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APPLICATION OF MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN THE
FORMATION OF INFORMATION AND COMMUNICATION
COMPETENCE OF FUTURE FOREIGN LANGUAGE TEACHER
Abstract
Language plays an important role as a means of communication. In modern society,
the means of communication (the use of information technologies) is important to have an
increased information and communication competence of students. To exchange different
information in different situations, use language and speech norms. The article deals with the
formation of information and communication competence with the help of modern
educational technologies for future teachers of a foreign language, which will allow future
teachers to reveal the abilities of students in the educational process. The use of educational
technology will create effective conditions for the disclosure and development of students in
learning a foreign language. Training of future teachers in the formation of information and
communication competence is carried out through the use of information technologies. A
competence-based approach to the professional training of a teacher is applied, which can be
suitable as the ability of a teacher to perform various professional tasks using information and
communication technologies. In the modern educational environment, it is very important to
introduce innovative teaching technologies that ensure the development of information and
communication competence of future teachers.

Keywords: modern foreign language, communicative competence, educational
technologies

In modern society, the role of language is important for the exchange of various
information. One of the main trends in the development of mankind in the XXI century is the
global informatization of society. Informatization of education has become one of the priority
areas of modernization of the education system, aimed at developing methodology,
methodological systems, technologies, methods and organizational forms of training,
improving the mechanisms of management of the education system in the modern
information society. In the modern world, professional success is becoming one of the most
important factors for the optimal development of the individual and the advancement of
society on the path of progress. Accordingly, there Is also a deep task of designing educational
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systems based on the new approach of creating its information and scientific and
methodological base to provide an updated system of training personnel who form a new
pedagogical thinking of researchers and practitioners-didactics. The competence-based
approach, which today embodies the innovative process in education, corresponds to the
general concept of the educational standard adopted in most developed countries and is
directly related to the transition to a system of competencies in the design of educational
content and systems control of its quality. In addition, the relevance of the competence
approach, regardless of specific ideas and interpretations, is immersed in a special cultural
and educational context (Kunanbayeva S. S., 2014). Now the dependence of personal
development on rapidly developing information tools and technologies has become obvious.
Applied skills in the field of information technology are most in demand in the labor market
today. An important role has been acquired by the ability to navigate among the huge flow of
information, choose what is necessary, collect, summarize, analyze information and transmit
it to people. The modern level of computer and Internet technologies requires a new quality
of knowledge and practical skills in all spheres of life. New information technologies are not
only new technical means, but also new forms and methods of teaching, a new approach to
the process of education and upbringing. Modern pedagogical technologies, such as project
— based learning, the use of information technologies, and Internet resources, make it
possible to implement a personality-oriented approach to learning, provide individualization
and differentiation of learning depending on the abilities of children, their level of training,
and interests. The use of ICT in education is one of the most important directions of the
development of the information society. According to modern concepts, professional
competence is a combination of key, basic and special competence. The concept of
information and communication competence includes the complex ability to independently
search for, select the necessary information, analyze, organize, present, transmit it; model and
design objects and processes, implement projects, including in the field of individual and
group human activity. In the modern, dynamically developing world, the information and
communication competence (ICC) of a teacher must keep up with the progress in the
development of information and telecommunications technologies. The achievement of
information and communication competence of students is a necessary condition of the
educational process in the modern Kazakhstani school. ICS are a necessary tool for the
implementation and formation of information competence. In the light of the adopted
national program for the modernization of education, the information and communication
competence of the teacher comes to the fore as a carrier of knowledge that passes it on to its
students, and is one of the main goals of education.
Currently, modern educational technologies are actively developing in vocational
education institutions, where, along with higher educational institutions, foreign language
teachers are trained for primary and secondary schools. In modern Kazakhstan, the
development of professional educational institutions is a priority direction for the
modernization of education, one of the reasons is in the availability of education for different
categories of the population in the conditions of stratification of society. At the same time,
educational the process is practice-oriented, which is responsible for the issues of modern
activity. When training a foreign language teacher, pedagogical universities take into account
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the rich domestic and foreign experience of training teachers. However, due to the novelty,
the lack of sufficient training experience in this specialty, the imperfection of the temporary
standard, the lack of full coherence of the programs of colleges and universities. It can be
argued that the problem of training a teacher of a foreign language in the framework of a
pedagogical college is poorly understood. Thus, there are grounds to consider the
development of the future teacher's communicative culture as a problem foreign language, in
the conditions of a pedagogical university that requires special consideration (Amirova Z. B.,
Agamuradova R. S., Ragimkhanova L. K., 2016).
Educational technology is based on the idea of the role of language in human
development, it is a set of scientifically and practically based methods and tools to achieve the
desired result in any field of education. There are three functions of language in understanding
the world around us and in ways of thinking: logical, dialogic, and analogical (metaphorical).
Language-the intermediary in interaction with the world: we perceive the world, analyze,
classify, using not only grammatical forms, but also their content, which determines not only
our way of expression, but also our perception of the world. In other words, language is the
technology through which we interact with the world and which determines our perception
of the world.
The educational process in the field of teaching foreign languages actively adapts new
technologies for access to authentic materials, for communication with representatives of the
country and culture of the language being studied, for speeding up the process of exchanging
the information being studied, etc. As a result, the role of the use of information and
communication technologies (hereinafter-ICT) in teaching foreign languages has become the
object of extensive scientific research. One of the most relevant topics in this regard is the
competence of a foreign language teacher in the field of information and communication
technologies in teaching foreign languages. The domestic and foreign experience of teachers
who use information and communication technologies in teaching foreign languages shows
that there is a need for future foreign language teachers to master ICT not only at the
technological level, but also at the methodological level, in order to identify and evaluate their
potential in relation to the process of teaching foreign languages. Therefore, there is a need
for defining the system of competencies that teachers should have in the field of ICT
application (Skakunova V. A., 2020).
Information and communication technologies: expand the framework of the
educational process, increasing its practical orientation, contribute to the intensification of
students' independent work and increase cognitive activity (Amirova Z. B., Agamuradova R. S.,
Ragimkhanova L. K., 2016).
Despite the interest of domestic and foreign researchers in the substantiation of the
concept of information and communication technology competence, the presence of
numerous definitions of this concept shows that the problem has not yet found an
unambiguous solution. In other words, at the moment there is no uniformity on the issues of
component composition and levels of proficiency in this competence (Skakunova V. A., 2020).
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The concept of information and communication competence in pedagogical activity implies
the connection between the information space and the communicative sphere.
We also analyzed similar concepts that can thoroughly characterize the concept of
information and communication competence and complement existing definitions. Such
concepts include communication competence, information competence and information and
communication competence (ICT competence, computer competence). "Communicativeness
is the property of consciousness to establish a communication channel for the interactive flow
of information" (Yakovlev B. P., Chistova L. S., 2009) and communicativeness is the property
of an individual to enter into meaningful speech contact with another individual, including
mediated by modern information and communication means (Melikhova A. A., 2012).
At present, the success of the process of forming the information and communication
competence of a future foreign language teacher depends on good general computer training
and guarantees of high professional mobility in the conditions of fierce competition in the
labor market. Information and communication competence as a necessary and sufficiently
significant part of the general professional competence of a future foreign language teacher
should strive to use Information and communication technologies in their professional field
and have a high level of psychological and functional readiness.
Information and communication competence, having the characteristics inherent in
general competence, has specific indicators, such as:
•

•

•
•

knowledge and conceptual concepts that allow you to freely navigate in the
professional information space with the use of means, techniques and methods
of self-organization, self-development and professional self-expression;
the ability to effectively search, collect, process professional information, as
well as the ability to purposefully produce processed information in the
implementation of communication acts in the professional sphere;
the ability to purposefully information activities and productive communication
at the intercultural level, the ability to professional forecasting and reflection;
initiative, which is expressed in the creative application of the acquired
knowledge, skills and abilities, an active civil position of the specialist, aimed at
the development and strengthening of society and the state (Klimenko, E. I.,
2015).

The application of information technology is closely related to practice. It is not enough
to train a future foreign language teacher with separate information technologies. It is
necessary to have the skills of information modeling, formalization of tasks, knowledge of the
general principles of the implementation of information processes by modern information
technologies, the possibilities and appropriate ways of using information technologies in
solving general educational problems.
We are going characterize the most educational prerequisites that apply to data and
communication innovations in education in arrange to extend the adequacy of their
application within the instructive prepare:
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•
•
•

•
•

•

Motivation within the utilize of diverse pedantic materials;
Clear definition of the part, put, reason and time of utilize of electronic
instructive assets and computer-based learning apparatuses;
Organizational part of the instructor in conducting classes; presentation of as it
were such components into the innovation that guarantee the quality of
preparing;
Compliance of the computer preparing strategy with the common technique of
conducting the preparing session;
Taking under consideration that the introduction of electronic instructive
assets and computer preparing programs into the set of preparing devices
requires a survey of all components of the framework and changes within the
common educating technique;
Ensuring a tall degree of individualization of preparing and, at the same time,
the organization of preparing as a collective prepare; o guaranteeing steady
criticism in preparing, etc.

The application of common instructional standards of preparing and the execution of
the desired prerequisites for the utilize of ICT within the instructive prepare will contribute to
moving forward the quality of training.
In conclusion, it should be emphasized that the introduction of multimedia programs
into the educational process does not exclude traditional teaching methods, but is
harmoniously combined with them at all stages of training: familiarization, training,
application, control. The use of a computer allows not only to increase the effectiveness of
teaching many times, but also to encourage students to further independent study of the
English language.
Educational technology aimed at the development of the professional aspect involves
the professional development of students in the field of communicative behavior in the
educational process and in the field of pedagogical communication. The use of modern
educational technologies in foreign language lessons contributes to improving the quality of
the educational process, the development of information and communication competencies
in the unity of all its components. Thus, information and communication competence is a
pedagogical category, considered as an integral part of the professional competence of a
specialist. It characterizes the qualitative indicators of the personality, which include the unity
of theoretical and practical readiness in the integral structure of the personality. It is an
integral characteristic of professional, personal and business qualities of a specialist and
provides for the formation of skills of active information interaction in the modern information
environment, which implies the ability to effectively search, collect, analyze, process and
broadcast information in the implementation of communication acts in the professional
sphere. It is considered as a structural component of the professional competence of a
specialist and means his ability to meet the information needs in the professional sphere and
the ability to transmit processed information in the process of communication (Klimenko, E.
I., 2015).
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As we know, any technology inevitably acquires a creative character due to the
uniqueness and originality of the teacher's personality and the personality of each new
student-from school to student; his age, abilities, psychological characteristics, culture of
behavior, different levels of knowledge and skills, competencies.
Therefore, having a clear structure of actions, there will inevitably be elements of
creativity within the content components of each pedagogical technology.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАТИВНО-КОММУНИКАТИВНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Абстракт
В данной статье описаны способы формирования информативнокоммуникативных компетенций с использованием мультимедийных технологий.
Данный способ отражает цель, этапы, педагогические условия, формы и методы
реализации, критерии сформированности информационно-коммуникационной
компетентности и результат ее формирования. Также в статье рассматривается
проблема
формирования
компетенции
студентов.
Обсуждается
процесс
информатизации образования, связанный со способностью всех участников
образовательного процесса использовать современные информационные и
коммуникационные технологии.
Ключевые
слова:
информативно-коммуникативная
компетенция,
мультимедийные технологии, педагогические условия применения МТ.

Введение
Нельзя упомянуть современное образование в отрыве от процессов
экономического, технического, культурного и социального развития. В конце 20 века
здесь возник феномен мультимедийной технологии в образовательном процессе. Он
представляет собой взаимодействие учителей и учеников, при этом все части учебного
процесса реализуются с использованием интернет-технологий или других средств
интерактивности.
Одним из результатов процесса информатизации образования должна стать
способность всех участников использовать современные мультимедийные технологии в
рамках образовательного процесса для работы с информацией. Все участники
образовательного
процесса
должны
находить
необходимые
данные,
систематизировать, обрабатывать, анализировать и оценивать информацию, а также
производить и распространять информацию в соответствии со своими целями, что в
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дальнейшем скажется на быстром формировании информативно-коммуникативной
компетенции.
Процесс формирования информативно-коммуникативной компетенции студента
должен приобрести развивающий характер. Формирование ИКТ-компетенции - это
процесс перехода к состоянию, когда студент получает возможность находить,
понимать, оценивать и применять информацию в различных формах для решения
личных, профессиональных, социальных или глобальных проблем. Следует отметить,
что современное образование в области ИКТ основано на использовании следующих
элементов:
- среда передачи информации;
- способы обмена информацией в зависимости от технической среды (Anisimova,
2002: 65-66).
Актуальность
исследования
обусловлена
современными
социальноэкономическими и информативно-технологическими преобразованиями, выдвигают
новые требования к профессиональной подготовке студентов и требуют внедрения
новых образовательных систем, форм, методов и средств обучения в высших учебных
заведениях Казахстана. Профессиональная деятельность студента предполагает
наличие умений по разработке значительного объема информации, ориентирования в
динамическом правовом поле и эффективного решения профессиональных задач. Итак,
в процессе подготовки будущих студентов целесообразно использовать мультимедиа
как одно из средств интенсификации учебного процесса в высшем учебном заведении,
что будет способствовать формированию информативно-коммуникационной
компетентности специалистов указанного профиля.
Важнейшая задача современной высшей школы - подготовка компетентного и
конкурентоспособного специалиста, стремящегося к постоянному профессиональному
и личностному совершенствованию. Поэтому переход к модели профессиональной
подготовки будущих специалистов с учетом компетентностного подхода позволяет
согласовать цели высшего образования с требованиями к современному специалисту.
Проблема по осуществлению данного подхода в системе образования была предметом
научного исследования таких ученых, как: Анисимова, Н.С., Роберт, И.В., Королёва, О.А.,
Дюнин, В.Н., Извозчиков, В.А., Роберт, И.В. и др. Анализ психолого-педагогической
литературы свидетельствует многочисленные исследования по информатизации
высшего образования и внедрения мультимедийных технологий в процесс
профессиональной подготовки специалистов различного профиля.

Основная часть
Комплексное использование мультимедийных технологий в учебном процессе
рассматривают
мультимедиа
как
информационно-образовательная
среда,
позволяющая объединить в педагогическом взаимодействии научную методологию
рационально-логического мышления с эмоционально-образным и целостным
восприятием и представлением информации (Robert, 2004: 32-34). Мультимедийные
технологии является средством обучения и инструментом, с помощью которого
разрабатываются новые учебные средства. По методическим назначением
мультимедийные технологии разделяют на:
- наставнический;
- тренировочные;
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- контролируемые;
- справочные;
- имитационные;
- игровые.
Королёва, О.А. мультимедийные технологии условно разделяет на несколько
групп в зависимости от того, на какие категории пользователей они ориентированы.
Ученый выделяет следующие мультимедийные технологии:
- компьютерные игры;
- мультимедийные бизнес-приложения;
- образовательные программы;
- специальные программы, предназначенные для самостоятельного создания
мультимедийных продуктов (как любительских, так и профессиональных) (Koroleva,
2011: 137).
Все авторы приходят к единому мнению, что использование мультимедиа в
образовании способствует интенсификации и повышению эффективности процесса
обучения, создает условия для самообразования и саморазвития в сочетании с
телекоммуникационными технологиями решает проблему доступа к новым источникам
учебной информации. Мультимедиа легко комбинируется с инновационными
технологиями и методами обучения.
Проблеме использования мультимедиа в профессиональной подготовке
специалистов различного профиля посвящено много исследований. Однако, несмотря
на большое количество исследований по обозначенной проблемы, не существует
исследований по применению мультимедиа как средства формирования
информативно-коммуникативной компетентности.
В структуре указанной компетентности студентов было выделено четыре
компонента:
- мотивационный;
- когнитивный;
- деятельностный;
- рефлексивный (Dyunin, 2009: 13-15).
Так,
мотивационный
компонент
информативно-коммуникационной
компетентности студентов содержит интерес студентов к использованию
мультимедийных технологий, понимание и осознание целесообразности их
применения как в рамках вузовской подготовки, так и в дальнейшей профессиональной
деятельности. К когнитивному компоненту относится:
- теоретические знания предметов специального и социально-гуманитарных
циклов;
- знание особенностей и специфики применения мультимедийных технологий на
занятиях как по специальным дисциплинам, так и социально-гуманитарным;
- совокупность знаний, которые позволят будущим специалистам использовать
мультимедийных технологий для выполнения служебных обязанностей;
- желание и способность использовать мультимедийных технологий для повышения
производительности учебной и профессиональной деятельности;
Автор считает, что повышению эффективности и результативности формирования
информативно-коммуникационной
компетентности
студентов
средствами
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мультимедийных технологий будет способствовать соблюдение таких педагогических
условий:
- интенсификация содержания подготовки студентов по использованию
мультимедийных технологий;
- мотивация учебной деятельности студентов в профессионально направленной
учебной мультимедийной среде.
На основе вышеупомянутого можно описать методику и модель
мультимедийных технологий как средства формирования информативнокоммуникативной компетентности. Может быть использовано мультимедийные
технологии и интерактивные методы обучения:
- лекция-диалог;
- лекция-дискуссия;
- кейс-метод;
- метод проектов и проблемно-интерактивный метод.
Между тем, успех информатизации и компьютеризации образовательного
процесса в целом во многом зависит от информативно-коммуникативной компетенции
специалистов в области образования. Учителя, способные качественно обучать детей
основным предметам учебной программы, должны применять новые информационные
технологии. Эти специалисты также должны хорошо разбираться в психологии, хорошо
владеть методами обучения и быть экспертами в области информационных технологий.
Такие учителя должны обладать следующими знаниями и навыками:
- знать возможности компьютера для обучения и развития;
- владеть методами использования компьютера при организации обучения
дисциплин;
- использовать компьютер для организации оценивания и самоконтроля учащихся,
осваивающих изученное материал.
- уметь сочетать компьютерные и традиционные технологии обучения;
- использовать новые мультимедия для организации творческой деятельности
учащихся на уроках.
Формирование информативно-коммуникативной компетенции предполагает
овладение дидактическими свойствами инструментов мультимедия [Izvozchikov 1991;
86-88]. Мы включаем в дидактические свойства инструментов такие качества, как
коммуникативная деятельность и поиск информации, мобильность, интерактивность,
объективность и беспристрастность информации, получение дополнительной
информации, моделирование и т.д. Эти свойства позволяют обеспечивать реализацию
индивидуальной траектории профессиональной деятельности.
Демонстрационные возможности мультимедийных технологий позволяют
расширить и усилить влияние на способы аудиопрезентации изучаемого материала. Они
включают речь, музыку, демонстрационные комментарии, звуки, технологические
сигналы и др. Комплексное представление содержания учебного материала с помощью
мультимедийных технологий (графика, анимация, видео и аудио сопровождение),
трехмерной графики, технологий виртуальной реальности - делает его более доступным
для понимания. Программы, основанные на мультимедийных технологиях,
рассматриваются как многокомпонентная информационная среда, позволяющая
сочетать текст, звук, видео, графику и анимацию в компьютерной системе.
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Мультимедийные демонстрации с использованием трехмерной (3D) графики
дают возможность создать полную иллюзию трехмерного, голографического
изображения изучаемых объектов или процессов. Возможности развития навыков
групповой работы, ее организации, принятия решений реализованы с помощью
программного обеспечения для рабочих групп, коммуникационного, проекционного и
многотерминального оборудования. Эти возможности формируют информативнокоммуникативную компетенцию. Информация и возможности обучения ресурсам
увеличивают доступ к образовательной информации до немыслимых ранее пределов. В
то же время учителя и студенты имеют возможность широко использовать электронную
почту, электронные конференции и различные интернет-ресурсы в рамках
традиционного очного обучения. Современные коммуникационные технологии
позволяют индивидуализировать и активизировать учебный процесс даже в рамках
группового информационного вмешательства (Robert, 2014: 54-56). Методы
традиционной образовательной системы могут быть реализованы с помощью
возможностей коммуникационных технологий.
Во время проведения лекций и практических занятий необходимо
продемонстрировать видеоматериалы, содержащие репортажи и выступления ведущих
ученых и педагогов, на ярких примерах, статистике и опыте применения
информационно-коммуникационных технологий на практике доказывали их
эффективность, целесообразность в сфере образования в вузах. Так, для представления
учебного материала были использованы презентации, анимационные ролики,
видеоматериалы, мультимедийные учебные пособия. Для автоматизации учебного
процесса и контроля уровня усвоения учебного материала были использованы
следующие мультимедийные технологии, как: «АСУ», «Moodle», «AppleKeynote», «Haiku
Deck».

