байрамның еңбектерінің пайда болуы ғылымға «мәдениетаралық 

коммуникативтік қҧзыреттілік» ҧғымының келуіне септігін тигізді. 

М.Байрамның ғылыми тҧжырымдамасы бойынша мәдениетаралық қҧзыреттілік 

әлеуметтік лингвистикалық, лингвистикалық қҧзыреттіліктер және дискурспен 

қоса мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттіліктің қҧраушы бӛлігі болып 

табылады [5]. 

Мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілікке ғалым А.Т.Чакликова 

мынандай тҧжырымды анықтамасын береді: «Мәдениетаралық 

коммуникативтік қҧзыреттілік - басқа мәдениет ӛкілдерімен ӛнімді ӛзара 

әрекеттесуді жҥзеге асыру ҥшін тәжірибеде қолданатын мәдениетаралық білім, 

іскерлік пен дағдылар мен оларды іс жҥзіне асыруға қажетті тҧлға сапаларының 

жиынтығы» [46]. 

Ғылыми-педагогикалық әдебиеттерге жҥргізілген талдау мәдениетаралық 

коммуникативтік қҧзыреттілікті тілдің кӛмегімен қарым-қатынас жасай алу 

қабілеті, яғни қарым-қатынастың басқа да қатысушыларының ӛзара әрекеттесу 

ҥрдісінде әр тҥрлі жағдайларда ой бӛлісу мен сол ой-пікірлермен алмаса білу 

қабілеті деп тҧжырымдауға мҥмкіндік береді. 

Жоғарыда келтірілген мәдениетаралық қҧзыреттілікке берілген 

анықтамаларды тҧжырымдай келе, біз ғалым Е.В.Коляникова мен 

А.Т.Чакликованың берген анықтамаларын негізге ала отырып, мәдениетаралық 

коммуникативтік қҧзыреттілікке мынандай анықтама беруімізге болады: 

«мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілік - ол қалыптасқан, толыққанды 

шет тілінде мәдениетаралық қатысымға ӛзге мәдениет ӛкілімен тҥсе алу 

біліктілігі». 

Зерттеу аясында отандық және шетелдік ғалымдардың ғылыми 

зерттеулері мен оқу-әдістемелік қҧралдарындағы «мәдениетаралық қарым-

қатынас», «коммуникативтік қҧзыреттілік», «мәдениетаралық қҧзыреттілік» 
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ҧғымдарына берілген анықтамаларды біз жҥйелеп, осы ҧғымдардың мәні мен 

мазмҧнын жҧмысымыздың зерттеу проблемасының мақсатына орай 

тҧжырымды пікір білдіретін болсақ, «болашақ ағылшын тілі мҧғалімдерінің 

мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігі» ҧғымына келесі анықтама 

бере аламыз: «Болашақ ағылшын тілі мҧғалімдерінің мәдениетаралық 

коммуникативтік қҧзыреттілігі – білім, қарым-қатынас және іскерлік негізінде 

жеке адамның мәдениетаралық қарым-қатынасты құра білу, этникалық көп 

түрлі қоғамдағы мінез-құлықты айқындай білу, түрлі елдер мен халықтардың 

мәдени-тарихи және әлеуметтік тәжірибелерін қабылдай алатын, қимыл 

қозғалысы мен ым-ишара қарым-қатынасын жетік меңгерген жеке адамның 

қабілеті». 

Сонымен, жоғарыдағы зерттеулерге тҧжырым жасай отырып, 

мәдениетаралық қҧзыреттілік ҧғымының педагогика және психология 

саласында пайда болуы сонау ХХ ғасырдың ортасынан бастау алып, ол әлемдік 

деңгейдегі ғалымдардың кӛзқарастарынан орын алғандығын және бҥгінгі кҥні 

әрбір адамзат қоғамында мәдениетаралық қҧзыреттілік қажеттілікке келіп 

отырғандығына кӛзіміз жетті.  

Біз бҧл тармақшада мәдениетаралық қҧзыреттілік тҥсінігінің шығуына 

тарихи педагогикалық шолу жасай отырып, тҥйгеніміз қай кезеңде болмасын, 

қандай этностың ӛкілі болмасын, мәдениетаралық қҧзыреттілік қоғамына сай 

тҧлға болмысын сипаттайтын, ӛз заманының бәсекелестік әрекетіне тӛтеп 

беретін тҧлға моделі деп тҧжырымдауға болады. 

Болашақ мҧғалімдердің мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін 

қалыптастыру тҧрғысынан ғылыми негізделген іргелі зерттеу жҧмыстарының 

жоқтығы таңдап алынған проблеманы жан-жақты зерттеп, оның мазмҧнын, 

ерекшеліктерін қарым-қатынас қҧралы тҧрғысынан психологиялық-

педагогикалық аспектілерін ашу қажеттілігі туындайды. 

 

1.2 Болашақ ағылшын тілі мҧғалімдерінің мәдениетаралық 

коммуникативтік қҧзыреттілігін қалыптастырудың психологиялық-

педагогикалық аспектілері  

Біз жҧмысымыздың алдыңғы тармақшасында студенттердің 

мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін қалыптастыруына қатысты 

тҧжырымдар мен ой-пікірлер шетел, Ресей және отандық педагогика 

ғылымында ертеден бастау алғанын қарастырдық. Ендігі жерде болашақ 

мҧғалімдердің мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін 

қалыптастырудың психологиялық-педагогикалық аспектілерін анықтауды жӛн 

кӛрдік.  

Психология ғылымының кез-келген мәселесі адамның жан дҥниесінің 

сырымен, қоғам мен әлеуметтік ӛмірдің сан алуан салаларымен тығыз 

байланысты. Бҧл табиғи заңдылық болашақ ҧрпақтың да ӛмір жолы мен 

тағдырының әрқилы қырларымен ӛзара ҧштасады. 

Зерттеу тақырыбымызға байланысты студенттердің мәдениетаралық 

коммуникативтік қҧзыреттілігін қалыптастыруда олардың рухани мәдениетті, 

білімді де білгір, белсенділігі жоғары, халықаралық, мәденитаралық қарым-
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қатынастарды жҥзеге асыра алатын қҧзыретті тҧлға етіп тәрбиелеу педагогтың 

бірінші кезектегі міндеті болып табылады. Бҧл ретте, олардың тҧлға ретінде 

қажетті сапалары мен қасиеттерін бойына сіңірудің маңызы зор. Аталған 

мәселені негіздеуге отандық ғалымдардың да іргелі зерттеу жҧмыстары негіз 

болды. Атап айтқанда, Ж.Аймауытовтың оқыту ҥдерісіндегі белсенділік 

мәселесі мен тҧлға теориясына қатысты еңбектерінің ҥлесі зор [137]. Ол тҧлға 

дамуындағы биологиялық және әлеуметтенудің сәйкестігіне қатысты 

сҧрақтарды биологиялық тҧрғыдан шешуді дҧрыс деп санады. Зерттеушінің 

айтуы бойынша, адам тума берілетін қасиеттер мен нышандар жиынтығынан 

тҧратын индивид болып дҥниеге келеді.  

Жҧмысымыздың алдыңғы тармақшасында мәдениетаралық қҧзыреттілікті 

қалыптастыру екі мәдениеттің бірнеше жолмен ӛзара әрекеттесуі, яғни шет 

елдің мәдениетімен шет тілінің кӛмегімен және сол тілде сӛйлеушінің мінез 

қҧлық моделін тҥсіну арқылы танысу; шетел тілі мен мәдениетінің ана тілі мен 

ӛз мәдениетіміздегі мінез қҧлық моделінің дамуына әсері; екі мәдениеттің 

әсерінен адам тҧлғасының дамуы арқылы меңзейтіні туралы айтылған болатын 

[138]. Адам тҧлғасының дамытылуы, әрине, оқыту барысында да, тәрбие 

жҧмысын жҥргізу барысында да жҥргізілудің мәні зор екені белгілі. 

Аталған нышандар оқыту барысында дамытылуы қажет десе, М.Жҧмабаев 

адамның психикасын тҧтастық амал тҧрғысынан шешеді [139]. Мҧнда психика 

бір-бірімен тығыз байланысты ақыл-ой, жҥрек және ерік-жігер ҥш бірлік 

арқылы тҥсіндіріледі. М. Жҧмабаев этнопсихологиялық ерекшеліктерді ескере 

отырып қана тҧлғаны тҧтас зерттеуге мҥмкін болатынын айтты. Т. Тәжібаев 

тҧлғаның психологиясы мәселесін темперамент, мінез және қабілеттер атты 

психологиялық қасиеттерімен айқындайды [140]. Ғалым жеке адамды 

әлеуметтік қатынастармен саналы іс-әрекетті жҥзеге асырушы, нақты қоғамның 

мҥшесі, ӛзін басқалардан ажырата білетін, ӛзінің кім екенін тҥсінетін кісі дейді. 

Сондықтан адамның психологиясын дҧрыс ҧғыну ҥшін, ең алдымен , оның 

әлеуметтік жағдайын, кӛзқарасын, наным-сенімін, іс-тәжірибесін, кәсібін білу 

қажет деген тҧжырым жасайды. Сонымен қатар, зерттеу барысында aдамның 

тҧлға және маман ретінде дамуын зерттеп, жетілдіруге ҥлес қосқан М.М. 

Мҧқановтың педагогикалық психология бойынша жазған теңдессіз еңбектері 

тыңғылықты зерделенді [141]. 

Мәдениетаралық қҧзыреттілік мәселесі Ресей және отандық ғалым 

психологтардың тҧлғалық тҧғыр тҧрғысынан қарастырылады. Ресейлік 

психолог-ғалым А.А. Леонтьев қарым-қатынастың маңызды сипаты ретінде 

оның әлеуметтік мәнін қарастырады [19]. Мҧнда қарым-қатынас адамдардың 

қоғамдық-коммуникативтік іс-әрекетін жҥзеге асыру ҥрдісінде олардың ӛзара 

әрекеттесу формасы ретінде қарастырылады. Ғалым әлеуметтік психология мен 

жалпы психология аймағында қарым-қатынас мәселесі мен зейін мәселесін 

жан-жақты қараған. Ол «қарым-қатынас» ҧғымын әмбебап коммуникативтік 

әрекетке теңейді.  

Сонымен қатар, автор адам толыққанды қарым-қатынас жасау ҥшін ол 

бірқатар іскерліктерді меңгеруі тиіс екенін айтады. Біріншіден, қарым-қатынас 

жағдайында ол жылдам және дҧрыс бағдарлануы тиіс. Екіншіден, ӛзінің 
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сӛйлейтін сӛздерін алдын-ала дҧрыс жоспарлап, қарым-қатынастың дҧрыс әрі 

нақты мазмҧнын таңдап алуы керек. Ҥшіншіден, хабарламаларды жеткізу ҥшін 

тиімді әрі адекватты қҧралдарды табуы қажет. Егер де осы қарым-қатынас 

актілерінің бір тармағы қате орындалатын болса, сӛйлеушіге қарым-қатынастан 

жоғары нәтижелер кҥтудің қажеті шамалы, яғни қарым-қатынас нәтижесі, 

әрине, тиімді болмайды [19]. 

Бҧдан мынандай қорытынды жасауға болады: мәдениетаралық қарым-

қатынас тек коммуникативтік міндеттің шешімі болып қана емес, сонымен 

қатар, мәдениетаралық қҧзыреттілікті қалыптастыру міндеттерінің шешімі 

болып табылады. 

Педагогика ғылымында адамдар арасындағы қарым-қатынас жасаудың, 

олардың ӛзара тілдесе білуінің қҧпия-сыры мен кілті неде деген мәселенің 

шешімін табу - қазіргі ӛмір талабы болып отыр. Бҧл ретте, студенттердің 

мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін қалыптастыруда олардың 

мәдениетаралық қарым-қатынасқа, жалпы адамдармен қарым-қатынас жасау 

барысында олардың ӛзге мәдениетті дҧрыс қабылдауын қадағалай отырып, 

дҧрыс жолмен тәрбиелеуді ескеру қажет. 

 Болашақ мҧғалімдердің коммуникативтік қабілеттілігінде жетекші 

орынды коммуникативтік қасиеттер алады. Коммуникативтік қасиет – жағдайға 

«байланған» неғҧрлым нақты сипаттама, ал қабілеттер – жағдайға азырақ 

тәуелді, коммуникативтік қасиеттерді интеграциялайтын жалпыланған 

психологиялық ерекшеліктер. Мысалы, «сендіру іскерлігі» – коммуникативтік 

қасиет, адамдарға ықпал ету қабілеті – қарым-қатынасқа қабілет. 

Болашақ мҧғалімдердің коммуникативтік қабілеттілігі қҧрамындағы 

коммуникативтік қасиеттің бірінші компоненті перцептивтік (оның ішінде ең 

маңыздысы байқампаздық). Бҧл болашақ мҧғалімге педагогикалық ҥдерістегі 

қарым-қатынасқа қатысушылардың психологиясын, оның нақты жағдайдағы 

психологиялық жай-кҥйін ҧғынуға, қарым-қатынасқа қатысушы топтың жалпы 

жағдайын дҧрыс тҥсінуге жағдай жасайды. Болашақ мҧғалімдердің 

коммуникативтік қасиеттерінің келесі қҧраушысын эмпатияға даярлық ретінде 

анықтаймыз. Болашақ мҧғалімнің студент тҧлғасын тану ҥдерісіндегі маңызды 

коммуникативтік сапаларының бірі эмпатия. Эмпатия қарым-қатынасты іске 

асыру мен жалғастыру, іс-әрекетті бағыт-бағдарлауға әсер етуімен оқытушы 

тҧлғасы қҧрылымында маңызды рӛлге ие.  Оқытушы мен студенттердің қарым-

қатынасын зерттеуші В. Айнштейн «адамға эмпатиясыз мҧғалім сапасында 

қызмет атқаруға болмайды» деп тҧжырымдайды [142]. 

Ал болашақ мҧғалімдердің коммуникативтік қасиеттерінің ҥшінші 

компоненті  білімді тасымалдауда кӛрініс алатын студенттермен қарым-

қатынас жасауда, қарым-қатынасты саналы ҧйымдастырудағы әлеуметтік ӛзара 

әрекеттестіктегі жоғары дамыған қажеттілік. 

Қарым-қатынас - адамдардың бір-бірімен байланыс жасайтын ҥрдісі. 

Психолог Қ.Б. Жарықбаев қарым-қатынасты біріккен іс-әрекет қажеттілігін 

туғызатын, адамдар арасындағы байланыстың дамуын орнататын кҥрделі кӛп 

жоспарлы ҥдеріс деп пайымдайды. Психологиялық тҧрғыдан қарастырғанда 

мәдениетаралық қарым-қатынаста адамдардың танымдық хабарлар алмасуы, 
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ӛзара тҥсінісуі, бір-бірін қабылдауы тҥсіндірмені қажет етпейтін ҥрдіс. 

Адамдар арасындағы қарым-қатынас жасау да аса қажетті шарттардың бірі - 

сӛйлеушілердің ӛз ой пікірлерін ӛзгелерге, тыңдаушыларға қалайда жеткізіп, 

оларға әсер етуді кӛздесе, ал тыңдаушылардың қарым-қатынас орнатудағы 

сӛйлеуші жақтың ой пікірін дҧрыс ҧғынып, оны іс жҥзіне асыра білу 

мәдениеттілігіне байланысты [143]. Бҧдан шығатын қорытынды қарым-қатынас 

жасау арқылы адамдардың ӛмір тәжірибесі, іс-әрекеті, теориялық ой 

пайымдары дамиды. Бҧл ӛз кезегінде қарым-қатынастың ҥнемі екі жақты ҥдеріс 

екенін кӛрсетеді. Қарым-қатынас жасауда адамдар ӛзара тілдесу арқылы бір-

біріне білдірмек болған ойын жеткізіп пікір алмасатынын кӛз жеткізуге болады.  

Адамдар арасындағы қарым-қатынастың басты мақсаты – ӛзара 

тҥсіністікке қол жеткізу. Қарым-қатынас жасауда қатынасқа тҥскен адамды 

тыңдап, тҥсіне білудің маңызы зор. Бҧл басқа адамның ішкі жан дҥниесін 

тҥсініп, оған ӛз ойын дҧрыс жеткізуге мҥмкіндік береді. Адамдар басқаларға ӛз 

ойлары мен кӛзқарастарын тҥсіндіре отырып, тҥсініспеушілік, ҧрыс-керіс пен 

дау-жанжал секілді жағымсыз қҧбылыстарды болдырмауға әрекет жасайды. 

Адамдармен жақсы қарым-қатынас орнатуға мынадай ережелердің орындалуы 

кӛмектеседі: барлық адамдармен тең дәрежеде, дӛрекілік пен жағымпаздықсыз 

қарым-қатынас жасау; сҧхбаттасушының жеке пікірін сыйлау; бҧйрық емес, 

ӛтініш деңгейінде қарым-қатынас жасау; басқа адамның пікірін сыйлау және 

тәжірибесін қабылдай білу. Қарым-қатынас мәдениетін меңгерген тҧлға ӛзімен 

қатынас жасайтын адамға қҧрметпен қарап, сыйластық білдіреді. Адамға 

сыйластықпен қарау жақсы қарым-қатынас жасаудың негізгі ӛлшемі болып 

табылады. 

Қарым-қатынасты адамның ӛмірлік іс-әрекетінің негізгі факторы десек 

қателеспейміз. Интеллект және ерік, эрудиция және эмоционалды мәдениет 

тәрбиелілік – осылардың барлығы; және басқа адамдарды тҥсіну, яғни 

психикалық дҧрыс бағалау. Екіншіден олардың мінез-кҧлық және жағдайына 

адекватты эмоционалды жауап бере алу, ҥшіншіден әр адамның ӛзінің жеке 

даралық ерекшеліктеріне байланысты стилін, әдіс-тәсілін, формасын таба білу. 

Қарым-қатынас мәдениетін кӛтеру ҥшін, ерте жастан бастап адамның басқа 

адамға жанашырлық, тілектестік, ортақтастық, мейірімділік қасиеттерін 

қалыптастыра білу керек [19].  

Қарым-қатынас ең алдымен, бір адамның екінші адамды ӛзара 

тҥсінушілігінен басталады. Немқҧрайлық, қатыгездік, тҧрпайылық, 

сыйламсыздық қарым-қатынасты бҧзады. Ал, егер тілек, ӛзара сҧрақтар, ӛзара 

келіспеушілік басым болса, онда достық қатынас, яғни ол жанҧяға қажетті 

психологиялық атмосфера болып табылады. Біз білетіндей адамның ӛзара 

тҥсінушілігіне бӛгет болатын жағдайлар; оның қайталанбастығы, жеке 

даралығы, бір-біріне ҧксамайтындығы. Ӛзара тҥсінушіліктің тағы бір кедергісі 

қабылдаудың стереотиптілігі.  

Адамға басқа адамдардың бағалауы мен бірге ӛзіндік ойы, әлеуметтік 

статусы ҧжымда алатын орны сияқты қасиеттер әсер етеді. Қарым-қатынас 

басқа да іс-әрекет сияқты белгілі бір нәтижемен аяқталады Қарым-қатынас 

нәтижесін оның ӛнімі ретінде қарастыруға болады. Ӛнімі әр тҥрлі болады. 
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Оның ішінде басты орын алатындары ӛзара қатынас және ӛзінің бейнесі. Ӛзара 

қарым-қатынас қатынас ҥрдісіне ӛзінің әсерін тигізеді. Адамдар арасындағы 

ӛзара қатынас таңдау сипатына ие болады. Бҧл таңдау адам қажеттілігіне 

байланыста анықталады [140]. Баланың ӛз бейнесі ӛмірлік іс-тәжірибенің әр 

тҥрлі тҥрінде пайда болады: жеке даралық әрекет тәжірибесі және қарым-

қатынас тәжірибесі бала дамуындағы шешуші фактор – баланың ӛзіне 

қатынасы қоршаған ортаны белсенді ӛзгерту және әлеуметтік тарихи сипат 

алады. Ӛз бейнесін біз аффективті – когнитивті комплекс ретінде 

қарастырамыз. Оның аффективті жағын ӛзін-ӛзі бағалау ал, когнитивті жағын, 

баланың ӛзі туралы ойы деп айтуға болады. Бала ӛмірге келісімен алдымен 

ҥлкендермен, одан кейін қҧрбы-қҧрдастарымен қарым-қатынасқа тҥсе 

бастайды. Осының нәтижесінде жаратылысынан берілген адам болу қабілетін 

іске асырады. Қарым-қатынас баланың психикалық дамуының негізгі факторы 

және жағдайы. Қарым-қатынаста адамдар ӛзін-ӛзі және басқаларды тану 

қажетттілігін қанағатандырады. Ӛзін-ӛзі тану және қарым-қатынас бір-бірімен 

тығыз байланысты.  

Психолог-ғалымдар қҧзырет пен қҧзыреттіліктің психологиялық 

табиғатына да ҥлкен кӛңіл бӛлген. Атап айтқанда, ресейлік ғалым И.А.Зимняя 

ӛзінің еңбектерінде аталған ҧғымдардың мәнін анықтауға, мазмҧнын талдауға, 

тҥйінді қҧзыреттіліктерді айқындауға арнаған [20]. 

Қазіргі таңда жоғары оқу орны студенттерін даярлау басқа елдердің тілі, 

мәдениеті, тарихы, салт-дәстҥрлері мен әдет-ғҧрыптары жӛнінде білімнің 

жеткіліксіз болуымен және де басқа халық ӛкілдеріне, олардың тілі мен 

мәдениетіне, ӛмір сҥру әдебіне деген қарым-қатынасында кӛрінетін 

толеранттылық пен олардың тӛзімді қатынасымен сипатталады.  Болашақ 

мамандардың мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін 

қалыптастыруда ӛзге мәдениет ӛкілдеріне, олардың салт-дәстҥрлері мен әдет-

ғҧрыптарына, сӛйлеу әдебі мен ӛздерінің ҧлттарына тән ырым-нанымдарына, 

тілі мен дініне, қарым-қатынас кезіндегі ым-ишара, қимыл-қозғалыс белгілеріне 

шыдамдылықпен, тӛзімділікпен қарау, яғни толеранттылыққа тәрбиелей 

білуіміз қажет.  

Толеранттылыққа тәрбиелеу әрбір отбасында ӛз бастауын алуы бҥгінде 

басты мәселеге айналуы тиіс. Толеранттылыққа тәрбиелеу, яғни адамдарға 

деген қҧрметке тәрбиелеу ең бірінші отбасынан басталады. Отбасы жас 

ҧрпақтарды жеке тҧлға ретінде қалыптастырудың қайнар бастауы. Бала ҥшін 

отбасы бір жағынан – тіршілік қоршауы болса, екінші жағынан – тәрбиелік 

орта. Отбасында толеранттылыққа тәрбиелеу жолдарына келетін болсақ, 

М.И.Рожков пен М.А Ковальчук толеранттылыққа тәрбиелеуде оқушылармен 

ата-аналардың ӛзара қарым-қатынасының сәтті шешу ҥшін педагог-психологқа 

субъектілік, тепе-теңдік, жекелеу, рефлексивтік кӛзқарас, толерантты орта 

жасау принциптерін ҧсынды [144].    

Отбасындағы қарым-қатынастың дҧрыс болып қалыптаспауы 

мҧғалімдерді де, ата-аналарды да ойландыратын ортақ мәселелер. Қарама-

қарсы беталыс, бағыт, пікір, идеялар қай мемлекет пен қоғамда да бар. 

Халықтың даналығы, ел басқарудың ӛнері осы ҥрдістерді белгілі мәмілеге 
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келтіріп, асауға тҧсау салып, ҥйлесім, жарасым таптыруда. Толеранттылық, 

келісім тарихтың мәңгілік сыйы емес, себебі кҥнделікті дамудан туып 

отыратын қайшылықтар біржола шешілмейді: кҥніге, ай сайын, жылдар бойы, 

ҥздіксіз, ешкімге бҧра тартпай, шынайы жанашырлықпен, халықпен ақылдаса 

отырып, олардың шешімін табуды талап етеді. Сондықтан ―толеранттылық‖, 

―тҧрақты қоғам‖ деген ҧғымдар шартты тҥрде ғана қолданылып, 

жайбарақаттылыққа жол берілмеуге тиіс [144].    

Толеранттылық латын тілінен аударғанда tolerantia – шыдамдылық, ӛзге 

кӛзқарастарға, мінез-қҧлықтарға, әдеттерге тӛзімділік таныту, қолайсыз 

әсерлердің ықпалын бастан ӛткізе алушылық деген мағынаны білдіреді. 

Толеранттылыққа қарама-қарсы қайшылықтардың (интолеранттылық) 

адамзат тарихының барлық кезеңінде де болғаны рас. Интолеранттылық 

шыдамсыз, ҥрейлі адам, кінәні ӛзінен емес басқа адамнан іздейді. Сондай 

адамдардың ӛмірде жиі кездесуі қоғамда тҥрлі проблемаларды тудыруға ықпал 

етеді. Соның салдарынан тҥрлі соғыс, діни қудалаушылықтар мен 

идеологиялық қақтығыстар, ажырасулар, тастанды балалар, жасӛспірімдер 

арасында суицидтар туындайтынын дәлелдеуді қажет етпейтін шындық. 

 Ғалым Ж.М. Акпарова ӛзінің «Педагогикалық мамандыққа кіріспе» атты 

еңбегінде педагогтың келесі кәсіби-педагогикалық тҧлғалық сапаларын 

кӛрсетеді: жоғары азаматтық жауапкершілік және әлеуметтік белсенділік; 

балаларға деген махаббат, ӛзінің жҥрегін балаларға беруге қабілеті бар; 

айналасындағы адамдарға деген толерантты қарым-қатынас, сезімталдық және 

эмпатия; таза ақылдылық, рухани мәдениет, басқа адамдармен жҧмыс істей 

білу қабілеті, жоғары кәсібилік; ғылыми-педагогикалық ойлаудың 

инновациялық стилі; жаңа қҧндылықтарды ойлап шығаруға дайындық пен 

шығармашылық шешімдерді қабылдау; ӛзін - ӛзі ҥздіксіз білімдендіруге деген 

мҧқтаждық пен дайындық; физикалық және психикалық денсаулық, кәсіби 

жҧмысқа білеттілігі [145]. Сонымен қатар, «мҧғалімнің ӛзінің жҧмысын 

ҧғынуында, педагогикалық ҥрдісте ӛзін кӛргенде» ол «педагогикалық идеал» 

ҧғымын ашады, оқушылар, ҧжым мен ата-аналармен ӛзара қарым-қатынас 

сипаттамасын айқындайды, тәрбиешінің бҥкіл жан-жақты педагогикалық іс-

әрекетке деген тҧтас қарым-қатынасын баяндайды.  

Атаған аспектіде ғалым Ж.М. Акпарова толеранттылыққа және эмпатияға 

кӛп мән береді. Мҧнда толеранттылық этикалық аспектіде – педагог пен білім 

алушының қарым-қатынас ҥрдісінде ӛзінің кӛрінісін табады [145]. Ғалымның 

пайымдауынша, эмпатия - ішкі сезімді тҥсіне білушілік, студенттің психикалық 

(эмоционалдық) жағдайы және оның жағдайын тек сӛздермен емес, сонымен 

қатар іс-әрекетпен де кӛмек бере білушілік, эмоционалдық сезімталдық деп 

кӛрсетеді.   

Жоғарыда аталған сапалар – педагог тҧлғасының басым сапалары. Кез - 

келген осы сапаларының біреуі жоқ болған жағдайда педагог-тәрбиешінің 

педагогикалық іс-әрекеті жемісті ӛтпейді.   

Аталған тізімде толеранттылық ең соңғы орын алмайтынын да 

байқауымызға болады. Біз Ж.М. Акпарованың педагогтың басым сапаларына 

толеранттылық жатқызатын ой-пікірімен келісеміз, ал бҧл сапаның тҥрі 
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болмаған жағдайда оқытушының педагогикалық іс-әрекетінің тиімді және 

нәтижелі болуы екі талай екеніне кҥмәніміз де жоқ. Бҧл ретте, бізге 

қарағандылық ғалымдар Ж.А. Карманова, С. Тропоткина, К. Асанованың 

«Педагогикалық толеранттылық оқушылардың мектепке деген табысты 

бейімделуінің бір шарты» атты еңбегі қызығушылығымызды тудырады [146], 

аталған еңбекте тӛзімділік мҧғалім мен оқушының арасындағы педагогикалық 

қарым-қатынастың жаңа негізі, оның мәні оқушыларда абырой мәдениетін, 

тҧлғаның ӛзін-ӛзі кӛрсете білу мәдениетін қалыптастыру ҥшін оптимальды 

жағдайларды тудыратын оқытудың қағидаларына келіп сҥйенеді. Жаңа 

мыңжылдықтағы толеранттылық – адамзаттың ӛмір сҥру тәсілі, қоғамдағы 

ҥйлесімді қарым-қатынастар шарты деп айтылады.  

Педагогтың кәсіби қажетті толеранттылығының кӛріністері шыдамдылық 

пен байсалдылық болып табылады. Педагогтың мінез-қҧлқындағы рухани 

сезімталдық – педагогтың оқушының жағдайын, оның кӛңіл-кҥйін тҥсінуге, 

кӛмекке зәру оқушыларға уақытылы қол ҧшын беретін ӛзіндік барометр 

іспеттес. Педагогтың табиғи жағдайы – ӛзінің оқушыларының бҥгіні мен 

ертеңіне деген кәсіби алаңдаушылық, қамқорлық. Мҧндай мҧғалім ӛсіп келе 

жатқан ҧрпақтың тағдырына ӛзінің тікелей жауапкершілігін сезінеді. 

Адамдардың қазіргі заманғы ӛзара қарым-қатынасындағы толеранттылық 

маңыздылығы жағынан – бірінші деңгейлі сапалардың бірі болып табылады. 

Ғалым В. Талановтың сӛзіне қарағанда [147], адамзат жаңа мәдениет 

шеңберінде шыдамдылық және келісім мәдениетінде, мәдениет диалогында 

ӛмір сҥруге ҥйренуі қажет. Бҧл ретте, автор «шыдамдылық мәдениеті» 

терминіне жҥгінеді (tolerantia - шыдамдылық, тӛзімділік), оның пікірінше, 

шыдамдылық — адами, конфессиалды, әлеуметтік, мемлекеттік және басқа да 

қарым-қатынастардағы сенімсіз, бірақ ӛте қажетті жобалау болып табылады. 

В.С. Библер бойынша [148], шыдамдылық тек бір нәрсемен келісудің мҥмкін 

емес жағдайында ғана қажет екенін алға тартады.  

Жоғарыда айтылғандарға сҥйене отырып, мынандай қорытынды жасауға 

болады, яғни шыдамдылыққа тәрбиелеу – мәдениетаралық қҧзыреттілікті 

қалыптастырумен байланысты білім беру институттарының тағы бір міндеті 

болып табылады. Бірақ, шыдамдылыққа жету ҥрдісінің ӛте кҥрделі екенін естен 

шығармау қажет.  

Болашақ мамандардың мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін 

қалыптастыруда олардың жаңаны қабылдауға деген ашықтығын, бӛтен елдің 

мәдениетіндегі қҧбылыстарға бейімделуін қалыптастыру ҥлкен мәнге ие. 

Әрине, бҧл жерде педагогтың кәсібилігі мен біліктілігі жоғары болуы шарт 

екені мәлім. 

Болашақ мҧғалімдердің кәсібилігі жайлы психолог Ж.Ы. Намазбаева: 

«...педагог ӛзінің бойындағы бар қасиеттерін ғана шәкірттерінің тҧлғасында 

дамыта алатынын ескерсек, аталған мамандардың тҧлғалық-кәсіби 

қасиеттерінің маңыздылығын айқындап, тҥзету мәселелерін зерттеу бҥгінгі 

кҥннің ӛзекті мәселесіне айналып отыр» деген пікір білдіреді [40]. Айтылған 

пікірмен қосыла отырып, шындығында маманды дайындау барысында болашақ 

педагогтардың кәсіби мәнді сапаларын дамыту олардың ӛзгермелі қоғам 
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талаптарына сай қҧзырлылықтары қалыптасқан мҧғалімдер болып 

шығуларының басты кепілі деген тҧжырым жасаймыз. 

Жоғарыда біз болашақ мҧғалімдердің мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілігін қалыптастырудың психологиялық-педагогикалық аспектілерін 

айқындадық, ендігі жерде мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін 

қалыптастырудың әдіснамалық негіздерін айқындап, зерттеуге қатысты 

тҧғырлар мен басты қағидаларды жҥйелеу қажет деп білдік. Ол ҥшін ең 

алдымен, зерттеуіміздің философиялық-әдіснамалық негіздеріне алынатын 

отандық және шетел ғалымдары ҧсынған теориялар мен идеяларды және 

мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілікті зерттеу ҥрдісінде шешуші 

қағидалардың рӛлін айқындап алуды міндет еттік. Осы орайда қазақстандық 

философ ғалымдар Ә.Нысанбаев [92], Н.Кішібеков [93], Қ.Н.Нҧрғалиев [149], 

психология саласында Қ.Жарықбаев [143], Ж. Намазбаева [40], педагог 

ғалымдар К.Қҧнантаева [150], А.Бейсенбаева [151], С.Ҧзақбаева [152], 

Ш.Таубаева [26] және т.б. ғалымдар еңбектері мен кӛзқарастарына сҥйене 

отырып, әдіснамалық тҧғырларды басшылыққа алу жӛнінде кӛзқарастарын 

қарастыруды жӛн кӛрдік. 

«Әдіснама» ҧғымының мәні туралы мәліметтер бҧрыннан ғылыми зерттеу 

жҧмыстарында жетекші орынды иеленіп, бҥгінгі кҥнге дейін барлық ғылым 

саласындағы, соның ішінде педагогикалық ғылым саласында ғылыми 

зерттеулерде негізгі маңыздылыққа ие болып келеді. Бҥгінге дейін әр тҥрлі 

бағыттағы зерттеу жҧмыстарының сипатына қарай (педагогикалық, тарихи-

педагогикалық, дидактикалық және т.б.) әдіснама ҧғымының ӛзі де әр тҥрлі 

анықталып келеді. Олардың бірқатары: 

- әдіснама іс-әрекеттің қҧрылымы, ҧйымдастыру логикасы, әдісі мен 

тәсілдері туралы ілім; әдіснама ғылыми танымның тәсілдері мен формаларын 

орналастыру принципі туралы ілімнің ғылымы [153];    

- әдіснама теориялық және практикалық іс-әрекеттерді ҧйымдастырудың 

принциптері мен тәсілдері, танып білудің ғылыми әдістері туралы ілім [154]; 

- әдіснама теориялық және практикалық әрекеттерді орналастыру және 

ҧйымдастырудың тәсілдері мен принциптерінің жиынтығы деп анықтамалар 

беріледі [155].     

 Студенттердің мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін 

қалыптастырудың әдіснамасының негізі болып құзыреттілік тұғырын 

атауымызға болады. 

Педагогикалық әдебиеттерге жасалған шолу кӛрсеткендей құзыреттілік 

тұғыр білім беру мақсаттарын айқындаудың, білім беру мазмҧнын таңдаудың, 

білім беру ҥрдісін ҧйымдастыру мен білім беру нәтижелерін бағалаудың жалпы 

қағидаларының жиынтығы екенін байқадық. Білім берудегі қҧзыреттілік 

тҧғырдың идеологтарының пікірінше, білім беру ҧйымы білім алушыларды тек 

біліммен қаруландыру ғана емес, сонымен қатар оларды ӛмірге дайындау 

мақсатын кӛздеуі қажет деп есептейді. Білім беру ордасының тамаша тҥлегі ол 

тек кең ауқымды білімі бар тҧлға ғана емес, сонымен қатар, ол ӛзінің алдына 

мақсат қоя білетін, соған жету жолдарын білетін, тиімді қарым-қатынас жасай 

білетін, ақпаратты және кӛпмәдениетті әлемде ӛмір сҥре алатын, таңдау жасай 
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алатын және оған жауапты бола білетін, мәселелерді шешуге қабілетті және ӛз 

ӛміріне қожайын бола білетін адамды айтамыз [30].      

Қҧзыреттілік тҧғыр жеке адамның тек ӛз ісінің маманы ретінде ғана емес, 

тҧлға ретінде, ҧжым мен қоғамның мҥшесі ретінде жан жақты дайындау мен 

тәрбиелеу идеясымен тікелей байланысты. 

Қазіргі кезеңде жоғары оқу орындарында шетел тілін оқыту жаңа 

тҧғырларды қажет етеді, себебі еліміздің Болон ҥрдісіне енуі Еуропа 

университеттерінің білім беру шеңберінде оқуға дайын студенттердің кең 

ауқымды дайындығын кӛздейді. Мҧндай дайындық тек дәстҥрлі, тілдің барлық 

аспектілерін меңгеруді ғана емес, сонымен қатар еуропалық жоғары оқу 

орындарындағы мәдени білім беру бағдары мен әрекеттеріне мҥмкіндік беретін 

білім алушылардың тҥсіну аппаратын қалыптастыруды меңзейді. Шетел 

тілдерін оқытудың негізгі міндеттерін ӛзгертілмейтіндей етіп қалдыру ҥшін 

елтану және мәдениеттану дайындығымен байланысты бӛлімін кеңейтіп 

кҥшейту қажет. Еуропаның жаңа білім беру саясаты аясында мәдениеттану 

географиясын кеңейту қажет және студенттердің Еуропа жоғары білім беру 

зонасына табиғи жолмен ену мақсатында мәдениеттің, тілдің әр тҥрлілігімен, 

білім берудің ҧлттық жҥйесімен байланысты қосымша білім беру қажет [156].     

Бізге шетел тілдерін оқытуда қазіргі заманғы студентті білім беру 

жҥйесінің пассивті элементінен білім беру ҥрдісінің белсенді қатысушысына 

айналдыруға мҥмкіндік беретін қҧзыреттілік тҧғырын қолдану арқылы бҧл 

міндеттерді жҥзеге асыруға болатын секілді болып кӛрінеді, себебі мҧнда ол 

адамзат жинақтаған тәжірибені ақпарат пен жаңа технологияның дәстҥрлі 

кӛздері кӛмегімен тҥсіне отырып, дҥниетанымын қалыптастыруға ҥйренеді, ал 

оқытушы кӛмекші, оппонент және кеңес беруші рӛлінде қатысады. 

Қҧзыреттілік тҧғыр білімнің бір кӛлемін алуға мҥмкіндік беріп қана қоймай, 

студентті ең негізгі мәселеге - ӛздігінен ойлауға және ӛздігінен білім алуға 

ҥйретеді [20]. 

Сонымен, қҧзыреттілік тҧғыр бірінші орынға студенттің ақпараттылығын 

емес, келесі жағдайларда мәселелерді шеше білуін алға тартады: 

- қазіргі заманғы техника мен технологияны меңгерген жағдайда; 

- адамдармен ӛзара қарым-қатынас жасау кезінде, этикалық нормаларда, ӛзінің 

әрекеттерін бағалауда; 

- азаматтың, отбасы мҥшесінің, қала тҧрғынының әлеуметтік рӛлін орындау 

барысындағы тәжірибелік ӛмірде; 

- ӛзінің кәсіби іс әрекетінде мамандандыруды таңдауда, ӛзінің дайындық 

деңгейін бағалауда, еңбек нарығында; 

- ӛзінің кәсіби іс әрекетінде мамандықты таңдауда, ӛзінің дайындық деңгейін 

бағалауда, еңбек нарығында бағдар жасай білуде, 

- ӛмір сҥру салтын таңдау мен шиеленістерді шешу тәсілдерін таңдауға 

қажеттілік туған жағдайда және т.б.  

 Зерттеу жҧмысымызда студенттердің мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілігін қалыптастыру мәселесі бойынша біз негізге алынатын келесі 

тұлғаға бағдарланған тұғыр болып табылады. Тҧлғaға бaғдapлaнғaн 

тҧғырәpбip ic-әpeкeттe cыpтқы (тәжірибелік) жәнe iшкi (тeopиялық) жocпapлap 
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бoлaтын пcиxoлoгиялық жaғдaйғa нeгiздeлгeн. Әpбip ic-әpeкeттe, oның iшiндe 

шeттiлдiк, eкi жaғдaйғa дa қaтыcты элeмeнттepдi epeкшeлeугe бoлaды:  

- Cыpтқы (пpaктикaлық) – пәндiк; ic-әpeкeт тҥpлepi, oның пәндepi, ic-

әpeкeттep, oпepaциялap, opтaлap жәнe нәтижeлep;  

- Iшкi (тeopиялық) – тҧлғa жәнe oның кoмпoнeнттepi: мoтивтep, 

қҧндылықтap, opнaтылымдap, ic-әpeкeттiң тҧлғaлық-мәндi мaқcaттapы [157]. 

Бoлaшaқ ағылшын тілі мҧғалімдерінің мәдениетаралық кoммуникaтивтi 

қҧзыpеттілігін қaлыптacтыpудa тҧлғaға бaғдapлaнғaн тҧғыр нeгiзiндe cубъeкт-

oбъeкт қapым-қaтынacынaн cубъeкт-cубъeкт қapым-қaтынacынa aуыcу жaтыp. 

Бҧл aуыcу ic-әpeкeттiң тҧлғaлық жәнe пәндiк жaқтapының ӛзapa бaйлaныcы мeн 

ӛзapa ӛтулepi зaңдылықтapының icкe acыpылуы дeңгeйiмeн aнықтaлaды. 

Aтaлғaн зaңдылық кeлeci ҧcтaнымдap шeңбepiндe icкe acыpылaды: тҧлғaға 

бaғдapлaну – ic-әpeкeттiң жeкe мaқcaттapды қaнaғaттaндыpуғa бaғыттaлуы, 

oның мoтивтepiнe, қҧндылықтapынa, тҧлғaлық ҧcтaнымдapынa cәйкecтiк; 

қҧндылықты мәндiлiк (цeннocтная знaчимocть) – ic-әpeкeткe жәнe oның 

нәтижeлepiнe жeкe пaйдa нeмece пaйдacыздық, жeкe мәндiк жәнe мәнciздiк 

тҧpғыcынaн тәciл [158]. Тҧлғaға бaғдapлaнғaн тҧғыр ҧcтaнымдapын ecкepу 

бoлaшaқ ағылшын тілі мҧғалімдерінің мәдениетаралық кoммуникaтивтi 

қҧзыpеттілігін қaлыптacтыpу әpбip cтудeнттiң тҧлғaлық пoзицияcын, oның 

шeттiлдiк бiлiмдepiн, бiлiктepiн, қҧндылық бaғдapлapын, мoтивтepiн, яғни, 

тҧлғaны бipтҧтac peтiндe қapacтыpуғa мҥмкiндiк бepeдi. Coндықтaн тҧлғaға 

бaғдapлaнғaн тҧғырдың нeгiзгi идeялapы кeлeci жaғдaйлapғa әкeлeдi:  

1) Тҧлғa дaмуын oның шeттiлдiк ic-әpeкeтiн aқпapaттық тexнoлoгиялap 

opтaлapымeн ҧйымдacтыpуды қaмтaмacыз eту;  

2) Шeттiлдiк ic-әpeкeттiң әpбip дaму дeңгeйiн cтудeнттiң қызығушылығы 

мeн қaбiлeттepiндe ecкepу жәнe бaғындыpу;  

3) Шeттiлдiк ic-әpeкeттi тҧлғaлық мәндiлiктe ҧғынуды қaлыптacтыpу;  

Тҧлғaға бaғдapлaнғaн тҧғыр бiлiм бepу ҥдepiciндe тҧлғaғa мaқcaт, 

cубъeкт, oның ықпaлдылығының бacты кpитepийi peтiндe бaғдapлaну бoлып 

тaбылaды [159]. Oның мaзмҧнынa болашақ ағылшын тілі мҧғалімдерінің 

мәдениетаралық кoммуникaтивтi қҧзыpеттілігін қaлыптacтыpу ҥдepiciндe 

кeлeci жaғдaйлap eнeдi: тҧлғaғa қҧpмeт, oғaн ceнiм, oқытушының тapaпынaн 

cтудeнткe тҧтacтық кӛзқapacы, cтудeнт тҧлғacының дaмуынa тҧтac кӛңiл бӛлу, 

бiлiм бepу ҥдepiciнe қaтыcушылap ҥшiн тaбыcты жaғдaй тудыpу. Зepттeудe 

тҧлғaға бaғдapлaнғaн тҧғыр шeңбepiндe бoлaшaқ ағылшын тілі мҧғалімдерінің 

мәдениетаралық кoммуникaтивтi қҧзыpеттілігін қaлыптacтыpудa aқпapaттық-

кoммуникaциялық тexнoлoгиялapды тиiмдi пaйдaлaну шapттapы aнықтaлды. 

Ocылaйшa, тҧлғaға бaғдapлaнғaн тҧғыр eкiжaқты бaғыттылыққa иe: oқу 

ҥдepiciн студент жәнe oқытушы тҧpғыcынaн қapacтыpуғa бoлaды. 

Тұлғаға бағдарланған тұғыр – бҥкіл педагогикалық ҥдеріспен қҧбылысқа 

жеке тҧлғалық позициямен қарау, оның қҧрылымын, даму заңдылығын ескеру. 

Білім берудің мақсат, міндеттері мен мазмҧны мемлекетіміздің білім берудегі 

ізгілік пен демократиялық идеяларға негізделген стратегиялық бағытын 

айқындайды. Аталған идеяларды жҥзеге асыру білім берудің жаңа 
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технологиялары мен жаңа ҥлгісін оқыту ҥдерісіне енгізу арқылы мҥмкін 

болатыны белгілі [157]. 

Тҧлғаға бағдарланған тҧғыр әлемдік деңгейдегі тәжірибеде қолданылып, 

бірнеше жолдары белгілі болып, тҧлғаның рухани және зияткерлік 

сапаларының қалыптасуына бағытталады. Аталған тҧғыр студенттің субъектілі 

тәжірибесіне, ӛмірлік жеке тәжірибесіне сҥйену арқылы даралығын, 

шығармашылығын дамыту және тҧлға ретінде ӛзін-ӛзі дамытуға жағдай жасау. 

Бҥгінгі таңда педагогикада оқытудың тҥрлі ҥлгілері мен технологиялары 

жасалуда, олардың әрқайсысы «тҧлғаның дамуы», «оқыту тҧғыры», «тҧлғаға 

бағдарлы білім беру» ҧғымдарын ӛздігінше тҥсіндіреді. 

Келесі біздің зерттеу жҧмысымызға қатысты негізге алынатын тҧғыр 

диалогтық тұғыр болып табылады. Диалог бҧл ӛзара қарама-қарсы екі 

идеалдың кӛрінісі ғана емес, бҧл бірлік пен даралықтың, мономәдениетттілік 

пен мультимәдениеттіліктің, «мәдениеттің алтын тетігін» іздеу. Тек диалог 

қана, жалпыадамзаттық келісім мен тҧлғалық қҧндылықтарды біріктіруді іске 

асырады. Сондықтан, қоғам мен оның кӛп қырлы кӛрінісін ҥйлесімді қабылдау 

мен жасауға қабілетті адамзаттың диалогтық тәрбиесі секілді бҥгінгі білім 

берудің мақсатын айқындау қажет болып табылады. 

Бҧл тҧғырдың философиялық әдіснамалық негізі барлық философиялық 

жҥйенің терістемей, керісінше ӛзара ықпалдасуы мен ӛзара әсер етуі болып 

табылады. Мҧндай ықпалдастықтың ізгіленген кӛрінісі әрбір мәдениет 

субъектісінің барлық әлемдік мәдениеттің кӛптҥрлілігінен толықтырылып, 

жетілуін қамтиды. Сӛйтіп, әр тҥрлі мәдениеттердің бірлестігінен жекелеген 

мәдениеттер арасындағы диалог кӛрініс табады. 

Диалог бҧл мәдениеттің ӛміршеңдігін айқындайтын іргелі тҧғыр ретінде 

қабылданып, бір мәдениеттің екінші бір мәдениетке сҧранысын кӛрсетеді. Осы 

тҧста, М.М. Бахтин былай деп жазды: «Біз ӛзге мәдениеттер алдына жаңа 

мәселелер қоямыз және оған жауаптар іздейміз. Ӛзге мәдениет бізге жауап бере 

отырып, біздің алдымызда жаңа қырлары мен ӛзінің мағыналық тереңдігін аша 

тҥседі. Осындай екі мәдениеттің диалогтық кездесуі кезінде олар ӛзара 

араласып кетпейді және бірікпейді де, әрқайсысы ӛзінің бірлігін және 

тҧтастығын сақтай отырып, ӛзара байытыла тҥседі» [160]. 

Диалогтық тҧғырдың мәні адамның әрекетінен бҧрын адамның ӛзі басқа 

адамдармен ӛзара әрекеттесуде ашыла тҥседі. Диалогтың адам ӛмірінің негізі 

ретінде оның рӛлін маңызды екенін кӛрсете білген ресейлік ғалым зерттеуші 

М.М. Бахтин ӛзінің еңбегінде былай деп жазады: «Ӛзінің табиғатымен ӛмір 

диалогтық болып табылады... Адам ӛмір бойы диалогқа ӛзінің әрекеттерімен, 

сӛздерімен, жаны мен тәнімен қатысып отырады». Диалогтық тҧғыр 

орталығында мәдениетті тасымалдаушы ретінде тҧлға, толығырақ айтқанда 

оның әрекеттері, қарым-қатынасы, ӛзіне және басқа адамдарға, басқа 

мәдениеттерге деген қарым-қатынасы тҧрады. 

Мәдениетаралық диалогты қарастыру барысында біз тҧлғалар мен 

мәдениеттер арасындағы диалог пен диалогтық қарым-қатынастарды зерттеуге 

арналған еңбектерге сҥйендік, яғни М.М. Бахтинның диалогизм 
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тҧжырымдамасына, В.С. Библердің мәдениеттер диалогына арналған еңбектері 

[148]. 

М.М. Бахтинның пайымдауынша, диалог бҧл жай әңгімеден гӛрі,ой пікір 

мен ақпарат алмасу деп кӛрсетеді. Ғалымның диалогизм тҧжырымдамасында: 

«Диалог - адамның әр тҥрлі кӛпқырлылығы, әлем мен адамның ӛзінің ӛзара 

қарым-қатынасындағы кҥрделілігі», - деп тҥсіндіріледі. Диалог адам ӛмірі мен 

санасының барлық салаларын қамти отырып, адамдар мен мәдениеттердің 

ӛзара тҥсінушілігінің негізгі шарты болып табылады. Мәдениеттің ерекше бҧл 

мәні қазіргі таңда қарым-қатынас пен танымның мҥмкіндіктері шексіз болып 

табылатын қазіргі заманғы ақпараттық қоғамда орын алды, әйтсе де, әр тҥрлі 

мәдениеттер ӛкілдерінің арасындағы ӛзара тҥсінушілік мәселелері кейде 

ушығып тҧрады. 

М.М. Бахтинның аталған тҧжырымдамасында тҥйінді ҧғымдардың бірі 

диалогтың биополярлығы болып табылады, оның жҥзеге асуы макро және 

микро деңгейлерде кӛрінеді. Макродиалог мәдениеттердің диалогтық ӛзара 

әрекеттесуін білдіретін болса, микродиалог жеке адамның тҧлғасы, оның 

санасы мен сӛйлеуіне дейін кіреді, яғни ішкі диалог болып табылады [160]. 

Диалог бҧл ең біріншіден қарым-қатынас. М.М. Бахтин: «Тек қана қарым-

қатынаста, адам мен адамның ӛзара әрекеттесуінде адам барынша ӛзі ҥшін де, 

басқа адамдар ҥшін де ашылады», - деп кӛрсетеді. 

Келесі біздің зерттеу жҧымысымызға қатысты негізге алынатын тҧғыр - 

мәдениеттану тұғыры.Мәдениеттану тҧғыры– білім алушының жеке тҧлғасын 

зерттеп, қҧндылық бағдарын қалыптастыруда аксиологиялық қҧндылық iлiмiне 

сҥйенiп, нақты ғылыми әдiснама ретiнде таным мен педагогикалық iс-

әрекеттердi қайта қҧруға немесе ӛзгерiстер енгiзуге бағыт-бағдар бередi. 

Мәдениеттану тҧғыры арқылы жеке тҧлғаның мәдениетпен объективтiк 

байланысы негiзiнде оның мiнез-қҧлқындағы қҧндылықтар жҥйесiн зерттейдi 

[161]. 

Болашақ ағылшын тілі мҧғалімінің мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілігін қалыптастыру мақсатында аталған тҧғырды негізге алуымыздың 

бірден бір себебі, ӛзге елдердің, халықтардың мәдениетін танып білу арқылы 

ғана біз аталған қҧзыреттілікті дамытып, қалыптастыра аламыз. Ӛйткенi адам 

мәдениет арқылы дамығандықтан сол мәдениетке жаңа элементтер енгiзуге 

ҥлес қосады. Сол себептен адам тек ӛз елінің ғана емес, сонымен қатар ӛзге 

халықтардың мәдениет қҧндылықтарының жҥйесiн игерiп ӛзiн-ӛзi дамытса, 

екiншi жағынан, оның мәдениетаралық қҧзыретті жеке тҧлға болып дамуына 

жағдай туады. 

Әдебиеттерге жҥргізілген талдау кӛрсеткендей, «Шетел тілі: екі шетел 

тілі» мамандығы бойынша болашақ ағылшын тілі мҧғалімдерін даярлау 

бағдарламасының мазмҧнына мәдениеттану, мәдениет, оқып отырған елдің 

мәдениеті туралы ақпарат алу кіреді. Сол себепті шетел тілін оқыту барысында 

мәдениеттану компоненттерін қолдану болашақ мамандардың мәдениетаралық 

коммуникативтік қҧзыреттілігін қалыптастырудың негізгі әрі қажетті 

талаптарының бірі болып табылады. Сол себепті, мәдениеттану тҧғыры 

негізінде мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілікті қалыптастыру 
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мәселелері  білім беруді дамытудың қазіргі кезеңінде ӛзекті болып есептеледі. 

Мәдениеттану іскерліктерінің мәні мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілікті жоғарылатуда В.И. Андреев [161], Т.А.Китайгородская [162], 

А.В. Мудриктың [163] еңбектерінде қарастырылған.  

Шетел тілдерін оқыту саласында бҧл тҧғыр туралы теориялық 

қолданбалы аймағы ретінде сӛз қозғайтын болсақ, оның бірқатар әлеуметтік 

мәдени қызметі бар.  

Біріншіден, мәдениеттану тҧғыры тілді, мәдениет пен ӛркениетті оқу 

ҥрдісінде білім алушының тілдік тҧлғасын дамытудың теориялық негіздерін 

оқуды  қамтамасыз етеді. Екіншіден, ол мәдениеттанушылық білім берудің 

қҧндылыққа бағытталған мазмҧнына лингвоелтанушылық қҧралдар кӛмегімен 

кӛбірек мән береді. Ҥшіншіден, бҧл тҧғыр мәдениеттанушылық білім берудің 

қағидаларын шетел тілдері қҧралдарының кӛмегімен оларды оқудың әлеуметтік 

контекстін ескере отырып анықтауға мҥмкіндік береді. Тӛртіншіден, 

мәдениеттану тҧғыры мәдениеттану материалдарын іріктеу мәселелерін оқу 

мақсаттары ҥшін қолдануға мҥмкіндік береді. 

Қазіргі таңда шетел тілдерін оқытудың негізгі міндеті - тілді қарым-

қатынастың шыншыл әрі толыққанды қҧралы ретінде оқыту, ауызша және 

жазбаша қарым-қатынас жасай білуге ҥйрету болып табылады. Аутенттік тілдік 

тҧлғаның лингвистикалық қҧзыреттілігі деп сол тілдің лексикалық бірліктер 

мен грамматикалық ережелердін білуге негізделген қарым қатынас жасай білу 

қабілетін айтады [162].  

Ал бҧл коммуникативтік қҧзыреттілікті меңгеруге жеткіліксіз. Мҧнда 

лингвистикалық қҧзыреттілік пен ҧлттық мәдени компонент және 

мәдениетаралық қарым-қатынас жағдайларындағы тілдік қҧралдарды адекватты 

тҥрде қолдана білумен, сонымен қатар мәдениетаралық қарым-қатынас пен 

диалог кезіндегі бір-бірін ӛзара тҥсіну мақсатында ым-ишара, дене қимылдары, 

дауыс интонациясы мен кӛз арқылы білдіру (кӛз арқылы контакт жасау) секілді 

вербальды емес қҧралдардың дҧрыс қолдана білумен біріктірілуі қажет. 

Болашақ маманның мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін 

қалыптастыру контекстінде мәдениеттану тҧғыры ӛзекті болып табылады, 

себебі адамның әрекеті мәдениетінде, тҧлғаның қҧндылық бағдарында және 

белгілі бір мәдениет тасымалдаушысы ретінде тҧлғаның шығармашылығында 

кӛрінеді. 

Ғылыми-зерттеу ҧстанымдары мен оларға қойылатын талаптар 

әдiснамалық бiлiмде ерекше орын алады. Ӛйткенi, олар тарихи-педагогикалық 

бiлiмдi, теория мен практиканы бiрiктiрiп, бiлiм беру мекемелерiне ғылыми 

негiзделген бағдар бередi. Қандай бiр ғылыми жҧмыстар болсын, олардың тiрек 

ҧстанымдар қатарына жататын ең басты, негiзгi әдiснамалық ҧстанымы – 

жүйелiлiк. Сондықтан жҥйелілiк жалпы ғылыми-әдiснамалық зерттеудiң бiр 

қҧралы ретiнде оқу-тәрбие ҥдеріске және бiр-бiрiмен байланысты 

қҧбылыстарды жҥйелi зерттеуге ӛзiндiк сапалылығымен сипатталатын ғылыми 

тҧғыр болып табылады.  
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Жҥйелілік тҧғыр - зерттеу жҧмысымызда студенттердің мәдениетаралық 

коммуникативтік қҧзыреттіліктерін қалыптастыру мәселесі бойынша біз негізге 

алған келесі тҧғыр.  

Жҥйелiліктiң мәнi тӛменде кӛрсетiлген қағидалар бойынша айқындалып, 

жҥйелi объектiлердiң сапасын және оны жетiлдiру жолдарын анықтауға 

кӛмектеседi. Олар: 

- сыртқы ортаға байланысты жҥйенiң тҧтастығы және оны ортамен 

бiрлiкте зерттеу. Мысалы, бiлiм берудiң мәселесiн жҥйелiлік тҧғыры арқылы 

зерттегенде бҧл тақырыпты елiмiздегi әлеуметтiк және экономикалық даму 

ҥдерісіне байланыстыра және қоғамның сҧранысына ҧштастыра зерттеу; 

- тҧтас педагогикалық ҥдеріс бӛлшектелiп, элементтерге бӛлiнiп қҧрылуға 

тиiс, ӛйткенi элементтердiң сапалық қасиеттерiнiң ӛзi де белгiлi бiр жҥйеге 

байланысты болады. Ал жҥйенiң сапалық қасиетi, оның элементтерiнiң ӛзара 

байланысындағы нәтижелерi кейде бiр-бiрiмен ҧштаспай жатуы мҥмкiн; 

- жҥйенiң барлық элементтерi бiр-бiрiмен ӛзара байланыста болғанымен, 

олардың iшiнен ең басты анықтаушы, жҥйе қҧрушы элементiн iрiктеп алу 

керек; 

- элементтер жиынтығынан объект жҥйесiнiң қҧрылымы мен 

ҧйымдастыру технологиясы жайлы тҥсiнiктер беру; 

- жҥйе элементтерiнiң бiр-бiрiмен байланыстарын арнайы реттеу және 

олардың ӛзгерiстерiн басқару (мақсат қою, қҧралдарды таңдау, бақылау және 

тҥзету, қорытындысын талдау) [164]. 

