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этим, эффективная интеграция веб-квестов в процесс изучения иностранного языка 

возможна в тех случаях, когда веб-задачи: 

• является творческим заданием, завершающим изучение темы; 

сопровождается словарным запасом и упражнениями по грамматике на основе языковых 

материалов из аутентичных источников, используемых при поиске в Интернете. Выполнение 

таких упражнений может предшествовать работе над задачей или может выполняться 

параллельно с ней. 

Заключение. Следовательно, в квест-технологии как современной образовательной 

технологии должны быть учтены все виды знаний и их структурные компоненты, что 

обеспечит удачливость реализацию образовательных Стандартов и достижения 

обучающимися результатов, установленных в них. Обучающиеся в ходе работы над квестом, 

или созданием личного квест-проектом постигает реальные процессы, проживает 

конкретные ситуации. С точки зрения информационной деятельности при занятии в квесте 

учащийся развивает свои навыки поиска, разбора информации, искусства хранить, 

передавать, 

сравнивать и на основе сравнения синтезировать новую информацию. 

Выполняя квест и создавая свой собственный продукт, обучающийся учится 

формулировать проблему, планировать свою деятельность, критически мыслить, решать 

сложные проблемы, взвешивать альтернативные мнения, самостоятельно принимать 

продуманные решения, брать на себя ответственность за их реализацию. На успешность 

проведения образовательного квеста влияет множество факторов, однако если этап 

планирования и реализации квеста проходит удачно, то в итоге мы имеем возможность 

реализовать все основные цели современного образования. Конечно, квест–не единственный 

способ взаимодействия с учениками, однако все чаще педагоги современной школы 

обращают внимание на эту по-своему уникальную технологию. Ведь учитель, в зависимости 

от целей и содержания учебного материала, должен руководствоваться теми формами и 

методами обучения, которые дадут хороший результат. 

 

Список литературы: 

 

1. Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании» Статья 12. 

«Общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего и общего 

среднего образования» 
2. Квест (значения) // Википедия [2015—2015] (дата обновления: 25.03.2015). - URL: 

http://ru.wikipеdiа.оrg/?оldid=69566952 (дата обращения: 25.05.2015). 

3. Dоdgе B. WеbQuеst Tаxоnоmy: А Tаxоnоmy оf Tаsks/ [Электронный ресурс] URL: 

http://wеbquеst.sdsu.еdu/tаxоnоmy.htmlа (дата обращения: 6.02.2018) 

 

 

МРНТИ: 14.35.09 

 

 

Алдашева К.С. 1  Саидваққасова А.Х. 2 Досанова А.М. 3 

1 2 3 Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
1Ғылыми жетекші., PhD докторы, 27M01704 - Шетел тілі: екі шетел тілі 

мамандығының 2 курс магистранты, 3PhD докторы 

 

«АҒЫЛШЫН ТІЛІН ОҚЫТУ ПРОЦЕСІНДЕ МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ 

МӘДЕНИЕТАРАЛЫҚ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ 

ЛИНГВОДИДАКТИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ» 



Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Көптілді білім беру және шетел тілдері филологиясы» сериясы, №1(33), 2021 ж. 

249 

 

 Аңдатпа 

Мақалада ағылшын тілі сабағында мәдениетаралық құзыреттілікті қалыптастыру 

мәселесі қарастырылған. Бұл жалпы «мәдениетаралық құзыреттілік» ұғымымен және оның 

ерекшеліктерімен анықталды. Мәдени компонентті қамтитын сенімді дереккөздерді 

зерттеуге ерекше назар аударылды. Оқушылардың мәдениаралық коммуникативті 

құзыреттілігін қалыптастыру мәселесін қарастыра отырып, бұл құзыреттіліктің мәні және 

оның жалпы білім беретін мектепке қатысты өзектілігі зерттеліп, коммуникативті 

құзыреттіліктің қалыптасуы талданды. Автор бұл құралдардың үлкен лингводидактикалық 

әлеуеті бар екенін, шет тілдік қатынасты оқыту процесінің күшеюіне және оқушылардың 

нақты тілдік ортаға енуіне ықпал ететіндігін атап өтті. 

 Түйін сөздер: әдіснамалық принциптер, мәдениетаралық құзыреттілікті қалыптастыру, 

мәдениетаралық қарым-қатынас, шет тілдік құзыреттілік, лингвомәдени құзыреттілік. 
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«ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ 

ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА» 

 

 Аннотация  

 В статье рассматривается проблема формирования межкультурной компетенции на 

уроках английского языка. Это определялось общим понятием «межкультурная 

компетенция» и ее признаками. Особое внимание уделяется изучению достоверных 

источников, содержащих культурную составляющую. Рассматривая проблему формирования 

межкультурной коммуникативной компетенции учеников, исследуется сущность данной 

компетенции и ее актуальность применительно к общеобразовательной школе, выявляя 

формирование коммуникативной компетенции. Автор отмечает, что данные средства 

обладают большим лингводидактическим потенциалом, способствуют интенсификации 

процесса обучения иноязычному общению и погружению учащихся в реальную языковую 

среду. 

Ключевые слова: методические принципы, формирование межкультурной 

компетенции, межкультурная коммуникация, иноязычная компетенция, 

лингвокультурологическая компетенция. 
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«LINGUODIDACTIC BASIS FOR THE FORMATION OF INTERCULTURAL 

COMPETENCE OF STUDENTS IN THE PROCESS OF TEACHING ENGLISH» 

 

Abstract 

The article deals with the problem of the formation of intercultural competence in English 

lessons. This was determined by the general concept of "intercultural competence" and its features. 

Particular attention is paid to the study of reliable sources containing a cultural component. 
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Considering the problem of the formation of intercultural communicative competence of students, 

the essence of this competence and its relevance in relation to a general education school are 

investigated, revealing the formation of communicative competence. The author notes that these 

tools have great linguodidactic potential, contribute to the intensification of the process of teaching 

foreign language communication and immersion of students in a real language environment. 