Заключение
Итак, внедрение мультимедийных технологий на занятиях способствует
формированию умений и навыков информационной и коммуникативной
взаимодействия, увеличению объема учебного материала для творческого усвоения и
дальнейшего использования, налаживанию непринужденного общения и оптимизации
положительного психологического климата в студенческой группе. Вторая
педагогическое условие (мотивация учебной деятельности будущих специалистов в
профессионально направленном учебном мультимедийном среде) была реализована
на втором этапе формирования, в ходе которого студентам необходимо провести ряд
мультимедийных бинарных практических занятий по иностранному языку
профессионального направления (например, английского), а также основного предмета
изучения, чтобы формировались умения и навыки применения информационнокоммуникационных технологий.
При этом преподаватель может применять следующие мультимедийные
технологии: «Launch English for Beginner», «My Test», «Power Point», «TestEditor»,
«VideoMach». На втором этапе обычно применяются следующие учебные методы как
диалог, групповая дискуссия, метод интервьюирования, «логическая цепочка» ролевые
игры, дебаты и другие.
Итак, опытным путем была доказана эффективность предложенной методики
применения мультимедийных технологий как средства формирования информативно13
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коммуникационной компетентности студентов. Формирование информативнокоммуникативной компетенции играет уникальную роль в повышении качества
образования. Это упрощает интеграцию национальной системы образования в мировую
и облегчает доступ к международным источникам информации в области образования,
науки и культуры.
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НАЗВАНИЯ УКРЕПЛЕНИЙ И ФОРТИФИКАЦИОННЫХ
СООРУЖЕНИЙ В ТЕКСТЕ СКАЗАНИЯ О СОРОКА СТЕПНЫХ
БОГАТЫРЯХ
Абстракт
В статье анализируются лексические единицы связанные с крепостями и
фортификационными сооружениями в тексте Главы 1 сказания о «Сорока степных
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богатырях» записанного из уст Мурын жырау в 1942 году. В статье рассмотриваются
примеры описания в тексте сказания крепостей и фортификационных сооружений.
Составляется база данных лексических единиц связанных с крепостями и
фортификационными сооружениями. Данные классифицируются на группы 1) названия
видов крепостей; 2) названия составных частей крепостей; 3) названия сооружений
двойного назначения; 4) названия фортификационных сооружений.

Ключевые слова: Фортификационные сооружения, Сорок степных богатырей,
сказание

Введение
"Қырымның қырық батыры" или "Сорок богатырей", "Сорок степных богатырей",
"Сказания о Ногайских богатырях", "Kırımın Kırk Batırı" и т.д. все это разные названия
одного эпического сказания или серии дастанов распрастраненных среди тюркоязычных
народов Центральной Азии, Северного Кавказа, Поволжья и Западной Сибири. Формат
и детали сказания, количество и порядок дастанов (баллад) могут отличаться в
зависимости от народа но в целом сохраняются большинство имен тех самых богатырей.
Дастаны (баллады) входящие в состав сказания имеют исторические основы. В них
вероятно описываются события времен Золотой Орды и Ногайской Орды. А степные
богатыри являются самыми настоящими Ногайскими князьями. Про историческую
основу сказаний о сорока богатырях в свое время писали Ә. Коңыратбаев, В. М.
Жирмунский, Қ. Жұмалиев, Е. Мелетинский, Қ. Сыдиықов, А. Сикалиев, С. Сәкенов и
другие.
Сказание о "Сорока степных богатырях" был записан из уст Мурын жырау
(настоящее имя Тілеген Сеңгірбекұлы) Академией Наук КазССР в 1942 году в городе
Алматы. Однако Постановление ЦК ВКП(б) "О состоянии и мерах улучшения массовополитической и идеологической работы в Татарской партийной организации" от 9
августа 1944 г. в котором было подвергнуто жетской критике "популяризация ханскофеодального эпоса об Идегее" закрыло возможность публикации полного текста
сказания. Записи сказания оставались нетронутыми в архивах Академии Наук КазССР
вплоть до обретения независимости Республики Казахстан. Сказание было полностью
подготовлено учеными из Института литературы и исскуства имени М.О. Ауэзова и
опубликовано в 2005 году в рамках программы "Мәдени мұра" (Культурное наследие)
Министерства Культуры Республики Казахстан. Казахская версия сказания о «Сорока
богатырях» состоит из трех глав и 36 дастанов (баллад). Глава 1 называется "Аңшыбай
батыр және оның ұрпақтары" ( перевод "Богатырь Аншыбай и его потомки") и состоит
из 8 дастанов (баллад). В эту главу входят дастаны "Аншыбай", "Парпария", "Куттыкия",
"Едиге", "Нурадин", "Муса хан", "Орак, Мамай", "Карасай, Кази". Глава 2 называется
"Қарадөң батыр және оның ұрпақтары" (перевод "Богатырь Карадон и его потомки" и
состоит из 9 дастанов. В эту главу входят дастаны "Карадон", "Жубаныш", "Суйиниш", "Ер
Бегис", "Тегис, Когис", "Тама", "Тана", "Нарик", "Шора". Глава 3 называется "Жеке
батырлар" (перевод "Отдельные богатыри") и состоит из 19 дастанов. В эту главу входят
дастаны "Жанбыршы", "Жанбыршыулы Телагыс", "Манашы", "Манашыулы Туякбай",
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"Шынтас", "Шынтасулы Торехан", "Кокше батыр", "Кокшенин улы Ер Косай",
"Карткожак", "Султанкерим", "Кулыншак", "Айсанын улы Ахмет", "Алау", "Амет",
"Асанкайгы, Тоган, Абат" (2 дастана), "Акжонасулы Ер Кенес", "Кыдырбайулы
Кобыланды", "Каргабойлы, Казтуган". Все дастаны сказания тесно связаны между собой
по содержанию, по иерархической структуре и по последовательности событий
описанных в дастанах. Текст сказания состоит в подавляющем большинстве из
поэтических строк и меньшем количестве из прозаического текста в виде прологов,
объяснений и т.д. Текст сказания можно сказать очень объемный. Глава 1 состоит из
6470 поэтических строк и 586 предложений. Глава 2 состоит из 8479 поэтических строк и
310 предложений. Глава 3 состоит из 9557 поэтических строк и 750 предложений.
Содержание текста сказание лексически разнооборазна, многослойна и описывает
культуру социума того времени.

Основная часть
Исследования сказания о "Сорока степных богатырях" можно условно разделить
на два периода. Это советский и постсоветские периоды. В исследованиях советского
периода можем наблюдать относительно обобщенные исследования об этом
эпическом сказании. К одному из первых исследований мы можем отнести статью А.
Коныратбева опубликованную в газете «Социалистический строй» в 1948 году
(Қоңыратбаев, 1948). Есть упоминания о сказании о Сорока богатырях в трудах В.М.
Жирмунского изданных посмертно (Жирмунский, 1974), в статье Е. Мелетинского
написанного для сборника «Истории всемирной литературы» (Мелетинский, 1985) и т.д.
В условиях когда есть общие сведения о сказании, но сам текст сказания был недоступен
широкой публике, являлся фактором тормозящим исследования. Все изменилось в 1991
году. К 130 летию рождения Мурын жырау была начата информационная кампания по
изучению и публикации наследия сказителя. В это же время были опубликованы 24 из
36 дастанов входящих в сказание о «Сорока степных богатырях». С этого момента
начался постсоветский период в исследованиях сказания. Было опубликовано
множество исследований об исторических основах сказания, об исторических
прототипах героев дастанов, о генеалогии батыров, о значении названий географичеких
местностей упомянутых в сказании и т.д. Полный текст сказания о «Сорока степных
богатырях» было опубликовано сравнительно недавно. Оно было опубликовано в 2005
под редакцией С. Сакенова на базе материалов собранных в течение многих лет К.
Сыдиыковым (Сәкенов, 2005). В 2007 сказание было переведено с факсимиле и
транслитерацией на турецкий язык (Türkmen & Arıkan, 2007). И мы можем наблюдать на
турецком исследования посвященные благословлениям проклятиям в тексте сказания
(Gün & Gözcü, 2019). Мы анализируя накопленный пласт исследований посвященных или
относящихся к сказанию решили рассмотреть сказание с новых граней и обратить наше
внимание прежде всего на текст сказания. Для нашего исследования мы выбрали
отображение военной культуры в тексте сказания. Из всего разнообразия элементов
военной культуры отображенной в сказании мы решили сконцентрировать наше
внимание на описаниях укреплений и фортификационных сооружений. Мы выбрали
крепости и фортификационные сооружения в качестве объекта исследования по
следующим причинам:
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1. В тексте сказания достаточно подробно описаны крепости и фортификации к ним;
2. В тексте сказания подавляющее большинство сражений проходят около
крепостей;
3. Названия укреплений и фортификационных сооружений к ним, а также
особенности их использования вызывает интерес со стороны разного рода
исследователей.
В процессе исследования чтобы не превышать технические рамки отведенные
для научной статьи решили ограничить область нашего исследования первой главой
сказания. Как мы и писали выше Глава 1 сказания о «Сорока степных богатырях» состоит
из 8 дастанов и суммарный объем этой главы 6470 поэтических строк.
В сказании о «Сорока степных богатырях» очень богато описаны баталий
богатырей. Автор с тщательностью свойственной для сказиетелей описывает боевое
пространство сражений. В Главе 1 сказания во всех 8 дастанах протогонист сражается
вокруг крепостей, штурмует их или ищет лазейки для проникновения. Во всех дастанах
есть описания крепостей с разной степенью детализации. Например в дастане
"Куттыкия" крепость описывается так:
Примерный перевод:
Крепость в восемьдесят аршин
Непрестнупна она.
Численность ворот шесть
Все они скованы цепью.
Шириной в одну повозку
Входы ее узкие

Оригинал:
Сексен аршын қаласы
Мықтылығы сол еді.
Дарбазасы бек алтау
Шынжырлаған бар еді.
Бір арба ғана сыйғандай
Аузы оның тар еді (Сәкенов, 2005)(Сәкенов,

2005: 64)
или достаточно подробное описание с изложением местного ландшафта как в дастане
"Муса хан":
Оригинал:
Қосымның көрдім қаласын
Жеті қатар қазған оры бар,
Жетеуінің ішінде де,
Қабат жайған торы бар,
Ар жағында жебе бар
Суырылмайтын дүниеде
Болаттан қаққан шеге бар.
Алпыс аршын қаласы,
Дарбазасы саны алтау
Бір жағында көлденең
Биік жатқан тауы бар,
Ар жағында дария
Тасып жатқан суы бар, (Сәкенов, 2005: 101)

Примерный перевод:
Видел я Косыма крепость
Есть у нее рвы в семь рядов,
Во всех них,
Растянуты сети в ряд,
Дальше есть колья
Пригвозденные намертво
Есть гвозди из стали.
Крепость в шестьдесят аршин,
Количество ворот шесть
В одной стороне есть плоская
Но высокая гора,
В противоположной стороне
Течет бурная река,

или как в дастане "Орак, Мамай" описание крепости и описание прилегающей к
крепости пространства:
Оригинал:

Примерный перевод:

Он екі қатар оры бар,

Есть рвы в двенадцать рядов
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Он екі ордың ішінде
Жаюлы жатқан торы бар.
Бер жағында жебесі,
Болаттан қаққан шегесі.
...
Отыз аршын қаласы.
Екі арба қабат жүргендей,
Қалыңдығын қарашы.
Төрт дарбаза салулы,
Қақпасы оның темірден
Талай ноғай қаңғырып
Жерортада қалулы (Сәкенов, 2005:114)

Во всех двенадцатях
Есть растянуты сети
Чуть ближе колья
У которых стальные гвозди
...
Крепость в тридцать аршин
Ширина ее такова
Будто бы две повозки рядом проедут
Есть четыре ворота,
Арки их железные
Большинство ногаев блуждая
Оставались на площади

По приведенным выше примерам мы видим что в сказании приводится очень
подробное описание крепостей и фортификационных сооружений. Описание не только
учитывают строения но и дают информацию об окружающим крепость рельефе
местности. Учитывая такую детализацию мы решили изучить названия видов крепостей,
их составных частей и названия фортификационных сооружений вокруг них. Мы
проанализировали текст Главы 1 сказания о «Сорока степных богатырях» сделали на
основе анализа базу данных лексических единиц имеющих отношение к крепости или к
фортификационным сооружениям. Полученные результаты дали нам в сумме 23
названия крепости, их составных частей и фортификационных сооружений являющихся
составной частью крепостей которые повторяются в сумме 204 раза см. Таблица 1.
Собранные данные можно классифицировать на 4 группы:
1) Названия видов крепостей. В эту группу входят такие лексические единицы как
«қала» - город обнесенный крепостными стенами; «қамал» - замок; «қорған» крепость или крепостная стена и ее подвид «тас қорған» - каменная крепость или
каменная крепостная стена; «орда» - цитадель; «шаһар» - город внутри которого
расположена крепость.
2) Названия составных частей крепости. В эту группу входят составные части
крепостей. Это «ауыз» - вход; «дарбаза» - ворота; «есік» - дверь; «жер орта» площадь перед крепостью; «зындан» - темница; «қақпа» - ворота; «майдан» открытое пространство вокруг крепости; «тесік» - проход; «шек» - граница.
3) Cооружения двойного назначения такие как «қор» - запасник; «құдық» - колодец;
«мұнара» - минарет; «ін» - подземный проход.
4) Фортификационные сооружения. Это «жар» - вал; «жебе» - колья; «ор» - ров;
«тор» - сеть.
Собранные из сказания данные показывают что среди кочевников культура
строительства крепостей и фортификационных сооружений была достаточно
распространенной. Достаточно широкое наименование видов крепостей, их составных
частей и названии пространства вокруг крепости указывает что возможно во времена
событий описанных в тексте сказания была распространена определенная практика
строительства крепостей. В свою очередь названия фортификационных сооружений и
описание порядка их расположения говорит о достаточно сложной системе обороны
крепостей.
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Таблица 1 Названия видов крепостей и фортификационных сооружений

На казахском

На русском

Ауыз

IPA
транскрипция
[ɑʍɯz]

Вход

Количество
повторов
2

Дарбаза

dɑrbɑzɑ]

Ворота

9

Есік

[esik]

Дверь

5

Жар

[ʒɑr]

Вал

1

Жебе

[ʒebe]

Колья

5

Жер орта

[ʒer ortɑ]

Площадь

1

Зындан

[zɯndɑn]

Темница

18

Қақпа

[qɑqpɑ]

Ворота

2

Қала

[qɑʟɑ]

Город-крепость

83

Қамал

[qɑmɑʟ]

Замок

1

Қор

[qor]

Запасник

2

Қорған

[qorɣɑn]

Крепость

4

Құдық

[qʊdɯq]

Колодец

1

Майдан

[majdɑn]

Пространство
вокруг крепости

1

Мұнара
Ор
Орда

[mʊnɑrɑ]
[or]
[ordɑ]

2
15
6

Тас қорған

[tɑs qorɣɑn]

Тесік
Тор
Шаһар
Шек

[tesik]
[tor]
[ʃɑxɑr]
[ʃek]

Минарет, башня
Ров
Цитадель,
ставка
Каменная
крепость
Проход
Сеть
Город
Граница
19

1
9
6
25
1

Заметки

Буквально
переводится как
«средиземье».
Открытая
площадь перед
крепостными
стенами

В современном
казахском слово
«қала» имеет
значение город

На казахском
также имеет
значение поле
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Iн

[in]

Подземный
проход

4

Заключение
В начале нашего исследования мы ожидали получить обобщенные данные о
строении крепостей и о фортификационных сооружениях. Но в процессе анализа текста
сказания нами были получены очень подробные описания крепостей, пространства
вокруг них, фортификационных сооружений и порядок их расположения. Но мы
учитывая цели и формат нашего изыскания ограничились рамками исследования
названии видов крепостей, их составных частей и фортификационных сооружений.
Ссылаясь на результаты нашего исследования мы можем сказать что сказание о «Сорока
степных богатырях» является не только эпическим произведением устной литературы
но и лингвистическим источником открывающим нам картину мира времен сорока
степных богатырей.
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ТҮРКІ ТІЛДЕРІНІҢ ЕҢ ЖАҢА ДӘУІРІНДЕГІ ҚЫПШАҚ-НОҒАЙ
ТІЛДЕРІ: ҚАУІПТЕР МЕН МҮМКІНДІКТЕР
Түйіндеме
Соңғы деректерге сәйкес, әлемдегі 538 тіл қауіпті, 502 тіл өте қауіпті жағдайда
және 607 тіл жойылу алдында тұр. Өкінішке орай, бұл тізімге кейбір түркі тілдері де
енген. Жалпы түркі тілдеріне ортақ тарихи даму кезеңдерінен өткен қыпшақ-ноғай
тілдері (қазақ, қарақалпақ, ноғай) ХІХ-ХХ ғасырлардағы тарихи және саяси факторлардың
салдарынан түрлі сын-тегеуріндерге ұшырады. Қазақ және қарақалпақ тілдері
мемлекеттік және ресми тіл дәрежесіне ие болғанымен, ғылым-білім, құқық,
дипломатия, қызмет көрсету және т.б. салаларда әлі де қолданыс аясын кеңейту,
белсенділігін арттыру қажеттілігі туындап отыр. Ал ноғай тілі жойылу қаупі төнген
тілдердің қатарына еніп, ол тілде сөйлеушілер саны күннен күнге азаюда. Аталған
мәселелер негізінде туыстық жағынан бір-біріне ең жақын қазақ, қарақалпақ, ноғай
тілдерінің тарихи даму кезеңдеріндегі лингвистикалық және экстралингвистикалық
факторларды анықтап, өзара салыстыра талдау – заманауи дискурстағы қауіптердің
алдын алуға, одан әрі дамыту мүмкіндіктерін қарастыруға септігін тигізбек. Осы мақсатта
аталмыш тілдердің дамуы мен деградациялануына әсер еткен факторларына соңғы
зерттеулер негізінде салыстырмалы талдау жасалды. Деректерді жинақтау, талдау,
салыстыру әдістерін қолдана отырып, зерттеу қорытындысы шығарылды.