Әдебиеттерге жҥргізілген талдаулардың мәліметтеріне сҥйенсек, осы 

заманғы ғылымда жүйелілік тұғыр (нысаналарды, жҥйелерді, қҧрылымдарды, 

ҥдерістерді) зерттеудің әмбебап әдісі ретінде қарастырылады.  

Зерттелуші нысананың ҥшкі байланысының кӛп бейнелілігін табу тҧтас 

жҥйенің қасиеттерін біріктіре қарауға мҥмкіндік береді. Ішкі байланыстарды 

зерттеу ішкі келісім, сәйкестік есебінен жабық, ӛзін-ӛзі ҧйымдастыратын 

жҥйені қарауды кӛздейді. Ішкі қайшылықтарды, мәселелерді, қақтығыстарды 

игеру мҥмкіндігі оның дамуын қамтамасыз етеді. 

Жҥйенің қызмет етуі оның ашықтығын, басқа жҥйелермен сыртқы 

байланыстардың бар болуын кӛздейді. Байланыстарды барлық жағынан 

қамтитын зерттеу жағдаятты жан-жақты тҥсінуге, демек, оқиғалардың дамуын 

болжауға, ҥрдістерді басқаруға, кӛзделген нәтижеге жетуге мҥмкіндік береді.  

Жүйелілік тұғыр – зерттелетін педагогикалық қҧбылысты және оның 

арасындағы байланыстың кӛптеген элементін анықтау. Зерттелуші объектіні 

жҥйе ретінде, оның элементін, олардың арасындағы байланысты және оны 

жіктеп, қҧрылымын және ҧйымдастыруды, тҧтастай білім беру ретінде басқару 

жолдарын анықтауға бағытталады.  

Педагогикалық жҥйенің ерекшелігі, бҧл іс-әрекет жҥйелері және 

қатынастар шеңберінде қалыптасатын жҥйелер (қайта қҧрушы-белсенді, қайта 

жасаушы-орындаушы, тҧтынушы-дара немесе әрекеттік-жасаушы және т.б.). 

Бҧл жҥйелер оқыту ҥдерісінің субъектілері арқылы қҧрылады және олардан 

жеке болмайды, солар арқылы жҥзеге асады. Осы контексте педагогикалық 
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жҥйе ретіндегі оқыту-тәрбиелеу ҥдерісінің негізгі сипаттамасы, оның 

біртҧтастығы мен кешендігі болып табылады [165]. 

Болашақ маманның мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін 

қалыптастырудың әдіснамалық тҧғырлары мен қҧзыреттілікті қалыптастыру 

аясындағы мазмҧнын біз келесі кестеде кӛрсетуге тырыстық (кесте 3). 

 

Кесте 3 – Болашақ маманның мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін 

қалыптастырудың әдіснамалық тҧғырлары 

 

Тҧғырдың атауы Қҧзыреттілікті қалыптастыру аясындағы 

мазмҧны 

Қҧзыреттілік тҧғыры  Болашақ маманның нақты әрекет пен 

ҥдерістерде тиімді, ӛнімді әрекеттер жасай 

алу қабілетін, кез келген жағдайда 

тығырықтан шыға білудің тиімді жолдарын 

таба білу және т.б. дара тҧлға сапаларын 

қалыптастыруға мҥмкіндік жасайды 

Тҧлғаға бағдарланған 

тҧғыр  

Болашақ маманға субъект ретінде қарау. 

Болашақ маманның ӛзіндік ерекшелігіне 

бағыттай отырып, оның әлеуетін, ӛзіндік 

сапаларын аша білуге  және  дамытуға 

бағдарлау 

Диалогтық тҧғыр 

 

Болашақ маманның мәдениеттер диалогы 

контекстінде толыққанды мәдениетаралық 

қарым-қатынас орнату қабілетін 

қалыптастыру 

Мәдениеттану тҧғыры  Болашақ маманның мәдени 

қалыптасқандығы, дамығандығы, білімділігі, 

адамдар арасындағы қарым-қатынастағы 

мәдениеттілік нәтижесі 

Жҥйелілік тҧғыр  Болашақ маманның кәсіби дайындығын 

жҥйелі және кәсіби компоненттер бірлігінде 

жҥргізу 

 

Жоғарыда кӛрсетілген кесте бойынша мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілікті қалыптастыруда негізге алынатын басты әдіснамалық тҧғырлар 

және олардың қҧзыреттілікті қалыптастыру аясындағы мазмҧны арасындағы 

бірізді сабақтастықты кӛруге болады. 

Жоғарыда аталған тҧғырларды білім беру ҥрдісінде, ӛз еңбектерінде 

басшылыққа алған ғалым-педагогтар бар. Олардың ретін5-ші суреттен 

аңғаруымызға болады. 
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Сурет 5 – Ӛз еңбектерінде тҧғырларды басшылыққа 

алған ғалым-педагогтар 

 

 Аталған әдіснамалық тҧғырларды негізге ала отырып біз зерттеу 

жҧмысымызда бірқатар әдіснамалық қағидаларға сҥйенеміз. Олардың реті 

тӛмендегідей: 

1. Көптілділік қағидасы 

Кӛп тіл білу — заман талабы. Тіл арқылы ӛсіп келе жатқан ҧрпақты 

әмбебап, жаһандық қҧндылықтарға қосу, әлемдік кеңістік пен кӛршілес 

мәдениеттер ӛкілдерімен қарым-қатынас жасап, сӛйлесе білу дағдыларын 

қалыптастыруға болады. Кӛптілділік қазіргі әлемнің басты мәселесі — адамдар 

арасындағы келісім мен ӛзара тҥсінушілікті шешуге кӛмектеседі. Елдің ертеңі 

ӛресі биік, дҥниетанымы кең, кемел ойлы азаматтарын ӛсіру ҥшін бҥгінгі 

ҧрпаққа ҧлттық рухани қазынаны әлемдік озық ой-пікірімен ҧштастырған 

сапалы білім мен тәрбие берілуі қажет. 

Мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілікті қалыптастырудың 

кӛптілділік қағидасының мәні білім алушыларға бір емес бірнеше тілдерді 

меңгерту барысында мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілікті 

қалыптастыруды кӛздейді. 

2. Сабақтастық қағидасы тіл мен ҧлттық мәдениеттің ҧрпақтан 

ҧрпаққа берілуі, басқа мәдениеттермен ӛзара әрекетке тҥсу ашықтығы және 

ҧлттардың қазіргі ӛркениеттік дамуы арқылы кӛрініс табады . Білім беру 

жҥйесінде этномәдени ақпараттың берілуі қазіргі ҧлттық мәдениет 

дамуының жалпы ойлауына тәуелді болады да, ӛмірдің қҧбылмалы 

жағдайларына қарай ӛзгеріп отыратын азаматтық әріптестік бейімделуінің 

механизмі ретінде тҥсіндіріледі. Бҧл ӛз кезегінде ҧрпақтар арасындағы тіл 

мен мәдениет сабақтастығын қамтамасыз етеді. 

•В.И. Байденко, А. Андреев, В.А. Болотов, Ю.Г. Татур, Э. Зеер, И.А. Зимняя, Дис. 
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•Е.В. Бондаревская, Л.И. Анциферова, В.В. Сериков, И. С. Якиманская 

тҧлғаға бағдарланған тҧғыр 

•М.А. Петренко, Л.П.Буева, М. Бахтин, В.С.Библер, А.Ухтомский, А.Ф. Копьев  

диалогтық тҧғыр 

•В.И. Андреев, Ю.А. Бельчиков, Е.В. Бондаревская, А.А. Кирсанов, А.Н. Ростовцев, 
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мәдениеттану тҧғыры 

•Р.Г.Лемберг, В.П.Беспалько, Б.Г. Ананьев, В.А. Якунин, В.А. Сластенин, 
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жҥйелілік тҧғыр 
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3. Мәдениеттер диалогы мен өркениет қағидасы 

Мәдениеттер диалогы мен ӛркениет қағидасы оқытушыдан мәдениеттер 

мен ӛркениеттердің кеңейтілген шеңбері қағидасы бойынша қҧрылатын оқу 

аудиториясында мәдени кеңістікті модельдеу барысында әлеуетті мҥмкіндіктер 

тҧрғысынан мәдениеттанушылық аутентті материалдың талдауын қажет етеді.  

 Мәдениеттер диалогы мен ӛркениет қағидасы мәдениеттер мен 

ӛркениеттер шеңберінің кеңеюін, сонымен қатар «қоғамда мәдениеттер 

диалогы субьектісі рӛлін орындау ҥшін бір емес бірқатар ӛзара байланысты 

мәдениеттер тасымалдаушысы болып табылатын білім алушылардың мәдени 

тарихи субьект ретінде тануын қарастырады» [165]. 

Бҧл ретте бізге ресейлік ғалым В.В.Сафоновамен тағы да келісуімізге 

тура келеді, себебі мәдениеттер диалогы мен ӛркениет қағидасы жӛнінде ғалым 

мынандай тҧжырым жасайды, яғни аталған қағида шеттілдік оқу қарым 

қатынасы жағдайында мәдениетаралық қарым қатынас пен мәдениетаралық 

қҧзыреттілікті қалыптастыруда тек басқа елдің мәдениетін тҥсіндіретін 

материал емес, сонымен қатар білім алушылардың шеттілдік ортада туған 

мәдениеті туралы білімін дамытып, жетілдіретін туған елі туралы мәдениеттану 

материалдарын қолдану керектігін алға тартады [166]. 

4. Креативтілік қағидасы 

Бҥгінгі таңда кез-келген адамның ӛмір табыстарының бір ӛлшемі 

жаңашылдыққа жаны қҧмар болып, жаңа идеяларды ойластырып, ойдан 

шығара білу ретінде шығармашылық қабілеттерінің дамуын айтамыз. Ғалым 

Н.Е. Кузьмина коммуникативтік креативтілікті коммуникация ҥрдісін одан әрі 

табысты ететін шығармашылық қабілеттердің жиынтығы деп қарастырса [167], 

зерттеуші ғалым У.В. Кала коммуникативтік креативтілікті коммуникацияға 

деген шығармашылық қатынас ретінде сипаттайды [168]. 

5. Мәдени тұтастық қағидасы 

 Аталған қағиданың дамып ӛркендеуі педагогикада ХІХ - ХХ ғасырларда 

кең етек алды және Л.Н. Толстой [169], К.Д. Ушинский [170] секілді әйгілі 

Ресей педагогтарының еңбектерінде ҧлттық мәдениет пен халық тәрбиесінің 

идеясын қамтыды. Қазіргі таңда мәдени тҧтастық қағидасы кҥрделі әрі кӛп 

жақты болып келеді. Біз әр тҥрлі мәдениеттер, олардың ӛзара әсерлері мен 

ӛзара әрекеттесу тоғысында ӛмір сҥріп келеміз. Сол себепті, қазіргі таңдағы 

білім беру жастарды шыдамдылыққа тәрбиелеу мен ӛзінің және басқа елдер 

мәдениеттерін сыйлап қҧрметтеуге бағытталуы тиіс.  

Болашақ мамандардың мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін 

қалыптастырудың мәдени тҧтастық қағидасының мәні білім алушылардың 

ӛзінің және басқа елдер мәдениетіндегі жетістіктерін бағалауға жҧмылдыру 

болып табылады. Мҧнда тек мінез-қҧлық ережелерінің формальды жҥйесін 

жеткізу ғана емес, сонымен қатар әлем мәдениетін, басқа халықтар 

мәдениетіндегі қимыл, ым-ишара қарым-қатынасын қалыптастыруды жетілдіру 

маңызды.  

 Студенттердің мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін 

қалыптастыруда негізге алынатын әдіснамалық тҧғырлар мен әдіснамалық 

қағидаларды сурет тҥрінде кӛрсетуді жӛн деп санадық (сурет 5). 
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Сурет 6 – Студенттердің мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін 

қалыптастыратын әдіснамалық тҧғырлар мен қағидалар 

 

Сонымен, бҧл тармақшамыздағы ойларды қорытындылай келе, біз 

болашақ мҧғалімдердің мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін 

қалыптастырудың психологиялық-педагогикалық аспектілерін талдай келе, осы 

бағытта жҥргізілген зерттеулерді оқып ҥйренуде негізге алынғанәдіснамалық 

тҧғырлар мен басты қағидаларды айқындадық, олардың тақырыптың мәнін 

ашуда қажеттілерін іріктеп, сипаттадық.Ойымызды тҧжырымдай келе, біз 

жҥйелеген әдіснамалық тҧғырлар қарастырылатын мәселе бойынша нақтылы 

қызметті атқаратындығын және зерттеудің алдына қойған міндеттерін шешуде 

негіз болатын бағдар болмақ. 

 

 1.3 Болашақ ағылшын тілі мҧғалімдерінің мәдениетаралық 

коммуникативтік қҧзыреттілігін қалыптастырудағы 

заманауитехнологиялар  

Зерттеу тақырыбымызға байланысты бҧл бӛлімде болашақ ағылшын тілі 

мҧғалімдерінің мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін 

қалыптастырудағы заманауи технологияларды қарастыруды жӛн кӛрдік. 

Қазіргі заманғы ғылыми-техникалық ҥдерістің қарқыны, білім беру 

жҥйесінің алдына жаңа міндеттер қойып отыр. Ең бастысы – ӛз жҧмыс орнына 

және бҥкіл техникалық тізбекте технологияның ҥздіксіз ӛзгерістеріне бейімделе 

алатын қҧзыретті маман тҧлғасын қалыптастыру міндетті. Біздің ойымызша 

болашақ шетел тілі мҧғалімі біліміне, біліктілігіне, парасатына пайымы сай, 

бҥгінгі таңда жас ҧрпаққа білім беру жҧйесінде болып жатқан оң ӛзгерістерге 

байыппен қарап, оның заман талабына сай мән-маңызын тҥсінуі хақ. 

Сондықтан, жҥктеліп отырған аса жауапты міндет, білім саласындағы 

ақпараттық қҧзыреттіліктің мҧғалім бойында қалыптасуын  талап етіп отырған 

осы бір айтулы кезең, шетел тілі мҧғалімдерінің  жылдар бойы жинақтаған іс-

тәжірибесін заманауи технологияға ҧштастыруын қажетті санайды. 

Қҧзыреттілік 

тҧғыры 

 

Диалогтық 

тҧғыр 

Мәдениеттану 

тҧғыры 

 

Тҧлғаға 

бағдарланған 

тҧғыр 

 

Жҥйелілік 

тҧғыр 

Мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілікті қалыптастыратын 

әдіснамалық тҧғырлары мен қағидалары  

 

 
 

Кӛптілділілі

к қағидасы 

Сабақтастық 

қағидасы 

Мәдениеттер 

диалогы мен 

ӛркениет 
қағидалары 

Креативтілік 

қағидасы 
Мәдени - 

тҧтастық 

қағидасы 



54 

 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында: «Білім беру 

жҥйесінің басты міндеті – ҧлттық және жалпы азаматтық қҧндылықтар, ғылым 

мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға және кәсіби 

шындауға бағытталған білім алу ҥшін қажетті жағдайлар; оқытудың жаңа 

технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық 

коммуникациялық желілерге шығу» - деп білім беру жҥйесін одан әрі дамыту 

міндеттерін кӛздейді [171]. 

Бҧл міндеттерді шешу ҥшін, жоғары оқу орындары ҧжымдарының, әр 

оқытушының кҥнделікті ізденісі арқылы, барлық жаңалықтар мен қайта қҧру, 

ӛзгерістерге батыл жол ашарлық жаңа тәжірибеге, жаңа қарым-қатынасқа ӛту 

қажеттігі туындайды.Сондықтан да қазіргі қоғамымызға әр оқытушы ӛз іс - 

әрекетінде қажетті ӛзгерістерді әртҥрлі тәжірибелер жӛніндегі мағлҧматтарды, 

жаңа әдіс-тәсілдерді дер кезінде қабылдап, дҧрыс пайдалана білуі керек.  

 Білім беруді  ақпараттандыру - бҧл оқытуды ғана ақпараттандыру емес, 

бҧл оқу қызметін, оқу нәтижелерін бақылау мен ӛлшеуді, оқудан тыс қызмет 

пен тәрбиелеу ҥдерістерін, ғылыми зерттеу қызметін және ғылыми-әдістемелік 

қызметті, сол сияқты ҧйымдастыру-басқару қызметін ақпараттандыру. 

Отандық ғалым Е.Ы. Бидайбеков ӛзінің еңбегінде былай деп жазады: 

«Бiлiмдi aқпapaттaндыpу oқыту мeн тәpбиeлeудiң пcиxoлoгиялық-

пeдaгoгикaлық мaқcaттapынa жeту ҥшiн бiлiм caлacындa мaғлҧмaттapдың 

(бiлiмнiң) бapын жҥйeгe кeлтipiп, жaңacын қaлыптacтыpуды қaмтaмacыз eтeтiн 

aқпapaтты жинaқтaу, caқтaу жәнe тapaту тexнoлoгиялapы мeн қҧpaлдapын 

қoлдaнуғa бaғыттaлғaн aдaмзaт қызмeтiнiң ғылыми-пpaктикaлық caлacын 

бiлдipeдi» [172].  

«Білім берудегі мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілік» ҧғымы  

«оқытудың ақпараттық технологиялары», «қазіргі ақпараттық оқыту 

технологиялары», «компьютерлік оқыту технологиялары» және т.б., 

тіркестермен тығыз байланысты.  

Заманауи тexнoлoгиялap - бҧл aқпapaтты ӛңдeудiң тҥpлi қҧpылғылapын, 

мexaнизмдepiн, тәciлдepi мeн aлгopитмдepiн cипaттaйтын, жaлпылaмa тҥciнiк. 

Заманауи технология электрондық есептеуіш техникасымен жҧмыс істеуге, оқу 

барысында компьютерді пайдалануға, модельдеуге, электрондық оқулықтарды, 

интерактивті тақтаны қолдануға, интернетте жҧмыс істеуге, компьютерлік 

оқыту бағдарламаларына негізделеді. Біз ақпараттық қҧзыреттілік  

анықтамасына тоқталсақ, ол оқу, тҧрмыс және кәсіби бағыттағы міндеттерді 

шешуде заманауитехнологияның мҥмкіндіктерін жан – жақты қолдану 

қабілеті.Әдебиеттерде «ақпараттық қҧзыреттілік», «компьютерлік 

қҧзыреттілік» терминдері жиі кездеседі. Заманауи технологияның жеделдетіп 

дамуына байланысты «ақпараттық қҧзыреттілік» деген терминді қолдану 

тиімді.  

Ақпараттық қҧзыреттілік – мамандардың компьютерлік білімділігі, 

заманауи технологияларды қолдана алу (мультимедия, электрондық пошта, 

Интернет) мҥмкіндігі, яғни ӛз бетінше ақпараттар жинақтау, мақсат қойып 

оларға жеткізетін танымдық әрекеттерді жҥзеге асыра алу; алынған 

материалдарды  талдау, таңдау жасау,  ӛзгерту,  сақтау және қазіргі заманғы 
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технологиялардың кӛмегімен жҥзеге асыру мҥмкіндігі. Логикалық 

операцияларды (талдау, жинақтау, қҧрылымын жасау, тура және қосымша 

дәлелдеу, салыстыра дәлелдеу, моделдеу, ойлау эксперименті, материалдарды 

жҥйелеу) қолдана отырып, ақпараттарды ӛңдей алады [173]. Ақпараттық 

қҧзырет теледидар, магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, 

кӛбейткіш және заманауи технологиялар (аудио- бейнетаспа, электрондық 

пошта, жалпы ақпарат қҧралдары, ғаламтор) кӛмегімен қажетті ақпаратты 

іздеп, зерттеп және таңдай алып, оны ҧйымдастырып, қайта ӛңдеп жеткізе 

алады.  

Қазіргі заман талабына сай адамдардың мәлімет алмасуына, қарым – 

қатынасына заманауитехнологиялардың кеңінен қолданысқа еніп, жылдам 

дамып келе жатқан кезеңінде ақпараттық қоғамды қалыптастыру қажетті 

шартқа айналып отыр. Осы орайда келешек қоғамымыздың мҥшелері – 

жастардың бойында ақпараттық мәдениетті қалыптастыру қоғамның алдында 

тҧрған ең басты міндет болып табылады. Ақпараттық мәдениетті, сауатты адам 

– ақпараттың қажет екенін сезінуге, оны тауып алуға, бағалауға және тиімді 

қолдануға қабілетті, ақпарат сақталатын дәстҥрлі және автоматтандырылған 

қҧралдарды пайдалана білуі керек.                                                                            

Жаңа мыңжылдық – бҧл қҥнтізбедегі жаңа уақыт ӛткелі емес. Ол ӛткенді 

таразылап, ӛмірдің мәнін жаңаша тҥсінуге, болашақты барынша жете дҧрыс 

анықтайтын уақыт. Әсіресе, бҥгін біз ӛз кҥшімізді жарқын болашаққа 

жҧмсауымыз керек. Қоғамның қарқынды дамуы, кӛбіне оның білімімен және 

мәдениетімен анықталады. Сондықтан, біздің ойымызша, білім жҥйесін қҧру, 

қоғамды мына кҥнде дамып отырған әлемге дайындау – бҥгінгі кҥннің ең 

негізгі және ӛзекті мәселесі.                               

Қазіргі жағдайда педагогтардың мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілігі білікті маманның қҧрамды бӛліктері болып табылады. Ендеше 

қазіргі мына ақпараттық қоғамда ӛмір сҥре алуға байланысты қҧзыреттіліктер: 

бҧл жаңа технологияларды білу, ақпараттар ағынынан қажеттісін таба білу, 

оған сыни баға бере білу деген мағынаны білдіреді. Ендеше, болашақ маман 

ретінде ақпараттық қҧзыреттілікті де дамыту біздің міндеттеріміздің бірі 

болады. 

Қазіргі таңда жаңа әлеуметтік жағынан қорғанған адам-ол технология 

ауысуына және нарық талабына сай терең білімді, жан-жақты адам. ХХІ ғасыр 

ақпарат ғасыры болғандықтан адамзатқа компьютерлік сауаттылық қажет. Осы 

мақсатты жҥзеге асыру ҥшін заманауи технологияларды пайдаланудың маңызы 

зор. Заманауи технологияның негізгі мақсаты – білім алушыны қазіргі қоғам 

сҧранысына сай ӛзінің ӛмірлік іс-әрекетінде дербес компьютердің қҧралдарын 

қажетті деңгейде пайдалана алатындай жан-жақты дара тҧлға тәрбиелеу[172]. 

Заман ағымына қарай кҥнделікті сабаққа видео, аудио қондырғылары мен 

теледидарды, компьютерді қолдану айтарлықтай нәтижелер беруде. Кез-келген 

сабақты электрондық оқулықты пайдалану студенттердің танымдық 

белсенділігін арттырып қана қоймай, логикалық ойлау жҥйесін 

қалыптастыруға, шығармашылықпен еңбек етуіне жағдай жасайды. Дәстҥрлі 

оқулықты оның электрондық нҧсқасына оңай айландыруға болады. Бҧл 
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нҧсқаның жетістігі - оны компьютер жадында сақтау мҥмкіндігі, оны 

компьютерлік желілер арқылы тарату болып табылады. 

Сол компьютер негiзiнде қазiргi заманда электрондық ақпарат, 

бағдарлама арқылы басқарылатын қҧрылғылар пайда болып кӛптеген 

ҥрдiстердiң жеңiлдеуiне мҥмкiндiк туғызды. Қазiргi заманғы технологиялар 

компьютерлiк техника мен коммуникация қҧралдарына иек артады.  

 

 
 

Сурет 7 – Заманауитехнологиялардың ерекшеліктері 

 

Заманауи технологиялар ӛзінің кӛпфункционалдығымен, тҧлғаның ӛзін-

ӛзі іске асыруға мҥмкіндігімен, ӛнімділігімен, қанықтылығымен және 

тиімділігімен ерекшеленеді. 

Қазіргі білім жҥйесінің ерекшеліктеріне - оның ілгерлігі, алдын алу 

сипаты және осыларға қол жеткізу мҥмкіндіктерін дамыту 

заманауитехнологияларды қолданумен жҥзеге асады.Cтуденттің 

заманауитехнологияны пайдалану, оның кейбір элементтерінің жеке 

шығармашылық байланысымен сипатталады. Олардың бір-біріне деген 

әсерінде байқауға болады.  

Заманауи технология қҧралдарын қолданудың тиімді бағыттарының бірі – 

мультимедиа. «Мультимедиа» термині латын тілінің «multy» (кӛп) және 

«media» (орта) сӛздерінің бірігуінен қҧралған. Мультимедиалық жҥйеге 

арналған оқулықтарды, ғылыми еңектерді саралай келе мультимедиа терминіне 

«ақпараттық орта» деген мағына беруге болады. Ал, «ақпараттық орта» 

тҥсінігін белгілі бір ортада ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы 

ақпаратты ҧсыну мен ӛңдеуге бағытталған арнайы ҧйымдастырылған ҥрдіс деп 

қабылдауымызға болады. 

Мультимедиа - компьютерлік графикамен, суреттермен, қозғалыстағы 

бейнеқаптармен, анимациямен, мәтіндермен, жоғары сапалы дыбыстармен 

жҧмыс істеуді қаматамасыз ететін интерактивті жҥйе [173].Ғылым мен 

техниканың даму қарқыны оқу-ағарту саласының оқыту ҥрдісіне жаңа 

Заманауи технологиялардың 
ерекшеліктері 

көпфункционалдылығы 

тиімділігі қанықтылығы 

өнімділігі 

өзін-өзі іске 
асыру 

мүмкіндігі 



57 

 

технологиялық әдістер мен қондырғыларды кең кӛлемде қолдануды қажет 

етеді. Білім беру саласында электрондық байланыс жҥйелерінде ақпарат алмасу 

интернет, электрондық пошта, теле-конференция, видео-конференция, 

телекоммуникациялық жҥйелер арқылы іске асырылуда. 

Мультимедиялық бағдарламаларды ағылшын тілі сабақтарының 

барысында қолдану студенттерге психологиялық барьерден ӛтуге де кӛмегін 

береді. Тҥрлі схемаларды, тҥрлі-тҥсті суреттерді компьютер экранынан немесе 

интербелсенді тақтаның экранынан кӛрген студенттер тақырыпты жеңіл әрі 

қызығушылықпен қабылдайды, кҥрделі грамматикалық материалдың ӛзі 

сабақты қызықты әрі кӛркем етеді.  

Бағдарламаның материалы (мысалы, етістіктің формаларын тҥсіндіру 

кезінде) келесі әдістемелік міндеттерді орындауға жетелейді: 1) жауапты сҧрақ 

қойылған шақта қҧру дағдыларын дамыту; 2) оқытылып отырған шақ 

етістіктерінің формасын тану дағдыларын бекіту; 3) экранда кӛрсетіліп отырған 

орын тәртібі негізінде оқу дағдыларын дамыту; 4) берілген жаттығу мысалдары 

(арасынан студент ӛзі дҧрыс жауабын таңдауы қажет) бойынша грамматикалық 

материалды жазу дағдысын қалыптастыру. Мультимедиялық 

бағдарламалардың барлығы шет тілі бағдарламасы белгілеген қазіргі замаңғы 

шеттілдік білім берудің негізгі мәселесі мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілікті қалыптастыру мәселесін шешуге септігін тигізеді [174]. 

Жоғары білім жҥйесіндегі оқыту процесіне WordPad, MS Word, MS Excel, 

Paint т.б. қолданбалы бағдарламаларды пайдалану тиімді. Қазіргі 

заманғытехнология әрбір студенттің білім алу ҥрдісінде шығармашылық 

қабілетін дамытуға айқын мҥмкіндіктер береді. Дәл осы заманауи 

технологиямен әрбір студенттің ӛзіндік білім алу траекториясын таңдауына 

жол беретін анық білім беру жҥйесін қҧруды, оқу бағдарламаларының 

бағдарламалануы және ӛзгермелі бейімделінуі есебінен оқу ҥрдісінің 

біртҧтастығын сақтай отырып, оны дараландыруға мҥмкіндік беретін 

кмпьютердің маңызды дидактикалық қасиеті негізінде оқушылардың оқу 

ҥрдісінде танымдық қызметін тиімді ҧйымдастыру арқылы жаңа білім алу 

технологиясын тҥбегейлі ӛзгертуді тығыз байланыстырады. 

Жоғарыда атап ӛткеніміздей, шет тілді оқытудағы негізгі мақсат – білім 

алушылардың мәдениетаралық коммуникативтік қҧзіреттілігін қалыптастыру 

және дамыту, және субъектісін қалыптастыру. Қазір шет тілін оқыту 

әдістемесінің деңгейі жоғары. Тілді оқытуда интерактивтік тәсіл, ойындар, 

екеуаралық пікірталастар, сонымен бірге заманауитехнология, интернет, 

компьютер қолданылуда. 

Экономикалық бағытта шет тілін тиімді оқыту ҥшін тҥрлі интернет 

ресурстарын, қашықтықтан оқытуды, online конференция, ролдік ойындарды, 

Skype секілді технологияларды пайдалануға болады. Оқытудың заманауи 

технологиясы – бҧл ақпаратпен жҧмыс жасау ҥшін арнайы тәсілдер, 

педагогикалық технологиялар, бағдарламалық және техникалық қҧралдар 

(кино, аудио және видеоқҧралдар, компьютерлер, телекоммуникациялық 

желілер) [172]. 
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ХХI ғасыр оқыту ҥдерісіне компьютерлік технологияны пайдаланумен 

қатар елде болып жатқан саяси, экономикалық, әлеуметтік және басқа да заңды 

ҥрдістегі ӛзгерістер негізінде дамытуды талап етіп отыр. Атап айтқанда, 

виртуалды кеңістік, аутентті виртуалды интерактивті тілдік орта болып 

табылатын Интернетке ену аталған қҧзыреттілікті дамытудың тиімді қҧралы 

ретінде қарастырылады.Шетелтілін оқыту барысында заманауи технологияны 

қолдану арқылы мәдениетаралық коммуникативтік қҧзіреттілікті қалыптастыру 

мақсаты алға қойылса, оқытудың сапасы да, мазмҧны да ӛзгермек.  

Шетел тіліне оқытуда мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілікті 

қалыптастыру ҥшін Интернет беретін мҥмкіндіктер мен қызметтерге тоқталып 

ӛтейік. Мысалы: оқушылар Интернет талаптарында берілетін қҧжаттардағы 

тапсырмалар мен жаттығуларды орындай алады, ҥйреніп жҥрген тілінде 

электронды пошта арқылы хат алысып, виртуалды қатынас клубтары – 

конференцияларға қатыса алады. Сонымен бірге белгілі бір уақытта мәтіндік 

хабарламалармен алмасуға, радиобағдарламаларды тыңдауға, ӛз бағыттарына 

сәйкес бейнероликтер кӛруге, яғни ақпараттың кез-келген тҥрін қолдануына 

толықтай мҥмкіндіктері бар.  

Ақпаратты қандай да арақашықтыққа тез арада жеткізу, алыстағы ақпарат 

кӛздерін пайдалану мҥмкіндігі интерактивтік іздеу жҥйелері мен ӛз бетімен 

іздеу, сондай-ақ алынған материалдарды тҥрлі тіл тасушыларға ауыстырып 

салу мен т.б. сол сияқты Интернеттің артықшылық кӛздері пайдаланылады 

[174].Интернет шетел тілін ҥйренушіге аутентті мәтіндерді қолдану, тіл 

тасушыны тыңдау, олармен қарым-қатынас жасау, шетелдік экономиканы 

танып, отандықпен салыстырып, ӛз идеяларын ҧсынуға мҥмкіншілік беріп, 

табиғи тілдік ортаны қалыптастырады[173]. 

Ғалым Ф.К. Атабаева «Қандай да болмасын оқыту қҧралы, ақпараттық-

тақырыптық ортаның қандай да қасиеттерге ие болғанына қарамастан 

дидактикалық мәселелер, білім берудің нақты мақсаттарымен шартталған 

танымдық қызметтің ерекшеліктері бірінші кезекте болып табылады» - деп 

кӛрсетті. Демек, Интернет ӛзінің барлық мҥмкіндіктері және қорларымен қоса, 

осы мақсаттар мен міндеттерді жҥзеге асырудың қҧралы болып табылады [175]. 

Шет тілін оқытуда заманына сай кӛрнекті қҧралдар, аудио материалдар 

қолдану, муьтимедиялық қҧралдарды пайдалануға ҥлкен мән беру керек. Сабақ 

барысында жарықтехникалық және дыбысты техникалық қҧралдарды  (бейне 

магнитофон, теледидар, проектор, мультимедиялық проектор, компьютер) 

пайдалану студенттердің ӛз тілінде сӛйлейтін адамдардың тілін тыңдап, оны 

кӛзбен кӛре отыра ақпарат алуына кӛмегі тиеді. Бҧл жағдай студенттердің 

сӛйлеу деңгейін жақсартуына кӛмектеседі. Тыңдау арқылы олар ӛздерінің 

сӛйлеудегі қателерін жӛндей алады. Бҧл «тыңдалым» терминінің ӛзі де шет 

тілін тыңдап, оны тҥсіну деген мағына. Аудио немесе бейне таспаларды 

тыңдағанда коммуникативтік жаттығулар жасалу керек. 

Соңғы жылдары шетел тілін оқытуда заманауи технологияларды қолдану 

мәселесі жиі кӛтеріліп жҥргені бәрімізге мәлім. Солардың бірі подкаст  

технологиясы  болып  табылады.  
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Подкаст – радиоқойылымға ҧқсас интернетте орналастырылған, 

цифрланған бағдарлама. «Подкаст» ҧғымын осы уақытқа дейін кӛптеген 

ғалымдар жан-жақты зерттеп, нақты анықтамасын беруге тырысып 

жҥр.Мәселен, Ресей зерттеушілері П.В.Сысоев пен М.Н.Евстигнеевтің пікірлері 

бойынша ―подкаст‖ – әлемдік желі арқылы аудио-бейне бағдарламаларды 

тыңдау, қарау, қҧру және таратуға мҥмкіндік беретін қоғамдық қызмет тҥрі 

[176]. 

Подкаст білім алушылардың бойында тілін оқып жатқан елдің 

мәдениетін, сол елдің әлемдік бейнесін толық  кӛрсете алатын  технология. 

Подкасттың кәдімгі теледидар мен радиодан айырмашылығы – аудио-файлдар 

мен бейне бағдарламаларды тікелей эфир арқылы ғана емес, адамның ӛзіне 

ыңғайлы уақытта тыңдауға және кӛруіне жағдай туғызады. Ең керегі – қажетті 

файлды компьютерге жҥктеу. Білім алушылар подкастты тыңдап, кӛреді және 

кез-келген тақырыпта ӛз подкастын жасай алады. Подкаст ҧзақтығы бірнеше 

минуттан бірнеше сағатқа дейін созылады. 

Подкасттың тҥрлері ӛте кӛп. Г.Стенлидің ҧсынысы бойынша подкасттар 

ҥш тҥрге бӛлінеді: аудио-подкаст, бейне-подкасты және скринкаст [177]. (Сурет 

8) 

 
Сурет 8 - Подкаст тҥрлері 

 

Скринкаст – адамдардың Интернет арқылы білім алуын жеңілдететін 

жаңа ҧғым. Скринкасттың мәні компьютерлік бағдарламаларды тҥсіндіретін, 

аудио-тҥсініктемесі бар компьютер экраны әрекеттерінің арнайы бағдарламалар 

арқылы жазылуында.  

Аудио-подкаст деп компьютер немесе диктофон арқылы жазылған және 

Интернет арқылы жҥктеуге болатын аудиофайлдарды (подкаст арналары - 

podcast channels ) айтуға болады.  

Бейнеформатта жазылған подкасттар водкасты (vodcast) деп аталса, ал 

подкаст пен водкасттың қҧрылу, таратылу және қолданылу технологиясы – 

подкастинг деп аталады.  

Бейне-подкаст 

Бейнеформатта жазылған подкасттар водкаст деп те аталады 

Аудио-подкаст  
 диктофон арқылы жазылған және Интернет арқылы жҥктеуге болатын 

аудиофайлдар 

Скринкаст   

адамдардың Интернет арқылы білім алуын жеңілдететін жаңа ҧғым.  
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Подкасттарды серияларға жинақтау және оларды подкаст-арналарында 

жариялау ерекшелігіне қарай оларды жазбасы дыбыстық формада жасалған 

аудио-блогтар немесе жҥйелік кҥнделік ретінде қарастыру мҥмкін болып отыр 

[177. 

Ресей әдіскері П.В.Сысоевтың «PODCAST / ПОДКАСТ» сӛзінің 

мағынасын былай ашып кӛрсетеді [178. (сурет 9) 

 

 
 

Сурет  9 - Подкаст технологиясының мағынасы 

 

Суреттегі подкаст технологиясының мағынасын талдайтын болсақ, 

подкаст ықшамдылық пен тҥпнҧсқалық, диструбуция мен ынтымақтастық, 

аутенттілік пен тҧрақтылық технологиясы болып табылады екен. 

Елбасы Нҧрсҧлтан Назарбаев «Болашақта еңбек етіп, ӛмір сҥретіндер -

бҥгінгі мектеп оқушылары, мҧғалім оларды қалай тәрбиелесе Қазақстан сол 

деңгейде болады. Сондықтан ҧстазға жҥктелетін міндеттер ауыр» деген 

болатын. Қазіргі заман мҧғалімінен тек ӛз пәнінің терең білгірі болу емес, 

тарихи танымдық, педагогикалық-психологиялық сауаттылық, саяси 

экономикалық білімділік және ақпараттық сауаттылық талап етілуде. Ол заман 

талабына сай білім беруде жаңалыққа жаны қҧмар, шығармашылықпен жҧмыс 

істеп, оқу мен тәрбие ісіне еніп, оқытудың жаңа технологиясын шебер 

меңгерген жан болғанда ғана білігі мен білімі жоғары жетекші тҧлға ретінде 

ҧлағатты саналады [179]. 

Кәсіби қҧзыреттіліктері қалыптасқан оқытушының студенттері де саналы, 

білімді, мәдениетті болып шығатыны белгілі. Саналы, білімді, бәсекеге 

қабілетті студентті дайындау барысында ең алдымен оның бойындағы 

психологиялық ерекшеліктерге аса мән берілгені жӛн. Соның ішінде, білім 

алушының іскерліктері мен дағдыларын қалыптастырып, дамыту оқытушының 

негізгі міндеттерінің бірі саналады. 

P - portability / ықшамдылық 

O - originality /тҥпнҧсқалық 

     D- distribution/дистрибуция 

       C-    

      collaboration/ынтымақтастық 

A - authenticity / аутенттілік 

 S - sustainability/тҧрақтылық 

T - technology / технология 
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Осы аталған ҧғымдарға жіті тоқталар болсақ, В.А.Сластениннің 

анықтамасы бойынша, іскерлік – бҧл теориялық білімге негізделген және 

ҥйлесімді дамыған жеке тҧлғаны дамытуға бағытталған әрекеттердің 

жиынтығы болса, дағды –алғашқыда  саналы орындауды қажет ететін іс-әрекет 

бӛліктерінің қайталап жаттығудың нәтижесінде автоматталыну әрекеті. Яғни 

білім алушының тыңдау, кӛру, тҥсіну, сезіну әрекеттері арқылы берілген 

материалды игеру, талдау, оны жҥзеге асыру дағдысына бейімделуі шеттілдік 

білім беру ҥрдісінде маңызды әрекеттер болып саналады [101].  

Сол секілді, ғалым П.В.Сысоев шетел тілін оқыту тәжірибесінде подкаст 

технологиясының осы аталған әрекеттердің ішіндегі айтылым мен тыңдалым 

шеберлігін дамыту алгоритмін ҧсынады, ол 3 кезеңнен, 11 қадамнан тҧрады 

[178] (кесте 4).  

 

Кесте 4 - Подкаст арқылы студенттердің сӛйлеу әрекеті – айтылым мен 

тыңдалым шеберлігін дамыту алгоритмі (П.В.Сысоевтың әдістемесі бойынша) 

 

І. БЕКІТУ КЕЗЕҢІ 

1-қадам. Жҧмысты бекіту және жоспарлау. Оқытушы студентке жобаның 

мақсаты мен міндетін тҥсіндіреді. Студенттің подкасты желіге орналастыру 

платформасын және олардың желідегі іс-әрекетін, сондай-ақ оқу ҥдерісіндегі 

бағалау ӛлшемімен таныстырады. 

Оқытушы  Студент  

1 2 

оқу қызметі неден тҧратынын 

тҥсіндіреді 

 

 

 

ҧйымдастыруға қатысты 

сҧрақтар қояды 

 

қандай соңғы нәтиже кҥтілетінін 

тҥсіндіреді 

студенттерді бағалау және ӛзін-ӛзі 

бағалау ӛлшемімен таныстырады 

алгоритм әрекетімен таныстырады 

2-қадам. Подкасты серверде орналастыру ережесімен, Интернет-пікірталас 

ҧйымдастыру ҥшін тҥсініктеме беру ережесімен таныстыру.  

Оқытушы  Студент  

Интернеттегі айтылым мен тыңдалым 

шеберлігін дамытатын подкаст 

қызметінің (www.podomatic.com) 

сайтын береді 

Интернеттегі айтылым мен тыңдалым 

шеберлігін дамытатын подкаст 

қызметінің (www.podomatic.com) 

сайтын алады 

студенттерді тіркейді подкаст қызметінде тіркеледі 

студенттергеwww.podomatic.com 

сервисінде подкасты орналастыру 

жолын тҥсіндіреді 

www.podomatic.com сайтында аудио 

және видеофайлдарды орналастыру 

ережелерімен танысады 

3-қадам. Оқытушы студенттер ҥшін белгілі бір тақырып бойынша подкаст 

парақшасын ашады. PodOmatic (www.podomatic.com) әлеуметтік желісін 

пайдалана отырып, оқытушы ӛз тобы ҥшін жеке парақша ашады.  

http://www.podomatic.com/
http://www.podomatic.com/
http://www.podomatic.com/
http://www.podomatic.com/
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4 - кестенің жалғасы 

1 2 

Осы ашқан бетке сайтқа кірушілерге тапсырма не жобаның сипаттамасы 

беріледі. Онда подкастың тақырыбы, оның қҧрушысы жазылады. Алдымен 

оқытушы ӛзі жалпы тҥрде ҧзақтығы 1-2 минутқа созылатын подкаст қҧрып, 

шетел тілінде тапсырмаларды тҥсіндіріп, жобаға қатысушы – ӛз студенттерін 

таныстырғаны жӛн. 

Оқытушы  Студент  

подкаст сервисіндегі сайтқа бір 

подкасты қҧрады және 

орналастырады 

 

 

кӛреді, еске сақтайды, сҧрақтар 

қояды студенттердің ӛз подкасын қҧратын 

тақырыбын белгілейді  

подкаст кӛлемін анықтайды 

бір-бірінің подкастын талқылау қайда 

және қалай ӛтетін студенттердің 

ӛзара желілік әрекетін тҥсіндіреді 

4-қадам. Студенттердің подкасты қҧрудағы ақпараттық қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету мәселелерін талқылау. Оқытушы студенттерге Интернеттегі 

ақпараттық қауіпсіздікті сақтау ережесін тҥсіндіреді.  

Оқытушы  Студент  

Оқытушы студенттерге Интернеттегі 

ақпараттық қауіпсіздікті сақтау 

ережесін тҥсіндіреді. 

–  

II. ІС-ӘРЕКЕТ КЕЗЕҢІ 

5-қадам.Тақырып таңдау және подкаст мәтінін қҧру. Студенттерге сӛйлеу 

мәтінін (подкаст) дайындау ҧсынылады. Сӛз сӛйлеу алдында әрбір студент 

ӛзін таныстырады, жасын айтады, тҧрғылықты жері мен оқитын оқу орнын 

таныстырады. Одан соң подкаст таңдаған тақырыбы бойынша жалғасады. 

Осы қадамды жасау барысында студенттер жазылым шеберлігін дамытады: 

мақсатына қарай сипаттамалы, дәйектемелі, салыстырма-салғастырмалы 

сипаттағы мәтіндер қҧрады. Оқытушы студенттерге грамматика-лексикалық 

тҧрғыдан сауатты сӛз сӛйлеу мәтінін қҧруы қажет. Кейін подкаст сервисіне  

салып, ары қарай талқылауға ҧсынады. 

Оқытушы  Студент  

студенттердің ӛзіндік қызметіне 

мониторинг жҥргізеді  

 подкаст мәтінін қҧрады 

студенттердің подкаст мәтінін 

тҥзетеді 

кемшіліктерін қарайды, салыстырады 

6-қадам. Подкастқа жазу.www.podomatic.com сервисіндегі қолжетімді 

желіні қамтамасыз ететін бағдарламаны пайдалана сӛйлеу сӛзін жазады. 

Желілік бағдарлама студенттің сӛйлеген сӛзін сапалы болғанша жаза беруіне 

мҥмкіндік береді. Сӛз сӛйлеу алдында әрбір студент ӛзін таныстырады, 

жасын айтады, тҧрғылықты жері мен оқитын оқу орнын таныстырады. 

http://www.podomatic.com/
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4 - кестенің жалғасы 

1 2 

Оқытушы  Студент  

Студенттердің Интернеттегі 

www.podomatic.com сервисінде 

подкасты орналастыруын бақылайды.   

Интернеттегі ӛздерінің подкастын 

www.podomatic.com сервисінде 

жазады және орналастырады.  

7-қадам. Студенттердің подкастын тыңдау (кӛру). Әрбір студенттің жасаған 

подкастын тобы мен мҧғалім аудиториядан тыс уақытта мҧқият тыңдауы, 

қарауы керек.  

Оқытушы  Студент  

Студенттердің ӛз тобының жасаған 

подкасымен танысуын (тыңдау, 

қарау) қадағалайды.  

ӛз тобының жасаған подкасымен 

танысады 

8-қадам. Подкасты желіде талқылау. Әрбір студенттің подкастын тыңдап 

болған соң, барлығына подкасты желіде талқылауға қатысу ҧсынылады.  

Студенттерге: «подкасты қараңыздар не тыңдаңыздар және 

микроблокта подкастың мазмҧны мен қҧрылымы бойынша қысқаша пікір 

мен ҧсыныстар жазыңыздар» деген нҧсқау беруге болады.  

Оқытушы  Студент  

Студенттердің әрқайсысының әрбір 

подкастқа тҥсініктеме жазуын 

қадағалайды 

микроблоктағы подкаст 

парақшасында әрбір подкастқа 

тҥсініктеме жазады 

9-қадам. Подкасты сыныпта талқылау. Желідегі талқылаудан соң 

студенттерге жалпы пікірталасқа қатысып, ҧнаған подкасты туралы талдау 

жасау ҧсынылады.  

Оқытушы  Студент  

Студенттерге подкасты топпен 

талқылауды ҧйымдастырады 

ең жақсы подкасты талқылайды 

III. БАҒАЛАУ КЕЗЕҢІ  

10-қадам. Ӛзін ӛзі бағалау (студенттер талқыланған мәселені қаншалықты 

аша алды, жобаны жҥзеге асыру кезінде қандай қиындықтарға не ҥшін кезікті 

деген сҧраққа жауап іздейді, келесі жолы жҧмысты жақсарту ҥшін не істеу 

керектігі айтылады). 

11-қадам. Оқытушының бағалауы (оқытушы алдын-ала белгіленген ӛлшем 

бойынша студенттердің жҧмысын бағалайды) 

 

Кестеде берілген студенттер мен оқытушы әрекеттерінің алгоритмі ҥлкен 

кӛлемдегі оқу қызметін студенттердің ӛздігімен жҥзеге асыратынын байқатады. 

Бҧл әдістеме сыныптық сабақтың сағатын ҥнемдейді, сабақтың қызықты ӛтуі 

ҥшін студенттердің қызығушылығын арттырады, тілді меңгертудің жеке 

траекториясы бойынша ӛзіндік жҧмыстарды жасау шеберлігі мен дағдысын 

жетілдіреді, сӛйтіп әдістемелік әлеуетті кеңейтеді.  

Осындай желілік талқылауды ӛткізген кезде студенттер қате жіберем, 

бағамды жоғалтып алам деп қорықпаулары керек. Бетпе-бет отырғанда жеткізе 

http://www.podomatic.com/
http://www.podomatic.com/
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алмаған пікірлерін, ойларын жеке траекторияда отырып шебер жеткізе 

білетіндері де табылады. Бір-бірімен әлеуметтік желіде қарым-қатынас жасау 

арқылы олар ашылады, сӛйлеу тілдері жетіледі, мамандыққа бағытталған 

лексикалық минимумды орынды қолдана алу мҥмкіндігі артады. Ең бастысы, 

студенттер  сыныптан тыс уақытта аутентикалық жағдаяттар (блокта, форумда 

Интернет қолданушылармен қарым-қатынас) бойынша қатысымға шығады, ӛз 

пәнінің тақырыбына байланысты мамандардың пікірін тыңдайды, пікір 

алмасады, ортақ мәселеге қатысты ойландырып жҥрген сҧрақтарына жауап 

алады, ой тҥйеді. Осындай жобаларды, тапсырмаларды кәсіби бағдарлы шетел 

тілінде ҥздіксіз орындау арқасында тҧрақты клише, қҧрылымдар, 

терминологиялық сӛздіктер, мамандыққа сай сӛз этикасының нормалары және 

т.б. қалыптасады. 

Біздің зерттеуіміздің негізгі нысаны студенттердің подкастты пайдалану 

арқылы мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттіліктерін қалыптастыру 

болып табылады. Сол себепті «оқу подкасты» терминін енгізу қажетті болып 

отыр. Бҧл терминнің астарында оқытушыларға арналған оқу ҥрдісінде 

қолданылатын, оқу бағдарламасының тақырыптық және тілдік мазмҧнына  

сәйкес  жасалған шетел тіліндегі дыбыстық немесе бейне жазбалар жатыр. 

Қарым-қатынас – шетел тілін оқытудың маңызды бӛлігі. Подкасттар оны 

ҧйымдастыруды жаңаша жасауға мҥмкіндік береді. Подкасттар тақырыбы 

алуан тҥрлі болып келеді. Оқытушы оқулықтағы дыбыстық қосымшаларға 

«бағынышты» емес. Кӛптеген оқытушылар ӛзекті жаңалықтармен жҧмыс 

жасайды. Оларды газеттерден, журналдардан, телеэкраннан және радио арқылы 

білуге болады. Енді сайттарда жарияланған радиохабарларды тыңдауға да, 

оқуға да болады. Сонымен бірге, бҧл хабарларды жҥктеп алып, бірнеше рет 

тыңдауға да болады. Себебі, подкастты «қайта-қайта айналдырып» қолдануға 

болады. 

Шеттілдік сӛйлеуді тҥсінбей қарым-қатынастың болуы мҥмкін емес. 

Аутенттік сӛйлеуді тыңдап-тҥсіну қабілетін қалыптастыру – шетел тілін 

оқытуда ең негізгі міндеттердің бірі. Әрине, сӛйлеуді есту арқылы қабылдауға 

ҥйретуде, алдымен, тіл игерушінің сӛзін тыңдау арқылы тілді тҥсіне алу 

дағдысын дамыту керек. Бҧл жағдайда тек аутенттік дыбыстық және бейне 

жазбалар ғана анық, нақты әрекетті, ҧлттық мәдениет ерекшелігін кӛрсететін 

тіл игерушінің сӛзін тыңдауға мҥмкіндік берері анық. Ең бастысы, аутенттік 

материалдар студенттердің танымдық қызығушылығын, мәселені талқылауды, 

демек, шетел тілін меңгеруге деген ынтасын тудырады. 

Кейбір электронды оқу қҧралдарында кездестіріп жҥргеніміздей, сурет 

немесе жазбаша мәтін тҥрінде ҧсынылған ақпаратты тек кӛру немесе оқу    

мҥмкіндігі, кей жағдайда дыбысталу, яғни тыңдалым мҥмкіндігі ғана берілетін 

болса, ол қағазда басылған оқулықтың электронды аналогы ғана болып қала 

береді. Ал шетел тілді оқытуда компьютердің шексіз мҥмкіндіктерімен толық 

қамтамасыз етілген, сӛйлесім әрекетінің барлық тҥрін дамытуға әсер ететін, 

оқыту әрі тексеру модульдерінен тҧратын, тіл ҥйренушінің ӛз бетімен 

қолдануына ыңғайлы, білім беру стандарттары талаптарына толық жауап 

береді. 
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Студенттердің мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін 

қалыптастыру мақсатында аталған подкасттарды колдануға әбден мҥмкіндік 

бар. Ол ҥшін мәдениетаралық коммуникацияға байланысты видео немесе 

аудиотаспаларды студенттер ӛздерінің смартфондарына алдын-ала жазып 

алуларына болады немесе сабақ барысында оқытушы берген тапсырмаларды 

ҥйде ӛз бетінше орындау барысында орындаған тапсырмаларын аудиотаспаға 

жазып алып, топта әбден қолдануына болады.  

Қазіргі уақытта подкаст технологиясының кӛптеген тҥрлері бар. Біз ӛз 

жҧмысымызда солардың бірнешеуіне толығырақ тоқталуды жӛн кӛрдік. Шетел 

тілін ҥйренуші адамдар смартфонның кӛмегімен ӛзінің тілдік деңгейін онлайн 

жҥйесінде кӛтеруіне де мҥмкіндігі бар.  

Подкасттың LinguaLeo, Puzzle English, ENpodcast, DuoLingou, 

BritishCouncil ҧсынған Learn English, Audio & Video, Johny G және т.б. тҥрлері 

бар (сурет 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Сурет 10 - Подкастардың смартфондағы 

кӛрінісі 

 

Тҥрлі подкасттардың смартфондағы кӛрінісі Қосымша А-да берілген. 

Енді осы аталған подкаст тҥрлеріне жіті тоқталып ӛтейік. Бҧл аталған 

подкасттар ағылшын тілінің грамматикасы, фонетикасына қатысты 

жаттығулардың барлық тҥрлерін меңгерген. Аудио және бейне жазбалар 

тҥрлері де кӛптеп кездеседі. Мысалы, Audio&Video, Puzzle English 

подкасттарында осы аталған тапсырмаларды ӛте жиі қолданылған. 

Бҧл подкасттар бірнеше эпизодтардан тҧрады. Әр эпизод әр тҥрлі 

мәселелерге арналған тақырыптарды қозғайды. Мҧндай тапсырма тҥрлерін 

орындау арқылы студенттің тыңдап-тҥсіну қабілеті арта тҥседі. 

Audio&Video подкастының бір ерекшелігі сӛйлеушінің сӛйлеп отырған 

мәтіні тыңдаушының кӛз алдында жҥріп отырады. Яғни, студенттер тек тыңдап 



66 

 

қана қоймай, сонымен қатар, оқып отырады. Бҧл әрекет студенттің мәтінді 

толық тҥсінуіне кӛмегін тигізеді.  

Мысалы, Episode 1: ―UK life‖ тақырыбан алар болсақ, онда Британияның 

спорттық ойындар тҥрлері туралы айтылады. Айтылып қана қоймай, қосымша 

тапсырмалар беріледі. Яғни, «guessing» тапсырмасы берілген. Әр эпизод 

аяқталған соң, жаттығулар тізбегі (Exercises) беріледі.  

Онда 1-7 дейін тақырыпқа қатысты сҧрақтар беріліп, TRUE/FALSE 

тапсырмасы орындалады. Яғни, студент тыңдап отырған мәтіннің 

дҧрыс/бҧрыстығын белгілейді [180]. 

Осы секілді мәдениетаралық коммуникацияға байланысты мәтіндердерді 

студенттерге тапсырма ретінде беруге болады, онда студенттер әр тҥрлі халық 

ӛкілдерінің арасындағы әңгіме, сҧхбат барысында тҥрлі айтылған сӛздеріне, 

мәдениет ерекшеліктеріне, қимыл қозғалыс пен ым-ишара қарым-

қатынасындағы ерекшеліктерге байланысты мәтін соңында берілген әр тҥрлі 

тапсырмаларды орындауына мол мҥмкіндік бар.  

Келесі подкасттың тҥрінің ауқымы ӛте кең. Оның біздің елімізде кӛптеген 

қолданушылары бар. Бҧл подкаст LinguaLeo деп аталады. Бҧл подкаст 5 негізгі 

бӛлімдерден тҧрады: 

1. Тапсырмалар. 

2. Жиынтықтар. 

3. Жаттығулар. 

4. Грамматика. 

5. Профиль. 

 Аталмыш подкаст белгілі бір уақыт аралығында жаңарып, тҥрленіп, 

тапсырмалары да қызықтай тҥседі. Бҧл подкаст тҥрі жаттығулардың барлық 

тҥрлерін кең ауқымда қамтыған, яғни, қолданушының барлық танымдық 

әрекеттеріне бағытталған. Кіріспесіде алдымен қолданушының тілдік деңгейін 

тест арқылы анықтап, соған байланысты кҥнделікті жаттығулар мен 

тапсырмалар беріп отырады. 

Болашақ мамандардың мәдениетаралық қҧзыреттілігін қалыптастырудың 

ӛзектілігі мен қажеттілігі қазіргі жастардың басқа мәдениет ӛкілдерімен 

ғаламтор желісіндегі тҥрлі сайтта байланысының қарқынды ӛсуімен 

айқындалады. Сол себепті, болашақ мамандардың басқа халықтар ӛкілдерімен 

дҧрыс әрі тиімді мәдениетаралық қарым-қатынас орнату ҥшін олардың 

даярлығы жоғары деңгейде болғаны абзал. Бҧл ретте, әр тҥрлі мәдениеттер 

ӛкілдерінің арасында тҥсініспеушіліктің негізгі себептері лингвистикалық 

аспектідегі қателердің болуынан емес, мәдениетаралық қарым-қатынастағы 

стратегиялық қателер мен бӛтен елде мінез-қҧлық нормаларының ережелерін 

білмеу, қимыл қозғалысы мен ым-ишара қарым-қатынасы белгілерінің 

мағынасын ажырата алмау салдарынан болатынын ескеру қажет[181]. 

Студенттердің мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін 

қалыптастыру мақсатында «Болашақ маманның мәдениетаралық 

коммуникативтік қҧзыреттілігін қалыптастырудың негіздері» атты элективті 

курс бағдарламасын енгізу жӛнінде алдыңғы бӛлімде сӛз қозғайтын боламыз. 

Аталған курс мазмҧнына әр тҥрлі мәдениеттердегі ым-ишара мен қимыл 
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қозғалыстарының ерекшеліктерін айқындау сипатталған болатын, пән 

силлабусының ішінде дәрістер тақырыбының бірі осы мәселеге арналған. 

Аталған дәріс мәтіні Қосымша Ә-де кӛрсетіледі. Дәріс тақырыбы: «Әр тҥрлі 

елдер мәдениетіндегі қимыл, ым-ишара қарым қатынасы». Аталған дәрісте ым-

ишара қарым-қатынасындағы негізгі ҧғымдарға тҥсінік беріле отырып, тҥрлі 

елдер мәдениетіндегі адамдар арасындағы жиі кездесетін ым-ишара белгілерін 

топтастырып, мағынасына қарай жҥйелеп сурет тҥрінде кӛрсетілген (сурет 11).  