Key words: methodological principles, formation of intercultural competence, intercultural 

communication, foreign language competence, linguocultural competence. 

 

Кіріспе. Қазіргі әлемде адамдар басқа мәдениеттердің өкілдерімен ынтымақтастық 

жасау қажеттілігіне көбірек тап болуда. Сондықтан халықаралық қатынас тілін білу адамның 

жетістікке жетуі мен біліміне баға беретін ажырамас аспектісі болып табылады. Әрине, 

ағылшын тілін оқыту өз елі мен оқытылып жатқан тілдің елі арасындағы мәдени 

ерекшеліктерді құрметтеуге, түсінуге және қабылдауға негізделуі керек. Шетел тілдерін 

оқытудағы мәдениетаралық тәсілдің негізінде дәл осы тезис жатыр. 

Кез-келген шет тілін іс жүзінде меңгеру барысында біздің ойымызша, жетекші рөл 

мәдениеттің құзыреттілігін қалыптастыруға аударылуы керек, бұл оқытылып жатқан тілдегі 

елдің мәдени ерекшеліктерін білуді, өз білімдерін жаңа мәдени ортаға бейімдеу дағдылары 

мен қабілеттері және жеке тұлғаның толеранттылық, төзімділік, патриотизм, эмпатия секілді 

қасиеттердің болуын білдіреді. Басқаша айтқанда, шетел тілін шынымен меңгеру үшін оның 

тек лексикалық, грамматикалық және синтаксистік ерекшеліктерін меңгеру жеткіліксіз. Тіл - 

кез-келген ұлттың мәдениетінің бөлігі. Сондықтан тілді ағылшын тілінде сөйлейтін елдердің 

мәдени ерекшеліктерін зерттеумен тікелей байланыстыра оқыту қажет.  

Негізі білім берудің бастапқы кезеңінде қаланған мәдениетаралық құзыреттіліктің 

жоғары деңгейі мектеп оқушыларына болашақта қазіргі қоғамға ойдағыдай бейімделуге 

мүмкіндік береді. Сондықтан бастауыш сынып мұғалімінің алдында оқушыларға оқу 

бағдарламасын меңгеріп қана қоймай, өзге пікірге, басқа халықтардың тарихы мен 

мәдениетіне құрметпен қарауға үйрету, сонымен қатар қарқынды дамып жатқан әлемде 

бейімделудің бастапқы дағдыларын игеруге көмектесу сияқты міндеттер тұр [1., 4]. 

Шетел тілін оқытуда лингвомәдени құзыреттілік маңызды рөл атқарады, оны 

қалыптастыру үшін ана тілі мен оқытылып жатқан тіл елінің мәдениеті арасындағы 

ұқсастықтар мен айырмашылықтарды түсіну қажет. Оқушылар медиа-файлдардан көптеген 

ақпараттар ала алады, мысалы, аудио мәтіндер. Алайда, ағылшын тілінде сөйлеуді қабылдау 

процесінде мәдени фактілерді түсінбеуге байланысты проблемалар туындайды. Қалыптасқан 

лингвомәдени құзыреттілік студенттерге тілдік және мәдени кедергілерді жеңуге мүмкіндік 

береді. 

Лингвомәдени тәсіл шетел тілін лингводидактиканың антропоцентристік бағыты 

тұрғысынан оқытуды көздейді. Осылайша, негізгі мақсаттар болып мыналар табылады: 

- мәдени мағыналардың көріністерін түсіндіру қабілеттерін қалыптастыру; 

- мәдениетаралық деңгейде табысты қарым-қатынас жасау үшін қажетті біліктер мен 

дағдыларды қалыптастыру; 

- мәдениетаралық өзара әрекеттестікке қабілетті тілдік тұлғаны тәрбиелеу. 

Мақсаттарға сүйене отырып, лингвомәдени құзыреттілікті тілде көрінетін мәдениет 

туралы жүйелік білімдер жиынтығы, тілдік және экстралингвистикалық фактілерді 

түсіндіруге дайындық, сондай-ақ оқытылып жатқан тіліндегі елдің этномәдени 

құндылықтарымен танысу кезінде аналитикалық және коммуникативті дағдылар ретінде 

анықтауға болады. 

Аудиомәтінге негізделген қалыптасқан лингвомәдени құзыреттілік студенттердің 

қарым-қатынас қабілетін болжайды, ол мыналарға негізделеді: 

- этникалық мәдени семантикасы бар лексикалық бірліктерді білу туралы; 

- оқылатын тіл елінің мәдениетіне тән арнайы мінез-құлықты білу туралы; 
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- басқа лингвомәдени бірлестік өкілдерімен өзара әрекеттестік орнатуға қажетті білімді 

пайдалану мүмкіндігі туралы. 

Студенттердің лингвомәдени құзыреттілігін қалыптастыру жеке лингвистикалық 

фактілерді зерттеуден басталып, лингвомәдени құбылыстарды: образдарды, стереотиптерді 

және т.б. талдаумен аяқталады. Осыған сүйене отырып, лингвомәдени құзыреттілік 

оқытылатын тілдегі елдің мәдени болмысын ашатын белгілер жүйесі түрінде ұсынылады. 

Лингвомәдени құзыреттіліктің құрылымына мыналар кіреді: 

- оқылатын тілдің елі туралы білім жиынтығы (тарихы, нормалары); 

- оқылатын тілдегі елдің ұлттық мәдениеті туралы білім жиынтығы; 

- аудио мәтіндегі таңбалық-символдық ақпаратты түсіну [2., 7-8]. 

Әдістеме. Мәдени құзыреттілікті дамытуға бағытталған мәдениетаралық оқытуға 

қызығушылық танытқан табысты қарым-қатынасқа әрдайым үлкен мән беріледі. 