Кілтсөздер: қыпшақ-ноғай тілдері, тарихи даму, тілдік интеграция

Кіріспе
Лингвистикалық түркітануда қалыптасқан дәстүрлі хронологиялық кезеңдестіру
тұрғысынан түркі тілдері бүгінгі таңда тарихи дамуының ең жаңа дәуірін басынан
кешіруде: Алтай дәуірі (б.з.д. ежелгі кезең); Хун дәуірі (б.з. V ғасырына дейін); Көне түркі
дәуірі (VІ-Х ғасырлар); Орта түркі дәуірі (ХІ-ХV ғасырлар); Жаңа түркі дәуірі (ХV-ХХ
ғасырлар); Ең жаңа дәуір (ХХ ғасырдың басанын бүгінге дейін) (Баскаков, 1962). Соңғы
даму кезеңінің қаншалықты ұзақ уақытқа созылатынын және қай бағытта өрбитінін
болжау қиын. Нарықтық қатынастар мен жаһандану дәуіріндегі түркі тілдерінің даму
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мүмкіндіктері немесе жойылу қауіп-қатері әлемдік экономикада көпшілік бөлігі
өндіруші емес, тұтынушы ретінде күн кешіп жатқан түркі тілдес халықтардың қайқайсының да күн тәртібіндегі басты мәселелерінің біріне айналып, жалпы әлем
тілтанушыларының да назарын аудартуда. ЮНЕСКО-ның "Қауіп төнген әлем тілдерінің
атласына" (Moseley, 2010) кейбір түркі тілдерінің енуі және "Tehlikedeki Türk Dilleri" (Çelik
Şavk et al., n.d.) жобасының жүзеге асырылуы осының дәлелі.
Түркі тілдеріне заманауи сын-тегеуріндер салдарынан төнген қауіп-қатерлердің
алдын алып, жойылудан сақтандырып, дамыту мүмкіндіктерін қарастыру үшін, бір ғана
тілдің емес, генеалогиялық әрі тарихи даму тұрғысынан бір-біріне жақын бірнеше
туыстас тілдердің өткені мен бүгінін, саяси-әлеуметтік жағдайын, ішкі құбылыстарын
бірлікте, өзара салыстыра қарастыру тиімді нәтижелерге қол жеткізбек. Әрі түркі
тілдерінің өзара ұқсас даму заңдылықтары мен соңғы екі-үш ғасырда басынан өткерген
ортақ тарихы және бүгінгі таңда кездесіп отырған ортақ қиындықтары мен кедергілері
туыстас тілдердің жағдайын сабақтастықта қарастыруға мүмкіндік береді. Осы мақсатта
ұлт ретінде қалыптасу барысында бір-біріне ортақ түрлі тарихи оқиғаларды басынан
кешіріп, геосаяси себептермен біртұтастығынан және өзара тығыз интеграциясынан
ажыраған, бүгінгі таңда әркелкі әлеуметтік статуста аралық өтпелі кезеңде тұрған
қыпшақ-ноғай тілдерінің жағдайын жоғарыда аталған факторлар тұрғысынан
қарастырмақпыз.
Түркі тілдерінің Батыс хун бұтағындағы қыпшақ тобының бір тармағын құрайтын
қыпшақ-ноғай тілдеріне қазақ, қарақалпақ, ноғай тілдерін жатқызатын Н.А. Баскаковтың
генеалогиялық классификациясы барлық түркі тілдерін, олардың негізгі фонетикалық,
морфологиялық, лексикалық ерекшеліктерін қамтыған. Аталмыш классификация қазіргі
түркі тілдерінің даму жолдары мен туыстастығын деңгейлеп көрсете алады, сондықтан
да көпшілік түркітанушылар мен тілтанушылар тарапынан қолдау тапқан түркі тілдерінің
жіктелу нұсқасы болып табылады. Сонымен қатар бүгінгі таңдағы түркі тілдерінің
грамматикасы мен тарихына қатысты зерттеулер осы классификацияға сүйенеді
(Баскаков, 1952). Қазақ, қарақалпақ, ноғай тілдерін қырғыз тілімен бірге ареалдық
тұрғыда Арал-каспий тобына жатқызатын (Eberhard et al., 2021) кейінгі жіктеулердің
болуына қарамастан, қыпшақ-ноғай тілдерінің тарихи әрі заманауи мәселелерін
қарастыруда өз маңызын жоймаған Н.А. Баскаков классификациясын негізге аламыз.
Бүгінгі таңда жалпы түркі тілдерімен бірге қыпшақ-ноғай тілдерінің әлеуметтік
лингвистика мәселелеріне арналған зерттеулер мен мемлекеттік және халықаралық
деңгейде атқарылып жатқан жобалар аз емес. Жоғарыда аталған "Tehlikedeki Türk
Dilleri" жобасы бойынша ЮНЕСКО-ның 2016 Қожа Ахмет Ясауи жылы және Түркі
республикалары тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай Халықаралық Түркі академиясының
және Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің қамқоршылар
кеңесінің қолдауымен дайындалған "Tehlikedeki Türk Dilleri" кітабы 4 том болып жарық
көрді. "Соңғы дауыстар жоғалып кетпестен бұрын" дабыл қағуға тырысқан ауқымды
ұжымдық еңбекке қыпшақ-ноғай тілдеріне қатысты зерттеулер де енгізілді. С. Кожа
Сары тілдердің жойылу себептері мен жойылу қаупі төнген түркі тілдеріне тоқталса, А.
Менз түркі тілдерін қолданушылар мен олардың қоныстану аумағына байланысты
статистикалық талдаулар жасаған (Eker & Çelik Şavk, 2016a). Жинақтың ІІ томында Ж.
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Ведат Уйгур қарақалпақтардың шығу тегі мен ұлттық қалыптасу тарихына, этнониміне
және мәдениеті мен жазуына, халық саны мен қоныстану аймағы секілді т.б.
факторларға жан-жақты тоқталып, қарақалпақ тілінің фонетикасы, морфологиясы және
лексикасын толықтай сипаттап шыққан (Eker & Çelik Şavk, 2016b). Қыпшақ-ноғай
тілдерінің ішінде ең қауіпті жағдайда тұрған ноғай тіліне қатысты Б. Каракоч өзінің көп
жылдық зерттеулерінің негізінде ноғайлардың тарихы мен қазіргі саяси-әлеуметтік
жағдайын, әдебиеті мен мәдениетін сипаттап, ноғай тілінің фонетикасынан бастап
диалектологиясына дейін маңызды талдау жасаған (Eker & Çelik Şavk, 2016c, 2016d).
Ноғай этнонимінің этимологиясына жеке тоқталған Д. Ергөненч Акбабаның зерттеуі мен
ноғайлардың саяси ахуалы мен ішкі тұтастығына қатысты түйткілдерді көтегрен А.
Аскердің еңбектерінде өзекті мәселелер қамтылған (Eker & Çelik Şavk, 2016d).
Тілдік мәселелердің ғылыми тұрғыдан шешімін іздеуге бағытталған шаралар
қатарына Қарашай-Шеркес Республикасы үкіметінің Гуманитарлық зерттеу институты
және У.Д. Алиев атындағы Қарашай-Шеркес мемлекеттік университетінің
ұйымдастыруымен 2014 жылдан бері өткізіліп келе жатқан "Ногайцы: XXI век. История.
Язык. Культура. От истоков – к грядущему" атты дәстүрлі халықаралық ғылымипрактикалық конференциясын атап өтуге болады. Ноғай халқы мен ноғай тілінің тарихи
әрі заманауи мәселелеріне арналған конференцияда білім беру, әдебиет, БАҚ және т.б.
түйткілдерге бағытталған зерттеулер жарық көріп, өзекті мәселелер көтеріліп келеді
(Суюнова et al., 2014, 2019). Сондай-ақ, 2019 – Халықаралық байырғы тілдер жылы
аясындағы шаралар (В России Стартовал Год Языков Коренных Народов, 2019) мен
"Ресей тілдері" жобасы (Булгарова, 2020) аясындағы жұмыстар да саны аз халықтардың,
әсіресе ноғай тілінің сақталуына бағытталған игі бастама ретінде атап өтуге болады.
Қарақалпақстанда мемлекеттік тіл мәртебесін алып отырған қарақалпақ тіліне
байланысты заманауи ізденістер мен ғылыми жобалар жүзеге асырылып келеді.
Қарақалпақ фольклоры мен әдебиетіне, қарақалпақ тілінің түсіндірмелі және
орфографиялық сөздігіне байланысты ауқымды жобалар атқарылуда (Жиемуратов,
2021; Матеков, 2019). Ал қазақ тілі Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіл
статусына ие болып, қоғамның барлық салаларында қолданылып, бір қалыпты даму
үдерісі байқалуда. Соңғы 10 жыл көлемінде жүзеге асырылған шаралар арқылы бірқатар
оң нәтижелерге қол жеткізілді (Қазақстан Республикасында Тілдерді Дамыту Мен
Қолданудың 2011 - 2020 Жылдарға Арналған МЕМЛЕКЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ, 2011).
Сондай-ақ, қазақ тілінің алдағы 5 жылдағы даму жоспарын жолға қойып отырған
"Қазақстан Республикасындағы тіл саясатын іске асырудың 2020 – 2025 жылдарға
арналған мемлекеттік бағдарламасы" тілдің қолданыс аясын кеңейту мен терминдік
базасын күшейтуге бағытталған жаңаша жұмыстарды жүзеге асыруды мақсат етеді және
нәтижесінен үлкен үміт күттіреді (Қазақстан Республикасындағы Тіл Саясатын Іске
Асырудың 2020 – 2025 Жылдарға Арналған МЕМЛЕКЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ, 2019).
Түркі тілдерін зерттеп-зерделеуде қазақстандық ғалымдар да белсенді
атсалысып келеді. Қазақстанда тұратын түркі этностарының тіліне, мәдениетіне
әлеуметтік-лингвистилық зерттеу жүргізген "Пост-кеңестік Қазақстандағы түркі
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халықтарының тілі мен мәдениетінің ықпалдастығы" халықаралық жобасы (2014-2017)
сәтті жүзеге асып, зерттеу нәтижелері бойынша электронды мәліметтер дерекқоры
жасалған (Невская et al., 2017). Дерекқордан Қазақстанда тұратын түркі этностары
туралы жан-жақты мәлімет алуға болады. Сонымен қатар "Қазақстан Республикасында
тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-2020 жылдарға арналған бағдарламасы"
аясында шығарылған "Түркі тілдері" ұжымдық монографиясы – түркі тілдес
халықтардың әдеби тілдерінің қалыптасу, даму тарихы, түрлі кезеңдердегі жағдайы мен
мәртебесі, бүгінгі жетілу, даму үдерісі, қолданыс аясы мен қоғамдық қызметі және
болашағын қарастырып, зерттеп-зерделеген маңызды еңбек болып табылады (Исхан,
2015).
Жоғарыда аталған түркі тілдеріне қатысты зерттеулер мен түрлі ауқымдағы
шаралар қазіргі таңдағы лингвистикалық және интерлингвистикалық факторларға
байланысты бірте-бірте жойылу қауіптерінің де, даму мүмкіндіктерінің де бар екенін
көрсетеді. Алдағы талдауларда қыпшақ-ноғай тобындағы тілдердің заманауи
дискурстағы қауіптері мен мүмкіндіктеріне тоқталатын боламыз.

Негізгі бөлім
ХХ-ХХІ ғасырлар тарихи даму кезеңдері бойынша түркі тілдерінің ең жаңа дәуірі
болып есептелетінін атап өттік. Жаңа дәуірде қоғамның дамуы белгілі бір ресурстарға ие
болуына тәуелді емес, әлемде орын алып жатқан өзгерістер мен жаңалықтарға жылдам
әрі дұрыс бейімделуіне байланысты өрбитіні айқындалуда. Қазіргі әлемнің
ерекшеліктерін толық сипаттайтын тұжырымдардың ішінде өткен ғасырдың 80жылдары пайда болған VUCA акронимі әлемнің дәл бүгінгі келбетін айқын бейнелейтін
ұғым болып табылады. Америкалық психологтар ұсынған термин: volatility (өзгермелі,
тұрақсыз, ауыспалы, аумалы-төкпелі, қалт-құлт еткен), uncertainty (белгісіздік),
complexity (күрделі), ambiguity (екіұшты, айқын емес, бір жауабы жоқ, беймәлім) деген
ұғымдардың қосындысынан тұрады. Жағдаяттар тез және біз ойламағандай өзгеретін,
түсінуге қиын көптеген фактілер, себептер мен жайттар бірігіп келіп, проблема мен
қиыншылыққа айналатын VUCA әлемінде, ғалымдардың айтуынша, өзге адамдар мен
жағдаяттарға түсінушілікпен қарайтын (толерантты) және белгісіздікке шыдамды,
өзгерістерге өте бейім адамдар ғана өзін жақсы сезінеді. (Алимов, 2020)
Зерттеушілердің пайымынша белгісіздікті түсіністікпен қабылдайтындар ұжымда
басқарудың демократиялық қағидаларына жақын болады да, керісінше, белгісіздікке
төзе алмайтындар негізінен авторитаризм мен қатал билікті жақтырады екен. Ғалым
соңғы жылдары жүргізілген зерттеулер негізінде белгісіздікті түсіністікпен (толерантты)
қабылдайтын адамдар демократиялық типтегі тұлғаға, ал белгісіздікке төзе
алмайтындар авторитарлық типке жатқызылатынын мәлімдейді (Алимов, 2020). Осы
тұрғыда белгілі бір тілді – тіл иесінің тұлға ретіндегі қасиеттері мен қарым-қабілетінің
көрінісі, тілді тұтынушы сана жұмысының нәтижесі деп қарайтын болсақ, Кеңес
дәуірінде авторитарлық қатал билік жүйесін басынан кешірген түркі халықтарының тіл
қолданысындағы бүгінгі проблемалардың сананың түкпіріндегі психологиялық
мәселелерде жатқанын аңғарамыз. Осылайша, тарихи кезең тұрғысынан түркі тілдері
келіп жеткен "ең жаңа дәуірдің" жалпы сипаттамасымен танысқан соң, бүгінгідей
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өзгермелі, өте қарқынды заманауи тенденциялар жағдайында қыпшақ-ноғай тілдеріне
"қандай қауіптер бар, оларды еңсерудің қандай мүмкіндіктері бар?" деген сұрақтарға
жауап іздейтін боламыз.
Қойылып отырған мәселенің өзектілігі нысанға алынған қазақ, қарақалпақ, ноғай
тілдерінің мемлекеттік тіл статусына ие болса да, қолданушылар санының азаю қаупінің
болуы, тұрмыстық ауыз екі тіл деңгейінде қалып қоюы, заманауи білім мен ғылым,
іскерлік салаларда белсенді қолданылмауы секілді түйткілдердің толастамауымен
айқындалады. Аталмыш проблемалар тілдің баяу өліміне алып баратын түрткі жайт
болып есептелетіндіктен, қолданушылар саны 10 млн-нан асатын қазақ тілінің де
айтарлықтай күрделі мәселелерінің бар екендігін білдіреді.
Тілдің жойылуына (немесе өліміне) апаратын факторлар жергілікті жеріне, орын
алған оқиғаларға, т.б. байланысты түрлі сипатта болуы мүмкін. С. Кожа Сары бүгінгі күнге
дейін жүргізілген зерттеулерге сүйене отырып, тілдерді өлім қаупіне душар ететін
факторларды төрт негізгі категорияға бөліп қарастырылатынын айтады:
1. Жер сілкінісі, цунами, аштық және эпидемия сияқты табиғи апаттар;
2. Соғыс немесе геноцид;
3. "Ұлт бірлігі" деген ұранмен іске асырылатын мәдени қысым немесе
ассимиляция; мәжбүрлі көші-қон, т.б.;
4. Мәдени, саяси және экономикалық факторлар (Eker & Çelik Şavk, 2016a).
Дегенмен бұл жалпыға ортақ, бекітілген өлшем бола алмайды. Тілдердің
болашағына қауіп төндіретін факторлардың ара жігін нақты кесіп айту қиын, өйткені бұл
факторлар бір-бірімен тығыз байланысты және бір фактор келесі бір фактордың туындау
себебі немесе салдары болып шығуы мүмкін. Осындай ескерту жасай отырып, С. Кожа
Сары "Tehlikedeki dil olgusunu ortaya çıkaran etkenler ve tehlikedeki türk dilleri" атты
мақаласында жойылып бара жатқан түркі тілдеріне әсер етуші факторларды:
демографиялық,
географиялық,
мәдени,
саяси,
лингвистикалық
және
социолингвистикалық, экономикалық, әлеуметтік және психологиялық деп, сегіз
топқа бөліп қарастырады (Eker & Çelik Şavk, 2016d). Тілдің тыныс-тіршілігін жан-жақты
талдайтын осы жіктемеге сүйене отырып, ендігі кезекте қыпшақ-ноғай тілдерінің
дамуына оң немесе кері әсерін тигізуші факторлардың бірнешеуіне тоқталамыз.
Демографиялық фактор
Тілдің өмір сүруіне әсер ететін демографиялық факторларды анықтауда
сөйлеушілердің санына қатысты мәліметтер жалғыз критерий бола алмайды. Тілге
төнген қауіпті анықтау мен талдауда қолданылатын кешенді демографиялық мәліметтер
қатарына: этникалық топтың жалпы саны мен сөйлеушілер санының ара қатынасы,
этникалық топқа жататын халықтың өсу қарқыны, халықтың өсу қарқыны мен
тілді қолдануы арасындағы пропорция, сөйлеушілердің қоныстану аймағына таралуы
мен тығыздығы, біртілділік, қостілділік және көптілділік туралы сандық мәліметтер
және т.б. жатады (Eker & Çelik Şavk, 2016a).
Қыпшақ-ноғай тілінде сөйлеуші қазақ, қарақалпақ, ноғай ұлты өкілдерінің
демографиялық ахуалын салыстыру үшін соңғы деректер негізінде сандық мәліметтерді
кестеге түсірдік (Кесте 1. Қыпшақ-ноғай тілдерінде сөйлеушілер саны):
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Кесте 1. Қыпшақ-ноғай тілдерінде сөйлеушілер саны
(Eberhard et al., 2021; Eker & Çelik Şavk, 2016a, 2016b; Невская et al., 2017)

