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практикасы арасындағы байланыс екі жақты. Егер бір жағынан мұғалімдер стандартталған 

тесттер мен тест әдістеріне күмәнмен қараса; екінші жағынан, олар оқытудың 

қолданыстағы мониторингі мен валидациясынан басқа баламалы бағалау түрлеріне бірдей 

жарамдылықты жатқызбайтын сияқты. Олардың қабылдаулары өте поляризациялануға 

бейім: сыныптағы жиынтық бағалауды өлшеу бақылау мен техникалық компоненттердің 

«қатаң» аспектілеріне жатады; қалыптастырушы өлшемге, екінші жағынан, жұмсақ және 

сұйық аспектілер. Сондықтан, біз осы нұсқаулықта формативті бағалаудың мәні, олардың 

жиынтықтан айырмашылығы, формациялық бағалауды жүзеге асыруға мысалдар 

келтірілген. Жақын арада қандай қадамдар жасау керек? Когерентті, үздіксіз жүйеге қол 

жеткізу үшін сыныптың микро деңгейінен бастап, оқыту жағдайында бағалаудың 

орталықтандырылуын растаудың төмендеуі маңызды, ол бағалауды да қамтуы мүмкін. 

Қалыпты бағалауды білім беру үдерісімен тиімді интеграциялауға болатын іс-әрекеттер 

мен стратегияларды анықтай отырып, әдістер мен құралдар арқылы жүзеге асырылатын 

білім беру зерттеулеріне басты рөл бөлінуі керек. Сонымен, қалыптастырушы бағалау 

оңтайлы дидактикалық жағдайлар жасау арқылы, тиімді әдістер, тәсілдер мен бағалау 

құралдары арқылы оны бағалау үдерісімен интеграциялану негізінде оқу процесін жүзеге 

асыруға ықпал етеді [2., 43]. 
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ВЕБ-КВЕСТ ТЕХНОЛОГИЯСЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ БІЛІМ БЕРУ ҮРДІСІНДЕГІ 

ҚОЛДАНЫЛУЫ 

 

 Аңдатпа 

 Мақала веб-квест технологиясын білім беру үрдісінде қолдану мәселесіне арналған. 

Зерттеудің негізгі әдістері жаңа технология құралдары арқылы білім алушылардың оқу іс-

әрекетін дамыту, өздігінен оқу дағдысын қалыптастыру мүмкіндіктерін талдау болып 

табылады. Веб-квесттер қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар негізінде құрылып, 

белгілі бір тақырыпты оқығанда ынтаны арттыру, заманауи технологияларға тарту, 
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аутентикалық дереккөздерден білім алу кезінде интернеттің мүмкіндіктерін барынша 

қолдану және білім беру мақсатында жаһандық компьютер желісінің ақпарат кеңістігінің 

байлығы мен шексіздігін пайдаланады. Зерттеушілер интернет-технологияларын оқыту 

процесіне енгізудің өзектілігі мен маңыздылығына еш күмән келтірмейді. Соңғы жылдары 

шыққан көптеген жарияланымдар интернет-ресурстарды білім беруде, әсіресе 

коммуникативті құзыреттілікті дамыту үшін пайдаланудың артықшылықтарын ашып 

көрсетеді. Бұл мақалада студенттерде шет тілінде сөйлеу құзыреттілігін дамыту 

мақсатында «веб-квест» ақпараттық-коммуникациялық технологиясын оқу үдерісінде 

қолдану мүмкіндіктері қарастырылады және талданады. 

Кілт сөздер: веб-квест, коммуникативті құзыреттілік, интернет-технологиялар, 

электрондық ресурстар, оқу процесі, инновациялық білім беру технологиялары, 

студенттердің өзіндік жұмысы. 
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ТЕХНОЛОГИЯ WEB-QUEST И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

 Аннотация 

Статья посвящена применению технологии веб-квестов в учебном процессе. 