Мәдениетаралық оқыту деп басқа мәдениеттер өкілдерінің мінез-құлқындағы бөтендік 

белгілерін түсінуге және қабылдауға алып келетін жеке тұлғаның мінез-құлқы өзгеріп, 

нәтижесінде жеке мәдениетті зерттеу және басқа мәдениеттерді игеру әдісі, жеке тұлғаның 

өзін-өзі жетілдіру процесі деп түсініледі. Бұл процесс біртекті емес және дағдылар мен 

қабілеттерді қабылдау және бекіту үшін қолданылатын бірқатар кезеңдерді қамтиды: 

- адамның жеке тұлғаларының мінез-құлық мәдениетінің ерекшеліктерін білуі; 

- төл мәдениеттің өзіндік ерекшеліктерін білу; 

- мәдениеттің рөлі мен олардың коммуникативтік өзара әрекеттесу үдерісіндегі 

факторлары туралы хабардар болу [3., 12]. 

Соңғы кезде олар көбінесе әлеуметтік-мәдени және мәдениетаралық құзыреттіліктердің 

арасындағы айырмашылықты көре алмайды. Көптеген зерттеушілер осы құзыреттер 

арасындағы теңдік белгіні қолдануға қарсы. 

Әлеуметтік-мәдени құзыреттілік - бұл адамның оқылатын тіл елін тануының 

көрсеткіші. Ал мәдениаралық құзыреттілік, өз кезегінде, адамның өзінің және басқа 

лингвомәдениеттің жалпы және спецификалық ерекшеліктерін танумен тығыз байланысты. 

Бүгінгі таңда шетел тілін оқып-үйрену кезінде студенттің әлеуметтік-мәдени ой-өрісі 

де, басқа лингвомәдениеттердің жат элементтерін тану, түсіну және қабылдауы кеңейіп, 

тереңдей түсуде. 

Бірақ тек мәдениетаралық қарым-қатынас адамға мәдениетаралық құзыреттілікке ие 

болуға мүмкіндік береді. Сонымен бірге, адам өзінің мәдениетінің тәжірибесін, дәстүрлері 

мен ерекшеліктерін ескере отырып, өзге лингвистикалық кодты, оның бөтендігін сезіне 

отырып, мінез-құлық, әдет-ғұрып нормаларына қатысты басқа белгілерді түсінуге және 

тануға тырысады [3., 13]. 

Қазіргі заманғы ғалымдар жоғары сынып оқушыларының мәдениаралық құзыреттілігін 

дамытуға ықпал ететін келесі педагогикалық шарттарды анықтайды: 

1. интегративті әдісті қолдану; 

2. мәдениетаралық құзыреттілікті қалыптастыруда диалогтық тәсілді қолдану; 

3. шет тілі сабағында оқу үдерісінде оқытудың интерактивті әдісін қолдану. 

Бұл кезеңде мәдениетаралық құзыреттілікті қалыптастыру моделіне де назар аударған 

жөн. Бұл модель келесідей принциптерден тұрады: мәдени сәйкестік, мәдениеттер диалогы, 

проблемалық мәдени міндеттердің басымдығы, мәдени өзгергіштік, бастамашылдық, 

дербестілік, көрнекілік пен саналылық. 

Жоғарыда аталған үлгіні пайдалану кезіндегі негізгі жұмыс формалары: 

 фронтальды; 

 жұптық; 

 топтық. 
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Мәселен, оқытуды ұйымдастырудың осы формаларына, мысалы мыналарды жатқызуға 

болады: «миға шабуыл», пікірталастар, талқылаулар, сұхбаттар, рөлдік ойындар, жобалар, 

хабарламалар, әңгімелер мен диспуттар. 

Мәдениетаралық құзыреттілікті қалыптастыру барысында келесі оқу құралдары 

қолданылады: 

 лингвистикалық және аймақтық сөздіктер; 

 аутентикалық мәтіндер; 

 аудио-видео материалдар; 

 тапсырмалары бар карточкалар; 

 сөзжұмбақтар; 

 техникалық оқу құралдары; 

 журналдар мен газеттер. 

Сонымен бірге мұғалімнің бірінші кезектегі міндеті - мектеп оқушылары шет тілі 

сабағында білім беру қызметі процесінде мәдениетаралық құзыреттіліктің негізі болып 

табылатын әдістеме құру қажеттілігі. Сонымен қатар, салыстыру үшін оның компоненттерін 

тарта отырып, орта мектеп оқушыларының төл мәдениеті туралы есте сақтау қажет. Бұдан 

шығатыны, осындай жағдайда ғана студенттер басқа мәдениет өкілдерінің дүниетанымының 

өзіндік ерекшелігін түсінеді. Осылайша, жоғары сынып оқушылары Ұлыбритания мен АҚШ-

тың ұлттық мәдениетінің (тарих, география, саяси және әлеуметтік қатынастар, білім беру, 

спорт және т.б.) негізгі мәселелері бойынша білім алуы керек деп өзіңізге анықтау маңызды; 

халықтардың әлеуметтік-мәдени ерекшеліктері туралы - ана тілінде сөйлейтіндер (бұл әр 

түрлі мәдениеттер мен кәсіптердегі адамдармен қарым-қатынас бастауы). Оқушылардың жас 

ерекшеліктерін, олардың басқа пәндер бойынша бағдарламаларды (тарих, география, музыка 

және т.б.) меңгеруін ескерген жөн, бұл студенттердің әр саладағы білімдерін біріктіруге 

мүмкіндік береді. 