Тіл

Қазақ тілі

Қарақалпақ тілі
Ноғай тілі

Қоныстану аймағы
Қазақстан Республикасы
Қытай Халық Республикасы
Ресей Федерациясы
Өзбекстан
Қырғызстан
Монғолия
Түркіменстан
Өзбекстан
Қазақстан
Ресей Федерациясы
Ресей Федерациясы
Қазақстан
Жалпы

Сөйлеушілер саны
10,096,763 (2009)
1,462,588 (2010)
67,573 (2010)
798 000 (2017)
33 701 (2014)
101,526 (2010)
115 000 (2017)
606.604 (2017)
2828 (2009)
1466 (2010)
87 119 (2010)
276 (2009)
13 373 440

2018 жылғы мәлімет бойынша қазақ тілін мемлекеттік тіл ретінде меңгерген
халықтың үлесі 85,9 %-ды құрады. Сондай-ақ, Қазақстанда қазақ тілінде сөйлейтіндердің
30 % – қарапайым, 61-62 % – орта, ал 8-9 % – элитарлық тілдік тұлғалар екені анықталды.
Қарақалпақ тілінде сөйлеушілер негізінен Қарақалпақстан Автономиялық
Республикасында және Өзбекстанның басқа да аймақтарында (басым бөлігі Ташкент
қаласында) қоныстанған. Ресей империясының Түркістанды отарлау кезінде қазіргі
Ауғанстан, Түркіменстан жерлеріне көшіп кеткен, сондай-ақ, басқа да түрлі себептермен
Қазақстан мен Ресейге қоныс аударғандарды қосқанда қарақалпақтардың жалпы саны
700 мыңға жуықтайды (Eker & Çelik Şavk, 2016b).
Қыпшақ-ноғай тобында сөйлеушілер саны жыл өткен сайын азайып, ең қауіпті
жағдайда тұрған ноғай тілі. 2010 жылғы Бүкілресейлік халық санағының мәліметтері
бойынша Ресейде 103660 ноғай бар болса, оның 87 119-ы ноғай тілін, 98 081-і орыс тілін
біледі. Респонденттердің 90 %-дан астамы орыс тілін жетік білетіндігін
мәлімдегендіктен, тілді сақтаудың қорғаныс шараларына көшу қажеттігі туындап отыр.
Түркияға көшкен ноғайлар ассимиляцияға ұшырады. Қазіргі таңда Түркияның ноғай
ауылдарында тұратын жергілікті халық арасында 1154 адам өзін ноғай ұлтының өкілі
екенін айтқан (Çelik Şavk, 2013).
Геосаяси және экономикалық факторлар
Тілдің өміршеңдігіне ықпал ететін негізгі географиялық факторлар қатарына –
аймақтың физикалық сипаттамалары (климат, табиғи ресурстардың мөлшері,
географиялық орны және т.б.), тіл иелеріне қатысы (атамекені немесе иммиграция
арқылы кейінірек қоныстанған аймақ) және геосаяси ерекшеліктері жатады. Ана тілдің
мейлінше айқын әрі тиімді қолданылатын аймағы – оның атамекені. Шапқыншылық
және отарлау саясаты салдарынан өзгеретін саяси шекаралар нәтижесінде этникалық
топтың табиғи тіршілік ету ортасы (атамекені) бүлінуі немесе тіпті толықтай жойылуы
мүмкін (Eker & Çelik Şavk, 2016a). Қыпшақ-ноғай тілдерінің үшеуі де отарлау саясаты
салдарынан геосаяси бүлінушілікке ұшырап, қоныстану аймағы бойынша тілдердің өз
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ішіндегі бүтіндігіне де, бір генеалогиялық топ мүшесі ретіндегі өзара интеграциясына да
нұқсан келіп отыр.
Қазақтардың ХХ ғасыр басында қазіргі ҚХР, Монғолия, Өзбекстан және
Түркіменстан жеріне ауа көшуі (Талдыбаева, 2021), КСРО-ның әкімшілік бөліністері
барысында қазақ ауылдары қоныстанған кей аймақтардың РФ мен ҚХР жерінде қалуы
(Барлық, 2015) қазіргі таңда қазақ тілін қолданушылардың біртұтастануына кері әсерін
тигізуде. Дегенмен, шетелден оралған қазақтар кейінгі жылдардағы халық санының
өсуіне, тиісінше елдегі қазақ тілінде сөйлеушілер санының артуына өз ықпалын тигізуде.
Саяси тұрғыда идеологиялық жағынан ескірген ономастикалық атауларды өзгерту,
географиялық объектілерге қазақ тіліндегі ұлттық атау беру процесін жандандыру
мәселесі көтерілуде. Сондай-ақ, қоғамның кейбір салаларында мемлекеттік тіл өзінің
нормативтік-құқықтық мәртебесіне лайық деңгейде қолданылмайтындықтан, тіл
саясатында жүзеге асырылатын тілдің мәртебелік жоспарлануы үшін қолданыстағы
заңнаманы жетілдіруге бетбұрыс жасалуда (Қазақстан Республикасындағы Тіл
Саясатын Іске Асырудың 2020 – 2025 Жылдарға Арналған МЕМЛЕКЕТТІК
БАҒДАРЛАМАСЫ, 2019).
Қарақалпақ тілінің геосаяси мәселесіне тоқталатын болсақ, Қарақалпақстан
географиясының 85 %-ы шөл және шөлейтті жерлерден тұратындықтан халықтың
орналасу тығыздығы әртүрлі. Орта есеппен алғанда халықтың тығыздығы бір шаршы
километрге шамамен 8,3 адамды құрайды. Халықтың қоныстануы елдің табиғи
жағдайларына байланысты өзгеріп отырады және ауылшаруашылығына қолайлы
жерлерде бір шаршы шақырымға екі жүз адамнан асса, бұл тығыздық елдің шөлді
далаларында 1 шаршы шақырымға шаққанда үш адамға дейін азаяды (Eker & Çelik Şavk,
2016b). Арал теңізінің тартылуынан пайда болған Аралқұм шөлі өлкенің мақта өсіру, мал
және балық шаруашылығына негізделген күнкөрісін одан сайын қиындата түсті. 2000
жылдардың ортасында елдегі жұмыссыздық пен кедейлік салдарынан мыңдаған
қарақалпақтардың көрші Қазақстанға, тіпті Ресейге жұмыс іздеп кеткен жайттары туралы
ақпараттар да бар (Борисова, 2005). Ал соңғы кездерде елдегі саяси ахуалға байланысты
қарсылықтар мен шағымдардың да пайда болуына қатысты қауесеттер тарады (Алга,
Каракалпакстан! На Берегах Высохшего Арала Появились Сепаратисты, 2014; Алпаут,
2019). Алайда, соңғы жылдары теңіздің орнында қалған шөлді аймақтан табылған тұщы
су көздері өлкенің табиғатын қалпына келтіріп, тыныс-тіршілігін жандандыруға деген
үмітті оятты (Кари, 2019).
Ал ноғай тілін геосаси тұрғыдан тіпті өте ауыр жағдайда. Ноғайлардың
атамекеніне қоныстандырылған шешендер мен ингуштер 1944 жылы бұл аймақтан жер
аударылып, Шешен-ингуш АКСР орнына Грозный губерниясы құрылды. Ноғайлардың
тарихи атамекені осы губернияның құрамына кірді. Алайда, жер аударылған халықтар
ақталып, қайта орала бастаған соң, Ресей КФСР Жоғарғы Кеңесі Президиумының 1957
жылғы 9 қаңтардағы шешімімен Грозный губерниясы Шешен-Ингуш АКСР болып қайта
құрылды. Сол уақытта Ноғай даласы қайта бөлшектеніп, Дағыстан, Ставрополь және
Шешен-Ингуш облыстарына "бөліп берілді". Қазіргі таңда тарыдай шашылған ноғай
қауымдастығы көбінесе Дағыстанда (Ногай, Тарум, Кизиляр және Бабаюрт
аудандарында, сондай-ақ Махачкала губерниясын қоса алғанда Сулак қаласында),
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Ставропольде (Нефтекум ауданы), Қарашай-Черкес (Ногай ауданы) және Шешенстанда
(Шелковский қаласының солтүстігі) тіршілік үшін күрес халінде өмір сүруде. Аймақтық
үкіметтер арасында шекара мәселесі өршіп тұрған қазіргідей қиын уақытта ноғайларды
өз тарихи атамекенінде бір автономды әкімшілікке біріктіру мүмкін еместігі айқын.
Сондықтан ноғай зиялыларының прагматикалық тұрғыда шындыққа жанасымды
"Ставрополь шекарасында Ноғай автономиялық аймағын құру" туралы ұсынысы сөз
болуда (Eker & Çelik Şavk, 2016d).
Жоғарыда келтірілген факторларды ескере келе, тілтанушы Торе Янсонның: "...Ел
басшылары үнемі дерлік елдегі бір-екі тілден басқасына көңіл бөлмейді. Олардың басты
уайымы – аз топтар емес, үлкен ұлттық топтар, өйткені олар саяси тұрғыдан қауіпті, ал аз
ғана адамнан тұратын топтарды еш қауіптенбей шетке ысырып тастауға болады" деген
пікірінің қарақалпақ және ноғай тілдері мысалында шындыққа айналып отырғанын
көреміз. Сонымен қатар ғалымның: "...Ұсақ тілден үлкен тілге өтудің материалдық
игіліктерінің көптігі сонша – көптеген адам өздері де тіл ауыстырып, балаларының да тіл
ауыстырғанын қолдайтын болады" деген тұжырымымен келіспеу қиын (Янсон, 2019:
180, 181).
Мәдени және әлеуметтік факторлар
Технологиялық дамудың қарқын алуымен өткен ғасырда адам және жүк
тасымалы, байланыс және БАҚ-тың мүмкіндіктері артты және қолайлы бола бастады,
осылайша басқыншы мәдениеттердің ықпалы арта түсті. Жаһандану, модернизация
және урбанизация нәтижесінде пайда болған "бірыңғай" жалпыға ортақ мәдениет бүкіл
әлемді қамтып, тіпті ауылдық жерлерде тұратын қауымдастықтарды мәдени эрозия
қаупіне ұшыратты (Eker & Çelik Şavk, 2016a). "...Ел болу үшін, ең бастысы – нағыз тіл, яғни
өз жазу нормалары бар, мәртебесі жоғары жазба тіл керек. Ондай мақсатқа жету үшін
алдымен тілді білім беру саласына енгізу, сосын авторларға сол тілде кітап жазуға қолдау
көрсету деген екі қадам жасау қажет" дейді Торе Янсон "Тіл тарихына кіріспе" атты
еңбегінде (Янсон, 2019: 134-135). Алайда қазіргі таңда білім беру және кітап
басылымымен қатар БАҚ пен медиасыз бірде-бір өміршең тілді елестету мүмкін емес.
Бұған қоса әлеуметтік желілерде сапалы контенттің дүниеге келуі де тілдің өміршеңдігі
мен қолданушылар арасындағы мәртебесінің артуына себепші фактор болып табылады.
Т. Янсонның нағыз тіл қағидасымен өлшесек, білім беру саласы да, баспа ісі де тұралап
қалған ноғай тілі (Кукаева, 2014) БАҚ пен әлеуметтік желілерде де белсенді қолданыста
емес. Ал қарақалпақ тілінде орта білім беріліп, мемлекеттік деңгейде ЖОО-лар мен
зерттеу институттары, БАҚ пен интернет журналистика, телеарна мен радио жұмыс
істейді (Джумамуратова, 2019). Қазақ тілінің жағдайына келетін болсақ, 2018 жылы
республикадағы БАҚ-ның жалпы саны 3328-ді құрады. Олардың ішінде қазақ тілінде –
548, орыс тілінде – 850, қазақ-орыс тілінде – 1160, үш және одан көп тілде (оның ішінде
басқа тілдерде) – 770 БАҚ бар. 2018 жылғы мәліметтерге сәйкес Қазақстандағы
театрларда қазақ тілінде 105, орыс тілінде 78 және басқа тілдерде 133 қойылым
көрсетілсе, кинематография саласында қазақ тілінде 18 фильм, орыс тілінде 24 фильм
түсірілген. Көріп отырғанымыздай, қазақтілді көрермен санының өсуі қазақ тіліндегі
театр қойылымдары мен кинотуындылардың көлемін арттыруды, интернет
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ресурстарды ұлғайта түсуді талап етеді (Қазақстан Республикасындағы Тіл Саясатын
Іске Асырудың 2020 – 2025 Жылдарға Арналған МЕМЛЕКЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ, 2019).
Тарихи дамуының ең жаңа дәуіріне аяқ басқанға дейін ортақ тілдік кеңістікте бірбірімен тығыз қарым-қатынаста дамыған қыпшақ-ноғай тілдерінің ортақ ауыз әдебиеті
үлгілерін бүгінгі мультимедиалық технологиялармен қайта жандандырып, үш тілдің
тұтынушылары ортақ пайдалануға мүмкіндік беретін электронды ресуртарды дайындау
арқылы біршама кемшіліктердің орнын толтыруға болады деп ойлаймыз.
Лингвистикалық және әлеуметтік лингвистикалық факторлар
Т. Янсонның мәлімдеуінше: "Тілдің лексикалық қоры мен грамматикасының,
дыбыс жүйесінің қалыптасуына жүздеген, кейде мыңдаған жыл кетеді. Бұл – мыңдаған,
миллиондаған адам қатысатын тұрақты ұжымдық іс-әрекет. Ол адамдардың өмірден
алған тәжірибесі мен ойлары тілге кірігіп тұрады..." (Янсон, 2019: 87). Ал тіл білімінде
қоғамда болатын қандайда бір өзгерістер мен жаңалықтар ең алдымен тілдің
лексикалық қабатында көрініс табатыны белгілі. Тілдің лексикасының даму үдерісі сөз
мағыналарының өзгеруі, көнеріп, қолданыстан шығып қалуы және сөздік қордың жаңа
сөздермен толығуы арқылы жүреді. КСРО құрамындағы түркі халықтары тілінің адамның
табиғатпен қарым-қатысына байланысты лексикасында елеулі өзгерістер бола қойған
жоқ. Көбінесе сөздік қордың өндіріске және қоғамдық қарым-қатынастарға қатысты
бөлігі дами түсті. Бұл үдеріс түркі тілдерінің өз сөздік қорының және (көбінесе) орыс
тілінен енген сөздердің есебінен жүрді. (Баскаков, 1962)
Орыс тілінің доминант тіл ретіндегі қарақалпақ тіліне әсері бірден байқалады (бұл
жағдай қазақ пен ноғай тілдеріне де ортақ – авт.) (Eker & Çelik Şavk, 2016b). Ал
Қазақстанда орыс тілін меңгерген халықтың үлесі 92,3 %-ды құрап отырғандықтан,
қоғамда орыс-қазақ қос тілділігі басымдыққа ие болып, қазақ тілінің қолданылуын
арттыру үшін қазақ-орыс және қазақ-этностық қостілділігінің кеңінен таралуына жағдай
жасау керектігі айтылуда (Қазақстан Республикасындағы Тіл Саясатын Іске Асырудың
2020 – 2025 жылдарға Арналған МБ, 2019).

