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[0.01] Кэри Пичински: 

Қайырлы таң! Назарбаев Университетінде «Үйрену, қызықтыру және 

жасампаздық үшін жазу» тақырыбындағы Жазу жайлы әңгіме симпозиумына 

қош келдіңіздер! Менің атым Кэри Пичински. Мен Назарбаев Университеті 

Жаратылыстану, Әлеуметтік және Гуманитарлық ғылымдар Мектебінің 

Академиялық Жазу Орталығы бағдарламасының директорымын. НУ-дағы 

Жазу жайлы әңгіме атты алғашқы симпозиумызға қош келдіңіздер! Бұл 

симпозиумның идеясы Эразмус күндерін атап өту мақсатында 2019 жылдың 

қазан айында Академиялық жазу орталығы Эразмус Плюс үшін өткізген 

вебинарға негізделген. Эразмус ұлттық кеңсесінің өкілдері бізге хабарласып, 

өз бағдарламаларымен байланысты мұғалімдер үшін қызықты әрі пайдалы 

болатын презентация ұйымдастыруды өтінді. Олар бізге ескертті, сұрады: 

«Тағы плагиат туралы презентация жасамаңызшы, тек бұл тақырыпта емес», - 

деп. Сонымен мен және менің әріптестерім жиналып, академиялық мәдениетті 

құру тұжырымдамасын ұсыну идеясын және академиялық мәдениеттегі 

жазудың рөлін талқыладық.  

Біздің академиялық жазу орталығы бағдарламасының миссиясы - 

университетте жазу мәдениетін қалыптастыру. Сондықтан да біз бұл 

тақырыпты дайындадық және вебинар өткіздік, оған бірнеше қатысушылар 

қатысты және көптеген жақсы сұрақтар қойылды. Бұл сұрақтар көбінесе 

академиялық мәдениетті қалыптастыру тұжырымдама ретінде қызықты деген 

идеяға қатысты, бірақ сіздер оны іс жүзінде қалай жасайсыздар? 

Университетте осы идеяны оқытуда сіздер қандай негізгі принциптерге 

сүйенесіздер? Сонымен біз НУ-да Жазу жайлы әңгімені жыл сайынғы 

симпозиум ретінде қазіргі Қазақстанда және одан тыс жерлерде 

университеттегі оқыту мен жазуға қалай қарайтынымыз, оны қалай 

жасайтындығымыз туралы диалог құру мақсатында ұйымдастырдық. Бұл бір 

біздің Назарбаев Университетінде академиялық мәдениетті қалыптастыру 

үшін не жасайтынымыз жайлы ойымыз.  

Сондықтан мен өзім туралы және университеттегі орнымыз туралы кеңірек 

мағынада айтып беруден бастағым келеді. Назарбаев Университеті - 2010 

жылы Қазақстанның Нұр-Сұлтан қаласында құрылған ғылыми-зерттеу 



мекемесі. Көріп отырғаныңыздай, университеттің веб-сайтындағы графикте 

ол бірнеше мектептерден, көптеген бағдарламалардан тұрады, оның ішінде 

бакалавр студенттерге де, магистранттарға да дайындық бағдарламасы бар. 20 

бакалавриат бағдарламасы, 26 магистратура, 3 докторантура бағдарламасы. 

Бұл өткен жылғы мәліметтер. Бұл мәліметтерді көрсетудің мақсаты - бізде 

көптеген мектептер бар, сондықтан студенттеріміз оқитын алуан түрлі 

факультеттер мен пәндер бар екенін көрсету. Біздің академиялық жазу 

орталығы бағдарламасы бүкіл университетті қолдауға бағытталған. 

Сіздерге толығырақ ақпарат беру үшін оны визуалды түрде ұсынуды шештім. 

Бұл дереккөз былтырғы жыл бойынша, бірақ мен Тіркеуші кеңсе ұсынған 

ағымдағы сандарды көрсетіп, өзгертулер енгіздім. Бұны тек өткен аптада 

университетте неше магистрант пен бакалавр студенттері оқып жатқанын білу 

үшін жасадық, себебі мен сіздерге осы жылы студенттердің қаншасына сабақ 

беретінімізді нақтылағым келеді. Осылайша, біз осы оқу жылында 

университеттің барлық студенттерінің 65% -на, негізінен, негізгі оқу 

бағдарламасы бойынша, оқу бағдарламасының бірінші және екінші негізгі 

курстарына сабақ береміз. Біз сондай-ақ 12% магистранттарға сабақ береміз. 

Бұл студенттердің көпшілігі, сол аспиранттардың көпшілігі Инженерия және 

цифрлық ғылымдар мектебіндегі магистранттардың өте үлкен тобын құрайды. 

Біз оларға техникалық коммуникация курсын оқытамыз. Бұл ... Мен сіздерге 

университеттегі біздің рөлімізді және біздің мүмкіндіктерімізді, сондай-ақ біз 

жұмыс істейтін әр түрлі студенттер қауымын сезіну үшін шолу жасап 

отырмын. Біздің студенттердің көпшілігі біздің университетке мемлекеттік 

грантпен келеді. Олар конкурстық іріктеуден өтеді, содан кейін негізгі оқуға 

дейін дайындық бағдарламасына түседі немесе тікелей студенттер қатарына 

қосылады. Біздің студенттердің барлығы дерлік көптілді. Олардың барлығы 

көп тілді және олардың ешқайсысы үшін, ең болмағанда, жоғары курс 

студенттері үшін ағылшын тілі ана тілі болып табылмайды. Бұл өте маңызды, 

өйткені біз ағылшын тілінде оқыту жүргізілетін мекеме болғандықтан, барлық 

курстарымыз ағылшын тілінде өтеді, тек қазақ тілі курстарынан басқа. Демек, 

бұл біздің студенттердің барлығы ағылшын тілін оқиды немесе қосымша (ана 

тілі емес) тіл ретінде ағылшын тілінде жазады деген сөз. Бұл біздің оқу 

бағдарламамыздың тәсілі. Бұл студенттер үшін көптеген қиыншылықтар 

туғызумен қатар, мүмкін, оларға өздерінің одан да күшті жақтарын көрсетуге 

көмектеседі.  

[5.20]  

Біз академиялық жазу орталығы ретінде 30 оқытушыдан құралған топпыз және 

университеттегі ең үлкен мектеп болып табылатын жаратылыстану, 



әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдар мектебіне кіреміз. Сонымен біз ең 

үлкен университеттік мектептің ең үлкен академиялық бөлімі болып  

табыламыз. Шындығында, біз диплом беретін бөлім емеспіз, бізде ешқандай 

арнайы мамандық жоқ, біз өз бағдарламамызға сәйкес сабақ береміз. 

Сондықтан бізде кең ауқымды оқу бағдарламасы бар. Біздің оқу жоспарымыз 

университеттегі оқу бағдарламасын қолдауға арналған. 2018 жылдан бастап 

біз бакалавриаттың негізгі оқу бағдарламаларына ендік. Біз бакалавриаттың 

бірінші курс студенттеріне сабақ береміз, содан кейін бұл студенттер 

«Риторика және академиялық жазу» курсын аяқтағаннан кейін екінші, үшінші 

немесе төртінші курста оқитын негізгі курстың екінші жылына көшеді. 

Осылайша, біздің студенттердің барлығы біздің бағдарламамыз аясында 

өткізілетін жазу және коммуникация бойынша екі курстан өтеді. Біз 

университеттегі барлық мектептермен, барлық факультеттермен және НУ 

кітапханасымен ынтымақтасамыз.  

Бұл 2012 жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан бағдарламамыздың қандай 

көпқырлы екендігін көрсету үшін. Академиялық жазу орталығы - 

университеттегі жазуды қолдайтын профессорлар мен оқытушылардың 

құрылымы. Біздің барлық оқытушылар жазу орталығының бағдарламасы 

бойынша сабақ береді. Бұл жазу орталығы 2012 жылы сол кезде әлеуметтік 

және гуманитарлық ғылымдар мектебі деп аталған мектепте құрылды. 2015 

жылы гуманитарлық және әлеуметтік саладағы мамандықтар үшін міндетті, 

бірінші курс студенттеріне арналған академиялық жазу курсы енгізілді. Ол 

кезде университеттің әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдар мектебінде 

көп студент болған жоқ. Нұсқаушылар осы курстан дәріс беріп, семинарлар 

ұйымдастырды және жазу орталығында жеке консультациялар өткізді. 
Университет өсіп, негізгі оқу бағдарламасын дамытқанда, біздің де 

бағдарламамыз онымен бірге дамыды. Сонымен, 2018 жылы біз 

университеттің негізгі оқу бағдарламасының бірінші жылын енгіздік. 2015 

жылы «Риторика және академиялық жазу» курсында жылына 200 студентке 

сабақ беруден биыл осы курста оқитын шамамен 1300 студентке жеттік. 

Сонымен осы жылдар ішінде біз қарқынды өстік. Біз өстік. Біздің оқу 

жоспарымызда жазушы-студенттерді белгілі бір пәндер бойынша жазушылық 

тәлімгерлер болуға дайындайтын бағдарлама бар. Осындай академиялық 

жетістіктерден басқа, олар ғылыми зерттеулер жүргізеді. Сонымен, мен осы 

жерде әңгімелеп отырған нәрсенің білім беру бөлігіне назар аударып 

отырмын, өйткені бұл биылғы симпозиумның басты назарында болады. Бізде 

WAC (оқу бағдарламалары бойынша жазу) бағдарламасы да бар. Бұл 

кеңейтілген WAC бағдарламасы, және біз Writing Center мен WAC-ты 

жасанды түрде ажыратамыз. Біздің академиялық жазу орталығы жазушы-



студенттерге қолдау көрсетеді, ал WAC өз пәндері бойынша жазуды 

үйрететіндерге арналған. Содан кейін біз бетпе-бет кездескен кезде, біз 

студенттерге басқа студенттер арасында жазу жұмыстарын жасауға мүмкіндік 

беретін жазу блоктарын ұсынамыз. Бұл студенттер баратын кампустағы 

кафеде кешкі уақытта үш сағат бойы болады. Олар отырып, өздеріне берілген 

тапсырма бойынша бір топта жұмыс істейді. Біз оларды биыл ұйымдастыра 

алмаймыз, өйткені биылғы оқу жылы онлайн форматта өтуде. Бірақ өткен 

жылы жазу блоктар болғанда, аптасына орта есеппен 80-ге жуық блоктарға 

үнемі қатысып отыратын студенттер келетін. Сондықтан біз бұл шара өте сәтті 

деген қорытындыға келдік. Мәселе мұнда, мен осылайша әр түрлі аспектілерді 

ұсынғанды ұнатамын, өйткені олардың барлығы бір-бірімен тығыз 

байланысты. Олар бір-бірімен тоғысады, онда бір адамдар жұмыс істейді, біз 

бәріміз әр түрлі топтар арасында жүретін сияқтымыз. Алайда, біздің 

бағдарламаның барлық аспектілері университеттің өсуіне байланысты 

дамыды және бағдарламамыз студенттердің қажеттіліктеріне сәйкес дамиды. 

Бірінші панельдік сессияға жетпес бұрын мұны атап өту маңызды. 

[10.10] 

Бұл бағдарламалардың барлығы біз ұстанатын негізгі педагогикалық 

қағидалар арқылы байланыстырылған, біз не үйретсек те, мейлі ол жазу курсы 

болсын, коммуникация курсы болсын, жазу орталығында кеңес беру, әлде 

мұғалімдерді қолдау болсын... Біздің істеген жұмысымыздың барлық 

аспектілері осы педагогикалық ұстанымдарға жүгінеді. Біз риторикалық 

хабардарлықтың маңыздылығын атап өтеміз, жазуды процесс ретінде 

үйретеміз, жазуға үйретудегі жанрлық тәсілге басымдық беріп, оқушылардың 

тәжірибесіне назар аударамыз. Бұл элементтер біздің кез келген ісімізден 

көрінеді. 

Сонымен, мен айтқанымдай, біз биылғы симпозиумда оқу бағдарламасындағы 

жазу және коммуникация курстарына назар аударамыз. Олар біз жоспарлаған 

төрт панельдік талқылауға жақсы сәйкес келеді. Біздің алғашқы панельдік 

сессиямыз бүгін өтеді. Бұл панельдік сессия студенттердің бірінші оқу 

жылында өтетін курсына арналған - «Риторика және академиялық жазу». 

Біздің университетте әр студент оқуы керек курс. Бұл біз үшін өте маңызды 

курс, өйткені ол бәрінің де алғышарты болып табылады. Барлық жоғары 

деңгейдегі жетілдірілген курстар іргелі білімге негізделуі керек, студенттер 

осы курста меңгеретін ұғымдар мен тәжірибелер арасында нақты байланыс 

орнатуы керек. Студенттер неғұрлым нақты бөлімдерді, күрделі жазбаларды 

жазуға көшкенде не істейтініне дайындалады. Қарқынды жазу элементін 

міндетті түрде қоспайтын біздің коммуникация бойынша курстарымыздың 



өзінде риторикалық хабардарлық пен жанрға баса назар аударатын элемент 

бар. Коммуникация - бұл әлеуметтік іс-әрекет, жазу да дәл сол сияқты - 

әлеуметтік іс-әрекет. Бұл оқудың бірінші жылындағы негізгі курс біз үшін өте 

маңызды, ал біздің бірінші топ бұл туралы талқылайтын болады. Екінші 

курстың негізгі оқу бағдарламасы студенттерге осы талапты орындаудың жеті 

нұсқасын ұсынады. Және бұл өте үлкен диапазон. Олар Көпшілік Алдында 

Сөйлеу курсынан өтуі мүмкін, олар Техникалық және Кәсіби Жазу курсынан, 

Ғылыми Жазу курсынан өтеді, «Ойыңдағыңды айт» деп аталған курсты да өтуі 

мүмкін. «Ойыңдағыңды айт» курсы грамматиканың риторикалық таңдауы 

ретінде құрылған, яғни грамматикалық таңдау риторикалық қажеттілікті 

қанағаттандырады. Бізде «Мультимодадьды жазу» курсы, «Жетілдірілген 

академиялық жазу» курсы, «Көркем шығармашылық жазу» курсы бар. 

Сонымен бұл курстардың барлығы, көпшілік алдында сөйлеуден бастап 

шығармашылық жазуға дейін, осы курстардың барлығы риторика және 

академиялық жазу курсының бірінші жылында құрылған тақырыптарды 

қамтиды және бұл курстар екінші курстағы негізгі курстардың нұсқалары 

болып саналады.  

Сонымен қатар бізде жазу және коммуникация бойынша үшінші курс 

студенттеріне арналған курстар мен элективті курстар бар. Біздің 

симпозиумдағы екінші панельдік сессия элективті курстармен қатар оқу 

жоспары шеңберінде жүзеге асырылатын шығармашылық жазуды үйрету 

туралы болады. Сонымен бізде осы негізгі оқу курсын оқытатын, сонымен 

қатар поэзия жазу семинарларын және т.б. өткізетін шығармашылық жазу 

бойынша оқытушылар тобы бар. Мысалы, бізде интернет арқылы өтуге 

болатын көркем әдебиет курсы бар. Бұл оқытушылар тобы студенттерге 

сыныптан тыс жазба сабақтарын, шеберлік сыныптарын өткізуде өте белсенді. 