В.В.Сафонованың тұжырымдамаларына сүйене отырып, «дамушы сипатын толық 

анықтайтын және орта мектептерде шет тілдерін оқытудың білім беру әлеуетін ашатын 

маңызды принциптер» мыналар болып табылады: 

- белгілі бір сыртқы (адамгершілік, имандылық, күнделікті өмір, тұтыну), ішкі 

(адамның рухани өмірі) және әлеуметтік (әлеуметтік қатынастар мен ұлттық мәдениет) 

ескере отырып, оқу процесінің құрылысын қамтамасыз ететін мәдени сәйкестік; 

- проблемалық мәдени зерттеулердің үстемдігі, соның негізінде балалар мәдени 

ақпаратты таңдауды, жіктеуді, қорытындылауды және түсіндіруді үйренеді; сөйлеудегі 

мінез-құлық сабақтарын жергілікті және зерттелген мәдениеттердің этикет нормаларына 

сәйкес меңгеру; 

- мәдени бағдарламаны дайындауда оны қолдану үшін мәдени материалды зерделеуді, 

сондай-ақ төл мәдениеті мен зерттелетін тіл мәдениетін контрастты-салыстырмалы түрде 

зерттеуді көздейтін мәдениеттер диалогы; 

- студенттерге зерттелетін елдердегі мәдениеттер типінің алуан түрлілігімен танысуға 

мүмкіндік беретін мәдени өзгергіштік принципі, мейлі ол ана тілі немесе басқа оқылатын 

шет тілі болсын; 

Бұрын аталған қағидалардың көпшілігінің бір бағыты бар екенін ескеру қажет, бірақ 

бұған қарамастан олардың әрқайсысы мәдениаралық оқытудың мәдени компонентінің 

бірнеше айрықша белгілерін иеленеді. Бұл фактор осындай кешенді, жоғары сынып 

оқушылары арасында мәдениаралық құзыреттілікті дамыту барысында «Шетел тілі» пәнінің 

білім беру әлеуетін қалыптастыру мақсатында құрылған әдістемелік база ретінде 

қарастыруға болатындығын дәлелдеуге мүмкіндік береді. 

Саналылық, бастамашылдық, дербестік және көрнекіліктің жалпы дидактикалық 

принциптері зерттелетін материалды түсінуді, алынған дағдылар мен білімдерді қолдана 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D0%BB%D2%9B%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%83/
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білуді, шет тілін үйрену барысында динамизмді, жүзеге асырылатын іс-шаралар мен 

міндеттерге өз пікірін білдіре отырып қолдана білу.  

Оқу процесінің тиімділігі көп жағдайда мұғалімнің қажетті оқу құралын, яғни 

елтанымдық және лингвистикалық материалды таңдау қабілеті мен құзыреттілігіне 

байланысты. Сабаққа дайындық кезінде білім беру саласында жарық көрген лингвистикалық 

және елтанымдық сөздіктерді пайдалану керек. Мәселен, ең танымал сөздіктер: А.Рум 

редакциялаған «Ұлыбритания»; В.В. Ошчепкова редакциялаған «Австралия және Жаңа 

Зеландия»; Г.Д.Томахин редакциялаған «АҚШ», сонымен қатар оқуға арналған кітаптар: 

«Ұлыбритания туралы қысқаша», «АҚШ туралы қысқаша», «Австралия және Жаңа Зеландия 

туралы қысқаша» және басқалар. Осы елдердің өмірі, мәтіндердің танымдық табиғаты 

туралы көптеген өзекті және қызықты материалдар, көптеген иллюстрациялар, нақты 

сызбалар, егжей-тегжейлі түсініктемелер және жаттығу тапсырмалары бұл оқу құралдарын 

ағылшын тілінің кез-келген оқулықтарына тамаша қосымша етеді. 

Тілдік және мәдени сипаттағы мәтінмен жұмыс студенттер үшін сөзсіз мағыналы 

болуы керек. Оқу процесінің маңызды құрамдас бөлігі - оқуды бақылау. Бақылаудың 

стандартты формалары бар, мысалы, мәтіннің мазмұны туралы сұрақтарға жауаптар, мәтінде 

кездесетін географиялық объектілердің картасында орналасуы, материалдың қысқаша 

мазмұны, мәтінге олардың дұрыс болуы тұрғысынан жатқызылуы мүмкін бірқатар 

сөйлемдер үшін сипаттамалар, сонымен қатар стандартты емес: ең алдымен, әр түрлі 

тестілеу түрлері. Тапсырмаларды орындау қысқа уақытты қамтиды және тең жағдайда 

жұмыс істейтін сыныптағы барлық оқушыларды бағалауға мүмкіндік береді. Кейде мәтіннің 

күрделілік деңгейіне және сабақтың мақсатына байланысты бақылаудың стандартты және 

стандартты емес түрлерін біріктіруге болады. 

Мәдениетаралық құзыреттілікті қалыптастырудың бірінші педагогикалық критерийі - 

шет тілін оқытудың интегративті тәсілі. 

Шетел тілі сабақтарында интеграция тұжырымдамасы бүгінде өте танымал. Біріншіден, 

ол дәстүрлі, сонымен қатар қазіргі заманғы білім беру мәселелерінің бірі мектеп 

оқушыларының әлемнің толыққанды бейнесін түсінуіне байланысты болса, қазіргі кезде оқу 

процесі көп дәрежеде пәндік, интегралдық емес негізде құрылған. Сонымен, педагогикалық 

процесті ұйымдастыруды шектеу әдістерін тек бір пән бойынша анықтау керек, яғни 

интеграцияланған оқытуды ұстану қажет. 

Екіншіден, бүгінгі білім беру үдерісі интегралды тұлғаны қалыптастыру ретінде алдын-

ала анықталған, сондықтан тұлғаның интегралды дамуы мен өзіндік дамуын қамтамасыз 

ететін белгілі бір оқыту модельдерін іздеуге үлкен назар аудару қажет. 

Үшіншіден, білім беру процесінің интеграцияланған түрде құрылуы әлдеқайда 

технологиялық мүмкіндіктерді қамтиды. Әр түрлі деңгейлердегі білімнің үйлесімділігі мен 

қосылу атмосферасында, белсенділік әдістері мен танымдық іс-әрекет процестері. Бұл 

сипаттамалар интегративті білім беру үдерісімен тығыз байланысты. Мысалы, сабақ 

барысында туындаған проблемалық жағдайлар немесе эмоционалды-психологиялық 

нұсқаулар, сабаққа кірігу кезінде өзара жұмыс жасауға кепілдік береді. Сондықтан қазіргі 

білім беру технологияларын, олардың тиімділігі туралы сабақтарда дәлел болған жағдайда 

қолдануға  болады [4., 18-22]. 