Основными методами исследования являются анализ возможностей развития учебной 

деятельности студентов, формирование у них самостоятельных навыков обучения за счет 

использования новых технологий. Веб-квесты основаны на современных 

информационных технологиях и используют богатство и бесконечность 

информационного пространства глобальной компьютерной сети, чтобы повысить 

мотивацию в обучении определенной темы, освоению современных технологий, 

максимального использования возможностей интернета в приобретении знаний из 

аутентичных источников. У исследователей нет сомнений в актуальности и важности 

внедрения интернет-технологий в образовательный процесс. Во многих публикациях 

последних лет подчеркиваются преимущества использования интернет-ресурсов в 

образовании, особенно для развития коммуникативных компетенций. В статье 

рассматриваются и анализируются возможности использования информационно-

коммуникационной технологии «веб-квест» в учебном процессе с целью развития у 

учащихся разговорных навыков на иностранном языке. 

Ключевые слова: веб-квест, коммуникативная компетенция, интернет-технологии, 

электронные ресурсы, учебный процесс, инновационные образовательные технологии, 

самостоятельная работа студентов. 
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Abstract 

The article is devoted to the application of web quest technology in the educational 

process. The main research methods are the analysis of opportunities for the development of 

students' educational activities, the formation of their independent learning skills through the use 

of new technologies. Web quests are based on modern information technologies and use the 

richness and infinity of the information space of the global computer network to increase 

motivation in learning a specific topic, mastering modern technologies, maximizing the use of 

the Internet's capabilities in acquiring knowledge from authentic sources. Researchers have no 

doubts about the relevance and importance of introducing Internet technologies into the 

educational process. Many publications in recent years have emphasized the benefits of using 

Internet resources in education, especially for the development of communicative competencies. 

The article considers and analyzes the possibilities of using the information and communication 

technology "web quest" in the educational process in order to develop students' speaking skills in 

a foreign language. 

Key words: web quest, communicative competence, Internet technologies, electronic 

resources, educational process, innovative educational technologies, students' independent work. 

 

Кіріспе. Студенттер арасында шетел тілінің коммуникативті құзыреттілігін 

қалыптастыру – жоғары кәсіби білім беру жүйесінде шетел тілін оқытудың басты 

мақсаты. Қазіргі кезеңдегі осы құзыреттіліктің қалыптасуы мен дамуын ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды қолданбай, ғаламдық компьютерлік ақпараттық 

желіні құру аясында елестету мүмкін емес. Студенттер, біздің еліміздің көптеген 

тұрғындары сияқты, көп уақытты интернетке арнайды. Осыдан шығатын болсақ, оның 

ресурстарын оқытуда қолданған жөн және студенттердің интернеттегі іздеу қызметі 

саласындағы күш-жігерін шет тілін үйрену барысында өздеріне жүктелген білім беру 

міндеттерін орындауға бағыттаған жөн [1., 294]. 

Қазіргі кезде қоғам дамуының жоғары қарқынына байланысты білім сапасын 

арттыру үшін үнемі педагогикалық жаңалықтарды іздеудің объективті қажеттілігі 

туындайды. Осыған сәйкес, жастар бізге ақпараттық даму дәуірінде ескі 

технологиялармен жұмыс істеуге мүмкіндік бермейді. Сол үшін де, біз жаңа формаларды, 

әдістерді, ақпараттық орталарды, интерактивтіліктің әр түрлі түрлерін игеріп, оларды 

жаңа және жоғары деңгейде интеграциялап қолдануымыз керек. Әрбір студент өзіндік 

белсенділік тәжірибесі мен жеке жауапкершілікті игеріп, оларды болашақ іс-әрекетте 

қолдана білу керек, яғни қазіргі білім сапасын анықтайтын негізгі құзіреттіліктерді игеру.  

Қазіргі жастарды оқытуға ең қолайлы технологиялардың бірі –  веб-квест 

технологиясы, ол интернеттің таралуы және әр түрлі коммуникациялық 

технологиялардың кең қолданылуы аясында біздің еліміздің педагогикалық 

технологиялары арасында лайықты орын таба алады.  

Веб-квест – бұл оқытушының студенттерді өз бетінше білім алуға, сол іс-әрекеттің 

параметрлерін орнатуға, оны басқаруға және уақыт шектерін анықтауға ынталандыратын, 

оның аясында олардың интерактивті іздеу әрекетін қалыптастыратын білім беру 

технологиясы. Бұл технология (үш-бес студенті бар) топтарда жұмыс жасауға, 

әрқайсысының коммуникативтілік, көшбасшылық қасиеттерін дамытуға мүмкіндік береді. 