Қорытынды
ХХІ ғасырға келіп жеткен қыпшақ-ноғай тілдерінің бүгінгі ахуалын жан-жақты
салыстыра талдай отырып, олардың өміршеңдігі мен тоқырауына әсер етіп жатқан
негізгі лингвистикалық және интерлингвистикалық факторларын саралап шығуға
тырыстық. Қазақ, қарақалпақ, ноғай тілдері бір генеалогиялық топ ретінде тілдердің
жойылуына әсер ететін факторлардың (аштық және эпидемия сияқты табиғи
апаттар; соғыс пен геноцид; мәдени қысым немесе ассимиляция; мәжбүрлі көші-қон,
т.б.) барлығын да басынан кешіріп, барлық кедергілерге өзінің тарихи дәуірлерден өту
барысында қалыптасқан иммунитетінің арқасында төтеп беріп, осы күнге жетіп отыр.
Қыпшақ-ноғай тілдерінің ішінде ноғай және қарақалпақ тілдері қауіп төнген
тілдер қатарында ЮНЕСКО-ның, Ресей Федерациясы, Түркия және Қазақстан тарапынан
қолға алынған тілдерді қайта дамыту мен жандандыруға қатысты жобалар аясында
зерттеліп, өзекті мәселелері халықаралық деңгейде көтеріліп келеді.
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Қорытындылай келе, ноғай тілінің геосаяси әрі тілдің ішкі мүмкіндіктері
тұрғысынан мүшкіл халде тұрғанын, оны бұл тығырықтан шығарудың бірден-бір
мүмкіндігі ноғайлардың бір әкімшілік аумаққа бірігуінде екенін, қарақалпақ тілі болса
мемлекеттік тіл статсуындағы әрі сөйлеушілер саны 700 мыңнан асатын тіл бола тұра
географиялық және экономикалық себептермен қарқынды даму мүмкіндігіне ие бола
алмай отырғандығын, ал қазақ тілі көптеген параметрлерге сәйкес ревитализацияға бет
алғанын айтуға болады. Талдаулар барысында атап өткеніміздей, шарттар мен
жағдаяттар күрт өзгеруі мүмкін құбылмалы VUCA дәуіріндегі бәлкім саяси және
экономикалық факторлар азшылық халықтардың пайдасына шешіліп, олардың тілі де
оң өзгерістерге бет алады деген сенімдеміз.
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МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ АУДИРОВАНИЯ В ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Статья посвящена теме изучения восприятия на слух учащихся продолжающего
уровня, так же автор дал понятие термину и раскрыл его. Так как, аудирование является
основным составляющим иностранного языка, уделять этому виду речевой
деятельности нужно с первых дней обучения. Аудирование имеет свои цели и свои
особые техники обучения, при соблюдении которых учащийся может быстро подтянуть
свои навыки понимания и слушания иностранной речи. Автором также отмечены
трудности при обучении аудированию и методы их преодоления. Автор приводит в
пример этапы аудирования и описывает их. Так же, автор описывает обучение на
примере IELTS. Автор объясняет, как улучшить свои навыки и дает множество советов. В
статье рассматриваются методы повышения навыков аудирования, так же, в данной
статье рассматриваются методы применения аудирования на уроках английского языка
и способы повысить свои слуховые навыки с помощью инновационных приложений.
Автор акцентирует внимание на том, что активное использование приложений поможет
повысить слуховое восприятие. В статье предложены несколько приложений, которые
помогут повысить навыки слушания учащихся. Автор отмечает, что комбинированный
метод обучения повысит и улучшит навыки аудирования. Так же, автор пришел к
выводу, что регулярные работы над своими навыками слушания, приведет к тому, что
иноязычную речь можно понять с первых дней обучения, так же автор пришел к
заключению, что обучающимся необходимо сменить пассивное слушание на активное,
именно таким образом, учащиеся могут максимально повысить и улучшить свои навыки,
и показать себя с наилучшей стороны в коммуникации с иностранцами.
Ключевые слова: аудирование, методы, восприятие.
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Аудирование-это процесс восприятия речи на слух. Слушание является важным
компонентом
языкового
развития
благодаря
когнитивным
и
речевым
особенностям.(Ozcelik et al., 2020) Один из самых сложных аспектов изучения
иностранного языка – это аудирование, поэтому на лекциях важно уделять особое
внимание развитию навыков аудирования.(Medvedeva et al., 2020) В данном случае, мы
рассматриваем восприятие иноязычной речи на слух. Фактически, мы с детства слышим
и запоминаем слова, наш родной язык кажется нам простым и легким. Нас окружают
люди, которые разговаривают одновременно на двух языках (казахский язык и русский
язык). Нам легко принимать информацию, а также легко на нее реагировать, без какихлибо раздумий. Английский язык нам изучать тяжелее и воспринимать иностранную
речь трудно, ведь наше окружение не состоит из англоязычных людей, таким образом,
все приходит к тому, что все дело -в окружении. Основным средством обучения
иностранному языку является языковая среда, все остальные средства являются
вспомогательными, их назначение-создание более или менее ярко выраженной
иллюзии приобщения учащихся к естественной языковой среде.
Не стоит отрицать, что современное время-это время технологий (гаджетов,
смартфонов). На данном этапе все перешли на дистанционное обучение, которое
позволило прокачать свои навыки владения иностранным языком, благодаря
множеству онлайн курсам. (Al-Hasan, 2020) Отсюда нужно извлечь для себя урок, чтобы
все, что происходит в мире, было в пользу вам. Если вы не можете улететь за границу,
чтобы окружить себя иностранной атмосферой, вы можете это сделать виртуально.
Виртуально-это когда, вы можете через любой смартфон подключиться к любой точке
мира и изучать иностранный язык, а самое главное-повысить свои навыки аудирования.
Несомненно, нет людей у которых нет возможности выйти в интернет и изучать
иностранный язык. Стоит отметить, что вы можете использовать нашумевшее
приложение ClubHouse, именно для повышения своих навыков аудирования. В данном
приложении, люди проводят в разных комнатах дискуссии на разные темы, как раз
таким образом, которые будут направлены на ваше улучшение восприятия иноязычной
речи. Вы можете воспользоваться новой техникой обучения иностранным языкам в
пользу себе и повысить свои навыки:
-говорения;
-аудирования.
Нужно отметить, что 50% казахстанцев начали активно использовать данное
приложение ради изучения английского языка, также для повышения слуховых навыков.
Нужно отметить, что в общеобразовательных школах Казахстана, недостаточно
уделяют внимание данному виду речевой деятельности. Преподаватели отдают свои
предпочтения изучению грамматики и заучиванию слов, несомненно, такой метод
обучения улучшит английский язык учащихся, но, возникает проблема, как дальше
учащиеся будут воспринимать англоязычную информацию.
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Как показала практика, аудирование является наименее развитой речевой
деятельностью из всех четырех. (Bond, 2012) говорит, что нельзя путать такие вещи как:
слышание и слушание. Учащиеся должны понимать и различать разницу между этим,
одновременно распознавая и контролируя множество препятсвий при общении.
Существуют трудности при обучении аудированию. Первая трудность, это
восприятие учащихся. На данном этапе, значительную роль играет долговременность и
кратковременность в передаче информации, которая требует от слушающего
адекватной и быстрой реакции, стоит учесть, что здесь также играет немаловажную роль
темп (скорость) говорящего. Чем быстрее передает информацию говорящий, тем
сложнее слушающему ее воспринять. По подсчетам, средний темп английской речи
является 260-270 слов в минуту.
Вторая трудность тесно связана с самим источником аудирования, ( им может
быть живой человек, аудиокассета, телефон или радио). Здесь сильное воздействие
оказывает тембр, сила голоса, громкость, индивидуальные характеристики речи, некие
отклонения/минусы произношения, пол и возраст говорящего.
Успешное обучение аудированию и разговорной речи - это переосмысление того,
что мы делаем, и переосмысление наших ожиданий от студентов.
Например:
• Повторное повторение информации не означает хорошее прослушивание или
хорошо говорить.
• Спокойно ожидать возможности высказать свое мнение, не принимая во
внимание то, что говорят другие
• Просматривая многочасовые видеоролики, не имея возможности критиковать,
методы, используемые для создания видео, являются проблематичными.
Многие ученые и методисты предполагают, что в живом общении с людьми,
тяжело следить и регулировать скорость, длительность и частоту звучания текста, по
этой причине слушающий человек быстро теряет интерес и устает, данная проблема
отбивает желание дальше работать с аудиотекстом. Так как аудирование и говорение
очень тесно связано между собой, стоит учесть этот факт (Zhang & Zhang, 2020).
Как утверждает, (K̦ūnanbaeva, 2013)межкультурная коммуникация, как теория
современной парадигмы, необходимо, установить устойчивую и понимающую связь
между иностранным собеседником.
Ученые выделяют несколько основных этапа при обучении аудированию:
мотивационно-побудительную, аналитико-синтетическую и исполнительскую.
1. Первый этап. На данном этапе учащихся готовят заранее, сообщают о том, что
они будут слушать. Таким образом, учащиеся будут лучше подготовлены.
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2. Второй этап. Он является самым важным, так как здесь происходит восприятие
и переработка информации. На данном этапе происходит умозаключение.
И так, для чего нужно аудирование? Аудирование нужно для того, чтобы мы легко
и просто воспринимали любую иностранную речь. Неважно, английская речь или другая.
Факт в том, понимаете ли вы ее или нет. Чтобы понимать иностранную речь, нужно
немало потрудиться и вносить вклад в свое развитие. Многие учащиеся задаются
вопросом, как же можно улучшить свои слуховые навыки? Ведь говорение, чтение и
писание уже достаточно сформулировано для коммуникации с иностранцами. Можно
взять обучение на примере IELTS. Как мы все уже знаем, в IELTS существует секция
слушания. Так как же работать с этим? Для того чтобы прокачать свои навыки,
необходимо:
1) Каждый день слушать диктора и приучить себя к иностранной речи;
2) Важно слушать разные голоса (мужские, женские), так вы не привыкнете только
к одному, ведь тембр и голоса очень отличаются;
3) Взять бланки для заполнения слов (их вы можете найти в открытом доступе в
интернете). Данные бланки с отсутствующими словами вы будете заполнять при
прослушивании кассеты.
4) Не бойтесь переходить на новый уровень. Чем сложнее, тем лучше развиваются
ваши слуховые навыки.
5) Также, нужно слушать только то, что вам действительно интересно, так вы
начнете воспринимать информацию с интересом.
(Stæhr, 2009) подчеркивает тот факт, что при улучшении аудирования, нельзя
пропустить такой важный момент, как пополнение словарного запаса
(vocabulary), он также является важным при изучении иностранного языка, ведь
без слов невозможно воспринимать информацию. В свете того факта, что
распознавание слов является необходимым условием для устного понимание
языка, можно предположить, что знание слов учащимися будет тесно связано с
их успехом на слух.
Обязательным условием аудирования является изменить свое пассивное
слушание на активное. То есть, вы должны полностью поменять свой круг, а также поток
информации на англоязычную. Например, взять в пример тот же Instagram(социальная
сеть), существует миллионы преподавателей ( именно преподавателей) английского
языка, которые делятся своими полезными уроками и знаниями, так подписывайтесь на
таких людей, читайте новости на английском, смотрите прогноз погоды на английском
языке. Также, самым эффективным способом является просмотры фильмов на
английском языке (с субтитрами и без), записывайте новые слова и изучайте. При
просмотре и слушании, не забудьте обратить внимание на произношение.
Произношение- основное составляющее английского языка, ведь люди в основном
слушают слова, но при этом не обращают внимания на произношение, а также на
ударения. Так же, нужно подбирать упражнения, которые имеют отношения к бытовой
жизни, например можно брать новости, которые произносятся в радио и так далее. Как
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вы уже поняли, к аудированию нужно подходить комбинированно (Stæhr, 2009). В свете
того факта, что распознавание слов является необходимым условием для устного
Понимания языка, можно сказать, что знание слов учащимися будет тесно связано с их
успехом знания на слух. Тем не менее, знание слов не является гарантией того, что слово
действительно будет распознано учащимся в коммуникации. (Hayati & Mohmedi, 2011)
предполагают, что с увеличением доступа к телевидению, видеооборудованию и, в
последнее время, компьютерам, учителя обнаружили больше возможностей
использовать аудиовизуальные материалы на всех уровнях обучения иностранным
языкам, и они часто эффективно использовали их в своих классах при преподавании.
Говорение и аудирование считаются слишком сложными для выполнения, считают
(Tavil, 2010)поэтому обычно студенты не хотят участвовать в задачах, направленных на
эти два навыка. Когда они объединяются с помощью задач, связанных с отсутствием
информации, учащиеся могут увидеть фактический результат и с большей готовностью
практиковаться, чтобы добиться большего успеха в передаче своих идей.
Подводя итоги, при любом изучении, нужно подходить ко всему
комбинированно. Освоив аудирование, нельзя забывать про остальные речевые
деятельности, ведь они все взаимосвязаны. Аудирование, несомненно, является самым
важным и даже основным вкладом в вашем изучении иностранного языка.
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ҒАЛЫМНЫҢ ТІЛДІК ТҰЛҒАСЫН СИПАТТАУ МӘСЕЛЕСІ ЖАЙЫНДА
Түйіндеме
Мақалада ғылыми, ғылыми-көпшілік кіші стильге жататын мәтіндер материалы
негізінде ғалымның тілдік тұлғасын талдау үлгісі ұсынылады. Автор тілдік тұлға
құрылымын үш деңгейге негізделетін Ю.Н.Карауловтың концепциясын басшылыққа
алады. Олар: вербалды-семантикалық, тезаурустық және уәждемелік. Авторғылыми
тұрғыдан басты қызығушылық танытатын жеке тұлғаны, ал тіл ғылымында – нақты тіл
иесі мен тіл ұстанушыны тірек ететін қазіргі ғылыми парадигманың антропоөзектік
бағытын қарастырады. Жұмыста ғалым Ш.Уәлихановтың тілдік тұлғасына
талдаужасалады: сол кезеңге тән жазба тіл нормаларының сақталу ерекшеліктері,
ғылыми туындыларын жазу барысында ғалым қолданған тілдік құралдардың байлығы
мен көркемдігі, сөйлеу қызметінің өзгешілігі т.б. Әлбетте, мұның барлығы Ш.Уәлиханов
тілдік тұлғасының элитарлығы жайында айтуға негіз бола алады.
Мақалада ғылыми сөйлеу стилінің маңызды белгілері сипатталады: басты міндеті
– ғылыми ақпаратты түсіндіру, ғылыми мәліметтерді ұғындыру болатын тілдік
құралдардың қатаң іріктеліп таңдалуы, объективтілік пен бейтараптық. Бұл ретте
объективтілік мәселесі ешбір күмән тудырмайтын болса, ал Ш.Уәлиханов ғылыми
еңбектерінің мәтіндерін бейэмоционалды, тіпті бейтарап келеді деп тұжырымдау
қиындық туғызады. Жұмыста вербалды-семантикалық деңгейде ғалымның тілдік
құралдарды таңдап алуындағы артықшылықтары, сондай-ақ ғылыми мәтін
стандартының шеңберінен шығып кететін ерекшеліктері талданады. Ғалымның нақты
коммуникативтік жағдаятын зерттеуге талпыныс жасалады – ғылыми ақпаратты
түсіндіру қажеттілігі, білім беру, өз тәжірибесін бөлісу т.б. Коммуникативтік
қажеттіліктердің жүзеге асуы былайша айқындалады: қарым-қатынас орнатушы,
ақпараттық, әсер етушілік.
Кілт сөздер: тілдік тұлға, тілдік тұлға үлгісі, тілдік тұлға деңгейлері
Кіріспе
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Қазіргі ғылыми парадигма өзінің антропоөзектік бағытымен ерекшеленіп, жеке
тұлғаға деген танымдық қызығушылықтың артуымен сипатталса, тіл білімі саласы нақты
тіл иесіне қатысты зерттеулер жүргізу сұранысының күрт өсуін көрсетеді. Тілдік тұлға
концепциясын әзірлеген, оның құрылымы мен зерттеу аспектілерін қарастырған
ғалымдар қатарына В.В.Виноградов, Г.И.Богин, Ю.Н.Карауловты т.б. жатқызамыз.
Қазіргі таңда тілдік тұлғаны зерттеу негізіне Ю.Н.Карауловтың деңгейлік үлгісі
алынатыны белгілі. Ол үш деңгейден құралады: вербалды-семантикалық (құрылымдықсемантикалықнемесе лексикон деп те аталады); лингвокогнитивтік немесе тез аурустық;
уәждемелік немесе прагматикон. Вербалды-семантикалық деңгей лингвистикалық
қабілеттер арқылы айқындалады: лексикалық бірліктер және оларды қолдану
ережелерін құрайтын білімдер қоры.
Уәждемелік деңгей тілдік бірліктерді пайдалануда, олардың таралу саласына
сәйкес жүзеге асырылады. Сондай-ақ, сөйлеу жанрлары туралы білімдерді, ақпарат түрі
мен оны вербал дайтын тәсіл арасындағы бара-бар сәйкестігін таба білу дағдыларын,
бірқатар этикеттікер ежелер меңгерілуін талап етеді. Тез аурустық деңгей когнитивтік
қабілеттердің көрінісінде орыналады. Мұндай қабілеттердің бірі – мәдениет
категорияларында тілдік бірліктер мен мәтіндерді интепретациялауға мүмкіндік
беретін, білімдер жүйесінен тұратын мәдени-тілдік (лингвомәдени) категория болып
саналады.
Бастапқыда тілдік тұлға категориясына талдау жасау мен сипаттау беру көркем
проза материалы негізінде және зерттеу субъектісіне шығарма кейіпкері, соныменқатар
автор жеке тұлғасының бейнесі де алынғаны мәлім. Алайда соңғы кезде тілдік тұлғаны
зерттеуге арналған мынадай еңбектер жарық көрді: С.В.Рактина "Ғалым тілдік
тұлғасының шығармашылық диапазоны (В.И.Вернадский еңбектері негізінде),
Н.В.Сивцова, О.Л.Арискина "М.М.Бахтин дәрістерінде білімді айқындайтын тілдік амалтәсілдер", Л.Н.Кузнецова "В.В.Виноградовғалым-филологтың кәсіби тілдік тұлғасы
ретінде: лингвориторикалық аспект" т.б.
Негізгі бөлім
Біз мақаламызда Ю.Н.Караулов концепциясына сүйене отырып, ғылыми
мәтіндер авторы ретінде ғалым Ш.Уәлиханов тілдік тұлғасын сипаттауға талпыныс
жасаймыз. Біз қарастыратын мәтіндер ғылыми, ғылыми көпшілік стильге жатады.
Дегенмен, публицистика мен ауызекі сөйлеу стильдеріне де тән кейбір тілдік
қолданыстар да кездеседі. Оларға метафора, теңеу, риторикалық сұрау, риторикалық
леп, парцелляция т.б. сияқты бірқатар тілдік бейнелілік тәсілдерін де жатқызуға болады.
Автордың тілдік құралдарды таңдап алуын вербалды-семантикалық деңгейде талдау
барысында, стандартты ғылыми мәтін шеңберінен тыс қарастырылатын ерекшеліктерге
басты назар аударамыз.
Графикалық ерекшеліктер: Ш.Ш.Уәлиханов суреттері мен сызбалары (Айғаным
мекенінің жоспары. Ш.Ш.Уәлиханов суреті. 1853 ж.; Сырымбет ауылында шенеунікті
қарсы алу. Ш.Ш.Уәлихановтың суреті. Қауырсын. 1854 ж.; XVIII ғ. қазақ даласының
картасы. Қауырсын. 1850.; Ш.Ш.Уәлихановтың суреті; Ыстықкөлдің солтүстік
жағасындағы балбал тастар. Ш.Ш.Уәлихановтың қарындашпен салған суреті. 1856
ж. т.б.).
Стилистикалық деңгейде ғылыми стильге тән келе бермейтін автордың өзіндік
модельдерін байқауға болады: "Жолда жылқылардың үйірі мен қойдың отары
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кездесті, алыстан қазақ үйлер қылаңдады»; "Төменде шулап, көбіктеніп,
толқындатып Шарын ағып жатыр"; "Біз тоқтап тұрып қырғыз әйелдің элегиясын
(жоқтау) тыңдадық. Сөздерін анық ажырата алмадық, тек "ох! ", "қоқи" деген
дауысы айқын естіліп тұрды" (Ш.Уалиханов. Көп Томдық Шығармалар Жинағы, 2010)
т.б.
Ш.Ш.Уәлиханов мәтіндерінің лексикалық деңгейі терминдер қолданысының кең
ауқымымен ерекшеленеді. Бұл – заңды құбылыс. Өйткені, ғалым мәтіндерінің басым
көпшілігін ғылыми стильге жатқызамыз. Әрине, очерк жанрындағы еңбектері де аз емес.
Бірақ, ғалымның мәтіндері арнайы дайындығы жоқ адамдарға да ұғынықты, тілі жеңіл,
себебі, арнаулы лексика мән-мағынасына метафоралар, нақты мысалдар мен
сипаттамалы анықтамалар арқылы түсініктеме беріп отырады: "Торайғыр – торы түсті
айғыр деген сөз. Қырғыздардың аңызы бойынша, олар осы арадан қалмақ жоңғарларды
қуған кезде, осы таудан торы айғыр тауыпты"; "Ырғай, аршагүл, арша және өзге тау
бұталары көп болды. Мен мұнда бірінші рет қазақтар рауағаш немесе рауғаш деп
атайтын қымыздықтың ерекше түрін кездестірдім. Бұл өсімдіктің кеуек діңіне дәмі
жағымды қышқыл шырын тұнады. Оның жапырақтары кәдімгі қымыздықтың
жапырақтары тәрізді, бірақ тым үлкен. Дәмі анарға ұқсайды"; "Бұл шөпті қырғыздар
шытыр деп атайды. Бұл шөптің екі түрі бар: біреуі бұтақтары ұзын, қиғашталған,
сары түсті; екіншісі – ақ түсті, басы үлкен, бұтақтары түзу, цилиндр тәріздес, бірақ
қойдың мүйізі сияқты ирек және жапырақтары тілімделген. Бұл екі түрі де мал жеуге
таптырмайтын шөп, төрт түлік одан жақсы семіреді, әсіресе қой" т.б.
Мәтіндерде тек жергілікті ауызекі сөйлеу ерекшеліктерін айқын көрсету
мақсатында өзге біреудің қолданысы тырнақшаға алынып отырады: "Алғашқыда
ыңғайсыздықты жеңгеннен кейін оның мені балағаттай бастағаны, тіпті ұят
сөздермен балағаттағаны қызық болды... "Тас жұтқыр", "көзің қылилаңғыр", "басыңа
бәле жаусын» деген соң, ол мені "маңқа қазақ" деп тілдеді. Бір жағынан, өкінішті
болды, екіншіден, қуандым, себебі әп-сәтте балағат сөздер қорын жинап алдым,
бірақ сол жаман сөздерді тамаша қара қырғыз сұлуы айтқаны ұят болды. Осыншама
"қошемет" сөз естігеннен кейін, ары қарай қалудың мәні болмағаны айтпаса да
түсінікті". Дегенмен, ғалым мәтіндерінің тілі түсінуге оңай, жеңіл, ұғынықты етіліп
жазылғанына қарамастан, тым қарапайым тұрмыстық сөздер кездесе бермейді. Бұл
ғылыми стиль талаптарына ғана емес, сонымен бірге автордың жеке тұлғасының
ерекшеліктеріне де байланысты түсініледі: ғалым – кітаби лексика, кітаби сөздердің
қолданыс ережелерін терең меңгерген, ой-өрісі кең, білімді адам.
Мәтіндердің синтаксистік құрамы әр түрлі болып келеді: жай сөйлемдер де,
күрделі сөйлемдер де қолданылады. Әсіресе, ауызекі сөйлеу және көркем стильдеріне
тән толымсыз сөйлемдер құрылымдары ерекше назар аудартады: "Боранбай үйін
көрсетуге келісіп, дайындыққа біраз уақыт бер деп сұрады. Аяғында бізді шақырды.
Таудың етегіне үлкен сақтықпен түсіп, Боранбай ордасына жеттім"; "Жануарлардан
далада үйірімен қарақұйрық, ақбөкен, құландар жүреді. Қасқырлар көп... Тезектің
үйінде 5 күн болдым. Мен кеткенше ауылда үш бәйге, бір той болды" (Ш.Уалиханов.
Көп Томдық Шығармалар Жинағы, 2010: 302); "... шілде күні кешке шықтым. Арасында
түнедік. Бұл күні бізге Жетісуда атағы шыққан батыр әрі барымташы Тінеке келді"
т.б.
Ш.Уәлихановтың мәтін түзуінің басты ерекшелігі – қыстырма сөздерді кеңінен
пайдалану арқылы белгілі бір құбылыс, зат т.б. жайындағы қажетті мәліметтерді мәтінге
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енгізумен қатар, бұл хабарламаға бағалуыштық реңк беріп отырады: "Ауыл шулап кетті.
Әйелдер бір үйден екіншісіне жүгіріп, біреудің атын атап шақырды, шамасы биді болса
керек. – Олар менің қойымды алып кетті, – деді бір ащы дауысты әйел, шамасы, өзі солай
болжаса керек, – менің кезегім емес қой, – деп шыңғырды ол"; "Әке-шешесінің үйінде
жалғыз қыз болған, демек, әкесінің еркесі, дегенінің бәрі болған"; "Екі күннен кейін мен
күткен джентельмен келді: өз жаңалығына өте қуанышты: біріншіден, азғантай дәрі
пайдаланып, жартасты сәтті жарған және жабынқыш үшін жақсы балшық тауыпты" т.б.
Әдетте, ғылыми стильге қойылатын басты талаптардың бірі – тілдік құралдардың
қатаң іріктеліп қолданылуы. Олардың басты міндеті – ғылыми ақпаратты, ғылыми
мәліметтер мен жетістіктерді түсіндіру, үгіттеу т.б. Ғылыми стильдің өзіндік белгілерін
объективтілік пен эмоциясыздық (эмоционалды-экспрессивтік реңктің жоқтығы)
құрайды. Егер де, бірінші белгі ешбір күмән келтірмейтін болса, Ш.Уәлиханов мәтіндерін
эмоционалды емес деп қорытынды жасауға болмайды. Себебі, түрлі мақсаттарды
жүзеге асыру үшін пайдаланылған көптеген троптар қолданысын кездестіруге болады.
Олар: терминдердің қабылдануын жақсартуды мақсат ету, оқырманға эмоционалдық
тұрғыдан әсер ету, зерттеу нысанын жете сипаттау үшін т.б.
Бұл мақсаттар бейнеліліктің синтаксистік құралдары арқылы да жүзеге
асырылады. Алайда, бұлартроптарға қарағанда әлдеқайда сирек қолданылады. Ең жиі
қолданылатын стилистикалық амал – теңеу және салыстыру: "Бұл таулардың шыңынан
төңіректің келбеті айнадай көрінеді"; "Көштің түрінен-ақ көрініп тұрғандай, олар
арғындардан анағұрлым кедей"; "Қызғылт күмістей жарқырап жатқан көл аспан мен
таулы шыңдардың алыс бедерімен түстесіп тұр"; "Қазақтардың түсінігінде, әйел
сұлулығы дегеніміз денесінің толықтығы, бетінің толған айдай дөңгеленіп, екі бетінің
ұшы қызарып тұру керек, оны ақындар қарға тамған қанға теңейді"; "Дулаттар мен
шапыраштылар, қырғыздар сияқты, бізді көрген бетте тауға қашты, шамасы, казактар
оларға кезінде жақсы сабақ берсе керек"; "Олардың үстіне киетін шапандары
еркектердікі сияқты"; "Бетке опа жағу сияқты косметикалық бояулар да үлкен
қолданысқа ие екен"; "Кейбір төртбұрыш пішінді тастар баған секілді жерден шошайып
тұр»; «Бұл өзен өз бастауын Түп секілді Сырт тауынан алады, алайда ол Сырт тауының оң
жақ баурайынан басталады» т.б.
Когнитивтік деңгей бірліктерінің мазмұны "идеологиялық бағыттағы ғалам үлгісін
құрылымдайтын, яғни тілдік тұлға құндылықтарының иерархиясын айқындайтын
концептілер арасындағы қатынастар" (Караулов, 2010) арқылы анықталады.
Метафоралану ғаламның шығармашылық концептуалдануының тәсілі ретінде
қолданылады: "Біршама жетіліп өскен тобылғы мен қараған көп болды, бірақ жаңа
жапырақ жайып келеді"; "Арқаттың қырлы жоталары көгілдір сілемденіп алыстан
менмұндалап, көңілсіз әрі тірі жан жоқ жолды сәл де болса әрлендіреді"; "Дала
тұтасымен жасыл желектің ашық түсті кілеміне ораныпты" т.б.
Әрине, мұндай мәтіндер аясында, ең алдымен ғылым, ғылыми шығармашылық
концептілері жүзеге асырылады: "Оның көк шөп пен шалғынға толған солтүстік
жағалауы орыстар мен олардың бекеттері болмаған кезде, қазақтардың үнемі
көшіп-қонып жүретін қонысы болғаны анық. Қазақтар казактармен көрші болудан
қорқады. Бұл әлденеге негізделген бе, жоқ па, белгісіз, бірақ сақтық – мақтауға
тұрарлық қасиет"; "Ол "Манас" поэмасын біледі екен. Поэманың тілі, ауызекі тілге
қарағанда, түсінуге әлдеқайда жеңіл. Поэма қаһарманы Манас – ноғайдан әйел
жинаудың қайтпас қайсар батыры. Оның барлық өмірі соғыс пен сұлуларды іздеуден
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тұрады. Тек оның мінезі шығысқа тән емес – өз әкесін жиі балағаттайды, малын қуып
әкетеді, онымен дөрекі сөйлеседі. Бұл жағы түсініксіз. Барлық көшпенді халықтар
қарттықты құрметтейді, ақсақалдар ерекше сый құрметке ие"; "Олардың арасында
дұға оқып, жаңбыр шақыратын сиқыршылар бар, оларды «жайшы» деп атайды. Бұл
сенім көне түркілік, шығыстық тарихшылар жаңбыр жауғызатын жуд тас* туралы
айтады, ол қасиет түркілердің атасы Яфеске оның ұрпақтарына деген ерекше
ықыласын білдіру үшін құдай берген дейді" т.б.
Ш.Уәлихановты ғылыми ізденістер ғана емес, сондай-ақ кең ауқымды
зерттеушілік қызығушылықтар да толғандырған: психология, медицина, поэзия, тіл,
көркемсурет, география, тарих, картография, топография, әлеуметтік-қоғамдық
мәселелер т.б. Ғылыми шығармашылыққа тән шабыт, қызығушылық пен құмарлық
сияқты қасиеттер. Ізденіс үдерісі азап пен мұңға толы келеді. Алайда ғалым осымен өмір
сүреді.
Тілдік тұлғаның уәждемелік деңгейі, оның дамуына ықпал ететін уәждер мен
мақсаттар сипаттамаларынан тұрады. Мәтін авторының коммуникативтік жағдаяты
ғылыми ақпаратты түсіндіру, теориялық білімді жеткізу, беру, практикалық тәжірибесін
бөлісу қажеттілігімен айқындалады. Жоғарыда
айтылғандарды мынадай
коммуникативтік қажеттіліктердің жүзеге асуымен сипаттауға болады:
1) Қарым-қатынас орнату қажеттілігі: "Бұл атау біздің сапарнамада жиі
кездесетін болар, сондықтан біраз шегініс жасасақ, кешірім өтінеміз";
"Сапарымыздың желісін ары қарай тарқатайық"; "Айтпақшы, Қарқара өзенінің
атауы туралы тағы бір аңыз"; «Ноғайлар туралы әңгімеміз жетіп қалар"; "Осыған
сүйеніп, мен даланың оңтүстік шығысында жатқан үйінділерді көшпенді халық
моласы деп санаймын. Бірақ бұл жерде ол туралы айтпаймыз" т.б.
2) Ақпараттық. Мәтін авторының басты міндеті – ақпараттық қажеттілікті жүзеге
асыру. Сондықтан да прагматикалық деңгейдің негізгі бөліктерін микротақырыптар мен
деректік ақпарат құрайды: "Шелектің жоғарғы ағысы қазақтардың үнемі қыстайтын
мекені, ерте кездерде Қарабұлақтан Үшбайсорынға дейін сарыбағыштар мекендеген,
қазір онда албанның қызылбөрік руы қоныстанады"; "Бақалы – бақасы көп жер деген
мағына береді. Сарыбағаш руынан шыққан бір қырғыз мені манап Үмбетәлі сол жерде
қыстағанда, бір бастауда қыс бойы бақалар бақылдаған деп сендірді. Оның
айтуынша, бақалардың терісі аппақ, ал үлкендігі жұдырықтай болыпты. Қазақтар
да осылай дейді"; "Қаратұрықтан Шелекке қарай жүретін жолда сол жақта сулы сай
бар, ол бір батырдың моласы бойынша – Қорам деп аталады" т.б.
Талдауға алынған мәтінде прецеденттік мәтіндер мен есімдер, өзге пікірлер мен
ел аузындағы аңыз-әңгімелер өте көп кездеседі. Бұл автордың асқан білімдарлығы мен
құзыреттілігін көрсетеді: "Қазақтардың аңызы бойынша, мұнда қалмақтардың бекінісі
болған және Абылай хан оны қиратып, Шелек алқабын жаудан тазартқан";
"Қырғыздар Санташ қорғанын қазақ ханы Есім қалмақ-жоңғарларды жеңуіне орай
салдырған деп санайды. Бұл дұрысырақ болуы тиіс. Шынында да Есім сол жерлерде
жоңғар қонтайшыларымен соғысып, жеңіске жеткен"; "Таңқаларлығы, ноғайлар
ортазиялық көшпенділердің барлық поэмаларында кездеседі. "Ташкенттік" ноғайлар
Манаста аталады. Жәнібек, Асан Қайғы мұнда да танымал. Қаншамақайғыәкелетін
[ала] тай қазақтарды да толғандырады"; "Бай, дәулетті адамдар Түркістаннан
арнайы шеберлерді шақырып, оларға ескерткіш салғаны үшін қымбат төлейтін
болған" т.б.
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3) Әсер ету қажеттілігі. Ш.Уәлиханов стиліне бағалауыштық лексикамен қатар,
эмоционалды-экспрессивтік тілдік компоненттер де тән: "Қырғыздардың моласы
қазақтардікі сияқты жақсы емес. Кішкентай үйінді, тастары шағын, жерге қадалған
әшейін таяқ ол жердің адамның соңғы мекені екенін көрсетіп тұрады"; "…барлығы:
"Орыс, орыс! " деп шошына айғайлап, киіз үйлеріне тығылды. Күдіктісейілтіп, нәзік
жандылардың қызығушылығын туғызу үшін мен қасымдағы қазақтарға қазақша ән
салуды тапсырып, өзім салша киініп алдым" т.б.
Қорытынды
Ш.Уәлиханов
кәсіби
тілдік
тұлғасының
жалпы
типологиясын
институционалдық дискурстың көптеген салаларына қатысы бар төмендегідей
түрде сипаттауға болады:
1. филологиялық емес: белгілі бір басқа әлеуметтік-мәдени
коммуникацияға қатыстылығы тұрғысынан: этнография, тарих, география, әскери
іс, психология, саяхаттану, саясат, қоғамтану, ағартушылық -педагогикалық,
экономика, философия, мәдениеттаным, көркемсурет т.б.;
2. филологиялық: публицистика, әдебиеттану, аударматану, фольклортану,
тілтаным, көркемсөз өнері, шығыстану т.б.;
а) Ш.Уәлиханов өз идиостилі бар ғалым;
ә) теориялық-методологиялық негіздердіқалыптастырушы әмбебап
ғалым;
б) бастамашыл (новатор) дара ғалым;
в) тілтанымдық доминантымен сипатталатын кәсіби тілдік тұлға (бірнеше
тілдерді жетік меңгерген ғалым: араб, парсы, орыс, неміс, француз т.б. тілдер);
әдебиеттанымдық доминантымен сипатталатын кәсіби тілдік тұлға;
философиялық доминантымен сипатталатын кәсіби тілдік тұлға.Ш.Уәлихановтың
ғалым ретіндегі тілдік тұлғасы кәсіби тілдік тұлғаның ерекше әмбебап түрі
ретінде анықталады.Оның арнаулы қызметінің басты құралы «сөз» болып
табылады. Ғалымның тілдік тұлғасын метатілдік қызмет ерекшелейді, яғни тіздің
өзін тілді сипаттау құралы ретінде қолдануы. Қорыта келгенде, ғалымның тілдік
тұлғасын талдаудың нәтижелері ретінде мынадай белгілерді атауға болады:
жазба тіл нормаларының қатаң сақталуы, автор қолданған тілдік құралдардың
бейнелілігі мен байлығы, көптігі, сөз жұмсамдық -шығармашылық қызметінің
жоғары деңгейде екендігі. Сонымен бірге, ғалымның тілдік тұлғасы өз этносына
тән дүниетанымды, ғалам бейнесі жайындағы танымды, менталитетті айқындап,
ұлттық мінез-құлықты және оны қалыптастырушы ретінде де анықталады.
Пайдаланылған әдебиет
Караулов, Ю. Н. (2010). Русский язык и языковая личность (7-ое изд.).
Ш.Уалиханов. Көп томдық шығармалар жинағы. (2010).
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Кащаев Руслан Станиславоич
магистрант, КазНПУ им. Абая