Нәтиже. Зерттеу барысында осы мәселе туралы түсінігімізді білдіріп, мәдениетаралық 

құзыреттілікті қалыптастыру принциптерін айқындауды жөн көрдік. 

Бұл принциптерге мыналар жатады: мәдениеттер диалогы принципі, проблемалық 

тапсырмалардың үстемдік ету принципі, билингвиалды оқыту принципі, мәдени өзгергіштік 

принципі. Әр принциптің мазмұнын толығырақ қарастырайық. 

1. Мәдениеттер диалогының принципі. Бұл принципті тікелей сипаттауға көшпестен 

бұрын, «мәдениеттер диалогы» дегеннің не екенін қарастырайық. Ғылыми әдебиеттерде, 

әсіресе соңғы кездері бұл терминді қолдану кең танылған. Алайда, тым танымалдылықтың 
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артында педагогика үшін ең маңызды болып табылатын бұл ұғымның бастапқы мағынасы 

біртіндеп жоғалуда. Мәдениеттер арасындағы қарым-қатынас, олардың өзара әсері және 

өзара байыту мәселесіне арналған философиялық еңбектерді талдау негізінде, бірқатар 

зерттеушілер «мәдениеттер диалогы» қазіргі көпмәдениетті қоғамдастықтардағы 

мәдениеттер арасындағы қатынастар философиясы деп тұжырымдайды. Қазіргі 

көпмәдениетті қоғамдастықта дамып келе жатқан мәдени дискриминация және мәдени 

агрессия, мәдениеттер диалогы миф екенін және ешқандай жағдайда коммуникациялық 

практика емес екенін айқын көрсетеді. Сондықтан философиядан (теориялық идеядан) 

«мәдениеттер диалогы» процеске өтуі үшін (идеяны практика жүзінде жүзеге асыру) ол 

адамдар арасындағы қарым-қатынастың негізгі мақсаттарының бірі және білім берудің басты 

мақсаттарының бірі ретінде әрекет етуі керек. 

2. Проблемалық мәдениеттанымдық міндеттердің басымдық принципі. 

Мәдениетаралық құзыреттілікті қалыптастыру процесі студенттер тек оқылатын материалды 

игеріп қана қоймай, сонымен қатар, ең бастысы, оның негізінде мәдениаралық құзыреттілікті 

қалыптастыру және үнемі жоғарылату стратегияларын игергенде ғана тиімді болады. Бұл 

стратегиялар кез-келген басқа мәдениетті зерттеуде немесе оның өкілдерімен байланыста 

негізгі рөл атқарады. Сондықтан мәдениетті оқытуда тек материалдың өзі ғана емес, 

сонымен бірге студенттер оны қалай игеретіні де ерекше маңызға ие болады. В.В. Сафонова 

ұсынған проблемалық мәдениеттану міндеттерінің үстемдігі принципі ШТ (шет тілі) арқылы 

мәдениетті білім берудің осындай моделін құруға бағытталған, оның негізінде студенттер 

біртіндеп күрделене түскен мәдениеттану мәселелерін шешу барысында: 

 мәденитанымдық ақпаратты жинау, жүйелеу, жалпылау және түсіндіру; 

 мәденитанымдық іздеу стратегияларын және мәдениеттерді түсіндіру әдістерін игеру; 

 мәдениеттер мен өркениеттердің бірлесіп зерттелген түрлерінде және онымен 

байланысты коммуникативті нормаларда, мүлдем таныс емес мәдени қауымдастықтардағы  

әлеуметтік-мәдени іздеу стратегияларында, қазіргі мәдениаралық қарым-қатынас 

жағдайында адамдармен өзара әрекеттесудің мәдени тұрғыдан қолайлы формаларын таңдау 

кезінде көмек көрсететін көп мәдениетті коммуникативті құзыреттілікті дамыту, сондай-ақ 

әлеуметтік-мәдени коммуникативті тығырықтан, туындаған жағдайлардан шығу жолдарын 

іздеуде. 

 мәдениеттердегі ерекше айырмашылықтар туралы ғана емес, олардың жалпы 

планетарлық мағынадағы жалпы ерекшеліктері, қазіргі көпөлшемді көпмәдени әлемнің 

планетарлық өзегі туралы идеяларды қалыптастыру және тереңдету; 

 өз бетінше мәдени білім алу стратегияларын меңгеру; 

 мәдени зерттеулер мен коммуникативті-танымдық сипаттағы шығармашылық 

жұмыстарға қатысу. 

3. Екі тілде оқыту принципі. П.В. Сысоев дұрыс атап өткендей, ғылыми әдебиеттерде 

ғалымдар өздерінің ана тілін шет тілі сабақтарында қолдануға қатысты ортақ пікірге келе 

алмады. Кейбіреулер тек қана шет тілін қолдану шетел тілінің коммуникативті 

құзыреттілігін ерте қалыптастыруға алып келеді деп санайды. Басқалары, керісінше, шет тілі 

сабағында ана тілін орынды пайдалануға шақырады. 