Сонымен қатар білімге деген ынтаны ғана емес, өз іс-әрекетінің нәтижелеріне деген 

жауапкершілікті де арттырады [2., 25]. 

Бұл инфотехнологияның негізін қалаушы – Сан-Диего университетінің білім беру 

технологияларының профессоры Берни Додж. Ғалым әр түрлі пәндерді оқып-үйрену 

барысында оқу үдерісіне интеграцияланатын инновациялық интернет қосымшаларын 

әзірледі.  
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Додж Web Quest-ті оқытудың супер креативті құралы, басқаша айтқанда, интернет-

ресурстарды іске асыруды қажет ететін рөлдік ойын элементтері бар проблемалық 

тапсырманы құрайды деп тұжырымдады. Берни Додж Web-квесттердің негізгі бағыттарын 

анықтайды: 

- іске асыру ұзақтығы бойынша: қысқа және ұзақ мерзімді; 

- пән мазмұны бойынша: монопроекттер және пән аралық веб-квесттер; 

- тапсырмалар түрі бойынша [3., 137]. 

Веб-квесттердің ерекшелігі – студенттердің өзіндік немесе топтық жұмысына 

арналған сайтта берілген ақпараттың бір бөлігі немесе барлығы сол сайттың өзінде немесе 

әр түрлі веб-сайттарда орналасады. Гиперсілтемелердің арқасында студенттер біртұтас 

ақпараттық кеңістікте жұмыс істейді, деректердің бөлшектелуін және орындалудың 

күрделілігін сезінбейді, ал біреу үшін бұл немесе басқа ақпараттың нақты орны маңызды 

емес.  

Білім алушыға белгілі бір тапсырма ұсынылады, оны орындау үшін ол интернетте 

сол немесе басқа тақырып негізінде материал жинауы керек.  

Кейбір дереккөздерге сілтемелерді оқытушы берсе, ал кейбірін студенттердің өздері 

әдеттегі іздеу жүйелерінің көмегімен таба алады. Квест аяқталғаннан кейін студенттер 

тақырып бойынша өз веб-парақтарын немесе басқа шығармашылық жұмыстарды 

электронды, баспа немесе басқа формада ұсынады [2., 26]. 

Әдістеме. Алғашқы күндерден бастап оқытушылар өз студенттерін ХХІ ғасыр талап 

ететін ойлау түрлеріне баулу арқылы интернетті тиімді пайдалану тәсілі ретінде веб-

квесттерді қолдана бастады. Сонымен, бұл іс-шаралардың нақты анықталған құрылымы 

бар, олар тек негізгі нұсқаулық ретінде қабылдануы керек және әркім өзінің веб-

квесттерін студенттердің қажеттіліктері мен оқу стиліне сәйкес құрастыруы керек.  

Әдетте Web-Quest бағдарламасының орташа төрт-алты негізгі компоненттері бар: 

1. Кіріспе кезеңі әдетте Web-квесттің жалпы тақырыбын енгізу үшін қолданылады. 

Оған тақырып бойынша бастапқы ақпарат беру кіреді және тілді үйрену контексінде 

берілген тапсырманы орындау үшін студенттер түсінуі керек болатын негізгі лексика мен 

концептерді жиі ұсынады. Нұсқаушы сабақтың өту кезеңін белгілеп, студенттердің 

назарын аударып, оларды тапсырмаға қызықтырып, бастапқы ақпарат беруі керек. 

2. Web-Quest-тің тапсырмалар бөлімі студенттердің Web-Quest арқылы жұмыс жасау 

барысында не істеу керектігін нақты және дәл түсіндіреді. Тапсырма студенттер үшін өте 

ынталандырғыш және қызықты және өмірдегі жағдаймен тығыз байланысты болуы керек. 