Осылайша, олар ғылыми академиялық ортада шығармашылық жазудың рөлін 

аса қолдайтын әріптестердің қолдау тобының құрамына кіреді. Бұл туралы 

келесі аптадағы екінші панельде олардан естиміз.  

Үшінші панель Жазу бойынша Тәлімгерлік бағдарламасының дәйектілігі мен 

бұл курстың 1-ші бөлімінен 3-ші бөліміне дейін қалай жүретініне назар 

аударады. Жазу мен бірлесіп оқу жайлы зерттеулер, өзара бірлесіп оқу мен 

курстастарына пәндік курстар бойынша тәлімгерлікке баса назар аударылады. 

Бұл курс құрдастармен бірлесіп оқудың не екенін үйрету идеясынан өрбіп, 

курстың аяғында жеткілікті тәжірибе мен жетекшілік қабілеті дамыған аға 

тәлімгерлерді, басқа жазушы студенттерге тәлімгер болу үшін дайындауға 

көшті. 



Содан кейін біздің соңғы панеліміз айдың 24-ші жұлдызында 4-ші аптада 

өтеді. Тақырыбы – магистратура мен докторантура студенттеріне арналған 

жазу. Біздің оқу бағдарламамызда магистратура жазу курстары бар, бірақ біз 

магистранттар мен докторанттарға Академиялық жазу орталығында да қолдау 

көрсетеміз. Осылайша, панельдік сессияда бұл оқу жоспары деңгейінде қалай 

жасалатындығы және осындай жазушыларды қолдау үшін жұмыс кестесінің 

қандай екендігі туралы айтылады. Жарайды, сіздерге бұл панель қызықты 

болады және біздің барлық төрт сессиямызға қосылып, сұрақтар қойып, 

әңгімемізге қосыласыздар деп үміттенемін. 

[15.28]  

Біздің алғашқы панелімізге қош келдіңіздер! Назарбаев Университетіндегі 

«Жазу жайлы әңгіме» атты симпозиумына. Бұл панель «Философияның 

Практикалық Қолданылуы - Студенттердің Жазу Процесіндегі Тәжірибесі» 

деп аталады. Бұл панельді академиялық жазу орталығындағы біздің 

әріптестеріміздің бірі Мэрилин Пламли ұйымдастырды, ойластырды және 

ұйымдастырды. Ол бүгін модератор ретінде қатысуы керек еді. Өкінішке орай, 

ол бүгін осында бола алмайды, сондықтан мен оны ауыстырып, осы панельдің 

модераторы боламын. Сіздер үшін бәрін жинап, ұйымдастырғаны үшін оған 

алдын ала алғыс айтамын. Философияның практикалық қолданылуы. Бұл 

панель мен кіріспе бөлімде айтқан бірінші оқу жылының негізгі курсын 

қарастырады. Біз оқытатын ең маңызды курс және ... Кешіріңіз ... біз осы 

негізгі жазу курсының принциптері мен практикасына назар аударамыз. Бұл 

курс жанрлар мен метатанымдық рефлексия туралы хабардарлықты, сондай-

ақ жазу процесінің барлық кезеңдеріндегі студенттердің белсенділігін 

дамытуға арналған. Сонымен, бұл курс мен бұрын айтқан төрт педагогикалық 

ұстанымды көрсетеді. Бүгінгі сессияда сөз сөйлейтін үш қатысушы бар. Шейн 

Эллис Коутс - «Риторика және академиялық жазу» курсының жетекшісі және 

координаторы. Ол әрдайым «жақсы қалыпта», өйткені бір семестрде жалпы 

оқу бағдарламасы бойынша осы курсты оқытатын шамамен 18 оқытушыға 

басшылық жасап, көмектесуі керек. Ол бұл курстың жарамдылығы мен 

сенімділігін жылына шамамен 80 секцияларында қадағалап үйлестіреді. 

Сондықтан бұл қызмет көп күш жұмсауға тұрарлық. Бүгінгі панельдегі үш 

спикердің әрқайсысы осы курс туралы өз пікірлерін ұсынады. Сонымен, 

Шейннің рөлін ескере отырып, ол осы курстың үйлестірушісі ретіндегі 

жұмысы туралы әңгімелейді, сонымен қатар осы сияқты курстың тұтастығы 

мен қатаңдығын сақтау мәселелерін қарастырады. Екінші спикер - Керк 

Петерсон. Ол жазу және коммуникация бойынша оқытушы. Қазіргі кезде Керк 

қарастырылып отырған оқудың бірінші жылындағы курстан дәріс береді және 



бізге келгеннен бастап ол риторика және академиялық жазу курсына толық 

назар аударды. Керк өзінің жазу нұсқаушысы ретіндегі рөлін қалай 

тұжырымдамалайтынын талқылайды, сонымен қатар жазуға бағытталған 

дискурсивті қоғамдастық құру үшін өзінің оқушыларымен айналысатын 

кейбір тәжірибелерді түсіндіреді. Сонымен, 2020 жылдың күзінде «Риторика 

және академиялық жазу» курсын аяқтаған НУ бірінші курс студенті Диана 

Қарабекованың презентациясы. Осылайша, ол осы курсқа қатысуы арқылы 

және осы курстың негізгі бағыттарының бірі болып табылатын  дискурсивті 

қоғамдастық құру арқылы өзінің жазушы ретінде туылуы туралы әңгімелейтін 

болады. Диана да бізбен бірге, кері байланыс жасау үшін. Сондықтан ол НУ-

ға түсер алдындағы тәжірибесімен салыстырғанда осы курстың және де бүкіл 

университет оқытушылары студенттерді жазу процесіне қалай қызықтыра 

алатыны жайлы ұсыныстарын айтады. 

Сессия форматы. Қатысушылар алдын-ала дайындалған материалмен кезек-

кезек сөз сөйлейді. Сонымен, үш қатысушы да бірінен соң бірі айтады. 

Қатысушылардың бірі сөйлеп тұрған кезде, мен барлығыңыздан 

микрофондарыңызды қоспауларыңызды сұраймын, сонымен қатар 

видеоларыңызды да қоспаңыздар. Бұл бізге көп көмектеседі. Спикерлердің 

сөздерінен кейін ашық сұрақ-жауап сессиясы орын алады. Спикерлер сөйлеп 

тұрған кезде, сіздер өз сұрақтарыңызды чат арқылы жібере аласыз. Сіздің 

сұрағыңыз қай қатысушыға жіберілгенін жазыңыз, сонда олар панельдік 

сессия соңында сізбен байланыса алады. Жарайды, мен осымен бірінші спикер 

Шейн Коутсқа сөз беремін. 

 

[19.35] Шейн Коутс:  

Рахмет, Кэри! Барлығыңызға да бізге қосылғандарыңыз үшін рахмет! 

Сіздермен экрандағы суретпен тез арада бөлісуге рұқсат етіңіз. Кэри 

айтқандай, мен негізгі бағдарламаның, бағдарламамыздағы курстардың 

бірінің жетекші оқытушысы / үйлестірушісімін, барлық студенттерге негізгі 

талап болып қойылатын  150 Риторика және академиялық жазу курсы. 

Сонымен, мен өзімнің баяндамамда не істеймін, мен осы курстың бірнеше 

аспектілерін қарастырып, мұны біз студенттердің тәжірибесі тұрғысынан 

талқылаған нәрсемен байланыстыруға тырысамын. Мен 150 курсының 

контексті туралы сөз қозғаймын, негізінен, Жазу және Коммуникация 

бағдарламасының жалпы схемасында алып жатқан орнымыз туралы. Сонымен 

қатар, біздің курстың мақсаттарын, әсіресе, бұл біздің жазуды үйретуге деген 

көзқарасымызды қалай қалыптастыратындығы туралы талқылаймыз. Негізгі 



оқу жоспарында да, базалық курста да,  студенттерді келешек оқу жұмысына 

байланысты қажеттілікке дайындау үшін әр түрлі мақсаттарға қол жеткізуге 

тырысатын жазу курсында кездесетін кейбір қиыншылықтарды ашуға 

тырысамыз. Бүгін мен айтып отырған ой, мен қозғаған кейбір сұрақтар басқа  

спикерлер көтеретін кейбір мәселелердің контекстін түсінуге, көруге негіз 

болады деп үміттенемін. Керк пен Диананың айтатын кейбір ойлары менің 

презентациямның тақырыбын кеңейтеді және мен жеткізуге тырысып жатқан 

кейбір ойларды мысалға келтіріп көрсетеді деп үміттенемін. 

Сонымен, 150 Риторика және академиялық жазу курсының контексті туралы 

түсінік беру үшін, бұл, мен алдында айтқандай, міндетті курс болып табылады. 

Білуімше, сандық тұрғыдан қарағанда бұл курс біз оқытатын басқа курстардың 

ішіндегі ең үлкені. Барлық студенттер бұл курсты аяқтауы керек. Кэри 

айтқандай, бізде әр семестрде осы курстан өтетін көптеген секциялар мен 

студенттер бар. Мен бұл курсты көп жағынан қалай қарастырамын, бұл 

студенттердің алдындағы жазушылық дағдыларға үйрену мен қазіргі жағдай 

арасындағы көпір және олардың кейінірек жасай алатын деңгейлеріне 

жетелейтін жол. Бұл студенттерге академиялық жазудың жоғары деңгейіне 

көтерілу кезінде қажет баспалдақ сияқты. Бізге келетін көптеген студенттер  

Foundation дайындық бағдарламасын аяқтаған. НУ Foundation бағдарламасы 

тек жазуға ғана бағытталмаған болса да, оның жазу компоненті бар. Көптеген 

студенттер бұл бағдарламадан өтеді, олар біз қарастыратын тұжырымдамалар 

мен әр түрлі жазу жанрларымен таныс. Бізде осы негізгі дайындық  курсын 

оқымаған студенттер көбейіп келеді. Олар бізге тікелей түседі, мен нақты 

сандар туралы сенімді емеспін, бірақ менің ойымша, олар белгілі бір уақытта 

елу пайыздық көрсеткішке жақын болады. Біз үшін бұл студенттердің орта 

мектепті бітіргеннен кейін немесе NU Foundation бағдарламасына 

қатысқаннан кейін де бізге әртүрлі деңгейдегі білім базасымен келетінін 

білдіреді. Олар әртүрлі факторларға негізделген әртүрлі академиялық жазу 

дағдыларына ие болуы мүмкін. Бұл олардың жазуды үйренудегі 

айырмашылық болуы мүмкін, сонымен қатар олардың жеке қабілеттеріне 

байланысты болуы мүмкін, білесіз бе, тіл қабілеті, жазу қабілеті және т.б. 

Мұнда біз студенттердің қабілеттерінің осы вариацияларымен жұмыс істеуге 

тырысуымыз керек. Бұл біздің бағдарлама үшін нені білдіретіні тұрғысынан 

қарағанда, әртүрлі мағынаны білдіруі мүмкін. 

Бір жағынан, бізде студенттерге арналған стандартталған бағдарлама болуы 

керек, барлық оқушылар бірдей нәрсені жасайды, олардың оқу мақсаттары 

бірдей, олар бірдей тапсырмаларды орындайды және т.б. Сонымен бұл 

өзгермейді, бірақ сонымен бірге кейбір студенттер біз қарастыратын көптеген 



ұғымдарды онша біле бермейтіндігін мойындауымыз керек. Бұл әртүрлі 

заттарды қамтуы мүмкін, тек жазудың әртүрлі аспектілерін сипаттағанда 

қолданатын регистр бола алады. Мысалы, мен тезис туралы айтатын болсам, 

бәлкім, негізгі идея ұғымымен көбірек таныс болған студентке ол түсінікті 

бола ма, жоқ па. Осындай кішкентай нәрселер. Сондықтан бұл студенттерге 

арналған жаттығу алаңы деп ойлаймын. Дәл осы жерде біз оларды дайындай 

аламыз, жоғарыда айтқанымдай, оларды бакалавриат бағдарламасы бойынша 

алдағы істейтін оқу жұмыстарына және одан кейінгі уақытта да, әрине, егер 

олар оқуын ары қарай жалғастырса, дайындай аламыз. 

[25.13] 

Олар жазуды оқытудан өткен болар еді. Негізінде, Foundation 

бағдарламасының мақсаты тек жазуға бағытталған емес, көптеген түрлі 

салаларды қамтиды; алайда, жазу оның құрамдас бөлігі болып табылады. 

Жақында біз бұл бағдарламаны аяқтамаған студенттерді қабылдап жатырмыз, 

демек бізде академиялық жазушы болуға дайындық тұрғысынан білімі мен 

тәжірибесі әртүрлі, әрі кең ауқымды студенттер бар. Біз үшін бұл дегеніміз, сіз 

білесіз бе, біз бұл оқушылардың әртүрлі білімі бар екенін, олардың жазу 

тұрғысынан әртүрлі деңгейдегі білімін ескеруіміз керек. Бірақ біздің 

мақсатымыз үшін бұл біз бергіміз келетін нәрсе – олардың қазіргі білім деңгейі 

мен өздерінің негізгі оқу жолдарын жалғастырып, алға жылжу кезінде білуі 

керек нәрселер арасындағы көпір. Сондықтан, менің ойымша, көп жағдайда 

бұл жаттығу алаңы. Академиялық жазушылар ретінде, егер қаласаңыз, 

ғалымдар ретінде оқу жолын жалғастырған кезде не қажет болатыны жайлы 

біздің ойлап, алдын-ала болжайтын алаңымыз. Бұл біз осы курста 

оқытатынның барлығының негізін құрайды. 

Сонымен мен сіздердің назарларыңызға бағдарламамызды анықтайтын 

курстың ресми мақсаттарын ұсынамын. Мұнда біз, әрине, әртүрлі бағыттарды 

қозғайтынымызды көруге болады. Мысалы, риториканы түсіну және 

мәтіндердің риторикалық жағдайларын түсіну тұрғысынан, тіпті жазу 

құрылғылары және сол сияқтылар. Студенттерге академиялық жазбада 

қолданылатын тілдің, сондай-ақ олар қолданатын тілдің негізін қалау үшін. 

Әсіресе, бұл сіздің тиімділігіңізге немесе академиялық жазушы ретінде қарым-

қатынас жасау қабілетіңізге қалай әсер ететіндігі туралы. Әрине, біз олардың 

өздеріне қажет дағдылар мен стратегияларды дамытқанын қалаймыз. 

Сонымен олардың процеске қатысуына мүмкіндік беру, даму тәсілі және ... 

мен бұған сәл кейінірек ораламын. Студенттерді тек белгілі бір эссені әзірлеу 

тұрғысынан ғана емес, сонымен қатар жазуды қалай ұйымдастыруы және іс 

жүзінде академиялық мансабын жалғастыра отырып, өз бетінше дамуға 



мүмкіндіктерін пайдаланып қалай үйренетіндіктері тұрғысынан да, осы даму 

процесіне толықтай қатысуға шақыру. Ақпараттық сауаттылық пен зерттеу 

дағдылары бағдарламаның негізгі мақсаттарының бірі екені сөзсіз. 