Бұл зерттеуде біз мәдениетті оқытуда ана тілін қолдану жай рұқсат қана емес, қажет 

деген пікірге келеміз. Бұл, ең алдымен, мәдениетаралық құзыреттілікті қалыптастыруда тілді 

оқытудың төрт аспектісі бір уақытта жүзеге асырылатындығымен байланысты: 

 оқыту (танысу және бірге зерттелген мәдениеттердің кейбір құбылыстары мен 

фактілерін түсіндіру қабілеті, ШТ өзгергіштігі және мәдениет өкілдердің әр түрлі әлеуметтік-

мәдени контексттердегі мінез-құлықтары, ШТ елдеріндегі және әлемдегі тілдің жұмыс істеу 

ерекшеліктері туралы хабардарлықты қалыптастыру; мәдени ақпараттардың әр түрлі 

түрлерін жинау, жүйелеу және өңдеу мүмкіндігі) ; 
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 тәрбиелік (оқушылардың дүниетанымын, идеялық сенімін, адамгершілігін, 

отансүйгіштігін, басқа елдер мен мәдениеттердің өкілдеріне деген эмпатиясын 

қалыптастыру, әр мәдениетті өзіндік құндылықтар жүйесі тұрғысынан қарастыру және 

бағалау қажет екенін түсіну); 

 білім беру (негізгі қарым-қатынас үлгілерін қоса алғанда, оқытылатын тіл елдерінің 

мәдениеті туралы білім алу); 

дамытушы (мектеп оқушыларына әлеуметтік ортада, әлеуметтік-мәдени және оқу-кәсіби 

салаларда шет тілінде мәдениетаралық коммуникацияға қатысуға мүмкіндік беретін, 

коммуникативті мәдениет және әлеуметтік-мәдени білім беруді дамыту; бірлесіп зерттелген 

қоғамдастықтардағы адамдардың мәдениетін, стилін және өмір салтын талқылау кезінде 

ШТ-да пікірталас коммуникациясы этикасының негіздерін үйрету). 

 Ана тілін қолдана алмау зерттеліп жатқан фактілер мен мәдениет реалияларын 

түсінбеушілікке, толық түсінбеуіне, жалған түсінікке әкелуі мүмкін. 

4. Мәдени өзгергіштік принципі. Мәдени өзгергіштік принципін П.В. Сысоев ұсынған 

және ол шет тілді елдегі зерттелген мәдени қоғамдастықтың мәдени әртүрлілігі туралы 

ақпарат беруден тұрады. Ол шет тілдері бойынша оқу-әдістемелік материалдардың, шетел 

тілдеріне арналған бағдарламалардың әлеуметтік-мәдени мазмұнын жасауда және білім беру 

мақсатында мәдениеттану материалдарын таңдауда кездеседі. Бұл принциптің басты бағыты 

студенттерді мәдениеттің әр нақты түріне арналған мәдениет түрлерінің нұсқаларымен 

таныстыру болып табылады. Атап айтқанда, егер этнос мәдениеттің бір түрі ретінде әрекет 

етсе, онда бұл түрге ақтар, афроамерикандықтар, мексикалықтар, азиялықтар, байырғы 

үндістер, Тынық мұхит аралдарынан қоныс аударушылар және басқа этникалық топтар 

мәдениеті бола алады. 

Тілдік көпмәдениетті білім беру тұжырымдамасын дамыта отырып, П.В. Сысоев 

оқытылатын тілдегі елдің көпмәдениеттілігін зерттегенде, білім алушылар өз елдеріндегі 

мәдениеттің әр зерттелген аспектісі үшін мәдени әртүрлілік туралы ұқсас мәліметтермен 

танысуы керек деп тұжырымдады. 

Бұл оларға айырмашылықтарды ғана емес, ең бастысы, өз мәдениеті (әр оқушыға жеке 

тән) мен зерттеліп отырған мәдениеттің ұқсастығын көруге мүмкіндік береді, бұл өз 

кезегінде әлеуметтік-мәдени кеңістіктің туған елінің саяси шекарасынан тыс кеңеюіне ықпал 

етеді. Жалпы мәдениеттің негізінде дүние жүзі бойынша адамдардың бірігуін көре отырып 

(тұлғаның өзін-өзі анықтауының барлық аспектілері бойынша: этникалық, әлеуметтік, 

жыныстық, кәсіби, діни және т.б.), студенттер өздерінің жалпы адамзаттық процестердегі 

рөлін, маңыздылығы мен жауапкершілігін сезіне отырып, өздерінің планеталық ойлау 

қабілетін дамытады. 

5. Мәдени оппозиция принципі. Бірқатар зерттеулерде ғалымдар студенттердің 

зерттелген мәдени құбылысын толық түсіну үшін мәдени қақтығыс туралы ақпаратты немесе 

мәдени қақтығысты қамтитын ақпаратты пайдалану қажеттілігі туралы мәселе көтерді. Бұл 

контекстегі мәдени қақтығыс әр түрлі мәдени топтар өкілдерінің білім, құндылықтар мен 

нормалар жүйесіндегі айырмашылықты білдіреді. Мәдениеттер тоғысындағы құбылысты 

зерттеу қажеттілігі туралы идея әртүрлі ғалымдар арасында іс жүзінде әр түрлі болып жүзеге 

асырылды. Осылайша, М.М. Бахтин мен В.С. Библерде бұл мәдениеттер диалогы 

принципінде көрініс тапты: бір мәдениетті толық түсіну оны басқа мәдениетпен 

салыстырып, теңестіру кезінде ғана пайда болады. Кейін бұл қағида философиядан шет 

тілдерін оқыту әдістемесіне ауысып, шет тілін пән ретінде ерекшеліктерін көрсететін 

оқытылатын тіл елінің мәдениетін оқытудың әдіснамалық принципіне айналды. 

М. Хеллер мен П.В. Сысоеваның эмпирикалық зерттеулерінде ғалымдар адамның 

мәдени өзін-өзі анықтау аспектісі (этникалық, тілдік, әлеуметтік, жыныстық және т.б.) тек 

мәдени қақтығыс жағдайларында өзекті болатындығын дәлелдеді. Әйтпесе, бұл аспект 

адамға көрінбейтін болады 



Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Полиязычное образование и иностранная филология», №4(32), 2020 г. 