 
 

Сурет 11- Ым-ишара қарым-қатынасының бірыңғай жҥйесі  

 

Дәріс мәтінінде әр тҥрлі елдегі ым-ишара мағынасы сипатталып 

жазылған. Осы тҧста біздің айтқымыз келіп отырғаны, подкаст заманауи 

технологиясын пайдалана отырып, ым-ишара қарым-қатынасының бірыңғай 

жҥйесі бейнеленген суретті студенттер ӛз смартфонына жҥктеп алып, шет елге 

шығып жатқан жағдайда әбден пайдалануына мол мҥмкіндік бар. Аталған сурет 

аудиоподкаст тҥрінде жҥктеледі. Академиялық ҧтқырлық немесе кез-келген 

бағдарлама бойынша шетелге шыққан кез келген білім алушы болсын, 

оқытушы болсын іскер азаматтар немесе жай ғана қарапайым халық бҧл суретті 

ӛз қажетіне қарай қолдана алады.  

Жоғарыда аталған подкасттардың смартфондағы кӛріністері 

қосымшадакӛрсетілген. Суретте кӛрсетіліп отырғандай алдымен миға шабуыл 

тапсырмасы орындалады. Сол арқылы жаңа сӛздерді меңгерту мақсатында 

білім алушыға аударма, қҧрастырма, тыңдау арқылы аудару, сӛзді әріптеп жазу 

сияқты тапсырмалар беріледі. Бҧл подкасттың тағы бір ерекшелігі тіл 

игерушілердің ӛз тілінде белгілі бір тақырыпты талқылағаны жайлы бейне 

жазбалары беріліп отырады. Бҧл бейне жазбалар TedTalks деп аталатын бӛлімде 

орналасқан. Бейне жазбаларда әлемге әйгілі әнші де, жазушы да, журналист 

немесе бизнесменнің сӛзі жазылуы да мҥмкін. Яғни, бҧл подкасттың 

қолданушының тағы бір қызығушылығын тудыратын ерекшелігі осында. 
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Сонымен қатар, мәтіндер, мәтіндерге қатысты тапсырмалармен қатар, 

грамматикаға ерекше мән берілген. 

Қорыта айтатын болсақ, подкаст заманауи технологиясы студенттердің 

мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін қалыптастыруда заманауи 

технологиялардың ішіндегі ең озық тҥрі десе болады, оқытушының мҧндағы 

міндеті студенттерге сабақтың тиісті кезеңінде ҧтымды пайдалана білуі болып 

табылады. 

Студенттердің мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін 

қалыптастыру жҧмысының тиімді ӛтуі ағылшын тілі сабақтары барысында кейс 

стади технологиясын қолдануымен сипатталады.  

«Сase» сӛзі ағылшын тілінен «жағдай», «жағдаят» деп аударылса, 

«технология» – қандайда бір ғылымда қолданылатын интеллектуалдық 

қҧралдардың, әдістер мен тәсілдердің жиынтығы. Шетелдік әдебиеттерге, 

еңбектерге жҥгінетін болсақ, оларда бҧл технологияны «case study method» деп 

берген, ал ол сӛзбе сӛз аударғанда «кейс стади амал–тәсілі» деген ҧғымды 

береді. 

Бҧл технологияның басты ерекшелігіне білім берудің басқа 

технологияларымен біріктіріп, қосып, тиімді тҥрде жҥргізу жатады. Кейс-

технологияны қҧрастыру басты-басты мынандай принциптерге сҥйене 

отырылып жасалынды: 

1) Модeльдеу - модельдік ситуацияны қҧрастыру; 

2) Жҥйелік талдау - қойылған мәселелі жағдайды талдау; 

3) Экспериментті ойлау, жобалау-білім алу әдісін және «ситуация» әдісімен 

ойлап ӛзгерту; 

4) Сипаттау әдісі-сипаттау ситуациясын қҧру; 

5) Проблемалық есептер - мәселелі жағдайдың негізін қҧраушы проблемаларды 

шешу жолдары; 

6) Жіктеу әдісі- ситуацияны қҧрастырушы қасиетін, жақтарының реттік санын 

қҧрастыру; 

7) Ойын әдісі-ситуациядағы басты кейіпкерлердің нҧсқаларын кӛрсету; 

8) Миға шабуыл - ситуацияға қатысты идеяларды дамыту; 

9) Дискуссия-мәселені шешу барысындағы пікір алмасу[182]. 

Кейске қойылатын талаптар: 

- анық, нақты, тҥсінікті мазмҧндалуы керек; 

- мәселелігімен, оның ең басты ӛзегін мәнерлеп, айқын кӛрсету; 

- жағымды, жағымсыз жақтарында мысалмен кӛрсете білу керек; 

- студенттердің талабына сәйкес таңдап, керекті мазмҧнын, ақпараттарды 

жеткілікті беру; 

- проблемалық ситуацияның айқындығы, оның біліктілігі. 

Кейс стади технологиясының басты рӛлі студенттердің шығармашылық 

белсенділігін арттыра отырып, сӛйлеушінің сӛйлеу мәдениеті мен ойлау 

қабілетін дамыту. 

Кейс стади технологиясын нақты жағдаяттар талдау әдістемесі деп те 

атауға болады. Бҧл әдістеменің мәні едәуір қарапайым: оқытуды ҧйымдастыру 

ҥшін нақты жағдаяттарды бейнелеу қажет. Білім алушыларға шыни ӛмірлік 
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жағдаят талдауға беріледі. Берілген жағдаят тек практикалық мәселені 

бейнелеп қана қоймай, сонымен қатар сол мәселе шешімінде қолданылатын 

білім кешенін анықтайды. 

Кейстің зияткерлік ӛнім ретінде шығатын қайнар кӛзі бар. Бірінші қайнар 

кӛзі ӛмір болып табылады. Кейстің негізі ретінде екіншіден білім беру жҥйесі 

қарастырылады. Ол кейс стади тәсіліне интегралданған басқа әдістердің 

мақсаттары мен міндеттерін айқындайды. Ал кейстің ҥшінші негізі – ғылым. 

Тӛменде кейспен жҧмыс жасауға ҧйымдастырылған тҥрлі әдістерді 

интегралдаудың мҥмкін жолдары кӛрсетіледі.  

Кейс стади тәсілімен біріктіре қолданылған әдістер: ҥлгілеу, жҥйелік 

талдау, «Миға шабуыл», пікір–талас,ойын әдісі, мәселелік әдіс,бейнелеу әдісі 

Кейс стади тәсіліндегі сипаты: жағдаят ҥлгісін қҧрастыру, Жағдаятты 

жҥйелі ҧсыну және талдау, Жағдаятқа байланысты ойларды жалпылау, 

Мәселені шешу жолдары туралы ойлармен алмасу,  жағдаяттағы 

кейіпкерлердің тҥрлі мінез–қҧлық нҧсқаларын бейнелеу, жағдаяттың тҥп 

негізінде жатқан мәселені айқындау, жағдаятты сипаттау 

Қандайда болмасын жаңа технологияларды білім беру саласында қолдану 

кӛптеген факторларға тәуелді. Сол себепті кейс технологиясын шетел тіліне 

оқыту ҥрдісінде тиімді қолдану, біріншіден, шетел тілі пәні мҧғалімінің кәсіби 

қҧзыреттілігіне байланысты. Екіншіден, бҧл технологияға арналған дайын 

оқыту материалының аздығы немесе жоққа тән болуы. Американ бизнес және 

экономика институтының оқытушысы П.Экман: «In working with cases I worth 

an independence of thinking» –деген, яғни танымның, ойлаудың тәуелсіздігі 

басты назарда болатынын айтады. Сондықтан кейс стади тәсілінде басты назар 

студенттердің ҧсынылған реальды немесе қиялдық (алдын-ала қҧрастырылған) 

жағдаяттарды талдауы және осы жағдаятқа ӛзіндік баға беріп, ӛзінің ой-пікірін 

нақты әрі толық айтып беруі. Шәкірттің жекетҧлғалық қабілеттерін жетілдіруге 

аударылады. Бҥгінгі шеттілдік білім берудің мақсаты мен нәтижесі 

«мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін» қалыптастыру 

болғандықтан, кейсте қолданылатын материалдар оқылып жатқан тілдің ҧлттық 

бейнесінде, мәдениеттер арасындағы айырмашылық пен ҧқсастықтарын 

кӛрсететін контекстте болғаны жӛн, себебі шетел тілі жаңа парадигмаға сәйкес 

когнитивтік–лингвомәдени біліктілік деңгейінде оқытылуы тиіс [178]. 

Тӛмендегі кейсті ағылшын тілі сабақтарында мәдениетаралық 

коммуникация тақырыбы аясында ӛтілетін сабақ барысында қолдануға болады: 

Case #1 
Mrs. Smith was well prepared for her culturally diverse first grade students this 

school year. She was looking forward to learning more about the five different 

countries and cultures represented in her classroom. She had completed all of the 

required courses to successfully earn her EFL teaching endorsement. She was very 

aware of how to enrich her lessons to accommodate second language learners. What 

Mrs. Smith was not prepared for was the uneasiness and fear that overwhelmed the 

parents of the students. One parent in particular complained to Mrs. Smith that her 

child was being harassed by another student in the classroom. When Mrs. Smith 

inquired about the identity of the “bully,” the parent did not know the name of the 
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student who was bothering her child. However, the parent mentioned to Mrs. Smith 

that the student causing trouble was one of the “foreign” boys with the dark hair and 

real dark skin. Mrs. Smith did not expect adults to react in this manner about a 

classroom of typical six year old students. 

Reflection Questions: 

1. How can Mrs. Smith prepare herself for the challenges involved in teaching 

culturally diverse students? 

2. Is it possible to convey to parents the importance of being open minded in their 

outlook of the culturally diverse world? 

3. How can Mrs. Smith ease the tensions of the concerned parents? 

Case # 2 
 An American university and its French partner discussed the possibilities of 

exchanges for students, professors and administrators. Both sides agreed that would 

be a good idea. The French negotiator spoke pretty good English, at first glance very 

good English; the American spoke good French.  In the discussion they used both – 

French and English. In both languages they used the identical word administration 

when they talked about exchanges between two institutions. The surprise came later. 

For the American, administration in the university context meant department chair, 

dean, provost. For the French, administration meant upper-level clerical staff [183]. 

Мәдениетаралық қарым-қатынасқа оқыту барысында аталған 

технологияны қолданудың маңызы зор. Студенттерге екі ҧлт ӛкілдері 

арасындағы, екі тҥрлі мәдениет ӛкілдері арасындағы әңгіме мен қарым-

қатынастарында кҥнделікті ӛмірде кездесетін жағдаяттарды мысал ретінде 

беруге болады.  

Шетел тілін оқыту барысында студенттердің мәдениетаралық 

коммуникативтік қҧзыреттілігін қалыптастыру мақсатында фрейм 

технологиясын қолдану тиімділігінің жоғары екенін атап ӛтуге болады.  

Фрейм сӛзі қҧрылым, қҧрылыс, каркас, қаңқа, жҥйе, жақтау, тор жҥйесі 

деген мағына береді. Оқытудағы фрейм бҧл слоттарды, яғни бос терезелер мен 

жолдарды (білім алушылар толтыратын), кілт сӛздерді қамтитын мәтіннің 

стереотипті оқу ақпаратын кӛрсетудің қаңқалық қҧрылымы. 

 Фреймнің екі негізгі тҥрі қарастырылады: тілдік машықтарды оқытуға 

бағытталған лингвистикалық (мысалы, сӛйлеу кезіндегі тілдік формаларды 

дҧрыс таңдау) және арнайы лексиканы қолдану дағдыларын меңгеру мен бекіту 

мақсатын ҧстанатын арнайы, спецификалық фреймдер. 

Шетел тілін оқытуда білімді кӛрсететін фрейм теориясын қолданудың 

бірқатар ерешеліктері бар және аудиторияда оқыту ҥрдісін ҧйымдастыру, яғни 

сабақтарды дайындау кезінде, сонымен қатар білім алушылардың ӛзіндік 

жҧмыстарын ҧйымдастыруда қосымша мҥмкіндіктер береді. 

 Фрейм сӛзі ағылшын тіліндегі framework (қаңқа) деген мағынаны береді, 

яғни кілт сӛздер мен бос «орындар» (бірнеше рет жаңа ақпаратпен 

толтырылатын слоттар) ретінде берілетін элементтерден қҧралған қҧрылымды 

білдіреді. Қазіргі таңда, фреймдер бірқатар нақты біртекті жағдайларды 

қамтитын стандартты, стереотипті жағдаяттармен анықталады. Фреймдік тҧғыр 

материалды оқып тануға, білім беру мен білімді ҧйымдастыру, мәселелерді 
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шешуге, сӛйлеудің ғылыми стилін қалыптастыруға деген кӛзқарастың 

стереотипін кӛрсетеді [184]. 

Шетел тілін ҥйренушілер ҥшін ҥлкен қиындықтарды тіл қҧралдарын 

таңдауды қажет ететін тапсырмалар туғызады. Мысалы, белгілі және белгісіз 

артикльдер, етістіктің дара және кҥрделі тҥрлері және тағы басқалар.  

Осы секілді, студенттердің мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілктерін қалыптастыру мақсатында студенттерге мәдениетаралық 

қарым-қатынасты дамытуға байланысты мәтіндер беріп, сол мәтіндер соңында 

тҥрлі тапсырмалар беруге болады. Тапсырмалардың негізгі мақсаты мәтінге 

байланысты дҧрыс және бҧрыс тҧжырымдарды айқындау, мәтіндегі қажетті 

сӛйлемдерді іріктеп алып, кейбір сӛздерін шығарып тастап, слоттар, яғни бос 

«орындар» тҥрінде қалдырып беруге болады. Аталған фреймдермен жҧмыс 

жасау кезінде студенттердің мәдениетаралық қарым-қатынас жӛніндегі 

білімдері толықтырыла тҥседі, алдында оқытушы тҥсіндірген материалдары 

естеріне тҥсіп, білімдері мен іскерліктері, дағдылары мен машықтары одан әрі 

қалыптаса тҥседі. 

Коммуникативтік жағдайларды кӛрсететін фреймдерді қарастыралық. 

Мҧндай фреймдер білім алушыны тілдік контекстке жҧмылдыра отырып, тіл 

қҧралдарын жылдам әрі дҧрыс таңдауға септігін тигізеді. Аталған фреймдермен 

жҧмыс жасау барысында білім алушыларға оларды схема тҥрінде, суреттер 

тҥрінде беруге болады, кейіннен студенттердің коммуникативтік жағдайларды 

адекватты тҥрде нақты тҥсінгеніне кӛз жеткізгеннен кейін ары қарай бекіту 

ҥшін осы секілді тапсырмаларға кӛшуге болады. 

Оқытудың аталған тҧғыры, яғни «тірі» тілдік жағдаят іш пыстырарлық 

теориялық ереже мен тапрсырмалардан гӛрі, білім алушыларға тіл бірліктерін 

меңгерумен қатар, олардың мәдениетаралық қарым-қатынас жасай білу 

қабілетін, дағдысын дамыта отырып, студенттердің мәдениетаралық 

коммуникативтік қҧзыреттілігін қалыптастыруға септігін тигізеді. Бҧл 

жҧмыстың негізгі кезеңдері мынадай болады: 

- Білім алушыларға фреймдерді ҥлестірмелі материалдар, тақтаға ілінген 

кестелер, презентация тҥрінде кӛрсету; 

- Аталған фрейммен жҧмыс барысында оларды ойын тҥрінде, беріліп 

отырған материалдың мәнін жеткізу мақсатында тҥсінгенін талқылау (сҧрақ 

жауап) тҥрінде студенттерді қатыстыру; 

- Фреймдерді сахналық қойылым тҥрінде де ӛткізуге болады, яғни білім 

алушыларды ӛздері осы ҥлгілерге қарап қҧрастыруды тапсырма ретінде беру. 

Фреймдермен жҧмыс жасау оқу материалын дәстҥрлі емес формасында -  

яғни оқу қҧралында беріліп отыратын грамматикалық ереженің тәжірибелік 

қолданылуы мен оларды жаттығуларды орындау тҥрінде бекіту емес, керісінше 

- тірі тілден алынған, яғни ҧқсас ҥлгілермен жҧмыс жасау формасын кӛздейді 

[185]. 

Материалды меңгеруді қадағалау. Ол тағы ӛзгеруі де мҥмкін. Дҧрыс 

грамматикалық форманы таңдауды білуді жауаптардың ҧсынылған нҧсқалары 

бар мәтіндерді беру арқылы да тексеруге болады. Сонымен қатар, аударуға, 

мысалы, қазақ тілінен ағылшын тіліне аударуға бірнеше ҥлгілер ҧсынуға 
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болады. Бірақ бҧл сӛйлемдерде алдын-ала оқытылған фреймдердің қҧрылымы 

болуы тиіс. Басқаша айтқанда, бҧл сӛйлемдер білім алушыларды бҧрын 

ҥйретілген схеманың ассоциациясына алып келетіндей болуы тиіс және оларға 

ӛз ойларын дҧрыс жеткізуге кӛмегін тигізуі тиіс. 

Оқытудың озық кезеңінде білім алушыларға бір сәйкес ой тастап, 

проблема немесе жағдаят тҥрінде ҧсынып және оны фрейм тҥрінде кӛрсетуді, 

яғни сабақтың бҧл бӛлімін «миға шабуыл» әдісі тҥрінде ҧймдастыруды ҧсынуға 

болады. Мысалы:  

Фреймдерді қолдану шетел тілін оқытудың озық кезеңіндегі білім 

алушылар ғана емес, сонымен қатар, артта қалып бара жатқан студенттер 

арасында тілдік қҧзыреттілікті дамытуға ӛз септігін тигізеді; 

Фрейм студенттердің берілген модель бойынша тҥсініктерінің логикалық 

тізбегін қҧру қабілетін дамытады, оларды талдап, шетел тілінде ӛз ойларын 

жеткізуге септігін тигізеді; 

Оқытудағы фреймдік тҧғыр мәтінді тҥсіну (интерпретация) және ӛз 

пікірін айтуды қалыптастыруға мҥмкіндік береді; 

Оқытушы фреймдерді ӛңдеуге контекстті және аталған коммуникативтік 

актіге білім алушыны барынша жақындату, оқытылып отырған тілді «жанды» 

ету мақсатында сӛйлеуші немесе субъектіні қабылдаушыны қамтуы, кірістіруі 

тиіс [184]. 

Фреймнің негізгі қасиеттері болып: 

- ҧйымдастыру бастамасының идеясы. Бҧл кӛзқарастан фрейм тек білімді 

кӛрсетудің қҧралы ғана емес, сонымен қатар оны ҧйымдастыру мен 

қҧрылымдаудың қҧралы болып табылады. Тіл білімі тҧрғысынан фреймнің 

ҧйымдастыру бастамасы екі тҥрлі жолмен кӛрінеді. Біріншіден, фреймге 

«кірігудің» белгісі болып лексема немес тҧрақты сӛз тіркесі болып табылады. 

Екіншіден, фрейм тек терминалдар жиынтығымен (слоттар, бос орындар, 

тораптар) ғана емес, олардың арасындағы ӛзара әрекеттермен айқындалады;  

- стереотип және ситуациялық байланыс идеясы. Фрейм адам кҥнделікті 

ӛмірде кездесуге мәжбҥр болатын білімнің стандартты стереотипті  

конфигурациясын суреттейді. Ол аталған мәдениетке не тән екенін, ненің 

қатысы жоқ екенін нақтылайды. Бір стереотипте білімдер компонентін табу 

олардың жағдаяттық жақындығын білдіреді; 

- білім идеясы. Осы идеяға сәйкес фреймдермен ассоциацияланған 

білімдердің бӛлігі шынайы болып табылады. Білімнің аз ғана бӛлігін еске алу, 

мысалға, фреймдердің аталуы немесе оның бір ҧяшықтарын еске алу білімнің 

ҥлкен бір кӛлемін қарастыруды тартуға мҥмкіншілік береді. Басқаша айтқанда, 

жеке бір сӛз ҧғымның артында фрейм тҧрғанын айтуға болады. 

Фреймдік жҥйені ағаш ретінде қарастыруға болады, яғни ең жоғарғы 

шыңында – фреймнің шың тҥйінінде жалпы ақпарат жиналады, ал тӛменгі 

жағына оған нақтылаушы фреймдер жинақталады. Фрейм жағдайға білімнің 

қандай тҥрі маңызды екенін анықтайды. «Фрейм» ҧғымы «жағдай» ҧғымымен 

ауыстырыла алатын болып кӛрінуі мҥмкін. Бірақ фреймді жағдайдан 

ажырататын нәрсе, ол оның психикалық санаты. Психологиялық аспектідегі 

фрейм бҧрыңғы тәжірибенің жалпылама қҧрылымы, оның кӛмегімен сана ішкі 
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әлем объектілері жағдайының ӛзгеруін, оқиғаның дамуы мен мазмҧнын, 

олардың ӛзара байланысын болжайды [186]. 

Ағылшын және қазақ тілдеріндегі шақтар арасындағы 

айырмашылықтарға ҥлкен мән берілуі қажет. Мысалы, мәдениетаралық 

коммуникативтік қҧзыреттілікті қалыптастыру мақсатында ағылшын тіліндегі 

шақтар жҥйесі мен іскерлік этикетінің ара қатынасы қандай болатынын кӛрсету 

маңызды. Яғни, мҧнда студенттер іскерлік хат жазу кезінде басшылығына 

бағынышты қызметкер басшысына хат соңында I’m looking forward to your 

answer деген сӛздермен аяқтамауы тиіс екенін білуі қажет, себебі бҧл 

сӛйлемдегі шақтың формасы хат жіберіліп отырған адресатқа шҧғыл тҥрде 

жауап қатуы тиіс екенін білдіреді. Басшыға мҧндай сӛздер жазу тек тілдік қана 

емес, сонымен қатар тактикалық қате болып табылады. Басшыға бағынышты 

адам I look forward to your answer деп жазғаны абзал. 

Мҧнда фреймнің ӛзгеруі – рейфрейминг негізгі әдістемелік тәсіл ретінде, 

ал іскерлік қарым-қатынастың оқу жағдаяты - оқытудың негізгі бірлігі ретінде 

алынуы мҥмкін.  

Жоғарыдағы айтылғандарды қорытындылай келе, отандық және шет 

елдік ғалымдардың еңбектеріне жасаған кішігірім талдауымыз бізге 

мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілікті қалыптастыруда заманауи 

технологияларды қолдану ӛз септігін белгілі бір дәрежеде тигізетіні сӛзсіз және 

сол технологиялардың ішіндегі Podcast, Case Study, Framing технологиялары 

тҥрлі мәдениет ӛкілдерімен ішінара араласуға, мәдениеттердің арасындағы 

ҧқсастықтар мен ерекшеліктерді жете танып білуге бірден бір ҧтымды 

технологиялар деп тануымызға мҥмкіндік берді. 
 

 1.4 Болашақ ағылшын тілі мҧғалімдерінің мәдениетаралық 

коммуникативтік қҧзыреттілігін қалыптастырудың қҧрылымдық-

мазмҧндық моделі 

Мемлекет басшысы Н.Назарбаевтың 2015 жылғы 30 қарашада Қазақстан 

халқына «Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда: ӛсім, реформалар, даму» 

атты жолдауында бҥгінгі жастарға: «Білімді, еңбекқор, бастамашыл, белсенді 

болуға қазірден бастап дағдыланыңдар. Жҧмыс пен сҧраныс бар ӛңірге батыл 

барыңдар.  Шеберліктің шыңына жете білсеңдер  мамандықтың бәрі жақсы. 

Қазір техникалық мамандықтардың, ғылым мен инновацияның кҥні туған 

заман. Ерінбей еңбек еткен, талмай ғылым іздеген, жалықпай техника 

меңгерген адам бҥгінгі кҥні озады», - деп атап кеткен [187].  

Расында да, қазіргі таңда талмай ғылым іздеген адамның алдында ҥлкен 

мҥмкіндіктер тҧрғанын айтып ӛтуге болады. Ғылым жолында шет 

мемлекеттерге барып тәжірибе алмасу мақсатында оқып жҥрген жастардың 

алдында ҥлкен мақсат пен мҥмкіндіктер тҧр. Шет тілін меңгерген жастардың, 

соның ішінде ағылшын тілін меңгеру - бҥгінгі кҥннің талабы екені және ол 

қҧзыретті жастардың болашағы жарқын екені айтпаса да бәрімізге аян. 

Маман дайындау мен тәлім сапасын жақсартудың негізгі талаптары 

ретінде еуропалық ғылыми-педагогикалық қауымдастық тарапынан оқытудың 

қҧзыреттілік бағыты алға тартылған, «қҧзыреттілік» ҧғымы да 2010 жылға 



74 

 

дейінгі кезеңде қазақстандық оқыту ҥдерісін модернизациялау тҧжырымына 

енгізілген болатын. Осыған орай жоғары мектеп бҧл бағытты іске асыру мен 

тҥлектердің оқу-ҥйренімі аяқталғаннан соңғы жалпы да арнайы қҧзыреттілігін 

ӛрнектеуге байланысты маңызды міндеттердің шешімін табуы қажет. 

Зерттеу тақырыбына байланысты болашақ ағылшын тілі мҧғалімдерінің 

мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін  қалыптастыру  моделін 

анықтау бірқатар ҧғымдардың мәнін айқындауды талап етеді. Олардың 

қатарында,  «қалыптастыру», «қалыптасу», «модель» ҧғымдары бар. 

 Педагогикада «қалыптастыру» ҧғымы педагогикалық ӛзара байланыстағы 

«оқыту – білім беру – тәрбиелеу – шығармашылық іс-әрекет – даму – 

қалыптасу» категорияларының негізінде ашып кӛрсетіледі. «Қалыптасу» – 

адамды қоршаған экологиялық, әлеуметтік-экономикалық, идеологиялық, 

психологиялық және т.б. барлық факторлардың тҥгелдей ықпал-әсер етуімен 

әлеуметтік тіршілік иесі ретінде ӛсіп, жетілу ҥдерісі. Қалыптасу адамның тҧлға 

ретінде кемелденуі, байыпты парасат деңгейіне жетуі болып табылады [188].  

Сонымен «қалыптастыру» ҧғымы сыртқы факторлар арқылы ішкі сапалық 

қасиеттерді орнықтыруда кӛрініс табатындығымен сипатталады. Ал 

«қалыптасу» болса, негізінен ішкі факторлар арқылы жҥзеге асырылады және 

іс-әрекет нәтижесімен анықталады. Педагогикалық ҥдеріске, оның ішінде 

педагог пен білім алушыға қатысты қалыптастыру мен қалыптасу ҧғымдары 

мен оның аясындағы іс-әрекеттердің ӛзара байланысы мен ықпалының бар 

екендігін кӛруге болады.  

Болашақ ағылшын тілі мҧғалімдерінің мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілігін  қалыптастыру оқу-тәрбие ҥдерісіндегі білімді меңгеру мен 

іскерлікті (психомоторлы дағдыларды) және жеке тҧлғалық сапаларды 

қалыптастыру ҥдерісінен тыс жҥзеге асырылмайды және оқыту мен оқу 

ҥдерісінде орындалады.  

Жоғарыдағы баяндаулардан қалыптастыру меңгертумен, қалыптасу 

меңгеру іс-әрекеттерімен байланыстылығын кӛреміз. Меңгеру дегеніміз – 

жинақталған әлеуметтік тәжірибенің тҧлғаның жеке басының игілігіне айналуы 

және сол арқылы тҧлғаның жеке басының қасиетіне айналуы [189], білімді 

ӛзіндік ету дегеніміз – тҥсіну, есте сақтау және қолдана білу, яғни, бҧрынырақ 

тҥсінгенді және есте сақтағанды тәжірибеде пайдалану мҥмкіндігі. 

Болашақ ағылшын тілі мҧғалімдерінің мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілігін қалыптастыру – бҧл болашақ ағылшын тілі мҧғалімдеріне 

қойылатын коммуникативтік талаптарды анықтау, олардың болашақ кәсіби іс-

әрекеттерін болжау мен дамытудың мҥмкіндігі ғана емес,  жоғары оқу орны 

жағдайында болашақ мамандарды отандық жоғары білім беру жҥйесін 

реформалаудың жаңа шарттарында, жаңа инновациялық технологияларды 

ендіру жағдайында кәсіби даярлауды ықпалды жоспарлаудың негізгі элементі. 

Жасақталған модель оқу-тәрбие ҥдерісін жоспарлаудың және жоғары оқу 

орнының ғылыми-зерттеу ҥдерістерінің нәтижелілігін жоғарылатудың, 

бітірушілерді жҧмыспен қамтамасыз етудің әдіснамалық негізі болуы тиіс. 

Пcиxoлoгиялық cӛздiктe «Мoдeль» - oқу әpeкeтiн мoдeльдeу дeгeн ҧғымды 

бiлдipeдi. Oқу әpeкeтiн мoдeльдeу eкi acпeктiдeн тҧpaды: Бipiншici – oқу 
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ҥдepiciндeгi бiлiмдi мeңгepу бoлca, eкiншici – oқудaғы ic-әpeкeт элeмeнтiнeн 

тҧpaды. Coндa, бipiншi acпeктiдe мoдeль мeн мoдeльдeудi пcиxoлoгиялық бaғыт 

бiлiм жҥйeciнe eнгiзу бoлca, eкiншiдe – мoдeльдeудiң фopмacын, әдiciн 

қoлдaнылaтын әpeкeтiнiң epeкшeлiгiн студенттepдiң икeмдiлiгiнe қapaй 

бaғыттaуды кӛpceтeдi [190].  

А.М.Новиков модельді сипаттай келе, оны негізгі нысан туралы жаңаша 

ақпарат беретін, танымдық мақсатқа таңдалған немесе қайта жасақталған 

қосымша нысан ретінде қарастырады [191].  

В.А.Штоффтың айтуынша, модель – зерттеу нысанын бейнелеп, 

шығаратын және сол нысанның орнын басып, жаңа ақпарат бере білетін, ойда 

бейнеленіп немесе материалды тҥрде іске асатын жҥйесі болып табылады [192]. 

М. Вaртофскийдің  «модель келешек іс-әрекетке бағдaрланған прототип. 

Модель мақсaтты іске aсыру және олaрды іске aсыратын қҧрaл-жaбдықтар 

болып тaбылaды» деп тҧжырымдайды [193]. 

Қазіргі заман ғылымында модель ҧғымын материалдық немесе 

тҧжырымдамалық жҥйе ретінде тҥсіндіреді: - біріншіден, қандайда бір формада 

тҥп нҧсқаның маңызды қасиеттері мен қарым-қатынасын  бейнелеп, кӛрсетеді; - 

екіншіден, нақты берілген мағынада  оның орнын басады; -ҥшіншіден, тҥп 

нҧсқа туралы жаңа ақпарат ҧсынады. 

Барлық материалдық немесе заттық модельдерде тҥп нҧсқаның орнын басу 

сәйкес қҧрылымның мінез-қҧлқы мен қызмет ҧқсастығы есебінен жҥзеге 

асырылады. 

 «Модель» ҧғымы «модель қҧру» ҧғымымен тығыз байланысты. 

Модель қҧру  – бҧл теориялық танымның маңызды категорияларының бірі, 

теориялық деңгейде тҥрлі белгілер, абстрактілік модельдер, эксперименталдық 

деңгейде – пәндік модельдер қолданылатын процестер мен қҧбылыстарды 

зерттеудің жанама әдісі, сондықтан педагогикалық зерттеулерде модельді қҧру 

және оны қолдану кеңінен пайдаланылуда. Маманды кәсіби даярлау моделі 

жалпы тҥрде болашақ маманның кәсіби іс-әрекетіне қажетті меңгерілетін білім 

кӛлемі мен оның қҧрылымының, маман ретіндегі кәсіби қасиеттер мен 

дағдылардың жалпы тҥрде сҥлбелік ӛрнектелуі  деп тҥсінуге болады.  

Жоғарыда айтылған ой пікірлерді тҧжырымдай келе, маман моделі 

қҧрылымы мен мазмҧнын ҥш бӛлікке бӛлуге болады: зерттелетін маман іс-

әрекеті ӛтетін әлеуметтік-кәсіби фон, мамандардың іс-әрекеттерінің негізгі 

аспектілері, мамандардың іс-әрекеттерінің психологиялық-педагогикалық 

сипаттары. Ал маман моделін қҧру келесі мақсаттарға табысты қол жеткізуді 

қамтамасыз етуге бағытталған: 

- маманның кәсіби әлеуметтік іс-әрекеті мазмҧны мен оны орындаудағы 

білім, іскерлік, дағдылар мен тҧлғалық сапаларды сипатын талдау; 

- білім беру мазмҧнын жобалау ҥшін негізделген бағдарлар мен 

критерийлерді анықтау, қажетті білім, іскерлік және дағдыларды қалыптастыру 

мен болашақ маманның тҧлғалық сапасын дамытуды қамтамасыз ететін оқу-

тәрбие ҥдерісін ҧйымдастыруда тәжірибелік іске асырылуы; 

- кәсіби даярлау сапасы мен ЖОО бітірушісінің тҧлғалық дамуы 

деңгелерінің барынша осы модель талаптарымен сәйкестігін қамтамасыз ету; 
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- ЖОО имиджі мен оның бітірушілеріне берілетін дипломның беделін 

қалыптастыру, оны бітірушілердің  еңбек нарығындағы бәсекеге қабілеттілігін 

қамсыздандыру [191]. 

Зерттеу жҧмысы барысында болашақ ағылшын тілі мҧғалімдерінің 

мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін біртҧтас жҥйе ретінде 

мәдениетаралық қарым-қатынасты оқытуда қалыптастыру моделін қҧрдық. 

Модель болашақ ағылшын тілі мҧғалімдерінің кәсіби білімді меңгеру 

ерекшеліктерін ескерумен қатар, олардың кәсіби және тҧлғалық ӛсуіне жағдай 

жасайды. Кәсіби оқытуды мәдениетаралық қарым-қатынас мән-мәтінінде қҧру 

болашақ ағылшын тілі мҧғалімдерінің мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілігінің қалыптасуына негіз болады. 

Болашақ ағылшын тілі мҧғалімдерінің мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілігін  қалыптастырудың моделі қҧраушы бӛліктерге, компоненттерге, 

ішкі жҥйелерге бӛлінетін біртҧтас жҥйе ретінде қарастырылады. Сонымен 

қатар, ол: болашақ ағылшын тілі мҧғалімдерінің мәдениетаралық 

коммуникативтік қҧзыреттілігін  қалыптастырудың теориялық-әдіснамалық 

тәсілдері мен ҧстанымдарын нақтылау, мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттіліктің мәні, компоненттерінің мазмҧндық толықтырылуы мен 

педагогикалық шарттарын анықтау; болашақ ағылшын тілі мҧғалімдерінің 

мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін  қалыптастыруды ықпалды 

ҧйымдастыру (кезеңдері, технологиялары, әдістері, формалары, орталары); 

оның критерийлері мен кӛрсеткіштерін анықтау, оның қалыптасуының деңгейін 

бағалау ҥшін диагностикалық әдістемелерді іріктеу, оқыту бағдарламаларына 

тҥзетулер ендіруді қамтиды.   

Болашақ ағылшын тілі мҧғалімдерінің мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілігін  қалыптастыру моделінің мақсаты олардың мәдениетаралық 

коммуникативтік қҧзыреттілікке қабілеттілігін де қалыптастыруды кӛздейді: 

студенттердің мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігінің мәні мен 

мазмҧнын тҥсінуі; студенттің ӛзінің мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілігін қалыптастыруға ҧмтылысы, ден қоюы. 

Студент болашақ кәсібін меңгерудегі ӛз мақсаттарының нақтылығын 

саналы тҥрде танумен қатар, қойылған мақсаттардың тҧлғаның мҥмкіндіктері 

мен қабілеттеріне қаншалықты сәйкес келетіндігін тҥсініп, таңдалған мақсатқа 

жетуде бірбеткейлік танытуы тиіс.  

Оқыту ҥдерісінде студенттердің білім деңгейлері мен ерекшеліктерін 

ескеру. Зерттеу проблемасына сәйкес жеке (индивидуальдық) тәсілді пайдалану 

келесідей бірнеше себептерге байланысты. Біріншіден, мәдениетаралық 

коммуникативтік қҧзыреттілікті қалыптастыру барысында алдымен 

студенттердің коммуникативтік қабілеттерінің деңгейлерін ескеру талап 

етіледі. Екіншіден, жеке тапсырмалар мен жобалар тақырыптарын қҧруда 

студенттердің қызығушылықтары мен бейімділіктерін, олардың 

қызығушылықтарын арттыратын іс-әрекеттер тҥрлерін  ескермеуге болмайды. 

Егер тақырып қызықсыз әрі кәсіби тҧрғыда маңызды болмаса, тапсырманы 

орындау сапасы тӛмен болуы ықтимал. Ҥшіншіден,  болашақ ағылшын тілі 

мҧғалімдерінің мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін табысты 
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қалыптастыру ҥшін студенттердің мотивтері мен мақсаттарын зерттеп, сапалы 

деңгейде ескеру, әрі коммуникативтік іс-әрекеттің эмоционалдық тҧлғалық-

мәнді мотивациясын қалыптастыру қажет.  

Біріншіден, бірқатар әлеуметтік жағдайларда ағылшын тілі адамдармен 

қарым-қатынас қҧрудың басты қҧралы болу мҥмкіндігі оқытудың 

қосжақтылығын анықтайды: бір жағынан мәдениетаралық қарым-қатынасты 

оқыту мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігі қалыптасқан ағылшын 

тілі мҧғалімдерін даярлау талап етіледі. Екіншіден, мәдениетаралық қарым-

қатынасты оқытудың тілді меңгеруге байланысты ӛзіндік ерекшеліктері бар. 

Осыған байланысты ағылшын тілін оқыту ҥдерісіне ықпал ететін объективті 

және субъективті факторлар бар. Мәдениетаралық қарым-қатынастыоқыту А.А. 

Леонтьевтің тҧлғалық-іс-әрекеттік теориясына негізделген оқыту әдістерін 

таңдауға байланысты [19]. 

Сонымен қатар, ағылшын тілін меңгеру ҥдерісіне оқу жҥктемесінің кӛлемі, 

мәдениетаралық қарым-қатынастыоқыту бойынша апталық сағат саны, топтағы 

студенттер саны, сабақ уақытында студенттердің сӛйлеу ҧзақтығы, оқулықтар 

мен анықтамалық әдебиеттер сияқты объективтік факторлар әсер етеді.   

Мақсат – маңызды педагогикалық категориялардың бірі. Ол адам іс-

әрекетінің тәсілдері мен сипатын анықтап, жҥйе қҧрушы факторы сапасында, 

тҥрлі элементтерді анықталған жҥйеге кіріктіруші ретінде кӛрінеді. Мақсат 

мазмҧны кӛп жағдайда оның іске асырылуы, орталары шартымен анықталады. 

Аталған модель: нақты мақсатқа бағытталуымен – болашақ ағылшын 

тілі мҧғалімдерінің мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін  «Болашақ 

маманның мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін қалыптастырудың 

негіздері» атты элективті курс сабақтарының барысында қалыптастыру; 

модельдің барлық блоктары мен ішкі элементтері ӛзара байланысты, әрі 

анықталған мағыналық жҥктемеге ие және болашақ ағылшын тілі 

мҧғалімдерінің мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін  

қалыптастыруға, яғни нәтижеге жҧмыс жасайды, бҧл оның тұтастығымен 

ерекшеленеді.  

Маман моделін қҧру бҥгінгі кҥні ӛзекті мәселе болып табылады, оның бір 

себебі қазіргі кезде мемлекеттік кәсіби білім беру стандарттарында міндетті 

компоненттер саны азайтылып, кӛптеген білім беру мазмҧнына қатысты 

мәселелерді шешу жоғары оқу орнының қҧзырына берілуде. Оның себептері: 

- стандарттар нақты әлеуметтік-мәдени жағдайларда жасалады, ал 

сәйкесінше іскерлік сипаттары стандарттың жасалу уақыты аралығына тәуелді; 

- қазіргі әлем жылдам ӛзгеруде, сондықтан алдағы уақытта қоғамның 

нақты талаптары мен маман моделін қҧру, білім беру мазмҧнын ҧдайы 

жетілдіру мен жаңартудың қажеттілігі  кҥн сайын ҧлғаюда. 

Зерттеу жҧмысымыздың мазмҧнына сәйкес біз болашақ ағылшын тілі 

мҧғалімдерінің мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін 

қалыптастыруға бағытталған әрекеттерінің деңгейлік сипаттамасын, яғни әр 

компоненттің деңгейлерге қатысты критерийлерін сипаттауды жӛн кӛрдік. 
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Мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттіліктіңмaзмҧндық 

сипаттамасын зерттеу арқылы оның ҥш кoмпoнeнтi epeкшeлeндi: 

мотивациялық, мазмҧндық, іс-әрекеттік.  

Мотивациялық - білім алушылардың шетел тілін оқуға деген мотивациясы, 

басқа елдер мен халықтардың тілі мен мәдениетін қабылдау мен тҥсінуге деген 

ынтасы, басқа мәдениет ӛкілдерінің қимыл қозғалысы мен ым-ишара қарым-

қатынасындағы білімге деген қҧштарлығының болуын кӛрсетеді. 

Мазмұндық - білім алушылардың елтану білімдері, қарым-қатынастың 

вербальды және вербальды емес қҧралдары, мінез-қҧлық нормалары мен 

ережелерін біліп тану, студенттердің тҧлғалық сапалары мен басқа халықтардың 

тілі мен мәдениетін қабылдауға деген толеранттылығы мен қҧндылық 

бағдарының болуын меңзейді. 

Іс-әрекеттік – іс-әрекетте мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілікті 

кӛрсетуге деген даярлығы, яғни мәдениетаралық ӛзара әрекеттесуде тҥрлі 

жағдайларда ӛзін дҧрыс ҧстай білу мен тиімді қадамдар жасай білу 

дайындығының болуын, шығapмaшылық ic-әpeкeт (шығapмaшылық жoбa) 

әдicтepiн меңгеру, ӛз бeтiншe қарым-қатынас әpeкeттepін жocпapлaу мeн кәciби 

ic-әpeкeттepдiң нәтижeлiлiгiн кӛpceтeдi. 

Студенттердің мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін 

қалыптастыруға бағытталған әрекеттерінің деңгейлік сипаттамасын тӛмендегі 

кестеде кӛрсеттік (кесте 5). 

 

Кесте 5 - Болашақ ағылшын тілі мҧғалімдерінің мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған әрекеттерінің деңгейлік сипаттамасы 

 

Деңге

йлері 

Компоненттері Сипаттамасы 

1 2 3 

Т
ӛ
м

ен
  

Мотивациялық  Кӛп жағдайда басқалармен тиімді қарым-қатынас 

әрекетін іске асыра алмайды немесе 

мәдениетаралық қарым-қатынас ҥдерісіне 

абсолютті бейқамдық білдіреді. Ӛзін мәдениеттер 

диалогының субъектісі ретінде  қарастырмайды 

және мәдениетаралық қҧзыреттілік оның кәсіби 

міндеті деп ойламайды. Әрекетті ҧйымдастыруға 

талпынысы тӛмен сипат алады. Мәдениетаралық 

қарым-қатынасқа еш қызығушылық танытпайды, 

яғни немқҧрайлы қарайды. Мәдениетаралық 

қарым-қатынасқа қажетті коммуникативтік 

іскерліктер мен дағдыларды меңгеруге жеткілікті 

дәрежеде жауапкершілікті танытпайдықабылдауға 

деген толеранттылығы мен қҧндылық бағдарының 

болуын меңзейді. Заманауи технологияларды 

пайдалануға деген қҧштарлығы тӛмен 
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5 – кестенің жалғасы 

1 2 3 

 Мазмҧндық  Жеке басының коммуникативтілік сапасы 

кӛрсетілген  контекстке сай емес, ӛзін-ӛзі бағалай 

алмайды. Коммуникативтік қабілет санатындағы 

ҧстанған бағыттылықтың мән-мазмҧнын, 

функциясын жетік білмейді.Мәдениетаралық 

қҧзыреттілікті қалыптастыруға, заманауи 

технологияларды пайдалануға қажетті білімдері 

жеткіліксіз және ҥстіртін 

Іс-әрекеттік Қарым-қатынас ҥдерісінде серіктеске, оның 

әрекетіне бағдарлануы тӛмен. Серіктестің 

әлеуметтік жағдайын, дара ерекшеліктеріне мән 

бермейді.Заманауи технологияларды пайдалану 

іскерлігі ӛте тӛмен. Толыққанды мәдениетаралық 

қарым-қатынас жҥргізуге бағытталған іс-

әрекеттері мҥлдем қалыптаспаған 

Қ
ан

ағ
ат

та
н

ар
л
ы

қ
 

Мотивациялық  Мәдениетаралық қарым-қатынас әрекеттері 

тҥрлерін жете меңгергенімен, оларды іске асыруда 

талпынысы тӛмен. Әрекетті ҧйымдастыруда 

вербальды емес қарым-қатынас қҧралдарын толық 

меңгермеген. Кәсіби ынтасы жеткіліксіз сипат 

алады. Мәдениетаралық қарым-қатынас орнатуға 

қызығушылығы тӛмен және қажетті 

коммуникативтік іскерліктер мен дағдыларды 

меңгеруге жеткілікті дәрежеде жауапкершілікті 

танытпайды  

Мазмҧндық  Вербальды емес қарым-қатынас қҧралдарын 

меңгерген, оларды іске асырудағы іскерлігі мен 

дағдысы кӛбінесе заманауи технологиялар арқылы 

асырылады. Мәдениетаралық қарым-қатынас 

талаптарына сай мінез-қҧлық нормалары, 

ережелері, қосарлы білімі, іскерлігі мен дағдысы 

гностикалық сипат алады. Мәдениетаралық 

қҧзыреттілікті қалыптастыруға қажетті білімдері 

жеткілікті дәрежеде терең емес, жҥйелі емес 

Іс-әрекеттік Қосарлы білім, іскерлік пен дағдылардың кӛрініс 

табуы, олардың іске асырылуы қанағаттанарлық 

сипат алады. Толыққанды мәдениетаралық қарым-

қатынас жҥргізуге бағытталған іс-әрекеттері 

жеткілікті дәрежеде қалыптаспаған. Қарым-

қатынас жасауда заманауи технологияларды 

пайдалану іскерлігі жеткіліксіз. 
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5 – кестенің жалғасы 

 

1 2 3 
Ж

о
ға

р
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Мотивациялық Мәдениетаралық қарым-қатынасқа белсенді әрі 

шығармашылық қызығушылық танытады. 

Мәдениетаралық қарым-қатынастың әлеуметтік 

мәнін терең тҥсінеді. Мәдениетаралық 

коммуникациялық әрекет тәсілдерін меңгеру 

ынтасы жоғары. Қҧзыреттілік әрекеттерін, 

заманауи технологияларды білуге талпынысы 

жоғары. Мәдениетаралық қҧзыреттілікті 

қалыптастырудың тиміді әдістері мен тәсілдерінің 

бастамашысы әрекетін ӛз жауапкершілігіне алады  

Мазмҧндық  Қарым-қатынастың атқаратын функцияларын жетік 

меңгерген. Мәдениетаралық қҧзыреттілік 

әрекеттерін меңгерген. Объективті қҧбылыстардың 

субъективті кӛрінісі орын алады, заманауи 

технологияларды пайдалану туралы білімі жоғары. 

Мәдениетаралық қҧзыреттілікті кӛрсетуге қажетті 

терең әрі мобильды білімді толық меңгерген 

Іс-әрекеттік Коммуникативтік актілерді меңгерген және оларды 

ӛз әрекетінде жҥзеге асыра алады. Вербальды емес 

қарым-қатынас қҧралдарын толық меңгерген, әдіс-

тәсілдерді кәсіби мақсатқа пайдалануға 

байланысты қҧзыреттілік орын алады. 

Мәдениетаралық қарым-қатынасжҥргізу мен 

заманауи технологияларды қолданудағы 

іскерліктерін жоғары дәрежеде меңгерген 

 

Зерттеу жҧмысының алдыңғы тармақшаларында зерттеу тақырыбына 

қатысты бірқатар жҧмыстарға талдау жасалынған болатын. Қарастырылған 

авторлар пікірлері және олардың кӛзқарастары студенттердің мәдениетаралық 

коммуникативтік қҧзыреттілігін қалыптастыру жолдарын айқындап берді. 

Әйтсе де, студенттердің мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттіліктерін 

қалыптастыру бірден жҥзеге асып кетпейді, ол біртіндеп бір-бірімен сабақтасып 

келетін бірнеше қадамдармен жылжып отырады.  

Зерттеу жҧмысының барысында студенттердің мәдениетаралық 

коммуникативтік қҧзыреттілігін қалыптастырудың негізгі қадамдары 

айқындалып, оларға сипаттама берген дҧрыс. Сонымен, студенттердің 

мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін қалыптастырудың алғашқы 

қадамы – бҧл тҥрлі мәдениеттерге қарай мақсатты қызығушылық болып 

табылады. Бҧл орайда, ӛзге ҧлт ӛкілдерінің тілі мен діні, мәдениетіне, салт-

дәстҥрлері мен әдет-ғҧрыптарына, қимыл, ым-ишара қарым-қатынасына, 

адамның басқа мәдениетке деген шынайы тҧрақты қызығушылығы аса қажет. 
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Студенттің мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін қалыптастырудың 

келесі қадамы – нақты мәдениеттің мазмұндық сипаттары мен 

ерекшеліктерінтану нәтижесінде мәдени ерекшелік пен даралықты бағалайды. 

Мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілікті қалыптастырудың келесі, 

қадамы мәдениетаралық ӛзара әрекеттесуді танып білумен байланысты. 

Сонымен қатар, қоршаған тіл мен мәдениетті тану ҥдерісінде білім алушы 

мәдениетаралық іс-әрекеттің жалпы сипатын, ондағы әрбір қатысушының 

ӛзіндік бағасын сезінеді. Яғни, «басқаны» мойындауға негізделген тӛртінші 

қадамды орындайды. Мәдени әлемнің кӛп қырлылығын мойындаудан оны 

қабылдауға кӛшу студенттің мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін 

қалыптастырудың келесі қадамы болып отыр. Бҧл адамның ӛз айналасындағы 

шындықты мәдени тҥрліліктің табиғи және талассыз жағымды бағасы есебінде 

қабылдайтындығын білдіреді.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 12 - Студенттің мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін 

қалыптастыру қадамдары 

мәдениеттерге қарай мақсатты 

қызығушылық таныту 
1 ҚАДАМ 

2  ҚАДАМ 

3  ҚАДАМ 

4 ҚАДАМ 

мәдениеттің мазмҧндық сипаттары мен 

ерекшеліктерін білу 

 
мәдениетаралық ӛзара әрекеттесуді танып білу 

басқа тілді, мәдениетті мойындау 

 

Мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттіліктің қалыптасу 

қадамдары 

 

5 ҚАДАМ 

6 ҚАДАМ 

7 ҚАДАМ 

басқа тілді, мәдениетті қабылдау 

 

басқа мәдениеттерге, қҧндылықтарға, кӛзқарастарға, 

коммуникативтік іс-әрекеттергеашықболу 

 

қимыл, ым-ишара қарым-қатынасынбілу мен 

оны тиімді жҥзеге асыра білу 

8 ҚАДАМ 

 

мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілікті, кӛпмәдениетті әлемдіигеру 
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Басқа мәдениеттерге, қҧндылықтар мен кӛзқарастарға ашықтық қана адам 

дамуындағы алдыңғы қадамдарының нәтижесі ретінде мәдениетаралық қарым-

қатынаста қимыл, ым-ишара қарым-қатынасын білу мен оны мәдениетаралық 

қарым-қатынаста жүзеге асыра білуді арттырады. Бҧл жетінші қадам болып 

табылады. 

Әрине, мәдениетаралық іс әрекетке араласу барысында қарым-қатынастың 

вербальды және вербальды емес қҧралдарын меңгеру маңызды екені анық, 

әсіресе кез-келген ҧлт ӛкілдерімен сӛйлесу кезінде қимыл-қоғалыс, ым-ишара, 

дене-тҧрысы, кӛзбен контакт жасау бәрі де бірге қатар жҥретіні белгілі, сол 

себепті оларды жетік меңгеру ҥлкен маңызға ие.  

Ал енді сегізінші, яғни ақырғы қадам – мәдениетаралық коммуникативтік 

құзыреттілікті,көпмәдениетті әлемді игерумен байланысты болады. 

Бҧл қадам барысында тҧлға тҥрлі мәдениет ӛкілдерімен тығыз байланыс 

орната отырып, мәдениетаралық коммуникациялық іс-әрекетке еш қиындықсыз 

тҥсіп, қысқаша айтқанда кӛпмәдениетті әлемді меңгеруге дайын болады әрі 

мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігі қалыптасқан тҧлға болып 

қалыптасуына мол мҥмкіндік туады. Осындай ӛзара әрекет тҥрлі мәдени топ 

ӛкілдерінің адекватты ӛзара тҥсінісуі мен рухани бір-бірін байытуын 

қамтамасыз етеді.  

Жоғарыда сипатталған мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілікті 

қалыптастыру қадамдарының функционалдық мҥмкіндіктерін және оның ӛсу 

динамикасы суретте кӛрсетілген (сурет 12). 

Жоғарыдағы суретте кӛрсетілгендей студенттің мәдениетаралық 

коммуникативтік қҧзыреттілігін қалыптастыру қадамдары тҧлғаның ӛзіндік 

ҧлттық болмысынан бастау алған сапаларының біртіндеп мемлекеттік, ҧлттық, 

кейіннен әлемдік деңгейде кӛрініс табуына жетелейді.  

Аталған қадамдардың жасалуы студенттердің мәдениетаралық 

коммуникативтік қҧзыреттілігін қалыптастыру ҥрдісінің жҥзеге асуы 

орындалады. Бҧдан, біз студенттердің мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттіліктерін қалыптастыру ҥрдісі ҥлкен жҧмысты, еңбекқорлық пен 

жауапкершілікті қажет ететін ҥрдіс екеніне кӛз жеткізідік. 

Сонымен, сипатталған мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілікті 

қалыптастыру қадамдарын жҥйелеп, қорытындылайтын болсақ, ең алдымен 

болaшaқ мҧғaлiмнiң мотивaциясы болуы тиiс. Оның нeгiзiндe болaшaқ 

мҧғaлiмнiң мәдениетаралық ӛзара әрекеттесудің мaзмҧндық жҥйeсi 

қaлыптaсaды. Соңындa болашақ ағылшын тілі мҧғaлiмiнiң мәдениетаралық 

коммуникативтік қҧзыреттілігі қaлыптaспaқ.  

Болашақ ағылшын тілі мҧғалімдерінің мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілігін қалыптастырудың қҧрылымдық-мамҧндық моделін қҧру 

педагогикалық шарттарды айқындаумен сипатталады. 

«Педагогикалық шарттар дегеніміз - қойылған міндетке жеткізуді 

қамтамасыз ететін оқыту мазмҧны және ҧйымдастыру тҥрлерінің обьективті 

мҥмкіндіктері мен оларды жҥзеге асырудың материалдық мҥкіндігінің 

жиынтығы» деген анықтама беріледі [191].  
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Педагогикалық шарттар ҧғымы оқыту мен тәрбиелеудің мақсат-

міндеттерін, мазҧнын, әдістері мен ҧйымдастыру тҥрлерін қарастырады. 

Сондықтан да «педагогикалық шарт» ҧғымын дидактикалық мақсатқа жеткізуге 

арналған мазмҧн мен әдіс-тәсілдердің элеметтерін мақсатты тҥрде таңдау, 

қҧрастыру және пайдалану деп тҥсіндірілген.  

Тәрбиені ҧйымдастырудың педагогикалық шарттарына: мақсат, міндет, 

мазмҧн, әдіс-тәсілдер, амал-қҧралдар және нәтиже жатады. Сонымен қатар 

тәрбиеге ықпал етуші шарттары да (мотивациялық, кадрлық, материалдық-

техникалық, ғылыми-әдістемелік, қаржылық, ҧйымдастырушылық, 

нормативтік, қҧқықтық және ақпараттық) қарастырған.  

Біз, ӛз зерттеуімізде ―педагогикалық шарттар‖ ҧғымын студенттердің 

мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін қалыптастыру мақсатында 

пайдаланамыз. 

Жоғарыда берілген жҧмыстарды қорытындылай келе, болашақ ағылшын 

тілі мҧғалімдерінің мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыретттілігін іске 

асырудың педагогикалық шарттарын тӛмендегіше айқындалды, яғни: 

- педагогикалық-психологиялық шарттар (болашақ ағылшын тілі 

мҧғалімдерінің кәсіби сапалары, студенттердің мақсаттары мен мотивтері), 

оқыту мазмҧны («Болашақ маманның мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілігін қалыптастырудың негіздері» атты элективті курсы, 

«Communication club» ҥйірмесінің мазмҧны);  

- ҧйымдастыру шарттары (білім беру ҥдерісінің материалдық техникалық 

жарақтандырылуы, студенттердің аудиториялық және аудиториядан тыс 

жҧмыстарының ҥйлесімділігі);  

- дидактикалық шарттар (дидактикалық ҧстанымдарды сақтау; мақсатқа 

сәйкес оқыту формалары мен әдістерін таңдау) тҧрады. Осы пeдагогикалық 

шарттар болашақ мҧғалімдердің мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілігін қалыптастыру моделін тиімді іске асыруға сeптігін тигізeді. 

Жоғары аталған педагогикалық шарттар негізінде біз болашақ ағылшын 

тілі мҧғалімдерінің мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін 

қaлыптacтыpудың қҧрылымдық-мазмҧндық мoдeлiн қҧрдық.  

Бoлaшaқ ағылшын тілі пәні мҧғалімдерінің мәдениетаралық 

коммуникативтік қҧзыреттілігін қaлыптacтыpудың қҧрылымдық-мазмҧндық 

мoдeлiндe мaқcaт, мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілікті 

қaлыптacтыpудың әдicнaмaлық тҧғырлары мен ҧcтaнымдapы, қҧpылымдық 

кoмпoнeнттep мен қaлыптacтыру фopмaлapы, әдicтepi, қҧралдары мен 

педагогикалық шapттapы кӛрініс тапқан. 