Ойластырылған және сыни тұрғыдан өзара әрекеттесу – бұл сіз, әрине, 

осындай курстан күтетініңіз. Мен студенттерді дамыта отырып, қажет 

жұмысына дайындайтын курсты айтып отырмын. Енді, мен айтқанымдай, біз, 

Кэри де айтқан болатын, біз әртүрлі бағытта жұмыс істейміз. Кэри жанрлық 

тәсіл, әлеуметтік қатысу және сол сияқты студенттерге қатысты ұғымдар 

туралы айтты. Сонымен біз көптеген жұмыстарға тек мұғалімдермен кері 

байланысты ғана емес, сонымен қатар өзара бағалау, жазуды талқылау сияқты 

нәрселерді қосамыз және бұл біздің бағдарламаның негізгі элементтері. 

Оқушылармен үнемі кездесуден басқа, біз оларды жазған жұмыстары туралы 

әңгімелерге қатысуға шақырамыз. Біз жазу мақсаттарымызға жетудің әртүрлі 

әдіс-тәсілдерін талдаймыз. Демек, бұл біздің бағдарламаның негізі. 

Сонымен, мен атап өткендей, біз мұны процестің жанрлық тәсілі ретінде 

сипаттаймыз және оған ... хм ... мұнда оқыту барысында қолдау элементі бар, 

ол әрдайым бар. Менің айтайын дегенім, тапсырма түрлері, студенттер 

орындайтын жұмыс түрлері семестр бойы жалғасқан кезде бірін-бірі 

толықтырып отырады.Сонымен біз курсты мәтіннің қысқаша мазмұнын жазу, 

мәтінге сыни талдау тұрғысынан қандай-да бір реакция сияқты жеңілдетілген 

жазба тапсырмаларынан бастаймыз және, білесіздер ме, студенттер осы 

дағдыларды семестр бойы оқу кезінде қолдана білгенін, біз оларды үйреткен 

нәрсеге сүйене отырып, оны толықтырғанын қалаймыз. Семестр аяқталғанға 

шақ кезде, семестрдің соңғы бірнеше аптасы, негізінен, соңғы маңызды 

тапсырмаға бағытталады ... Екі эссе бар. Маған сәл шегінуге тура келеді. Екі 

негізгі тапсырма бар: бірі - бірінші академиялық эссе, бірі - екінші 

академиялық эссе. Олардың екеуі де ғылыми жұмыстар, дәлелді ғылыми 

еңбектер.  

[30.12] 

Ал бірінші эссе - бұл студенттер екінші эссені жаза бастаған кезде олардың өз 

тақырыбын өрбітудің негізгі құрылыс материалы. Бірақ осы үрдіс барысында 

студенттер қайтадан әңгімеге араласады және мұғалімдердің қалай жазуға 

болатындығы және жазушы ретінде өз қажеттіліктерін қалай 

қанағаттандыратыны туралы пікірлерін біледі. Мысалы, мұғалімдер 

студенттердің мықты жақтарын атап көрсетеді және, әрине, олардың дамуы 

керек бағыттарын көрсетеді. Бұл курста қолданылатын тағы бір әдіс - 

бағаларды стандарттау, біздің  бағдарламамызға қатысты бұл туралы ойлануға 

мен көп уақыт пен күш жұмсадым. Стандартталған бағалар туралы сөз 



болғанда, біз барлық нұсқаушылар біздің курстарымыздан сабақ берген кезде 

ұстанатын нұсқаулықтарды пайдалану, рубрикаларды пайдалану сияқты 

нәрселер туралы айтамыз. Бұл өте маңызды, әсіресе, бізде осы курстың 

көптеген секциялары, сонымен қатар студенттер көп болғандықтан. Бізде тек 

қолданылатын материалдардың ғана емес, сонымен қатар оқушыларды қалай 

бағалайтындығымыздың да стандартталуы маңызды. Сонымен үлгілер бар. 

Мысалы, егер сіздер біз қолданатын кейбір нұсқаулықтардың үлгілері мен баға 

қою критерийлерін көргілеріңіз келсе, оларды біздің вебсайтымыздан көре 

аласыздар. Олар дәл осы симпозиумға қатысушылардың ресурстарында. 

Оларды көргілеріңіз келсе, сол жерден таба аласыздар. Сол жерден табуға 

болатындықтан, мен оларды осы презентацияға қоспадым. Онда көптеген 

мәтіндер бар және бізде оларды оқып шығуға уақытымыз жоқ. Бұл тіпті біздің 

мұндағы жұмысымыздың мақсаты емес, бірақ оларды көргісі келетін кез 

келген адамға арналған. Сонымен бұл біздің өз бағытымызға қол жеткізуге 

тырысатын нәрселердің бастапқы нүктесі. 

Біз кез болатын кейбір қиыншылықтарға тоқталатын болсақ, олар қызықты да, 

бұған дейін айтып өткенімдей, біз кездестіретін құбылыстардың бірі – 

студенттердің қабілеттеріндегі айырмашылықтар. Бұл әртүрлі нәрсені білдіруі 

мүмкін. Бір жағынан, бұл студенттердің қайсысы Foundation бағдарламасын 

аяқтаған, ал қайсысы аяқтамаған болуы мүмкін. Бұл Foundation бағдарламасын 

аяқтаған студенттердің артықшылығы болатындығын білдірмейді. Олай емес. 

Шындығында, біздің бағдарламаға тікелей түсетін, арнайы дайындық 

бағдарламасын өтпеген студенттер жиі кездеседі. Олар біздің Риторика және 

академиялық жазу курсына тікелей келеді және олар өте мықты, олардың 

шеберлігі жоғары, олар өте жақсы бейімделіп, оқуда жоғары дәрежеге жете 

алады. Тағы да, нақты вариациялар бар және мұны ескеру қажет ... Бұл бір... 

Бұл үздіксіз процесс, оны біз келесі семестрлерге дейін болжауымыз керек, 

оны біз мынаған байланысты шешуіміз қажет - Бұл біз үшін, мұғалімдер 

ретінде, нені білдіреді? Бұл вариацияларды қалай ескеруге болады? Біз 

стандартты сақтағымыз келеді, біз барлық студенттердің оқу нәтижелері 

бірдей болғанын, оларға бірдей тапсырмалар берілгенін қалаймыз, бірақ 

сонымен бірге, білесіздер ме, тіл туралы сөз қозғағанда бәрінің бір деңгейде 

екендігіне көз жеткізуге жол табу үшін, нені үйретуіміз керек, олар нені 

түсініп білуі керек, біз оқытатын жанрдың күтулерін қадағалау үшін. Негізгі 

нәрселер, кейде бәрі тіркеуге келіп тіреледі, кейде студенттерді бұрын қалай 

оқытты дегенге келіп тіреледі. Егер сіз микро деңгейде айтқыңыз келсе, егер 

мен тезис туралы айтатын болсам, студенттер оны қалай түсінеді. Немесе, 

егер мен негізгі мәлімдеме туралы, осындай қарапайым нәрселер туралы 

айтатын болсам, білесіздер ме, студенттер бүкіл бағдарламамызда бір 



толқында болатындай. Біз шешетін тағы бір мәселе - академиялық жазуға 

қатысты кейбір қате түсініктерді жою. Бұл әртүрлі бағыттарды қамтиды. Бір 

жағынан, мен қате түсініктер туралы айтқанда, бұл келесі нәрселермен 

байланысты болуы мүмкін... Академиялық жазушыдан не күтіледі? Бұл стиль, 

стилистика тұрғысынан болуы мүмкін, сонымен қатар студенттерде 

академиялық жазу туралы көптеген алдын-ала түсініктер бар деп ойлаймын. 

Кейде бұл мәдени факторларға байланысты болады, білесіздер ме, әр елде әр 

түрлі мәдениет, академиялық жазу немесе ғылыми жазудың мәні жайлы өз 

түсініктері бар. Кейде оларға не айтылғанына, олардың бұрынғы мұғалімі 

жақсы академиялық жазу жайлы не айтқандығына негізделеді.  

[35.12] 

Осымен қате түсініктер шектелмейді, бірақ, менің ойымша, кейде 

студенттерге жақсы жазуды әрқалай түсіндіруге болатынын айту немесе 

көрсету қажет болады. Сіз академиялық немесе ғылыми әдебиеттерде ең 

жоғары деп санайтын бір стильге еліктеуге тырысасыз, бірақ ол сіз үшін 

әрдайым оң нәтиже бермейтіні белгілі. Менің ойымша, тағы бір қате түсінік 

процесс тәсілімен байланысты, біздің студенттер жазу дағдыларын дамыту 

барысында қандай іс-әрекеттерге немесе қандай процесске қатысады? 
Студенттер көбінесе жазуды сызықтық процесс ретінде қарастырады. Мен 

отырамын, мүмкін жоспар жазамын... Біз әрдайым болмаса да студенттерді 

жұмыс жоспарын құруға шақырамыз. Жоспар құру, алғашқы жобаны жазу, 

кері байланыс алу, түзету, жұмысты тапсыру және ... Біз оларға бұл, әрине, 

қандай да бір нәтиже беруі мүмкін екенін түсіндіруге тырысамыз, бірақ, 

әдетте, олай болмайды. Сонымен бұл сіздің жазу дағдыларыңызды қалай 

дамыту керек, оған не кіреді немесе берілген тақырыпты, әлде тапсырманы, 

зерттеу жұмысын қалай дамыту керек деген идея. Отырып, аяқтағанға дейін 

жазу ғана емес, студенттерді осы циклдік процеске қатысуға шақыру - 

жазғыңыз келетін нәрсе туралы ойлау, өз жазбаңызды қалай дамытқыңыз 

келетіні туралы стратегия құру. Шындығында, бұл тек ойлану процесі. Мен 

студенттеріме бұл жазу процесі деп жиі айтамын, бірақ іс жүзінде бұл ойлау 

процесі және ол тек тақырыбымен ғана емес, оған қоса, жазу жанрымен де 

қызықты. Сонымен қатар жазушы ретіндегі өз мақсаттарыңызды және сіз 

жазатын белгілі бір жанрдың қажеттіліктерін  түсіну керек. Стандартталған 

бағалау, әрине, факт, және мен бұл жайлы айтып өттім. Мен жүйелі түрде 

кездестіретін маңызды факторлардың бірі ретінде стандартталған бағалауды 

айтып өттім. Білесіз бе, этикалық тұрғыдан алғанда, студенттердің жай ғана 

бірдей оқытыла бермеуі маңызды, немесе ... Бұл жерде мен оқытушының сабақ 

беру стилін айтып тұрған жоқпын, оларға не үйретілгені туралы айтып 



тұрмын. Курсқа қойылған мақсаттарға жетіп жатырмыз ба? Әрине, біз бұған 

әркімнің әртүрлі тапсырмалар бойынша бірдей нұсқаулар жиынтығының 

барын қадағалау арқылы өз үлесімізді қосамыз, және сіздер білетіндей, 

студенттермен қатар оқытушылар да оларды ұстанатын болады. Осылайша, 

олар мақсат қояды немесе барлығымыз да үміттенетін нәтижеге қол жеткізуге 

үлес қосады. Мұның өзі оқытушыларға студенттерге не керек болатынын және 

осы жазу процесінде олар үшін не істелетінін болжауға көмектеседі. Одан соң, 

әрине, баға қою аспектісі бар, мұнда рубрика маңызды рөл атқарады. Курстың 

жетекшісі болғаннан кейін мен осы рубрикаларды, тіпті әртүрлі 

тапсырмаларға арналған кейбір нұсқаулықтарды қайта қарау бойынша көп 

жұмыс жасадым. Бұл біздің тобымыз ішінде, оқытушыларымыз арасында 

болатын әңгімелерде, әдетте біз ұйымдастыратын нормалау сессияларында 

болады, және біз негізінен әртүрлі жұмыстарды бірге қарап, оларды рубрика 

негізінде жасаймыз. Бұл біз үшін бір мүмкіндік, бұл ақыл-ойдың кездесуі 

сияқты, мысалы, рубрикада осылай делінген, ал біз оны дәл осылай түсініп, 

осылай жеткізіп жатырмыз ба? Біз бұл туралы өте қызықты әңгімелер 

жүргіземіз, өйткені, ең алдымен, біз рубрика тілін осылай түсіндіреміз. Менің 

ойымша, ашық әңгімелесу бізге осы мәселелерді шешуге көмектеседі. Яғни, 

біреудің көзқарасын естігенде, бұл маған рубриканы қалай түсіндіретінімді 

ойлауға мүмкіндік береді. Бұл өте үлкен айырмашылық, бұл өте маңызды. Бұл 

бір аспект. Бірақ, әрине, рубрика туралы сөз болғанда, біз оны қалай 

қолданатынымыз туралы да айтылады. Бұған сенімді болғаннан кейін мен 

мұнда оқытушы ретінде айтып отырғанымды білемін, бірақ бұл студенттер 

үшін де маңызды ... студенттерге қалай әсер етуі мүмкін. Сонымен, кем 

дегенде, біз жұмыстарды бағалау кезінде рубриканы бірдей 

қолданатындығымызға көз жеткізуіміз керек. Ең дұрысы, егер бәрі ойдағыдай 

болса, мен кез-келген курстан, кез-келген сабақтан, кез-келген секциядан 

жазбаша бір жұмысты алып, сол шығармаға баға қоя білуім керек. 

Шындығында, сол секцияның оқытушысымен бірдей нәтиже алуым керек. 

Бұл, әрине, біз мақсат етіп отырған идеалды нұсқа. Бұл үздіксіз үрдіс, тіпті 

қазірдің өзінде біз келесі күзге дейін қайта қарау және өзгерту үстіндеміз. Біз 

бұл туралы біраздан соң айтамыз.  

[40.31] 

Менің ойымша, біз тап болатын тағы бір қиындық және Диана осы туралы 

айтуы мүмкін - біз студенттердің өткен тәжірибелерінен курсты қалай 

ажырататынымызда. Бұл студенттерден алған кері байланыстарымызға 

байланысты. Кейде студенттер арасында жүргізілетін сауалнамаларда, кейде 

студенттер бірдеңе айтса, немесе кейбір оқушылар: «Иә, мен бұны оқып 



шықтым, мен мұның бәрін білемін», «Мен бұны бұрын оқып білдім, мен оны 

Foundation-да жасадым» деп айтады. Мәселе мынада, менің ойымша, 

студенттер біз қол жеткізгіміз келгеннің мәнін көрмейді. Бұл тағы бір 

талқылау алаңын ашады. Мен бұл көзқарастардың қайдан шыққанын 

білмеймін, студенттер оқып жатқан курстың кейбір компоненттеріне сілтеме 

жасап жатқаны ма білмеймін. Олар: «Мен бұны бұрын жасадым» дейді, немесе 

егер олар курс аса қиын емес, жеткілікті түрде қатаң емес деп ойласа - «Мен 

мұны істегенде онша қиындық көрген жоқпын, бұл оңай болды. Ол үшін 

ешқандай дайындық қажет емес». Біз жағдайдың осылай болуын қаламаймыз. 