256 

Шет тілдеріндегі оқытудың әлеуметтік-мәдени компонентінің мазмұнын таңдау 

критерийлеріне арналған бірқатар әдістемелік жұмыстарда авторлар критерийлердің бірі 

ретінде отандық пен зерттелетін мәдениеттің арасындағы «айырмашылықтарды» немесе 

«қарама-қайшылықты» белгілейді. «Басқаға» деген эмпатияны және төзімділікті дамыту, 

сондай-ақ мәдени қақтығыстардан шығу дағдыларын қалыптастыру, бұл қақтығыстарды 

зерттемей және студенттерді шарасыз мәдени қақтығыстар жағдайына әкелместен мүмкін 

емес екенін атап өткен жөн. Осыған байланысты біз ұсынған мәдени оппозиция принципі 

мәдениетаралық құзыреттілікті қалыптастырудың негізгі әдіснамалық принциптерінің бірі 

ретінде қарастырылады. Ол шет тілдері бойынша оқу-әдістемелік материалдардың, шетел 

тілдеріне арналған бағдарламалардың әлеуметтік-мәдени мазмұнын жасауда және білім беру 

мақсатында мәдениеттану материалдарын таңдауда кездеседі. Оның басты бағыты – 

студенттерді олардың білімі, көзқарасы, пікірі, пайымдауы зерттелетін мәдениет өкілдерінің 

білімінен, көзқарасынан, пікірінен және пайымдауынан өзгеше болатын жағдайға батыру. 

Осы материал негізінде студенттер проблемалық тапсырмалар арқылы, олардың жиынтығы 

бойынша мәдениаралық құзыреттілікті құрайтын дағдыларды қалыптастыра алады. 

Белгілі бір мағынада біз ұсынған мәдени оппозиция принципі мәдени өзгергіштік 

принципін нақтылайды және толықтырады. 

Әр түрлі мәдени топтар туралы материалды таңдау ғана емес (талқыланған 

аспектілерге сәйкес), сонымен қатар мәдени айырмашылықтары бар материалды таңдау және 

соның негізінде эмпатия мен бейтараптық, ашықтық және әртүрлілікке дайын болу сияқты 

компоненттерді қосатын мәдениаралық құзыреттілікті қалыптастыру өте маңызды [6., 255-

258]. 

Талқылау. Тілдік білім беру саласындағы орта мектептің басты міндеті - оқушыларды 

нақты мәдениаралық қатынас жағдайында шет тілін қолдануға даярлау. Лингвистер мен 

әлеуметтанушылар мұны оқылатын тілдің елі туралы мәдени білімінсіз және 

мәдениетаралық қарым-қатынас ерекшеліктерін білмейінше жүзеге асыру мүмкін емес деген 

тұжырымға келді. Осылайша, бұл мақсатқа жетуде ең алдымен мектепте оқыту жағдайында 

мәдениетаралық коммуникативті құзыреттілікті қалыптастыруға ықпал етеді. 

Мәдениетаралық құзыреттілік дегеніміз - білімге және мәдениаралық коммуникацияны 

жүзеге асыруға және осы қарым-қатынастың оң нәтижелеріне қол жеткізуге негізделген 

құзыреттілік. Басқаша айтқанда, мәдениаралық коммуникативті құзыреттілік - бұл білім, 

білік және дағдылардың жиынтығы, оның көмегімен жеке тұлға басқа мәдениеттердің 

өкілдерімен сөйлесе алады. 

Сонымен қатар, оқылатын тіл елдерінің мәдениеті мен тарихын білу мектеп 

оқушыларының жалпы эрудициясын дамытуға ықпал етеді, өйткені шет тілін 

меңгергендіктен оқушылар тек қарым-қатынас дағдыларын дамытып қана қоймай, олардың 

ой-өрістерін кеңейтеді. 

Мәдениетаралық құзыреттіліктің негізгі белгілері - бұл коммуникативті құралдар мен 

оларды қолдану ережелерін білу ғана емес, сонымен қатар бөтен мәдениетті үйренуге дайын 

болу, қарым-қатынас процесінде этикет нормаларын сақтау, сондай-ақ ынтымақтастыққа 

деген оң көзқарас болып табылады. Сонымен қатар, бұл ерекшеліктерге әлеуметтік және 

этникалық стереотиптерді жеңу мүмкіндігі жатады. 

Сонымен, шет тілінде ойдағыдай қарым-қатынас жасау үшін білім алушылар тек 

коммуникативті дағдыларды меңгеріп қана қоймай, оқылатын тіл елінің мәдениетімен 

танысуы керек, сонымен қатар оқылатын тіл сөйлеушілерінің менталитеті мен сол ел 

тұрғындарының коммуникативті мінез-құлық ерекшеліктерін түсінуге үйренуі керек. 

Мәдениетаралық өзара іс-қимыл және өзара түсіністік - бұл «мәдениеттер диалогы» 

тұжырымдамасын түсіндіру. Мәдениеттердің сындарлы диалогының кілті келесі мәдени 

функциялар: әлеуметтену және мәдениеттендіру болып табылады. Әлеуметтену қоғамның 



Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Көптілді білім беру және шетел тілдері филологиясы» сериясы, №1(33), 2021 ж. 

257 

негізгі мәдени білімінің минимумының дамуын білдіреді, ал мәдениеттендіру «мәдени 

мұралармен танысу және басқа мәдениеттердің элементтерін сіңіру» деп түсіндіріледі.  

Мәдениеттер диалогы ана тілінің мәдени білімдері негізінде жүргізілуі керек екенін 

ескеру қажет. Сонымен, студенттер өз ана тілін және соған сәйкес өзінің ұлттық мәдениетін 

түсінуі керек, бұл табысты қарым-қатынастың кілті болып табылады. Осыған сүйене 

отырып, шет тілі мәдениетін оқыту ана мәдениеті мен туған елдің ұлттық ерекшеліктері 

туралы білімді ескерусіз жүзеге асырыла алмайды деген қорытынды жасауға болады. 