РОЛЬ АУТЕНТИЧНЫХ АУДИО И ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ В
ФОРМИРОВАНИИ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ
Абстракт
Статья посвящена исследованию использования аутентичных аудио- и
видеоматериалов, с целью формирования и развития иноязычной коммуникативной
компетенции в процессе обучения. Главный плюс использования аутентичных
материалов - более эффективное обучения речевой деятельности, благодаря
возможности воспроизвести полное погружение в естественную речевую среду.
Аутентичные аудио- и видеоматериалы помогают создать впечатление естественной
речи носителей языка; они достаточно наглядны, что делает их очень эффективными в
учебном процессе, а также помогают повысить интерес к предмету и способствуют
лучшей мотивации обучающихся. Они играют важную роль в формировании
социокультурной компетенции, так как относятся к жизни бытового характера,
формируя уважительное отношение к народу и культуре страны изучаемого языка.
Ключевые слова: аутентичные аудио видеоматериалы, использование видео,
иностранный язык, коммуникативная компетенция.
Введение
В современном динамично развивающемся мире возрастает потребность в
расширении и качественных изменениях международных отношений, происходит
постоянное межкультурное взаимодействие, поэтому изучению иностранных языков
необходимо уделять особое внимание. Английский язык давно стал «лингва-франка»
(«lingua franca») во всех сферах жизни граждан: это язык медиасферы, образования,
исследовательской деятельности, а также межкультурной коммуникации.
В настоящий момент знание английского языка в Казахстане не только входит в
перечень обязательных образовательных условий для обучения за рубежом, но и
является определяющим элементом конкурентоспособности молодого специалиста на
рынке труда и является приоритетной задачей государственной важности. На
сегодняшний день английский язык отмечен как одно из важнейших условий успешного
вхождения в мировую экономику и считается одним главных приоритетов
государственной международной политики.
В ежегодном Послании народу Казахстана от 28 января 2011 года Президент
Республики Казахстан Н.А. Назарбаев сказал о том, что «владение тремя языками
является обязательным условием собственного благополучия для современного
казахстанца» (Назарбаев, 2011).
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Актуальность
Как правильно заметил Эрдос Нурланов, «для многих развитых стран
английский является основой многоязычия. Подсчитано, что уровень владения
английским языком в рейтинге EF EPI прямо и положительно влияет на такие показатели,
как ВНД на душу населения, доля занятой молодежи, индекс легкости ведения бизнеса
и индекс человеческого развития. Не исключение - Япония и Китай, где по последним
данным раннее изучение английского языка считается залогом успешного развития
государства» (Организация Полиязычного Обучения в Системе Образования, 2021).
Аутентичный материал способствует эффективному обучению речевой
деятельности, в качестве средства общения, тем самым помогает студентам окунуться в
реальный мир иностранного языка. Поэтому представляется целесообразным внедрить
в тренинг аутентичные материалы из страны изучаемого языка.
Материалы и методы
По определению Жоглиной Г.Г., Р. Скарчеллы, Носонович Е.В. и др.:
«аутентичными материалами являются, те материалы, которые могут найти свое
применение при коммуникативном подходе в изучении иностранного языка».
(Гальскова & Гез, 2006).
Как пишет Дж. Хармер: «если есть возможность найти аутентичные материалы,
которые студенты могли бы освоить, то это было бы очень полезно, если же нет такой
возможности, то эффективнее использовать адаптированные материалы, вместо
специально разработанных».
К таким материалам можно отнести:
- аутентичные тексты, грамматический материал которых адаптирован под
уровень студентов;
- полу-аутентичные тексты, синтаксически и лексически разработанные для
учебной программы, хотя основываются на исходном материале;
Из этого следует, что необходимо сохранять свойства аутентичного материала
процессе методической обработки теста для использования в учебном процессе.
По классификации Дж.Г. Гебхардом, к аутентичным материалам относятся: а)
материалы печатного издания информационного характера, такие как: статьи и заметки
из газет, материалы справочной литературы, а также материалы художественной
литературы; б) материалы аудио-формата, такие как, музыка, озвучение литературные
произведения, а также эффективно можно использовать записанные аудио-подкасты
реклам и радиопрограмм и передач; в) аудиовизуальные материалы публицистического
характера, такие как: новостные программы, кинохроника, масс-медиа (Гебхард, 1996).
К.С. Кричевская (Кричевская, 1996) отмечает, важную роль прагматических
материалов, которые необходимы для формирования социокультурной компетенции,
так как относятся к жизни бытового характера, создавая эффект полного погружения,
мотивируя учащихся принимать активное участие.
В зависимости от области применения прагматические материалы относятся к
следующим:
1.
2.
3.