Бұл жиі студенттерге белгілі бір жағдайда белгілі бір рөлдік ойындарға тартады (мысалы, 

олар екі нақты қала немесе елді мекен арасындағы билеттің шамамен алғандағы бағасы 

туралы; мейрамханалардың түрлері туралы ақпарат, мектептің әлеуметтік 

ұйымдастырушысы өз сыныбының ағылшын тілінде сөйлейтін елге саяхатын 

ұйымдастыруы керек; саяхат агенті Лондонда конференция ұйымдастыруы керек; ол 

өмірдегі жағдайды түсінуге көмектесетін нақты деректерді білуі керек (компаниялар, 

брондау, баға, аттракциондар, ойын-сауық, шолу және интернетте іздеу дағдылары және 

т.б.); білім алушылар бортта көрсетілген қызметтерге сәйкес әр түрлі ұшақтардың ішінен 

сәйкес ұшақты таңдайды, пойыздағы борт қызметтері туралы, мысалы, «қоғамдық 

тамақтану», «шпалдың түрі» немесе онлайн-бланкте табуға болатын басқа да сұраныстар 

туралы ақпаратпен алмасу). Сонымен қатар, мұнда студенттерден не талап етілетінін, 

жолда күтпеген жағдайларды болдырмауды, қандай өнімдер күтілетінін және оларды 

шығару үшін қолданылатын құралдарды егжей-тегжейлі баяндау қажет. Мұның мәні – 

студенттердің Web-Quest-те не жасайтыны туралы ресми сипаттама. Тапсырма мағыналы 

және көңілді болуы керек. Бұны құру – Web-Quest-ті құрудың ең қиын және 

шығармашылық бөлігі. 



Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Көптілді білім беру және шетел тілдері филологиясы» сериясы, №3(31), 2020 

ж. 

 

33 
 

3. Web-Quest-тің технологиялық бөлігі көптеген алдын-ала анықталған ресурстарды 

қолдана отырып, көптеген іс-шаралар мен зерттеу тапсырмалары арқылы білім 

алушыларды бағыттайды. Бұл ресурстар интернеттегі ең жақсылары және әдетте 

тапсырма құжатында интерактивті түрде ұсынылады. Тілдік Web-Quest жағдайында, Web-

Quest-тің процесс кезеңі тапсырма үшін маңызды лексикалық аймақтарды немесе 

грамматикалық мәселелерді енгізуі (немесе көбейтуі) мүмкін. Сонымен қатар, әдетте 

студенттер соңында ұсынуға тиісті бір (немесе кейде бірнеше) «материалға» ие болады. 

Олар көбінесе бағалау кезеңінің негізі болады. Бұл бөлімде қысқаша және нақты жазылған 

қадамдық сипаттама берілуі керек; Интернет-сайттарға қадамдар бойынша сілтемелер 

берілуі керек. Студенттер тапсырманы орындауы керек. Жазбаша процесті кейбір 

демонстрациялармен нығайту жиі тиімді. 

4. Бағалау кезеңі білім алушыларды өзін-өзі бағалауға, өздері құрған нәрсені бірге 

оқитындармен салыстыруға және қарсы қойып салыстыруға және өздері танып білген, қол 

жеткізген нәрселер туралы кері байланыс беруге және т.с.с. тартуы мүмкін. Студенттердің 

қызметін бағалау әдісі өте маңызды болып келеді. Стандарттар әділ, айқын, дәйекті және 

қойылған міндеттерге сәйкес болуы керек. Оған мұғалімнің бағалауы кіреді және жақсы 

веб-квесттер мұғалімге процестің осы бөлігі үшін бағыт береді, түпкілікті нәтижені 

мүмкіндігінше объективті бағалау үшін нұсқаулар жиынтығын көрсетеді. Бұл бөлімде 

контактілерге сұрақ қою үшін кішкене орын қалдыру керек. 

5. Студенттер пайдаланатын ресурстар веб-квесттердің осы бөлігінде көрсетілген. 

Бұл көмекті көрсету кезінде студенттер ақпаратты орналастыруда емес, оларды өңдеуге 

арналған жаттығуларға назар аударуы керек. Нұсқаушы желідегі ресурстарды жеке қадам 

ретінде іздеуі мүмкін болғанымен, ресурстарды басқа бөліктерге ұзын тізім ретінде 

енгізгеннен гөрі, қажет болатын жердегі сілтемелер ретінде енгізу пайдалы. Дәріс 

берушілер мен мүсіндер сияқты оффлайн ресурстардың болуы студенттердің 

қызығушылығын едәуір арттыра алады. 

6. Тәжірибені жинақтайтын қорытынды бөлімде процестің көрінісі, басқа уақытта 

зерттелуі мүмкін жоғары деңгейлі сұрақтар ұсынылуы керек. Оқытушылар оларға 

алынған ақпаратты қайда қолдануға болатындығы туралы «ой» салуы керек. 