Біз студенттердің курстан шығып, «Жарайды, иә, бұл басқаша болды, бұл жаңа 

нәрсе болды» деп ойлағанын қалаймыз. Толығымен басқаша емес, өйткені 

студенттер, олардың бізге келгенге дейінгі алдыңғы дайындықтарының 

айырмашылықтарына қарамастан, оқу барысында бірдей нәрселер қайталана 

береді. Олар мұны қайта ойлағанда түсінеді, сол нәрселердің қайталанғанын 

көреді. Бірақ біз олардың білімдеріне не қосамыз, академиялық жазу жайлы 

түсініктеріне не қосамыз. Кейде, және бұл шынымен де біздің әңгімелерімізде 

қозғалды, алдыңғы кездесулерде Керк бұл туралы бірнеше рет айтқан 

болатын. Кейде студенттерге түсіндіру, тікелей айтып беру және басқа 

курстардан өзгешелігімізді көрсету қажет болуы мүмкін. Жарайды, сіздер 

бұны біліп алған боларсыздар. Бұл біз баратын жаңа бағыт, осы жазу түрінің 

келесі деңгейі. Демек, бұл біз үшін қиын, өйткені мен айтқанымдай, 

студенттер біздің жасаған ісімізден пайда көріп жатқандай сезінулерін 

қалаймыз. Менің ойымша, көптеген студенттер оның пайдасын көреді, яғни, 

сауалнамаға сәйкес солай. Студенттердің көпшілігі: «Жарайды, бұл қиын 

болды. Мен бір нәрсе білдім». Тағы біреулері бар, былай дейтіндер де аз емес: 

«Жоқ, мен курстан онша көп алған жоқпын». 

Алдағы қиындықтар. Сонымен, енді біз... Мені көбінесе курстағы студенттер 

санының көбеюі мазалайды. Сонымен, курсымызға қабылдауға мүмкін 

студенттер саны өсіп бара жатыр. Оған қоса, келесі семестрлерде тағы өсуі 

әбден мүмкін. Біз үшін бұл, өте прагматикалық тұрғыдан қарағанда, курстың 

негізгі компоненттері қандай, біз беретін кері байланыс түрлері... Яғни, бұл 

жазу дағдыларын дамытатын курс, ол тиімді болуы үшін біз студенттерге 

сапалы кері байланысты қамтамасыз етуіміз керек, көп мөлшерде. Бұл кері 

байланыс жеке консультациялар арқылы бола ма, жоқ әлде біз жұмысты 

бағалауда осы кері байланыс жасаймыз ба. Мен әртүрлі оқытушылармен 

сөйлескеннен кейін олар көп кері байланыс беретінін білемін және жұмысты 

бағалау көп уақытты алады. Сонымен, екі проблема бар: біз көп студенттерді 

оқытқанда, бұл олардың жұмысын бағалауға көп уақыт қажет екенін білдіреді. 

Сіздің ойлауыңыз мүмкін: «Жарайды, бұл жұмыстың бір бөлігі, дұрыс, 



жұмысты бағалау, солай. Мәселе неде болып тұр?» – деп. Иә, әрине. Білесіз бе, 

бұл уақытты қажет етеді, өзімнің тәжірибем бойынша білемін. Мен көптеген 

тапсырмалар үшін бір пункт, бір тапсырмаға баға қою үшін сағатына орта 

есеппен қырық минуттай уақыт жұмсаймын. Егер сіз оны секциялар санына 

көбейтсеңіз, сіз 60-тан 70-ке дейін немесе одан да көп студент санын аласыз. 

Мен бұл жайлы өте қатты ойланамын. Әрине, бұл жұмыс істелінеді, бірақ 

сонымен бірге, біз студенттерге уақытылы кері байланыс бергіміз келеді, 

өйткені есіңізде болсын, курс тек баға бергеніміз үшін тоқтап қалмайды. Бұл 

дегеніміз, біз бағалауды сәтті өткізіп, ақылға қонымды уақыт аралығында 

аяқтауымыз керек, сонда студенттер келесі тапсырмаға немесе жазудың келесі 

кезеңіне өткенде алған кері байланысын тиімді пайдалана алады. Мүмкін 

болатын шешімдердің бірі, біз бірнеше шешімдерді қарастырамыз, бұл - біз 

курстың кейбір компоненттерін алып тастаймыз ба? Біз кейбіреулеріне 

басымдық беріп, бағалаудың кейбір компоненттерін алып тастаймыз ба? Бұл 

мысалдардың бірі.  

[45.22] 

Бұл көбінесе қайта қарастырып бөлу болғанымен, біздің бағдарламамыз 

қандай болатынын алдын-ала ойластырамын. Мен егжей-тегжейлерін 

зерттеймін, бірақ қысқаша айтсақ, біз студенттерге пайда әкелетін кері 

байланыс деңгейін сақтауға тырысамыз, сонымен қатар бізге мұғалім ретінде 

тым қиын болмау жағын да ойластырамыз. Бірақ сонымен бірге біз курстың 

қатаңдығын жоғалтқымыз келмейді, түсінесіздер ме, біз тек уақытты үнемдеу 

үшін маңызды нәрселерді қиып тастай алмаймыз. Мәселе әлі де шешілмеген, 

курста белгілі бір қатаңдық сақталуы керек және біз мұны орындаймыз. 

Шынын айту керек, біз студенттерімізден көп нәрсе күтеміз. 

Тек нәтиже қандай болуы керек екендігіне қатысты емес, сонымен бірге олар 

сол нәтижеге қалай жетуі керек, сол маңызды. Әрине, мен осында бірнеше рет 

айтқанымдай, мұның бәрі кері байланысымыздың сапасын сақтауына 

бағытталады. Біздің ұсынысымыздан студенттер пайда көргеніне көзімізді 

жеткізу үшін, яғни оларға өздерінің даму жолындағы мақсаттарына жетуге 

көмектесу үшін. Сонымен, мен өзіме берілген уақыттан сәл асып кеттім деп 

ойлаймын. Мен осы жерде тоқтап, Кэриге сөз кезегін беремін. Ол келесі 

спикерімізді таныстырады деп ойлаймын.  

 

[46.35] Кэри Пичински: 



Рахмет, Шейн. Жақсы, осы курсқа шолу жасап шыққаныңызға және осы 

курсқа жетекшілік барысында қалай барлығын алып жүргеніңізді айтып 

бергеніңізге рахмет. Студенттердің жоғары дараланған ортада білім алуы мен 

оларды қолдаудың тепе-теңдігін сақтауға қалай тырысып әрекет 

жасайтынымызды, сонымен бірге мен презентация басында айтып өткен 

университеттің қарқынды өсуін ескеру керек. Сонымен осы тақырыпты 

жалғастыру үшін Керк Петерсонды таныстырғым келеді. Ол Шейн жаңа 

айтқан барлық нәрсені басынан өткеріп жүрген оқытушы, сонымен қатар 

презентация басында айтқан педагогикалық принциптерді студенттерге 

арналған риторика мен жазудың бөлек бір курсын, жеке және академиялық 

дауысты дамытуға қолдау көрсеткен курсты, құру үшін қолдануға өте ынталы.  

 

[47.30] Керк Петерсон:  

Рахмет, Кэри. Бүгін бізбен бірге болғандарыңызға және НУ-нің Академиялық 

жазу орталығының Жазу жайлы Әңгіме атты алғашқы симпозиумға 

қатысқандарыңыз үшін рахмет. Бұл өте қызықты. Бүгінгі менің мақсатым - 

колледж/университеттегі жазу сабақтарындағы мета-тұжырымдамаларды 

өзімнің философиямды қалыптастыруға және оны іс жүзінде қолдануға 

қатысты өзімнің тәжірибеммен бөлісу болмақ. Біздің қарастыратынымыз – 

Кэри бүгін біздің жазу мәдениеті туралы айтқан көптеген нәрселерімен 

байланысты тәсілдер, оған қоса, Шейн қозғаған біздегі бар мәселелер, 

жұмысымызда көздеген нәтижелер. Сонымен, экранымды сіздермен бөлісейін 

де, бастайын. 

Сонымен, мен айтқанымдай, менің мұндағы үлесім негізінен біз белгілі бір 

философияларды қалай қолданып, оларды іс жүзінде қалай қолдана 

алатынымыз. Мақсат – жұмысымыздың басты мақсаты, принципі, негізгі 

философиясы болып табылатын студенттердің тәжірибесін бөліп көрсету. 

Менің ойымша, бұл «Риторика және академиялық жазу» атты оқудың бірінші 

жылындағы курсында өте маңызды, өйткені, біз айтқанымыздай, бұл көпір, біз 

студенттердің жазуды үйренудің алдыңғы тәжірибелеріне сүйене отырып, 

оларды алға жылжуға дайындаймыз. Біз оларға тұрақтылық қалдыру үшін 

дамуға, деңгейлерін көтеруге мүмкіндік береміз. Студенттердің мансаптық 

өсуіне сенімді перспектива беретін стратегиялар, риторикамен өзара 

әрекеттесу тәсілдері және жазу процесі. Сонымен мен бүгін өзімнің 

тәжірибелеріммен және философияммен, сондай-ақ колледждің бірінші 

курсында жазуды үйрету тәжірибеммен бөлісемін. Менің айтайын дегенімнің 

көбі НУ-дегі риторика мен композицияны оқыту тәжірибеммен байланысты. 



Кэри айтқандай, біздің ұжымға қосылғаннан бері мен осыған баса назар 

аудардым. Мен тек осы курсты ғана оқытып жатырмын. Бір семестрде үш 

секция. Сондықтан мен студенттердің қажеттіліктеріне сүйеніп, оларды 

қызықтыруға мүмкіндігім бар екенін сезіндім. Осы жайлы мен бүгін бөлісемін, 

бірақ мен ұсынатын тұжырымдамалар колледждегі кез келген бірінші курстық 

жазу оқытушысы үшін студенттерге күрделі академиялық жазу процесін 

ұйымдастырудың негізгі мәселесін шешуге пайдалы болады деп ойлаймын. 

Студенттер сіздерге келгенде, оларды өздерінің бүкіл университеттік 

тәжірибелерінде, содан кейін өз пәндерінде, одан әрі қарай өмірлеріндегі 

мансап жолында жазуға дайындау үшін. Бастамас бұрын, мен бүгін айтқым 

келетін көп нәрсе студенттермен, сондай-ақ бұрынғы және қазіргі кездегі 

әріптестеріммен ынтымақтастықтың нәтижесі екенін мойындағым келеді. 

Сондықтан бұл менің бүгін айтқым келетін нәрселерге сәйкес келеді, яғни біз 

студенттер ретінде, нұсқаушылар ретінде, жазушылар ретінде, оқытушылар 

ретінде не істесек те, вакуумда алға жылжу мүмкін емес, ниеттенбей алға 

жылжу мүмкін емес. 

 Бұл менің айтайын дегеніме өте жақсы сәйкес келеді. Менің бүгінгі панельдік 

сессияға қосқан үлесімнің алғашқы қадамы. Сонымен мен жазуды оқытудың 

екі негізгі тұжырымдамасы менің оқыту философиямда және менің 

тәжірибемде қалай орталықтандырылғанын талқылаймын. 

Метаконцепциялардың мұндай түрі, жазудың бұл тұжырымдамалары біздің 

Академиялық жазу орталығы арқылы, әсіресе, алғашқы кезеңдегі жазу 

сабақтарында НУ-да іске асырмақ болған мақсаттарға, философия мен 

мәдениетке қатысты. Алдымен, егер сіз жалпы осы негізгі тұжырымдамаларға, 

ұғымдарға қызығушылық танытсаңыз және олар студенттердің белсенділігін 

қалай дамытып, сіздің педагог ретіндегі философияңызға өз үлесін қосуы 

мүмкін болса, мен Адлер-Касснер мен Уордлдың «Білетінімізді атау: зерттеу 

жазудың бастапқы тұжырымдамалары» деп аталатын кітабын ұсынғым келеді. 

[52.22] 

Осы екі негізгі ұғымдар менің не туралы айтатынымды анықтайды. Оларды 

талқылап, содан соң осы ұғымдарды іс жүзінде қалай жүзеге 

асыратындығымды айтамын. Бұл кітап мета-концепциялар сериясын ұсынады. 

Олар көп, шын. Кітаптың мәні мен маңыздылығы - онда жазудың белсенді 

функциялары көрсетілген. Сонымен қатар бұл зерттеуші-студентерге өте 

қолайлы, өйткені осы мета-концепциялар мәтінінде көрсетілген көптеген 

зерттеулер қысқартылып жазылған. Күрделі ұғымдарды түсіндіру үшін тек 

бір-екі бетте жазылған. Егер  осы ұғымдарды талқылау барысында, олар 

сіздерді қызықтыратын болса, онда мен сіздерге осы кітапты оқуды ұсынамын, 



ол презентациямның соңында библиографияма енгізілген. Менің ойымша, 

жаңа академиялық жазушыларды шақыру мен процесте толықтай қатысуды 

бастау үшін ең пайдалы екі тұжырымдама: жазу - бұл риторикалық және 

әлеуметтік іс-әрекет; жазу - бұл білім қалыптастыру әрекеті. Оқу материалын 

меңгеруге көмектесу, тапсырмалар беріп тәжірибе қамтамасыз ету арқылы 

біріктірілген және контексттелген бұл ұғымдар кеңістік құра алады. Кеңістік 

дегенімде студенттер формальды жазу тапсырмаларына негізделген тәсілдер 

шеңберінен шығып, өздерін жазушы ретінде көре алатын мәдениетті 

айтамын. Олар жаңа идеялар туғызатын және кеңірек пікірталастарға үлес 

қосатын белсенді агенттерге айналады. Бұл слайдта мен философиядан 

практикаға өту кезінде нақты негізгі концепцияларды контексттеуді қалай 

жүзеге асыруға болатындығыма тоқталдым. Мен әр концепцияны 

(тұжырымдаманы) кең мағынада түсіндіремін, содан кейін олар менің 

курсыма қалай әсер ететіндігі туралы айтамын. Осыны іс жүзінде қолдана 

отырып, студенттер тікелей жұмыс істей алатын қол жетімді оқу 

артефактілеріне  осы іргелі тұжырымдамаларды нақтылап келтіремін. Осыдан 

кейін мен колледж студенттерінің жазу сабақтарында осы тәсілдердің 

нәтижелерінің негіздемелерін талқылаймын. Мұның бәрі Шейннің қойған 

кейбір сұрақтарына қалай жауап беретінін талқылай отырып, кең ұғымнан 

нақтыға ауысуға көмектеседі деп үміттенеміз. 