Мәдениетаралық құзыреттіліктің қалыптасуына ықпал ететін мәдени аспектілерге, 

әдетте, тілде бар лингвистикалық реалий тұжырымдамасын бейнелейтін сөздік қорын 

зерттеу жатады (мысалы, тұрмыстық заттар, көлік атауы және ұлттық тағамдар, жалпы 

есімдер). Лексикадан басқа, белгілі бір грамматикалық конструкцияларды зерттеуге назар 

аударған жөн, оларды дұрыс қолданбау сөйлеуді сыпайылықтан айырып, оны дөрекі немесе 

қисынсыз етеді. Сонымен қатар, елдің жалпы менталитетін түсінуді, оның тарихын, 

мәдениетін, дінін, дәстүрлері мен ұлттық мейрамдарын зерттеуді назардан тыс қалдыруға 

болмайды. 

Мәдениетаралық құзыреттілікті қалыптастырудың негізгі құралдарының бірі - 

аутентикалық материалдар, яғни «ана тілінде сөйлеушілердің нақты жағдайларда пайдалану 

үшін ана тілде сөйлеушілерге арнап жасаған түпнұсқа мәтіндер». 

Мәдени компонентті аутентикалыққа жатқызуға болатын келесі дереккөздерінен табуға 

болады: 

1) Көрнекі құралдар. Оларға фотосуреттер, картиналар, иллюстрациялар, карталар, 

сызбалар жатады. Бұл материалдар студенттерді елдің көрікті жерлерімен, ана тілінде 

сөйлейтіндердің немесе ұлттық костюмдердің киім стилінің ерекшеліктерімен таныстыру 

үшін қолданыла алады. Сызбалар көмегімен елдің білім беру жүйесін визуалды түрде 

ұсынуға болады; 

2) Тақырыптық-вербальды дереккөздер (аудио және видео материалдар, билеттер, 

тауар белгілері, бланкілер, мәзірлер, хабарландырулар); 

3) Бейнелеу өнері. Бұл аутентикалық материалдар санатына суреттер, мүсіндер және 

басқа да өнер туындылары кіреді. Бұл дереккөздер мектеп оқушыларына белгілі бір тарихи 

кезеңде елдің күнделікті өмірін оқып қана қоймай, ұлттың өнер қайраткерлерімен танысуға 

көмектеседі; 

4) Көркем әдебиет. Әдебиет шетел тілін үйрену барысында үлкен рөл атқарады, өйткені 

оқу жалпы сөйлеу тілінің дамуына ықпал етеді. Мәдениетаралық құзыреттілікті дамыту 

туралы айтатын болсақ, әдебиет елдің дәстүрлері мен тұрмыс-тіршілігін, сонымен қатар 

тілдің фондық лексикасын зерттеуде қолданыла алады; 

5) Бұқаралық ақпарат құралдары. Радио мәтіндерді, газеттерден, журналдардан және 

веб-сайттардан алынған мақалаларды пайдаланудың тиімділігі, бұл ақпарат көздері тиісті 

ақпарат береді, сонымен қатар тыңдау мен оқудың дағдыларын дамытуға ықпал етеді; 

6) Оқытушымен байланыс. Бұл жағдайда мұғалім басқа халық мәдениетінің делдалы 

ретінде әрекет етеді. 

Аутентикалық материалдармен жұмыс тиімді болу үшін әдіскерлер жасаған жалпы 

дидактикалық оқу талаптарын орындау қажет. Ең алдымен, қалыптастыру процесінде 

қолданылатын материалдар тек аутентикалық сипатқа ие болып қана қоймай, сонымен қатар 

бастапқы мәдени білімді де көрсетуі керек. Бұдан бөлек, мәтіндердегі ақпарат өзекті, яғни 

заманауи болуы керек. Сондай-ақ, таңдалған материалдар сабақтың тақырыбына және шет 

тілін білу деңгейіне сәйкес келуі керек [5., 194-196]. 

Қорытынды. Бүгінгі таңда шетел тілін оқып-үйрену кезінде оқушының әлеуметтік-

мәдени ой-өрісі де, басқа лингвомәдениеттердің жат элементтерін ұғыну, түсіну және 

қабылдауы кеңейіп, тереңдей түсуде. Бірақ тек мәдениаралық қарым-қатынас адамға 

мәдениаралық құзыреттілікке ие болуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ, біз мәдениеттер 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B8%D1%81%D1%8B%D0%BD%D1%81%D1%8B%D0%B7/
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арасындағы құзыреттіліктің барлық компоненттерін анықтадық және сипаттадық, бұған қоса, 

шетелдік және отандық зерттеушілердің бұл терминдерге әр түрлі қарайтындығына, оларды 

әр түрлі көзқарастар бойынша талдап, тексеретіндігіне ерекше назар аударуымыз керек. 

Тілдік-мәдени тәсілді қолдану шығармашылық сипаттағы міндеттерді қамтиды, олар 

оқушыларға сөйлеу интенциясының пайда болуына жағдай жасауға, олардың сөйлеу 

әрекетін нақты жағдайларға жақындатуға мүмкіндік береді. Мұның бәрі жалпы адамзаттық 

құндылықтарға берілген, өз халқының және басқа елдердің халықтарының мәдени 

мұраларының байлығын бойына сіңірген, өзара түсіністікке ұмтылған, тұлғааралық 

байланысты жүзеге асыруға дайын мәдениетті тұлғаны тәрбиелеуге мүмкіндік береді [4., 68-

69]. 

Ағымдағы жағдайға байланысты шет тілін оқу барысында оқушылардың мәдениет 

аралық кұзіреттіліктерін қалыптастыру әдістемесін әзірлеу қажеттілігі туындайды.  

Теориялық және практикалық деңгейлерде тиісті әдістеменің жасалуы орта және 

арнайы мамандандырылған мектеп оқушыларының нормативтік құжаттарда баяндалған шет 

тілін білу деңгейіне қойылатын талаптар мен олардың мәдениеттер арасындағы нақты 

қарым-қатынасқа қатысу қабілетінің жеткіліксіз қалыптасуы арасындағы талаптардың 

қарама-қайшылығын жоюға мүмкіндік береді. 
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