Ендігі жерде біз ӛзіміздің студенттердің, яғни болашақ ағылшын тілі 

мҧғалімдерінің мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін 

қaлыптaстырудың қҧрылымдық-мазмҧндық модeлiн 13-сурeттe бeйнeлeймiз.  
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Сурет 13 – Болашақ ағылшын тілі мҧғалімдерінің мәдениетаралық 

коммуникативтік қҧзыреттілігін қалыптастырудың қҧрылымдық-мазмҧндық 

моделі 

Мақсаты:Болашақ ағылшын тілі мҧғалімдерінің мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілігін қалыптастыру 

Әдіснамалық тҧғырлар:қҧзыреттілік, тҧлғалық бағдарланған,диалогтық, мәдениеттану тҧғыры, жҥйелілік  

Қағидалар: кӛптілділік, сабақтастық, мәдениеттер диалогы мен ӛркениет, креативтілік, мәдени тҧтастық 

 

 

Қағидалар:Кӛптілділілік, Сабақтастық, Даралану және тҥрлену, Креативтілік, Мәдени -тҧтастық 
 

Мотивациялық 

 

Мазмҧндық 

 

Іс-әрекеттік 

студенттердің шетел тілін оқуға деген мотивациясы, 

басқа елдердің тілі мен мәдениетін қабылдау мен 

тҥсінуге деген ынтасы, басқа мәдениет ӛкілдерінің ым-

ишара қарым-қатынасындағы білімге, заманауи 

технологиялар туралы білімге деген қҧштарлығының 

болуы 

білім алушылардың елтану білімдері, қарым-

қатынастың вербальды және вербальды емес 

қҧралдары, мінез-қҧлық нормалары мен ережелерін 

біліп тану, тҧлғалық сапалары мен басқа халықтардың 

тілі мен мәдениетін қабылдауға деген толеранттылығы 

мен қҧндылық бағдарының болуын 

меңзейді іс-әрекетте мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілікті 

кӛрсетуге деген даярлығы, яғни мәдениетаралық ӛзара 

әрекеттесуде тҥрлі жағдайларда ӛзін дҧрыс ҧстай білу мен 

тиімді қадамдар жасай білу дайындығының болуы, заманауи 

технологияларды пайдалана отырып қарым-қатынас жасай 

білуі 
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Жҧмыс формалары 

Пeдaгoгикaлық шapттap 

- педагогикалық-психологиялық шарттарҧйымдастыру шарттары 

дидактикалық шарттар 
 
 
 
 

 
 

 

 

Білім мазмҧнында 

- Оқу сабақтарында: (дәрістер, семинар 

сабақтарында); 

- СӚЖ, СОӚЖ жҧмыстарында 

- Зерттеу жҧмыстарында 

- «Болашақ маманның кӛпмәдениетті тҧлғасын 

қалыптастырудың негіздері» элективті курс 

 

 

Тәрбие мазмҧнында 

- Кураторлық сағат 

- Мәдениетаралық, топаралық диалогтар 

- Дӛңгелек ҥстел, диспут,дисскуссия, 

тренинг 

- «Communication club» ҥйірмесі 

 

Нәтиже: білім, қарым-қатынас және іскерлік негізінде жеке адамның мәдениетаралық 

қарым-қатынасты қҧра білу, этникалық кӛп тҥрлі қоғамдағы мінез-қҧлықты айқындай білу, 

тҥрлі елдер мен халықтардың мәдени-тарихи және әлеуметтік тәжірибелерін қабылдай 

алатын, қимыл қозғалысы мен ым-ишара қарым-қатынасын жетік меңгерген жеке адамның 

қабілеті. 

 

Қҧралдар: МЖМБС, оқу бағдарламаларымен оқу жоспарлары, оқу қҧралдары, дидактикалық материалдар, 

мультимедиялық бағдарламалар, Podcast, Case Study, Framingзаманауи технологиялары 

Формалары:тәжірибелік сабақтар, элективті курс, мультимедиялық кабинеттерде ӛтілетін сабақтар, СӚЖ, СӚӚЖ, 

СҒЗЖ 
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Мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілікті қалыптастыру ҥрдісін 

сипаттамас бҧрын, бҧл феноменнің критерийлері мен кӛрсеткіштеріне 

тоқталамыз. Әдебиеттерде «ӛлшем» және «кӛрсеткіш» ҧғымдарының анық, 

біркелкі анықтамасы кӛрсетілмеген. Осыған ҧқсас И.И.Монаховтың пікірі 

бойынша, «ӛлшем» - бҧл белгі, оның негізінде шынайы педагогикалық 

қҧбылысты, сапаны немесе ҥрдісті эталонмен салыстыруға, бағалауға болады 

[194].  

Отандық ғалым Ш.Т.Таубаева ӛлшем – білім алушыларды тәрбиелеу, 

оқыту, дамыту, қалыптастыруда жеткен жетістіктердің белгіленуін 

салыстыратын ғылыми негізделген эталондар кӛрсеткіші, – болып табылады,- 

деген анықтама берген. Автор сонымен қатар кӛрсеткіш – тҧлғаның даму 

ҥдерісін сипаттайтын деңгейі, оның оқытылуы, тәрбиелілігі визуальды 

бақылануы және білім алушының тәжірибесінде қалыптасқан білімі, дағдысы, 

іскерлігі, тәртібінің белгіленген мӛлшерде жҥзеге асырылуы, – деген анықтама 

берген [195]. 

Демек, ӛлшем – зерттеу объектісінің жағдайы, дамуы және қызмет ету 

деңгейі жайлы кӛрініс беретін оның сапалары, қасиеттері мен белгілері болып 

табылады. Ал, кӛрсеткіштер зерттеу объектісінің әр сапасы, қасиеті, белгісінің 

қалыптасу деңгейінің сандық және сапалық сипаттамалары, яғни критерийдің 

қалыптасу ӛлшемін кӛрсетеді. Сонымен, ӛлшемдер кӛрсеткіштер қатарымен 

ашылуы керек, олардың кӛріну белгісі бойынша критерий кӛрінісінің деңгейі 

жайлы тҥсінік аламыз. 

Зерттеу мәселесі бойынша жоғарыда аталған әдебиеттерді теориялық 

талдау негізінде, мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттіліктің ӛлшемдері 

мен кӛрсеткіштері жайлы ғалымдардың әртҥрлі кӛзқарастарын біріктіру 

негізінде және 1.1 тармақшада қарастырылған мәдениетаралық қҧзыреттілік 

анықтамалары мен оның қҧрылымына сҥйеніп, болашақ ағылшын тілі 

мҧғалімінің мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілік ӛлшемдері 

анықталды, әр ӛлшем мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілік 

кӛрсеткіштерімен нақтыланды.  

Мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілік ӛлшемі коммуникативтік 

іс-әрекет ҥрдісінде болашақ ағылшын тілі мҧғалімдерінің мәдениетаралық 

коммуникативтік қҧзыреттілігін жҥзеге асыруда ӛзіндік маңыздылықты 

анықтауға, олардың мазмҧнын айқындауға кӛмектеседі. Мәдениетаралық 

коммуникативтік қҧзыреттілікті дамытудың ӛлшемдері негізінде зерттеу 

феноменінің даму деңгейі анықталды. 

Критерийлерді айқындау маңызды ғылыми мәселелердің бірі. Әрбір 

ғылым ҥшін ӛтіліп жатқан ҥдерістер мен қҧбылыстарды бағалауды басшылыққа 

алуда критерийлер туралы сҧрақ маңызды болып табылады.  Осындай 

критерийлер негізінде ғана алдын-ала болжанған, педагогикалық іс-

әрекеттердің ең жақсы жетістіктері туралы қорытынды жасауға болады. 

Психологияда «критерий» - стандарт, эталон деп тҥсіндіріледі [190]. 

Критерий – «критерон» (грек тілінде) – бҧл пәндердің, қҧбылыстардың және 

тҥсініктердің жіктемесі негізіне жататын пән, қҧбылыс, белгінің бағасын 

анықтау ҥшін ӛлшем.  Критерий зерттелетін жҥйенің барлық компоненттері 
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арасында байланыс орнатуы, кӛрініс табуы жағдайында аталған феноменнің 

ӛрнектелуінің ҥлкен немесе кіші дәрежесі туралы талқылауға болатындай 

сандық және сапалық кӛрсеткіштерді ҥйлестіруі тиіс. Критерийлерге 

қойылатын негізгі талаптар: 

1) критерийлер ӛздері ӛлшем болатын қҧбылысқа адекватты болулары 

тиіс; 

2) критерийлер дидактикалық мақсаттарға сәйкес болуы тиіс, олардың 

және оқыту нәтижелерінің арасындағы байланысты сипаттаулары тиіс;  

3) критерийлер сандық талдауға қолдануға болатын тҥсініктерде 

ӛрнектелуі тиіс;  

4) критерийлер салыстырмалы тҥрде ӛлшеудің қарапайымдылығын, 

есептеудің жеңілділігін, қолдануға қолжетімділігі мен ыңғайлылықты 

қамтамасыз етулері тиіс;  

5) критерийлер кӛлемді ғана емес, білім, іскерлік және дағдылардың 

сапаларын, оқытудың формальды нәтижелерін ғана емес студенттердің 

шығармашылық жҧмыстарын да  бағалауға мҥмкіндік берулері тиіс. 

Болашақ ағылшын тілі мҧғалімдерінің мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілігі қaлыптacуының дeңгeйiн айқындауға жол ашатын кpитepийлepдi 

анықтауда мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттіліктің кoмпoнeнттepi 

мaзмҧны мен пcиxoлoгиялық-пeдaгoгикaлық іргелі зерттеу жҧмыстары мен 

зерттеу мәселесіне қатысты әдебиеттерге жҥpгiзiлгeн талдауларымыз бен 

тҧжырымдық ой қорытындыларымызды тірек еттік.  

Оқытудың ақырғы нәтижесі -  бҧл оқытудан кҥтілетін нәтижеге сәйкес 

студенттердің білуі, тҥсінуі, оқыту ҥдерісі соңында орындай алулары тиіс 

нәрсені анықтау.  

Студенттерді бағалауды, олардың мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілігінің қалыптастырылуы деңгейі бойынша іріктеуге мҥмкіндік 

береді. Біз болашақ ағылшын тілі мҧғалімдерінің мәдениетаралық 

коммуникативтік қҧзыреттілігінің қалыптасуының критерийлерін жасақтадық.  

Дҧрыс нысандалған оқытудың ақырғы нәтижелері: - оқу жағдайында 

қолжетімді; - студенттермен орындалатын; - бақыланатын мінез-қҧлық тҥрінде 

кӛрінетін; - ӛлшенетін; - сәйкес бағалау әдістері кӛмегімен бағаланатын болуы 

тиіс [194].  

Мoдeльдiң әpбip кoмпoнeнтi ҥшiн бaғaлaу кpитepийлepi жacaлды жәнe 

мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттіліктің  қaлыптacуының дeңгeйлepi 

aнықтaлды.  

Төмен  деңгей: Студент ӛз тҧжырымдаулары мен пікірлерін ағылшын  

тілінде жеткізуде қиналады, оқытылатын шетел тілі еліне байланысты елтану, 

мәдениеттану, лингвомәдениеттану материалдарын толық меңгермеген, қарым-

қатынас барысында бастамашылдық танытпайды, коммуникативтік міндетті 

толық шеше алмайды, қарым-қатынастың вербальды және вербальды емес 

фopмaлapын мeңгepудiң дағдылары жетілдіруді қажет етеді, ынталылық, 

еңбекқорлық пен креативтілікті қажет етеді. 

Орта деңгей: студент ағылшын тілінде сҧхбаттасуды іске асыра алады, 

талқыланған мәселе бойынша ӛз пікірі мен тҧжырымдауларын қиналыссыз 
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еркін білдіреді, бірақ ӛзінің және қарым-қатынастағы серігінің сӛйлеу 

мәдениетін бақылай отырып мәдениетаралық әрекет жасауға даяр емес, қарым-

қатынастың вербальды және вербальды емес фopмaлapын мeңгepудiң 

дағдылары қaлыптacқaнмен, ым-ишара қарым-қатынасындағы заманауи 

технологияларды жетік меңгермеген, тығырықтан, шиеленісті жағдайлардан 

шығуда қиындықтарға тап болады.  

Жоғары деңгей: студент серіктеспен әңгімелесу техникасын жоғары 

дәрежеде меңгерген (сӛйлесуді бастау, қолдау, ақпарат сҧрауды іске асыра 

алады, қарым-қатынастың әлеуметтік-мәдени нормаларын сақтайды: 

коммуникациядағы серіктестердің ӛзіне қатысты статусына (достармен 

сӛйлесудегі еркін стиль, қоғамдық орындарда, арнайы қабылдауларда, бӛгде 

адамдармен сӛйлесуде арнайы стиль)  тілдік орталарда тиімді пайдаланады, 

ритмикалық-интонациялық және лексикалық-грамматикалық аспектілерде 

ағылшын тілінің тілдік нормаларынан ауытқымайды, сӛйлесу қоры бай, 

коммуникацияның қойылған мақсатына сәйкес ӛз пікірін шынайы әрі сенімді 

тҥрде ағылшын тілінде жеткізуді шебер меңгерген. Қарым-қатынастың 

вербальды және вербальды емес фopмaлapын мeңгepудiң дaғдылapы 

aвтoмaттaндыpылғaн, aлынғaн aқпapaтқa сай қapым-қaтынac жасау 

қалыптасқан. Мәдениетаралық ынтымақтастыққа ӛте қабілетті және 

толерантты, ынталылығы мен еңбекқорлығы аса жоғары дәрежеде кӛрініс 

тапқан, қимыл қозғалысы мен ым-ишара қарым-қатынасында заманауи 

технологияларды пайдаланудың тиімді жолдарын жетік меңгерген. 

Бoлaшaқ ағылшын тілі мҧғалімдерінің мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілігін қалыптастыру мaқcaтынa aйқындaлғaн педагогикалық 

шapттapдың кeшeндi тҥpдe opындaлуын, ӛзapa бaйлaныcын жҥзeгe acыpa 

oтыpып, қoл жeткiзугe бoлaды. Демек, мҧнда oның мәдениетаралық 

коммуникативтік ic-әpeкeткe бeлceнe apaлacуы, мәдениетаралық қарым-

қатынасқа байланысты пәндерді меңгеру әдicтepiн ӛз бeтiншe игepуi мaңызды 

pӛл aтқapaды.  

Әзірленген модель болашақ ағылшын тілі мҧғалімдерінің оқу-тәрбие 

ҥдерісіне қамтылуын қамтамасыз етеді және болашақ ағылшын тілі мҧғалімінің 

мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін мәдениетаралық қарым-

қатынасқа байланысты пәндерді оқытуда қалыптастыру ҥдерісінің тиімділігін 

қамтамасыз етеді. 

Қорыта айтқанда, болашақ шетел тілі мҧғалімдерінің мәдениетаралық 

коммуникативтік қҧзыреттілігін қалыптастыру – қазіргі заман ӛркениетінің 

талабы. Ал осы студенттердің бойында мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілікті қалыптастыру ҥшін жоғарыда аталған мәселелерді ескерген жӛн 

және білім беру реформасы табысының басты ӛлшемі – тиісті білім мен білік 

алған еліміздің кез-келген азаматы әлемнің кез-келген елінде қажетке жарайтын 

маман болатындай деңгейге кӛтерілу болатынын естен шығармаған дҧрыс. 
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 2 БОЛАШАҚ АҒЫЛШЫН ТІЛІ МҦҒАЛІМДЕРІНІҢ 

МӘДЕНИЕТАРАЛЫҚ КОММУНИКАТИВТІК ҚҦЗЫРЕТТІЛІГІН 

ЗАМАНАУИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР НЕГІЗІНДЕ ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ 

ӘДІСТЕМЕСІ  

 

2.1 Жоғары оқу орнында болашақ ағылшын тілі мҧғалімдерінің 

мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін заманауи технологиялар 

негізінде қалыптастырудың мазмҧны  

Әрбір жоғары оқу орындары ӛз алдарында тҧрған міндеттер кешенін ӛз 

беттерінше шешеді. Жоғары оқу орындары іс-әрекетінің стратегиялық кез-

келген бағыты саланың ӛзекті мәселелерін шешуге негізделуі тиіс. Біздің 

тҧжырымдауымыз бойынша болашақ мҧғалімдерді кәсіби даярлайтын  жоғары 

оқу орындарын дамытудың негізгі стратегиялық қҧраушылары ғылым мен 

білім берудің қҧндылық бірлігін іске асырып, келесі міндеттерді анықтайды: 

- жоғары іскерлікті кәсіби педагогикалық ҧжымды қалыптастыру және 

қолдау; 

- оқу-тәрбие ҥдерісінің сапалық жетілдірілуін іске асыратын білім берудің 

заманауи әдістері мен технологияларын меңгеру; 

- білім беруді кҥнделікті қоғамдық практикамен барынша жақындату; 

- білім беру ҥдерісі мен ғылыми зерттеушілік іс-әрекеттің интеграциялық 

компоненті ретінде жоғары оқу орны ішіндегі ғылым мен білім беруді 

дамытудың қуатты материалдық техникалық базасын қҧру және ендіру; 

- студенттерді ғылыми-зерттеу жҧмысына тарту, ғылым, білім беру, 

педагогикалық ҥдерістердің интеграциясын қамтамасыз ету; 

- рухани-адамгершілік тәрбиені болашақ мҧғалімнің кәсіби кеңістігінің 

кеңеюін жаңғырту және қолдау; 

- болашақ мҧғалімдердің халықаралық деңгейде бәсекеге қабілеттілігінің 

бір сапасы ретіне олардың коммуникативтік әлеуеттерін ағылшын тіліндегі 

пәндерді оқытуда қалыптастыру. 

Білім беру бағдарламалары біліктіліктің Еуропалық аясымен 

ҥйлестірілген Дублин дескрипторларына және ҧлттық біліктілік шеңберіне 

сәйкес жасалады. 

Жҧмыс берушілермен байланыс, студенттермен және бітіруші 

тҥлектермен сҧхбаттасу, сауалнама жҥргізу, педагогикалық ҥдеріс нәтижелерін 

сараптау арқылы болашақ ағылшын тілі мҧғалімдеріне қойылатын талаптар 

мазмҧны анықталып,  «Ағылшын филологиясы» кафедрасына қарасты 

5В011900 – «Шетел тілі: екі шетел тілі» мамандығы бойынша болашақ 

мҧғалімдерді кәсіби даярлаудың педагогикалық стратегиясы жасалды.  

Педагогикалық стратегия – білім беру/оқыту нәтижелерін анықтайтын 

және оған конструкцияланған (қҧзыреттерге негізделген) білім беру 

бағдарламалары қҧралдарымен жетуге бағытталған білім беру бағдарламасы. 

5В011900 – «Шетел тілі: екі шетел тілі» мамандығы бойынша білім 

алушыларды даярлауда білім беру бағдарламаларының негізгі мақсаты:  

- отансҥйгіштік, Қазақстан Республикасы халықтарының достығы, әр тҥрлі 

мәдениеттерге, салт-дәстҥрлерге қҧрмет кӛрсету рухында тәрбиелеу; 
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- жалпы адамзаттық және әлеуметтік-тҧлғалық қҧндылықтарын қалыптастыру; 

- экологиялық, этикалық, қҧқықтық мәдениетті және ойлау мәдениетін 

қалыптастыру; 

- бакалаврды тілдік даярлау; 

- кәсіби қызметте қажетті іргелі білім, іскерлік және дағдыны қалыптастыру. 

- қоғамның әлеуметтік-экономикалық даму заңдылықтарын, Қазақстан 

тарихын, заманауи технологияларды, мемлекеттік тілді, ҧлтаралық қарым-

қатынас қҧралы ретінде орыс және шетел тілдерін білу негізінде әлеуметтік-

гуманитарлық білімді қамтамасыз ету; 

- кәсіби білімнің іргетасы ретінде психологиялық-педагогикалық және арнайы 

сипаттағы базалық білімді қамтамасыз ету. 

5В011900 – «Шетел тілі: екі шетел тілі» мамандығы білім бакалавры 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңын, «Қазақстан 

Республикасындағы балалардың қҧқығы туралы» білім беруге қатысты 

нормативтік-қҧқықтық актілер  негіздерді  білуі керек. Білім беру 

мекемелерінде педагог ағылшын тілінің маманы ретінде жаңа білім мен 

заманауи технологияларды пайдалану, оқу ҥрдісін ғылыми-әдістемелік тҥрғыда 

игеру,  заманауи бағыттағы мҧғалімдердің тәжірибесін ҥйрену; отандық және 

әлемдік ғылыми-техникалық прогрестің алдыңғы қатарлы ӛндірісіне қол 

жетістіктерді енгізу; заманауи жобаларды ойлап шығару мен жҥзеге асыру 

және жаңа инновациялық ӛндірістерді қҧруға кӛмек кӛрсету. 

Мамандарды әзірлеу оқу жоспары, білім стандарты және пән 

бағдарламаларына сәйкес жҥргізіледі.  

Білім беру бағдарламасын қоғам талабына сай ҧдайы жетілдіру, әлемдік 

жетекші жоғары оқу орындарының тәжірибесін отандық педагогиканың 

қҧндылықтарымен ҥйлестіре пайдалану ӛзекті мәселелердің бірі. Мамандықтың 

педагогикалық стартегиясы бір оқу жылына жасалатындығын ескерсек, жыл 

сайын оның қалыптасу механизмдері жетілдіріліп, болашақ ағылшын тілі 

мҧғалімдерінің ӛзгермелі қоғам жағдайына жылдам бейімделуі, кәсіби 

іскерліктілігінің жоғары деңгейде қалыптастырылуы мәселелері кҥн тәртібінен 

тҥспек емес. 

5В011900 – «Шет тілі: екі шет тілі» мамандығының  Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына (ҚР 

МЖМБС 6.08.075-2010) жҥргізген талдауымыз тӛмендегі нәтижені беріп отыр. 

Аталған мамандық бойынша білім бакалаврының білім деңгейіне қойылатын 

талаптардың ішінде, тіл мен мәдениеттің ӛзара байланысы, тілдің 

коммуникативтік табиғаты туралы тҥсінігі болуы, мәдениетаралық 

коммуникативтік қҧзыреттерді меңгеруі, коммуниканттардың әлеуметтік 

ерекшеліктерін ескере отырып қарым-қатынас орната білуі тиіс екені туралы 

айтылады. Нақтырақ айтатын болсақ, іс-әрекеттің арнайы тҥрі ретінде 

коммуникацияның ерекшеліктерін, «мәдениетаралық қарым-қатынас» 

тҥсінігінің мәні мен оның негізгі тҥрлерін білулері тиіс екені, сонымен қатар, 

коммуникативтік сӛз әрекетінің тҥрлері мен әдістерін пайдалануға,ӛзінің және 

қарым-қатынастағы серігінің сӛйлеу мәдениетін бақылауға, шетел тілінде 
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мәдениетаралық қатынас жағдайында ӛзінің елін, мәдениетін таныстыру 

бойынша біліктілігі болуы тиіс екендігі нақты кӛрсетілген [196]. 

Жҥргізген талдау нәтижелеріне келер болсақ, білім беру 

бағдарламасының негізгі бағыты шетел тілінің мҧғалімін даярлау 

болғандықтан, шетел тілі мҧғалімі шетел азаматтарымен, ӛзімен бірге жҧмыс 

жасайтын әріптестерімен міндетті тҥрде қарым-қатынасқа тҥседі, сол себепті 

тек тілді біліп қана қоймай, тілдің коммуникативтік табиғатын біліп, шетел 

тілінде мәдениетаралық қарым-қатынас жасай білуі тиіс екенін аңғаруымызға 

болады. 

5В011900 – «Шет тілі: екі шет тілі» мамандығы бойынша білім 

бакалаврының қҧзыреттеріне қойылатын талаптарын саралай келетін болсақ, 

пәндік қҧзыреттерге,  оның ішінде, коммуникативтік, яғни қазақ, орыс және 

шетел тілдері, қарым-қатынас технологиясы, коммуникативтік стратегия 

саласындағы білімдерді меңгеру, кӛпмәдениетті қоғамдағы қарым-қатынас, 

педагогикалық ынтымақтастыққа қабілетті және толерантты болуын алға 

тартады.   

Аталған мамандық бітірушісі кәсіби қҧзыреттер шеңберінде, оның ішінде 

білімдік қызмет саласында оқушылардың шетел тілін мәдениетаралық қатынас 

қҧралы ретінде меңгеру қабілетін дамытуға бағытталған кәсіби қызметін 

психологиялық және әдістемелік тҧрғыдан дҧрыс жҥзеге асыруы, ақпараттық 

коммуникациялық технологияларды тиімді пайдалануы, шетел тілін оқытудың 

әдістемелік проблемасы мәдениетаралық қарым-қатынас қҧралы ретінде, 

мәдениетаралық қарым-қатынасмән-мәтінінде шеттілдік білім берудің әдістері 

мен қағидаларын білуі тиіс екені қҧжатта айдан анық кӛрініп тҧр.  

Сонымен қатар, білім беру стандартында болашақ шетел тілі мҧғалімі 

оқушылардың бойында шетел тіліне мәдениетаралық қарым-қатынас ортасы 

ретінде оң кӛзқарас қалыптастыру және жалпыадамзат мәдениетінің 

дамуындағы ҧлттық мәдениеттердің жетістіктерін дәріптейтін қасиетін 

дамытатын біліктілігі болуы туралы сӛз етіледі. 

Мамандықтың мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартында 

шеттілдік білім беру әдіснамасын меңгеру, оның қҧрылымдық 

компоненттерінің ішінде мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттерді 

меңгеру, сонымен қатар аталған қҧжатта тҥйінді сӛздердің бірі шеттілдік білім 

беру айрықша белгіленіп отырғаны кӛзімізге бірден тҥсті. Сол себепті, бізге 

отандық ғалым, профессор С.С. Қҧнанбаеваның «Қазіргі шеттілдік білім 

берудің теориясы мен практикасы» атты еңбегін зерделеу ҥлкен 

қызығушылығымызды тудырды [23]. 

С.С. Қҧнанбаеваның аталған еңбегі шет тілдік және кӛптілдік білім 

берудің когнитивті – лингвомәдени әдіснамасы мен теориясы мәдениетаралық 

қҧзыреттілікті қалыптастырудың әмбебап ғылыми-теориялық негізі болып 

табылады. Шеттілдік білім беру сапасының жоғары болуы қазіргі заман талабы. 

Бҧл ретте, ғалым ӛзінің еңбегінде: «Мыңжылдық тоғысындағы әлемде болып 

жатқан әлеуметтік-экономикалық ӛткелдер шетел тілін меңгеру деңгейі мен 

сапасына жоғары талап қоя білді, ол шеттілдік білім беру сапасын қайта 

қарауды, әдістеме ғылымын және шетел тілін оқыту технологиясын тҥбегейлі 
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тҥрде ӛзгертуді, жаңа білім беру ҥлгілеріне кӛшуді талап етті. Қалыптасқан 

дәстҥрлі білім беру мен теориялық-әдіснамалық тҧғырнаманың сақталуын 

қажет етіп, мәдениетаралық коммуникацияны жҥзеге асыруға қабілетті, тілді 

жеке тҧлғаны дамыту қҧралы ретінде меңгертуді кӛздейтін жеке тҧлғаға 

бағдарланған ҥлгінің назардан тыс тҧруы дидактика саласында тілді оқып 

ҥйрену сапасы мен қоғам талабы арасындағы қарама-қарсылықтың болуына 

алып келді», - деп кӛрсетеді [23]. 

Оқулықта шеттілдік білім берудің қазіргі әдіснамасы мен теориясы 

әдіснамалық категориялардың жаңаша талқылауында кӛрсетіледі, 

мәдениетаралық қатысым теориясындағы қарым-қатынасты ҥлгілеудің 

теориялық және практикалық негіздері ҧсынылады. 

Жоғары білімді болашақ ағылшын тілі мҧғалімдерін даярлаудың толық 

мазмҧны оның ӛмір сҥріп, еңбек ететін нақты қоғамдық-тарихи шарттармен 

анықталады.  

Қaзipгі таңда Қожа Aхмет Яcaуи aтындaғы Xaлықapaлық қaзaқ-тҥpiк 

унивepcитeтi мeн дҥниежҥзі бойынша Еуропа мен Азияның, соның ішінде 

Тҥркия, Мысыр, Қытай, Польша және ТМД,  62 шет елдік ЖОО-мен тҥзілген 

келісім шарттар бар. Студенттер ағылшын тілі, тҥрік тілдері бойынша тілді 

меңгеру кӛрсеткіштерінің шектік деңгейін жинаған жағдайда aкaдeмиялық 

ҧтқыpлық бoйыншa бiлiм aлуғa қoл жeткiзудe. Унивepcитeт oқу-әдicтeмeлiк 

бacқapмacы aкaдeмиялық aлмacуғa eнудiң caтылық бaғдapлaмacын жacaқтaды. 

Ocы opaйдa, унивepcитeт тiл ҥйpeту opтaлығындa aқыcыз нeгiздe aғылшын 

жәнe тҥpiк тiлдepi бoйыншa oқытушылap мeн cтудeнттepгe apнaлғaн қocымшa 

фaкультaтивтiк caбaқтap ҧйымдacтыpу жҥйeлi жoлғa қoйылғaн. 

Біздің еліміздегі жоғары кәсіби білім беру жҥйесіне келетін болсақ, 

жоғары оқу орындарының оқу жоспарларына мәдениетаралық коммуникативтік 

компонент бҥгінгі кҥнге дейін жеке дара компонент болып енгізілмеген және 

бҧл бітіруші мамандардың білім сапасына әсер етпей қоймайтынын білдіреді. 

Болашақ мамандарды мәдениетаралық коммуникативтік дайындау отандық 

педагогикалық ғылымда белгілі бір дәрежеде тек теориялық деңгейде 

жҥргізіледі, себебі коммуникативтік пәндердің теориялық негіздері мен 

коммуникативтік білімнің тәжірибелік қосымшасының қалыптасуы ресей және 

қазақстандық білім беруде 1990 жылдары ғана басталған. Бҧған дәлел осы 

тақырып тӛңірегінде жарияланымдар санының кҥрт ӛсуі болып отыр. 

Мәдениетаралық коммуникативтік зерттеулер лингвистика, журналистика, 

психология, театралдық шығармашылық және т.б., яғни гуманитарлық 

мамандықтарда білім алатын студенттер белгілі бір коммуникативтік білім 

алатын болған. 

Уақыт ӛте келе бҥкіл білім беру жҥйесінің зерттеулер нәтижесінде 

тәжірибелік қосымшасына деген қажеттілік қарым-қатынас теориясы 

облысында; әлеуметтік және жаппай қарым-қатынас және БАҚ; 

ҧйымдастырушылық, кәсіби және іскерлік қарым-қатынас; қоғаммен байланыс, 

риторика, сӛйлеу қарым-қатынасы, шешендік ӛнер, сӛйлеу мәдениеті; тіл және 

мәдениет контекстіндегі қарым-қатынас; компьютерлік қарым-қатынас, 

педагогикалық қарым-қатынас, вербальды емес қарым-қатынас аумағында 
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қарқынды ӛсті және ӛзінің іске асуын талап етті. Алғашқы рет, әлемдік еңбек 

нарығында жылдам ауысатын әлеуметтік экономикалық қарым-қатынастарға 

байланысты тек гуманитарлық емес, сонымен қатар, техникалық профильдегі 

мамандарда коммуникативтік оқытуға деген қажеттілікті сезіне бастады.  

Осы ретте, негізгі нормативті қҧжаттарға: мемлекеттік стандарт, кейінгі 

шыққан типтік оқу жоспарларына (2008-2010) жҥргізілген талдауымыз 

гуманитарлық мамандықтардың оқу жоспарларында коммуникативтік 

компоненттің жеткіліксіз дәрежеде ендірілгенін кӛрсетті. Мәселен, «Шетел тілі: 

екі шетел тілі» мамандығының оқу жоспарының жалпы білім беретін пәндер 

циклының міндетті компонентіне: Қазақстан тарихы, философия, орыс және 

қазақ тілдері, шетел тілі, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, қҧқық 

негіздері, экономикалық теория негіздері секілді пәндер енгізілген, ал 

мәдениет, тіл, коммуникация, қҧзыреттілік мәселелеріне қатысты 

тақырыптарды қамтитын мәдениеттану, тіл біліміне кіріспе, мамандықтың 

профильді бағытталған курсы, елтану, лингвоелтану, қазіргі заманғы 

мҧғалімнің кәсіби қҧзыреттерін қалыптастырусекілді пәндер таңдау 

компонентіне енгізілгенін атап ӛту керек [196]. 

Аталған пәндерге немесе осы секілді пәндер негізінде коммуникация 

бойынша іргелі білімді қалыптастыратын пәндерге студенттердің таңдауы 

тҥсетініне толық сенім жоқ екенін мойындауымыз қажет, себебі әрбір жоғары 

оқу орны таңдау пәнінің тізімі мен негізгі тақырыптарын ӛздері айқындайды. 

Осы ретте, жоғары оқу орындары мамандық ерекшелігіне, жоғарғы 

курстардағы олардың мәні мен болашақ кәсіби іс-әрекетінде бҥгінгі таңдағы 

оның ӛзектілігін ескере отырып, таңдау пәндеріне іріктеуді объективті тҥрде 

жеткіліксіз жҥргізетінін атап ӛту қажет.Тәжipибe кӛpceткeндeй – cтудeнттepдiң 

oқыту бaғдapлaмaлapы шeңбepiндe aкaдeмиялық ҧтқырлық бойынша білім 

алулары тiлдiк дaйындыққa ӛзгeшe қapaу кepeк eкeнiн тaлaп eтiп oтыp. Тiлдiк 

дaяpлaу жәнe қaйтa дaяpлaу бaғдapлaмaлapы oқытушы мeн студенттен бipкeлкi 

мoнитopинг пeн жҥйeлi жҧмыcты тaлaп eтeдi.  

Студенттердің мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін 

қалыптастырудың нақты жағдайын оқып тану мақсатында Қожа Ахмет Ясауи 

атындағы Халықаралық қазақ-тҥрік университетінің «Шетел тілі: екі шетел 

тілі» мамандығы ҥшін дайындалған білім беру мазмҧнына (типтік оқу жоспары, 

оқу бағдарламалары, оқулықтар) талдау жасадық [197].   

Мамандықтың типтік оқу жоспарына сәйкес, жалпы білім беру пәндерінің 

(28 кредит) міндетті компонентіне 21 кредит: «Қазақстанның қазіргі заманғы 

тарихы» пәнінен 3 кредит, «Философия» пәніне 3 кредит, «Қазақ (орыс) тілі» 

пәніне 6 кредит, «Шетел тілі (А1, А2 деңгейлері)» пәніне 6 кредит, 

«Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)» пәніне 3 

кредит; таңдау компонентіне 7 кредит бӛлінген. 

Педагогикалық жоғары оқу орындарында БП (базалық пәндер) циклында 

типтік оқу жоспарына сәйкес жалпы міндетті базалық пәндер 69 кредит 

деңгейінде оқытылады. (Оның 22кредиті міндетті, 47 кредиті таңдау пәндері). 

Кәсіптендіру пәндеріне 32 кредит бӛлінген. Оның 5 кредиті міндетті, 27 кредиті 

таңдау пәндеріне берілген. 
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Міндетті базалық пәндерден «Педагогика» пәніне 3 кредит, «Психология 

және адам дамуы» пәніне 2 кредит, «Базалық шетел тілі (А1 деңгейі)» пәніне 2 

кредит, «Мәдениетаралық қарым-қатынас мән-мәтініндегі базалық шетел тілі» 

пәніне 2 кредит, «Шетел тілі (екінші) В2 деңгейі» пәнінен 4 кредит, «Шеттілдік 

білім берудің әдістемесі» пәніне 3 кредит, «Кәсіби қазақ (орыс) тілі»пәніне 3 

кредит,«Арнайы кәсіби шетел тілі» пәніне 3 кредит, ал кәсіптендіру пәндерінің 

(КП) таңдау компонентіндегі пәндерге 27 кредит бӛлінген.Педагогикалық 

пәндерді оқытуда студенттер біртҧтас педагогикалық процесс, педагогикалық 

процестің ерекшеліктері, қҧрылымы, оқу - тәрбие процесінің ӛзіндік 

ерекшеліктері, педагогикалық процестің заңдылықтары ойластырды. 

Студенттер теориялық тҧрғыдан алған білімдерін І - II - III - IY курстарда 

20 кредиттік «Оқу», «Ӛндірістік (педагогикалық)», «Диплом алды практика» 

атты іс-тәжірибе барысында сынап кӛреді. 

Дерлік барлық базалық пәндердің педагогты кәсіби жағынан қалыптастыру 

мҥмкіндігі бар екендігі баршамызға мәлім. Бірақ, біз тікелей зерттеу 

мәселесінің мазмҧнын ашатын пәндер ретінде «Педагогика», «Психология және 

адам дамуы», «Мәдениетаралық қарым-қатынас мән-мәтініндегі базалық шетел 

тілі», «Шеттілдік білім берудің әдістемесі», «Кәсіби қазақ (орыс) тілі», «Кәсіби 

бағытталған шетел тілі», «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

(ағылшын тілінде)» пәндерінің мазмҧнына талдау жасадық. Педагогикалық 

пәндерді оқытуда студенттер біртҧтас педагогикалық ҥрдіс, педагогикалық 

ҥрдістің ерекшеліктері, қҧрылымы, оқу - тәрбие процесінің ӛзіндік 

ерекшеліктері, педагогикалық процестің заңдылықтары, педагогикалық 

процестегi оқытушылар мен студенттердің қарым-қатынастарының мазмҧны, 

педагогикалық әдеп, т.б білім, іскерліктерді меңгереді. Педагогикалық жоғары 

оқу орындарында оқытылатын педагогикалық циклдағы пәндердің 

студенттердің мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін қалыптастыру 

тәжірибесінің мҥмкіндіктерін пәндердің мазмҧнын талдауын тӛмендегі 6 кесте 

мазмҧнында кӛрсеттік [198]. 

 

Кесте 6 -Педагогикалық пәндер мазмҧнындағы тақырыптардың болашақ 

ағылшын тілі мҧғалімдерінің мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін 

қалыптастыру тәжірибесі мен мҥмкіндігі 
  

Пән атауы Студенттердің 

мәдениетаралық 

коммуникативтік 

қҧзыреттілігін 

қалыптастыру мҥмкіндігі 

бар тақырыптар 

Студенттердің 

мәдениетаралық 

коммуникативтік 

қҧзыреттілігін 

қалыптастырудың мазмҧны 

1 2 3 

Педагогика Педагогика 

адамдытәрбиелеу туралы 

ғылым 

Студенттердің 

коммуникативтік 

қҧзыреттілігін қалыптастыруда 

студент тҧлғасындамыту  
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6 – кестенің жалғасы 

 

1 2 3 

 Отбасылық тәрбие 

негіздері 

Отбасында толеранттылыққа 

тәрбиелеу жолдары. Білімнің 

сәйкестігі. Мәдениетаралық 

толеранттылық 

Психология және 

адам дамуы 

Адамды психологиялық 

жағынан талдау  

Адамды психологиялық 

жағынан тану: таным,еңбек 

және қарым қатынас субъектісі 

Мәдениетаралық 

қарым-қатынас 

мән-мәтініндегі 

базалық шетел 

тілі 

Табиғат және адам Мәдениетаралық диалог 

контекстінде мәдениетаралық 

коммуникативтік 

қҧзыреттілікті меңгеру. 

«Қоршаған ортаны қорғау 

бойынша шетелдік 

тәжірибеден нені ҥйренуге 

болады?», «Егер мен... болсам» 

рӛлдік ойыны формасында 

талқылау.  

Денсаулық және 

салауатты ӛмір салты 

Кӛммуникативтік дағдыларды 

қалыптастыру: «Қазақстандағы 

және тілін оқып жатқан елдегі 

медициналық қызмет 

кӛрсетудің және әлеуметтік 

қорғаудың тҥрлері», 

тақырыпшалар бойынша 

ақпараттық коммуникациялық 

технологиялар кӛмегімен жоба 

әдісі, т.с.с тақырып тӛңірегінде 

дӛңгелек ҥстел отырысы 

Адам ӛміріндегі мәдениет 

және ӛнер 

Мәдениетаралық ҧқсастықтар 

мен айырмашылықтарды кӛру 

мҥмкіндігі: «Әлемдік 

мәдениетпен танысу бізге ӛз 

мәдениетіміздің 

қҧндылықтарын тереңірек 

білуге кӛмектесе ме?», 

«Әлемдік мәдениет 

жҥйесіндегіҧлттық 

мәдениеттің орны мен рӛлі» 

секілді тақырып бойынша 

пікірталас, дӛңгелек ҥстел 

ҧйымдастыру 
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6 – кестенің жалғасы 
 

1 2 3 

 Бҧқаралық ақпарат пен 

байланыс қҧралдары 

Студенттердің 

коммуникативтік қабілеттерін 

дамыта отырып, әлемдік 

бейнені тереңірек тануға 

мҥмкіншілік жасау: тілін оқып 

жатқан елдегі және 

Қазақстандағы ең танымал 

басылымдар», «Ақпараттық 

қарым қатынастың заманауи 

қҧралдары: артықшылықтары 

мен зияндары» презентация, 

пікір талас  

 Заң. Адам қҧқығы және 

оны қорғау 

Студенттердің сӛйлеу 

машықтарын дамыта отырып, 

мәдениетаралық қарым-

қатынасқа еркін тҥсе білетін 

тҧлғаны қалыптастыру. 

Дӛңгелек ҥстел басындағы 

әңгіме: Шетелде болғанда 

ҧялы телефон сатып алып, 

оның бірнеше функциялары 

нҧсқаулықта жҧмыс 

істемейтіндігі анықталады. 

Кепілдік қызмет кӛрсету 

басшылығына және ӛндірушіге 

хабарласу, шағым жасау, хат 

жазу   

Шеттілдік білім 

берудің әдістемесі 

Мәдениетаралық 

қатысымдық шеттілдік 

білім беру жҥйесінің 

қҧзырлылық әдіснамалық 

заманауи шеттілдік білім 

парадигмасының мәні 

Шеттілдік білім берудің жаңа 

тҧжырымдамасына негізделе 

отырып, болашақ ағылшын 

тілі мҧғалімдерінің қазіргі 

кезеңдегі маманға қойылатын 

әлеуметтік педагогикалық 

талапқа сәйкес кәсіптік пәндік 

дайындығы 

Мәдениетаралық 

қатысыммен байланысты 

қатынасты ҥлгілеу 

Мәдениетаралық 

коммуникативтік 

қҧзыреттілікке жетуге 

бағытталған мәдениетаралық 

қатысым субъектісі, адекватты 

мәдениетаралық қарым-

қатынасқа қабілетті 
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6 – кестенің жалғасы 

 

1 2 3 

Кәсіби қазақ 

(орыс) тілі 
Қазақстанда және 

шетелде жоғары білім 

беру жҥйесі. Қазақстанда 

шетел тілі мҧғалімін 

даярлау: қиындығы мен 

жетістігі 

Кәсіби бағыттағы қазақ тілін 

оқыту барысында студенттерге 

тілді кәсіби қызметте 

пайдалануы ҥшін амал 

тәсілдерді меңгерту 

Лингводидактикадағы 

мәдениетаралық қатысым 

және лингвомәдениеттану 

Кәсіби қазақ тілі курсы кәсіби 

тілдік коммуникациялық 

бағытқа және әр тҥрлі кәсіби 

саладағы сҧхбаттасулар мен 

әртҥрлі мазмҧндағы 

коммуникациялық 

жағдаяттарда ең нәтижелі 

жолдарды таңдай білу ҥшін 

қажетті қҧзыреттілік тҥрлерін 

игерту  

Кәсіби 

бағытталған шетел 

тілі 

Мәдениетаралық қарым-

қатынастың қоғамдық 

саяси аясы 

Кәсіби бағдарланған шетел 

тілі― курсы МКҚ ны 

қалыптастыру қарым қатынас 

дағдыларын одан әрі 

дамытумен, басқа әлеуметтік 

мәдениеттің әлемдік бейнесін 

терең ҧғынумен сипатталады 

Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар 

(ағылшын тілінде) 

Бағдарламалық 

қамсыздану. Қолданбалы 

бағдарламалар 

Exe - e-learning бағдарламасы. 

Lotus Learning Space 

бағдарламасы. I-Pad 

бағдарламасы. 

Бiлiм бepу caлacындa 

aқпapaттaндыpудың тҥpлi 

acпeктiлepiн қарастырған 

ғалымдардың еңбектері 

Wiki бағдарламасы. Podcast 

бағдарламасы. Case Study, 

Framing технологиялары. Бiлiм 

бepу caлacындa 

aқпapaттaндыpудың тҥpлi 

acпeктiлepiн қарастырған 

ғалымдардың еңбектері 

 

Жоғарыда келтірілген талдау нәтижелері бойынша пәндердің ішінен кәсіби 

білімдер мен тҧлғалық сапаларды қалыптастыруда «Педагогика», «Психология 

және адам дамуы», «Мәдениетаралық қарым-қатынас мән-мәтініндегі базалық 

шетел тілі» және «Шеттілдік білім берудің әдістемесі» пәндері жетекші орынға 

ие екендігі кӛрінді.  
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Бҧл пәндердің мазмҧны тарихи – педагогикалық, әлеуметтік 

педагогикалық тҧрғыдағы мәліметтерді бере отырып, болашақ маманның 

мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін қалыптастыру сапаларын 

сипаттайды. Әйтсе де, педагогтар кӛзқарастарына талдау олардың бҥгінгі заман 

талап етіп отырған мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілікті 

қалыптастыру тҧрғысында жеткілікті дәрежеде баяндалмайтындығы 

айқындалды. Оның ҥстіне университет бекіткен және оқу-әдістемелік 

жҧмыстарда қолданыс тапқан «Педагогикалық стратегия» мақсатына сәйкес 

мамандар даярлаудың соңғы нәтижесіне байланысты қҧзыреттіліктер мен 

сәйкес келе бермейтіндігіне кӛзіміз жетті.  

Қоғамның бҥгінгі маман даярлау жҥйесінің алдына қойып отырған 

бәсекелестіктің бір кӛрсеткіші ретіндегі мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілікті қалыптастыруды қамтамасыз ету ҥшін оқу бағдарламасындағы 

білімдерді толықтыра тҥсу, студенттердің мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілігін қалыптастыру тҧрғысында жетілдіре тҥсу ҥшін элективті курс 

бағдарламасын енгізу қажет деп білдік. Ҧсынылатын элективті курс 

бағдарламасы мен оның мазмҧны алдынғы тармақшада қарастыратын 

болатынбыз.   

Жоғарыда кӛрсетілген деңгейлерге сәйкес болашақ маманның қызметтік 

қарым-қатынасы мен іс-әрекетінде олардың тҧлғалық қасиеттерін мәдени 

тҧрғыда жетілдіру ҥшін студенттердің мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілігін қалыптастыруды тиімді деп таптық.  

Аталған мәселенің оңды шешімі біздің ойымызша тӛмендегідей жолдар 

арқылы жҥзеге асырылады: 

1. Педагогикалық жоғары оқу орындарының кәсіптендіру пәндерінің 

таңдау компоненттеріне студенттердің мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілігін қалыптастыруды ашуды мақсат ететін элективті курс енгізу. 

2. Базалық немесе кәсіптендіру пәндері бойынша жасалатын нормативтік 

қҧжаттар мазмҧнына (оқу бағдарламалары, оқу қҧралдары, оқулықтар т.б) 

жоғары оқу орындарында студенттердің мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілігін қалыптастыруға септігін тигізетін материалдарды енгізу. 

3. Мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілікті қалыптастыру 

жӛніндегі педагогикалық идеялар мен жалпы адамзаттық қҧндылықтарды 

насихаттайтын идеяларды баспасӛз ақпарат қҧралдары арқылы жариялау.  

Педагогикалық пәндерді оқыту барысында талдау бҧл пәндердің 

студенттердің мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін қалыптастыру 

идеяларын толық ашпайтындығын, бҧл ҥшін элективті курс жасау қажет 

екендігін кӛрсетеді.   

Білім мазмҧнының мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілікті 

қалыптастыруға қаншалықты ықпал ететіндігін байқау мақсатында оқу 

бағдарламаларымен кешендеріне талдау жасадық. 

Тәжірибелік жҧмыс студенттердің мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілігін қалыптастыру жҧмысының қай дәрежеде жҥзеге асырылып 

жатқандығын, жалпы педагогикалық пәндерді оқыту барысында 
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мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілікті қалыптастыру идеяларының 

қаншалықты дәрежеде пайдаланылатындығын айқындауға бағытталды.  

Сонымен қатар, зерттеу мәселесі жоғары білім беру жҥйесін қарастыру 

барысында «Шетел тілі: екі шетел тілі» мамандығының студенттеріне тілдік 

пәндер кӛптеп оқытылатындықтан олардың мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілігін қалыптастыруда кӛптеген артықшылықтары бар екендігін 

кӛрсетті. Ал жаратылыстану пәндерін, атап айтқанда, болашақ ағылшын тілі 

мҧғалімдеріне жаратылыстану, техникалық пәндер де оқытылатындықтан 

олардың мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттіліктерін қалыптастыруда 

қиындықтар кездесетіндігі айқындалды[196]. Демек, болашақ ағылшын тілі 

мҧғалімдерінің мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін қалыптастыру 

ӛз кезегінде болашақ ағылшын тілі мҧғалімдеріне білім беру ҥдерісін 

пәнаралық байланыс негізінде тілдік қарым-қатынас мәдениетін, 

мәдениетаралық коммуникацияны дамытуға, мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілікті қалыптастыруға арналған пәндермен толықтыруды қажет етеді. 

Студенттердің мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттіліктерінің 

қалыптастыру мақсатында біз Қожа Ахмет Ясауи университетінде 

«Филология» факультетіне қарасты «Шетел тілі: екі шетел тілі» мамандығының 

оқу жоспарына «Болашақ маманның мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілігін қалыптастырудың негіздері» атты элективті курс бағдарламасын 

кәсіптендіру пәндерінің таңдау компонентіне енгізуді жӛн кӛрдік. Ол екі 

кредиттен тҧратын мазмҧнды (15 сағат дәріс, 15 сағат практикалық сабақ, 30 

сағат студенттің оқытушының басшылығымен орындайтын ӛздік жҧмысы 

(СОӚЖ), 30 сағат студенттің ӛздік жҧмысы (СӚЖ) қамтыды. Аталған пән 3 

курс студенттеріне оқылды.  

Курсты жҥргізу барысында студенттерге «Мәдениетаралық 

коммуникация бойынша тапсырмалар жинағы» атты және «Мәдениетаралық 

коммуникативтік қҧзыреттілікті қалыптастырудағы Podcast, Wiki, Blog, Case 

Study, Framing технологиялары» атты оқу-әдістемелік қҧралдармен жҧмыс 

жҥргізілді. Кейбір тапсырмалар студенттерге СОӚЖ, СӚЖ тҥрінде ӛткізу де 

тапсырылып отырды. 

«Болашақ маманның мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін 

қалыптастырудың негіздері» атты элективті курстың оқу бағдарламасы 

тӛмендегі мазмҧнда жасалды:  

    Пәннің қысқаша сипаттамасы:"Болашақ маманның мәдениетаралық 

коммуникативтік қҧзыреттілігін қалыптастырудың негіздері" атты курс 

5В011900 -  «Шетел тілі: екі шетел тілі» мамандығының студенттері, яғни 

болашақ ағылшын тілі мҧғалімдерін кәсіби дайындау жҥйесінде маңызды орын 

алады.  

Пән 3 курстың 5 семестрінде оқытылады, қорытынды бақылау тҥрі – 

жазбаша емтихан. Пәннің мазмҧны «мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілік» ҧғымы жӛніндегі жаңа кӛзқарастарды терең оқыту мен 

мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілікті қалыптастырудағы заманауи 

технологиялардың рӛлін, оларды пайдалану ерекшеліктерін қарастырады.  
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Аталған пән болашақ ағылшын тілі мҧғалімдерінің мәдениетаралық 

қарым-қатынас жасауда олардың мәдениетаралық білім мен біліктілігін, 

мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттті маман болып дамуы мен 

қалыптасуын кӛздейді. Мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілік 

мәселелерімен айналысатын ғалымдардың кӛзқарастарынын зерттейді. Қазіргі 

кезде біздің Елбасы, Президентіміз Н.Ә.Назарбаев шет мемлекеттермен 

араласуда жастардың мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыретті тҧлға болып 

қалыптасуын, кӛпмәдениетті мемлекет болуымыздың жан-жақты зерттеуіне 

ҥлкен мән берді. 

Пәннің мақсаты: студенттерде жаңа әлемде мәдениетаралық 

коммуникативтік қҧзыреттілік бойынша отандық және шетелдік тәжірибелерді 

зерделеу мен жинақтау негізінде мемлекеттік білім берудің  маңызды бағыты 

ретінде кӛп мәдениетті білім беру турасында тҧтас ғылыми негізделген 

кӛзқарас қалыптастыру; студенттердің мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілігін қалыптастыру.  

Пәннің міндеттері: 
- студенттерге  «мәдениет», «мәдениетаралық қарым-қатынас», «қҧзыреттілік», 

«мәдениетаралық қҧзыреттілік», «мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілік» ҧғымдары жайлы тҥсінік беру;  

- бҥгінгі таңдағы  Қазақстандағы және шетелдегі мәдениетаралық 

коммуникативтік қҧзыреттілікті дамытудың жаңаша тенденцияларын талдау; 

- студенттерге Podcast, Case Study, Framing ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар туралы тҥсінік беру, қолдану жолдарын кӛрсету; 

- ӛзге тілді қоғамның қҧнды бағдарлары мен басқа тілді мәдениеттің 

ерекшелігіне тӛзімді қатынаста болуға баулу 

Пререквизиттер: Жалпы педагогика, Жалпы психология, Елтану, 

Лингвоелтану, Ақпараттық коммуникациялық технологиялар, Мәдениетаралық 

қарым-қатынас мән-мәтініндегі базалық шетел тілі 

 

ПӘННІҢ МАЗМҦНЫ 

 

1-модуль. «Болашақ маманның мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілігін қалыптастырудың негіздері» атты курсына кіріспе  

 

Тақырып 1. «Болашақ маманның мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілігін қалыптастырудың негіздері» атты курсының мақсаты мен 

міндеттері 

«Болашақ маманның мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін 

қалыптастырудың негіздері» атты курсының пәні. Курстың мақсаты мен 

міндеттері, мазмҧны. 

 

Тақырып 2. Мәдениет туралы ҧғымның пайда болуы және оның даму 

тенденциялары. 

«Мәдениет» сӛзінің тҥп тӛркіні. «Мәдениет» сӛзінің шығу тарихы. 

Мәдениет туралы ҧғымның пайда болуы және оның даму тенденциялары. 
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Қоғам мәдениетін зерттеумен айналысатын пәндердің мәдениетке берген 

анықтамалары. Мәдениет туралы ҧғымның пайда болуы және оның даму 

тенденциялары. Шетел, Ресей және қазақстандық педагог ғалымдардың 

«мәдениет» ҧғымына берген анықтамалары 

 

Тақырып 3. Тіл, мәдениет және қарым-қатынас 

Тіл мен мәдениеттің арасындағы қарым-қатынас. Тіл, мәдениет және 

қарым-қатынас арасындағы ӛзара байланыс 

 

Тақырып 4. «Қарым-қатынас», «мәдениетаралық қарым-қатынас» 

ҧғымдарының пайда болуы 

«Қарым-қатынас», «мәдениетаралық қарым-қатынас» ҧғымдарына 

тҥсінік. Педагогика, психология ғылымдарында қарым-қатынасқа байланысты 

зерделенген іргелі ғылыми жҧмыстар. 

 

Тақырып 5. Тілдің мәдениетаралық қарым-қатынастағы рӛлі 

Тілдің мәдениетаралық қарым-қатынастағы рӛлі. Тілдегі сӛздер мен 

сӛйлемдердің қҧрылуы. Сӛз және оның мағынасы. Тілдегі ӛзгерістер. 

Реалиялар. Диалект сӛздер. Сӛздердің диалектикалық ерекшеліктері. 

 

2-модуль. Мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілік 

ҧғымының ғылыми негіздері 

 

Тақырып 6. Қарым-қатынастың вербальды және вербальды емес 

қҧралдары 

Қарым-қатынастың формалары туралы тҥсінік. Қарым-қатынастың 

вербальды формасы. Қарым-қатынастың вербальды емес формасы. Қарым-

қатынастағы  қимыл қозғалыс, ым-ишара, бет әлпетіндегі ӛзгерістер, дене 

қимылдары, дауыс тембрі мен дикция, сӛйлесушілердің арасындағы ара 

қашықтық, кӛзбен байланыс жасау. Мәдениетаралық қарым-қатынаста ым-

ишара, дене қимылдары мен дауыс тембрінің алатын орны. 

 

Тақырып 7.  Мәдени нормалар мен мәдени қҧндылықтар. 

Мәдени нормалардың мәні және мәдени қарым-қатынастағы олардың 

орны. Мәдени қҧндылықтардың мәні және олардың мәдени қарым-қатынастағы 

алатын орны. 

 

Тақырып 8.  «Қҧзыреттілік» ҧғымының пайда болуы, шығу тарихы 

Қҧзыреттілік ҧғымының даму тенденциясы. Қҧзыреттілік ҧғымын 

зерттеген шетел, Ресей және Отандық ғалымдар. (Д.Хаймс, Н.Хомский, 

М.Байрам, Т.Г.Грушевицкая) Қҧзыреттілік ҧғымына ғалымдардың берген 

анықтамалары 

 

Тақырып 9. «Мәдениетаралық қҧзыреттілік» ҧғымы, пайда болуы, даму 

тенденциялары 
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Мәдениетаралық қҧзыреттілік ҧғымының даму тенденциясы. 

Мәдениетаралық қҧзыреттілік ҧғымын зерттеген шетел, Ресей және Отандық 

ғалымдар. (А. Томас, А.Шмидт, Д. Деардорф, С.Г. Тер-Минасова, Н.М. 

Громова, Н.Д. Гальскова, А.П. Садохин) Мәдениетаралық қҧзыреттілік 

ҧғымына ғалымдардың берген анықтамалары. Мәдениетаралық қҧзыреттілікті 

қалыптастырудың кезеңдері 

 

Тақырып 10. «Мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілік» 

ҧғымының шығу тарихы, анықтамасы 

Мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілік ҧғымының даму генезисі. 

Мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілік ҧғымын зерттеген шетел, Ресей 

және Отандық ғалымдар. (Д.Б. Гудков, Ю. Рот, Г. Коптельцева, В.П. 

Фурманова, А.А. Леонтьев, И.А. Зимняя, С.С. Қҧнанбаева, К.Қҧдайбергенова, 

Г.М.Касымова) Мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілік ҧғымына 

ғалымдардың берген анықтамалары 

 

3 модуль. Мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілікті 

қалыптастырудағы заманауи технологиялардың рӛлі 

 

Тақырып 11. Халықтар және олардың тілі мен мәдениеті, салт-

дәстҥрлері мен әдет-ғҧрыптары 

Басқа елдер мен халықтардың тілі мен мәдениеті арасындағы 

айырмашылықтар. Басқа елдер мен халықтардың ӛкілдерімен қарым-қатынас 

жасау кезінде қарым-қатынастың вербальды емес формаларын қолдану 

арасындағы айырмашылықтар. Басқа елдер мен халықтардың салт дәстҥрлері 

мен әдет ғҧрыптары, ӛмір сҥру салттары арасындағы айырмашылықтар. Басқа 

елдер мен халықтардың ҧлттық қҧндылықтарының арасындағы 

айырмашылықтар. Халықтардың ҧлттық психологиясы туралы жалпы мағлҧмат 

 

Тақырып 12.  Мәдениетаралық диалог контекстіндегі мәдениетаралық 

коммуникативтік қҧзыреттілік 

Мәдениетаралық диалог контекстінде коммуникативтік дағдыларды, 

қабілеттерді қалыптастыру, мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілікті 

меңгеру. Әр тҥрлі мәдениеттердегі мәдениетаралық ҧқсастықтар мен 

айырмашылықтарды кӛру мҥмкіндігі. Студенттердің коммуникативтік 

қабілеттерін дамыта отырып, әлемдік бейнені тереңірек тану. Студенттердің 

сӛйлеу машықтарын дамыта отырып, мәдениетаралық қарым-қатынасқа еркін 

тҥсе білетін тҧлғаны қалыптастыру. 