Тұжырымдаманы әзірлеушілер Доктор Берни Додж және Том Марч берілген шеңберді өз 

қолдарымен тексеруге, оның әлсіз және күшті жақтарын анықтауға, ненің мықты 

болатынын тексеруге және сабақтағы нәтижелерге түсініктеме беруге қатысты бірнеше 

жақсы кеңес береді, себебі бұл Web-Quest қолданушыларының арқасында тек 15 минут 

қана уақыт алады [4., 209-210]. 

Нәтиже. Тілдерді оқыту кәсібінің көптеген мүшелері студенттердің оқу әлеуеті веб-

квесттерге деген көзқарас оң болғанда және оны орындауға деген ынта артқан кезде 

жоғарлайтынын түсінеді. Олар Web-Quest сабағының форматын тілді оқытуға қосуды 

және кейбір іс-шараларды бірыңғай ұйымдастырушылық негізде қолдануды ойластырады, 

оны ағылшын тілі (EFL) лекторлары жобалар әдісін сабақта және оның сыртында 

студенттерге көбірек автономия беру арқылы тілді оқытуға енгізу үшін қолдана алады. 

Ағылшын тілі мұғалімдері веб-квесттердің оқыту мен оқудағы маңыздылығын елемей 

немесе жоққа шығара алмайды. Тәжірибе көрсеткендей, курстың байланыс сағаттарында 

қажетті немесе талап етілетін барлық тілдік жұмыстарды қамтуға уақыт ешқашан 

жетіспейді. 

Міне, сондықтан да шет тілін оқудың / оқытудың ең күрделі аспектілерінің бірі - 

жеке өзіндік тапсырма. Осылайша, қазіргі студенттерді сабақтан тыс уақытта ағылшын 

тілінде жұмыс істеуге шақыратын кез-келген тапсырма немесе іс-шара көтермеленуі 

керек. Студенттер оқу процесінде белсенділік танытып, оқуларына жауапкершілікпен 

қарап, оған әсер ететін шешімдерге қатысқан кезде оқыту тиімдірек болатыны айтпаса да 

түсінікті. Мұғалімнің мақсаты – білім алушыларға сабақта және одан тыс уақытта күрделі 
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және мағыналы іс-әрекеттерді құруға көп көңіл бөлу. Үй тапсырмасын түзету оқытуға 

емес, оқуға бағытталған болуы керек. Ол студенттерді үйге тапсырма беру арқылы 

оқытудың өзіндік стратегиясын жасауға ынталандыруға бағытталуы керек [4., 210]. 

Талқылау. Web-Quest студенттердің ынтасын келесі жолдармен арттыра алады: 

• Оқудағы психо-эмоционалды көңіл-күйді жақсарту. Сонымен, мотивациялық 

компонентті жүзеге асыра отырып, квестке әр түрлі ойын формаларын енгізуге болады. 

Ойын-сауық пен иллюстративтілік материалды ерекше түрде әрлейді, білімді игеру 

процесін тартымды етеді, қиял еркіндігін береді, жағымды эмоциялардың қалыптасуына 

ықпал етеді, табысқа деген сенімділік береді және білім алушылардың денсаулығын 

сақтауға үлес қосады.  • Ақпаратты қабылдаудың мүмкіндігінше сенсорлық 

арналарын пайдалану. Бұл жерде мультимедиа құралдары ерекше құнды. Зерттелген 

материалды бейнелеу есте сақтау мен сөйлеуді дамытуға жағдай туғызады, білімді ашық 

етеді, тәрбиелік күші зор және жақсы зерттеу құралы ретінде қызмет етеді. 

Иллюстрациялар объектілерді тікелей бақылауға қол жетімсіз болған кезде, әсіресе 

оқытушының сөзі зерттелетін объект немесе құбылыс туралы түсінік беру үшін 

жеткіліксіз болып шыққанда қажет.  

• Квест көмегімен сіз динамикалық процестерді де, статикалық кескіндерді де қысқа 

мерзімде көрсетуге болады. Бұл заттар мен құбылыстарды салыстыру, фактілерді 

жалпылау, басты нәрсені бөліп көрсету және ассоциативті байланыстарды ашу қабілетін 

дамытуда әсіресе маңызды. 