Жазу - әлеуметтік және риторикалық іс-әрекет екендігін қарастыру  үшін 

Кевин Розеннің дәйексөзінен бастағым келеді. Осы туралы Кэри панельдің 

басында айтқан, бұл біздің жұмысымыз үшін өте маңызды. Сонымен, мен 

сіздерге осы дәйексөзді оқып берейін, өйткені онда мәтін көп. Болжалды 

аударма: «Жазу жазушының басқа адамдармен байланысуына мүмкіндік 

береді, бірақ жазудың әлеуметтік табиғаты жазушылар ойлайтын және тікелей 

жазуға тартылатын адамдар шеңберінен шығады. Оған сонымен қатар 

жазушылар аудиторияның қажеттіліктерін шешкен кезде қарым-қатынас 

жасайтын жанрларға, құралдарға, артефактілерге, технологиялар мен 

орындарға әсер еткен сансыз адамдар кіреді» (Рузен, 2015, 18-бет). Менің 

ойымша, менің тәжірибеме сүйенсек, студенттерді академиялық жазуға 

үйретудің бастапқы кезінде және алшақтықты жоюдағы ең маңызды алғашқы 

қадам, Шейн айтқандай, біз студенттерге жазу бойынша алған алдыңғы 

білімдері мен әртүрлі пәндер бойынша орындайтын жұмыстары арасындағы 

алшақтықты жойып, көпір болып саналамыз және осының бәрі студенттердің 

«жазу - жалғыздықта болатын іс-әрекет» деген ойдан аулақ болуына себеп. 

Яғни, бір жерде бір уақытта болатын нәрсе емес, тек мәтін құру мақсатында 

мәтін құруға бағытталған нәрсе емес. Студенттерді жатақханадағы 

кереуеттерінде ноутбуктың алдында бүкірейіп, жазуды тапсыру мерзіміне үш 



сағат қалғанда, дәл осы жерде жазу әрекеті өтеді деген жалған түсініктерінен 

алшақтату, айыру. Жазуды әлеуметтік риторикалық іс-әрекет ретінде көру 

және соған студенттердің назарларын аудару олардың қозғалуына түрткі 

болады. Біз оларды жазба туралы, процесс туралы әңгімеге тарта аламыз, 

сонымен қатар оларды жазудың қоғамға қызмет ретіндегі рөлі туралы әңгімеге 

де тарта аламыз, әлеуметтік бірлікке үлес ретіндегі жазу туралы әңгімеге. Біз 

білетіндей, аудиториядағы әңгіме алмасу идеялары риторикалық жазу идеясы 

үшін соншалықты маңызды, сондықтан да олар түбінде әлеуметтік болып 

саналады. Сонымен қатар, әлеуметтік тиістілік және ұғымдар мен мақсаттар 

туралы ортақ түсінігі бар қоғамдастық сезімі де маңызды. Бұл қоғамдастықта 

әркім басқа жазушылар жасаған құралдар мен стратегияларға бірдей қол 

жеткізе алады. Оған студенттің еркі мен оның осы стратегиялар мен 

тәжірибелерді кеңейтуге қосқан үлесін мойындау, содан кейін оларды 

қоғамдастық алдында есеп беру қажеттілігі туралы хабардар ету кіреді. 

Студенттерді академиялық жазушылар қауымдастығына шақырғанда, бұл 

қауымдастық оларға процеске қатысуға мүмкіндік береді және академиялық 

жазу дағдыларын дамытудың ауыр жұмысына кіріскен кезде оларға қолдау 

сезімін береді. Ең болмағанда, менің тәжірибем бойынша, өздерін үлкен 

әлеуметтік бірліктің бөлігі ретінде көруге мүмкіндік беру – өте маңызды. Ал 

әлеуметтік бірлік дәл сол оқу мақсаттарына бағытталуы керек. Осылайша, бұл 

студенттерге өз жазбаларының құндылығына формальды тапсырмаларды 

орындау үшін белгілі шеңберден шығатын, ерекше шешім контекстінде 

идеялар туғызатын және іске қосатын машина ретінде назар аударуға 

мүмкіндік береді. 

[57.45] 

Сонымен біз мұны қалай жасаймыз? Осы идеяны, осы тұжырымдаманы қалай 

қолданамыз және оны студентке жазушы ретінде өз пәндері бойынша оқып 

алға жылжуға пайдалы қадам ретінде қалай ұсынамыз? Мұндағы шешуші 

мәселе - дискурсивті қоғамдастық құру. Менің ойымша,  жазу - бұл әлеуметтік 

және риторикалық әрекет. Білуімше, бұл жұмыс істейді. Бұл олардың курста 

қалай жазатындығын және осы ситуациялық алмасу барысында қаншалықты 

құнды болатынын анықтайтын өте пайдалы әдіс. Дискурсивті қоғамдастық 

тұжырымдамасының жазуға үйрету педагогикасына енген кезінен бастап 

оның әртүрлі сындары және табыстары мен кеңейтілулерін мойындай отырып, 

мен студенттердің дискурсивті қоғамдастық ұғымын қарапайым мағынада 

контексттеуіне назар аударамын. Мен оларға жеңілдетілген анықтама беремін, 

1990 жылғы лингвист Джон Суэйлдің ерте сипаттамасына негізделген 

анықтаманы егжей-тегжейлі сипаттаймын, ол содан кейін 1998 жылы қайта 



қарастырылып кеңейтілді. Сабақтың мақсаты үшін,  дискурсивті 

қоғамдастықтың бөлігі ретінде студенттер үшін, өзім үшін, мұғалімдер үшін. 

Дискурсивті қоғамдастық деп ортақ мүдде, ортақ мақсаттарға ие адамдар 

тобын айтады, біздің жағдайда ортақ жанрмен байланысты адамдар тобын. 

Кэри айтқандай, бұл жанр әуел бастан-ақ, біз студенттерге университетте 

оқитын алғашқы жазу курсының алғашқы күнінен-ақ айқын болды. Бұл 

қойылған мақсаттарға ұжыммен жету үшін құндылықтар жиынтығы мен жаңа 

ортақ білімді мойындаған жанр. Слайдта дискурсивті қоғамдастықты 

бейнелеуге жалпы көзқарас көрсетілген. Шындығында, оны кез-келген 

дискурсивті қоғамдастықты визуалды түрде көрсету үшін пайдалануға 

болады. Осы слайдта мен «Риторика және академиялық жазу» курсының 

дискурсивті қауымдастығын бейнелеуге қолдандым. Міне, қызығушылық, 

жанр, иә, риторикалық жазу. Барлығымызды ортақ мүдде қаншалықты 

біріктіретіні айқын болады. Біздің мақсаттарымыз - тиімді жазбаша қарым-

қатынас, сыни тұрғыдан ойлау, дәлелді талаптар келтіру  және Кэри мен Шейн 

айтқанның бәрі. Ең бастысы, мұндағы құндылықтар академиялық адалдықпен, 

жауапкершілікпен бейнеленуі керек ... Мен үшін құндылықты белгілеу 

тұрғысынан ең маңыздысы - біздің дискурсивті қоғамдастықтың 

құндылықтары ретінде ынтымақтастық пен қолдауды көрсету. Мен бұл 

туралы кейінірек айтамын. Сонымен, менің ойымша, өте пайдалы деп 

санайтыным, Шейн біз жасаған жұмысты анықтау тұрғысынан сөйлеген 

сөзінде, оның басқа курстардан қандай айырмашылығы бар екендігі, бұл шын 

мәнінде дискурсивті қауымдастықтағы ортақ тіл концепциясына сүйенеді. 

Мұнда біз белгілі бір дискурсивті қоғамдастықта атқаратын жұмысымызға 

қажетті негізгі терминдерді, негізгі сөздерді тұрақты түрде ұсына, қайталай 

және анықтай аламыз. Сондықтан мен дискурсивті қоғамдастықтың осы 

концепциясын, бірінші кезекте, курстың алғашқы күнінде енгіземін, ал содан 

кейін біз бұл туралы сөйлесеміз, анықтамасын береміз, анықтаманы 

қарастыруын сұраймын, содан кейін біз жалпы идеясын талқылаймыз. Мұның 

бір бөлігі - студенттерден академиялық кеңістіктен тыс жағдайға байланысты 

анықтаманы қарастыруды сұрау. Біз әуесқой клубтар туралы және олардың 

дискурсивті қоғамдастық бола алатындығы туралы айтамыз. Фандомдар, 

спорттық командалар және талқылау жалғасқан сайын тізім көбейеді. 

Мәселенің мәні, олардың өмір бойы көптеген дискурсивті қоғамдастықтардан 

өте алатындығын және өтетінін, шын мәнінде, бұл кез-келген уақытта 

болатынын түсіну керек. Осылайша, бұл дискурсивті қоғамдастықтар үшін 

олардың ортақ қызығушылықтары, мақсаттары, құндылықтары мен тілдері 

олардың таңдаған мамандықтары, оқу бағыттары немесе академиялық 

пәндермен байланысты қандай болуы мүмкін екенін талқылауға мүмкіндік 



береді. Одан кейін, мен оқытудың нәтижелері мен жалпы мақсаттарын, 

курстың саясатын және ортақ құндылықтарды көрсетуге көшемін және мен 

курстың тақырыбын қолданамын. Ортақ тілдің концепциясын көрсету үшін 

«Риторика және академиялық жазу» курсының атауы ғана керек, және осыдан 

түйінді сөздерді құрастыру процесі басталады, оны мен бүкіл семестр бойы 

жалғастырамын. Ол туралы кейінірек толығырақ айтатын боламын. Менің 

ойымша, мұғалімдер, студенттер үшін жақсы нәрсе – ол дискурсивті 

қоғамдастық ұғымын есікті жауып, сабақ бастала салысымен ұсыну. Содан 

кейін сол бірінші күні «жалықтырып жіберетін», бірақ өте қажет оқу жоспары 

/ силлабустың презентациясын жасау. Оқу бағдарламасы оқытудың белсенді 

артефактіне айналады, солай, біз оны жай таныстырып қана қоймаймыз, біз 

оқу бағдарламасын дискурсивті қоғамдастық құру үшін қолдана аламыз, 

сондықтан, мен білмеймін, сабақтың басында осы үшін 15 минут арнағанда 

уақытты жоғалтқандай сезім болмайды. Бұл жерде дискурсивті қоғамдастық 

тұжырымдамасының контексттелгендігі және студенттерге ерте 

ұсынылатындығы туралы ғана емес, сонымен қатар бірінші оқу жылындағы 

жазбаша курс үшін дискурсивті қоғамдастықтың дамуы қалай көрінуі мүмкін 

және студенттерді жазу процесі кезінде, бүкіл семестр бойында осы 

қоғамдастыққа қосылуға қалай шақыруға болатыны туралы әңгімелесу 

пайдалы болуы мүмкін.  

[1.03.26] 

Колледждің бірінші жылында жазатын дискурсивті қоғамдастықтар арасында 

жанр және оқу нәтижелері сияқты ортақ қызығушылықтарды ортақ мақсат 

ретінде білу және қарастыру өте маңызды. Бұл, әсіресе, студенттерге жазудың 

алғашқы негізгі нұсқаулары мен осы жаңа оқу жағдайында істеу керек басқа 

да жұмыстарды ажырата білуге көмектеседі. Сонымен, біз өзіміз көргендей, 

біз Риторика және академиялық жазу курсының оқытушылары ретінде үнемі 

бейімделіп келген кейбір мәселелерді қарастырамыз, бұл «алшақтықты 

жоюға» бағытталған өтпелі курсқа біз «адамдарды шақырамыз, бірақ біз 

оларды тұрақты дағдылармен шығарып салуымыз да керек». Бұл бұрын 

алынған білімге негіз бола отырып, жазу процесіне тереңірек араласуды 

қалыптастырып қана қоймай, сонымен қатар курстың қызығушылықтары мен 

мақсаттарын деңгейдің көтерілуінің бір түрі ретінде қарастыруға мүмкіндік 

береді, бұл менің ойымша маңызды. Бұл студенттердің академиялық мансап 

жолында басқа дискурсивті қоғамдастықтармен үзіліске дайындық. Менің 

тәжірибем бойынша, бұл оқытушыларға қайтып оралып, қате түсініктерді 

жоюға көмекші бола алады. Естеріңізде ме? Шейн айтқан тағы бір мәселе 

студенттердің игеруі қажет жаңа жазу стратегияларына қатысты. Мысалы, 



менің тәжірибеме сүйенсек, риторикалық тәсілдер студенттер үшін белгісіз, 

жаңа болуы мүмкін, немесе, ең болмағанда, олардың риторикалық тәсілдерді 

қалай орналастыратыны. Сонымен, егер біз бұл тұжырымдамаларды 

қызығушылықтар мен мақсаттар ретінде, атап айтқанда, олар енді кірген 

дискурсивті қоғамдастық үшін ұсынатын болсақ, осы жаңа коммуникация 

түрлерін бейімдеу және қарастыру, олардың алдыңғы жазу бойынша оқудан 

алынған тәжірибе мен дағдылардан бастап, олар қызығушылық танытқан жаңа 

мақсаттар мен жаңа мүдделерді де бейімдеу үшін кеңістікті анық ажыратуға 

болады.  

Енді мен ортақ құндылықтар және олардың атқара алатын рөлі туралы айтуға 

көшкім келеді. Мен айтып өткен дискурсивті қоғамдастықтағы 

ынтымақтастық пен қолдауға ортақ құндылық ретінде қарасақ, ол жазудың 

риторикалық және әлеуметтік аспектілеріне баса назар аударады. Ол 

студенттерді семинарға бір-біріне кері байланыс беру және олардың топтық 

талқылауға қосқан үлесінің негізділігі туралы түсінік беру арқылы 

дайындайды. Мұнда ынтымақтастық пен қолдау дискурсивті қоғамдастықтың 

құндылығы ретінде әлеуметтік келісімшартқа айналады. Менің тәжірибеме 

сүйенсек, осылайша идея алмасу кезінде ынтымақтастық туралы үнемі еске 

түсіру, түбінде, өзара тығыз байланыс туғызады. Студенттер өз курстастарына 

белсенді түрде көмектесе бастайды. Студенттермен жұмыс тәжірибем 

бойынша, студенттердің курсқа қатысуын семинарлар, өзара бағалау, 

пікірталастар арқылы ұйымдастыру осындай жан-жақты жауап беруге 

шынымен бастамашы бола алады. Онлайн-форумдар мен жауаптар, 

сыныптағы пікірталастар болсын, шағын топтардағы семинарлар, әсіресе, 

өзара бағалау, оның өте тиімді екенін көрдім. Студенттер арасындағы өзара 

бағалауға жүгінген кезде біз осы әлеуметтік келісімшартқа, ортақ құндылыққа 

қайта оралғанымызды түсінеміз. Жалпы алғанда, бұл бағытталған байланыс 

формасын құру, яғни студенттердің өздері мен студенттер мен мұғалім 

арасындағы қарым-қатынас. Менің тәжірибем бойынша, бұл форма өзара 

жетістік деген ұғымға көбірек сәйкес келеді.  