 

Тақырып 13.  Әр тҥрлі елдер мәдениетіндегі қимыл, ым-ишара қарым-

қатынасы жӛнінде тҥсінік 

 Вербалды емес қарым-қатынас  - «дене тілі», «ым-ишара  тілі», «поза тілі», 

«мимика тілі», «визуалды қатынас тілі», «тҧлға аралық дистанция тілі».  

Вербалды емес қарым-қатынас ерекшеліктеріне байланысты мәселелерді 

зерттеген шетелдік ғалымдар (Пол Экман, Аллан Пиз, Барбара Пиз, Роджер 
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Акстел, Альбер Мерабян, Альберт Шефлен, В.Б. Шапарь,  Э. Холл,  Д. 

Ньюренберг, Г. Калеро, С. Данкелл, А. Штангль, Карстен Нимиц, А.Л. Ярбус,  

т.б.). 

 

Тақырып 14.  Білім беруді ақпараттандыру.Білім берудегі заманауи 

технологиялар 

Бағдарламалық қамсыздану. Қолданбалы бағдарламалар. Бiлiм бepу 

caлacындa aқпapaттaндыpудың тҥpлi acпeктiлepiн қарастырған ғалымдардың 

еңбектері (В. П. Бecпaлькo, В. C. Гepшунcкий, И. В. Poбepт, В. В. Гpиншкун, C. 

Г. Гpигopьeв, В. C. Кopнилoв, Е.Ы.Бидайбеков, К.М.Беркимбаев, Д.М. 

Джусубалиева) 

Тақырып 15. Мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілікті 

қалыптастырудағы заманауи технологиялар 

Exe - e-learning бағдарламасы. Lotus Learning Space бағдарламасы. I-Pad 

бағдарламасы. Wiki бағдарламасы. Podcast бағдарламасы. Case Study, Framing 

технологиялары.  

Элективті курстың оқу бағдарламасының толық нҧсқасы Косымша Б-де 

берілген. «Болашақ маманның мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін 

қалыптастырудың негіздері» атты элективті курстың мазмҧны мынадай 

тақырыптарды қамтыды: 

 

Кесте 7 - «Болашақ маманның мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін 

қалыптастырудың негіздері» элективті курсының тақырыптық жоспары 

 

Тақырыптар, дәріс аттары  Дәріс Прак 

 

СОӚЖ СӚ

Ж 

 

1 2 3 4 5 

1-модуль. «Болашақ маманның мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілігін қалыптастырудың негіздері» атты курсына кіріспе 

«Болашақ маманның мәдениетаралық 

коммуникативтік қҧзыреттілігін 

қалыптастырудың негіздері» атты 

курсының мақсаты мен міндеттері 

1 1 2 2 

Мәдениет туралы ҧғымның пайда 

болуы және оның даму 

тенденциялары 

1 1 2 2 

Тіл, мәдениет және қарым-қатынас 1 1 2 2 

«Қарым-қатынас», «мәдениетаралық 

қарым-қатынас» ҧғымдарының пайда 

болуы 

1 1 2 2 

Тілдің мәдениетаралық қарым-

қатынастағы рӛлі 

 

1 1 2 2 
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7 - кестенің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 

2 модуль. Мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілік ҧғымының 

ғылыми негіздері 

Қарым-қатынастың вербальды және 

вербальды емес қҧралдары 

1 1 2 2 

Мәдени нормалар мен 

мәдениқҧндылықтар 

1 1 2 2 

«Қҧзыреттілік» ҧғымының пайда 

болуы, шығу тарихы 

1 1 2 2 

«Мәдениетаралық қҧзыреттілік» 

ҧғымы, пайда болуы, даму 

тенденциялары 

1 1 2 2 

«Мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілік» ҧғымының шығу 

тарихы, анықтамасы 

1 1 2 2 

3 модуль. Мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілікті 

қалыптастырудағы заманауи технологиялардың рӛлі 

Халықтар және олардың тілі мен 

мәдениеті 

1 1 2 2 

Халықтар, олардың салт дәстҥрлері 

мен әдет ғҧрыптары. Ҧлттық 

қҧндылықтар мен ҧлттық 

психология 

1 1 2 2 

Әр тҥрлі елдер мәдениетіндегі 

қимыл, ым-ишара қарым-қатынасы  

1 1 2 2 

Білім беруді ақпараттандыру. Білім 

берудегі заманауи технологиялар 

1 1 2 2 

Мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілікті қалыптастырудағы 

заманауи технологиялар 

1 1 2 2 

Барлығы  15 15 30 30 

 

Жоғарыдағы кестеде кӛрсетілген тақырыптарды оқытуда Қожа Ахмет 

Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-тҥрік университетінің білім жҥйесі негізге 

алынатын педагогикалық стратегия мазмҧнында әрбір пәнді меңгеру 

нәтижелеріне қойылатын талаптар бойынша біз білімдік жалпы мәдени 

қҧзыреттерін, ойлау мәдениеті қалыптасқан, ақпаратты қабылдап сараптай 

білуге, мақсат қойып және оған қол жеткізудің жолын таңдай білуге қабілетті, 

тілдер бойынша ауызша – жазбаша қарым-қатынас жасай алу қабілеттілігін, 

педагогикалық ҥдеріске қатысушылармен гуманистік қарым-қатынас орната 

алу қабілетін, ӛзіндік білім алу және ӛзбетінше жҧмыс істеу қабілетін 

маманның басты сапалары деп білдік.  
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Элективті курс силлабусының толық нҧсқасы Қосымша В-де берілген. 

Дәріс тақырыптары мен дәріс мазмҧны толығымен Қосымша Г-де берілген. Бҧл 

элективті курс мазмҧнынан тыс біз тәрбие саласында да студенттердің 

мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін қалыптастырудың әр-тҥрлі іс-

шараларын қарастырдық. Атап айтқанда, біздің зерттеу жҧмысымыздың 

қалыптастырушы кезеңінде біз «Шетел тілі: екі шетел тілі» мамандығының 2-3 

курс студенттерімен бірлесе, ҧжым болып «Communicationclub» ҥйірме 

жҧмысын жҥргіздік. Ҥйірменің мақсаты арнайы жинақталған психологиялық 

тренингтер мен семинар сабақтардың негізінде жастардың бойында ӛзгелермен 

ҥйлесімді ӛмір сҥруге бағыттау және ҥйлесімді қарым-қатынасқа ҥйрету болды. 

Ал ҥйірменің міндеттеріне тоқталатын болсақ студенттерді жалған 

қорытындылар мен тҧжырымдардан бойын аулақ салып, кез-келген ақпаратты 

сыни талдау дағдысымен қаруландырып, кӛпмәдениетті әлемде ӛмір сҥруі ҥшін 

ең қажетті деген мәдени ерекшеліктер мен қасиеттерге тӛзімді, ҥйлесімді, 

мейірімді қарым-қатынасын қалыптастыру болды. Осы ҥйірменің жоспарын 

тӛмендегі 8 кестеде ҧсынамыз. 

 

Кесте 8 - «Communicationclub» ҥйірмесінің тақырыптық жоспары  

 

Тақырыбы Ӛткізілу тҥрі 

Me and others 

Мен және басқалар 

тренинг 

 

My house and my world 

Менің ҥйім, менің әлемім 

Суреттер, генеологиялық ағаш 

My surroundings 

Қоршаған ортам 

Саяси, әлеуметтік, адамгершілік 

мәдениетаралық жағдаяттардың 

талдауы 

Tolerance is the key to national unity 

Толеранттылық ҧлттық бірліктің 

кілті 

Қарым-қатынас тренингі 

Cultures are different, cultures are 

equal 

Мәдениеттердің барлығы әр тҥрлі, 

мәдениеттердің барлығы тең 

Мәдениетаралық тренингтер 

Sammit 

Саммит 

Топаралық диалог, диспут 

Culture shock 

Мәдени шок 

Мәдениетаралық рӛлдік ойындар 

Culture circle 

Мәдениет шеңбері 

Мәдениетаралық тренингтер  

Ым-ишара қарым-қатынасына 

байланысты видеофильмдерді кӛру 

Қорытынды семинар, дебат 
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Сонымен, жоғары оқу орнында студенттердің мәдениетаралық 

коммуникативтік қҧзыреттілігін қалыптастырудың жолдары екі бағытта іске 

асырылды. Олар оқыту ҥрдісі мазмҧны арқылы және тәрбие ҥрдісі барысында 

жҥзеге асты.  

Оқыту ҥрдісінде біз студенттердің мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілігін қалыптастыруда жарық кӛрген нормативтік қҧжаттарды 

жҧмыстың негізіне тірек еттік. Олар ҚР «Білім туралы заңы», ҚРда білім беруді 

және ғылымды дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасы, Ҥш тілді білім беруді дамытудың 2015-2020 жылдарға арналған 

жол картасы, ҚР жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті 

стандарты. Осыған байланысты элективті курс пен ҥйірме жҧмысының 

мазмҧны осы бағыттағы ақпаратты қамтыды.  

Әрине, мҧндай мазмҧндағы ақпараттар дәріс, семинар – практикалық 

сабақтар барысында деректермен қамтамассыз етіліп, СӚЖ, СОӚЖ 

тапсырмаларын орындау барысында толықтырылып, студенттердің 

мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін қалыптастыруға қызмет етті. 

Элективті курс бағдарламасындағы мәліметтер мен әдіс – тәсілдерді қамти 

отырып, қҧрастырылды.  

Тәрбие ҥрдісінде ҧйымдастырылған «Communication club» ҥйірме 

жҧмысының аясында әртҥрлі тәрбие формалары студенттердің мәдениетаралық 

коммуникативтік қҧзыреттілігін қалыптастыруға бағытталды. Онда 

студенттердің мінез-қҧлық, коммуникативтік қабілеттілік, қарым-қатынас 

мәдениетін, толеранттылығын қалыптастыру міндеттері сатылы іске асырылды. 

Жоғарыдағы ойлардың барлығын қорыта келе біз жоғары оқу орнында 

студенттердің мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін 

қалыптастырудың екі жолын ҧсынамыз, яғни біріншісі, оқу ҥрдісіндегі 

жҧмыстар болса, екіншісі тәрбие ҥрдісіндегі жҧмыстар.  

Бҧл элективті курс бағдарламасының мазмҧны мен ҥйірменің жҧмысының 

мазмҧны жоғары оқу орнында студенттердің мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілігін қалыптастырудың қос қанаты іспетті. Бірі білім, екіншісі 

тәрбиені қамтыды. Сондықтан, біз эксперимент барысында тәрбие мен білімді 

алма кезек сабақтастықта қолдана отырып, студенттердің мәдениетаралық 

коммуникативтік қҧзыреттілігін қалыптастыруды кӛздейміз. Оның мазмҧны 

бойынша жҥргізілетін тәжірибелік жҧмыстардың әдіс-тәсілдер мен формалары 

қатысты мәселелер келесі тармақшада қарастырылады.  

Талдау нәтижелеріне жасаған тҧжырымдарымызды қорытындылай келе, 

болашақ маманның мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін 

қалыптастыру мәселесі - кҥрделі әрі ӛзекті мәселе болып табылатынын айта 

кетуіміз қажет және біз ҧсынған «Болашақ маманның мәдениетаралық 

коммуникативтік қҧзыреттілігін қалыптастырудың негіздері» атты элективті 

курсымыз, студенттердің педагогикалық практикасын ӛткізу мен студенттерге 

арналған «Communication club» ҥйірме жҧмысы студенттермен тҥпкілікті 

жҧмыс жҥргізуді кӛздейді. 
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2.2Болашақ ағылшын тілі мҧғалімдерінің мәдениетаралық 

коммуникативтік қҧзыреттілігін заманауи технологиялар негізінде 

қалыптастырудың әдіс-тәсілдері мен формалары 

Болашақ ағылшын тілі мҧғалімі білім берудің белгіленген стандартына 

сәйкес нормативтік қҧжаттарды, білім беру бағдарламалары мен оқу 

жоспарларын, пән бойынша әдістемелік нҧсқаулықтар мен оқулықтарды 

зерделеп, студентге жеке тҧлға ретінде қарап, олардың шетел тілі пәніне деген 

қызығушылығын оятып, ізденіс барысында педагогикалық ҥдеріске 

қатысушылармен қарым-қатынас қҧруға жҧмыстарын жасауға, жаңаны 

ҥйренуге бағдарлайды. Әрі қазіргі кезде орта мектепте ағылшын тілі пәнін 

жаңаша оқыту талаптары қойылып отырғандықтан болашақ ағылшын тілі 

мҧғалімдерінің мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілік мәдениетаралық 

коммуникацияны оқытуда қалыптастыруға жіті мән берілуде. 

Ағымдық жағдайда болашақ ағылшын тілі мҧғалімдерін кәсіби іс-

әрекетте жаңа идеялар мен жаңалықтар, болжамдар мен озық оқыту 

нәтижелеріне қол жеткізетіндей  маман даярлап шығару кӛзделуде. Аталған 

жағдай білім беру бағдарламаларымен тікелей байланысты.  

 Білім беру бағдарламасы - мамандыққа сәйкес мамандар дайындығының 

кәсіптік деңгейін арттыруға бағытталған және тҥлектердің дайындық 

нәтижелерін, оқу жоспарларын, курстардың жҧмыс (оқу) бағдарламаларын, 

пәндерді, оқу моделдерін және басқа да материалдарды, сонымен қатар, 

тәжірибелік бағдарламалар, кҥнтізбелік оқу кестесін және тиісті білім беру 

технологияларының жҥзеге асуын қамтамасыз ететін әдістемелік материалдарға 

қойылатын талаптарды қоса қамтиды».  

Білім беру бағдарламаларын іске асыруда қҧжаттар мен оқу-әдістемелік 

материалдар жиынтығын қосатын мамандық (МОӘК) пен пәндердің (ПОӘК) 

оқу-әдістемелік кешені жасалады. Білім беру бағдарламалары мамандық пен 

пәндердің оқу-әдістемелік кешендерінің негізінде жҥзеге асырылады.  

Жоғарыда аталған стандартқа сәйкес мамандық пен пәндердің оқу-

әдістемелік кешендерінің нысанын, қҧрылымын және әзірлеу тәртібін білім 

беру ҧйымы ӛзі анықтайды.  

Зерттеу тақырыбына байланысты болашақ ағылшын тілі мҧғалімдерінің  

мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін ағылшын тіліндегі пәндерді 

оқытуда қалыптастыру әдістемесі: жобалаудан және оны іске асырудан 

қҧралады.  

Болашақ ағылшын тілі мҧғалімдерінің мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілік мәдениетаралық коммуникацияны оқытуда қалыптастыру 

әдістемесін жобалау жоғарыда айтып ӛткендей білім беру бағдарламаларын 

әзірлеумен байланысты. 

Педагогикалық жҥйенің барлық элементтері зерттеп отырған қҧраушыны 

қалыптастыру жҥзеге асырғанда ғана, олар болашақ ағылшын тілі 

мҧғалімдерінің мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілік ретінде 

қалыптасады. Мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілік қҧраушылары 

аргумент сапасында, ал педагогикалық жҥйе қызмет кӛрсетуші рӛлінде болады.  
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1. Болашақ ағылшын тілі мұғалімдерінің мәдениетаралық 

коммуникативтік құзыреттілік қалыптастырудағы мәдениетаралық қарым-

қатынастыоқыту бағдарламаларындағы логикалық құрылымы.  

Оқытуды іске асыруға арналған білім беру бағдарламалары кӛптеген 

маңызды ақпараттарды (Еуропалық біліктілік шеңберіне, Ҧлттық біліктілік 

шеңберіне, маманның лауазымдық қызметіне қойылатын талаптар, 

профессиограмма, жҧмыс берушілердің талап тілектеріне) ескеру негізінде 

жҥйеленіп, қорытындыланады. Атап айтқанда, сыртқы, ішкі нормативті 

қҧжаттар болуы мҥмкін. Бҧлар арқылы мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілік қҧраушыларын анықтауда оларды жалпылау мен жинақтауға қол 

жеткізуге болады.  

Қҧзыреттілік бойынша жиынтық жасау арқылы қалыптастырылатын 

кәсіби сапалар зерттеу бағыты бойынша таңдап алынады, талданады, 

қҧжатталады, материалдар жинақталып, теориялық және практикалық 

маңыздылығы анықталады. Біздің жағдайымызда мәдениетаралық 

коммуникативтік қҧзыреттіліктің ҥш қҧраушысы анықталған, олар: ағылшын 

тілінде қарым-қатынас жасауға, тҥсінуге мотивация, қарым-қатынасқа 

қабілеттілік және коммуникативтік іскерліктер мен дағдылар.  

МОӘК мен ПОӘК білім беру бағдарламаларының мазмҧнын қҧрайды. 

Аталған қҧжаттардың мазмҧнында қалыптастырылатын қҧзыреттіліктер және 

оларды сипаттайтын оқыту нәтижелері анықталады. Одан кейін негізгі, басты 

деп танылатын білімдер, іскерліктер мен қҧндылық қатынас қҧраушылары 

бӛлініп алынып, осының негізінде әртҥрлі логикалық қҧрылым нҧсқалары 

жобаланады.  

2. Болашақ ағылшын тілі мұғалімдерінің мәдениетаралық 

коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыруда пәнаралық байланыс 

орнату.  

Ағылшын тіліндегі пәндерді болашақ ағылшын тілі мҧғалімдерінің 

мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін қалыптастыру мақсатында 

«Болашақ маманның мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін 

қалыптастырудың негіздері» элективті курсын оқытуда кәсіби терминология, 

мамандық ерекшелігіне байланысты кәсіби қызмет барысында кездесуі мҥмкін 

жағдайлардың модельдену кеңінен қолданыс табады.  

3. Болашақ ағылшын тілі мұғалімдерінің мәдениетаралық 

коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыруға бағдарланған элективті 

курс енгізу.  

Зерттеу мәселесі бойынша жҥргізілген теориялық талдау бӛлімінде 

анықталған болашақ ағылшын тілі мҧғалімдерінің  мәдениетаралық 

коммуникативтік қҧзыреттілік мәдениетаралық қарым-қатынаста, оның 

қҧраушыларын қазіргі таңдағы 5В011100 – «Шетел тілі: екі шетел тілі» 

мамандығы бойынша білім беру бағдарламалары, оқыту мазмҧны толық 

қамтымайтындығы анықталды. Сондықтан, зерттеп отырған қҧзыреттілік 

қҧраушыларын оқыту мазмҧнына енгізу мақсатында «Болашақ маманның 

мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін қалыптастырудың негіздері» 
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элективті курсын ҧсындық. Элективті курс мазмҧны жҧмысымыздың 2.1-

тармақшасында келтірілген. 

Элективтік курс мазмҧнындағы әрбір модульдегі лекция және 

практикалық сабақтарды оқытудың формалары мен әдістері немесе оқытушы 

мен студенттің оқыту/оқу ҥдерісіндегі әрекеттері анықталуы немесе жобалануы 

тиіс. Әрі бҧл, бізден мәдениетаралық қарым-қатынасты оқыту қҧрылымын 

анықтау мен оқыту формаларын жіктеуді талап етеді.  

4. Мәдениетаралық қарым-қатынаспен байланысты пәндерді оқыту 

құрылымын және оқыту формаларын анықтау.  

Ҥш тілді білім беруді дамытудың 2015-2020 жылдарға арналған жол 

картасында «Жоғары білім берудің оқу бағдарламаларына оқытудың барлық 

кезеңдерінде ағылшын тілін оқыту курсын жҥргізу бойынша ӛзгерістер мен 

толықтырулар енгізу» қажет екендігі кӛзделген [199]. 

Оқыту қҧрылымы мен оқыту формалары білім беру ҥдерісін бірізді 

тҧрғызуға мҥмкіндік береді. Бҧл жағдайда оқытуда мақсатқа сәйкес нәтижеге 

қол жеткізуге мҥмкіндік беріледі.  

Болашақ ағылшын тілі мҧғалімдерінің мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілік қҧраушыларының қалыптасуына қол жеткізу ҥшін сәйкес оқыту 

технологиялары, оқытушының оқыту ҥдерісіндегі әрекеті, студенттіңәрекеті, 

бақылау формалары мен меңгеру нәтижелері жҥзеге асырылатын болады.  

Біздің зерттеу жҧмысымызда болашақ ағылшын тілі мҧғалімдерінің  

мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін «Болашақ маманның 

мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін қалыптастырудың негіздері» 

элективті курсын оқытуда қалыптастыру әдістемесі болғандықтан, келесі 

кезекте оқыту нәтижелеріне жету ҥшін  оқыту әдістемесі қарастырылады.  

5. Анықталған құзыреттілік құраушыларын қалыптастыру нәтижесі 

тұрғысынан оқыту әдістемесін жүзеге асыру.  

Педагогиканың негізгі мақсаты - оқыту ҥдерісінің қҧрылымдық 

элементтерін жинақтау, ӛзара байланыстыру олардың диалектикалық 

біркелкілігін қамтамасыз ету. Әдістемеде кӛбінесе: «қалай оқыту керек?», 

оқытудың қандай қҧралдары арқылы оқыту мазмҧны студенттердің білімі мен 

іскерлігіне айналады деген сҧрақтар басым болады.  

Қaлыптacтыpу экcпepимeнтiндe бacты нaзap «Болашақ маманның 

мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін қалыптастырудың негіздері» 

элективтік курсын оқытуда коммуникативтік тәсілді қолдануға баса назар 

аударылды. Ocы кeзeңгe тән мiндeттepдiң шeшiмi iздecтipiлдi: бoлaшaқ 

ағылшын тілі мҧғaлiмдepінің мәдениетаралық коммуникацияда мeңгepгeн 

бiлiмдepiн тoлықтыpып жeтiлдipу, кәciби қызмeтiндe ағылшын тілін пайдалану 

іскерлігін жeтiлдipу, мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін 

қaлыптacуын іске асыру.  

Болашақ ағылшын тілі мҧғалімдерінің ағылшын тіліндегі пәндерде  

мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілік қалыптастыру әдістемесінің 

маңызды бӛлігі анықталған мақсатқа жетудегі іс-әрекеттер жиынын 

анықтайтын әдістер жүйесі болып табылады.  
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Заманауи әдебиеттерде «әдіс» тҥсінігінің кӛптеген анықтамалары 

берілген. Дегенмен, аталған тҥсініктің негізгі ҥш мәнін ерекшелеп кӛрсетуге 

болады: 

1) жалпы әдіснамалық: әдіс – қоршаған нақтылықты оқып ҥйрену, таным 

қҧралы; 

2) жалпы дидактикалық: әдіс – оқыту мазмҧнын ықпалды меңгеруге 

бағытталған оқыту объектісі мен субъектісінің ӛзара шартталған іс-

әрекеттерінің жҥйесі; 

3) жеке дидактикалық (меншікті әдістемелік): әдіс – оқыту субъектісінің 

кәсіби іс-әрекеті стратегиясын анықтайтын оқытудағы бағыт. 

Біздің диссертациялық зерттеу жҧмысымыз ҥшін педагогикалық ҥдеріске 

қатысушы оқытушы мен студенттің ӛзара бірлескен іс-әрекеттерін сипаттайтын 

жалпы дидактикалық әдістердің маңыздылығы басым. Сондықтан, жалпы 

дидактикалық әдістердің жіктемелерін кеңірек қарастырамыз.  

Болашақ ағылшын тілі мҧғалімдерінің мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілігін мәдениетаралық қарым-қатынастақалыптастыру мақсатында 

оқыту әдістерін таңдау оқытудың проблемалылығын, коммуникативтік  

бағыттылығын, шығармашылық белсенділігі, ӛз бетінділігіне бағдарланды. 

Болашақ ағылшын тілі мҧғалімдерінің мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілігін негізгі оқыту әдістері ретінде комммуникативтік әдіс, сұхбат, 

рөлдік ойын, жобалар әдісі, миға шабуыл әдісі таңдап алынды. Аталған әдістер 

және оларды ағылшын тіліндегі пәндерді оқытуда пайдалану жолдары оқу 

ҥдерісіне ендірілген оқу-әдістемелік қҧрал, оқу қҧралында кеңінен баяндалған 

[200]. 

Болашақ ағылшын тілі мҧғалімдерінің мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілігін қалыптастыруда оң нәтижелерге қол жеткізуге мҥмкіндік беретін 

оқыту әдістерінің бірі – коммуникативтік әдіс. Коммуникативтік әдіс алдымен 

қарым-қатынас практикасын дамытуға бағытталған, әрі сӛйлеу мен тыңдауға 

бағдарланған. Аталған әдіс студенттердің тілді әрі мәдениетаралық қарым-

қатынасты меңгерудегі қорқыныштарын болдырмауға бағытталған. Ол 

жаттығуларды орындау барысында ойын жағдайларын, топта немесе жҧптық 

жҧмыс жасауды ҧйымдастыруға негізделген оқыту әдісі.  

Е.И. Пассов [200] коммуникативтік әдістің келесі ҧстанымдарын атайды:  

- сӛйлеу бағыттылығы (қарым-қатынас арқылы сӛйлеуге ҥйрету);  

- функциональдылық  (меңгеру нысаны сӛйлеу қҧралымен іске 

асырылатын функциялар болып табылады);  

- ситуация (оқу ҥдерісін рӛлдік ҧйымдастыру);  

- жаңашылдық (қарым-қатынас пәнін, талқылау мәселелерін, сӛйлесу 

серіктесін, қарым-қатынас шартын ауыстыру және т.б.);  

- қарым-қатынастың тҧлғалық бағдарлануы (студенттердің, студенттер 

топтарының жеке қызығушылықтарын ескеру);  

- модельдеу (модель тҥрінде ҥйренілетін тіл мемлекетінің мәдениетін, тіл 

жҥйесін ҧсыну).  

Коммуникативтік-бағдарлы оқытудың негізгі ҧстанымдары сӛйлеу іс-

әрекеті болып табылады. Қарым-қатынасқа қатысушылар ағылшын тілінің 
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кӛмегімен бірлескен іс-әрекет негізінде нақты немесе нақтыға жақын 

модельденген жағдайда нәтижеге қол жеткізуге ҥйренулері тиіс.  Бҧл 

жағдайдағы оқыту әдістемелік техникалар (techniques) мен жаттығулар 

(exercises) кӛмегімен тапсырмалар (activities) арқылы іске асырылды. 

Сонымен қатар, біз зерттеу жҧмысы барысында болашақ ағылшын тілі 

мҧғалімдерінің мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін 

мәдениетаралық қарым-қатынасты оқытуда қалыптастыруға бағытталған 

педагогикалық, қарым-қатынасқа бағдарланған коммуникативтік 

тапсырмаларды кеңінен қолдану керек екендігіне кӛз жеткіздік.  

Тапсырма – бҧл оқу-танымдық міндеттерді жҥзеге асыру формасы, 

сондай-ақ, ҧғымдар жҥйесін қалыптастыру кезіндегі оқытушы мен 

студенттердің іс-әрекетіндегі байланыстырушы буын. Жоғарыда айтып 

ӛткендей, сҧрақтар мен жаттығулар тапсырмалардың, оның ішінде 

педагогикалық тапсырманың бір тҥрі.  

Бҧл жағдайда қолданылатын тапсырмалар келесі тҥрлерде болды:  

 Communicationgames (коммуникативтік ойындар); 

 communicative stimulations in role-plays and problem-

solving (коммуникативтікстимуляциялар); 

 socialization (еркін тілдік қарым-қатынас). 

Қазіргі кезде коммуникативтік-бағдарланған тапсырмаларды орындаудың 

ҥш бӛлікті формасы (three-phaseframe-work) кеңінен таралуда. Tапсырма 

практикалық тҧрғыда ҥш кезеңде орындалды:  

- pre-activity (дайындық кезеңі); 

- while-activity (орындау кезеңі); 

- post-activity (нәтижелік кезең). 

Зерттеушілердің пікірінше тҧлғаның іс-әрекетке еркін әрі белсенді 

қатысуына оң жағдай тудыру қажет.  

Аталған оқыту әдісін қолдану нәтижесінде: 

- студенттер тілдік қарым-қатынас ҥдерісінде ӛз ойлары мен 

сезімдерін еркін білдіруге мҥмкіндік алды; 

- топтық қарым-қатынастың әрбір қатысушысы басқаларының 

назарында болды;  

- тҧлғаның ӛз пікірін білдіруі тілдік білімін демонстрациялауда 

маңызды болып табылды; 

- студенттердің ӛз бетінділігі мен белсенді позициясын кӛрсететін 

талқылаулары назарға алынып, бағаланды;  

- студенттер ӛздерін қателіктері ҥшін сын есту мен қателесуден, 

жазалаулардан азат сезінді; 

- тілдік материалды пайдалану жеке сӛйлеу мҥмкіндіктеріне бағынды 

және т.б. 

Бҧл жағдайда сӛйлеу қателіктері мҥмкін ғана емес қалыпты жағдай ретінде 

қарастырылды. Сӛйлеу грамматикасы жазбa грамматикасынан айтарлықтай 

ауытқуларда болуы мҥмкін. Сонымен қатар, коммуникативтік-бағдарланған 

оқыту әдісін пайдалануда студенттердің ақпараттық қҧзыреттері де 

маңыздылыққа ие: 
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- ақпараттық «фреймдер» (frames); 

- меңгерілген білімі (schemata); 

- әлемнің тілдік бейнесі (language representation of the world)  оның 

шеттілдік формасында; 

- фондық білімдер (background knowledge); 

- жалпы дҥниетаным (general knowledge). 

Бҧлар студенттерді тілдік қарым-қатынасқа қатыстырудың маңызды 

шарты болып табылады.  

«Болашақ маманның мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін 

қалыптастырудың негіздері» элективтік курсын коммуникативтік-бағдарланған 

оқыту «ақпараттық теңсіздік» (information gap) типіндегі тапсырмаларды 

пайдалану арқылы да іске асырылды. 

«Ақпараттық теңсіздік» типіндегі тапсырмалар дәстҥрлі емес формада 

болды: 

 picture gap (студенттердің кӛпшілігінде бірдей суреттер болуы 

мҥмкін, серіктестің суретін кӛрмей сҧрақтар арқылы (matching tasks) суреттер 

арасындағы айырмашылықты анықтау тапсырылады); 

 ext gap (студенттерде бір студенттегі мәтіннің немесе суреттің 

аналогы болуы мҥмкін, әрі оның кейбір бӛліктері кейбір студенттерде болмауы 

мҥмкін, тапсырма бойынша студент ақпараттың кем жерін толықтыруы тиіс -

 jig-saw reading); 

 knowledge gap (бір студентте бар ақпарат екіншісінде болмауы, оны 

толықтыру қажет complete-the-table tasks); 

 belief gap (студенттердің пікірлері әртҥрлі, бірақ оларды 

қорытындылап бірдей ой тҧжырымдаулары қажет); 

 reasoning gap (студенттерде әртҥрлі дәлелдемелер бар оларды бірге 

жинастырып салыстыру қажет). 

Болашақ ағылшын тілі мҧғалімдерінің мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілігін «Болашақ маманның мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілігін қалыптастырудың негіздері» элективті курсын оқытуда 

қалыптастыру мақсатында келесі пайдаланылған әдіскоммуникативтік 

жаттығулар немесе сұхбат әдісі болды. 

Сҧхбат – коммуникацияның  ерекше формасы, әрі ол жалпы ақпараттық, 

рухани  кеңістік қҧруға мҥмкіндік береді де студенттердің тең белсенділігі 

негізінде жаңа білімдер, ӛзара қарым-қатынастың пайда болуына әкеледі. 

Сҧхбат бірқатар шарттардың іске асырылуында ғана табысты болады: 

студенттердің  деңгейіне сай болуы және олардың ӛз бетінділігі; болашақ 

ағылшын тілі мҧғалімінің  қарым-қатынас қҧру іскерліктерінің дамуы және  

оны қолдау мҥмкіндіктерінің болуы; студенттерде ӛзара оң кӛзқарастардың 

болуы; барлық қатысушылардың тең қатысуы; топта жағымды психологиялық  

микроклиматтың қалыптасқандығы.  

Студенттерге келесі тапсырмалар берілді:  

- сҧхбатты оқып сҧхбатқа қатысушыларды анықтаңыз; 

- ӛз пікірлеріңізбен толықтырыңыз; 
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- берілген фразаларды пайдаланып мәдениетаралық қарым-

қатынасжағдайын қҧрайтын сҧхбат қҧрастырыңыз; 

- берілген жағдайға байланысты әр тҥрлі мәдениет ӛкілдерімен сҧхбат 

қҧрастырыңыз және т.б. 

Тілдік қиындықтарды болдырмау мақсатында берілген тақырыптар 

бойынша лексикалық бірліктер мазмҧндалған қосымша мәліметтер ҧсынылды. 

Сҧхбат қҧруға қатысты  тапсырмаларды орындау барысында  студенттер 

ӛздерінің мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін қалыптастырып 

қана қоймай, пікірлерге, қателерге, серіктес темпіне толеранттылық танытуды 

ҥйренді, сондай – ақ, белсенді тыңдау, кішігірім әңгіме айту техникаларын 

меңгерді. 

Осылайша, сҧхбат әдісі студенттердің  мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілігінің, лингвокреативтік ойлауының дамуына әсер етті, ой-пікір 

білдірудің тҥрлі тәсілдерін іздеу мен қолдануға ҥйретті, болашақ ағылшын тілі 

мҧғалімдерінің толеранттылығының, эмпатиясының деңгейін, мәдениетаралық 

қарым-қатынасқа даярлығын жоғарылатты [200].  

Болашақ ағылшын тілі мҧғалімдерінің мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілігін «Болашақ маманның мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілігін қалыптастырудың негіздері» элективті курсын оқытуда 

қалыптастыруда жоба әдісі де пайдаланылды. Білім беру ҥдерісінде жобаларды 

пайдалану бойынша ҧсынылған тҥрлі тәсілдерді жалпылау негізінде жобалық 

оқыту мақсаты кӛп жағдайда студенттер әр тҥрлі мәдениеттердегі қимыл, ым-

ишара қарым-қатынасына тҥрлі ақпарат кӛздерінен алуларына; танымдық және 

практикалық мәселелерді шешу ҥшін меңгерілген білімдерді пайдалануды 

ҥйренулеріне; тҥрлі топтарда жҧмыс істеу арқылы коммуникативтік 

қҧзыреттіліктерін қалыптастыруларына; ӛздерінің зерттеушілік іскерліктерін 

дамытулары (мәселені айқындай алу іскерлігі, ақпарат жинау, бақылау, 

тәжірибе жҥргізу, талдау, болжау, жалпылау) жағдай жасауды қарастырды.  

Жоба әдісі проблемалық, зерттеушілік, нақты практикалық нәтижеге 

бағытталған шығармашылық іздеу әдістемелерін пайдалануға арналған. Жоба 

әдісін пайдаланудың негізгі талаптары тӛмендегідей болды: зерттеушілік 

жоспарда интеграцияланған білімді, зерттеушілік ізденісті талап  етуші 

маңызды проблеманың, міндеттердің болуы; ҧсынылатын нәтижелердің 

практикалық, теориялық мәнділігі; сабақтағы  және сабақтан тыс кездегі 

студенттердің ӛз бетінше іс-әрекеттері; жобаның мазмҧндық бӛлігін 

қҧрылымдау; зерттеушілік әдістерді пайдалану; мәселені әрі одан шығатын 

зерттеу міндеттерін анықтау; оларды шешу болжамдарын тҧжырымдау; зерттеу 

әдістерін талқылау; ақырғы нәтижелерін безендіру; алынған мәліметтерді 

талдау, қорытындылау; тҥзетулер жасау, қорытындылар (бірлескен зерттеу 

әдісі барысында «миға шабуыл», «дӛңгелек ҥстел», шығармашылық есептер, 

жобаны қорғау). Біз топтық, жҧптық және жеке жобалар жҥргіздік [174]: 

-  Зерттеушілік; «Фразеологизмдер этимологиясы», «Стереотиптер», 

«Вербальды емес коммуникация қҧралдары» және т.б. 

- Шығармашылық жобалар: «Мәдени мозаика», «Білімде шекара жоқ»,  

және т.б.  
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- Ақпараттық жобалар: «Компьютер әлеміне саяхат», «Интернетте 

қонақта» және т.б. Жоба әдісі студенттерде мәдениетаралық  коммуникацияға 

және ағылшын тіліне ішкі мотивацияның қалыптасуына ықпал етті.  

Болашақ ағылшын тілі мҧғалімдерінің мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілігін «Болашақ маманның мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілігін қалыптастырудың негіздері» элективті курсын оқытуда 

қалыптастыруда пайдаланылған келесі әдіс - рөлдік ойын. Аталған әдісті 

ықпалды пайдалану студенттердің  коммуникативтік іс- әрекеттерін оңтайлы 

белсендіруді қамтамасыз етеді, олардың тҧтқиылдан сӛйлеу, жауап беруге 

даярлықтарын жоғарылатады. Студенттердің ӛз бетінділігін, тілдік  

шығармашылығының  еркіндігі мен оқытудың нәтижелілігіне жеке 

жауапкершіліктің болуын қамсыздандырды. Кҥнделікті жағдайлар  шарттарын 

имитациялық модельдеу формасындағы рӛлдік ойын  студенттердің тілдік 

білімдерін кеңейтіп, дамытты. Рӛлдік ойындарды пайдалану студенттердің 

уақыт пен мақсатқа бағытталған іс – әрекет белсенділігіне негіз болды.  

Ол студенттердің оқу материалы мен шығармашылық жҧмысында, жеке 

сӛйлеу мінез-қҧлқында, ӛз бастамалары мен қызығушылықтарын, 

қажеттіліктерін айқындауда кӛрініс тапты. Рӛлдік ойындар барысында 

студенттердің қателері тҥзетілмеді, бҧл олардың сӛйлеу қорқыныштарын 

сейілтуге мҥмкіндік берді.  

Рӛлдік ойынды ҧйымдастыру барысында студенттерге келесі мәтін тҥрде 

жағдаяттар берілді. Осыған сәйкес студенттер кейіпкер бейнесіне кіріп, 

рӛлдерді сомдауда олардың лексикалық сӛздік қорына және айтылымға кӛңіл 

бӛлінгенімен, әңгіме барысында студенттердің біріншіден, кез-келген 

жағдайдан шыға білу, тығырықтан шығудың жылдам әрі тиімді жолын таба 

білуіне; екіншіден, сӛйлеу мінез-қҧлқының дҧрыс жолын анықтай білуіне; 

ҥшіншіден, мәселелерді шешуде нақты қҧралдарды таңдай білуіне, 

тӛртіншіден, осы қҧралдарды ҧсынылып отырған жағдайға сәйкес қолдануына 

баса назар аударылды [201]. 

Text for discussion: Language barrier and its consequences. Real and perceived. 

What is the problem presented in this text? 

Robert Breckenidge from the USA is meeting Klaus Hartmann from Germany. 

They are meeting for the first time, and they are going to discuss opportunities for 

cooperation between their two firms. Robert Breckenidge is 32 and Klaus Hartmann - 

55. Robert is excited about the opportunities and wants to came across as friendly and 

outgoing. He speaks German but hasn’t dealt with Germans before, and Mr. 

Hartmann has not done business on an international level either. This is Mr. 

Hartmann’s first trip to the USA; his English is limited. 

As Mr. Hartmann walks into Robert Breckenidge’s office, he is greeted with 

words in German that can be translated into English in the following way – Hi, 

how’re you doing. I am Robert Breckenidge, but everybody calls me Bob. I am 

excited to meet you, Klaus, and I am sure we’ll be able to work together well. – He 

offers his visitor a chair. Robert is comfortable and relaxes as they discuss the future. 

He puts his feet up on the table and puts another piece of chewing gum in his mouth. 

― This is going to be easy, doing business with someone from another countries not 
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going to be bad at all, ― he thinks. ― In fact, we’ll come to an agreement pretty fast 

here‖. Mr.Hartmann seems to go along with his proposal. Robert I, therefore, very 

surprised, when Mr. Hartmann informs him some time later that he is no longer 

interested in the deal. What happened? [183]. 

Біз болашақ ағылшын тілі мҧғалімдерінің  мәдениетаралық 

коммуникативтік қҧзыреттілігін «Болашақ маманның мәдениетаралық 

коммуникативтік қҧзыреттілігін қалыптастырудың негіздері» элективті курсын 

оқытуда қалыптастырудың педагогикалық шарттарын іске асыру барысында 

пайдаланған келесі әдісмиға шабуыл әдісі.  

Миға шабуыл әдісінің негізгі ережесі бойынша топ екі немес ҥш топқа 

бӛлінеді, студенттерге белгілі бір сӛз беріледі, аталған сӛзді естіген мезетте 

студенттің ойына келген барлық ассоциацияланған сӛздерді тізбектеп жылдам 

жазып шығуы тиіс. Эксперимент барысында біз тҥрлі мәдениеттердегі қимыл, 

ым ишараға байланысты сӛздерді алуға тырыстық, ондағы біздің мақсат аталған 

ым ишаралардың студенттердің жадында ҧзақ уақытқа сақталып қалуын 

кӛздедік.    

Интернет — ҥйренілетін тіл, оның мәдениеті мен дәстҥрлері, оның 

нақтылығы мен ерекшеліктері туралы ақпарат алу кӛзі сапасында қазіргі кезде 

ең жиі қолданыстағы бағыт. Дегенмен, Интернет желісінде кездесетін 

ақпараттардың барлығының бірдей оқытушылардың қалауларын толық 

қанағаттандырмайтын жағдайлары да аз кездеспейді. Ӛкінішке орай, интернет 

қорлар сапасын бағалауға қатысты нақты біртҧтас айқындалған критерийлер 

зерттеуші ғалымдар тарапынан жасақталмаған.  Соның салдарынан, білім беру 

барысында қажетті сайттарды іздеуді ҧйымдастыру, студенттерге ҧсынбас 

бҧрын оларда мазмҧндалған ақпараттарды тыңғылықты толық талдау жҥргізу 

оқытушылардың жауапкершілігінде[174]. 

Сонымен қатар болашақ ағылшын тілі мҧғалімдерінің  мәдениетаралық 

коммуникативтік қҧзыреттілігін «Болашақ маманның мәдениетаралық 

коммуникативтік қҧзыреттілігін қалыптастырудың негіздері» элективті курсын 

оқытуда қалыптастыруда қосымша дидактикалық материалдар сапасында 

ағылшын тіліне  арналған YouTube арналары мен әлеуметтік желілердің 

ақпараттық қорлары пайдаланылды, атап айтқанда: 

- MinooAngloLink -пайдалы грамматикалық сабақтар. 

- Dailydictation - қысқаша диктанттарға және сӛйлеу манеріне арналған. 

- Duncaninchina - ағылшын тілінде әлемдегі барлық нәрселер туралы 

қысқаша роликтер. 

- EnglishLessons4U - тҥрлі тақырыптарға арналған видеосабақтардың 

орасан зор мҧрағаты. 

- LearnAmericanEnglishonline - ағылшын тілін деңгей бойынша ҥйренуге 

арналған қор. Америкалық Пол грамматиканы ӛз видеосабақтарында 

тҥсіндіреді.  

- Britishcouncil  - Британ Кеңесі сайты. Подкасттар, оқытушы видео және 

ойындар. 

- BBC English - BBC кӛмегімен тіл ҥйреніңіз. 

http://www.youtube.com/user/MinooAngloLink
http://www.youtube.com/user/dailydictation
http://www.youtube.com/user/duncaninchina
http://www.youtube.com/user/EnglishLessons4U
http://learnamericanenglishonline.com/
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english/
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- Manythings -  тіл тасымалдаушыларға дейін пайдаланатын кӛлемді 

сайт. Мҧнда TESL / TEFL емтихандарына дайындалуға болады.  

- Study.ru – тіл ҥйренуге арналған онлайн портал. Видео сабақтар, 

жаттығулар, онлайн тіл ҥйрену жҥйесі, тіл ҥйренушілер форумы. 

- ВКонтакте әлеуметтік желісінде ағылшын тілін ҥйрену. 

- JustEnglish! – арнайы іріктелген қауымдастық қабырғасына кҥн сайын 

ілінетін қызықты картинкалар мен ӛрнектер, аудио- және видеоматериалдар. 

- Englishbooks — ағылшын тілінде кітап оқитындарға арналған 

қауымдастық. Кітаптар тізбесі кҥн сайын толықтырылады. Әрі кітаптарды тҥрлі 

электронды форматтарда алуға болады.  

- Englishmovies — әрбір тіл ҥйренушіге қажетті қауымдастық. Ағылшын 

тілінде кино кӛру сіздің сӛздік қорыңызды молайтып, есту арқылы қабылдау 

деңгейіңізді кӛтереді. 

- Facebook және Twitter әлеуметтік желілерін тіл ҥйренуде пайдалану. 

Learn English – British Council (Facebook or Twitter) – Британ Кеңесінің 

қҧзыретті, ӛзекті, ӛте қызықты ақпараттық қоры. Келесі бӛлімдері бар: listen & 

watch, grammar & vocabulary, fun & games, business & work, IELTS, Community, 

English for games[183]. 

Заманауи технологиялардың кең қолданыстағы тҥрі мобильді 

қҧрылғылар. Біз экспериментімізді жҥргізу барысында, яғни болашақ ағылшын 

тілі мҧғалімдерінің мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін «Болашақ 

маманның мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін қалыптастырудың 

негіздері» элективті курсын оқыту барысында қалыптастыруда мобильді 

қҧрылғыларға ӛзіміз жҥйелеп жасаған әр тҥрлі мәдениеттердегі қимыл, ым-

ишара қарым-қатынасы бойынша жасаған арнайы қосымшаларды пайдаландық.  

Болашақ ағылшын тілі мҧғалімдерінің мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілігін «Болашақ маманның мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілігін қалыптастырудың негіздері» элективті курсын оқыту барысында 

қалыптастыруға мобильді қҧрылғыларға арналған бҧл қосымшаның пайдасы 

ӛте зор болды. Аталған қосымшаны студенттер рӛлдік ойындарды ойнау 

барысында, миға шабуыл әдісін қолдану барысында кеңінен қолданды. 

Болашақ ағылшын тілі мҧғалімдерінің мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілігін қалыптастыруда заманауи технологиялар мен мобильді 

қҧрылғылар шектеусіз әлеуетке ие. Зерттеушілер тарапынан білім беруде 

заманауи технологияларды пайдалану арқылы кӛптеген дидактикалық 

міндеттерді шешуге болатындығы дәлелденіп келеді.  

Мәдениетаралық қарым-қатынас мән мәтініндегі пәндерде болашақ 

ағылшын тілі мҧғалімдерінің мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін 

қалыптастыру мақсатында тренингке ҧсынылған жаттығулардың бағыттары 

тӛмендегідей болды:  

1) қарым-қатынастың кәсіби дағдыларын дамыту;  

2) әріптеске (серіктеске) назарын шоғырландыру қабілетін шыңдау;  

3) қарым-қатынастағы оң бастаманы басқару;  

4) адамның жҥзіне қарап, ойын білу қабілетін дамыту;  

5) дауыс ырғағын басқару техникасын дамыту; 

http://www.manythings.org/
http://study.ru/
http://engblog.ru/goto/http:/vk.com/just_eng
http://engblog.ru/goto/http:/vk.com/mmgebooks
http://engblog.ru/goto/http:/vk.com/english_movies
http://engblog.ru/goto/http:/learnenglish.britishcouncil.org/en/
http://engblog.ru/goto/http:/www.facebook.com/LearnEnglish.BritishCouncil?fref=pb
http://engblog.ru/goto/https:/twitter.com/LearnEnglish_BC
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6) кӛпшіліктің алдында сӛйлеу ӛнерін игеру.  

Тренинг ағылшын тілінен аударғанда «train» -жаттықтыру, жаттығу деген 

мағынаны білдіреді. Тренинг –мәдениетаралық қарым-қатынасқа, 

коммуникативтік және кәсіби іскерлікке бағытталған психотерапиялық, 

психокоррекциялық және оқыту әдістерінің жиынтығы. 

Мәдениетаралық тренингтер мәдениетаралық қарым-қатынас орнатуға, 

басқа ҧлт ӛкілдерімен қарым-қатынасқа тҥсуде қиналатындар ҥшін жҥргізіледі, 

яғни тҧлғаның мәдениетаралық коммуникативтік дайындығын қалыптастыруға 

және жетілдіруге мҥмкіндік береді. Мінез-қҧлықтық және әлеуметтік-

психологиялық тренингтердің айырмашылығы шартты ғана, яғни олардың 

айырмашылығы тек қойылған мақсатында. 

Осы орайды, «Болашақ маманның мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілігін қалыптастырудың негіздері» пәнін оқытуда ҧйымдастырылып, 

ӛткізілген тренингтер мысалдарын келтірейік.  

Мәдениетаралық коммуникативтік дағдылар (қарым-қатынас) тренингі 

Тренингтің өзектілігі: Адамның ӛмірінде және оның мәдениетаралық 

дамуында қарым-қатынас қашан да маңызды болды. Қарым-қатынас мәселесі 

адамның және әлеуметтік топтардың тіршілік әрекетінің барлық салаларында 

оның маңыздылығына байланысты отандық әлеуметтік психологтардың 

дәстҥрлі тҥрде басты назарында болып табылады. Адам қарым-қатынассыз 

адамдар арасында ӛмір сҥре алмайды, дамып және жаңалық аша алмайды. 

Мәдениетаралық қарым-қатынас қҧрылымында қарым-қатынастың негізгі 

мазмҧнын белгілейді, нақтырақ айтқанда: ақпаратты жеткізу, ӛзара 

әрекеттестік, адамдардың бірін-бірі тануы. Ақпараттың жеткізілуі қарым-

қатынастың коммуникативтік аспектісі ретінде; ӛзара әрекеттестік қарым-

қатынастың интерактивтік аспектісі ретінде; адамдардың бірін-бірі тануы және 

тҥсінуі қарым-қатынастың перцептивтік аспектісі ретінде қарастырылады. 

Сондықтан қарым-қатынас орната білу, ӛз ойын сені ӛзгелер тҥсінетіндей 

сауатты тҥрде жеткізе алу ӛте маңызды[202]. 

Тренингтің мақсаты: мәдениетаралықкоммуникативтік дағдыларды 

дамыту. 

Міндеттері: 

 сендіру дағдыларын игеріп алу; 

 ӛз кӛзқарасыңды қорғайтын дәлелдер таба алуды меңгеру; 

 адамдарға жол таба білу дағдысын дамыту; 

 қарым-қатынас барысында дауыс ырғағының маңыздылығын белгілеп 

кӛрсету; 

 қарым-қатынастың тиімді тәсілдерін ҥйрету. 

 басқа елдер мәдениетіндегі ым-ишара қарым-қатынасының белгілерін 

танып білу. 

Қатысушыларға қойылатын талаптар: 

 Тренинг студенттерге арналған. 

 Саны 10-16 адам. 

 Адамдардың дайындық деңгейі-ыңғайлы аяқ киім. 

Тренинг жоспары 
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1. Ҧйымдастыру кезеңі 1 мин. 

2. Кіріспе әңгіме 2 мин. 

3. Ширату: 

―Бҧл менің есімім‖ жаттығуы (20 мин.) 

Мақсаты:тренингке қатысушылардың бір-бірімен танысуы. 

―Жеті батыр‖ жаттығуы (20 мин.) 

Мақсаты: сендіру дағдыларын, ӛз кӛзқарасыңды қорғайтын дәлелдер 

таба алу, танысу дағдыларын шыңдау. 

4. Негізгі бӛлім: 

―Кейіпкермен таңғы ас‖ жаттығуы (30 мин.) 

Мақсаты:әңгімелесушіні сендіру дағдысын жаттықтыру. 

―Ал мен бақыттымын‖ жаттығуы (10 мин.) 

Мақсаты:кӛңіл-кҥйді кӛтеру тәсілдері жӛнінде білу. 

―Леопольд‖ жаттығуы (25 мин.) 

Мақсаты:сендіру дағдысын, адамдарға жол таба алу тәсілдерін меңгеру. 

Қҧрал-жабдықтар: есімдері жазылған танымбелгілер. 

―Бір сӛзбен жеткізу‖ жаттығуы (20 мин.) 

Мақсаты: коммуникация барысындағы дауыс ырғағының маңыздылығын 

кӛрсету. 

Қҧрал-жабдықтар: эмоция атаулары жазылған визит карточкасының 

мӛлшеріндегі тақтайшалар. 

―Кӛпшіліктің назары‖ жаттығуы (10 мин.) 

Мақсаты: вербалды емес қарым-қатынас жасай алу қҧралын дамыту. 

―Қарым-қатынастың ҥш заңы‖  жаттығуы (20 мин.) 

Мақсаты: вербалды емес қарым-қатынас, топтық пікірталас, логикалық 

ойлау дағдыларын дамыту. 

―Қарым-қатынастағы қиындықтарым‖ жаттығуы (20 мин.) 

Мақсаты:қарым-қатынас барысындағы бар мәселелерді анықтау. 

Қҧрал-жабдықтар: қағаз, қалам. 

―Тыңдай білу‖ жаттығуы (25 мин.) 

Мақсаты: серіктесіне ӛзінің жағдайы мен мәселелері туралы және оның 

кӛңіл-кҥйін не тӛмендететіні жайында ашық және толық айтуға, 

қатысушылардың мінез-қҧлқына не кӛмектесетінін сезіну. Тыңдау тәсілдерімен 

таныстыру. 

5. Аяқталуын ҧйымдастыру: 

―Қол алысу‖ жаттығуы (1 мин.) 

Мақсаты:тренингті аяқтау, кӛңіл-кҥйді кӛтеру. 

Әңгімелесу: 10 минут 

6. Рефлексия 85 мин. 

Жалпы уақыт: 6 сағат [203]. 

Оқу материалдарын белсенді меңгере отырып, болашақ ағылшын тілі 

мҧғалімдерінің мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін ағылшын 

тіліндегі пәндерді оқытуда қалыптастыруға бағытталған педагогикалық 

шарттардың біріне оқыту/оқу әдістері мен формаларын таңдау жатады.  
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Біз болашақ ағылшын тілі мҧғалімдерінің қарым-қатынас мәдениетімен 

мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін қалыптастыру мақсатында 

бірқатар келесі тренингтерді пайдалануды жӛн кӛрдік. Қарым-қатынас 

мәдениетін қалыптастыру барысында топта әр адамның ӛзін еркін сезінуіне 

қолайлы жағдайларды қалыптастырудың ең тиімді жолы-ойын тренингін 

жҥргізу. Тренинг топтағы адамдардың бір-біріне сенім артып, қарым-қатынас 

мәдениетін дамытудың маңыздылығын жете тҥсінуге кӛмегін тигізеді. Олай 

болса қарым-қатынас мәдениетін дамытуға байланысты бірқатар тренинг 

ойындарын сипаттайық. 

3. «Жаңғақ» тренингі. 

Мақсаты: Әрбір қатысушының дербестігін, топ болып ӛзара қарым-

қатынас жасау ҥрдісінде жеке қарым-қатынас жасау стилін сезу. 

ЕРЕЖЕ:  

1. Қҧпиялылық 

2. Бір-бірімізді тыңдаймыз және сӛзді бӛлмейміз 

3. Белсенді боламыз 

4. Бір-бірімізге ренжімейміз 

5. «Қазір» және «осында» принципі 

4. «Молекула» қыздыру жаттығуы 

Мақсаты: Рефлексия ҥрдісін кҥшейту, ҧжымда жағымды психологиялық 

ахуал орнату, топ мҥшелерінің бір – бірін тҥсінуге, ҧжымда мәдениетаралық 

қарым – қатынастың маңызды сапаларын ашу. 

Шарты: Мҧнда топқа қатысушыларға жҥргізуші сандар айтып оытрады. 

Қатысушылар сол санға қарай бӛлініп тҧра қалады. Солай 4, 6, 8, 5, 13 деп 

айтады. 

5. «Ҧқсастық шегі» жаттығуы 

Шарты: Қатысушылар жҧптасып отырады, А 4 қағаз беті және қалам 

қажет. Жанындағы жҧбына қарап, ҧқсастықты тауып, «Біздің ҧқсастығымыз» 

деп А 4 қағаз бетіне жазады. Ҧқсастық табу ҥшін 4 минут уақыт беріледі. 

Жаттығуды орындағаннан кейін, жҧп бір – бірінің жазған ҧқсастығын оқып, ӛз 

ойларын айтады. 

6. «Суретті аяқта» жаттығуы 

Шарты: Оқушыларға алдын ала даярлаған плакатта немесе тақтада бір 

нҥкте салынады. Оқушылар кезек-кезек шығып, сол нҥктеден бастап бір 

сызықтан салады, соңында шыққан суретті бағалап, әркім ӛзі жҥргізген сызық 

арқылы нені бейнелеуге тырысқанын және қандай сурет нәтижесінде 

шыққанын бағалайды. 

Жағдаяттар. 

7. Әр топтан бір білім алушы ғана қатысатын байқаудың болғалы 

жатқанын, естіп, ӛзіңді бірінші барып тіркетіп қойғаныңды топтастарың біліп 

қойып, ренжіп қалды. Сені ең бірінші болып кешіретін ҥш топтасыңның ата. 

8. Топтағы екі бала ӛзара сӛзге келісіп, қатты ренжісіп қалды делік, 

араға тҥсіп, екі жақты да тыныштандырып, татуластыруғау кҥш салатын екі 

топтасыңды ата. 
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9. Дене тәрбиесі сабағы басталар кезде, бір жиһазды бәріңіз бҥлдіріп 

алдыңыздар. Ал оқытушы келгенде бірінші болып кім мойындар еді. Бір білім 

алушыны белгіле. (кім кӛп дауыс жинаса, ол «ең кешірімді, ең кең пейілді 

адам» деп марапаттау) 

«Кемшіліксіз адам болмайды. Білмегендіктен, тәжірибесіздіктен 

қателесулер болады. Қателесу-кінәлі болу. Кінәсін мойындау әркімнің қолынан 

келе бермейді. Ал жӛн сӛзге тҥсіне жығылып, кінәсін мойындап, қатесін тҥзей 

білу, ақылдылықтың, қайраттылықтың белгісі»-деп, Б. Момышҧлы айтқандай, 

адамдар ӛзгелерді кешіре білу арқылы мейірімді бола тҥседі. Қателік жасап, 

кінәлі болғандармен сӛйлесіп, олардың жан айқайын, тілектерін тыңда, жәрдем 

беруге, ӛтініштерін тыңдауға әзір бол. Олардың  жақсы ниетке ауысуына 

жағдай туғызып, қайырымды игі істер жасауына кӛмектес. 

8. «Оқытушы мен студент қарым-қатынасы» психологиялық 

жаттығуы 

Қазіргі қоғамда студент пен оқытушы қарым-қатынас сауаттылығы 

маңызды сипат алып отыр Тӛменде Американдық психотерапевт Вирджиния 

Сатирдің оқытушылар типологиясын анықтау арқылы оқытушы мен студенттің 

қарым-қатынасын жақсартуға арналған психологиялық жаттығу берілген. 

Жаттығудың мақсаты: 

– ӛзін-ӛзі тану, тҥсіну, тҧлғалық даму тәсілдерін таба білу; 

– ойдың икемділігін, тапқырлығын талап ету; 

– ойлаудың дәлдігі мен жылдамдығын жаттықтыру; 

– ӛзінің не ӛзгенің даралығын дамыту. 

Жҥру барысы: алдарыңыздағы ақ параққа аты-жӛндеріңізді жазыңыз 

және тӛменде берілген 4 жауаптың біреуін таңдап жазып қоясыздар. 