• Оқу материалының презентациясын құрылымдау. Модельге қатысты веб-квест 

дегеніміз – бұл анық логикалық байланыстарды ұйымдастыруға, зерттеліп отырған 

мәселені тұтас түсінуге ықпал ететін, зерттелетін тақырыптың мазмұнын тез түзетуге, 

студенттерге жеке оқу жолын өз бетінше құруға мүмкіндік беретін, гипер сілтемелер 

арқылы жүзеге асырылатын ақпарат ұсынудың тармақталған құрылымы. 

• Оқытушы мен білім алушылардың зерттеу қызметін жандандыру. Интернетке қол 

жетімділік – ақпарат көзін таңдаудың үлкен мүмкіндіктерін ұсынады. Оны іздеу мен 

өңдеуді студенттер мен компьютер арасындағы интерактивті диалог деп санауға болады, 

онда коммуникацияның нақты мақсаттары жүзеге асырылады (ақпарат сұрау және алу), 

онда компьютер байланыс серіктесі ретінде әрекет етеді. Ақпараттың үлкен көлемімен 

жұмыс жасау кезінде студенттерде сыни ойлау қабілеттері дамиды, таңдау жасау және 

оған жауапкершілікпен қарау, ақпаратты іздеу тиімділігін бағалау, ұсынылатын ақпарат 

көлемін дұрыс анықтау. Осылайша, ақпараттық-коммуникативтік құзыреттіліктің 

қалыптасуы жүреді. 

• Еңбек нәтижелерін визуалдау және атқарылған жұмыстарды бағалау. Экранда 

көрсетілген жұмыстың кезеңдік нәтижелері студенттердің іс-әрекетін бағалауды 

визуалды, рефлексияны - саналы етеді. 

Бұл модель келесі міндеттерді шешу үшін қолданылады: 

1. Пән, бөлім немесе курстың тақырыбы бойынша негізгі білімді игеру. 

2. Алған білімдерді жүйелеу. 

3. Өзін-өзі бақылау дағдыларын қалыптастыру. 

4. Жалпы оқуға деген мотивацияны қалыптастыру. 

5. Оқу материалы бойынша студенттерге өзіндік жұмыс жасауда оқу-әдістемелік 

көмек көрсету [5., 245-246]. 

Қорытынды. Қорытындылай келе, веб-квестке негізделген оқу жұмысын талдау 

негізінде келесі тұжырымдар жасауға болады.  

Шетел тілін оқытуда Web-Quest технологиясын қолдану студенттерде келесі 

дағдылар мен машықтардың қалыптасуы мен дамуына ықпал етеді: 

- ақпараттық белсенділік дағдылары; 

- шет тілін сапалы меңгеру дағдылары мен машықтары; 
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- оқу материалдарын игеру стратегиясын меңгерудің жалпы дағдылары; 

- жалпы тілдік, ойлау қабілеттері мен жеке қасиеттерін шетел тіліндегі қарым-

қатынас процесінде кешенді түрде қолдана білу; 

- өзіндік іс-әрекетін жобалау және талдау мүмкіндігі. 

Сонымен қатар, Web-Quest: 

- шет тілін оқыту процесінде шет тілінің шынайы оқу материалын ұсынудың ерекше 

формасын пайдалануға; 

- студенттердің шығармашылық әлеуетін көбірек пайдалануға; 

- тесттерге дайындық процесін күрделілігі жағынан тиімді және қол жетімді ету, 

себебі барлық қажетті материалдар студенттердің шет тілін меңгеру деңгейіне 

байланысты бейімделген және оқытушымен жүйеге келтіргендіктен; 

- шет тілін оқытудың модульдік технологиясының (алгоритмдердің) қадамдық 

әдістерін қолдану, өйткені веб-квесттің жалпы тақырыбының әрқайсысы оқу 

материалының белгілі бір бөлігін ғана қамтитын бөлімдерге бөлінген; 

- шет тілін үйрену кезінде оқыту үдерісіне жағымды эмоционалды қатынасты 

қалыптастыру; 

- шет тілін үйренуге деген ынтаны арттыру;  

- өз жұмысына жауапкершілікпен қарауға және өз бетінше жұмыс істеуге үйрету; 