[1.07.10] 

Оқытушы ретінде, мен дискурсивті қоғамдастығындағы ортақ тіл ұғымына 

көбірек көңіл бөлу студенттердің курстың негізгі ұғымдары туралы түсінігін 

жетілдіріп қана қоймай, сонымен қатар студенттердің өзара қарым-

қатынастарын және студенттер мен мұғалім арасындағы қарым-қатынасты 

жақсартады деп таптым. Бұл құндылықтар туралы әңгіменің жалғасы, бірақ біз 

мұнда нақты тілді, түйінді сөздерді, түйінді сөздер ретіндегі ұғымдарды 

қарастырамыз. Кері байланыс немесе жетекшілік туралы сұраныстар жеңілдей 



түседі, ал бұл кері байланыстың тиімділігін арттырады. Бағалауды басқару да 

жеңілдей түсті. Мұнымен біз бәріміз де күресеміз, бағалар туралы түсініктеме 

сұрау да азайды. Менің тәжірибем бойынша,  мен жалпы ортақ тілге, 

концепциялардың түйінді тұжырымдамасына көбірек ұмтылған сайын, негізгі 

тапсырмалар үшін бағалар мен кері байланыс кейінге қалдырылған жағдайлар 

көбейді, олар жалпы азайды. Сондықтан бұл мен үшін эволюция болды. Ой 

жүгіртетін болсам, маған тілді, соның ішінде менің барлық ресурстарымды: 

жазу практикасын, тапсырмаларды, нұсқаулықтарды, сабақтарға арналған 

кеңестерді қабылдау оңай болды... Мен олардың студенттер үшін нақты және 

дәйекті түрде анықталғанын қалыпты деп қабылдадым. Мысалы, жазуға 

үйрету кезіндегі қолдау көрсету стратегиясында жазу процесінің 

тұжырымдамалары мен элементтерінің функциялары түсінікті болды деп 

ойлайтынмын, тек мен оларды ұсынған кезде түрлі анықтайтын сұрақтар 

алғанға дейін. Олардың бәрін қайталап айту - біздің жұмысымыздың маңызды 

бөлігі болып табылады. Содан соң тұжырымдаманың мазмұнын еске түсіруге 

тырысып, алаңдап тұрған студенттерді көру. Мен әдеттегі түйінді сөздерді 

қолдануға ниет білдіріп, дискурсивтік қоғамдастықтың ортақ тіліне сүйенуді 

шештім. Қиын жұмыстың мағынасы осында жатыр, иә. Концепцияларға 

сілтемелер қалай қолданылатынының дәйектілігі, түйінді сөздермен өзара 

әрекеттесу заңдылығы және жазу барысындағы әр түрлі тақырыптар арасында 

байланыс орнату туралы ойлану. Сондықтан мен әрдайым курстық 

материалдардағы түйінді сөздерді бөліп алып, пікірталастарда, оқулықтарда 

және біз ұсынатын ресурстардың барлығында осы кілт сөздерге сілтеме 

жасаған кезде мұқият болуға шешім қабылдадым. Сонымен, мен осы 

материалдар мен ресурстардың барлығын ретке келтіргеннен кейін, 

концепция туралы түйінді сөз ретінде ауызша айтқан сайын ерекше хабардар 

боламын және осындай кездерде метакомментарийді қолданар едім. Мен 

талқылауда немесе оқу процесінде пайда болған сөзге баса назар аударар едім, 

«А, тағы да бұл сөз» деген сияқты сөздер айтар едім. Мен: «Жарайды, балалар, 

мұны естуден жалығатын боларсыздар. Бұл әрқашан да назарымызда тұрады, 

өйткені бұл маңызды, иә». Осы сәтте біз бұл сөзді және оның қайта туылуын 

ерекше атап өтеміз. Біз студенттен түйінді сөзді сипаттауды, сынып үшін 

түйінді сөзді анықтауды сұраймыз, айтамыз. Егер сіз мұны бір семестр бойы 

жүйелі түрде жасасаңыз, онда бұл оларды процеске тартып қана қоймай, 

өздеріңіз білетіндей, бізге ортақ мақсаттарға жету үшін бір-бірімізбен қалай 

байланыс жасайтындығымызға байланысты дискурсивтік қоғамдастық 

ретінде бізге берік бірлік береді. Сонымен қатар, мен бір маңызды нәрсені 

айтқым келеді: бұл қарым-қатынасқа тікелей әсер етіп қана қоймай, сонымен 

бірге студенттерге осы рекурсивті жазу процесіне, рекурсивті жазу процесінің 



тұжырымдамасына бейімделуге мүмкіндік береді, өйткені түйінді сөздердің 

өздері артефакт болады. Бұл түйінді сөздер осы концепцияларды білдіретін 

оқыту артефактілеріне айналады. Осылайша, олар дискурсивтік 

қоғамдастықтың ұжымдық меншігіне айналады, ал студенттер оларды 

«өздерімен бірге алып» жүре алады және орындарын ауыстыра алады, 

сонымен қатар жазу барысында қажет болған жерде қолдана алады. Ортақ 

тілді осылайша қарастырғанда, ол студенттерге таныс болмауы мүмкін осы 

рекурсивті жазу процесінде қажет навигация құралдарын беретінін 

анықтадым. Мен қолданатын осындай негізгі тұжырымдау мен қайталаудың 

негізгі мысалы - метатану концепциясы. Осылайша, біз мұны біздің 

дискурсивтік қоғамдастыққа «ойлау туралы ойлау» ретінде көрсеттік және 

оны дискурсивтік қоғамдастық ретінде өзіміздің ортақ мүдделеріміз үшін 

«жазу туралы ойлауды ойлау» ретінде қолдандық. Сонымен, бұл біз үшін 

ортақ тілдің маңызды бөлігі ретінде позициялау мен метатанудағы шешуші 

сөз. Студенттер өздерін тек дискурсивті қоғамдастықта ғана емес, сонымен 

қатар өздерінің рекурсивті жұмысының бел ортасында да орналастыра алады. 

Мен өзімнің философияма үлкен үлес қосатын келесі іргелі тұжырымдамаға 

ауысқым келеді. Және бұл «жазу - білім жинақтау әрекеті». Ол өте қарапайым 

болып көрінетін құндылық туралы айтады. Осы тұжырымдаманы өздеріңіз 

зерттегендеріңізді қалаймын. Менің ойымша, бұл PowerPoint файлы Кэридің 

презентациядан кейін чатта сілтеме қалдыратыны туралы айтқан 

ресурстарында қол жетімді болады деп ойлаймын. Осы негізгі 

тұжырымдаманы, білімді жинақтау әрекеті ретіндегі жазудың идеясын 

қарастыру студент үшін мүмкіндік туғызып және белгілі бір мағынада 

мұғалімге жазудың соңғы өнімі мен жазушы үшін белсенді түрде не құра 

алатындығы арасындағы айырмашылықты еске түсіреді.  

[1.12.19] 

Сондықтан колледждің бірінші курсында жазуға үйретудің бұл тәсілі 

студенттердің жетістіктеріне көптеген жағынан ықпал етеді. Сонымен, ең 

айқын мағынада, жазу концепцияларын кең таралған нанымнан аулақ ұстауға 

көмектесе алады: жазған кезде біз бұрыннан бар идеяларды ашамыз деген, 

оған қоса мәтінді құрастыру, ұсыну немесе есеп беру, тіпті талдау жүргізу тек 

қолда бар білім негізінде болады деген. Жазуға білімді жинақтау іс-әрекеті 

ретінде баса назар аударудың нәтижесінде: өз идеяларын басқалардың 

идеяларымен белсенді синтездеу - бұл көбінесе және шын мәнінде жаңа 

идеяларды немесе көзқарастарды,  оқудың жаңа жолдарын немесе түрлерін 

қалыптастыруға әкелетін дәлелді тұжырымдар жиынтығы. Бірақ мен осы 

философияның басқа мағынасын қалай қолданатыным туралы және оның 



студенттік жазушыларға тезірек білім алуына көмектесетін бейресми жазудың 

күшіне қалай қолданылатындығы туралы айтқым келеді. Сонымен мұндағы 

білімнің жинақталуы жазу процесі туралы метакогнитивті ойланумен және 

өзара қарым-қатынас түрімен байланысты. Оқушыларға бағыт-бағдар беру 

және сана-сезімін немесе олардың жазушы ретіндегі жеке тұлғасын 

қалыптастыру үшін жасалған. Көбіне олар бізге оқудың бірінші жылында 

келгенде, колледж деңгейінде академиялық жазуды алғаш орындағанда, олар 

әлі жазушы ретінде өзіндік жеке тұлғасын қалыптастырып үлгермегендіктен, 

«мен қандай жазушымын?» деген сұрақ қоя бастайтындай мүмкіндіктері 

болмады. 

Бұл философияның колледждің бірінші курсындағы жазу сабақтарымда 

жүзеге асырылуын қамтамасыз ету үшін мен рефлексивті жазу түрлерін 

қолдандым, бұл студенттерді шын мәнінде бұрынғы тәжірибе мен 

еңбекқорлықтың нәтижесінде алған білім деңгейі мен жазу дағдыларын тануға 

шақырды. Сонымен қатар, бұл рефлексивті тапсырмалар студенттерді жазу 

процесіне деген жеке көзқарастарын ойластырып қарастыруға итермелейді. 

Олар оқырмандар, жоспарлаушылар, композиторлар, рецензенттер және 

редакторлар сияқты тенденциялар туралы ойланады. Осылайша, барлық 

жаттығулар жазу процесінің журналын құрайды. Демек, бұл ортақ тапсырма, 

және олар оны семестр бойы орындайды. Шынында да, бүкіл семестр бойы. 

Бастапқыда жазу процесінің журналы сияқты тапсырманы әзірлеудегі менің 

негізгі мотивациям студенттерге «туа біткен жазушы» тіркесінің мән-

мағынасын тұжырымдауға көмектесу болды. Сондықтан мен студенттердің 

барлық жерде ертерек жазылған жұмыстарымен келуін жиі кездестіремін: 

«Жазушылар болып туады, ал мен жазушы емеспін». Мен олардың ойлану, 

рефлексиялық іс-әрекет арқылы жазудың, басқалар да сияқты, мақсатты 

жұмыс екенін түсінгендерін қалаймын. Содан кейін олардың жазушы ретінде 

кім екенін түсіну - бұл жазуды жетілдіруге және тұрақты жазушылық іс-

әрекеттер мен процестерге араласуға бағытталған маңызды қадам. Жазу әлі 

күнге дейін осы мақсатқа қызмет етеді, бірақ қазір олар бәрін сүзгіден өткізіп 

жатыр, олар мета-танымды, процестер мен мәселелерге деген мета-когнитивті 

тәсілді шынымен ерекшелеу үшін бұралуда. Сонымен мен жазу процесі 

журналының барлық он кеңесін қазіргі формада қамтитын оқу артефактілерін 

қалай ұсынғаныма көшемін, өйткені мен оларды өз сабағымда жалпы жазу 

журналы ретінде ұсынамын. Сонымен қатар олар Кэри сілтемесін қалдырған 

симпозиум қатысушылары үшін қол жетімді материалдарға қосылады. Мен 

олардан орындауды сұрайтын рефлексивтік тапсырмаларды қалай 

ұйымдастыратынымды көргім келеді және мен бұны үш жағдайда, тәжірибені 



тану жағдайында, бейресми практиканы және жеке процесті тану жағдайында  

жасаймын. 

Сонымен мен осыны қарастырып жалғастырамын. Осы слайдта, тағы да айта 

кетейін, сіздер бұл материалға симпозиумнан кейін немесе бүгінгі 

презентациядан кейін қол жеткізе аласыз. Мен бұл жерде бір жазбаның 

мысалдарын келтірдім және бұл жазба тәжірибені тануға баса назар 

аударатындығын көрсетеді. Осылайша, рефлексиялық тапсырмалар 

студенттерді білім деңгейлерін ойластырып қарастыру, сондай-ақ жақсарту 

бағыттары туралы хабардар ету арқылы жазушылық тәжірибелері туралы 

ойлану үшін осындай жұмыстарды жасауға ынталандырады. Бұл кеңестердің 

көпшілігінде жетекші сұрақтар бар, олар кем дегенде жанама түрде жазудың 

жұмыс екенін растайды. Осыған байланысты мақсатты түрде шешуді қажет 

ететін мәселелер туындайды. Мұнда келтірілген мысал журналға жазудың 

алғашқы кеңесінің мысалы болып табылады, және дискурсивтік 

қоғамдастыққа кіру, осының ертерек жасалуын сұрау курстан өз үміттерін 

белгілейтін студенттер  үшін ғана пайдалы емес, сонымен қатар оқытушылар 

үшін де маңызды ресурс деп санаймын. Өйткені сіз жетекшілік ететін 

дискурсивтік қоғамдастықтағы осы жаңа мүшелердің ұжымдық және жеке 

қажеттіліктерін шешуге мүмкіндігіңіз бар. 

[1.17.32] 

Мен олардың ойлануын сұрайтын екінші контекст - бейресми тәжірибелерді 

тану концепциясы. Мынау, міне, мысал. Оны мен сіздерге өз беттеріңізше 

оқуға мүмкіндік беремін, өйткені уақыт шектеулі. Ол сауалнамаға, осы 

сауалнаманың тұжырымдамасына негізделеді және оқушыларды дәлелді 

зерттеу эссесіне дайындау үшін сауалнама нәтижесіне негізделген 

зерттеулерге бағыттайды. Осылайша, бұл кеңес студенттерден ғылыми 

академиялық жағдайдан тыс зерттеулердің құндылығын ескеруді сұрайды. 

Мұндай кеңестерді негіздеу басында түсіну қиын болатын ұғымдарды жоққа 

шығарады және олардың бейресми қарым-қатынас сәттері туралы ойлауға 

мүмкіндік береді. Ставкалар аз болған кезде және, мүмкін, бұл оларға 

өздігінен келді. Осылайша, бұл бізді олардың жұмысын қол жетімді және 

практикалық тұрғыдан пайдалы деп қарауға мәжбүр етеді. 

Студенттерден рефлексиялық қызметпен айналысуды қалай сұрайтыным 

туралы айтатын соңғы контекст - бұл жеке процесті тану концепциясы. 

Сонымен мұнда ұсынылған кеңес студент алғашқы эссесін тапсырғаннан 

кейін ұсынылады. Сондықтан ол олардан барлық жағдайды, процестің 

барысын ой елегінен өткізуді сұрайды, бұл кеңестер... процеске қарсы 



жағдайлар мұны әрдайым жасай бермейді, сонымен қатар олар студенттерден 

процесстің белгілі бір сәтін ой елегінен өткізуді сұрай алады. Мұндағы идея - 

жазбаша рефлексивтік тапсырмалар студенттерге олардың жазу процесінің әр 

кезеңіне қалай жақындайтындығы туралы хабарлаудың жаңа түрін ұсынады. 

Біз бұл жерде маңызды тапсырманы орындайтынымызды түсіну. Жазу үрдісі 

барысында біз осы процеспен, атап айтқанда жазу процесі мен рекурсивті жазу 

процесімен өзара әрекеттесу бойынша озық тәжірибені дамытуға жеке 

көзқарастарымызды мойындауымыз керек. Бұл біздің дискурсивті 

қоғамдастық ретінде жасайтын жұмысымыздың негізін қалайды, өйткені ол ... 