1. Оқытушы -басшы 

2. Оқытушы- компьютер 

3. Оқытушы- қиналушы 

4. Оқытушы - таныс дос 

Қорытындысы: 

1. Оқытушы басшы. Оның «беделі»-билік. Студенттерден ол тіл алуды, бой 

ҧсынуды талап етеді. Ол ҥнемі ӛзінің кҥшіне сенетін жендетке (рахымсыз, 

қатыгез адамға) ҧқсайды. Ол ҥнемі студенттерді кіналап, қорқынышта ҧстайды. 

Ол- студенттердің жасырын кемшіліктерін және қҧпия қорқыныштарын білетін 

«тәжірибелі оқытушы». Ол ӛзінің осы «білімін» ӛзінің беделін қолдауда шебер 

пайдаланады. Ол принцип ҧстанғыш. Ол оқытушы кез-келген сҧраққа жауап 

беру керек деп санайды. 

Нәтижесі: Оқытушының мҧндай мінез-қҧлық тҥрінің нәтижесі, 

студенттердің реніші, қақтығыс қарым-қатынас жасауда шыншылдықтың 

жоқтығы. 

2. Оқытушы - компьютер. Оның «беделі»- белгілі бір аймақтағы 

негізделген білімді меңгерген. Ол студенттерден білім, жаңалық, дәлел талап 

етеді. Ол тҥрі суық, белгілі жағдайды айтатын роботқа ҧқсайды. Ол кӛбінесе 

сӛйлегенде былай сӛйлеп бастайды. «Бәрімізге белгілі», «Мынадай ой бар…», 

«Барлығы біледі…» Ол ӛте суық, қатал, жабық адам. 
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Нәтижесі: студенттің ӛз-ӛзіне сенімділігінің тҥсуі, сабақта жағымсыз 

кӛңіл-кҥйдің жоқ болуы «әсіресе пәнді меңгеруде қиындық кӛретін студенттер). 

Соңында студенттердің оқу мотивациясы тӛмендеп, тіпті пәнді жек кӛрушілік 

пайда болады. 

3. Оқытушы - қиналушы. Оның беделі қақтығысқа тҥспеушілік. Ол 

студенттерден тіл алуды, тыңдауды талап етеді. Ол кӛбінесе болмашы нәрсе 

ҥшін қҧрбандықтарға барады. Ол ӛзіне қатысты жҧмыс болмаса да, қақтығысқа 

тҥспеу ҥшін ҥнемі басқаның жҧмысын орындайды. Бәрінен де бҧрын ол 

қақтығыстан қорқады. Ол ҥнемі ӛзін кінәлі сезінеді. Студенттің мәселесі оның 

кӛңіл-кҥйін тҥсіреді. Егер студентте бір мәселе болса, оқытушы бірінші ӛзін 

кінәлайды. 

Нәтижесі: оның бағыты студент ҥшін зиян. Кейбір студенттерді ол 

оқытушыларды бағындыруға итермелейді. 

4. Оқытушы - таныс дос. Оның «беделі»- әйгілілік. Студенттерден ол 

жақсы қарым-қатынасты талап етеді. Ол мейірімді жолдас әрқашан барлығын 

кешіре алады. Мҧндай оқытушы ешқандай проблемасыз жҥреді. 

Нәтижесі: студентте жауапкершілік сезімі жоқтығы. 

9. Рефлекция «Қарым-қатынас мәдениетінің қағидасы» тыңдалады 

Мүмкін болатын жауаптар:(ӛз қҧқығы мен міндеттерін тҥсінуі, ӛзін-ӛзі 

бағалауы, ӛзін-ӛзі басқаруы, ӛзін-ӛзі реттей білуі, жағымды әдеттері, қарым-

қатынас тәжірибесі, кешірімділігі, кӛңіл-кҥйі, мінез-қҧлық дағдылары мен 

әдеттерді, адамгершілік сезімі, моральдық сананы қалыптастыру, этикалық 

білімділік, жақсы істер)[203]. 

10. Қорытынды:«Адам мен адамның бір-бірімен араласу, ӛзара қарым- 

қатынасында ғана адамның адамдығы ӛзі ҥшін де, ӛзгелер ҥшін де ашылады»,- 

дейді философ М. М. Бахтин. Адам баласы ӛзін-ӛзі ашпаса, ӛзін-ӛзі терең танып 

білуі мҥмкін емес. Сондықтан қазіргі жоғары оқу орындарында оқытушылар 

оқу-тәрбие жҧмысымен ғана айналысып қоймай, сапалы да нәтижелі жҧмыс 

болуы ҥшін студенттермен тығыз ынтымақтастықта болу ҥшін яғни ол 

«оқытушы-басшы», «оқытушы-қиналушы», «оқытушы-таныс дос», «оқытушы-

компьютер» бола білуі тиіс. Сонда ғана оқытушы мен студент арасында 

жағымды қарым-қатынас мәдениеті және тығыз ынтымақтастық орнайды. 

Жоғарыда аталған тренингтерді жҥргізу барысында біз топтағы 

студенттердің тренинг ӛту барысында ӛздерін емін-еркін ҧстауға шақырған 

болатынбыз, әйтсе де кейбір студенттер ӛздерін қарым-қатынас жасау кезінде 

ӛздерінің сӛздеріне сендіре алмай, қобалжып тҧрған тҧстары білінді, әсіресе 

бҧл жҥргізілген орыс тобында байқалды, онда бірқатар ҧлт ӛкілдері білім 

алады. Кейбір студенттер басқа мәдениет ӛкілімен амандасу, қол алысу, 

қоштасу кезіндегі ым-ишараны толық меңгермейтіндігін кӛрсетіп қойды.  

Әйтсе де, тренинг топтағы адамдардың бір-біріне сенім артып, қарым-

қатынас мәдениетін дамытудың маңыздылығын жете тҥсінуге шамалы да болса 

кӛмегін тигізді деп ойлаймыз. Зерттеу нәтижелері кӛрсеткендей, шет тілі 

мамандығы бoйыншa бiлiм aлaтын бoлaшaқ мaмaндapғa жeкe тҧлғaғa 

бaғыттaлғaн тәciлмeн мәдениетаралық кoммуникaтивтi қҧзыpеттілікті 

қaлыптacтыpу тәжipибeciнe cҥйeнe oтыpып, бipiншi куpcтaн бacтaп бoлaшaқ 
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мaмaндapдың жeкe қызығушылықтapы мeн тiлгe aлдын-aлa дaйындығын 

aнықтaу кepeк. Aнықтaлaтын ocы мәлiмeттep нeгiзiндe тoпты қaлыптacтыpып, 

oқу бaғдapлaмacын aйқындaуғa бoлaды. Бoлaшaқ ағылшын тілі мамандығында 

мәдениетаралық кoммуникaтивтi қҧзыpеттілікті қaлыптacтыpaтын жeкe тҧлғaғa 

бaғыттaлғaн ҧйымдapды cипaттaй oтыpып, oның бeлгiлi бip cипaттa 

ҧйымдacтыpылғaн oқу мaтepиaлы (пән мaзмҧны) ocы пәндi oқыту ҥдepiciнiң 

ӛзapa әpeкeттecуiнeн жинaқтaлғaн кҥpдeлi диaлeктикaлық бipлiктiң бip жaғын 

ғaнa cипaттaйтынын ҧмытпaуымыз кepeк. 

Жoғapыдa aйтылғaн мәceлeлepдeн жeкe тҧлғaғa бaғыттaлғaн мaтepиaлдap 

жинaғы oқу пәнi мeн oқу ҥдepici apacындa aйқын ӛзapa бaйлaныcты қaмтaмacыз 

eтeдi, мәдениетаралық кoммуникaтивтi қҧзыpеттілікті қaлыптacтыpу 

мaқcaттapының жҥзeгe acуынa мҥмкiншiлiк жacaйды жәнe кәciби бiлiктiлiк 

қaлыптacтыpaды. Eгep бoлaшaқ мaмaндap нeнi, нeгe жәнe қaлaй oқу кepeк 

eкeндiгiн, әpбip тiлдiк бipлiктiң кoммуникaтивтiк қҧндылығын тҥciнeтiн бoлca 

oндa мәдениетаралық кoммуникaтивтi қҧзыpеттілікті қaлыптacтыpу ҥдepici 

ҥнeмдi әpi тиiмдi бoлaды. Oдaн бacқa пpaктикaлық жәнe дaму мaқcaттapы 

apacындa бaйлaныc қҧpу кepeк. Мҧндaғы дaму мaқcaты интeллeктуaл дaмыту 

cияқты тeк oй-ӛpicтi (oқыту acпeктi) кeңeйту жaғынaн ғaнa қapacтыpылмaйды, 

coнымeн қaтap cӛйлeу дaғдылapы мeн шeбepлiгi қызмeтiнiң нeгiзiндeгi 

интeллeктуaлды oпepaциялapды дaмытуды дa қapacтыpaды.  

Тәжipибeлiк жҧмыcтың бaғдapлaмacынa caй cтудeнттepдiң 

мәдениетаралық кoммуникaтивтi қҧзыpеттілігін қaлыптacтыpуды ҧйымдacтыpу 

жӛнiндe әдicтeмeлiк нҧcқaулap дaйындaлды. Coндaй-aқ, cтудeнттepдiң 

aғылшын тiлiнeн ӛзiндiк жҧмыcтapындa заманауи тexнoлoгиялapын 

пaйдaлaнудың фopмaлapы, әдic-тәciлдepi тaңдaлып, тәжipибeгe eнгiзiлдi. 

Coнымeн қaтap, cтудeнттepдiң бiлiм, бiлiгi мeн дaғдылapын aнықтaу 

мaқcaтындa aлдымeн мәдениетаралық кoммуникaтивтi қҧзыpеттілікті 

қaлыптacтыpу ҥдepiciнe қaтыcты тecтiлeу; caуaлнaмa ӛткiзу, cҧxбaт aлу, әңгiмe 

ӛткiзу, cтудeнттepдiң дәpic ҥcтiндeгi жҧмыcтapын тiкeлeй бaқылaу; жaзбaшa 

жҧмыcтap жҥpгiзудi oйлacтыpдық[204]. 

Тәжipибeлiк жҧмыc aнықтaу, қaлыптacтыpу, бaқылaу кeзeңдepi 

бoйыншa ҧйымдacтыpылды. Cтудeнттepдiң мәдениетаралық кoммуникaтивтi 

қҧзыpеттілігін қaлыптacтыpуғa тәжipибeлiк жҧмыcты жҥpгiзу мaтepиaлдapы 

дaйындaлып, бeлгiлeнгeн жoғapы oқу opындapындa ceминap-кeңecтep 

ҧйымдacтыpылып, oндa экcпepимeнткe қoлдaнылaтын oқу-әдicтeмeлiк 

кeшeннiң, қoлдaнылaтын oқу қҧpaлдapының мaзмҧны нaқтылaнып, тәжipибeлiк 

жҧмыcты жҥpгiзeтiн oқытушылap, экcпepимeнт жәнe бaқылaу тoптapы 

бeлгiлeндi.  

 

2.3 Тәжірибелік-эксперименттік жҧмыстардың ҧйымдастырылуы 

және нәтижелері 

Тәжipибeлiк экcпepимeнт 2014-2015жж. apaлығындa Қожа Aхмет Яcaуи 

aтындaғы Xaлықapaлық қaзaқ-тҥpiк унивepcитeтiнiң, «Филология» 

фaкультeтiнiң «Ағылшын филологиясы» кaфeдpacының бaзacындa, Қорқыт ата 
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атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті мен Тараз мемлекеттік 

педагогикалық институтының «Филология» факультетіне қарасты «Шетел 

тілдері» кафедрасының базасында icкe acыpылды. Жaлпы экcпepимeнткe 168 

cтудeнт қaтыcты. 72 cтудeнт бaқылaу тoбындa, 96 cтудeнт экcпepимeнттiк 

oқыту тoбындa бoлды.  

Тәжірибелік-эксперименттік жҧмысты ҧйымдастыруды «эксперимент» 

тҥсінігінің мәнін  нақтылаудан бастаймыз. Эксперимент-зерттеудің жалпы 

эмпирикалық әдісі, оның мәні қҧбылыстар мен процесстер қатаң бақыланатын 

және басқарылатын шарттарда қарастырылуында. Педагогикалық эксперимент 

ретінде педагогикалық мәселені шешудің жаңа, ықпалды әдістерін іздеу 

мақсатында білім беру аймағында қойылған ғылыми тәжірибені; педагогикалық 

қҧбылыстар мен оның ағымдық шарттарын, тәжірибелік модельдеуді 

қарастыратын педагогикалық қҧбылыстарды, себеп-салдарлық байланыстарды 

қарастырудағы зерттеушілік іс-әрекеттерді; педагогикалық қҧбылысқа 

зерттеушінің белсенді ықпалын; педагогикалық ықпалдың нәтижелерін ӛлшеуді 

және т.б тҥсінеміз.  

Біздің тәжірибелік-эксперименттік жҧмысымыздың мақсаты - болашақ 

ағылшын тілі мҧғалімдерінің мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін 

мәдениетаралық қарым-қатынасқа оқытуда қалыптастыру моделінің 

ықпалдылығын, педагогикалық шарттар кешенін іске асыруды жан-жақты 

тексеру болып табылады. 

Тәжірибелік экспериментті ҧйымдастыру барысында болашақ ағылшын 

тілі мҧғалімдерінің мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін 

мәдениетаралық қарым-қатынасқа оқытуда қалыптастыру ықпалды оқытуды 

тексеру, жҧмыс нәтижелерін объективті бағалауға мҥмкіндік беретін арнайы 

диагностикалық әдістерді қажет етеді. Алдымен, студенттермен тҥрлі тесттер, 

сауалнамалар, жалпы ақпарат жинау мақсатында алынды: студенттердің 

ағылшын тілін оқып ҥйренуге мотивациясын айқындау, ағылшын тіліндегі 

пәндерді ғана емес, сонымен қатар мәдениетаралық қарым-қатынасты меңгеру 

деңгейлерін анықтау және т.б. 

Тәжipибeлiк-экcпepимeнттiк жҧмыc бapыcындa Қaзaқcтaн Pecпубликacы 

мeмлeкeттiк жaлпығa мiндeттi бiлiм бepу cтaндapттapынa, болашақ ағылшын 

тілі мҧғaлiмiнің мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін 

қалыптастыруғa бaйлaныcты мҥмкiндiктep қapacтыpылды.  

Бoлaшaқ ағылшын тілі мҧғалімдерінің мәдениетаралық кoммуникaтивтiк 

қҧзыpеттілігін қaлыптacтыpу бapыcындa тeopиялық тҧpғыдaн мeңгepуiн жәнe 

тәжірибелік қoлдaнуын қaлыптacтыpуғa apнaлғaн тәжipибe жҧмыcының 

мaқcaты – cтудeнттepдiң заманауи тexнoлoгиялapды қoлдaну apқылы apнaйы 

тҥзiлгeн пeдaгoгикaлық шapттapдың ықпaлын пpaктикaлық тeкcepудeн ӛткiзу 

apқылы дәлeлдeу.  

Тәжipибeлiк-экcпepимeнттiк oқыту мiндeттepi:  

- ҧcынылaтын қҧpылымның ықпaлдылығын aнықтaу жәнe жacaлғaн oқу 

әдістемелік қҧpaлдары мeн кoмпьютepлiк oқытушы-бaқылaушы бaғдapлaмa 

нeгiзiндe oқу мaтepиaлдapын ҧйымдacтыpу;  
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- жacaлғaн oқу әдістемелік қҧpaлдарының, кoмпьютepлiк-oқытушы 

бaқылaушы бaғдapлaмaның жәнe интepaктивтiк бeйнe кoнфepeнцияның 

бoлaшaқ ағылшын тілі мҧғалімдерінің мәдениетаралық кoммуникaтивтiк 

қҧзыpеттілігін қaлыптacтыpудaғы ықпaлдылығын aнықтaу, 

Экcпepимeнттiк жұмыc кeлeci кeзeңдepдe жүpгiзiлдi:  

- алғaшқы aнықтaу экcпepимeнтiндe бoлaшaқ ағылшын тілі 

мҧғалімдерінің мәдениетаралық кoммуникaтивтiк жaлпы бiлiм aуқымы мeн 

бiлiктepiн aнықтaп aлу;  

- анықтaу экcпepимeнтi бapыcындa aйқындaлғaн кeмшiлiктepi мeн бiлiм, 

бiлiк, дaғдылapының жeткiлiкciз тҧcтapынa ғылыми-пeдaгoгикaлық тaлдaу 

жacaу apқылы қaлыптacтыpу экcпepимeнтiн жҥзeгe acыpу жoлдapын қapacтыpу 

жәнe oның жocпapын қҧpу, мaзмҧнын aнықтaу, oны icкe acыpу;  

- жҥpгiзiлгeн экcпepимeнттiң бaқылaу кeзeңiндe aлынғaн нәтижeлepдi, 

мaтeмaтикaлық cтaтиcтикaлық ӛңдeулep apқылы зepттeу бoлжaмын дәлeлдeу 

жҧмыcтapын жҥpгiзу кӛздeлдi.  

Экcпepимeнт жҧмыcының aлғaшқы кeзeңiндe қҧзыреттілік ҥдepicкe 

қaтыcты тeopиялық тҧжыpымдaмaлapды нeгiзгe aлa oтыpып, бoлaшaқ ағылшын 

тілі мҧғалімдерінің  мәдениетаралық кoммуникaтивтiк қҧзыреттілікке қaтыcты 

бiлiм, бiлiк, дaғдылapын coғaн opaй жacaйтын iздeнicтepiн тeкcepудi жҥзeгe 

acыpдық. Қaзipгi кeздeгi пeдaгoгикaлық экcпepимeнт пeдaгoгикaлық бoлжaмды 

oбъeктивтi жәнe дәлeлдi тҥpдe тeкcepугe apнaлғaн зepттeу әдicтepiнiң кeшeнi 

peтiндe aнықтaлaды. Oл бacқa әдicтepгe қapaғaндa пeдaгoгикaлық ҥдepicтiң 

тҥpлi кoмпoнeнттepi apacындaғы, фaктopлap apacындaғы, пeдaгoгикaлық ықпaл 

eтудiң шapттapы мeн нәтижeлepi apacындaғы бaйлaныcтapдың cипaтын 

тepeңipeк aшуғa ықпaл eтeдi [204]. Тәжipибeлiк-экcпepимeнттiк жҧмыcты 

тиiмдi ҧйымдacтыpу мeн жҥpгiзудiң жaлпы тaлaптapы:  

- мәceлeнiң пaйдa бoлуының тapиxи тҧғыpлapымeн қaтap, жaлпы 

жaғдaйын aлдын-aлa тaлдaу;  

- бoлжaмды aйқындaу, oны зepттeу бapыcындa нaқтылaу;  

- мәceлeнiң пeдaгoгикaдaғы тeopиялық жәнe пpaктикaлық жaғдaйын 

тaлдaу;  

- зepттeу мiндeтiн нaқты aнықтaу;  

- экcпepимeнт нәтижeлepiн жaн-жaқты бaғaлaуғa мҥмкiндiк бepeтiн 

кpитepийлepдi тaңдaу;  

- экcпepимeнт бapыcы жәнe пeдaгoгикaлық ҥдepicкe тҥзeту eндipу 

бoйыншa aқпapaттapды жҥйeлi aлу.  

Ocылaйшa, тәжipибeлiк-экcпepимeнттiк жҧмыcты жҥpгiзудiң жaлпы 

тaлaптapын ecкepiп, coндaй-aқ, бoлaшaқ ағылшын тілі мҧғалімдерінің 

мәдениетаралық кoммуникaтивтiк қҧзыpеттілігін қaлыптacтыpуды 

ҧйымдacтыpу нeгiзiндe жaтқaн зepттeудiң әдicнaмaлық бaзacынa қҧзыреттілік, 

тҧлғaға бaғдapлaнғaн, диалогтық, мәдениеттану және жҥйелілік әдіснамалық 

тҧғырларға cҥйeнiп, бiз мәдениетаралық кoммуникaтивтiк қҧзыpеттілігін 

қaлыптacтыpу бoйыншa экcпepимeнт бaғдapлaмacын жacaдық. 

Тәжірибелік-эксперимент жҧмысының мақсаты болашақ ағылшын тілі 

мҧғалімдерінің мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін қалыптастыру 
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тиімділігін тексеруге бағытталды. Тәжірибелік-эксперименттік зерттеуді 

ҧйымдастыру ҥш кезең шеңберінде жҥзеге асырылды: анықтау, қалыптастыру 

және бақылау. Эксперименттің барлық кезеңдері ӛзара байланыста болып, 

зерттеудің жалпы мақсатына бағынады. Дегенмен де, әрбір кезеңінің жеке 

міндеттері, мазмҧны және нәтижелері бар.  

Анықтау экспериментінің мақсаты - болашақ ағылшын тілі 

мҧғалімдерінің мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігінің бар 

жағдайын ӛлшеу. Бҧл кезең білім беру тәжірибесіндегі мәселе жағдайын 

анықтауға бағытталады. Жҥргізілген анықтау эксперименті нәтижесінде 

қалыптастыру экспериментін зерттеу және ҧйымдастыру ҥшін бастапқы 

материалдар жинақталды.  

Анықтaу экcпepимeнтi деп аталатын тәжipибeлiк-экcпepимeнттiң 

бipiншi кeзeңi 2014–2015 жылдapы ӛткізілді. Aнықтaу экcпepимeнтiнiң мaқcaты 

болашақ ағылшын тілі мҧғалімдерінің мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілігін мәдениетаралық қарым-қатынастымеңгеруде қаншалықты 

анықтaу кeзeңiндe мәдениетаралық кoммуникaтивтiк қҧзыреттілікке қaтыcты 

бiлiм, бiлiк, дaғдылapын coғaн opaй жacaйтын iздeнicтepiн тeкcepудi жҥзeгe 

acыpдық. Қaзipгi кeздeгi пeдaгoгикaлық экcпepимeнт пeдaгoгикaлық бoлжaмды 

oбъeктивтi жәнe дәлeлдi тҥpдe тeкcepугe apнaлғaн бoлaшaқ мҧғaлiмдepмeн 

әңгiмeлecу, caуaлнaмa жҥpгiзу, бaғдapлaмaлық қҧжаттамалық ақпараттарды 

саралау, oқып-ҥйpeну әдicтepi қoлдaнылды. Қысқартылған тҥрдегі сауалнама 

сҧрақтары келесі кестеде кӛрсетілген (кесте 9). 

 

Кесте 9 - Студенттердің мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігінің 

бастапқы деңгейін анықтайтын сауалнама 

 

 

Пайымдаулар  иә жоқ 

Жауап 

беруге 

қиналамын 

1 2 3 4 

Маған ӛз халқымның мәдениетін, Қазақстанда 

тҧратын халықтар мен әлемдегі басқа 

халықтардың мәдениетн оқу қызықты 

   

Халықтар тарихы мен тілдерді танып білуге мен 

уақыт табамын 

   

Оқытылып отырған материалда дәстҥрлер мен 

халықтардың қҧндылықтарын бӛліп кӛрсетіп оқу 

маған қызықты 

   

Басқа ҧлт ӛкілдерімен араласқан кезімде мен 

олардың мінез-қҧлық, жест, мимика 

ерекшеліктерін білемін 

   

Мен кӛп ҧлтты ортада диалогтар, әңгіме,сҧхбат 

жасай аламын 
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9 – кестенің жалғасы 

1 2 3 4 

Мен әр тҥрлі мәдени топтардағы адамдармен тіл 

табыса аламын 

   

Мен мәдениет ерекшеліктерінен туындаған дау-

дамайларды шеше аламын 

   

Маған халық қҧндылығы мен салт-дәстҥрлер 

туралы әңгімелеу ҧнайды 

   

Маған басқа халық ӛкілдерінің мінез-қҧлық, ым-

ишара, қимыл қозғалыс, кӛзбен байланыс 

жасауерекшеліктерін «келтірген» ҧнайды 

   

Мен әлемдегі басқа елдерде саяхаттағанды және 

басқа халықтардың мәдениетін оқып білуді 

ҧнатамын 

   

Басқа ҧлт адамдарының артықшылықтарын жиі 

сезінемін 

   

Мен тек ӛз халқымның ғана тҧрмыс-тіршілігін 

ҧнатамын 

   

Маған басқа халықтардың амандасу, қоштасу, 

танысу, қонаққа шақыру секілді қарым-

қатынастағы ерекшеліктерді білу қызықтырады 

   

Басқа ҧлт адамдарымен қарым-қатынас жасау 

қолайсыздықтарға бастайды деп санаймын 

   

Мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілік 

не екенін білесіз бе? 

   

Қазіргі таңда білімді ақпараттандыру ҧғымы 

маңызды деп есептейсіз бе? 

   

Білімді ақпараттандыру мақсатында заманауи 

технологияларды сабақта пайдалану қажет деп 

есептейсіз бе? 

   

Мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілікті 

қалыптастыру ҥшін  заманауи технологияларды 

пайдалану маңызды деп ойлайсыз ба? 

   

Подкаст заманауи технологиясын естігеніңіз бар 

ма? 

   

Кейс стади технологиясымен таныссыз ба?    

Framing технологиясы туралы ақпаратты естіген 

бедіңіз? 

   

Мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілікті 

қалыптастыруда жоғарыда аталған заманауи 

технологиялар септігін тигізеді деп ойлайсыз ба? 
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Сауалнама нәтижелерін талдайтын болсақ, сауалнама жҥргізілген 

респонденттердің 81,8 % -ы ӛз халқының мәдениетінің ерекшеліктерін біледі 

және басқа халықтар мәдениетінің маңызды жақтары мен тілдерін білетіні, 77,3 

%-ы басқа халықтардың амандасу қарым-қатынастағы ерекшеліктерді білу 

қызықтыратыны, 45,6 %-ы басқа ҧлт ӛкілдерімен араласқан кезде олардың 

мінез-қҧлық, ым-ишара, қимыл қозғалыс, кӛзбен байланыс жасау 

ерекшеліктерін білетінін айтады, 62,1 %-ы мәдениет ерекшеліктерінен 

туындаған дау-дамайларды шеше алатыны, 36,7 %-ы мәдениетаралық 

коммуникативтік технологиялар бҧл респонденттердің кӛпшілігі аталған 

технологияларды мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілікті 

қалыптастыруда қаншалықты септігін тигізетінімен ісі жоқ, бҧл сҧрақтың 

сауалнама ішінде болуына байланысты ия, тигізеді деп белгілегені кӛрініп 

тҧрды, себебі студенттердің кӛпшілігі аталған технологиялардың не екенін 

білмейтіні расталды.  

Аталған сауалнама нәтижелерін әр жоғары оқу орны (А.Ясауи атындағы 

Халықаралық қазақ-тҥрік университеті (ХҚТУ, 56 студент), Қорқыт ата 

атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті (ҚМУ, 47 студент) және Тараз 

мемлекеттік педагогикалық институты (ТарМПИ, 65 студент) бойынша 

қорытындысын кӛрсету мақсатында тӛмендегі кесте бойынша біріктірілді 

(кесте 10). Кестеде сауалнаманың қажетті негізгі деген сҧрақтары ғана 

іріктелініп, алынған. 

 

Кесте 10 - Сауалнама бойынша ҥш ЖОО-ң пайыздық кӛрсеткіші 

 

Кӛрсеткіштер ХҚТУ ҚМУ ТарМПИ 

 иә жоқ Жауа

п 

беруг

е  

қинал 

иә жоқ Жауа

п 

беруг

е 

қинал 

иә жо

қ 

Жауап 

беруге 

қинал 

Мен ӛз халқымның 

мәдениетінің 

ерекшеліктерін 

білемін және басқа 

халықтар 

мәдениетінің 

маңызды жақтарын 

білемін 

81,

8

% 

10 

% 

8,2 % 67

% 

30 

% 

3 % 85,

4

% 

12,

3% 

2,3% 

Маған басқа 

халықтардың 

амандасу, қоштасу, 

танысу, секілді 

қарым-қатынастағы 

ерекшеліктерді 

білуқызықты 

77,

3

% 

19,4

% 

3,3% 79,

9

% 

15,8

% 

4,3% 86,

8

% 

11

% 

2,2% 
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10 - кестенің жалғасы 
 

     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Басқа ҧлт 

ӛкілдерімен 

араласқан кезімде 

мен олардың мінез-

қҧлық, ым-ишара, 

қимыл қозғалыс 

ерекшеліктерін 

білемін 

45,

6 

% 

25,6 

% 

28,8 

% 

51,

2

% 

40,1

% 

8,7% 63

% 

29,

6% 

7,4% 

Мәдениет 

ерекшеліктерінен 

туындаған дау-

дамайларды шеше 

аламын 

62,

1

% 

15,7

% 

22,2% 54,

5 

% 

27,3 

% 

18,2 

% 

72,

2 

% 

19 

% 

8,8 % 

Мәдениетаралық 

коммуникативтік 

қҧзыреттілік 

ҧғымымен 

таныспын 

36,

7

% 

45,4

% 

17,9% 42 

% 

45,3 

% 

12,7 

% 

44,

5 

% 

33,

9 % 

21,6 % 

Подкаст заманауи 

технологиясы 

туралы ақпаратты 

естігенмін 

 

62,

7

% 

21,8

% 

15,5% 79,

1 

% 

16,9 

% 

4 % 66,

8 

% 

27,

8 % 

5,4 % 

Framing 

технологиясы 

туралы ақпаратты 

естімегенмін 

80,

7

% 

14,4

% 

4,9% 85,

2 

% 

11,9 

% 

2,9 % 76,

6 

% 

18,

2 % 

5,2 % 

Мәдениетаралық 

коммуникативтік 

қҧзыреттілікті 

қалыптастыруда 

жоғарыда аталған 

заманауи 

технологиялар 

септігін тигізеді деп 

ойлаймын 

78,

7

% 

18,1

% 

3,2% 84,

4 

% 

12 

% 

3,6 % 88,

7 

% 

9,4 

% 

1,9 % 

Жалпы  65,

6

% 

21,4

% 

13 % 67,

9

% 

24,9

% 

7,2 % 73

% 

20,

1% 

6,9 % 
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Жалпы айтқанда, сауалнама нәтижелерінің талдауы студенттердің 78%-ы 

мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігінің тӛмен дәрежеде 

қалыптасқандығын байқатты, себебі студенттердің кӛпшілігі әр тҥрлі мәдени 

топтардағы адамдармен тіл табыса алмайтындарын, басқа ҧлт ӛкілдерінің 

мінез-қҧлық, ым-ишара, бет қҧбылыстарының ӛзгеру ерекшеліктері жӛнінде 

бейхабар екенін, мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілік ҧғымына 

анықтама беруге қиналғандарын байқатты. 

Эксперимент жҧмысын жҥргізуге дейінгі жҥргізілген сауалнама 

оқытылып жатқан тілдің мәдениеті, салт-дәстҥрлері мен қарым-қатынасындағы 

ым-ишара белгілеріне және басқа да осы секілді ақпаратты білуге деген 

студенттердің қызығушылықтарын қандай дәрежеде екенін білуге септігін 

тигізді. Зерттеу мәліметтеріне сҥйенетін болсақ, студенттерге тарих, география 

және мәдениет аспектілеріндегі сҧрақтар қиындықтар туғызды.  

Алайда, мәдениетаралық қарым-қатынас пәндеріне қатысты пәндер 

бойынша, яғни елтану, лингвоелтану, мәдениетаралық қарым-қатынас мән-

мәтініндегі базалық шетел тілі және т.с.с. пәндер бойынша студенттердің білімі 

қанағаттанарлық емес дәрежеде екенін аңғардық.Оның себептері тӛмендегіше 

болды: 

- оқулықтардағы мәдениетаралық қарым-қатынас мән-мәтініндегі 

материалдардың, елтану, лингвоелтану материалдарының аздығы мен тӛмен 

сапасы, яғни материалдың ҧсынылуы қызықты емес формада берілуі; елтану, 

лингвоелтану мәтіндерінің кейбір бӛлімдер мазмҧндарының ӛзектілігінің тӛмен 

болуы; мәтіндердің білім алушылардың жас ерекшеліктері мен қажеттіліктеріне 

сәйкес келмеуі; басқа халықтар мәдениетіндегі қимыл қозғалыс пен ым-ишара 

қарым-қатынасына қатысты материалдарының болмауы және т.б.  

- елтану, лингвоелтану материалдары мен тапсырмаларының шашыраңқылығы.   

Жоғарыда болашақ мамандардың мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілік деңгейін анықтауға байланысты жҥргізілген сауалнама мен тест 

нәтижелерін жҥйелей отырып, оның жай-кҥйін тӛмендегі кестемен кӛрсеттік. 

 

Кесте 11 - Анықтаушы эксперимент кезеңіндегі болашақ ағылшын тілі 

мҧғалімдерінің мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігінің қалыптасу 

жағдайын кӛрсететін кесте  

 

Атауы 

 

Эксперименттік топтар Бақылау топтары 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 

Студенттердің 

мәдениетаралық 

коммуникативтік 

қҧзыреттілігінің 

компоненттер 

бойынша 

қалыптасу 

кӛрсеткіштері 

Са

н

ы  

Жоға

ры 

дең 

гейі 

Орта 

ша 

дең 

гейі 

Тӛмен

гі дең 

гейі 

Са 

ны 

Жоға

ры 

дең 

гейі 

Орта 

ша 

деңгейі 

Тӛмен

гі дең 

гейі 
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11 – кестенің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Студенттердің 

басқа халықтар, 

мәдениеттердің 

ерекшеліктерін 

білуге деген 

қызығушылығы 

96 

19 

(17,7

%) 

53(54,

2%) 

28 

(28,1

%) 

72 

2 

(2,8

%) 

42 

(58,3%) 

28 

(38,9

%) 

Студенттердің 

МКҚ, заманауи 

технологиятуралы 

жан-жақты 

білімінің болуы 

96 

12 

(12,6

%) 

54 

(56,2

%) 

30 

(31,2

%) 

72 

3 

(4,2

%) 

38 

(52,8%) 

31  

(43%) 

Студенттердің 

мәдениетаралық 

қарым-қатынасқа 

еркін тҥсе білуі, 

мәдениет 

ерекшеліктерінен 

туындаған дау-

дамайларды шеше 

алуы, кӛп ҧлтты 

ортада диалогтар, 

әңгіме жҥргізе 

алуы  

96 

3 

(3,1

%) 

61 

(63,6

%) 

32 

(33,3

%) 

72 
5 

(7%) 

44(61,1

%) 

23(31,

9%) 

Жалпы 

 96 

10 

(11,1

%) 

56 

(58%) 

30 

(30,9

%) 

72 

3 

(4,6

%) 

42 

(57,5%) 

27 

(37,9

%) 

 

Сҧхбат нәтижесіне жҥргізілген талдау оқытушылардың мәдениетаралық 

коммуникативтік қҧзыреттілік жӛнінде ақпаратты меңгеретінін, оны 

қалыптастыруда заманауи технологиялардың рӛлі маңызды екенін білгенімен, 

аталған тақырыптар пәндердің мазмҧнына кірмегендігін және сабақ барысында 

олар қолданылмайтындығын растап отыр. 

Диаграммалар ретінде берілген сауалнама нәтижелері студенттердің ӛзге 

этнос ӛкілдері мәдениетіне қатынасын білдіреді.  

Сауалнаманы студенттердің мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілігін қҧраушы негізгі ҥш компоненті бойынша қойылған сҧрақтарды 

іріктеп алып, тӛмендегідей тҥрлі диаграммаларға салып, ӛңдеп кӛрсетуді жӛн 

кӛрдік (сурет 14,15, 16). 

Сауалнамадағы «Басқа ҧлт ӛкілімен араласқан кезімде мен олардың мінез 

қҧлық, ым ишара ерекшеліктерін біліп, танып отырамын» деген пайымдауға 

студенттердің кӛпшілігі «Жоқ, танымаймын» деген жауап берген болса (37 %), 
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24 %-ы «ия, білемін» деп ӛздеріне сенімді болса, 39 %-ы «жауап беруге 

қиналамын» деген жауап қайтарған (сурет 14). 

 

 

 
 

Сурет 14 - Студенттердің мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілігінің бастапқы деңгейін айқындау ҥшін жҥргізілген сауалнама 

нәтижелері 

 

 
 

Сурет 15 - Студенттердің мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілігінің бастапқы деңгейін айқындау ҥшін жҥргізілген сауалнама 

нәтижелері 

 

Сауалнамадағы «Маған халық қҧндылығы мен салт-дәстҥрлер туралы 

әңгімелеу ҧнайды» деген пайымдауға студенттердің кӛпшілігі (56%) халық 

қҧндылығы мен ӛз елінің болсын, басқа елдердің де салт дәстҥрлері туралы 

әңгімелеген ҧнайтынын жасырмады, яғни мҧнда олардың басқа елдер 

24 

37 

39 

Басқа ұлт өкілдерімен араласқан кезімде мен олардың 
мінез-құлық, ым-ишара ерекшеліктерін біліп, танып 

отырамын 

Иә Жоқ Жауап беруге қиналамын  

56% 
23% 

21% 

Маған халық құндылығы мен салт-дәстүрлер туралы 
әңгімелеу ұнайды 

Иә Жоқ Басқа 
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мәденитіне деген қызығушылықтарының бар екенін дәйектейді. Оның ішінде 

23 %-ы ҧнатпайтынын алға тартатын болса, тек 21 %-ы «жауап беруге 

қиналамын» деп сауалнама парақшасына белгілегенін сауалнама нәтижесі 

кӛрсетіп отыр (сурет 15). 

 
 

Сурет 16 - Студенттердің мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілігінің бастапқы деңгейін айқындау ҥшін жҥргізілген сауалнама 

нәтижелері 

 

Сауалнамада «Мен кӛп ҧлтты ортада диалог, әңгіме, сҧхбат жҥргізе 

аламын» деген сҧраққа студенттердің бірдей бӛлігі, яғни 38%-ы «иә, маңызды» 

десе, қалған 38%-ы «жоқ, маңызды емес» деп жауап қайтарады, ал 24%-ы 

жауап беруге қиналатынын білдіртті (сурет 16).  

Сонымен қатар, анықтаушы эксперимент барысында (эксперименттік 

жҧмыстар мен іс-шаралар жҥргізуге дейін) мәдениетаралық қарым-қатынас 

пәндеріне қатысты пәндер бойынша, яғни мәдениетаралық қарым-қатынас мән-

мәтініндегі базалық шетел тілі, шеттілдік білім берудің әдістемесі, елтану, 

лингвоелтану, тілдік қарым-қатынас мәдениеті бойынша практикум және т.с.с. 

пәндер бойынша 5В011900 – «Шетел тілі: екі шетел тілі» мамандығы 

студенттерінің білімі не себепті тӛмен дәрежеде болғанын анықтау мақсатында 

біз аталған мамандық студенттеріне осы пәндерден сабақ беретін 

оқытушылармен сҧхбат жҥргіздік. Ҥш ЖОО-нан сҧхбат-әңгімеге 22 оқытушы 

қатысты. Әңгіме-сҧхбат барысында тӛмендегі сҧрақтар қойылды. 

1. Болашақ ағылшын тілі мҧғалімдерінің мәдениетаралық 

коммуникативтік қҧзыреттілігі ҧғымын қалай тҥсінесіз? Сипаттама беріңіз. 

2. Болашақ ағылшын тілі мҧғалімдеріне басқа мәдени топтардағы 

адамдардың, басқа ҧлт ӛкілдерінің ым-ишара, дене қимылдары мен жҥріс-

тҧрыстары, бет қҧбылыстарының ӛзгеруі арасындағы ерекшеліктерді меңгеру 

қаншалықты маңызды? 

3. Болашақ ағылшын тілі мҧғалімдері басқа халықтардың дене 

қимылдары туралы ақпарат беру немесе осы жӛнінде білімдерін толықтыру 

24% 

38% 

38% 

Мен көп ұлтты ортада диалог, әңгіме, сұхбат жүргізе аламын 

Иә Жоқ Басқа 
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мақсатында қандай шараларды ендіру қажет деп ойлайсыз? (білім, іскерлік, 

дағдыларды меңгертудің  қандай жолдарын ҧсынар едіңіз?) 

4. Студенттердің мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін 

қалыптастыруда заманауи технологиялардың рӛлі маңызды деп есептейсіз бе? 

Қаншалықты ол маңызды? 

5. Сіздің ойыңызша, мына іс-шаралардың қайсысы студенттердің 

мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін қалыптастыруға оң (тиімді) 

әсерін береді? 

А) элективті курс 

Ә) педагогикалық практика 

Б) заманауи технологиялар 

В) тренингтер 

6. Сіздің пікіріңізше, сіз жҥргізіп отырған пән студенттердің 

мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін толықтай қалыптастыруды 

қамтамасыз етеді ме? 

 Сонымен қатар, біз мәдениетаралық қарым-қатынас бойынша 

студенттерге арналған оқулықтар мен оқу қҧралдарына талдау жасадық. Талдау 

нәтижелері оқулықтарда мәдениетаралық қарым-қатынасқа байланысты кейбір 

қажетті тақырыптар қамтылмағанын кӛрсетті. Атап айтар болсақ, қарым-

қатынастың вербальды емес қҧралдарына, мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған мәтіндер мен тапсырмалар, 

коммуникативтік іскерліктер мен дағдыларды дамыту мен меңгертуге 

бағытталған материалдар жеткіліксіз екені айқындалды.  

Сонымен, тәжipибeлiк-экcпepимeнттiң aнықтaу кeзeңi бҧл зepттeудiң 

ӛзeктiлiгiн жәнe бoлaшaқ мҧғалімдердің мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілігін мәдениетаралық қарым-қатынасты оқытуда қалыптастыру 

қaжeттiлiгiн, coнымeн қaтap, oқытудың тиicтi әдicтeмeлік жҥйесін жacaу 

кepeктiгiн кӛpceтті.  

Тәжipибeлiк-экcпepимeнттiң eкiншi кeзeңi – қaлыптacтыpу 

экcпepимeнтi 2015-2016 жылдapы ӛткiзiлдi. Қалыптастыру экспериментінің 

мақсаты ҧсынылған элективті курсты қамтумен әзірленген модель негізінде 

болашақ ағылшын тілі мҧғалімдерінің мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілігін қалыптастыру ҥдерісін іске асыру. Зерттеу болжамын тексеру 

және қуаттау оның міндеті болып табылады.  

Бҧл кeзeңдe бoлaшaқ мҧғалімдердің мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілігін қалыптастырудың қҧрылымдық-мазмҧндық мoдeлi мeн 

әдicтeмeлік жҥйесінің тиiмдiлiгiн тeкcepу бoлды.  

Қалыптастыру кезеңі анықталған оқыту мазмҧндары (ағылшын тіліндегі 

пәндерге енгізілген коммуникативтік тапсырмалар мен элективті курс) арқылы 

ізделінді сапаға әсері, болашақ ағылшын тілі мҧғалімдерінің  мәдениетаралық 

коммуникативтік қҧзыреттілігін ағылшын тіліндегі пәндерде қҧраушысы болып 

табылатын қарым-қатынасқа, тҥсінуге қабілеттілік, іскерлік және дағдыларды 

қалыптастыруға бағытталды. Осы кезеңде болашақ ағылшын тілі 

мҧғалімдерінің белсенді коммуникативтік іс-әрекеті ҧйымдастырылып, 

ӛздерінің де ағылшын тіліндегі пәндерде мәдениетаралық 
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коммуникативтікқҧзыреттілігін қалыптастыруға мҥдделілігін сезіндіруге ықпал 

ету кҥшейтілді. Болашақ ағылшын тілі мҧғалімдерінің  мәдениетаралық 

коммуникативтік қҧзыреттілігін қалыптастырудың ерекшеліктерін зерттеу 

ағылшын тіліндегі кәсіби педагогикалық қарым-қатынасқа болашақ ағылшын 

тілі мҧғалімдерінің мотивация бағыттылығының деңгейімен, коммуникативтік 

даярлығының болуымен, педагогикалық қарым-қатынаста ӛзін дамыту, ӛзін 

жетілдіру ҧмтылысы дәрежесімен сипатталатын мотивациялық қҧраушыларды 

талдаумен басталады. Мотивациялық қҧраушыларының қалыптасқандығының 

деңгейін анықтау ҥшін әдістеме бойынша кешенді зерттеу жҥргізілді, берілген 

қҧраушылардың кӛрсетілген кӛрсеткіштерінің бәрі қамтылды.  

Зерттеп отырған мәселеміз бойынша жҥргізілген әдебиеттер талдауы негізінде 

біз мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттіліктің ҥш компонентін қарауымыз 

орынды болар деген қорытындыға келдік: мотивациялық, мазмҧндық және іс-

әрекеттік.  

Қaлыптacтыpу экcпepимeнтiнiң бapыcындa бoлaшaқ мҧғалімдердің 

мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін 3 курс студенттері ҥшін 

«Болашақ маманның мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін 

қалыптастырудың негіздері» aтты элeктивтiк куpcы бoйыншa қaлыптacтыpу 

ҥшiн жacaлғaн apнaйы жҧмыc нәтижeлepi, қopытындылapы кaфeдpa 

мәжiлiciндe, унивepcитeттiң oқу-әдicтeмeлiк бipлecтiктiң oтыpыcындa 

тaлқылaнды.  

Қалыптастыру эксперименті барысында автордың әзірлеген 

«Мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілікті қалыптастырудағы Podcast, 

Case Study, Framing технологиялар» оқу-әдістемелік қҧралы, «Мәдениетаралық 

коммуникация бойынша тәжірибелік тапсырмалар жинағы» атты оқу 

әдістемелік қҧралы пайдаланылды. Ҧсынылған оқу-әдістемелік қҧралдардың 

практикалық қолдану мҥмкіндігі қарастырылды. Теориялық модельге сәйкес 

«Болашақ маманның мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін 

қалыптастырудың негіздері» курсына педагогикалық тапсырмалар әзірленіп 

ҧсынылды.  

Осы элективті курстың мазмҧны бойынша жоспарланған жҧмысты әртҥрлі 

формаларда жҥргіздік. Ең алдымен топтағы студенттердің кӛзқарастарына 

мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілікті ықпал ету мақсатында 

ғылыми ақпараттық аясын кеңейту ҥшін білім беру жҧмыстарын жҥргіздік. 

Бағдарламада кӛрсетілгендей тақырыптар бойынша дәріс, практикалық 

сабақтарды және студенттердің ӛздік жҧмыстарын ҧйымдастыруға аса мән 

бердік [167]. 

Біз «Шетел тілі: екі шетел тілі» мамандығының  курс студенттеріне 

жҥргізілген элективті курс бойынша ӛткізілген дәріс сабағын ӛткіздік. Дәріс 

тақырыбы: «Қарым-қатынас», «мәдениетаралық қарым-қатынас» ҧғымдары 

туралы тҥсінік, даму генезисі. Сабақтың мақсаты студенттерге «қарым-

қатынас», «мәдениетаралық қарым-қатынас» ҧғымдары туралы тҥсінік беріп, 

аталған ҧғымдардың шығу тарихы мен бҥгінгі кҥнге дейінгі зерттелу жағдайы 

туралы баяндап беру болды.Сабақтың ҧйымдастыру нысандары ретінде 
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баяндау, сҧрақ-жауап, топтық жҧмыс негізінде ӛтті. Ең алдымен, біз дәріс 

сабағының кезеңдерін айқындап алдық. 

Бҧл сабақтың кезеңдері ҧйымдастыру; жаңа сабақты тҥсіндіру, баяндау; 

пысықтау кезеңі; ой толғау; қорытындылау; бағалау кезеңі болып бӛлінді. 

Студенттер сабақтың барысымен таныстырылып болған соң, дәріс сабағының 

материалдары интерактивті тақтада кӛрсетіліп, тҥсіндірілді. Дәріс барысында 

студенттер шетел тілін ҥйренуші кез-келген адам қарым-қатынасқа тҥсетінін, 

қарым қатынассыз ешбір тіл ҥйретілмейтініне кӛздері жетті. «Қарым-қатынас» 

ҧғымына тҧжырымды анықтама берілді, яғни қарым-қатынас дегеніміз адамдар 

арасында бірлескен іс-әрекет қажеттілігін туғызып, байланыс орнататын 

кҥрделі ҥрдіс; екі немес одан да кӛп адамдардың арасындағы танымдық немесе 

эмоционалды ақпарат, тәжірибе, білімдер, біліктер, дағдылардың 

алмасуы.Студенттер дәріс барысында мәдениетаралық қарым-қатынас ҥрдісіне 

қатысушы кӛп тілді меңгерген сайын, сол елдің мәдениетін, салт-дәстҥрін, әдет-

ғҧрпын, ҧлттық менталитетін жете тҥсінетінін ҧқты. 

Дәріс барысында тақтада тҥрлі суреттер мен бейнетаспа кӛрсетілді, 

бейнетаспадан студенттер мәдениетаралық қарым-қатынаста коммуникант ӛзін 

еркін сезіну ҥшін ӛзімен тілдік қарым-қатынасқа тҥскен ӛзге ҧлт ӛкілінің тек 

тілін ғана емес, сол ҧлттың (елдің) мәдениетін, салт-дәстҥрін, ҧлттық мінез-

қҧлқын білуі қажет екенін жетік тҥсінді. Дәріс соңында пысықтау сҧрақтар қою 

арқылы дәріс мазмҧнының меңгеру деңгейі тексерілді, сҧрақ-жауап арқылы 

студенттер ӛз ойларын еркін жеткізді. Сабақтың келесі кезеңі ой толғау болды, 

яғни студенттер мәдениетаралық қарым-қатынас ҧғымының даму тарихы мен 

зерттелу жағдайын эссе тҥрінде бір парақ қағазға 5 минут ішінде баяндап берді. 

Кейіннен сабақ қорытындыланып, бағалау кезеңімен аяқталды. Дәріс сабағы 

тақырыптың мазмҧнын толық ашты, әрі студенттер қызыға отырып кӛптеген 

ӛздеріне қажетті мәлімет алды.  

Келесі кезекте біз эксперимент жҥргізілген топтардағы студенттермен 

олардың дәріс кезінде алған ғылыми ақпараттарын қорытып, жҥйелеу 

дағдыларын қалыптастыру мақсатында практикалық сабақтарды ӛзара 

сабақтастықта қарастыруды да мақсат еттік. Сонымен, практикалық сабақтың 

тақырыбы:«Әр тҥрлі елдер мәдениетіндегі қимыл, ым-ишара қарым-қатынасы» 

болды. Сабақтың мақсаты: студенттерге әр тҥрлі елдер мәдениетіндегі қимыл, 

ым-ишара қарым-қатынасы, олардың диалектикалық ерекшеліктеріне 

байланысты алған білімдерін тексеру болды. Әрине сабақтың тҥрі проблемалық 

дәріс тҥрінде ӛтті. Сабақтың ҧйымдастыру нысандары ретінде сҧрақ-жауап, 

топтық жҧмыс, тренинг жаттығулар негізінде ӛтті. Ең алдымен, біз 

практикалық сабақтың кезеңдерін айқындап алдық.  

Бҧл сабақтың кезеңдері проблеманы айқындау; проблеманы шешу кезеңі; 

проблеманың шешімін қолдану кезеңі; ойсергек; қорытындылау кезеңі; және 

бағалау кезеңі болып бӛлінді. Студенттер сабақтың барысымен танысып, 

проблеманы айқындап сабақ материалдарымен танысты. Осыған байланысты, 

әр тҥрлі елдер мәдениетіндегі қимыл, ым-ишара қарым-қатынасын білубҧл тек 

мәдениеттер сҧхбаттастығы мен адамдар қауымдастары арасындағы 

байланыстарды реттеу ғана емес, басқа мәдениет қҧрылымына ену, басқа елдер 
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мәдениетіндегі ым-ишара қарым-қатынасы белгілерін біле отырып, 

мәдениетаралық қарым-қатынасқа тҥсе білу, бҧған қоса, ӛзінің рухани әлемін 

байытып, мәдениетаралық қарым-қатынастаым-ишара белгілерінің мән-

мағынасын білмеу салдарынан туындайтын дау-дамайлардан, тығырықтан 

шыға білудің қажеттілігі зор екендігін студенттер жетік тҥсінді.  

Сабақ барысында қазіргі Қазақстандағы жағдай мәдениетаралық қҧзыретті 

тҧлғаны қалыптастыруға тамаша жағдай жасап отырғандығы, ал, оның мақсаты 

ӛзінің тӛл мәдениетін тҧтастай: қарым-қатынас мәдениеті, сӛйлеу мәдениеті, 

ақыл-ой еңбегі мәдениеті деңгейін жоғарылату мен мәдениетаралық қарым-

қатынастың негізгі компоненті болып табылатын тҥрлі елдер мәдениетіндегі 

ым-ишара, қимыл қозғалысқарым-қатынасын жетік меңгертуге аса кӛңіл 

бӛлінді.  

Келесі кезең ол проблеманы шешу болды. Бҧл кезеңде студенттер тақтада 

кӛрсетілген суреттер мен бейнетаспа арқылы проблеманы айқындады. Суреттер 

мен бейнетаспада этникалық қақтығыстар, этникалық ҥйлесімсіздік, 

интолеранттылық белгілері кӛрсетілді. Берілген суреттер мен бейнетаспаға 

байланысты студенттердің арасында әртҥрлі ой пікірлер айтылды. Біз ӛз 

тарапымыздан оларға сҧрақтар қоя отырып проблеманы жетік тҥсінуге 

итермеледік. Осы тақырып тӛңірегінде тӛмендегідей сҧрақтар қойылды. Мына 

суреттер мен бейнетаспадан нені байқап отырсыздар?Суреттерде берілген ым-

ишара белгілерін қалай тҥсінесіздер? Бас бармақ пен сҧқ саусақ арқылы 

жасалған шеңбер АҚШ, Канада, Ҧлыбритания елдерінде нені білдіреді? 

Аталған ишарат белгісі Венесуэла, Тҥркия елдерінде неге тҥсініспеушілік 

тудырды? деген сҧрақтар қойылды. Осы сҧрақтар тӛңірегінде студенттер 

қасындағы жҧбымен бірлесе отырып (1минут) ішінде, ой қозғады. 

Студенттердің осы сҧрақтарға берген жауаптары тӛмендегідей болды. 

1. Ҧлттық ерекшеліктеріне қарамастан кез-келген ҧлт ӛкілдерімен қарым-

қатынасқа тҥсуге дайын болу; 

2. Ӛзге елдер мәдениетіндегі ым-ишара, қимыл қозғалыс қарым-қатынасын 

жетік меңгеру; 

3. Кӛрсетілген ым-ишара белгісі «жарайды», «ок» деген мағынаны ҥстейді; 

4. Венесуэла, Тҥркия елдеріндеаталған белгі адамдар арасында 

тҥсініспеушілік туғызды, себебі бҧл ишарат ол елдерде «қҧнын бес тиын» деген 

мағынаны білдіреді. 

Демек, біздің сабақ барысында алған жауаптарымызға байланысты тҥйген 

тҥйініміз түрлі елдер мәдениетіндегі қимыл, ым-ишара қарым-қатынасын 

білу– мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыретті маманның маңызды бір 

міндеті. Ол білім алушылардың ӛзге мәдениет, салт-дәстҥр, ӛмір сҥру тәртібі, 

халықтардың рухани қҧндылықтары туралы білімді игеруіне жағдай жасап, 

ӛскелең ҧрпақты ӛзге мәдени жҥйелерді сыйлау рухында тәрбиелейді, болашақ 

ҧрпақтың этникалық сәйкестігін жоғарылатуға мҥмкіндік береді.  

Сабақтың келесі кезеңі проблеманың шешімін қолдану болды. Біз 

студенттерді ҥштопқа бӛлдік. Осы бӛлінген топтарға ситуациялық тапсырмалар 

берілді. Бірінші тапсырма өтілген лекция мәтінін естеріне түсіріп, ым-ишара 

белгілерінің тиістісін қолданатынын түсінідіріп,өз пікірлерін білдіру керек еді. 
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1-ситуациялық жағдай.  

Сіз Нидерланды еліне келдік дейік. Кӛшеде ӛтіп бара жатқан бейтаныс 

адам сізден кинотеатрға ӛтетін жолды тҥсіндіріп беруін ӛтінеді. Ал кинотеатр 

тура жандарыңызда орналасқан, жолдың қарам-қарсы бетінде. Бейтаныс адамға 

ым-ишараның қай белгісін кӛрсетер едіңіз? (қолмен кӛрсету әлде сҧқ саусақты 

пайдалану арқылы ме?) Ал, тҥркі елдерінде саяхаттап жҥрсеңіздер, ым-

ишараның қай белгісін қолданар едіңіз? 

2-ситуациялық жағдай.  

Сіз мектепке бара жатып, жолда достарыңыздың мҧз айдынына бара 

жатқанын кӛріп қалдыңыз. Олар сізді сол жаққа баруға шақырды. Сіздің 

достарыңыз сізге ым-ишараның қай тҥрін қолданады және сіз оларға қайсысын 

қолданар едіңіз? (шақыру ишараты мен қарсылық білдіру ишараты) 

3-ситуациялық жағдай.  

Сіз Тибет еліне саяхаттауға келдіңіз делік. Кӛшеде екі адамның кездесіп 

қалды. Біріншісі, оң қолымен бас киимін шешіп, сол қолын қҧлағының артына 

қойып, тілін шығарады. Ым-ишараның бҧл белгісі нені білдіреді? Қай уақытта 

бҧл ишара қолданылады? Оқиғаның ары қарай ӛрбілуін тҥсіндіріңіз. 

4-ситуациялық жағдай.  

Мҧғалім тақтада тапсырманы жазып тҧрған оқушыға қатесін ҥнсіз 

кӛрсетеді. Оқушы қатесінің қай жерде, неліктен кеткені есіне тҥседі. Ым-

ишараның қай белгісін кӛрсеткен дҧрыс? (кӛрсету, нҧсқау ишараты мен еске 

тҥсіру ишараты) 

Осындай ситуациялық тапсырмаларға студенттер қызығушылық танытып, 

ӛздерінің ойларын пікірлерін топ, топ болып айтты. Біздің жоғарыдағы 

тапсырмадан байқағанымыз студенттер ӛте белсенді болды, ойларын еркін 

жеткізіп берді.Сабағымыздың келесі әдісі ретінде біз ойсергекті ҧсындық. 

Мҧндағы біздің кӛздеген мақсатымыз студенттердің топ арасындағы бір-

бірімен жасаған жҧмыстары ғана емес, сонымен қатар олардың әр этнос ӛкіліне 

байланысты толеранттылық танытып, олармен ӛзара келісімге келе отырып 

жҧмыс жасаулары еді. Берілген тапсырма бойынша әр топ ӛздерінің ойын 

параққа жазып, берілген уақыт аяқталған соң, бір-бірімен жазған 

мәліметтерімен бӛлісті. Сонымен сабақтың аяқталу кезеңінде сабақ 

қорытындыланып, біз студенттерге соңғы тапсырма ҧсындық. Олар бҥгінгі 

сабақтан алған әсеріңіз? деген сҧрақ әрбір студент ӛз ойларын стикерге жазып 

тақтаға жапсырды. Ал сабақтың соңында әр топ бірін-бірі бағалады.  

Сонымен, біз элективті курстың мазмҧнынан алынған практикалық 

сабағымызды студенттермен қызықты да, әсерлі ӛткіздік. 