- білім беру үдерісін, оның ішінде студенттердің шет тіліндегі сабақтағы өзіндік 

белсенділігі мен оған қажетті ақпаратты таңдауды ұйымдастыруға; 

- бұл ақпаратты оқытушы білім алушылардың сөйлеу дағдылары мен машықтарын 

дамыту үшін, сондай-ақ дайын интерактивті тестілерді қолдану арқылы лексикалық және 

грамматикалық материалдар бойынша білімдерін тексеру үшін қолданылатын шет тілінің 

сөйлеу мәнерін оқуға, қабылдауға және түсінуге арналған аутентикалық, кәсіби 

бағытталған мәтіндерді қамтиды; 

- оқылатын тілде өз бетінше жұмыс істеу дағдылары мен машықтарын дамыту, 

өйткені тапсырмалар жеке жұмыс үшін берілгендіктен, оларды орындау бойынша 

әдістемелік нұсқаулықтар, сондай-ақ веб-квесттерде орналастырылған сілтемелері бар оқу 

материалдары, қосымша ақпарат немесе көрнекі материалдарды табуға болады.  

- студенттердің жобалық жұмыстарын жүзеге асыруға шығармашылық көзқарасты, 

сонымен қатар сабақта және сабақтан тыс уақытта жеке және топтық жұмыс түрлерін 

қолдана отырып, жобалық іс-әрекеттерді жүзеге асыруды ұйымдастыру; 

- студенттердің танымдық іс-әрекетінің нақты нәтижесін және олардың күш-жігерін 

объективті бағалауға көмектесу; 

- Web-Quest сияқты интерактивті оқыту әдісін қолдана отырып, оқу үдерісін 

белсендіру; 

- студенттердің сабақтан тыс ғылыми-зерттеу жұмысы шеңберінде оқылатын шет 

тіліндегі интеграцияланған аудиториялар, семинарлар, ағынды конференциялар, 

мультимедиялық презентациялар конкурстарын өткізу барысында әр түрлі пән 

мұғалімдерінің бірлескен жұмысын ұйымдастыру. 

Web-Quest-ті шет тілдерін оқыту әдістемесі тұрғысынан қарастыра отырып, оның 

шет тілін оқытумен байланысты сарқылмас мүмкіндіктерін атап өткен жөн. Осы 

ақпараттық-коммуникациялық технологияны жасаушылар, оқу үдерісінде веб-квесттерді 

сәтті жүзеге асыратын американдық оқытушылар Берни Додж және Том Марчтың 

пікірінше, Web-Quest технологиясы шет тілін өнімді оқытудың екі негізгі компонентін 

ұсынады: проблемалық және шынайы. Сонымен қатар, Web-Quest интерактивті болып 

табылады, бұл шет тілін оқытудың жетекші факторы болып табылады [1., 299-301]. 
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COGNITIVE-PRAGMATIC AND FORMAL CHARACTERISTICS OF THE ENGLISH 

ORAL ACADEMIC DISCOURSE 

Abstract 

  With the development of functionalism in linguistics in the twentieth century the 

concept of discourse becomes one of the central issues, both in theoretical studies and in 

linguodidactics. In this paper the English oral scientific academic discourse is considered as a 

complex communicative and cognitive phenomenon and its essence, features and place in the 

system of scientific discourse are theoretically substantiated. The methodological basis of the 

study is a cognitive-discursive approach to learning a foreign language. In our study, we define 

discourse as a text embracing extra-linguistic, pragmatic, sociocultural, psycholinguistic and 

other discourse factors which are important for foreign language communication. We consider 

the scientific academic discourse as an integrative concept combining the features of scientific 

and academic types of discourses. To describe the English oral scientific academic discourse, the 

features of oral scientific and academic speech and scientific text are considered. Particular 

attention is paid to the consideration of the popular scientific substyle. Popular science texts are 

distinguished by the simplicity, expressiveness and figurativeness of speech, etc. Popular science 

discourse (literature) retains the main specific features of the scientific style: popular science 

literature outlines the knowledge gained in the field of scientific activities. The cognitive-

pragmatic and linguistic-stylistic characteristics of English oral scientific academic discourse 

have been identified, which are expressed in the use of certain lexical, grammatical and syntactic 

units, focused on the transfer of scientific knowledge. As a result of the study, the English oral 

scientific academic discourse is defined, on the one hand, as a dynamic process of language 
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