жақсы, алдымен, оны қалай ұсынуға болатындығы туралы айтайын. Біз жеке 

болған кезде, мен әдетте студенттерге сабаққа әкелген режимдерінен ауысуға 

мүмкіндік беру үшін жазу процесі журналының кеңестерін сабақтың басында 

ұсынамын. Режимді ауыстырғанда - біз мұнда не істейміз - біз жазамыз. «Мен 

кіммін - мен жазушымын» деп ойланамыз. Осылайша, бұл оларға жазушының 

жеке тұлғасын құруға мүмкіндік беріп қана қоймай, оларды іс жүзінде сол күні 

дискурсивтік қоғамдастықта атқаратын жұмыстарға дайындауға мүмкіндік 

береді. Бұл сондай-ақ ... Кешіріңіз. Жалпы, бұл рефлексиялық жаттығулар өте 

жақсы қабылданады, және де мен кейбір студенттердің қатысу деңгейіне 

әрдайым таңданамын. Бұл жаттығулар аяқталғаннан кейін бағаланады және 

баға үшін олар соншама маңызды емес, бірақ сөздердің санына келгенде, мен 

өте ауқымды, үлкен жұмыстарды көрдім. Оларды ой елегінен өткізуге 

отырғанда, ойлар бірінен соң бірі келіп, жалғаса беретінінің мағынасы бар, ал 

мен кейбір шығармалардағы  сөздер санының аспандап тұрғанын көрдім. 

Пайдасын көріп бағалауына да таң қалдым. Қанша студенттер 

тапсырмалардың артықшылығын, практикалық пайдасын түсінеді, тіпті 

студенттер маған келіп, рефлексивті журналды өздерінің академиялық және 

жеке өмірінің басқа бөліктеріне енгізгендерін айтты. Бұл оқытушы үшін де 

маңызды, бұл оқытушы үшін жақсы ресурс, өйткені студенттер өздерінің 

жазушылық тұлғаларының конструкцияларын құрып қана қоймай, және сіз 

оны қадағалай аласыз, бұл бағалау материалының тағы бір түрі, бұл 

студенттерді осы концепцияларға қатыстыру және осы концепцияларды 

қабылдау тұрғысынан сіздің жетістігіңізді өлшеудің тағы бір әдісі. 

Қорытынды жазбада, мен олардан алғашқы жазбаларында жазу жайлы қалай 

ойлағаны және жазушы ретінде кім болғандығымен салыстыруды және 

курстың соңында өздерін қандай жазушы ретінде көретіндерін айтуды 

сұраймын. Менің тәжірибем бойынша, соңғы жазбадағы қолданылған тіл мен 

сілтемелер тек оқушыға ғана емес, мұғалімге де рефлексиялық жазу процесі 

олардың колледж деңгейінде академиялық жазу арнасында алға жылжуына 

қалай көмектескенін нақты көрсетеді. 



[1.22.02] 

Мен осы негізгі ұғымдар туралы ойлана отырып, ойыма орала отырып, 

аяқтағым келеді. Жазу - риторикалық және әлеуметтік іс-әрекет, және жазу – 

бұл білім жинақтау қызметі. Оған қоса, көзделген нәтижелер туралы да 

ойлаймын. Мен бұл ұғымдарды Кэридің біздің мәдениетіміз туралы және 

бағдарламамыздың қағидалары туралы айтқан сөздерімен, сонымен қатар 

Шейн біз үнемі бейімделетін мәселелер мен нәрселер туралы айтқанымен 

байланыстырамын. Осы екі шекті ұғымға ой жүгірту, менің жағдайымда, 

оларды менің жеке философиямда қолдану, содан кейін студенттерге 

практикалық түрде таныстыру бізге бірінші курста жазуды не құрайтындығын 

ойлауға мүмкіндік береді... Мысалы, негізгі мақсаттары жайлы. Мен үшін бұл 

студенттерге сәтті жазбаша коммуникация құру үшін тұрақты және 

кеңейтілген құралдар жинағын ұсыну. Мұндағы идея мен үміт басқа 

жанрларға, басқа дискурсивтік қоғамдастықтарға ауысуда жатыр. Дискурсивті 

қоғамдастықтың, рефлексиялық жазу және процестерді бейнелеу 

тұжырымдамалары олардың үйренгендерін қолдана алатындықтарын, өздері 

жасаған жұмыстарын әртүрлі пәндердің қажеттіліктері мен мақсаттарына, 

сондай-ақ мүдделеріне сай бейімделетін етіп өзгерте алатындықтарын сезінуге 

мүмкіндік береді. Мұндағы нағыз үміт - олар сабақта сол алғашқы бейресми 

хат арқылы алған білімдерін пайдаланатындығында. Бұл докторлық 

диссертация жазғанға дейін осы дағдыларды дамытады. Біз өзімізді, жазушы 

екендігімізді ойлауды жалғастырамыз, өз еркімізбен қатысуға шешім 

қабылдаған дискурсивті қоғамдастықтарға идеяларымыздың қосатын үлесі, 

осы дискурсивті қоғамдастықтарда қандай жауапкершілік бар екенін ойлауды 

жалғастырамыз. Соңында, бұл менің сабақтарымда жасаған жұмысым туралы 

ой жүгіртуге мүмкіндік болғанын айтқым келеді. Мен бұл мүмкіндікті 

бағалаймын және бұл сіздерге пайдалы болды деп үміттенемін. Бірақ, әрине, 

бәрі де оқытушылардың бейімделуіне байланысты. Мен үшін философияны 

практикаға бейімдеу және риторикалық коммуникация мен жазу процесінде 

жеке тұлғаға бағытталған тәсіл құруға қызмет ету студенттердің 

қажеттіліктеріне сәйкес үнемі дамып отырады, және де мен бұл үнемі болып 

тұратын маңызды нәрсе деп ойлаймын... Бұл дискурсивті қоғамдастықтың 

тағы бір артықшылығы. Сіз жай бөлек емес, қоғамдастықтың мүшесісіз ғой. 

Осылайша, ол ынтымақтастықты дамытуға, өз тәжірибелеріңізді және 

философияны практикада қолдану тәсілдерін дамытуға мүмкіндік береді. 

Әрине, оқу ортасы - бұл шексіз прогрестің жұмысы. Менің ойымша, уақытым 

бітті, сондықтан мен бүгін осымен аяқтайын. Бүгін қолданылған материалдар 

сіздер үшін қол жетімді болады, бірақ әзірге маған біраз нәрсені тез бітіру 



керек. Уақыттарыңызды бөліп, көңіл бөлгендеріңізге рахмет! Ал қазір менің 

бұрынғы студентім Диананы таныстыруы үшін сөзді Кэриге беремін. 

 

[1.25.25] Шейн Коутс: 

Маған араласуға тура келіп тұр, өйткені дәл қазір Кэриде интернет байланысы 

нашарлап қосыла алмай жатыр. Қосылы алды ма, жоқ па, нақты білмей 

тұрмын. Сонымен, мен оның атынан келесі спикерді таныстырғым келеді, бұл 

Диана. Білуімше, Диана Назарбаев Университетінің әлі тіркелмеген мамандық 

бойынша бірінші курс студенті. Ол шымкенттік. Сол қалаға баруға менде әлі 

мүмкіндік болмаған, бірақ мен ол жерге бір күні барғым келеді. Диана, мен 

өзіңе сөз беремін. 

[1.25.58] Диана Қарабекова: 

Рахмет! Бір секунд, мен өз презентациямды ашайын. Қайырлы таң 

баршаңызға! Мен Назарбаев Университетінің бірінші курс студентімін, қазіргі 

уақытта мамандық таңдау туралы әлі шешім қабылдаған жоқпын, бірақ 

«Әлемдік әдебиет, лингвистика және мәдениет» мамандығын алуды 

жоспарлап отырмын. Сонымен қатар, бұрын айтылғандай, 2020 жылдың 

күзінде мен профессор Петерсонның жетекшілігімен «Риторика және 

академиялық жазу» курсын оқыдым. Сондықтан мен профессор Петерсонның 

өзі ұсынған барлық тәсілдерді қалай қолданғандығы туралы студенттік 

тәжірибеммен бөлісе аламын. Менде онша көп слайд жоқ. Мен сіздермен 

бүгінгі презентациямның жоспарымен бөліскім келеді. Мен өз тәжірибемді 

мүмкіндігінше қысқаша қорытындылауға тырысамын. Біріншіден, бұл 

«Риторика және академиялық жазу» курсында ұсынылған стратегиялар мен 

тәсілдер және, мысалы, мен университетке түспес бұрын жазған академиялық 

жұмыстар арасындағы айырмашылықтар. Біз білетініміздей, мысалы, орта 

мектепте бізге негізінен стандартталған құрылымы бар және өз пікірімізді 

білдіретін эссе жазуды ұсынады, негізінен біз кейбір академиялық 

зерттеулерді немесе басқа жазу әдістерін қолданбаймыз, мысалы, қазіргі осы 

университеттегідей. Сонымен, мысалы, бүгін ... мысалы, күзде, «Риторика 

және академиялық жазу» курсында біз өзара бағалау сияқты жазбаша 

тәсілдермен таныстық, түсіндірмелі библиография жазуды және академиялық 

жұмыстарымызға енгізетін барлық дереккөздерді бағалауды үйрендік.  

[1.31.30] 

Мысалы, біздің сыныпта профессор Петерсон бізге жазу процесінің журналын 

жүргізуді ұсынды және әр апта сайын сол сабақтардан қалып қоймауға 



көмектескен жазбаша тапсырмаларын берді. Тағы бір айта кететін нәрсе, жазу 

процесінің журналы бізге өз дағдыларымыз туралы ойлануға көмектесті. 

Әсіресе, курстың басында және соңында, жазу дағдыларын қалай 

жетілдіргенімізді салыстыру үшін және курста алған тәжірибеміз туралы ой 

жүгірту үшін. Осы курстың қиын элементтеріне ауыса отырып, мен бұл алты-

жеті беттен тұратын дәлелді эссе жазу екенін баса айтқым келеді. Біз 

академиялық дереккөздерді өз бетімізше тауып, оларды бағалап, түсіндірмелі 

библиография жазу керек болатынбыз. Мәселен, жазуға деген мұндай 

көзқарас бізге, бірінші курс студенттері үшін, үлкен проблеманы жеңуге 

көмектесті, бұл мен атап өткендей, мысалы, түсіндірмелі библиография жазу 

болды. Бір жақсысы - бұл академиялық дереккөздерді өз жұмысымызда 

қолданар алдында кері байланыс алуға мүмкіндігіміз болды. Оған қоса, 

түсіндірмелі библиография бізге әр дереккөзді бағалауға, оның бізді 

қызықтыратын тақырыптарымызға сәйкес келетіндігін және оларды біздің 

жұмысымызға енгізуге жеткілікті деңгейде екенін түсінуге, сондай-ақ 

эсселерімізге қосып жазбас бұрын оқытушымыздан кері байланыс алуға көп 

көмектесті. Сондай-ақ, жазу процесіне қатысты рефлексивті белсенділікке 

тоқталсақ, алдында айтылғандай, бұл журнал / күнделік жүргізу процесі. 

Маған қатты ұнағаны және менің курстастарым келіседі деп ойлаймын, бұл 

жазу процесінің журналын жүргізу кезінде бізге бірнеше жетекші сұрақтардың 

қойылғаны. Бұл сұрақтар бізге, мысалы, «Риторика және академиялық жазу» 

курсында пайдаланылған ұғымдар мен негізгі терминдерді күнделікті өмірде 

де қолдана алатынымызды түсінуге көмектесті. Мысалы, менің есімде ... 

профессор Петерсон достарымызбен, немесе құрдастарымызбен, мектепте 

немесе басқа да жерде белгілі бір тақырыптарды талқылағанда кейбір 

логикалық фактілер мен дәлелдерді қолданған кездегі өз тәжірибемізбен 

бөлісуімізді сұрады. Негізінен, осыдан кейін біз бұл, мысалы, «logos» деп 

аталатын риторикалық шақыру екенін түсіндік, содан кейін біз бұл 

риторикалық терминдер жазу процесінде пайдалы ұғымдар ғана емес, оларды 

біз күнделікті өмірде қолдана аламыз, және олар тек осы курста қажет нәрсе 

емес, оларды күнделікті өмірде қолдануға болады екенін түсіндік. Мен 

талқыға салғым келетін соңғы нәрсе - бұл ұсыныстар. Осы тұста, мен 

профессор Коутстің  Foundation туралы... НУ-нің Дайындық бағдарламасы мен 

Риторика және академиялық жазу курсының ұқсастығы туралы келісемін. Мен 

өзім Foundation бағдарламасында оқыдым және осы екі курстың кейбір 

ұқсастықтарын көрдім. Алайда, кейбір ұқсастықтар болғанымен, мысалы, 

түсіндірмелі библиография мен өзара бағалаудың құрылымы мен 

жазылуында, сонымен қатар біз көптеген жаңа, Дайындық бағдарламасында 

оқылмаған жаңа тұжырымдамаларды білдік. Мүмкін мен басқа оқытушыларға 



жазу процесіне қатысты рефлексивті тапсырмаларды немесе кез-келген басқа 

рефлексивті жаттығуларды қолдануға кеңес берер едім. Мұнда студенттер тек, 

мысалы, кейбір академиялық ресурстар туралы сөйлесіп немесе эссе жазып 

қана қоймайды, сонымен қатар өз дағдылары мен қабілеттері туралы, оларды 

қалай дамытып жақсарта алатыны жайлы ойланады. Негізінен студенттер 

күнделікті өмірде, әдетте, бізде отырып ой жүгіртуге қосымша көп уақыт 

болмай жатады. Сондықтан, мүмкін, профессорлар мен оқытушылар бізге 

ойлануға тура келетін тапсырмалар берсе, менің ойымша, студенттерге 

дағдыларын дамытып, мүмкін, не жетіспейтінін, не жақсартуға болатынын 

көру үшін пайдалы болар еді. Менің ойымша, бұл жерде студенттер өз 

тәжірибелерімен курстастары арасында бөлісе алады. Мысалы, әсіресе онлайн 

режимінде білім алу кезінде біз өз курстастарымызбен көп қарым-қатынас 

жасай алмаймыз, офлайн режимінде сияқты көп сөйлесе алмаймыз, сондықтан 

осы дискурсивті қоғамдастықта біз мақсат қойып қол жеткізгіміз келетін 

нәрселермен бөлісе аламыз. Мүмкін біз жазу процесінде қиындықтар 

туындауы мүмкін жалғыз біз емес екенімізді көретін шығармыз, мүмкін біз де 

кейбір аспектілерді қалай жақсартқанымыз жайлы өз ұсыныстарымызбен 

бөлісетін шығармыз, немесе жазу процесінің кейбір тұстарын талқылайтын 

шығармыз. Сондықтан, менің ойымша, «Риторика және академиялық жазу» 

курсында рефлексиялық тапсырмаларды енгізу мұғалімдерге оқушылардың 

жазу дағдыларын жетілдіруде және оқушылардың өздері үшін шынымен 

пайдалы болар еді. Назарларыңызға рахмет! Осымен бүгінгі сөзімді аяқтағым 

келеді. 