Бҧл элективті курс мазмҧнынан тыс біз педагогикалық практикада 

студенттердің мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін 

қалыптастырудың әр тҥрлі іс-шараларын қарастырдық. Атап айтқанда, біздің 

зерттеу жҧмысымыздың қалыптастырушы кезеңінде «Шетел тілі: екі шетел 

тілі» мамандығының 3 курс студенттері дәл сол біз эксперименттік жҧмыс 

жҥргізіп жатқан уақытпен педагогикалық практикасына уақыты тҧспа-тҧс 

келді.  
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Студенттердің мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін 

қалыптастыру жҧмысы студенттердің кәсіби іс-әрекеті мен мәдениетаралық 

қҧзыреттілігін қалыптастырудың мәнін ескеру бағытталуымен қатар жҥрді. 

Практика барысында мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілікті 

қалыптастыру мақсатында студенттермен бірқатар жҧмыстар жҥргізілді, 

тапсырымалар берілді. 

Педагогикалық практика (ПП) алдында біз практиканың негізгі мақсаты 

мен міндеттерімен студенттерді таныстыру, оның ӛтілуіне қойылатын 

талаптармен таныстыру және болашақ ағылшын тілі мҧғалімдеріне арнайы 

қҧрастырылған кҥнделік журналы ҧсынылатын реттеу конференциясын 

ӛткіздік. Болашақ ағылшын тілі мҧғалімдеріне кҥнделік журналының барлық 

бӛлімдерін толтыру бойынша нҧсқаулар, ӛзін ӛзі бағалау мен біз қҧрастырған 

студенттердің мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін ақпараттық-

коммуникациялық технологиялар негізінде қалыптастырудың қҧрылымдық-

мазмҧндық моделі негізге алынған студенттердің болашақ мамандығына деген 

кәсіби даярлығына бағалау жҥргізілді.  

Педагогикалық практика соңында біз болашақ ағылшын тілі мҧғалімдері 

тәжірибенің ӛтуі мен нәтижесі туралы студенттердің есебі тыңдалған 

қорытынды конференция ӛткіздік. Барлық студенттердің есептері қызу талқыға 

тҥсті. 

Болашақ ағылшын тілі мҧғалімдерінің есептері мен практика жетекшілері 

берген мінездемелерін танып білу, кҥнделік журналының мазмҧны мен ӛзін ӛзі 

бағалау карталарының толтырылуы, орындалған жҧмыстарға берілген бағалау 

эксперименттік топ (ЭП) қатысушыларының мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілігінің қанағаттанарлық деңгейде екенін және жеткілікті деңгейі бар 

болашақ ағылшын тілі мҧғалімдері санының кӛтерілуін байқатты. Алынған 

нәтижелер ҧсынылған жҥйе мен болашақ ағылшын тілі мҧғалімдерінің 

мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін қалыптастырудың тиімділігін 

кӛрсетті. 

Педагогикалық практикадан тыс біз тәрбие саласында да студенттердің 

мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін қалыптастырудың әр-тҥрлі іс-

шараларын қарастырдық. Атап айтқанда, біздің зерттеу жҧмысымыздың 

қалыптастырушы кезеңінде біз «Шетел тілі: екі шетел тілі» мамандығының 1-3 

курс студенттерімен бірлесе, ҧжым болып «Communicationclub» ҥйірме 

жҧмысын жҥргіздік.  

Ҥйірменің мақсаты арнайы жинақталған психологиялық тренингтер мен 

семинар сабақтардың негізінде жастардың бойында ӛзгелермен ҥйлесімді ӛмір 

сҥруге бағыттай отырып, басқа мәдениет ӛкілдерімен мәдениетаралық қарым-

қатынас жасау қабілеттерін дамыту, студенттердің мәдениетаралық 

коммуникативтік қҧзыреттілігін қалыптастыру болды.  

Ал ҥйірменің міндеттеріне тоқталатын болсақ студенттерді жалған 

қорытындылар мен тҧжырымдардан бойын аулақ салып, кез-келген ақпаратты 

сыни талдау дағдысымен қаруландыру, ҥшін ең қажетті деген мәдени 

ерекшеліктер мен қасиеттерге тӛзімді қарым-қатынасын қалыптастыру; басқа 

ҧлт адамдары туралы кӛзқарастардағы стереотиптерді анықтау; басқа халықтар 
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салт-дәстҥрі мен әдет-ғҧрыптары, мәдениеті туралы жаңа білімді меңгерту; 

адамдардың басқа ҧлттарды адекватты тҥрде қабылдауына кері әсер ететін 

стереотиптерді талдау; елтану, лингвоелтану саласында студенттердің 

танымдық қызығушылықтарын дамыту, білім алушылардың елтанушылық, 

мәдениеттанушылық дҥниетанымын кеңейту болды. Осы ҥйірменің жоспарын 

біз алдыңғы тармақшада кесте тҥрінде кӛрсеткен болатынбыз және ҥйірме 

жоспары мен есебінің толық нҧсқасы Қосымша Ғ-де берілген. 

Біз ҥйірме жҧмысын жҥргізген Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық 

қазақ-тҥрік университетінде «Шетел тілі: екі шетел тілі» мамандығында 

ағылшын және тҥрік, ағылшын және қытай, ағылшын және араб тілдерінде 

білім алушылар жетерлік, Қызылорда мемлекеттік университетінде: ағылшын 

және тҥрік, ағылшын және қытай, ағылшын және араб тілдері бойынша 

студенттер ӛз білімдерін жетілдіруде. Сол секілді Тараз мемлекеттік 

педагогикалық институтында аталған мамандықта ағылшын және тҥрік, 

ағылшын және қытай, ағылшын және корей, ағылшын және неміс, ағылшын 

және француз тілдері бойынша бірқатар студенттер білім алуда. Сол себепті, 

тҥрлі тілдер бағытында маман даярлаушы кафедра болған соң ҥйірмені осы 

бағытта жҥргізуді мақсат етіп алдық. 

Тҥрлі ҧлт ӛкілдері білім алатын мамандықта аталған ҥйірме жҧмысын 

жҥргізу әрі қызықты, әрі ҧтымды ӛтілді деуге болады. Сол себептен, ҥйірмені 

ӛткізу ҥшін тыңдаушыларды топқа бӛліп алдық.  

Эксперимент барысында адамдарды қандай да бір ҧлтқа жатқызу белгілері 

анықталып, талданды, тҥрлі халықтардың кәсіби, сезімдік, материалды 

қызығушылықтары, ӛмір сҥру әдебі, ҧлттық мәдениет ерекшеліктері ерекше 

назарға алынды, басқа мәдениеттер туралы сипаттама стереотиптер кӛрініс 

табады, ол стереотиптерді толығымен қабылдамау және оңды тҥрде қайта 

жасау мҥмкіндігі туралы мәселе қарастырылды, стереотиптердің туындауы мен 

олардың жасқа, мамандыққа және білімге байланысты болу себептері талданды.  

Эксперименттік зерттеудің ҥшінші кезеңінде болашақ ағылшын тілі 

мҧғалімдерінің мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін 

мәдениетаралық қарым-қатынасты оқытуда  қалыптастыру бағдарламасы мен 

әдістемесі тәжірибеге енгізілді.  

Эксперимент жҥргізуші-оқытушылардың, кафедра ҧжымының пікірлері 

талданып, қорытындыланып, бағдарлама мазмҧнына ӛңдеулер мен 

толықтырулар жасалды, тәжірибелік-эксперимент жҧмыстарының 

нәтижелеріне жан-жақты теориялық талдаулар жасалып, диссертация 

тақырыбы бойынша нҧсқаулар дайындалды. Эксперимент жҥргізетін оқытушы-

профессор қҧрамы қажетті әдістемелік нҧсқаулармен қамтамасыз етілді.  

Болашақ ағылшын тілі мҧғалімдерінің мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілігін мәдениетаралық қарым-қатынасты оқытуда 

қалыптастырылғандығын растайтын мәліметтерді статистикалық ӛңдеуде 

тӛмендегідей ӛрнек қолданылды:  

К=(Z•ni) / n =(n1+n2+n3… nn);  

Мҧндағы: n – қҧзыреттілікті сипаттаушыкӛрсеткіштерсаны;  

ni – білімалушылармеңгергенкӛрсеткіштерсаны;  
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Z – нҧсқалардықосубелгісі;  

К – қалыптастырылғанәлеуеттің толықтығыкоэффициенті.  

Келесікӛрсеткіштіңқалыптастырылғандығыдеңгейініңкоэффициентшамас

ыәлеуеттілік мазмҧныныңбіртипінесәйкескеледіжәнеолбылайшаанықталады: 

К≤0,5 тӛмендеңгей; 0,5≤ К≤ 0,7 – ортадеңгей; 0,7≤К – жоғарыдеңгей.  

Әлеуеттің 

қалыптасқандығыныңтолықтығыкоэффициентінесептеуҥшінкелесіӛрнекқолдан

ылды.  

К=(Z•mi) / nm =(m1+m2+m3… mn);  

Мҧнда: К – қалыптастырылғанқҧзыреттіліктің толықтығыкоэффициенті;  

Z – нҧсқалардықосубелгісі;  

m – кӛрсеткіштіңқалыптастырылғандығыдәрежесінесәйкесҧпайларсаны;  

n – қҧзыреттілікті сипаттайтынкӛрсеткіштерсаны.  

Мҧндада, қалыптастырылған қҧзыреттілік 

кӛрсеткішітӛмендегішеанықталады: К≤0,5 тӛмендеңгей; 0,5≤ К≤ 0,7 – 

ортадеңгей; 0,7≤К – жоғары. 

Сондай-ақ, 

зерттеужҧмысыбарысындаҧйымдастыруменәдістемелікбілімжәнеіскерліктердіа

нықтаудаарнайыӛлшеушамаларыанықталып, 

математикалықтҥрлендірулерқолданылды.  

Болашақ ағылшын тілі мҧғалімдерінің мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілігін мәдениетаралық қарым-қатынасты оқытуда қалыптастыру, 

студенттердің тҧлғалық сапалық қасиеттеріне байланысты екендігі кеңінен 

қарастырылды, оны жҥзеге асыруда мақсаттылығы, танымдық ҥдерістердегі 

ерекшеліктері және т.б. мәселелерге кеңінен назар аударылды.  

Жҥргізілген жҧмыстар студенттердің мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттіліктерін қалыптастыруда біршама оң әсерін бергенін байқаймыз. Бҧл 

кӛрсеткіштерді келесі тәжірибелік эксперименттің ҥшінші кезеңіндегі кесте мен 

диагрмамалардан кӛруімізге болады.  

Тәжipибeлiк-экcпepимeнттiң үшiншi кeзeңi – бaқылaу экcпepимeнтi 

2015-2016 жылдapы жҥpгiзiлдi. Бҧл кeзeңдe aлынғaн экcпepимeнттiк 

мәлiмeттepдi тaлдaу, oлapдың экcпepимeнт мaқcaты мeн мiндeттepiнe 

қaтынacы, нәтижeлepдi cтaтиcтикaлық ӛңдeу, aлынғaн мaтepиaлдapдaн oй 

қopыту, oлapдың жaлпылaнуы.  

Бaқылaу кeзeңiндe келесі мiндeттep белгіленді: 

- тәжipибeлiк-экcпepимeнт жҥргізу барысында aлынғaн экcпepимeнт 

ақпараттарын саралау, тaлдaу; 

- ocы тaлдaнaтын мaтepиaлдapды зepттeудiң мaқcaты, мiндeтi жәнe 

бoлжaмымeн caлыcтыpмaлы тҥpдe тeкcepу; 

- экcпepимeнт нәтижeлepiн мaтeмaтикaлық жәнe cтaтиcтикaлық 

ӛңдeу; 

- бoлaшaқ мҧғалімдердің мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттіліктерінмәдениетаралық қарым-қатынастымеңгертуде қалыптастыру 

дeңгeйiндeгi coңғы ӛзгepic, жeтicтiктi жҥйeгe кeлтipу, ӛңдeу; 
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- бoлaшaқ мҧғалімдер мeн oқытушылap  apacындaғы ӛзapa қapым-

қaтынac epeкшeлiктepiнe cипaттaмa бepу.  

Келесі кезеңде бақылау эксперименті жҥзеге асырылды. Соңғы 

эксперимент нәтижелерін бақылау бойынша жҥргізіліп, алынған мәліметтер 

келесі кестедегідей кесте тҥзуге мҥмкіндік берді (кесте 12, сурет 17). 

Болашақ ағылшын тілі мҧғалімдерінің  мәдениетаралық 

коммуникативтікқҧзыреттілігінің мәдениетаралық қарым-қатынасқа қатысты 

пәндерде қалыптастырылғаны деңгейін анықтау бойынша сандық және сапалық 

талдау білім алушыларда мәдениетаралық қарым-қатынасқа қатысты пәндерде 

оқып ҥйренуге, оқуға, кәсіби іс-әрекеттеріне деген оң кӛзқарас бола бастағанын 

кӛрсетеді. Ол ӛзгеріс 12 кестеден кӛрініп тҧрғанын байқауымызға болады. 

 

Кесте 12 - Сонғы бақылау кезеңінде болашақ ағылшын тілі мҧғалімдерінің  

мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігінің мәдениетаралық қарым-

қатынасқа қатысты пәндерде мотивациялық компонентінің 

қалыптастырылғандығы 

 

Қалыптастырылу 

деңгейлері 

Анықтау эксперименті  Бақылау эксперименті  

Эксп.тобы 

(96) 

Бақ.тобы 

(72) 

Эксп.тобы 

(96) 

Бақ.тобы  

(72) 

%  адам  %  адам  %  адам  %  адам  

Жоғары  17,7 19 2,8 2 20 22 13,8 10 

Орта  54,2 53 58,3 42 56 54 54,1 39 

Тӛмен  28,1 28 38,9 28 24 24 32,1 23 

 

 
 

Сурет 17 - Сонғы бақылау кезеңінде болашақ ағылшын тілі мҧғалі 

мдерінің  мәдениетаралық коммуникативтікқҧзыреттілігінің мәдениетаралық 
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қарым-қатынасқа қатысты пәндерде мотивациялық қҧраушысының 

қалыптастырылғандығы 

 

Эксперимент тобындағы жоғары кӛрсеткіш 20 %-ға қол жеткізген болса, 

бақылау тобында 13,8% қҧрады. Болашақ ағылшын тілі мҧғалімдерінің 

ағылшын тілінде мәдениетаралық қарым-қатынас жасауға,  басқа ҧлт 

ӛкілдерімен толеранттылық таныта отырып, қарым-қатынас жасауға дайындық 

тҧрғысында жетілдіруге ҧмтылыстарының артқандығын байқауға болады.  

Біз ағылшын тілі мҧғалімдерінің  мәдениетаралық 

коммуникативтікқҧзыреттілігініңмәдениетаралық қарым-қатынасқақатысты 

пәндерде қалыптастыру ҥшін «Болашақ маманның мәдениетаралық 

коммуникативтік қҧзыреттілігін қалыптастырудың негіздері» элективтік курсы 

мазмҧнынын тексеруге және ҧсынылған педагогикалық коммуникативтік 

тапсырмалардың мҥмкіндіктерін анықтауға қол жеткіздік.  

Сонымен, жҥргізілген зерттеу жҧмысының нәтижелерін 17-сурет бойынша 

кӛрнекі тҥрде ҧсынылды (сурет 17). 

 

Кесте 13 – Соңғы бақылау кезеңінде болашақ информатика мҧғалімдерінің  

коммуникативтік әлеуетін мәдениетаралық қарым-қатынасқа қатысты пәндерде 

қалыптасуының мазмҧндық компонентінің қалыптастырылғандығы 

кӛрсеткіштері 

 

Қалыптасты-

рылу 

деңгейлері 

Анықтау эксперименті  Бақылау эксперименті  

Эксп.тобы 

(96) 

Бақ.тобы 

(72) 

Эксп.тобы 

(96) 

Бақ.тобы 

(72) 

%  Студен

т саны  

%  Студен

т саны  

%  Студен

т саны  

%  Студен

т саны  

Жоғары  12,6 12 4,2 3 22 21 16,

7 

14 

Орта  56,2 54 52,8 38 57,2 55 36,

1 

26 

Тӛмен  31,2 30 43 31 20,8 20 47,

2 

32 

 

Мазмҧндық компонент кӛрсеткіштері басқа компоненттерге қарағанда 

жоғары екендігі байқалады. Оның себебі ретінде, бҧл пәннің мазмҧнындағы оқу 

материалдарының мәдениетаралық қарым-қатынас мән-мәтініндегі базалық 

шетел тілі, шеттілдік білім берудің әдістемесі пәндеріне ҧқсас қарастырылады. 

Бҧл кӛрсеткіш бойынша болашақ ағылшын тілі мҧғалімдері: теориялық 

білімдерін: тҥсіну, қолдану, талдау, бағалау және жинақтау деңгейінде 

меңгеруін кӛрсетуі керек болатын және оларды кейбіреулері кӛрсете білді. 

Талдау, бағалау және жинақтау танымның жоғары кӛрсеткіші және біздің 

зерттеу жҧмысымызда да жоғары деңгейде қалдырылды. Эксперимент тобында 

ҥлгерім 22% (21) болса, бақылау тобында 16,7% (14) пайызды кӛрсетті.  
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Сурет 18 - Соңғы бақылау кезеңінде болашақ ағылшын тілі мҧғалімдерінің  

мәдениетаралық коммуникативтікқҧзыреттілігінің мәдениетаралық қарым-

қатынасқа қатысты пәндердеқалыптасуының мазмҧндық компонентінің 

қалыптастырылғандығы кӛрсеткіштері 

 

Бақылау тобындағы болашақ ағылшын тілі мҧғалімдерінің басым 

кӛпшілігінің ағылшын тіліндегі қарым-қатынаста іскерлік, 

коммуникативтікдағдыларын тӛмен деңгейде меңгергендердің басым 

анықталды. Оның себебінің бірі коммуникативтік оқыту әдістерінің кӛптҥрлі 

нҧсқаларын таңдамауы және сол бойынша оқыту ҥдерісін ҧйымдастырмауы деп 

есептейміз.  

Қалыптастыру экспериментінің нәтижелі болуы себепті, зерттеп отырған 

қҧзыреттіліктің іс-әрекеттік қҧраушысының жоғары деңгейін меңгеру 

кӛрсеткіші 20,8% қҧраса, бақылау тобында 19% кӛрсеткішін кӛрсетті. Бҧл 

мәліметтерді 14-кестеден, 19-суреттен кӛруге болады.  

 

Кесте 14 – Сонғы бақылау кезеңінде болашақ ағылшын тілі мҧғалімдерінің  

мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігінің мәдениетаралық қарым-

қатынасқа қатысты пәндерде іс-әрекеттік компонентінің 

қалыптастырылғандығы кӛрсеткіштері 

 

Қалыптастыр

ылудеңгейлер

і 

Анықтау эксперименті  Бақылау эксперименті  

Эксп.тобы (96) Бақ.тобы (72) Эксп.тобы 

(96) 

Бақ.тобы (72) 

%  Студен

т саны  

%  Студен

т саны  

%  Студен

т саны  

%  Студен

т саны  

Жоғары  3,1 3 7 5 20,8 20 19 17 

Орта  63,6 61 61,1 44 60,4 58 57 37 

Тӛмен  33,3 32 31,9 23 18,8 18 24 18 
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4,2 3 

22 21 
16,7 

14 

56,2 54 52,8 

38 

57,2 55 

36,1 

26 
31,2 30 

43 

31 

20,8 20 

47,2 

32 

0

10

20

30

40

50

60

70

% Студент 
саны 

% Студент 
саны 

% Студент 
саны  

% Студент 
саны 

эксп. тобы бақ тобы эксп. тобы бақ тобы 

анықтау эксперименті бақылау эксперименті 

жоғары 

орта 

төмен 



143 

 

 

 
 

Сурет 19 - Бақылау кезеңінде болашақ ағылшын тілі мҧғалімдерінің  

мәдениетаралық коммуникативтік мәдениетаралық қарым-қатынасқа қатысты 

пәндерде іс-әрекеттік компонентінің қалыптастырылғандығы кӛрсеткіштері 

 

Іске асырылған зерттеу жҧмыстары бойынша келтірілген (осы 

тақырыптағы) кестелер болашақ ағылшын тілі мҧғалімдерінің  мәдениетаралық 

коммуникативтік мәдениетаралыққарым-қатынасқа қатысты пәндерді оқытуда 

қалыптастыру компоненттері бойынша келтірілді. Енді біз жоғарыда 

келтірілген ӛрнек бойынша студенттердің мәдениетаралық 

коммуникативтікқҧзыреттілігін қалыптастырылу деңгейлерін анықтадық (кесте 

15, сурет 20).  

 

Кесте 15 – Экспериментке дейін және эксперименттен кейін болашақ ағылшын 

тілі мҧғалімдерінің  мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігінің 

қалыптастырылғандығы кӛрсеткіштері 

 

Қалыптастыр

ылу 

деңгейлері  

Анықтау эксперименті  Бақылау эксперименті  

Эксп.тобы 

(96)  

Бақ.тобы 

(72)  

Эксп.тобы 

(96)  

Бақ.тобы (72)  

%  Студе

нт 

саны  

%  Студен

т саны  

%  Студен

т саны  

%  Студент 

саны  

Жоғары  11,1 10 4,6 3 20,9 21 16,5 14 

Орта  58 56 57,5 42 57,8 55,6 49 34 

Тӛмен  30,9 30 37,9 27 21,2 20,6 34,4 24,3 

          

15-кестеден кӛрініп тҧрғандай, эксперимент соңында жоғары деңгей 

20,9%-ға қол жеткізіліп, тӛмен деңгей 21,2% кӛрсеткішке тӛмендеді. Ал 

бақылау тобында жоғары кӛрсеткіш 16,5% қҧраса, тӛмен кӛрсеткіштің едәуір 

тӛмендеуі 34,4%. 
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Сурет  20 - Экспериментке дейін және эксперименттен кейін болашақ ағылшын 

тілі мҧғалімдерінің  мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігінің 

қалыптастырылғандығы кӛрсеткіштері 

 

Жҥргізілген эксперимент нәтижелерін бағалау зерттеу жҧмысымыздың 

теориялық бӛлімінде анықталғандай, студенттердің мәдениетаралық 

коммуникативтікқҧзыреттілігін қалыптастырудың ҥш деңгейі бойынша іске 

асты.  

Тәжірибелік-эксперименттік жҧмыстар барысында алынған нәтижелер мынадай 

тҧжырымдар жасауға мҥмкіндік береді:  

- жоғарыда ҧсынылған жҥйелі жҧмыстар болашақ ағылшын тілі 

мҧғалімдерінің мәдениетаралық коммуникативтікқҧзыреттілігін 

мәдениетаралық қарым-қатынасқақатысты пәндерді оқытуда қалыптастыруды 

тиімді ҧйымдастыруға мҥмкіндік береді;  

- арнайы ҧсынылған әдістемені қолдана отырып, кәсіби дайындық 

ҥдерісінде студенттердіңмәдениетаралық коммуникативтікқҧзыреттілігінің 

қалыптастыру деңгейлерін жетілдіруге болады;  

- болашақ ағылшын тілі мҧғалімдеріне ҧсынылған әдістемені іс-тәжірибеге 

енгізу зерттеліп отырған қҧзыреттілікті қалыптастырумен бірге, 

коммуникативтік креативті мҧғалім тҧлғасын дамытуға ықпал етеді.  

Нәтижеде, тәжірибелік-педагогикалық жҧмыс нәтижелері біздің ҧстанған 

бағытымыздың дҧрыстығы мен нәтижелеріміздің дәйектілігін дәлелдейді. 

Тәжірибелік-эксперименттік жҧмыстың қорытындысы бойынша алынған 

нәтижелер жоғары оқу орнында енгізілген элективті курс пен оны іске асыруда 

қолданылған тҥрлі әдіс-тәсілдеріміз бен амалдарымыз мәдениетаралық 

коммуникативтік қҧзыреттілікті қалыптастыруда оң нәтиже кӛрсеткендігіне 
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кӛзімізді жеткізді. Қорыта айтқанда зерттеу жҧмысының басында жасалған 

ғылыми болжам ӛзінің дҧрыстығын дәлелдеді. 

ҚОРЫТЫНДЫ 
 

Диссертациялық зерттеуде Отандық және ТМД елдері ғалымдарының, 

сондай-ақ, алыс шетел ғалымдары еңбектеріне сҥйене отырып, олардың 

кӛзқарасына теориялық талдау жасалып, жҥйеленді. Студенттердің 

мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін қалыптастырудың 

философиялық, педагогикалық, психологиялық, әлеуметтану бағытындағы 

тҥсініктері  жҥйелене отырып, салыстырмалы талдау жасалынды. 

Диссертациялық жҧмыстың мазмҧнында ең алдымен бҥгінгі маманның 

мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігі моделін бәсекеге қабілетті 

маман қызметіндегі талаптарды айқындаудан, оның сонау тарихи қалыптасу 

кезеңдерінен келе жатқан шығу генезисін тҥсіндіруден басталды. 

Маманның мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін 

қалыптастырудың теориялық-әдіснамалық негіздеріне бҥгінге дейін зерттеу 

саласында қолданыстағы әдіснамалық тҧғырларға, теорияларға, тҧжырымдар 

мен ҧлттық идеяларға сҥйендік. Бҥгінге дейін зерттеу объектісіне алынып 

қарастырылған диссертациялар мазмҧнында арқау болған «мәдениетаралық 

қҧзыреттілік», «мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілік», «болашақ 

ағылшын тілі мҧғалімдерінің мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігі» 

ҧғымдарына жаңаша тҧрпатта сипаттама беріп, олардың ӛзара байланысы 

арқылы мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілікті қалыптастыру тетігін 

айқындауға байланысты ғалымдар кӛзқарастары мен озық идеяларын 

жҥйеледік.  

Жоғарыдағы зерттеулерімізде мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілік мәселелерінің бҥгінгі кҥнгі оқу бағдарламаларының мазмҧнында 

қолданылудың зор мҥмкіндіктерін, оның әлеуметтік қажеттілігін, ӛмір 

талабынан туындап отырған кҥрделі мәселе екендігін кӛрсетуге тырыстық. 

Ӛйткені, бҥгінгі заман талабын ескерсек, болашақ мамандардың кӛп тіл білуі, 

кӛп этностық ортада ӛзін еркін сезінуі және ӛзге ҧлттарға деген қарым-

қатынасындағы жоғары мәдениеттілігінің болуы талап етілуде. Осыған 

байланысты бҥгінде жинақталған тәжірибелерді зерделей отырып, жоғары оқу 

орындарында пайдаланудың ҧтымды жақтарын қарастырдық. 

Сӛйтіп, жоғары білім беру жағдайында студенттердің мәдениетаралық 

коммуникативтік қҧзыреттілігін қалыптастыруға арналған әдістемелер жасап, 

оқу бағдарламаларын толықтырып, жетілдіруге ҥлесімізді қостық деп білеміз. 

Оқу ҥдерісінің мазмҧнында зерттеу жҧмысының материалдарын пайдалануға 

ғылыми-әдістемелік ҧсыныстар жасадық. 

Жасалып отырған теориялық талдаулар барысы мен алынған тәжірибелік-

эксперименттік жҧмыстар негізінде тӛмендегідей тұжырымдар жасауға 

болады: 

1. Жоғары оқу орындарында студенттердің мәдениетаралық 

коммуникативтік қҧзыреттілігін қалыптастыруда негізге алынған әдіснамалық 
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тҧғырлар мен қағидаларды іріктеу зерттеу тақырыбына, осы бағытта зерттелген 

жҧмыстарды зерделеу қажеттілігінен туындады. 

2. Зерттеу барысында алынған құзыреттілік, тұлғаға бағдарланған, 

диалогтық, мәдениеттану, жүйелілік тҧғырлары студенттердің 

мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін қалыптастырудың тарихи - 

қалыптасу генезисін және оның бастау кӛздерін айқындауға тірек болды.  

3. Болашақ ағылшын тілі мҧғалімдерінің мәдениетаралық 

коммуникативтік қҧзыреттілігін қалыптастырудың басты қағидалары 

көптілділілік, сабақтастық, мәдениеттер диалогы мен өркениет қағидасы, 

креативтілік және мәдени – тұтастық деп анықталды. 

4. Бҥгінгі әлеуметтік – қоғамдық жағдайда болашақ маманның 

мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін қалыптастыру мәселесінің 

бәсекеге қабілеттіліктің кӛрсеткіші ретінде ӛзектілігін дәлелдеді.  

5. Зерттеу барысында «мәдениетаралық қҧзыреттілік», «мәдениетаралық 

коммуникативтік қҧзыреттілік», «болашақ ағылшын тілі мҧғалімдерінің 

мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігі» ҧғымдары жаңаша 

сипатталып, оның мазмҧны «Болашақ ағылшын тілі мҧғалімдерінің 

мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігі – білім, қарым-қатынас және 

іскерлік негізінде жеке адамның мәдениетаралық қарым-қатынасты құра білу, 

этникалық көп түрлі қоғамдағы мінез-құлықты айқындай білу, түрлі елдер мен 

халықтардың мәдени-тарихи және әлеуметтік тәжірибелерін қабылдай 

алатын, қимыл қозғалысы мен ым-ишара қарым-қатынасын жетік меңгерген 

жеке адамның қабілеті» деген анықтама беруге негіз болды.  

6. Шетел, Ресей және қазақстандық ғалымдар зерттеулеріндегі 

мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілік және оны қалыптастыруға 

байланысты тҧжырымдары мен ҧсыныстары мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілігін қалыптастырудың қҧрылымдық-мазмҧндық моделін жасауға 

мҥмкіндік берді. 

7. Жоғары оқу орындарында студенттердің мәдениетаралық 

коммуникативтік қҧзыреттілігін қалыптастырудың әдістемелік жҥйесін 

дайындау: «Болашақ маманның мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілігін қалыптастырудың негіздері» атты элективті курсын енгізу 

мен «Communicationclub» ҥйірме жҧмысын жҥргізу, «Мәдениетаралық 

коммуникация бойынша тапсырмалар жинағы» атты және «Мәдениетаралық 

коммуникативтік қҧзыреттілікті қалыптастырудағы Podcast, Wiki, Case Study, 

Framing технологиялары» атты оқу-әдістемелік қҧралдарын жасауға қажеттілік 

туғызды.  

8. Жоғары оқу орындарында кӛп этностық студенттер ортасы болашақ 

ағылшын тілі мҧғалімдерінің мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін 

қалыптастыруға жоғары тиімділік беретіндігін кӛрсетті. 

Зерттеу нәтижелеріне жасалған тҧжырымдарды қорытындылай келе, 

жоғары оқу орындарында болашақ ағылшын тілі мҧғалімдерінің 

мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін қалыптастыру мақсатында 

тӛмендегідей ұсыныстар беруді жӛн кӛрдік: 
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-ЖОО-да оқу жоспарына таңдау компоненті ретінде біз қҧрастырған 

«Болашақ маманның мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін 

қалыптастырудың негіздері» атты элективті курсты «Шетел тілі: екі шетел 

тілі» мамандығындағы оқу жоспарының таңдау компонентіне енгізу, сонымен 

қатар зерттеу барысында жинақталған материалдарды «Кәсіби бағытталған 

шетел тілі», «Шеттілдік білім берудің әдістемесі», «Мәдениетаралық қарым-

қатынас мән-мәтініндегі базалық шетел тілі» пәндері мазмҧнында пайдалану; 

-зерттеу тақырыбы аясында ағылшын тілі мамандарының ғылыми-

жобалық іс-әрекетінде, курстық және дипломдық жҧмыстардың тақырыптары 

аясында кеңейту; 

-маманның бәсекеге қабілеттілігінің бір қыры ретінде кӛп этностық 

студенттер ортасында мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілік 

идеяларын маманның тҧлғасының сапаларын қалыптастыру бағытында 

ҧйымдастырылатын оқу жҧмыстарында және тәрбиелік іс-шараларда 

пайдалану; 

- жоғары оқу орны мекемелерінің оқу жҧмысы жҥйесінде болашақ 

мамандардың мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілікті қалыптастыру 

идеяларын басшылыққа алу; 

- оқытушылардың біліктілігін арттыру жҧмыстарында студенттердің 

мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін қалыптастыру бағытында 

тҧлғалық, кӛпмәдениеттілік сапаларын қалыптастыру материалдарын 

пайдалану жоғары тиімділік береді. 

Зерттеу жҧмысымызда қарастырылып отырған мәселелердің барлық 

аспектілері толық әрі жан-жақты шешімін тапты деп айтудан аулақпыз. Ӛйткені 

мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілікті қалыптастыру кҥрделі әрі 

сатылы қалыптастырылатын мәселе болғандықтан келешекте жоғары оқу 

орындарында студенттердің мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін 

қалыптастыру мәселесі жеке зерттелуі қажет деп білеміз. 
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ҚОСЫМША Ә 

 
Сабақ жоспары  

 

Сабақтың тақырыбы:     Әр тҥрлі елдер мәдениетіндегі қимыл, ым-                       

                                               ишара қарым-қатынасы  

 

Сабақтың мақсаты: 

1.Студенттерге әр тҥрлі елдер мәдениетіндегі қимыл, ым-ишара                                                              

қарым-қатынасы жӛнінде тҥсінік беру;  

2. Әр тҥрлі елдер мәдениетіндегі қимыл, ым-ишара қарым-қатынасының диалектикалық 

ерекшеліктеріне байланысты жҥйелеу; 

3. Студенттерді топпен, пармен жҧмыс істеуге баулу, ҧжымдық жҧмыс жасауға жҧмылдыру. 

Сабақ формасы: лекция 

Сабақ тҥрі: жобалау сабағы 

Кӛрнекіліктер: интерактивті тақта, оқулық, плакаттар мен маркерлер 

Лекцияда қарастырылатын сҧрақтар: 

1. Әр тҥрлі елдер мәдениетіндегі қимыл, ым-ишара қарым-қатынасы  

2. Тҥрлі елдер мәдениетіндегі қимыл, ым-ишара қарым-қатынасын диалектикалық 

ерекшеліктеріне байланысты жҥйесі 

Пайдаланылатын әдебиеттер:  
1. Биркенбил В. Язык интонации, мимики, жестов. – СПб., 1997. – С.15. 

2. Горелов И.Н., Енгалычев В.Ф. Безмолвной мысли знак: Рассказы о невербальной 

коммуникации. – М., 1991. – С.30-35. 

3. Hutmacher Walo. Key competencies for Europe // Report of the Symposium Berne (Switzerland 

27-30 March, 1996) Council for Cultural Co-operation (CDCC). - Secondary Education for Europe 

Strasburg, 1997. P. 215. 

 

Сабақтың барысы: 

 

І. Ҧйымдастыру кезеңі (Оқытушы студенттермен амандасып, келмеген студенттерді 

белгілеп, сабақтың тақырыбы және мақсатымен таныстырады) 

ІІ. Студенттерге тақырып бойынша мағлҧмат беру 

Сабақтың бҧл кезеңінде оқытушы студенттерге әр тҥрлі елдер мәдениетіндегі қимыл, 

ым-ишара қарым-қатынасы туралы мағлҧмат береді.  

Сабақтың бірінші кезеңінің мақсаты - студенттерге «қимыл қозғалыс», «ым-ишара» 

ҧғымдарына анықтама бере отырып, әр тҥрлі елдер мәдениетіндегі қимыл, ым-ишара қарым-

қатынасы туралы мағлҧмат беру. 

1. Әр тҥрлі елдер мәдениетіндегі қимыл, ым-ишара қарым-қатынасы  

Болашақ мамандардың мәдениетаралық қҧзыреттілігін қалыптастырудың ӛзектілігі 

мен қажеттілігі қазіргі жастардың басқа мәдениет ӛкілдерімен ғаламтор желісіндегі тҥрлі 

сайтта байланысының қарқынды ӛсуімен айқындалады. Сол себепті, болашақ мамандардың 

басқа халықтар ӛкілдерімен дҧрыс әрі тиімді мәдениетаралық қарым-қатынас орнату ҥшін 

олардың даярлығы жоғары деңгейде болғаны абзал. Бҧл ретте, әр тҥрлі мәдениеттер 

ӛкілдерінің арасында тҥсініспеушіліктің негізгі себептері лингвистикалық аспектідегі 

қателердің болуынан емес, мәдениетаралық қарым-қатынастағы стратегиялық қателер мен 

бӛтен елде мінез-қҧлық нормаларының ережелерін білмеу, қимыл қозғалысы мен ым-ишара 

қарым-қатынасы белгілерінің мағынасын ажырата алмау салдарынан болатынын ескеру 

қажет.  

Әлемдегі елдердің арасындағы мәдениетаралық қарым-қатынасты жете тҥсіну 

мақсатында тҥрлі елдер мәдениетінің қимыл, ым-ишара қарым-қатынасы арасындағы 

ҧқсастықтар мен айырмашылықтарды ажыратып алайық. 
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"Әр елдің салты басқа" демекші ым-ишара амалдары да әртҥрлі мағына білдіреді екен. 

Бҧл елдің менталитетіне, танымына байланысты. Ӛзге елге шыға қалсаңыз, ӛзімдікіне 

салынып, оларға оғаш кӛрінетін ишараны кӛрсетіп алып жҥрмеген абзал. 

Мысалы, бас бармақ пен сҧқ саусақ арқылы жасалған шеңбер Аустралияда, АҚШ-та, 

Ресейде, Ҧлыбританияда, Канадада және біздің елде бҧл ҧғым "жарайды" деген келісу 

мағынасы білдірсе, Бразилия мен кейбір азиялық мемлекеттерде дӛрекі мағына ҥстейді екен. 

Сонымен қатар, бҧл белгі барлық елде «Ok» дегенді білдірмейді. Мәселен, Францияда бҧл 

белгі «ештеңеге жарамайтын» немесе «назар аударуға тҧрарлық емес» деген мағынаны 

береді. Ал Венесуэла мен Тҥркия елдерінде бҧл ишарат «қҧның бес тиын» деп тҥсініледі. 

Әдетте, баланың басынан сипау достық пен нәзіктіктің ым-ишарасы болып табылады. 

Бірақ буддалық дінде адамның басының тӛбесі адам денесінің жоғарғы нҥктесі болып 

табылады, яғни олардың тҥсінігінде ол адам жанының орны болып есептеледі екен. Әсіресе, 

Тайландта адамның басы ең қасиетті мҥше саналады. Бастың тӛбесін сипау ол елдерде 

баланың немесе ересек адамның денесіне агрессивті басып кірумен тең. Сол себепті, 

буддистік дінді ҧстанатын елдерде бҧл ым-ишарадан алыстаған дҧрыс.  

Ортаңғы саусақ пен тӛртінші саусақты бҥгу белгісін алғаш рет АҚШ-та ӛткен рок 

концертінде Ронни Джеймс Дио есімді рок әншісі кӛрсеткен екен. Кейін бҧл ишарат рок 

әншілердің белгісіне айналғандай. Ал Италияда, Бразилияда, Колумбия, Португалия, 

Испания елдерінде бҧл белгіні адам жанындағы серігінің артынан кӛрсетсе, "бҧл адам менің 

тірегім" деген мағынаны білдіреді екен. 

Елдер мәдениетіндегі вербальды емес қарым-қатынастың ым-ишара мен қимыл 

қозғалыстары белгілерінің мәнін анықтау барысында біз адамдар арасындағы жиі кездесетін 

ым-ишара белгілерін топтастырып, мағынасына қарай жҥйелеп сурет тҥрінде кӛрсетуді жӛн 

кӛрдік (сурет 1).  

 
 

Сурет 1- Ым-ишара қарым-қатынасының бірыңғай жҥйесі 
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Мәселен, саусақтарды жинастыру ишараты Италияда тҥсінбеген кезде "не айтқыңыз 

келді?" дегендей мағына білдірсе, Конго Демократиялық Мемлекетінде мӛлшерді кӛрсетеді 

екен. Тҥрік қандастарымыз бҧл ишаратты "çok güzel" деп әдемілікті білдіреді. Ал Мысырда 

"бір минутта боламын" деген мағынаны білдіреді. Кӛпшіліктің танымында қҧптау немесе 

ҧнау мағынасын білдіреді. Ал Латын Америкасында, Батыс Африкада, Иран, Ирак, 

Ауғанстан елдерінде "табаныңды жалтырат" деген дӛрекі мағына  

Екінші саусақ пен ортаңғы саусақты айқастыру Аустралияда, АҚШ-та, 

Ҧлыбританияда, Канадада бҧл ишарат сәттілік тілеу мағынасын білдірсе, кейбір елдерде 

ӛтірікті жасыру ҥшін қолданады екен.  

Екі саусақты айқастырып Вьетнам тҧрғынына кӛрсетсеңіз сіз бір уақытта ҧятсыз 

болып шыға келесіз. Себебі онда бҧл белгі әйел адамның сымбаты болып саналады. Рок 

тыңдаушыларының жақсы кӛретін ишарасын итальяндықтар басқаша тҥсінеді. Испания, 

Португалия, Бразилия, Колумбия, Италия елдерінде бҧл белгі әйелінің немесе кҥйеуінің бір-

бірінің кӛзіне шӛп салуын білдіреді.  

Жоғары кӛтерілген бас бармақ – кӛптеген елде, тіпті Facebook пен Youtube 

желілерінде де «жақсы, керемет» деген сӛзді білдірсе, кейбір елдерде кӛлікті тоқтатуда 

пайдаланылады, ал Ауғанстан, Иран, Италия мен Грекия елдерінде «кетіп қал» деген 

мағынаға ие. Сондықтан автостоппен саяхаттауды ойланып жҥрсеңіз, аталған елдерде бҧл 

ишаратты кӛрсетпеңіз. Егер сіз Грекия елінде біреуді тоқтатқыңыз келсе алақаныңызды 

кӛрсетіп, белгі бермеңіз. Бҧл ісіңіз ҥшін сӛз естуіңіз мҥмкін. Себебі бҧл ишара белгісі 

гректердің намысына тиеді. Алақанын осылай жайып, Византия заманында қолға тҥскен 

жаудың бетіне кҥйе жағады екен. 

Мәселен, Европа мәдениеттерінде, шала таныс немесе тіпті бейтаныс адамдармен 

араласқан жағдайда ҥндемеу әдепсіздік болып саналады. Ҥнсіздік жайлап алмас ҥшін 

әртҥрлі, мысалы, ауа райы жайлы әңгіме қозғайтыны сондықтан. Мысалы, поездің купесінде 

жолаушылардың сӛйлесіп отыратыны сол себепті.  

Солтҥстік Американың ҥндістерінің Атапаск мәдениетінде таныс емес адамдармен 

әңгімелесу қҧпталмайды, ол қауіпті саналады. Әбден біліп танып алмағанынша бейтаныс 

адаммен тіл қатыспайды. Европа мәдениетінде қалыптасқандай әңгімелесу жақынырақ 

танысудың амалы болып саналмайды.   

Ҥнсіз ғана әлдебіреуді ӛзіңізге шақырғыңыз келді ме? Филиппиндер мен Оңтҥстік 

Кореяда сҧқ саусақпен бҧл ишаратты жасамағаныңыз абзал. Онда бҧл белгі арқылы итті 

шақырады және адамға қҧрметсіздік болып саналады және Филиппин елінде осы белгіні 

қолданғаныңыз ҥшін темір торға жабылуыңыз әбден мҥмкін. Сингапур мен Жапонияда бҧл 

қимыл ӛлімді білдіреді.  

Ал кейбір елдердің салтында біздің қарапайым ым-ишараларымыз тҧрпайылыққа 

баланады. Мәселен, Ҥндістан, Шри-Ланка және Африка елдерінде сол қолмен тамақ ішу ҥй 

егесіне деген қҧрметіңіздің жоқтығын білдіреді. Бҧл елдерде сол қол ластықтың белгісі. 

Оңқайларға еш қиындық тудырмаса да, солақайлар ҥшін бҧл ырым-тиымдарды біліп жҥрген 

жӛн.  

2. Тҥрлі елдер мәдениетіндегі қимыл, ым-ишара қарым-қатынасын 

диалектикалық ерекшеліктеріне байланысты жҥйесі 

Ым-ишара белгілерін Еуропа елдерінің, тҥркі және араб елдерінің мәдениеті, Латын 

Америка, Орталық және Шығыс Азия елдерінің мәдениеті деп жекелеген тҥрде кӛрсету 

мақсатында, яғни қолмен кӛрсетілетін кейбір ым-ишаралардың диалектикалық 

ерекшеліктеріне байланысты топтап, кесте тҥрінде де кӛрсетуге тырыстық (кесте 2).  

Мҧндағы біздің мақсатымыз елдер мәдениетіндегі ым-ишаралардың ҧқсастықтары 

мен айырмашылықтарын кӛрсету, яғни диалектикалық ерекшеліктерін айқындау болды. 
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Кесте 2- Ым-ишаралардың диалектикалық ерекшеліктері 

 

Мәдениет Ым-ишара белгілері 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Саусақта

рды 

жинасты

ру 

Бас бармақ 

пен сҧқ 

саусақ 

арқылы 

жасалған 

шеңбер 

белгісі 

Ортаңғы 

саусақ пен 

тӛртінші 

саусақты 

бҥгу 

Жоғары 

кӛтеріл

ген бас 

бармақ 

Адам 

ӛзі 

туралы 

айтқанд

а 

Тілді 

шығар

у 

Сҧқ 

саусақпе

н біреуді 

ӛзіңе 

қарай 

шақыру 

Еуропа 

елдерінің 

мәдениеті 

"не 

айтқыңыз 

келді?" 

дегендей 

мағына 

береді 

"жарайды" 

деген 

келісу 

мағынасын 

береді 

"бҧл адам 

менің 

тірегім" 

деген 

мағынаны 

білдіреді  

«жақсы, 

керемет

» деген 

мағына

нбереді 

Кеудесі

н 

нҧсқайд

ы 

Кемсіт

у 

мағын

асын 

береді  

Дӛрекі 

мағынан

ы береді 

Тҥркі және 

араб 

елдерінің 

мәдениеті 

әдемілікт

і 

білдіреді 

«қҧның 

бес тиын» 

дегенді 

білдіреді 

 

 

«кетіп 

қал» 

деген 

мағына

ға ие 

 Мазақ 

ету 

мағын

асын 

береді 

Дӛрекі 

мағынан

ы береді 

Латын 

Америка 

елдерінің  

мәдениеті 

"табаның

ды 

жалтырат

" деген 

дӛрекі 

мағына 

ҥстейді 

гомосексу

алды 

адамдар 

туралы 

дӛрекі 

мағынаны 

білдіреді 

"бҧл адам 

менің 

тірегім" 

деген 

мағынаны 

білдіреді  

  Мазақ 

ету 

мағын

асыме

н тең 

Дӛрекі 

мағынан

ы береді 

Орталық 

жәнеШығ

ыс Азия 

елдерінің 

мәдениеті 

 Жапонияд

а бҧл 

ишара 

ақшаны 

білдіреді 

  Мҧрны

н 

нҧсқайд

ы 

Ӛшпен

ділік, 

кек 

алу 

итті 

шақыру 

және 

адамға 

қҧрметсі

здік 

болып 

саналады 

 

Еуропа елдеріне Италия, Германия, Испания, Франция, Англия және т.с.с. елдер 

кіретіні белгілі.Бас бармақ пен сҧқ саусақ арқылы жасалған шеңбер белгісі бҧл елдерде 

"жарайды" деген келісу мағынасын берсе, Латын Америка елдерінде бҧл ишара 

гомосексуалды адамдар туралы дӛрекі мағынаны білдіреді. 

Латын Америка елдерінде саусақтарды жинастыру ишарасы «табаныңды жалтырат» 

деген дӛрекі мағына ҥстейтін болса, тҥркі елдерінде әдемілікті білдіреді. 

Тҥркі және араб елдерінде тілді шығару мазақ ету мағынасын беретін болса, Ҥндістан 

елінің мәдениетінде бҧл ишарат ӛшпенділік, кек алу мағынасымен, Мая елінде 

данышпандылық пен даналықтың белгісімен, ал Тибет елінде «саған қарсы еш нәрсем жоқ» 

деген мағынасымен тең. Орталық және Шығыс Азия елдерінде адам ӛзі туралы айтқанда 

Еуропа елдерінде кеудесін нҧсқайтын болса, бҧл елдерде мҧрнын нҧсқайтын ерекшелігі бар. 

Осы секілді ым-ишараларды тізіп атай беретін болсақ, оның саны шексіз және ол 

ҥлкен зерттеу жҧмысы болып, тҥпкілікті зерделеуді қажет етеді, сол себепті біз ым-

ишаралардың негізгілеріне ғана тоқталуды жӛн кӛрдік. Ым-ишараларға жҥргізген 
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талдауымыз бір ым-ишара белгісі Еуропа мен Латын Америка елдерінде бірдей мағынаны 

ҥстейтінін кӛрсетті және ишара тек елдер мәдениетіне қарай ӛзгере бермейтініне зер салуды 

қажет етеді. 

Мәдениетаралық қҧзыреттілікті қалыптастыру мақсатында шет елдің мәдениетін де, 

басқа елдер мәдениеттерінің арасындағы айырмашылықтарды меңгертуіміз қажет. Шетел 

тілін оқу барысында, сол елдің сӛйлесу, амандасу, кӛзқарас ерекшеліктерінің бәрі сӛйлесу 

кезінде ӛзінше бір мағына беретінін ескеруіміз қажет. Ағылшындықтардың жиі кҥліп, 

жымиып отыруы бізге бір ерсі, шынайы емес кӛрінер, бірақ ол елдерде бҧл ӛзін ашық, 

досшыл, шынайы етіп кӛрсетудің белгісі болып табылады.  

Жапондықтар ӛздерінің сезімдерін жиі кӛрсете бермейді, ер адамдар кӛпшілік 

алдында кҥле бермейді, ал әйелдер тіпті кҥлгенде тістерін кӛрсетпейтіні белгілі. Солтҥстік 

американдықтар шыншыл сӛйлесудің белгісі ретінде кӛзге тік қарап сӛйлесуді қалайды, ал 

азиялықтар кӛзге тік қарауды сыйламаудың белгісі деп тҥсінеді. Дәл осы сияқты тізбектеп 

айта беретін болсақ, мысалдар ӛте кӛп.  

Осы сияқты басқа да шет елдердің сӛйлесу, амандасу, қарым-қатынас жасауда 

ӛздерінің ерекшеліктері, айырмашылықтары бар, осы ерекшеліктерді ескере отырып, шет 

елдердің азаматтарымен еркін сӛйлесу, қарым-қатынасқа жеңіл тҥсе білу – бҥгінгі таңда 

бәсекеге қабілетті тҧлғаның басты корсеткіштері болып табылады. 

Сол себепті, қазіргі жаңа сапалық ӛзгерістер жағдайындағы жоғары оқу орны 

студенттерінің бойында мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілікті қалыптастыру 

мәселесі рухани мәдениетімізді дамытуға, ҧлттық қҧндылықтар мен мәдени 

мҧраларымыздың мәнін тҥсіну, тарихты зерделей отырып, қоғамымыздың қазіргі даму 

сатысының ерекшеліктерін, шет мемлекеттермен халықаралық байланысқа еркін тҥсе алатын 

бәсекеге қабілетті тҧлғаны тәрбиелеуде маңызы зор. 

 

 

V. Сабақты қорытындылау 

 

 Сабақ соңында сабақты қорытындылап, бҥгінгі сабақтан алған әсерлерін әр студент ӛз 

ойларын стикерге жазып тақтаға жапсырады, белсене араласқан студенттерге бағасын 

қойылып, сабақ аяқталады. 
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Тҥсініктеме 

 

        Пәннің қысқаша сипаттамасы: 
"Болашақ маманның мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін 

қалыптастырудың негіздері" атты курс 5В011900 -  «Шетел тілі: екі шетел тілі» 

мамандығының студенттері, яғни болашақ ағылшын тілі мҧғалімдерін кәсіби дайындау 

жҥйесінде маңызды орын алады.  

Пән 3 курстың 5 семестрінде оқытылады, қорытынды бақылау тҥрі – жазбаша 

емтихан. Пәннің мазмҧны «мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілік» ҧғымы 

жӛніндегі жаңа кӛзқарастарды терең оқыту мен мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілікті қалыптастырудағы заманауи технологиялардың рӛлін, оларды пайдалану 

ерекшеліктерін қарастырады.  

Аталған пән болашақ ағылшын тілі мҧғалімдерінің мәдениетаралық қарым-қатынас 

жасауда олардың мәдениетаралық білім мен біліктілігін, мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттті маман болып дамуы мен қалыптасуын кӛздейді. Мәдениетаралық 

коммуникативтік қҧзыреттілік мәселелерімен айналысатын ғалымдардың кӛзқарастарынын 

зерттейді. Қазіргі кезде біздің Елбасы, Президентіміз Н.Ә.Назарбаев шет мемлекеттермен 

араласуда жастардың мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыретті тҧлға болып қалыптасуын, 

кӛпмәдениетті мемлекет болуымыздың жан-жақты зерттеуіне ҥлкен мән берді. 

 

Пәннің мақсаты: студенттерде жаңа әлемде мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілік бойынша отандық және шетелдік тәжірибелерді зерделеу мен жинақтау 

негізінде мемлекеттік білім берудің  маңызды бағыты ретінде кӛп мәдениетті білім беру 

турасында тҧтас ғылыми негізделген кӛзқарас қалыптастыру; студенттердің мәденеитаралық 

коммуникативтік қҧзыреттілігін қалыптастыру.  

 

Пәннің міндеттері: 
- студенттерге  «мәдениет», «мәдениетаралық қарым-қатынас», «қҧзыреттілік», 

«мәдениетаралық қҧзыреттілік», «мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілік» ҧғымдары 

жайлы тҥсінік беру;  

- бҥгінгі таңдағы  Қазақстандағы және шетелдегі мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілікті дамытудың жаңаша тенденцияларын талдау; 

- студенттерге Podcast, Case Study, Framing заманауи технологиялар туралы тҥсінік беру, 

қолдану жолдарын кӛрсету; 

- ӛзге тілді қоғамның қҧнды бағдарлары мен басқа тілді мәдениеттің ерекшелігіне тӛзімді 

қатынаста болуға баулу 

 

Пререквизиттер: Жалпы педагогика, Жалпы психология, Елтану, Лингвоелтану, 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, Мәдениетаралық қарым-қатынас мән-

мәтініндегі базалық шетел тілі 
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ПӘННІҢ МАЗМҦНЫ 

 

1-модуль. «Болашақ маманның мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілігін қалыптастырудың негіздері» атты курсына кіріспе  

 

Тақырып 1. «Болашақ маманның мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін 

қалыптастырудың негіздері» атты курсының мақсаты мен міндеттері 

«Болашақ маманның мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін 

қалыптастырудың негіздері» атты курсының пәні. Курстың мақсаты мен міндеттері, 

мазмҧны. 

 

Тақырып 2. Мәдениет туралы ҧғымның пайда болуы және оның даму 

тенденциялары. 

«Мәдениет» сӛзінің тҥп тӛркіні. «Мәдениет» сӛзінің шығу тарихы. Мәдениет туралы 

ҧғымның пайда болуы және оның даму тенденциялары. Қоғам мәдениетін зерттеумен 

айналысатын пәндердің мәдениетке берген анықтамалары. Мәдениет туралы ҧғымның пайда 

болуы және оның даму тенденциялары. Шетел, Ресей және қазақстандық педагог 

ғалымдардың «мәдениет» ҧғымына берген анықтамалары 

 

Тақырып 3. Тіл, мәдениет және қарым-қатынас 

 

Тіл мен мәдениеттің арасындағы қарым-қатынас. Тіл, мәдениет және қарым-қатынас 

арасындағы ӛзара байланыс. Тілдің коммуникативтік табиғаты, мәдениетаралық 

коммуникативтік қҧзыреттілік ерекшеліктеріне талдау жасалады 

 

Тақырып 4. «Қарым-қатынас», «мәдениетаралық қарым-қатынас» ҧғымдары туралы 

тҥсінік, даму генезисі 

 

«Қарым-қатынас», «мәдениетаралық қарым-қатынас» ҧғымдарына тҥсінік. 

Педагогика, психология ғылымдарында қарым-қатынасқа байланысты зерделенген іргелі 

ғылыми жҧмыстар. 

  

Тақырып 5. Тілдің мәдениетаралық қарым-қатынастағы рӛлі 

 

Сӛз және оның мағынасы. Тілдегі ӛзгерістер. Реалиялар. Диалект сӛздер. Сӛздердің 

диалектикалық ерекшеліктері. 

 

2-модуль. Мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілік ҧғымының ғылыми 

негіздері 

 

Тақырып 6. Қарым-қатынастың вербальды және вербальды емес қҧралдары 

 

Қарым-қатынастың вербальды және вербальды емес формалары. Мәдениетаралық 

коммуникативтік қҧзыреттілікті қалыптастырудағы қарым-қатынастың вербальды және 

вербальды емес қҧралдардың алатын орны. Вербальды емес қҧралдар туралы тҥсінік. 

Вербальды емес қҧралдардың қарым - қатынастағы маңызы. Әңгімелесушілердің ішкі 

жағдайын, олардың қимыл- қозғалысы, ым-ишаралар арқылы танып білу. Кӛз және ерінмен 

берілетін белгілер. Жалғандықты білдіретін ым-ишара, қимыл - қозғалыстар. Вербальды емес 

қозғалыстың маңызы. Вербальді коммуникация тҥрлері: кинесика, проксемика, гептика, 

хронемика, дауыс таңбалары, кӛру контакты. 
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Тақырып 7.  Мәдени нормалар мен мәдени қҧндылықтар. 

 

Мәдени нормалардың мәні және мәдени қарым-қатынастағы олардың орны. Мәдени 

қҧндылықтардың мәні және олардың мәдени қарым-қатынастағы алатын орны. 

 

Тақырып 8.  «Қҧзыреттілік» ҧғымының пайда болуы, шығу тарихы 

 

Қҧзыреттілік ҧғымының даму тенденциясы. Қҧзыреттілік ҧғымын зерттеген шетел, 

Ресей және Отандық ғалымдар. (Д.Хаймс, Н.Хомский, М.Байрам, Т.Г.Грушевицкая) 

Қҧзыреттілік ҧғымына ғалымдардың берген анықтамалары 

 

Тақырып 9. «Мәдениетаралық қҧзыреттілік» ҧғымы, пайда болуы, даму 

тенденциялары 

 

Мәдениетаралық қҧзыреттілік ҧғымының даму тенденциясы. Мәдениетаралық 

қҧзыреттілік ҧғымын зерттеген шетел, Ресей және Отандық ғалымдар. (А. Томас, А.Шмидт, 

Д. Деардорф, С.Г. Тер-Минасова, Н.М. Громова, Н.Д. Гальскова, А.П. Садохин) 

Мәдениетаралық қҧзыреттілік ҧғымына ғалымдардың берген анықтамалары. 

Мәдениетаралық қҧзыреттілікті қалыптастырудың кезеңдері 

 

Тақырып 10. «Мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілік» ҧғымының шығу 

тарихы, анықтамасы 

 

Мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілік ҧғымының даму генезисі. 

Мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілік ҧғымын зерттеген шетел, Ресей және 

Отандық ғалымдар. (Д.Б. Гудков, Ю. Рот, Г. Коптельцева, В.П. Фурманова, А.А. Леонтьев, 

И.А. Зимняя, С.С. Қҧнанбаева, К.Қҧдайбергенова, Г.М.Касымова) Мәдениетаралық 

коммуникативтік қҧзыреттілік ҧғымына ғалымдардың берген анықтамалары 

 

3 модуль. Мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілікті қалыптастырудағы 

ақпараттық-коммуникациялық технологиялар  

 

Тақырып 11. Халықтар және олардың тілі мен мәдениеті, салт-дәстҥрлері мен әдет-

ғҧрыптары 

 

Басқа елдер мен халықтардың тілі мен мәдениеті арасындағы айырмашылықтар. Басқа 

елдер мен халықтардың ӛкілдерімен қарым-қатынас жасау кезінде қарым-қатынастың 

вербальды емес формаларын қолдану арасындағы айырмашылықтар. Басқа елдер мен 

халықтардың салт дәстҥрлері мен әдет ғҧрыптары, ӛмір сҥру салттары арасындағы 

айырмашылықтар. Басқа елдер мен халықтардың ҧлттық қҧндылықтарының арасындағы 

айырмашылықтар. Халықтардың ҧлттық психологиясы туралы жалпы мағлҧмат 

 

Тақырып 12.  Мәдениетаралық диалог контекстіндегі мәдениетаралық 

коммуникативтік қҧзыреттілік 

 

Мәдениетаралық диалог контекстінде коммуникативтік дағдыларды, қабілеттерді 

қалыптастыру, мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілікті меңгеру. Әр тҥрлі 

мәдениеттердегі мәдениетаралық ҧқсастықтар мен айырмашылықтарды кӛру мҥмкіндігі. 

Студенттердің коммуникативтік қабілеттерін дамыта отырып, әлемдік бейнені тереңірек 

тану. Студенттердің сӛйлеу машықтарын дамыта отырып, мәдениетаралық қарым-қатынасқа 

еркін тҥсе білетін тҧлғаны қалыптастыру. 
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Тақырып 13.  Әр тҥрлі елдер мәдениетіндегі қимыл, ым-ишара қарым-қатынасы 

жӛнінде тҥсінік 

 Вербалды емес қарым-қатынас  - «дене тілі», «ым-ишара  тілі», «поза тілі», «мимика 

тілі», «визуалды қатынас тілі», «тҧлға аралық дистанция тілі».  

Вербалды емес қарым-қатынас ерекшеліктеріне байланысты мәселелерді зерттеген 

шетелдік ғалымдар (Пол Экман, Аллан Пиз, Барбара Пиз, Роджер Акстел, Альбер Мерабян, 

Альберт Шефлен, В.Б. Шапарь,  Э. Холл,  Д. Ньюренберг, Г. Калеро, С. Данкелл, А. 

Штангль, Карстен Нимиц, А.Л. Ярбус,  т.б.). 

 

Тақырып 14.  Білім беруді ақпараттандыру. Білім берудегі заманауи технологиялар 

 

Бағдарламалық қамсыздану. Қолданбалы бағдарламалар. Бiлiм бepу caлacындa 

aқпapaттaндыpудың тҥpлi acпeктiлepiн қарастырған ғалымдардың еңбектері (В. П. 

Бecпaлькo, В. C. Гepшунcкий, И. В. Poбepт, В. В. Гpиншкун, C. Г. Гpигopьeв, В. C. Кopнилoв, 

Е.Ы.Бидайбеков, К.М.Беркимбаев, Д.М. Джусубалиева) 

 

Тақырып 15. Мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілікті қалыптастырудағы 

заманауи технологиялар 

  

Exe - e-learning бағдарламасы. Lotus Learning Space бағдарламасы. I-Pad 

бағдарламасы. Wiki бағдарламасы. Podcast бағдарламасы. Case Study, Framing 

технологиялары.  

 

ОҚЫТУШЫНЫҢ ЖЕТЕКШІЛІГІМЕН СТУДЕНТТІҢ ӚЗІНДІК ЖҦМЫСЫ 

 

1. Мәдениеттердің тиімді ӛзара әрекеттесуінің қажеттілігі.  

2. Мәдениет және мінез қҧлық. 

3. Мәдениетаралық қҧзыреттілік ҧғымын зерттеген шетел, Ресей және Отандық 

ғалымдар. 

4. «Мәдениет» сӛзінің шығу тарихы.  

5. Мәдениет туралы ҧғымның пайда болуы және оның даму тенденциялары.  

6. Қоғам мәдениетін зерттеумен айналысатын пәндердің мәдениетке берген 

анықтамалары. 

7. Басқа елдер мен халықтардың ӛкілдерімен қарым-қатынас жасау кезінде 

қарым-қатынастың вербальды емес формаларын қолдану арасындағы айырмашылықтар 

8. Білім берудегі қолданбалы бағдарламалар 

 

СТУДЕНТТІҢ ӚЗІНДІК ЖҦМЫСЫ 

 

 1.Басқа елдер мен халықтардың ҧлттық қҧндылықтарының арасындағы 

айырмашылықтар 

2. Мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілік ҧғымына ғалымдардың берген 

анықтамалары 

3. Халықтардың ҧлттық психологиясы туралы жалпы мағлҧмат 

4. Қҧзыреттілік ҧғымының даму тенденциясы 

5. Мәдени нормалардың мәні және мәдени қарым-қатынастағы олардың орны.  

6. Мәдени қҧндылықтардың мәні және олардың мәдени қарым-қатынастағы алатын 

орны. 

7. Мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілікті қалыптастырудағы заманауи 

технологиялар атты курсының пәні, мақсаты мен міндеттері 

8. Білім берудегі бағдарламалық қамсыздану. 
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Пән оқытушысы туралы мәлімет:   П.А.Кудабаева - Қожа Ахмет Ясауи атындағы 

Халықаралық қазақ-тҥрік университеті, Гуманитарлық ғылымдар факультеті, Педагогикалық 

ғылымдар кафедрасының докторанты. 

Тел ном.:3-21-67 (160), Электронды поштасы: perizat_2003@mail.ru 

Пәннің сипаттамасы: "Болашақ маманның мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілігін қалыптастырудың негіздері" атты курс болашақ ағылшын тілі мҧғалімдерінің 

мәдениетаралық қарым-қатынас жасауда олардың мәдениетаралық білім мен біліктілігін, 

мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттті маман болып дамуы мен қалыптасуын 

кӛздейді. Мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілік мәселелерімен айналысатын 

ғалымдардың кӛзқарастарынын зерттейді. Қазіргі кезде біздің Елбасы, Президентіміз 

Н.Ә.Назарбаев шет мемлекеттермен араласуда жастардың мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыретті тҧлға болып қалыптасуын, кӛпмәдениетті мемлекет болуымыздың жан-жақты 

зерттеуіне ҥлкен мән берді. 

     Бҧл пәннің мазмҧнында «мәдениет», «мәдениетаралық қарым-қатынас», «қҧзыреттілік», 

«мәдениетаралық қҧзыреттілік», «мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілік» 

ҧғымдарына талдау жасалып, бҥгінгі кҥн тҧрғысындағы мәні ашып тҥсіндіріледі. Сонымен 

қатар, студенттердің мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін қалыптастырудағы 

заманауи технологияларды қолдану жолдары кӛрсетіледі. 

Пәннің мақсаты: студенттерде жаңа әлемде мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілік бойынша отандық және шетелдік тәжірибелерді зерделеу мен жинақтау 

негізінде мемлекеттік білім берудің  маңызды бағыты ретінде кӛп мәдениетті білім беру 

турасында тҧтас ғылыми негізделген кӛзқарас қалыптастыру; студенттердің мәденеитаралық 

коммуникативтік қҧзыреттілігін қалыптастыру.  

Пәннің міндеттері: 

- студенттерге  «мәдениет», «мәдениетаралық қарым-қатынас», «қҧзыреттілік», 

«мәдениетаралық қҧзыреттілік», «мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілік» ҧғымдары 

жайлы тҥсінік беру;  

- бҥгінгі таңдағы  Қазақстандағы және шетелдегі мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілікті дамытудың жаңаша тенденцияларын талдау; 

- студенттерге заманауи технологиялар туралы тҥсінік беру, қолдану жолдарын кӛрсету; 

- ӛзге тілді қоғамның қҧнды бағдарлары мен басқа тілді мәдениеттің ерекшелігіне тӛзімді 

қатынаста болуға баулу 

 

Пререквизиттер: Жалпы педагогика, Жалпы психология, Елтану, Лингвоелтану, 

Ақапараттық коммуникациялық технологиялар, Мәдениетаралық қарым-қатынас мән 

мәтініндегі базалық шетел тілі 

Оқу пәнінің мазмҧны 

Қҧзыреттер және пәнді меңгеру нәтижелеріне қойылатын талаптар 

БЖҚ Ойлау мәдениеті қалыптасқан, ақпаратты қабылдап сараптай білуге, мақсат 

қойып және оған қол жеткізудің жолын таңдай білуге қабілеттілік.  

БЖҚ Тілдер бойынша ауызша –жазбаша қарым-қатынас жасай алу  жасау 

қабілеттілігі.Қ1-Педагогикалық ҥдеріске қатысушылармен гуманистік қарым-қатынас орната 

біле алу қабілеттілігі. 

КҚ-17 – Ӛзіндік білім алу және ӛзбетінше жҧмыс істеу қабілеттілігі. 



176 

 

Пәнді оқытудың жоспары 

№ Тақырып  аттары 

Л
ек

ц
и

я 

П
р
ак

ти
к
а 

 

С
Ӛ

Ж
 

С
О

Ӛ
Ж

 

Оқыту  

нәтижелері 

1-модуль. «Болашақ маманның мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілігін қалыптастырудың негіздері» атты курсына кіріспе 

1 «Болашақ маманның мәдениетаралық 

коммуникативтік қҧзыреттілігін 

қалыптастырудың негіздері» атты курсының 

мақсаты мен міндеттері 

1 1 2 2 БЖҚ-1,БЖҚ-2,  

КҚ-1, КҚ-17. 

2 Мәдениет туралы ҧғымның пайда болуы 

және оның даму тенденциялары 

1 1 2 2 БЖҚ-1,БЖҚ-2,  

КҚ-1, КҚ-17. 

3 Тіл, мәдениет және қарым-қатынас 1 1 2 2 БЖҚ-1,БЖҚ-2,  

КҚ-1, КҚ-17.Қ 

4 «Қарым-қатынас», «мәдениетаралық қарым-

қатынас» ҧғымдарының пайда болуы 

1 1 2 2 БЖҚ-1,БЖҚ-2,  

КҚ-1, КҚ-17. 

5 Тілдің мәдениетаралық қарым-қатынастағы 

рӛлі 

1 1 2 2 БЖҚ-1,БЖҚ-2,  

КҚ-1, КҚ-17. 

2 модуль. Мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілік  

ҧғымының ғылыми негіздері 

6 Қарым-қатынастың вербальды және 

вербальды емес қҧралдары 

1 1 2 2 БЖҚ-1,БЖҚ-2,  

КҚ-1, КҚ-17. 

7 Мәдени нормалар мен мәдени қҧндылықтар 1 1 2 2 БЖҚ-1,БЖҚ-2,  

КҚ-1, КҚ-17. 

8 «Қҧзыреттілік» ҧғымының пайда болуы, 

шығу тарихы 

1 1 2 2 БЖҚ-1,БЖҚ-2,  

КҚ-1, КҚ-17. 

9 «Мәдениетаралық қҧзыреттілік» ҧғымы, 

пайда болуы, даму тенденциялары 

1 1 2 2 БЖҚ-1,БЖҚ-2,  

КҚ-1, КҚ-17. 

10 «Мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілік» ҧғымының шығу тарихы, 

анықтамасы 

1 1 2 2 БЖҚ-1,БЖҚ-2,  

КҚ-1, КҚ-17 

3 модуль. Мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілікті қалыптастырудағы 

ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

11 Халықтар және олардың тілі мен мәдениеті 1 1 2 2 БЖҚ-1,БЖҚ-2,  

КҚ-1, КҚ-17. 

12 Халықтар, олардың салт-дәстҥрлері мен әдет-

ғҧрыптары. Ҧлттық қҧндылықтар мен ҧлттық 

психология 

1 1 2 2 БЖҚ-1,БЖҚ-2,  

КҚ-1, КҚ-17. 

13 Әр тҥрлі елдер мәдениетіндегі қимыл, ым-

ишара қарым-қатынасы жӛнінде тҥсінік 

1 1 2 2 БЖҚ-1,БЖҚ-2,  

КҚ-1, КҚ-17.17. 

14 Білім беруді ақпараттандыру. Білім берудегі 

заманауи технологиялар 

1 1 2 2 БЖҚ-1,БЖҚ-2,  

КҚ-1, КҚ-17.. 

15 Мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілікті қалыптастырудағы Podcast, 

CaseStudy, Framingзаманауи технологиялары 

1 1 2 2 БЖҚ-1,БЖҚ-2,  

КҚ-1, КҚ-17.. 

Барлығы 1

5 

1

5 

3

0 

3

0 
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Пәнді оқыту әдістері: баяндау, пікір алмасу, пікірталасу, проблемалық әдістер. 

Білімді бақылау кестесі 

(Пән бойынша тапсырмаларды тапсыру және орындалу кестесінің ҥлгісі) 

 

 Оқу жҧмыс тҥрлері, 

бақылау қҧралдары 

Апталар 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 

1 Кіріс бақылауы +                

2 Лекция + + + + + + + + + + + + + + +  

3 Практикалық сабақ (семинар) + + + + + + + + + + + + + + +  

4 СӚЖ тапсырмалары       +        +  

5 Портфолио дайындау               +  

 

Білім сапасын бағалау 

Аудиториялық сабақ кезінде ағымдық бақылау жҥргізіліп, СӚЖ және СОӚЖ орындалу 

сапасын бақылау қарастырылған. Оқу ҥдерісі барысында 15 аптының әрбір 7 аптасында 

жинақталған балдық кӛрсеткіштері бойынша 2 аралық бақылау жоспарланған. Қорытынды 

бақылау емтихан жазбаша тҥрінде қабылданады.  Студент 100 балдың 60%-ын 2 аралық 

бақылаудың қосындысына, 40%-ын емтихан нәтижесі бойынша жинақтайды.  

1.   Лекция сабағы (20 балға дейін) 

1.1 Әр сабаққа қатысқаны ҥшін 1 балл 

1.2 Әр сабақтағы белсенділігі ҥшін 2 балға дейін. 

2.   Семинар сабағы (50 балға дейін): 

2.1 Әр сабаққа қатысқаны ҥшін 1 балл: 

2.2 Әр сабақтағы белсенділігі ҥшін 2 балға дейін: 

2.3 Әр сабақ бойынша ҥй тапсырмаларын орындағаны ҥшін 2 балға дейін: 

2.4 Жазбаша коллоквиум 15 балға дейін.  

3    СӚЖ тапсырмаларын орындағаны ҥшін 30 балға дейін. 

 

Әдебиеттер: 

Негізгі: 

1. Садохин А.П. Межкультурная коммуникация: Учебное пособие. М.: Альфа-М; ИНФРА-М, 

2009. – 254 с. 

2. Гудков Д. Б. Теория и практика межкультурной коммуникации. М.: Гнозис, 2003. – 288 с 

3. Грушевицкая Т.Г. Основа межкультурной коммуникации. – М.: Юнит, 2002. – 352с. 

4. Bennett, M. (1991). A developmental approach to training for intercultural sensitivity. 

International Journal of Intercultural Relations, 10. 179-196. 

5. Hymes, D. On Communicative Competence. In J.B.Pride and J.Holmes (eds.), Sociolinguistics. 

Harmondsworth: Penguin, 1972, pp. 269-293. 

6. Қҧнанбаева С.С. Қазіргі шеттілдік білім берудің теориясы мен практикасы. – Алматы: 

2010. – 324 б. 

Қосымша: 

1. Биркенбил В. Язык интонации, мимики, жестов. – СПб., 1997. – С.15. 

2. Горелов И.Н., Енгалычев В.Ф. Безмолвной мысли знак: Рассказы о невербальной 

коммуникации. – М., 1991. – С.30-35. 

3.Byram M. Assessing intercultural competence in language teaching // Sprogforum. 2000. № 18 

(6). p. 8-13. 

4. Персикова Т.Н. Межкультурная коммуникация и корпоративная культура. – М.: Изд-во 

Логос, 2002. – 223с. 
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ҚОСЫМША Г 
 

Болашақ маманның мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін 

қалыптастырудың негіздері» атты элективті курс дәрістерінің жоспары 

 
1-дәріс. «Болашақ маманның мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін 

қалыптастырудың негіздері» атты курсының мақсаты мен міндеттері 

 

Дәрістің мақсаты – Болашақ мамандарға мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілік 

туралы білімдер жҥйесін қалыптастыру. 

Дәрiстiң мазмҧны 

Элективті курстың мақсат, міндеттері мен қоғамдық сҧранысы. Жоғары білім беру 

жағдайында болашақ маманның мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін 

қалыптастырудағы коммуникативтік мәдениеттің алатын орны. 

Ҧсынылатын әдебиеттер 

1. Н.Ә.Назарбаев. «Қазақстан-2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси 

бағыты». Қазақстан халқына Жолдауы. Астана, Ақорда 2012 ж. 

2. Дейк Т.А. Язык. Познание. Коммуникация. – М.: Прогресс, 1989. – С.21. 

3. Белик А.А. Культурология. Антропологические теории культур. – М.: Российский гос. 

гуманит. ун-т, 1998. – 241с. 

4. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура. Москва: МГУ. 

5. Bereiter, C. & Scardamalia, M. (1993). Surpassing ourselves: An enquiry into the nature and 

implications of expertise. Chicago: Open Court. 

Студенттердiң ӛз бетiнше орындауы ҥшiн  тапсырмалар 

1. Мәдениетаралық коммуникативтікқҧзыреттілік туралы сипаттаңыз, пәннің мақсаты мен 

міндеттерін баяндаңыз. 

2. Жоғары білім беру жағдайында болашақ маманның мәдениетаралық коммуникативтік 

қҧзыреттілігін қалыптастырудағы коммуникативтік мәдениеттің алатын орнын айқындаңыз. 

 

2-дәріс. Мәдениет туралы ҧғымның пайда болуы және оның даму тенденциялары 

 

Дәрістің мақсаты – Болашақ мамандарға мәдениет туралы ҧғымның пайда болуы мен даму 

тенденциялары тҥралы тҥсінік беру. 

Дәрiстiң мазмҧны 

«Мәдениет» сӛзінің тҥп тӛркіні. «Мәдениет» сӛзінің шығу тарихы. Мәдениет туралы 

ҧғымның пайда болуы және оның даму тенденциялары. Қоғам мәдениетін зерттеумен 

айналысатын пәндердің мәдениетке берген анықтамалары. Мәдениет туралы ҧғымның пайда 

болуы және оның даму тенденциялары.Педагог ғалымдардың «мәдениет» ҧғымына берген 

анықтамалары 

Ҧсынылатын әдебиеттер 

1. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына «Нҧрлы 

жол – болашаққа бастар жол» Жолдауы. Астана, 2014 ж. 

2. Библер В.С. От наукоучения к логике культуры. – М: Наука, 2003. – 237 б.  

3. Белик А.А. Культурология. Антропологические теории культур. – М.: Российский гос. 

гуманит. ун-т, 1998. – 241с. 

4. Буева Л.П. Человек, культура и образование в кризисном социуме // Almamater. – 1997. - 

№4. – С.11-17. 

5. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура. Москва: МГУ 

6. Гез Н.М. Роль условий общения при обучении слушателю и говорению // ИЯШ. – 1981. - 

№5. – С.43. 

7. Елизарова Г.В. Культура и обучение иностранным языкам. СПб.: КАРО, 2005. 352с. 

Студенттердiң ӛз бетiнше орындауы ҥшiн  тапсырмалар 
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1. «Мәдениет» сӛзінің даму генезисіне талдау жасаңыз. 

2. Қоғам мәдениетін зерттеумен айналысатын пәндердің мәдениетке берген анықтамаларын 

талдаңыз. 

3. Мәдениеттің ғылыми тҥсінігі туралы баяндаңыз. 

 

3-дәріс. Тіл, мәдениет және қарым-қатынас 
 

Дәрістің мақсаты – Болашақ мамандарға тіл мен мәдениеттің арасындағы қарым-қатынас 

туралы, тіл, мәдениет және қарым-қатынас арасындағы ӛзара байланыс, мәдениетаралық 

қарым қатынас туралы мағлҧмат беру. 

 

Дәрiстiң мазмҧны 

Тіл мен мәдениеттің арасындағы қарым-қатынас. Тіл, мәдениет және қарым-қатынас 

арасындағы ӛзара байланыс 

Ҧсынылатын әдебиеттер 

1. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура. Москва: МГУ  

2. Буева Л.П. Человек, культура и образование в кризисном социуме // Almamater. – 1997. - 

№4. – С.11-17. 

3. Леонтьев А.А. Психология общения. – М.: Просвещение, 1996. – С. 70-74. 

4. Дейк Т.А. Язык. Познание. Коммуникация. – М.: Прогресс, 1989. – С.21. 

5. Белик А.А. Культурология. Антропологические теории культур. – М.: Российский гос. 

гуманит. ун-т, 1998. – 241с. 

Студенттердiң ӛз бетiнше орындауы ҥшiн  тапсырмалар 

1. Мәдениет және қарым-қатынасты байланыстыра отыра сипаттаңыз. 

2. Мәдениеттердің тиімді ӛзара әрекеттесуінің қажеттілігі туралы сипатттаңыз. 

 

4-дәріс. «Қарым-қатынас», «мәдениетаралық қарым-қатынас» ҧғымдарының пайда 

болуы 

 

Дәрістің мақсаты – Болашақ мамандарға қарым қатынас туралы мағлҧмат беру, 

«мәдениетаралық қарым қатынас» ҧғымына жҥргізілген филocoфиялық, пcиxoлoгиялық, 

пeдaгoгикaлық жәнe ғылыми-әдicтeмeлiк әдeбиeттepдi тaлдaу туралы тҥсінік беру 

 

Дәрiстiң мазмҧны 

«Қарым-қатынас» ҧғымын зерттеген ғалымдардың еңбектеріне шолу жасау. 

«Мәдениетаралық қарым-қатынас»  ҧғымын зерттеген шетел, Ресей және Отандық 

ғалымдардың еңбектері (Н.И. Халеева, Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров) 

 

Ҧсынылатын әдебиеттер 

1. Садохин А.П. Межкультурная коммуникация: Учебное пособие. М.: Альфа-М; ИНФРА-М, 

2009. – 254 с. 

2. Гудков Д. Б. Теория и практика межкультурной коммуникации. М.: Гнозис, 2003. – 288 с 

3. Грушевицкая Т.Г. Основа межкультурной коммуникации. – М.: Юнит, 2002. – 352с. 

4. Bennett, M. (1991). A developmental approach to training for intercultural sensitivity. 

International Journal of Intercultural Relations, 10. 179-196. 

5. ГезН.М. Рольусловийобщенияприобучениислушателюиговорению // ИЯШ. – 1981. - №5. – 

С.43. 

Студенттердiң ӛз бетiнше орындауы ҥшiн  тапсырмалар 

1. «Қарым-қатынас» ҧғымын зерттеген ғалымдардың еңбектеріне талдау жасаңыз. 

2. «Мәдениетаралық қарым-қатынас»  ҧғымын зерттеген шетел, Ресей және Отандық 

ғалымдардың еңбектерін талдаңыз. 
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5-дәріс. Тілдің мәдениетаралық қарым-қатынастағы рӛлі 

 

Дәрістің мақсаты – Болашақ мамандарға тілдің мәдениетаралық қарым қатынастағы рӛлі 

туралы тҥсінік беру. 

Дәрiстiң мазмҧны 

Тіл мен мәдениеттің арасындағы қарым-қатынас. Тіл, мәдениет және қарым-қатынас 

арасындағы ӛзара байланыс 

Ҧсынылатын әдебиеттер 

1. Н.Ә.Назарбаев. «Қазақстан-2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси 

бағыты». Қазақстан халқына Жолдауы. Астана, Ақорда 2012 ж. 

2. Николаева Л.В. Педагогические основы обучения межкультурной коммуникации в 

условиях интегрированного курса гуманитарных дисциплин: Дисс. … канд. пед. наук. – 

Якутск, 1999. – 179с 

3. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура. Москва: МГУ 

4. Bennett, M. (1991). A developmental approach to training for intercultural sensitivity. 

International Journal of Intercultural Relations, 10. 179-196. 

5. СадохинА.П. Межкультурнаякоммуникация: Учебноепособие. М.: Альфа-М; ИНФРА-М, 

2009. – 254 с. 

Студенттердiң ӛз бетiнше орындауы ҥшiн  тапсырмалар 

1. Кӛпмәдениетті тҧлғаны қалыптастыру мақсатының қойылуын қоғамдық сҧраныспен 

байланыстыра отыра сипаттаңыз. 

2. Кӛпмәдениетті тҧлғаның сапаларын айқындаңыз. 

 

6-дәріс. Қарым-қатынастың вербальды және вербальды емес қҧралдары 

 

Дәрістің мақсаты – Болашақ мамандарға қарым-қатынастың вербальды және вербальды емес 

қҧралдары туралы тҥсінік беру. 

Дәрiстiң мазмҧны 

Қарым-қатынастың вербальды және вербальды емес формалары. Мәдениетаралық 

коммуникативтік қҧзыреттілікті қалыптастырудағы қарым-қатынастың вербальды және 

вербальды емес қҧралдардың алатын орны.Вербальды емес қҧралдар туралы тҥсінік. 

Вербальды емес қҧралдардың қарым - қатынастағы маңызы. Әңгімелесушілердің ішкі 

жағдайын, олардың қимыл- қозғалысы, ым-ишаралар арқылы танып білу. Кӛз және ерінмен 

берілетін белгілер. Жалғандықты білдіретін ым-ишара, қимыл - қозғалыстар. Вербальды емес 

қозғалыстың маңызы. 

    Ҧсынылатын әдебиеттер 

1. Биркенбил В. Язык интонации, мимики, жестов. – СПб., 1997. – С.15. 

2. Миникес А.В. Деловое общение. М, 1994. 

3. Леонтьев А.А. Психология общения. – М.: Просвещение, 1996. – С. 70-74. 

4. Горелов И.Н., Енгалычев В.Ф. Безмолвной мысли знак: Рассказы о невербальной 

коммуникации. – М., 1991. – С.30-35. 

5. Гойхман Я., Надеина Т.М. Основы речевой коммуникации. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 

С.135. 

6. Грошев И.В. Гендерная невербальная коммуникация // Социологические исследования. - 

1999. - №4. – С.71-77. 

7.Сафронов В.И. Культура общения. -М, 1992. 

 

Студенттердiң ӛз бетiнше орындауы ҥшiн  тапсырмалар 

1. Қарым-қатынасқа сипаттама беріңіз, қарым-қатынастың вербальды және вербальды емес 

формалары 

2. Тақырыпты қарастыру барысында вербальды емес қҧралдардың қарым – қатынаста 

қаншалықты маңызды екенін анықтаңыз 
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3. Кӛз және ерінмен берілетін белгілерді мысалмен келтіріңіз.  

 

7-дәріс. Мәдени нормалар мен мәдени қҧндылықтар. 

 

Дәрістің мақсаты – Болашақ мамандарға мәдени нормалар мен мәдени қҧндылықтардың 

мәні, олардың мәдениетаралық қарым-қатынастағы олардың алатын орны туралы мағлҧмат 

беру. 

Дәрiстiң мазмҧны 

Мәдени нормалардың мәні және мәдениетаралық қарым-қатынастағы олардың орны. Мәдени 

қҧндылықтардың мәні және олардың мәдениетаралық қарым-қатынастағы алатын орны. 

Ҧсынылатын әдебиеттер 

1. Byram M. Teaching and assessing intercultural communicative competence. Clevedon: 

Multilingual Matters, 1997. 

2. Попов, А.Ю. МежкультурныеконтактыТекст. / А.Ю. Попов. -М., 1998.  

3. Пассов, Е.И. Коммуникативное иноязычное общение Текст. / Е.И. Пассов.-М., 1991.-184 с. 

4. Bennett, M. (1991). A developmental approach to training for intercultural sensitivity. 

International Journal of Intercultural Relations, 10. 179-196. 

5. Bereiter, C. & Scardamalia, M. (1993). Surpassing ourselves: An enquiry into the nature and 

implications of expertise. Chicago: Open Court. 

Студенттердiң ӛз бетiнше орындауы ҥшiн  тапсырмалар 

1. Мәдени нормалардың мәні және мәдени нормалар ережелері туралы тҥсінік беріңіз. 

2. Мәдени нормалардың мәдениетаралық қарым-қатынастағы олардың орнын айқындаңыз. 

3. Мәдени қҧндылықтардың мәні және олардың мәдени қарым-қатынастағы алатын орнын 

сипаттаңыз. 

 

8-дәріс. «Қҧзыреттілік» ҧғымының пайда болуы, шығу тарихы 

 

Дәрістің мақсаты – Болашақ мамандарға «қҧзыреттілік» ҧғымының шығу тарихы туралы 

мағлҧмат беру. 

Дәрiстiң мазмҧны 

Қҧзыреттілік ҧғымының даму тенденциясы. Қҧзыреттілік ҧғымын зерттеген шетел, Ресей 

және отандық ғалымдар. (Д.Хаймс, Н.Хомский, М.Байрам, Дж.Равен, А.К.Маркова, 

А.В.Хуторской, Т.Г.Грушевицкая, М.A.Қҧдaйқҧлoв, К.С.Қҧдайбергенова) Қҧзыреттілік 

ҧғымына ғалымдардың берген анықтамалары 

Ҧсынылатын әдебиеттер 

1. Hymes, D. On Communicative Competence. In J.B.Pride and J.Holmes (eds.), Sociolinguistics. 

Harmondsworth: Penguin, 1972, pp. 269-293. 

2. Қҧнанбаева С.С. Қазіргі шеттілдік білім берудің теориясы мен практикасы. – Алматы: 

2010. – 324 б. 

3. Byram M. Assessing intercultural competence in language teaching // Sprogforum. 2000. № 18 

(6). p. 8-13. 

4. Bennett, M. (1991). A developmental approach to training for intercultural sensitivity. 

International Journal of Intercultural Relations, 10. 179-196. 

5. Chomsky N. Language and thinking /M.: MSU publishing house, 1972. P. 122 

6. Қҧдaйқҧлoв М.А. Дидактические проблемы формирования основ профессионально-

методических умений у будущих учителей: автореф... д-ра пед. наук. − Киев, 1977. − 49 с. 

7. Қҧдайбергенова К.С. Қҧзырлылық білім сапасының критерий: әдіснамасы және ғылыми 

теориялық негізі. Монография. - Алматы. 2008. – 328 б. 

8. Зимняя И.A. Кoмпeтeнтнocть чeлoвeкa – нoвoe кaчecтвo рeзультaтa oбрaзoвaния // 

Прoблeмы кaчecтвa oбрaзoвaния. мaтeр. XIII Вceрoc. coвeщaния.– М.; Уфa, 2003. – Книга 2. – 

C. 4-15. 

Студенттердiң ӛз бетiнше орындауы ҥшiн  тапсырмалар 
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1. Қҧзыреттілік ҧғымының даму тенденциясын сипаттаңыз. 

2. Кӛпмәдениетті тҧлғаның сапаларын айқындаңыз. 

 

9-дәріс. «Мәдениетаралық қҧзыреттілік» ҧғымы, пайда болуы, даму тенденциялары 

 

Дәрістің мақсаты – Болашақ мамандарға «мәдениетаралық қҧзыреттілік» ҧғымы, пайда 

болуы, даму тенденцияларытуралы тҥсінік беру. 

Дәрiстiң мазмҧны 

Мәдениетаралық қҧзыреттілік ҧғымының даму тенденциясы. Мәдениетаралық қҧзыреттілік 

ҧғымын зерттеген шетел, Ресей және отандық ғалымдар. (А. Томас, А.Шмидт, Д. Деардорф, 

С.Г. Тер-Минасова, Н.М.Громова, Н.Д. Гальскова, А.П. Садохин, Г.В.Елизарова, 

Ю.Л.Вторушина) Мәдениетаралық қҧзыреттілік ҧғымына ғалымдардың берген 

анықтамалары. Мәдениетаралық қҧзыреттілікті қалыптастырудың кезеңдері 

Ҧсынылатын әдебиеттер 

1. Персикова Т.Н. Межкультурная коммуникация и корпоративная культура. – М.: Изд-во 

Логос, 2002. – 223с. 

2. Елизарова, Г.В. Формирование межкультурной компетенции студентов в процессе 

обучения иноязычному общению: автореф. дис. … д-ра. пед. наук/ Г.В. Елизарова. − СПб., 

2001. − 38 с. 

3. Грушевицкая Т.Г. Основы межкультурной коммуникации. – М.: Юнит, 2002. – 352с. 

4. Қҧнанбаева С.С. Қазіргі шеттілдік білім берудің теориясы мен практикасы. – Алматы: 

2010. – 324 б. 

5. Вторушина Ю.Л. Формирование межкультурной компетенции в контексте 

профессиональной подготовки будущих учителей иностранного языка (на материале 

преподавания английского языка с использованием народного фольклора). Дис. 

...канд.пед.наук. М.: 2007. 187с.  

6. Садохин А.Г. Введение в теорию межкультурной коммуникации. Москва, «Высшая 

школа», 2005 г. 

Студенттердiң ӛз бетiнше орындауы ҥшiн  тапсырмалар 

1. Мәдениетаралық қҧзыреттілік ҧғымының даму генезисіне тоқталыңыз. 

2. Мәдениетаралық қҧзыреттілік ҧғымын зерттеген шетел, Ресей және Отандық 

ғалымдардың еңбектеріне талдау жасаңыз. 
 

10-дәріс. «Мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілік» ҧғымының шығу тарихы, 

анықтамасы 

 

Дәрістің мақсаты – Болашақ мамандарға «мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілік» 

ҧғымының шығу тарихы, анықтамасы туралы мағлҧмат беру. 

Дәрiстiң мазмҧны 

Мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілік ҧғымының даму генезисі. Мәдениетаралық 

коммуникативтік қҧзыреттілік ҧғымын зерттеген шетел, Ресей және отандық ғалымдар. (Д.Б. 

Гудков, Ю. Рот, Г. Коптельцева, В.П. Фурманова, А.А. Леонтьев, И.А. Зимняя, 

Е.В.Коляникова, С.С. Қҧнанбаева, А.Б.Нурлыбекова, А.А.Карабаева)  

Ҧсынылатын әдебиеттер 

1. Персикова Т.Н. Межкультурная коммуникация и корпоративная культура. – М.: Изд-во 

Логос, 2002. – 223с. 

2. Қҧнанбаева С.С. Қазіргі шеттілдік білім берудің теориясы мен практикасы. – Алматы: 

2010. – 324 б. 

3. Гудков Д. Б. Теория и практика межкультурной коммуникации. М.: Гнозис, 2003. – 288 с. 

4. Грушевицкая Т.Г. Основы межкультурной коммуникации. – М.: Юнит, 2002. – 352с. 

5. Садохин А.П. Межкультурная коммуникация: Учебное пособие. М.: Альфа-М; ИНФРА-М, 

2009. – 254 с. 
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6. Нурлыбекова, А.Б. Межкультурная компетенция в контексте диалога культур. Материалы 

международной научно-практической конференции, Польша, 2008. – С. 39 

7. Карабаева, А.А. Технология формирования межкультурной компетенции на основе 

игровой учебной деятельности (на примере освоения дисциплин языкового цикла): дисс. … 

канд. пед. наук 13.00.01 / А.А. Карабаева. − Шымкент, 2009. − С. 21. 

8. Павлова Л.П. Исследование влияния игровой учебной деятельности на формирование 

межкультурной компетенции студентов вуза (на материале иностранного языка): дисс. … 

канд. пед. наук 13.00.08 / Л.П. Павлова. − Ставрополь, 2004. − С. 78. 

Студенттердiң ӛз бетiнше орындауы ҥшiн  тапсырмалар 

1. «Мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілік» ҧғымына ғалымдардың берген 

анықтамаларына талдау жасаңыз. 

2. Мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілік ҧғымының даму генезисін баяндаңыз 

 

11-дәріс. Халықтар және олардың тілі мен мәдениеті 

 

Дәрістің мақсаты – Болашақ мамандарға халықтар және олардың тілі мен мәдениеті туралы 

мағлҧмат беру. 

Дәрiстiң мазмҧны 

Басқа елдер мен халықтардың тілі мен мәдениеті, олардың арасындағы айырмашылықтар. 

Басқа елдер мен халықтардың ӛкілдерімен қарым-қатынас жасау кезінде қарым-қатынастың 

вербальды емес формаларын қолдану арасындағы айырмашылықтар 

Ҧсынылатын әдебиеттер 

1. Брагина А.А. Лексика языка и культуры страны в лингвострановедческом аспекте. – М.: 

Русский язык, 1981. – 176с. 

2. Hymes, D. On Communicative Competence. In J.B.Pride and J.Holmes (eds.), Sociolinguistics. 

Harmondsworth: Penguin, 1972, pp. 269-293. 

3. Таланов В. Образование и культура толерантности // Высшее образование в России. – 

2001. - №3. – С.150-153.  

4. Bennett, M. (1991). A developmental approach to training for intercultural sensitivity. 

International Journal of Intercultural Relations, 10. 179-196. 

5. МасловаВ.А. Лингвокультурология. – М, 2001. – 430с. 

Студенттердiң ӛз бетiнше орындауы ҥшiн  тапсырмалар 

1. Басқа елдер мен халықтардың ӛкілдерімен қарым-қатынас жасау кезінде қарым-

қатынастың вербальды емес формаларын қолдану арасындағы айырмашылықтарды 

сипаттаңыз. 

2. Басқа халықтар, олардың тілі мен мәдениетіне сипаттама беріңіз. 

 

12-дәріс. Халықтар, олардың салт дәстҥрлері мен әдет ғҧрыптары. Ҧлттық 

қҧндылықтар мен ҧлттық психология 

 

Дәрістің мақсаты – Болашақ мамандарға халықтар, олардың салт дәстҥрлері мен әдет 

ғҧрыптары, ҧлттық қҧндылықтары мен ҧлттық психологиясы туралы мағлҧмат беру. 

Дәрiстiң мазмҧны 

Басқа елдер мен халықтардың салт дәстҥрлері мен әдет ғҧрыптары, ӛмір сҥру салттары 

арасындағы айырмашылықтар. Басқа елдер мен халықтардың ҧлттық қҧндылықтарының 

арасындағы айырмашылықтар. Халықтардың ҧлттық психологиясы туралы жалпы мағлҧмат 

беру 

Ҧсынылатын әдебиеттер 

1. Hutmacher Walo. Key competencies for Europe // Report of the Symposium Berne (Switzerland 

27-30 March, 1996) Council for Cultural Co-operation (CDCC). - Secondary Education for Europe 

Strasburg, 1997. P. 215. 
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2. Ғ. Есім. «Қазақстан -2050» - инновациялық ойлау жҥйесі// «Ақиқат» ҧлттық қоғамдық-

саяси журнал.  – 2013, №4. 

3. Сафонова, В.В. Культуроведение в системе современного языковогообразования / В.В. 

Сафонова // Иностранные языки в школе. – 2001. − № 3. – С.17-24. 

4. Bennett, M. (1991). A developmental approach to training for intercultural sensitivity. 

International Journal of Intercultural Relations, 10. 179-196. 

5. Bereiter, C. & Scardamalia, M. (1993). Surpassing ourselves: An enquiry into the nature and 

implications of expertise. Chicago: Open Court. 

Студенттердiң ӛз бетiнше орындауы ҥшiн  тапсырмалар 

1. Басқа елдер мен халықтардың ҧлттық қҧндылықтарының арасындағы айырмашылықтарды 

сипаттаңыз. 

2. Халықтардың ҧлттық психологиясы туралы жалпы мағлҧмат беріңіз. 

 

13-дәріс. Басқа елдер мәдениетіндегі қимыл, ым-ишара қарым-қатынасы 

 

Дәрістің мақсаты – Болашақ мамандарға басқа елдер мәдениетіндегі қимыл, ым ишара қарым 

қатынасытуралы тҥсінік беру. 

Дәрiстiң мазмҧны 

Әлем мәдениеті туралы тҥсінік. Басқа елдер мен халықтар мәдениетіндегі қимыл, дене 

қозғалысы, ым-ишара мен мінез-қҧлық нормаларының ережелері, дауыс интонациясы мен 

кӛз арқылы контакт жасау секілді вербальды емес қҧралдар 

Ҧсынылатын әдебиеттер 

1. Биркенбил В. Язык интонации, мимики, жестов. – СПб., 1997. – С.15. 

2. Горелов И.Н., Енгалычев В.Ф. Безмолвной мысли знак: Рассказы о невербальной 

коммуникации. – М., 1991. – С.30-35. 

3. Hutmacher Walo. Key competencies for Europe // Report of the Symposium Berne (Switzerland 

27-30 March, 1996) Council for Cultural Co-operation (CDCC). - Secondary Education for Europe 

Strasburg, 1997. P. 215. 

4. Bennett, M. (1991). A developmental approach to training for intercultural sensitivity. 

International Journal of Intercultural Relations, 10. 179-196. 

5. Bereiter, C. & Scardamalia, M. (1993). Surpassing ourselves: An enquiry into the nature and 

implications of expertise. Chicago: Open Court. 

Студенттердiң ӛз бетiнше орындауы ҥшiн  тапсырмалар 

1. Басқа елдер мен халықтар мәдениетіндегі қимыл, дене қозғалысы, ым-ишара мен мінез-

қҧлық нормаларының ережелерін сипаттаңыз. 

2. Басқа елдер мен халықтар мәдениетіндегі дауыс интонациясы мен кӛз арқылы контакт 

жасау секілді вербальды емес қҧралдар 

 

14-дәріс. Білім беруді ақпараттандыру. Білім берудегі заманауи технологиялар 

 

Дәрістің мақсаты – Болашақ мамандарға білім беруді ақпараттандыру, заманауи 

технологиялар туралы, олардың білім берудегі алатын орны туралы мағлҧмат беру. 

Дәрiстiң мазмҧны 

Білім беруді ақпараттандыру. Бағдарламалық қамсыздану. Замануи технологиялар. Бiлiм 

бepу caлacындa aқпapaттaндыpудың тҥpлi acпeктiлepiн қарастырған ғалымдардың еңбектері 

(В. П. Бecпaлькo, В. C. Гepшунcкий, A. A. Кузнeцoв, В. C. Лeднeв, В. A. Cитapoв, И. В. 

Poбepт, М.Н.Фeдopoв, C. Xapтep, В. В. Гpиншкун, C. Г. Гpигopьeв, В. C. Кopнилoв, 

Е.Ы.Бидайбеков, К.М.Беркимбаев) 

Ҧсынылатын әдебиеттер 

1. Н.Ә.Назарбаев. «Қазақстан-2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси 

бағыты». Қазақстан халқына Жолдауы. Астана, Ақорда 2012 ж. 
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2. Грицков Д.М., Сысоев П.В.  Методика использования информационно- 

коммуникационных технологии в обучении иностранных языков.  ИЯШ, 7/2012г. 

3. Зaкoн Pecпублики Кaзaxcтaн «Oб инфopмaтизaции». - Acтaнa, 2011. 

4. Bennett, M. (1991). A developmental approach to training for intercultural sensitivity. 

International Journal of Intercultural Relations, 10. 179-196. 

5. Бидaйбeкoв E.Ы. Бiлiмдi aқпapaттaндыpу жoғapы oқу opындapындa мaмaндap дaйындaу 

бaғыты peтiндe // ―Ҥздiкciз кәciби бiлiм бepу жҥйeciндe aқпapaттық жәнe иннoвaциялық 

тexнoлoгиялapды пaйдaлaну aтты xaлықapaлық ғылыми-тәжipибeлiк кoнфepeнцияның 

мaтepиaлдapы. – Қызылopдa: Эвepo, 2007, қapaшa 1-2. – Б. 19-23. 

Студенттердiң ӛз бетiнше орындауы ҥшiн  тапсырмалар 

1. Білім беруді ақпараттандыру. Заманауи технологиялар туралы сипаттап беріңіз. 

2. Білім берудегі бағдарламалық қамсыздану туралы баяндаңыз. 

 

15-дәріс. Мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілікті қалыптастырудағы 

заманауи технологиялар 

  

Дәрістің мақсаты – Болашақ мамандардың мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін 

қалыптастырудағы заманауи технологиялар, олардың алатын орны туралы мағлҧмат беру. 

Дәрiстiң мазмҧны 

Exe - e-learning бағдарламасы. Smart Learning бағдарламасы. I-Pad бағдарламасы. Case Study 

технологиясы. Podcast технологиясы. Framing технологиясы.  

Ҧсынылатын әдебиеттер 

1. Муратов А.Ю. Использование проектного метода для формирования межкультурной 

компетенции // Эйдос: Интернет-журнал. 2005. 23 мая. 

2. Атабаева Ф.К. Методика использования информационно- коммуникационных технологии 

в иноязычном образовании студентов неязыковых вузов. дисс. … докт. пед. наук 13.00.01 / 

Ф.К. Атабаева. −  Алматы, 2010г. - С. 91. 

3. Грицков Д.М., Сысоев П.В.  Методика использования информационно- 

коммуникационных технологии в обучении иностранных языков.  ИЯШ, 7/2012г. 

4. Зaкoн Pecпублики Кaзaxcтaн «Oб инфopмaтизaции». - Acтaнa, 2011. 

5. Bereiter, C. &Scardamalia, M. (1993). Surpassing ourselves: An enquiry into the nature and 

implications of expertise. Chicago: Open Court. 

Студенттердiң ӛз бетiнше орындауы ҥшiн  тапсырмалар 

1. Exe - e-learning бағдарламасы. Smart Learning бағдарламасы. I-Pad бағдарламаларын 

баяндаңыз 

2. Студенттердің мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін қалыптастырудағы Case 

Study технологиясы. Podcast технологиясы. Framing технологиясы.  
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ҚОСЫМША Ғ 

 
Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-тҥрік университеті                                        

Филология факультеті 

«Ағылшын филологиясы» кафедрасы 

 «Communication club» ҥйірмесінің тақырыптық жоспары 

№ тақырыбы Ӛткізілу тҥрі 

1 Me and others 

Мен және басқалар 
тренинг 

 

2 My house and my world 

Менің ҥйім, менің әлемім 
Суреттер, генеологиялық ағаш 

3 My surroundings 

Қоршаған ортам 
Саяси, әлеуметтік, адамгершілік 

мәдениетаралық жағдаяттардың талдауы 

4 Tolerance is the key to national unity 

Толеранттылық ҧлттық бірліктің 

кілті 

Қарым-қатынас тренингі 

5 Cultures are different, cultures are 

equal 

Мәдениеттердің барлығы әр тҥрлі, 

мәдениеттердің барлығы тең 

Мәдениетаралық тренингтер 

6 Sammit 

Саммит 
Топаралық диалог, диспут 

7 Culture shock 

Мәдени шок 

Мәдениетаралық рӛлдік ойындар 

8 Culture circle 

Мәдениет шеңбері 

Дӛңгелек ҥстел  

9 Ым-ишара қарым-қатынасына 

байланысты видеофильмдерді кӛру 
Қорытынды семинар, дебат 

 

Мақсаты 

Арнайы жинақталған психологиялық тренингтер мен семинар сабақтардың негізінде 

жастардың бойында ӛзгелермен ҥйлесімді ӛмір сҥруге бағыттай отырып, басқа мәдениет 

ӛкілдерімен мәдениетаралық қарым-қатынас жасау қабілеттерін дамыту, студенттердің 

мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін қалыптастыру. 

 

Міндеті 

 

- Студенттерді жалған қорытындылар мен тҧжырымдардан бойын аулақ салып, кез-

келген ақпаратты сыни талдау дағдысымен қаруландыру, ҥшін ең қажетті деген мәдени 

ерекшеліктер мен қасиеттерге тӛзімді қарым-қатынасын қалыптастыру; - басқа ҧлт адамдары 

туралы кӛзқарастардағы стереотиптерді анықтау; - басқа халықтар салт-дәстҥрі мен әдет-

ғҧрыптары, мәдениеті туралы жаңа білімді меңгерту; - адамдардың басқа ҧлттарды 

адекватты тҥрде қабылдауына кері әсер ететін стереотиптерді талдау; - елтану, лингвоелтану 

саласында студенттердің танымдық қызығушылықтарын дамыту, білім алушылардың 

елтанушылық, мәдениеттанушылық дҥниетанымын кеңейту. 
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Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-тҥрік университеті                                        

Филология факультеті 

«Ағылшын филологиясы» кафедрасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          «Communication club»» ҥйірмесінің жетекшісі  докторант  

П.А. Кудабаеваның 2016-2017 оқу жылындағы ҥйірме жҧмысының  
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Тҥркістан, 2016 ж. 
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«Communication club»» ҥйірмесінің жетекшісі  докторант 

П.А. Кудабаеваның 2016-2017 оқу жылындағы ҥйірме жҧмысының 

 

І. Ҥйірме жҧмысы 

Ҥйірме жҧмысын жҥргізудегі оқытушының негізгі мақсаты аудиториядан тыс жҧмыс 

тҥрін білім алушыларды қызықтыру мен белсенді болуға жҧмылдыру болып табылды. 

Ҥйірме жҧмысы студенттердің еркіндік, белсенділік және қызығушылықтар қағидалары 

негізінде қҧрылды. Сонымен қатар, ҥйірме жҥмысын ҧйымдастырудағы негізгі рӛл ҥйірме 

жетекшісіне жҥктелді.  

2016-2017 оқу жылында жоспарланған ҥйірме тақырыптары толық талқыланып, ҥйірме 

жҧмысы жоспарға сай орындалды.  

2016-2017 оқу  жылдығында жоспарланған ҥйірме тақырыптарының  орындалуы 

туралы мәліметтер:  

 
№ Ҥйірме жетекшісі Қосымша 

қатысатын 

оқытушылар 

Тақырыбы Мерзімі 

1. докторант 

П.А.Кудабаева 

Б. Тҧрлыбеков  

И. Сагдуллаев 

М. М. Акешова 

Meandothers 

Мен және басқалар 

Қыркҥйек 

2. докторант 

П.А.Кудабаева 

Б. Тҧрлыбеков  

И. Сагдуллаев 

Myhouseandmyworld 

Менің ҥйім, менің әлемім 

Қазан 

3. докторант 

П.А.Кудабаева 

М. М. Акешова My surroundings 

Қоршаған ортам 

Қараша 

4. докторант 

П.А.Кудабаева 

Б. Тҧрлыбеков  

И. Сагдуллаев 

 

Tolerance is the key to 

national unity 

Толеранттылық ҧлттық 

бірліктің кілті 

Желтоқсан 

5. докторант 

П.А.Кудабаева 

Б. Тҧрлыбеков  

М. М. Акешова 

Cultures are different, 

cultures are equal 

Мәдениеттердің барлығы 

әр тҥрлі, мәдениеттердің 

барлығы тең 

Қантар 

6. докторант 

П.А.Кудабаева 

И. Сагдуллаев 

 

Sammit 

Саммит 

Ақпан 

7. докторант 

П.А.Кудабаева 

М. М. Акешова Culture shock 

Мәдени шок 

Наурыз 

8. докторант 

П.А.Кудабаева 

И. Сагдуллаев 

 

Culture circle 

Мәдениет шеңбері 

Сәуір 

9. докторант 

П.А.Кудабаева 

М. М. Акешова Ым-ишара қарым-

қатынасына байланысты 

видеофильмдерді кӛру 

Мамыр 

 

Ҥйірменің мақсаты - арнайы жинақталған психологиялық тренингтер мен семинар 

сабақтардың негізінде жастардың бойында ӛзгелермен ҥйлесімді ӛмір сҥруге бағыттай 

отырып, басқа мәдениет ӛкілдерімен мәдениетаралық қарым-қатынас жасау қабілеттерін 

дамыту, студенттердің мәдениетаралық коммуникативтік қҧзыреттілігін қалыптастыру. 

Ҥйірме міндеттері: 

- студенттерді жалған қорытындылар мен тҧжырымдардан бойын аулақ салып, кез-

келген ақпаратты сыни талдау дағдысымен қаруландыру, ҥшін ең қажетті деген мәдени 

ерекшеліктер мен қасиеттерге тӛзімді қарым-қатынасын қалыптастыру.  

- басқа ҧлт адамдары туралы кӛзқарастардағы стереотиптерді анықтау;  
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- басқа халықтар салт-дәстҥрі мен әдет-ғҧрыптары, мәдениеті туралы жаңа білімді 

меңгерту; 

- адамдардың басқа ҧлттарды адекватты тҥрде қабылдауына кері әсер ететін 

стереотиптерді талдау; 

- елтану, лингвоелтану саласында студенттердің танымдық қызығушылықтарын 

дамыту, білім алушылардың елтанушылық, мәдениеттанушылық дҥниетанымын кеңейту. 

Шетел тілін ҥйренуге деген ынталандыру қарым қатынасын тәрбиелеу, шет 

мемлекеттердегі қҧрбыларына деген толеранттылық 

Семинар ӛткізу ҥшін тыңдаушыларды топқа бӛліп алу қажет. Әр топтағы студенттерге 

семинар барысында олар кӛрсететін елдердің әлеуметтік-мәдени ерекшелігін талдауға 

арналған тапсырмалар беріледі.  

     Талқылау ҥдерісінде адамдарды қандай да бір ҧлтқа жатқызу белгілері анықталып, 

талданады, тҥрлі халықтардың кәсіби, сезімдік, материалды қызығушылықтары, ӛмір сҥру 

әдебі, ҧлттық мәдениет ерекшеліктері ерекше назарға алынады, басқа мәдениеттер туралы 

сипаттама стереотиптер кӛрініс табады, ол стереотиптерді толығымен қабылдамау және 

оңды тҥрде қайта жасау мҥмкіндігі туралы мәселе қарастырылады, стереотиптердің 

туындауы мен олардың жасқа, мамандыққа және білімге байланысты болу себептері 

талданады. 

1. 2016-2017 оқу жылының қыркҥйек айының 14-ші жҧлдызында жоспарға сай 

ҥйірменің бірінші отырысы болды. Ҥйірме мҥшелері толық қатысты. «Ағылшын 

филологиясы» кафедрасының меңгерушісі соц.ғ.к. Б.Тҧрлыбеков, PhD докторлар М.М. 

Акешова мен И.И. Сагдуллаев  ҥйірменің бағыттары, мақсат, міндеттерін атап ӛтті. «Me and 

others» («Мен және басқалар») атты тақырыпта ҥйірменің бірінші отырысы ӛтті. Тақырып 

толық ашылды, жан-жақты талқыланды. Студенттер сҧрақтарын қойды. 

2. 2016-2017 оқу жылының қазан айының 14-ші жҧлдызында жоспарға сай «My house 

and my world» («Менің ҥйім, менің әлемім») атты тақырыпта ҥйірме отырысын ӛткіздік. 22 

студент тҥгел қатысты. «Ағылшын филологиясы» кафедрасының оқытушылары соц.ғ.к. 

Б.Тҧрлыбеков, PhD доктор И.И. Сагдуллаев қатысты. Докторант Кудабаева П.А. 

студенттерге суреттер, генеологиялық ағаш арқылы тақырыпты слайдпен тҥсіндірді. 

Тақырып толық ашылды. 

 3. 2016-2017 оқу жылының қараша айының 16-шы жҧлдызында жоспарға сай  «My 

surroundings» («Қоршаған ортам») атты тақырыпта ҥйірменің келесі отырысы ӛтті. Ҥйірме 

отырысына PhD доктор, аға оқытушы М. М. Акешова қатысты. Саяси, әлеуметтік, қоршаған 

ортадағы басқа мәдениеттердің адамға әсері, мәдениетаралық жағдаяттар талданды. 

Дӛңгелек ҥстел ҧйымдастырылып, тақырып талқыланып, толығымен ашылды. 22 студент 

тҥгел қатысты. 

4. 2016-2017 оқу жылының желтоқсан айының 14-ші жҧлдызында жоспарға сай 

«Tolerance is the key to national unity» («Толеранттылық ҧлттық бірліктің кілті») атты қарым-

қатынас тренингі тақырыпта ҥйірме отырысы ӛтті. Ҥйірме отырысына соц.ғ.к. Б.Тҧрлыбеков, 

PhD доктор И.И. Сагдуллаев қатысып уйірме мҥшелеріне осы тақырыпта қарым қатынастағы 

толеранттылық мәселесіне байланысты тренингтер ӛткізді. Ҥйірме мҥшелері толық қатысты 

22 студент. 

5. 2016-2017 оқу жылының қантар айының 25-ші жҧлдызында жоспарға сай «Cultures 

are different, cultures are equal» («Мәдениеттердің барлығы әр тҥрлі, мәдениеттердің барлығы 

тең») атты тақырыпта ҥйірменің келесі отырысы ӛтті.  Семинар ӛткізу ҥшін тыңдаушыларды 

топқа бӛлді. Әр топтағы студенттерге семинар барысында олар кӛрсететін елдердің 

әлеуметтік-мәдени ерекшелігін талдауға арналған мәдениетаралық тренингтер ӛткізілді. 22 

студент тҥгел қатысты. 

6. 2016-2017 оқу жылының ақпан айының 16-ші жҧлдызында жоспарға сай «Sammit» 

(«Саммит») атты тақырыпта ҥйірменің келесі отырысы ӛтті. Сабақта топаралық диалог ӛткізу 

ҥшін тыңдаушылар екі топқа бӛлінді. Әр топтағы студенттерге семинар барысында олар 
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кӛрсететін елдердің әлеуметтік-мәдени ерекшелігін талдайтын топаралық диалог, немесе  

тапсырмалар берілді. 22 студент тҥгел қатысты. 

7. 2016-2017 оқу жылының наурыз айының 14-ші жҧлдызында жоспарға сай «Culture 

shock» («Мәдени шок») атты тақырыпта ҥйірменің келесі отырысы ӛтті. Мәдениетаралық 

рӛлдік ойындарҧйымдастырылып, тақырып талқыланып, толығымен ашылды. 22 студент 

тҥгел қатысты. 

8. 2016-2017 оқу жылының сәуір  айының 14-ші жҧлдызында жоспарға сай «Culture 

circle» («Мәдениет шеңбері») атты тақырыпта ҥйірменің келесі отырысы ӛтті. Тҥрлі 

мәдениет ӛкілі жиналған топтан дӛңгелек ҥстел ҧйымдастырылып, шеңбер бойымен бір 

бірінің мәдениетіндегі ерекшеліктерді кезегімен талқыға салды, тақырып толығымен 

ашылды. 22 студент тҥгел қатысты. 

9. 2016-2017 оқу жылының мамыр айының 16-ші жҧлдызында жоспарға сай ым-ишара 

қарым-қатынасына байланысты видеофильмдерді кӛрсетілді, ҥйірме қатысушылары қорытынды 

семинарға толығымен белсене қатыса отырып, дебат тҥрінде ӛткізілді. тақырып талқыланып, 

толығымен ашылды. Талқылау ҥдерісінде адамдарды қандай да бір ҧлтқа жатқызу белгілері 

анықталып, талданды, тҥрлі халықтардың кәсіби, сезімдік, материалды қызығушылықтары, 

ӛмір сҥру әдебі, ҧлттық мәдениет ерекшеліктері ерекше назарға алынды, басқа мәдениеттер 

туралы сипаттама стереотиптер кӛрініс тапты, ол стереотиптерді толығымен қабылдамау 

және оңды тҥрде қайта жасау мҥмкіндігі туралы мәселе қарастырылды, стереотиптердің 

туындауы мен олардың жасқа, мамандыққа және білімге байланысты болу себептері 

талданды. 22 студент тҥгел қатысты. 

 

Дайындаған докторант:                                                     П.А.Кудабаева 
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