 

[1.35.43]  Кэри Пичински:  

Рахмет, Диана! 

Көп рахмет! Керк, презентация үшін рахмет және техникалық 

қолайсыздықтарға байланысты мен Zoom-ға шыға алмаған кезде мені 

алмастырғаны үшін Шейнге де рахмет. Мен презентациялардың соңы мен 

басын көре алмасам да, Диана, өзіңнің Керктің талқылаған негізгі 

тақырыптарын қозғағаныңды көрдім және композиция бойынша 1-курс 

студенттерінің рефлексиялық тәжірибесін қалай жақсартуға болатындығы 

туралы кеңестер бергеніңе алғыс білдіргім келеді. Ал бұл күтпеген жерден 

студенттер үшін жазбаша тапсырмаларды көбейтуге әкеліп соғады! Әрине, 

мен бұны толықтай қолдаймын. Көбірек тапсырма берілсін! Жарайды, енді 

біздің үш керемет қатысушымыздың презентациялары аяқталғаннан кейін, 

мен чаттағы сұрақтарға көшкім келеді. Бұған бізде он минуттай уақыт қалды, 



мүмкін болса, оларды ретімен қарайық. Спикерлер, сіздер чатты көре 

аласыздар ба? 

Керк Петерсон: Иә.  

Кэри Пичински: Жақсы! Шейн?  

Шейн Коутс: Иә.  

Кэри Пичински: Жақсы, өйткені бірінші сұрақ өзіңе, Шейн. 

Шейн Коутс: Жақсы.  

Кэри Пичински: Сонымен, бірінші сұрақ Хорхе Санчестен. Ең алдымен, 

доктор Санчес, біздің симпозиумға түнгі сағат 1-де сонау Аргентинадан 

тіркелгеніңіз үшін рахмет. Доктор Санчестен бірінші сұрақ: студенттер 

абстракт жазады ма? Содан кейін, менің ойымша, осыған ұқсас сұрақ: сіз 

студенттер үшін ғылыми жұмыстарға абстракт жазудың қандай модельдерін 

қолданасыз? 

 

[1.37.17] Шейн Коутс: 

Жалпы, біздің 150 курстық жоспарымызда абстракттарды қарастырмаймыз. 

Бізде тағы бір курс бар, WCS 210 курсы, ол техникалық жазу курсы. Сол 

курста абстракт жазуды үйретеді. Алайда, біз де атқаратын кейбір 

жұмыстарда, кейбір тапсырмаларда тікелей осы абстракттарды құрастыруға 

сәйкес келетін элементтер бар. Біз жалпылау бойынша көп жұмыс жасаймыз, 

ол әдетте бізде болатын бірнеше түрлі тапсырмаларға келіп тіреледі, бұл 

өздеріңіз білетіндей, жалпылау процесі мәтінді талдау немесе оқу, негізгі 

түсініктерді, негізгі ақпаратты анықтау қабілетін білдіреді. Одан кейін, оны өз 

сөзіңізбен жазып, әрине оны өз жазбаңызға қолдана отырып, білесіз бе, мен 

осы абстракттарды құруда да осыған ұқсас процесс бар екенін айтқым келеді. 

Мен 210-курсынан сабақ берген кезде біз осы тәсілді қолдандық. Сіз біз 

қолданатын модельдер туралы тағы бір сұрақ қойдыңыз. Жоқ, біз қолданатын 

нақты модель бар деп айтпас едім. Сіз білесіз бе, бұлар әдетте CARS моделі 

мен жанрлық талдау сияқты, Суэйлз. Бұл екі модель біздің атқаратын 

қызметімізде белгілі бір рөл атқарады және біз жүргізетін жанрлық талдаудың 

мөлшері бойынша, кейде мұғалімдер арасында студенттермен жұмысының 

айырмашылығы болуы мүмкін деп ойлаймын. Мен әдетте жанрларды 

талдағанды ұнатамын, өзіме студенттердің жазудың сан алуан түрлерімен, 

әсіресе академиялық жазумен танысқаны ұнайды. Сонымен, мен сабақ беретін 

секциялар үшін оқуға арналған тізімінде әрдайым әр түрлі жазба түрлері 



болады, және олар жоспар бойынша оқитын дереккөздерден басқа 

академиялық компоненті бар, академиялық мақала немесе журнал мақалалары 

бар болғанын қамтамасыз етемін. Сондай-ақ, мен мұны форматтауды, стильдік 

техниканы және басқаларын талқылауға арналған тәсіл ретінде жиі 

қолданамын. Сондықтан, оның кейбір элементтері бар болғанымен, біз, 

мысалы, Суэйлздің жанрлық талдау моделін немесе CARS моделін 

қолданамыз деп айта алмаймын, жоқ. Алайда, CARS моделі туралы нақты 

айтар едім, бұл басқа курстарда кездеседі, мысалы, 210 курсында. Бұл сіздің 

сұрағыңызға тікелей жауап екеніне сенімді емеспін, бірақ ол солай. 

 

Кэри Пичински: 

Жарайды, д-р Санчес, егер  сұрағыңызға берілген жауапқа қанағаттанбасаңыз, 

біздің чатта түсініктеме беру туралы өтініш жаза аласыз. Рахмет, Шейн. Қазір 

мен осындағы біздің әріптестеріміздің бірі Джейннің сұрағына көшкім келеді. 

Бұл сұрақ Керкке арналған. Джейннің сұрағы - бұл түйінді сөз тіркестерінің 

идеясына және метатануды түйінді сөз тіркестерін құруда мысал ретінде 

қолдануға байланысты, және Джейн бізге өзіңіз қолданатын, оқыту тәжірибесі 

туралы ойларыңыздың нәтижесінде пайда болған түйінді сөздердің тағы екі 

мысалын келтіре аласыз ба деп сұрайды. 

 

Керк Петерсон: 

Жарайды, керемет. Ең алдымен, сәлем, Джейн! Сұрағыңызға рахмет. Ия, 

метатану сөзсіз басты түйінді сөз болып табылады және оны мысал ретінде 

келтірген себебім, бұл біз қолданатын жазу практикасына арналған 

оқулықтарда міндетті түрде айтылмайтын немесе айқын болмайтын түйінді 

сөздердің бірі болып табылады. Мысалы, «They say, I say». Бұл туралы біраз 

айтылған шығар, бірақ ... Сондықтан да мен оны мысал ретінде қолданып 

отырмын. Дегенмен, мен, бәріміз де жасайтын жұмысқа негіз болатын басқа 

түйінді сөздерге келетін болсақ, бұл мен айтқанымдай, мен түйінді сөздерді 

енгізу үшін оқу бағдарламасындағы курстың тақырыбын пайдаландым. 

Риторика маңызды, сондықтан біз оған үнемі ораламыз. Менің ойымша, бұл 

риторикаға түйінді сөз ретінде қалай қарауға болатынына қатысты, мұнда біз 

ол қашан пайда болғанын, қайтадан шыққанын, кейбір айырмашылықтарды 

немесе мүмкін, бұл біз студенттерді қатысуға шақыратын жаңа байланыс 

түрлерін мойындайтынымызды растаймыз. Сондықтан риторика - үлкен 

сұрақ. Бірақ бұл солай болуы керек, синтез дегеніміз - сол түйінді сөздердің 



бірі. Содан кейін біз құрылым, жүйелілік, біртұтастық туралы талқылауға 

көшеміз. Мұның бәрін біз олар туралы сөйлескен сайын үнемі атап көрсетіп, 

таба немесе сипаттай аламыз. Ортақ тіл, біз шынымен сөздік қорды 

құрастырамыз, біз оны нығайтуға оңай және оралуға оңай диалогпен 

байланыстырамыз. Мен айтқанымдай, сөздердің өзі артефактқа айналады, 

ұғымдар болса кең, бұл түйінді сөздерді барлық жерде қолдануға болады, және 

менің ойымша, оның мәні де осында. Міне, бұның бәрі өзіңіз үйренген сөздер, 

Джейн. Менің ойымша, түйінді сөздердің нақты айырмашылығы тек 

студенттерді тітіркендіруде, иә, ол сөздерді қайталай беруде. Бұл сіздің 

сұрағыңызға жауап деп сенемін, Джейн. 

 

[1.42.15] Кэри Пичински: 

Рахмет, Керк. Бұл менің «Walking the walk, talking the talk» (ауд. Сөзді іспен 

растау) сөз тіркесін жоғары курстарда қолдануыма ұқсас. Біз 

студенттеріміздің сабақта айтқан терминологиямызды қолданғанын 

қалаймыз. 

Керк Петерсон: Дәл солай. 

 

Кэри Пичински: 

Бұл сіздің сабақта қалай сөйлескеніңізге байланысты қайта оралады, өйткені 

сыныптағы мақсаттардың бірі - дискурсивті қоғамдастық құру. Сонымен, ол 

жазудың әлеуметтік аспектісін күшейтеді және оқу арқылы жазуды дамыту, 

жазу арқылы оқыту. Жарайды, Джейннің екінші сұрағы - сіз келтірген төрт 

дереккөздің қайсысы немесе басқалары жазу процесінің журналында 

қолданған тапсырмаларыңызға көбірек әсер етті? 

Керк Петерсон: 

Жауабын нақты айта аламын. Бұл «Naming What You Know» (ауд. Білгеніңді 

атау) – бұл менің сүйікті нұсқам. Маған менің оқыту жолымның басында осы 

дереккөзді қолдануға кеңес берілді, мен алғашқы рет колледжде сабақ беретін 

кезімде, колледждің бірінші курсындағы жазу сабағын беруге 

дайындалғанымда. Маған бұл кітап өте қатты ұнады, сондықтан мен оны 

бәріне де ұсынамын, өйткені онда жазылған негізгі концепциялар түрлі 

ұғымдарды түсінікті етеді, кейде біз бұл ұғымдарды кәдімгі, жай деп 

қабылдаймыз, бірақ бұл кітап оларды белсенді етеді, ең болмағанда мен үшін. 

Шынымен де, маңыздылығын арттырады. Бірақ бұл міндетті емес деп айтар 



едім, бұл кеңестер әрдайым тек педагогикалық теориядан шықпайды, демек, 

олар көбінесе менің студенттердің өздерімен қарым-қатынас тәжірибесінен 

туындайды. Сонымен, сыртқы дерек көзі мені рефлексивті жазба 

тапсырмаларын беруге қанша шабыттандырса да, маған осы кеңестерді 

дамытуға студенттердің  ұжымдық дискурсивті қоғамдастықта жаңадан алған 

тәжірибесі көмектеседі. Мен айтқандай... Мен ұсынған артефакт - журналдың 

қазіргі кездегі формасы. Иә, он кеңесі бар. Әрине, ол өзгереді. Ол кейде мен 

сол рефлексиялық журналдарда кездестіретін жауаптарға байланысты семестр 

сайын өзгереді. Иә.  

Кэри Пичински: 

Жақсы. Ал Диана болса, осындай тапсырмалардың көбірек берілгенін 

қалайды. 

Керк Петерсон: Менде Дианаға бір сұрағым бар.  

Кэри Пичински: Жақсы. 

 

Керк Петерсон: 

Диана, сіз қазір рефлексияны қолданып жүрсіз бе? Менің айтайын дегенім, 

сіздің әлі нақты шешім қабылдамағаныңыз жайлы сөйлескенімізді білемін, 

бірақ жалпы сіз тіл мен әдебиетті оқуға ниеттісіз, дұрыс қой. Сонымен бірге 

гуманитарлық және әлеуметтік ғылымдарға қатысты барлық басқа сабақтарға 

қатысасыз. Осы семестрде көп жазасыз. Сонымен, рефлексиялық белсенділік 

концепциясы, ол сіз үшін әлі де пайдалы ма? Менің айтайын дегенім, сіз 

мұнымен тікелей айналысасыз ба немесе жай ойыңызда болады ма? Маған өте 

қызықты, өйткені сіздің көп уақытыңыз жоқ екенін білемін, бірақ 

ойларыңызды жүйелеп, жазбаша тапсырмалар туралы ойлану кезінде 

рефлексия ұғымы пайдаланыла ма деген сұрағым бар? 

 

Диана Қарабекова: 

Мен алдында айтқанымдай, бізге мұндай тапсырма әдейілеп берілмесе, 

бірдеңе туралы ойлануға уақыт бөлу қиынға соғады. Бірақ, менің ойымша, мен 

мұндай жаттығумен семестр бойы айналысқандықтан, ол менің санамда, 

мүмкін сол бір жерде бар шығар деп ойлаймын. Мүмкін мен мұны бейсаналық 

түрде жасаймын, бірақ кейде рефлексия жасаймын деп ойлаймын, курстардың, 

тапсырмалардың және басқалардың ілегінен қалыспау үшін. Әрине, қазір мен 



Риторика және академиялық жазу курсында оқыған кезімде жасағандай дәл 

сондай уақыт бөлмеймін, бірақ соған қарамастан, кейде оған уақыт табамын. 

 

Керк Петерсон: Керемет! Рахмет! 

Кэри Пичински: 

Жақсы, барлығыңызға бізге қосылғаныңыз үшін рахмет айтамыз! Чатта әлі де 

бірнеше сұрақтар қалды, бірақ,  өкінішке орай, бізде уақыт қалмады. Өтініш, 

егер де сіз бүгінгі қатысушылардың біреуімен сөйлескіңіз келсе, әлде біз сізге 

дәл қазір жауап бере алмайтын нақты сұрақтарыңыз болса, онда 

writingtalks@nu.edu.kz  электронды поштамызға жазып, сұрағыңыз 

дискуссияға қатысушылардың қайсысына арналатынын көрсетіңіз, сонда біз 

оны тікелей жібере аламыз. Бұл презентацияны біздің веб-сайтымызда көруге 

болады, мүмкін, бірнеше аптаның ішінде субтитр дайындалып болған соң, 

бізде осы жазбаның орысша субтитрлермен және қазақша субтитрлермен 

нұсқасы болады. Біз бұл іс-шараны жыл сайын өткізгіміз келеді, сондықтан 

оны жасауға тырысамыз, бәрі жақсы болады, кем дегенде келесі іс-шараға 

дейін Wi-Fi байланысы болса. Бұл симпозиум сәуір бойы өтеді, сондықтан 

біздің келесі талқылауымыз алдымыздағы сенбіде сағат он бірде өтеді. Ал 

келесі панельде шығармашылық жазуға, шығармашылыққа арналған жазуға 

және шығармашылық жазуды зерттеу ортасында пайдалануға көңіл бөлінеді. 

Сонымен, осы панельдік сессияға жазылған болсаңыздар, келесі аптада бізге 

қосылыңыздар. Сілтеме жаңадан болады, мен оны сіздерге электронды пошта 

арқылы жіберемін. Барлығыңызға рахмет! Рахмет, Шейн! Диана, рахмет! 

Рахмет, Керк! Барлықтарыңызға да сәтті күн тілеймін! 

 

Шейн Коутс: Рахмет, Кэри! Баршаңызға рахмет!  

Керк Петерсон: Рахмет, Кэри! Рахмет, Дайана мен Шейн! Сау болыңыздар!   

 