Учебно-профессиональной коммуникации.
Социально-культурной.
Бытового общения.
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4.
5.
6.

Торгово-коммерческой связи.
Семейно-бытового общения.
Спортивно-оздоровительной.

Из всех видов речевой деятельности восприятие иностранной речи на слух
является одним из важнейших и, в то же время, наиболее сложным.
В реальной жизни ученики встретят свободу слова и сдержанный дискурс,
который присущ носителям языка и иностранцам, чья речь не столь совершенна и в
какой-то мере даже нарушает литературную норму. После подготовки студенты успешно
сдают разного рода экзамены, но могут столкнуться со значительными трудностями в
ситуации реального общения.
Аутентичные материалы могут стать ключом к решению этой проблемы. В
качестве примера аутентичных аудиоматериалов можно упомянуть такой контент, как
радиоподкасты, новостные программы, ток-шоу и рекламные ролики. По словам Г.Х.
Уиддоусона, идея о том, что материал должен быть упрощен для лучшего понимания с
течением времени, была заменена предпочтением аутентичного материала [6].
Просмотр видео или прослушивание радиоподкаста дает студентам возможность
познакомиться с манерами, поведением, языком тела и стилем разговора, максимально
приближенным к языковой среде.
Наиболее эффективным способом является использование аутентичного
аудиоматериала вместе с визуальной наглядностью в классе.
При разработке задач, основанных на использовании аудиовизуального
аутентичного материала, мы в первую очередь обращаем внимание на критерий
функциональности. Создавая иллюзию естественной языковой среды, мы стремимся
побудить учащихся использовать язык в этой среде. Именно практическое применение,
моделирование жизненной ситуации помогает нам полностью понять лексическое и
культурологическое значение доступных им языковых средств.
Аутентичные материалы выполняют информационно-просветительскую,
организационно-контролирующую,
мотивирующую,
интегративную,
иллюстрированную и наглядную функции, а также развивающую, воспитательскую и
эвристическую.
Применяя их в учебном процессе, мы имеем возможность воспроизвести
условия естественного речевого общения, передать информацию о стране изучаемого
языка, создать эффект погружения в естественную среду на любом этапе обучения,
стимулируя речевую деятельность.
Огромным плюсом использования аутентичных материалов является, то, что
они развивают языковую память, внимание, память, мышление, т.е. все перцептивнокогнитивные качества личности.
Если мы говорим про воспитательную функцию, они могут быть применены в
активных методах обучения для формирования уважительного отношения к народу и
культуре страны изучаемого языка, тем самым способствуют налаживанию
межкультурных связей, раскрывая важную сущность человеческих ценностей
В процессе обучения аутентичные видеоматериалы играют ключевую роль.
Способствуют повышению качества знаний, в процессе выполнения упражнений,
активируют все виды коммуникативной деятельности: аудирование, речь, чтение и
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письмо, а также создают условия для самостоятельной работы студентов, повышая
мотивацию к обучению. (Уиддоусон, 2010).
Дэйв Уиллис определяет основные характеристики использования видео,
которые делают процесс обучения более эффективным:
Посредством использования видео мы имеем возможность разработать
различные активные методы обучения, например, работа с видеофрагментами, работа
со стоп-кадром, и т. д.; вместе с тем видеоматериалы могут быть использованы для
организации работы в паре, группе или индивидуальной (Е., 2015).
Маргарет Аллан подчеркивает, что имеется возможность, создать готовый
аудио или видео подкаст. Работать с каждым фрагментом отдельно, в зависимости от
целей, индивидуальных потребностей и особенностей обучаемых. (Аллан, 1983).
Аутентичность в контексте учебного материала может быть представлена не
только как аутентичный материал как таковой, но включать в себя и отдельные аспекты
содержательной аутентичности, которые определяют Е. В Носонович и Р. П. Мильруд. А
именно:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Культорологический аспект (страноведческая информация);
Информативный аспект (наличие новой информации);
Ситуативный аспект (мотивация учащихся к изучению предмета);
Аспект национальной ментальности (особенности менталитета);
Аспект оформления (создание «похожести» на настоящий материал);
Аспект учебного задания (задания, направленные на работу с текстов во
внеурочной (Коваленко, 2018).

Проблема поиска эффективных средств формирования коммуникативной
компетенции на занятиях по иностранному языку остается одной из главных задач,
стоящих перед преподавателями в неязыковом вузе. М. А. Казакова, А.А. Евтюгина
выделяют ряд основополагающих принципов для формирования коммуникативной
компетенции. В частности, выделяют принцип индивидуализации (учет
индивидуальных особенностей, интересов и потребностей обучающихся); принцип
аутентичной ситуативности (создание реальной ситуации общения); принцип
речемыслительной активности (использование речи как средства и как цели обучения,
речевой характер используемых упражнений, коммуникативная ценность
(проблемность) используемых материалов). Немаловажным является также принцип
новизны, выражающийся в использовании разнообразных форм и способов
организации учебного пространства, а также в разработке новых методов и способов
организации учебной деятельности (Казакова & Евтюгина, 2016).
Правильному
формированию
коммуникативной
компетенции
может
способствовать использование дополнительных аутентичных учебных материалов,
созданных носителями языка. Н.А. Савинова, Л.В. Михалева отмечают важность
изучения иностранного языка с использованием аутентичных материалов, поскольку
они включают в себя фоновую информацию, которая впоследствии и способствует
успешному и адекватному формированию коммуникативной компетенции. Под
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фоновой информацией понимается общность специфических знаний о национальных
фактах материальной и духовной культуры общества (Савинова & Михалева, 2007).
В связи с ориентацией школьного процесса обучения на практическое владение
английским языком все больше внимание методистов привлекает использование в
обучении различных информационных и обучающих технологий, поэтому актуальны
теоретический поиск в изучении этого процесса и возможности практического
применения различных средств обучения иностранным языкам, в том числе и аудиовизуальных. К эффективным аудиовизуальным средствам обучения иностранным
языкам, в том числе и английскому, относятся короткометражные фильмы. В
казахстанской и зарубежной методической литературе уделяется большое значение
привлечению видеоматериалов на занятиях по иностранным языкам. Использование
короткометражных фильмов в эпоху цифровых технологий помогает приблизить
процесс обучения языку к ситуациям реального общения с точки зрения восприятия
информации, так как оно предполагает интенсивное использование средств зрительной
и слуховой наглядности, активизирует мыслительную деятельность учащихся,
задействует различные области восприятия (слух, зрение, воображение, реакция). Всё
это в свою очередь помогает сформировать речевые автоматизмы, лежащие в основе
владения языком, а соответственно и лучше запоминать учебный материал
(Бейсембаева, 2020).
Заключение
Следовательно, использование аутентичных видеоматериалов играет
значительную роль в процессе обучения английскому языку. Аутентичные видео- и
аудиоматериалы необходимы, так как дают широкие возможности для активной
работы, формируя и совершенствуя речевые навыков и умения обучающихся,
мотивируют учащихся активно принимать участие, на всех этапах обучения, создают
атмосферу совместной познавательной деятельности; менее способные обучающиеся
принимают активное участие в учебном процессе.
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ПОДГОТОВКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ НА ОСНОВЕ
ТЕХНОЛОГИИ CLIL
Абстракт
Принятая в Казахстане политика трехъязычия и проводимые в системе
образования реформы создают необходимость в подготовке нового поколения
конкурентно-способных профессиональных кадров, которым был бы присущ гибкий и
оригинальный образ мышления в современном контексте. Важным требованием и
залогом успешного развития в любой отрасли науки и образования, в частности
лингвистического стало наличие инновационного подхода. В сфере инновационных
образовательных технологий в изучении иностранных языков сегодня CLIL занимает
одно из лидирующих мест, поскольку позволяет учебным заведениям успешно
подготовить будущего специалиста, востребованного современным обществом, к
зарубежной профессиональной коммуникации. В данной статье описаны преимущества
технологии, актуальность ее применения в реализации компетентностного подхода и в
создании междисциплинарных связей путем интеграции языкового и предметного
обучения. А также в результате анализа истории, методологии и основных особенностей
технологии CLIL в целом выявлены очевидные проблемы предметно-языковых
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преподавателей при использовании этой технологии в Казахстане, а также предложены
возможные варианты решения.

Ключевые слова: изучение и преподавание иностранных языков, CLILтехнология, инновационный подход.

Введение
В наши дни наличие инновационного подхода стало важным требованием и
залогом успешного развития в любой отрасли науки и образования, в частности
лингвистического. Процесс глобализации, социальные и экономические тенденции
создают необходимость в "подготовке нового поколения будущих специалистов,
которым был бы присущ гибкий и оригинальный образ мышления в современном
контексте" (Shraiber & Ovinova, 2017).
Подписание Казахстаном Болонской декларации и ориентир на европейское
образовательное пространство открыли не только возможности, но и выдвинули
условия: "…Все граждане ЕС к моменту окончания обязательного обучения должны
иметь возможность говорить на двух языках, отличных от родного " (Годунова, 2019).
Принятая в Казахстане политика трехъязычия и проводимые в системе
образования реформы в значительной степени повышают актуальность полиязычного
обучения в стране. Эффективное внедрение полиязычия позволяет успешно развивать
межкультурные связи, давая обучаемым возможность познавать другие культуры, а
также подготовить конкурентоспособные на рынке труда в нашей стране и за ее
пределами профессиональные кадры, обладающие языковой компетенцией.
В сфере инновационных образовательных технологий в изучении иностранных
языков сегодня CLIL занимает одно из лидирующих мест. Все больше педагогов
признают ее преимущества в решении таких задач, как реализация компетентностного
подхода, обеспечивающего развитие навыков и умений обучающихся, и создание
междисциплинарных связей в образовательном процессе.

Основная часть
Одной из первых стран, где были применены двуязычные программы, была
Канада, позднее – США и Англия. Успех программ интегрированного обучения вызвал
живой интерес ученых в Европе, где в это время активно велась разработка языковой
политики. После 10 лет исследований в 2005 году финский ученый Дэвид Марш
выдвинул общий термин для различных двусторонних методов, ориентированных на
контент и язык – CLIL.
Основной принцип CLIL – это интеграция языка и содержания. То есть, изучение
языка в предметных классах и, наоборот, изучение контента – в языковых. О
целесообразности использования именного такого подхода и говорится в принятом в
1995 году Европейской комиссией документе об образовании "Преподавание и
обучение. Продвижение к обучающемуся обществу". Данный документ, известный
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также под названием "Белая книга", регламентирует необходимость владения
обществом двумя иностранными языками (Зарипова et al., 2015).
"Для построения занятия с использованием технологии CLIL следует
предусмотреть интегративное планирование, используя различные принципы. Занятие
должно быть построено с целью развития знаний, умений и навыков и должно иметь
определенное содержание (content). На занятии английский язык должен
использоваться как для обучения, так и для общения (communication). Развитие
способностей может происходить как от частного к общему, так и от общего к частному,
но при этом обязательно происходит познание (cognition). Немаловажным принципом
является культура (culture)" (Бикбулатов et al., 2020).
Решение конкретных задач на уроке с использованием изучаемого языка в
качестве средства поможет студентам избавиться от языкового барьера и разовьет
навык получать и передавать необходимую информацию на иностранном языке, в том
числе и в полилингвальных группах. При этом не следует забывать, что нельзя полностью
исключить изучение предмета на родном языке, поскольку уровень сложности учебного
материала на уроках CLIL немного ниже реального уровня знаний обучаемых.
"Причины внедрения CLIL в высшем образовании объясняет У. Смит, который
говорит, что раздельное изучение языка становится бесполезным в высшем
образовании. Больше внимания следует уделять сбалансированному подходу к
обучению, основанному на интеграции содержания и языка" (Shraiber & Ovinova, 2017).
Большим преимуществом CLIL является возможность использования для
большего «погружения» учащихся в различные культуры богатого, с познавательной
точки зрения, аутентичного материала (аутентичность является одним из основных
принципов технологии), а также ИКТ. Погружаясь в информационный мир сети
Интернет, мы получаем доступ к несчетному количеству новых полезных ресурсов.
Надо отметить, что во время урока ученики коммуницируют больше
преподавателей, выступающих в роли фасилиаторов. Это относит CLIL к активным
методам обучения, которым отдается предпочтение в современном образовании. В
результате такого использования знаний, навыков, опыта и даже взглядов и интересов
неуклонно ведет к развитию творческого потенциала и критического мышления
обучающихся. К тому же "Желание студента понимать и использовать содержание
мотивирует его или ее изучать язык " (Mehisto, 2012).
В пользу предметно-языкового обучения говорит и методологическая основа
содержания образования сегодня – целью освоения дисциплин стала подготовка
компетентных специалистов. Вот не полный список общекультурных и
профессиональных компетенций, сформировать и развить которые помогает
применение подходов CLIL:
 иноязычная коммуникативная компетенция;
 иноязычная профессиональная компетенция;
 лингво-информационная компетенция;
 межкультурная коммуникативная компетенция;
 социокультурная компетенция;
 владение инновационными технологиями;
 способность к самообразованию;
 компенсаторная компетенция.
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"Согласно модели трехъязычного образования определены три целевых языка:

казахский и русский как вторые языки, английский как третий язык. Для ясности уточним
терминологию:
первый язык (Я1) — это язык обучения в школе. Их в Казахстане пять: казахский
(Я1), русский (Я1), таджикский (Я1), узбекский (Я1), уйгурский (Я1);
второй язык (Я2) — это казахский язык (Я2) в школах с неказахским языком
обучения и русский язык (Я2) в школах с нерусским языком обучения;
третий язык (Я3) — это иностранный язык. В школах Казахстана к ним относятся
английский (Я3), немецкий (Я3) и французский (Я3) языки;
целевой язык — это казахский (Я2), русский (Я2), английский
(Я3) языки, т.е. второй (-ые) и третий языки (Жетписбаева & Кубеева, 2017).
С какими же трудностями предстоит столкнуться преподавателю, принявшему
решение применить CLIL на своих уроках?
В первую очередь, это изложение содержания на иностранном языке –
преподаватель языка должен в необходимой степени владеть материалом предмета,
или, напротив, учителю-предметнику сложно изъясняться не на родном языке. К
сожалению, подготовка педагогических кадров отстает от инноваций в сфере
образования. Сегодня мы сталкиваемся с нехваткой педагогов CLIL. Сложно найти
преподавателя, одновременно владеющего иностранным языком и имеющего
квалификацию в предметной области, а студенты выпускных курсов педагогических
специальностей показывают довольно низкий уровень знакомства с методиками
предметно-языкового интегрированного обучения. Многие вынуждены осваивать
технологию самостоятельно и применять ее на практике без требуемого уровня
подготовки.
Проведенный в 2017 году анализ рабочих учебных планов для студентов третьего
и четвертого курсов бакалавриата выявил отсутствие методик обучения школьным
предметам на английском языке (Жетписбаева & Кубеева, 2017). Учитывая это, на
сегодняшний день наши школы не готовы к реализации модели трехъязычного
образования, согласно которой предполагается изучение в старших классах предметов
"Естествознание", "Информатика", "Физика", "Химия", "Биология" на английском языке,
поскольку не хватает педагогов, которые были бы способны активно поддержать и
помочь студентам во время учебного процесса и обеспечить им полноценное
погружение в естественную языковую среду. Более того, нельзя сказать, что у будущих
преподавателей сформировано должное отношение к трехъязычному образованию.
Из всего вышесказанного следует, что необходима разработка с последующим
внедрением в образовательные программы системного методического обеспечения,
целью которого стала бы подготовка преподавателей спецдисциплин на английском
языке.
Еще одной преградой на пути является то, что пока еще на постсоветском
пространстве не написано учебников по технологии CLIL. Во многом это обусловлено
тем, что применение интегрированных методов у нас началось сравнительно недавно.
Поэтому сложно найти учебные материалы для CLIL и о CLIL. Учителя в условиях
самообразования ищут методико-дидактические подходы, чтобы передать содержание
студентам, концентрируясь на навыках и умениях вторых. Поэтому, и не только,
подготовка к занятиям отнимает значительно больше времени и усилий, особенно если
в аудитории находятся студенты разных предметных групп.
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Такая ситуация указывает на острую необходимость проведения ряда
исследований, сбора материалов и анализа уже имеющихся данных о ходе интеграции
технологии в современную казахстанскую систему образования для разработки
методических рекомендаций и учебных пособий. Это будет способствовать успешному
разрешению возникающих методико-дидактических проблем, характерных именно для
постсоветского образовательного пространства.
Совершенно очевидно, что для преодоления трудностей, возникающих у
педагогов, они должны получать поддержку со стороны администрации учебного
заведения, местных властей и, конечно же, коллег. Необходима системная работа,
следует объединять их в специальных программах и междисциплинарных проектах,
чтобы, обсуждая и сотрудничая друг с другом, преподаватели могли успешно
реализовывать свои идеи и преодолевать трудности. Именно такой подход будет
способствовать формированию новой успешной модели образования.
С этой целью в Казахстане, как и во многих европейских странах, университеты
разрабатывают программы и открывают курсы повышения квалификации
преподавателей.

Заключение
Технология CLIL позволяет учебным заведениям успешно подготовить будущего
специалиста,
востребованного
современным
обществом,
к
зарубежной
профессиональной коммуникации. Она, что немаловажно, может быть применена
независимо от условий обучения, учебных программ или системы образования.
Внедрение модели трехъязычного обучения в школах Республики Казахстан сегодня
стало возможным благодаря успешному опыту использования методов CLIL. А в вузах
решается еще одна задача – преодоление языкового барьера у студентов, стремящихся
осуществить принцип мобильности Болонского процесса. В организациях образования в
программе появляется все больше дисциплин, преподаваемых на английском языке с
использованием CLIL, поскольку эта технология способствует повышению уровня
культуры и расширению кругозора у студента, учит сотрудничеству и независимости,
открывает новые возможности для общения, в результате чего он обретает уверенность
в качестве глобального гражданина. CLIL-технология объединяет в себе как
интерактивные формы обучения, так и информационно-коммуникационные
технологии, а также является одним из наиболее оптимальных решений реализации
культурного проекта "Триединство языков" и задач, поставленных перед системой
образования страны, согласно закону "Об образовании" Республики Казахстан.
Благодаря всему вышеперечисленному, а также свойственной ей естественности
применения иностранного языка, CLIL заслуженно получила среди преподавателей
звание «Технология успеха».
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USING YouTube AS INTENSIVE LISTENING TOOL FOR EFL LEARNERS

Abstract
The role of Internet in education is becoming significant in present time. Internet
increases students’ interest in learning, encourage to receive and gain more information. For
that reason, we observe the trend of using the Internet materials in foreign language
teaching. Currently, YouTube channels is one of the effective, interesting, and quick way to
practice a foreign language. Especially, Youtube videos help to understand the foreign
speech, differentiate various language accents and pronunciation. This article analyzes the
YouTube as intensive listening tool for teaching English as second foreign language. The
writer shows how YouTube affects to improve active and passive listening and helps to make
artificial speaking environment. Moreover, the article contains funding of experts who offer
YouTube to improve listening skills of learners. The collected data shows that YouTube is the
2nd most popular social networks worldwide and it is available more than 100 countries.
YouTube is available in 80 languages and 66% of YouTube content is in English. It is worth
noting that by providing internet resources for education, teachers construct digital literacy
of learners.
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Introduction
As we know the teaching foreign language is based on four basic language skills. They are
listening, speaking, reading, and writing. These four basic language skills are equally
important, because they fundamental linguistic skills of students. According to Teaching
Adults, An ESOL Resource Book learning a new language is carried out by the following
stages:
1. Listening: At first a leaner hears a spoken language.
2. Speaking: After, a learner tries to repeat words in a new language.
3. Reading: Then, a learner reads new words.
4. Writing: Finally, a learner reproduces a spoken language on paper (Teaching Adults,
An ESOL Resource Book, 2012).
The role of teacher is to integrate all four basic language skills in learning process. So, if
teacher improves learners’ reading skills, they will be able to write, and if teacher focuses on
learners’ listening skills, they will have good speaking skills.
Of the four skills mentioned above, teaching listening is a complex process. Most
learners have difficulties to understand audio materials. Consequently, the teacher’s aim is
to help to identify learners’ difficulties in listening and maximize the use different types of
audio, video materials and internet resources in teaching process. The use of various
internet resources will stimulate the student’s desire to learn a foreign language and allow
to the teacher to conduct classes more productively. Obviously, nowadays digitalization of
education gives more opportunities to teach foreign language. Accordingly, the following
characteristics of digitalization are relevant in the field of education.
1. Multiplatformity, the ability to read information from the devices with different
formats, structures, operating systems, and software.
2. The ability to quickly transmit information, or the ability to simultaneously transmit
published information to any point in the world.
3. Flexibility, the ability to edit information any time.
4. Availability, the information is available 24 hours 7 days.
5. Versatility, the opportunity to add and edit any multimedia file.
The other side of this process is a variety of materials. So, materials are different by
format, size, content, quality, and other criteria. It makes efforts on choosing relevant
content to use in teaching foreign language. Following recommendations help to maximize
the benefits of internet materials in lesson:
1. Teaching materials should support educational goals and objectives.
2. Teaching materials should be appropriate for age, language degree, emotional and
social development, and ability level of students.
3. Content of chosen materials should meet high standards, literary style.
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4. Teaching materials should be designed and selected to motivate learners to gain
knowledge.
5. Teaching materials should foster respect for all genders, social group of people,
cultural diversity (Instructional Materials: Selection, Inspection, and Reconsideration,
2012).
Considering the data above, we will examine the effectiveness of YouTube materials to
improve listening skills of EFL learners.

Main part
Teaching listening for EFL learners
Listening is the ability to hear and understand speech. In foreign language teaching
listening comprehension involves the understanding the speaker’s accent, grammatical
structure, and the vocabulary that the speaker has. It is worth emphasizing that the listening
activities have important role in foreign language teaching. Because listening serves as a
powerful means of teaching foreign language. It makes possible to master language’s
phonemic composition and intonation: rhythm, stress, and melody. The lexical composition
of the language and its grammatical structure are assimilated through listening. Obviously,
language teaching is carried out by four language skills: listening, speaking, reading, writing.
But in teaching process we can get a certain result by combining all these skills together.
Most scholars consider that listening is often ignored skills in language learning and
the most important one. According to Larry Vandergrift listening comprehension lies at the
heart of language learning, but it is the least understood and least researched skills (Larry
Vandergrift, 2007). Therefore, this research means that teaching listening has some
difficulties. In teaching listening, there are difficulties associated with language aspects and
with the speech characteristics of native speaker. Difficulties related to language aspect can
be divided into three groups:
1. Phonetical:
- New pronunciation of the words.
- Reduction of sounds.
- Discrepancy between the graphic and acoustic forms of the word.
- The presence of phonemes in foreign language that are not present in native
tongue.
2. Grammatical
- Unknown grammatical phoneme.
- Different word order.
- Grammatical homonyms, etc.
3. Lexical:
- New vocabulary.
- Phraseological phrases.
- Polysemy.
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- Non-equivalent vocabulary, etc.
The difficulties associated with the speech characteristics of native speaker is widely
spread issue in Kazakhstan. Practice shows that the student always understands the speech
of his teacher and other people of his nationality. However, he does not understand the
speech of native speakers (Borod & Caulina, 2011). One of the reasons is that the spoken
language of native speaker differs significantly from the written language and tends to the
familiar style more than to the literary at present time.
Moreover, Gary Buck states that listening comprehension is a process, a very
complex process, and if we want to measure it, we must first understand how that process
works (Gary Buck, 2001). Thus, teacher’s responsibility is to find learners’ difficulties in
listening before improving it. When learners understand their problems, they will be able to
successfully improve their listening skills.
In addition, when we focus on improving listening skills of learners, we should
remember to integrate two types of listening: active and passive. Teaching active listening
means to focus completely on the listening materials, understand and comprehend the
information. By the passive listening we can give as example the listening podcasts, news or
watching YouTube videos in foreign language while doing another action. Integration of two
types of listening in teaching process help to improve listening skills and create artificial
speaking environment. Making the artificial speaking environment is a fundamental stage in
countries where English is taught as second foreign language.
YouTube video materials
YouTube is popular video-sharing platform, and it has 2.3 billion users worldwide.
Statistic shows that YouTube is 2nd most popular social networks worldwide as of January
2021. (Most Popular Social Networks Worldwide as of January 2021, Ranked by Number of
Active Users, n.d.)
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Figure 1 Number of active users
YouTube is available in 80 languages, also localized in more than 100 countries. In
addition, it is the second most popular search engine in the world (Maryam Mohsin, 2021).
Studies show that English language takes a dominant place in language category in YouTube.
By analyzing the data, we found that 66% of the content n YouTube is in English, further
Spanish takes the 15 %, while 7 % of content is in Portuguese. 5% of content is in Hindi, 2%
of content is in Korean and 5 % is in other languages (Yang, 2019). By the way, YouTube
opened the YouTube EDU section on March 26, 2009. YouTube EDU includes the best
educational videos from colleges and universities such as Stanford University, Indian
University etc. Language teacher should be creative and implement such videos for language
teaching. By the way, the videos about history, chemistry, biology etc. can be applied for
CLIL where such subjects as history, science, geography are taught to students in foreign
language content. Also, YouTube videos are beneficial for teachers to develop their teaching
activity and get additional information about topic. In conclusion, combining all listening
learning techniques, namely listening podcasts, audiobook, watching YouTube videos,
movies are effective way of improving listening skills.
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The main languages in YouTube
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Figure 2 The main languages in Youtube
The data above shows that YouTube video materials can be used as authentic
materials in classroom. According to Lidia Puspa Ayu the usage of authentic materials helps
learners learn language in real way and permit them to obtain information beyond language
itself (Lidia Puspa Ayu, 2016). First, the teaching materials for listening must be authentic. It
should be emphasized that teaching foreign language is effective if the materials are taken
from the life of native speakers and created by the peculiarities of their culture and
mentality in accordance with the accepted and used speech norms in present time.
Shameem Ahmed says: if students hear only unnatural language in the classroom, their first
experience of hearing authentic spoken English in real life can be demoralizing’(Ahmed,
2017). It is widely spread issue in Kazakhstan where English is taught as second foreign
language. So, most language learners have difficulties when they speak or hear native
speakers, or they cannot identify and comprehend other English accents. As the result, most
learners are not confident to speak in English. So, the usage of authentic materials in our
case YouTube video materials could be quite helpful to break language barriers.
Nevertheless, we face with benefits and shortcomings of using YouTube in field of
education.
Benefits of using Youtube for teaching:
- It is available anytime and anywhere.
- Free to use. Teachers do not need to create an account to use it.
- A teacher can create a channel to upload own videos of lectures. Teachers can
share knowledge and connect with world community.
- YouTube can be used as the best tool for the flipped classroom teaching method.
58

Ahmet Baytursynuly Institute of Linguistics
International Conference on Modern Linguistics and Foreign Language Teaching
Almaty, April 2, 2021

-

Videos on Youtube can be rewatched. There are no limits. This is beneficial for
listening activities.
Shortcomings of Using Youtube for teaching:
- Some videos are not appropriate for all age groups.
- A certain number of videos are unreliable.
- It requires the Internet connection.
To prevent such shortcomings, YouTube videos should be watched, analyzed before
implementation to teaching process.

Conclusion
Currently, the relevance of teaching foreign language through the Internet is
becoming significant. The educational opportunities of Internet system are limitless and can
be applied as modern learning techniques. Youtube offer wide range of opportunities both
to teachers and learners. From the collected data above, we conclude that YouTube videos
can be applied as authentic material for teaching listening. Youtube platform has significant
role in pandemic situation. It can be used as the teaching tool in the online, remote, and
blended learning. By practicing listening through YouTube videos, learners will face with
different accents, which can be useful for listening comprehension.
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THE ESSENCE OF FORMATIVE ASSESSMENT IN DISTANCE LEARNING
Abstract
Learning is complicated process with the different stages and range of activities.
Assessment is the most necessary stage of learning in foreign language. This article analyzes
the major types of assessment used in distance learning. Criteria for the use of formative
types of assessment and the situations of their application in remote teaching are suggested.
Further author gives the effective ways of assessing student’s achievement in the English
classes during synchronic and a-synchronic types of distance learning. The given examples
prove that the most frequently used types of assessment are the formative assessment.
Because it allows teachers to adjust the training plan in a timely manner, taking into account
the individual characteristics of the student and personal difficulties and abilities in learning
FL. The need for new methods of assessing personal development, jointly enhancing types of
assessment in distance learning is very important. The writer also gives recommendations
for assessing students’ achievement for learning using innovative platforms.

Keywords: Distance learning, assessment, formative assessment.

Introduction
Educational process contains several aspects such as planning, organizing, defining the
main goal, objectives assessment. Currently, one of the most pressing problems of educational
process is improving student’s knowledge, improving the problem of teaching. Enhancing
learner’s achievement and knowledge may be efficient while using well planned assessment.
Angus and Watson (2019) claims that assessment is the core of education and a crucial
element for learning.
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How does the assessment work? Checking and assessing knowledge makes a
difference students learn and gives quantitative information almost the quality of their
knowledge and the teacher's. The teacher gets a message from the student's level of
knowledge and creates the basis for organizing his cognitive work. The teacher evaluates the
short comes in work, complements and corrects the strategies of work, finds ways and implies
of working with individual students, decides the level of absorption of program information.
The learner gets it how well he has mastered the subject. If the information isn't tried, then
the learner will not be able to assess knowledge in profundity, comprehensively and
accurately. After getting an instruction, the learner has the opportunity to enhance their work
at school, at home, create great qualities. Various forms of assessment inspire different
categories of learning. They might include formative and summative assessment. For this
paper, we will concentrate only formative assessment.

Main part
What is Formative Assessment?
The word “assessment” comes from Latin word that means “to sit with”. This word
implies that assessment is teacher’s activity in educational process that do with or for learner
rather than to learners (Green, 1998). According to many researchers students should play an
active role in assessment process, so formative assessment suitable for these meanings in
various forms of doing assessment. Also, formative assessment improves student’s learning
and the relationship between teacher and student because of sharing responsibility for teach
(Margaret, 2010).
Formative assessment or assessment for learning is carried out daily in each lesson.
Assessment for learning is a process of searching and interpreting data that students and their
teachers use to determine at what stage of learning they are at, in what direction they should
develop, and how they should reach the desired level. At the same time, attention is drawn to
the fact that teachers are not the only evaluators. Students can be involved in evaluating their
classmates and themselves, and when teachers actively conduct assessments, students should
be actively involved. This assessment allows teachers to monitor the progress of students in
the classroom (Margaret, 2010).
Through the use of formative assessment, feedback is provided between the teacher
and the student. As a result, the student observes himself, chooses his own methods of action,
evaluates the results himself, which is continued by the teacher. Thus, the child forms his key
competencies by accumulating experience in setting goals, planning the expected result, and
evaluating it. Regardless of the type of feedback, it is necessary to note what is best done, and
in case of errors, the teacher should give specific recommendations related to improving the
student's performance.
Bloom (1969) states that the main purpose of formative assessment is to provide
feedback and correctives during the learning process. Formative assessment activities are
entrenched within guidelines to monitor learning and assess learners’ comprehension so that
teaching can be modified and further learning is informed through continuing and timely
feedback until the anticipated level of understanding has been accomplished. Formative
assessment is defined “as the iterative processes of establishing what, how much and how
well students are learning in relation to the learning goals and expected outcomes in order to
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inform tailored formative feedback and support further learning, a pedagogical strategy that
is more productive when role is shared among the teacher, peers and the individual learner”
(Gikandi et al, 2011)
Black and William (1998a) determined that effective formative assessment occurs:
• When teachers manage learning and teaching process according to the data that
collected with the help of assessment;
• When teacher give feedback with the recommendations for learners what to do
further with their learning process;
• When students assess each other’s activity and themselves;
We should keep in the mind that formative assessment is the whole process of learning
that occurs day by day. It’s not only the thing such as test given to students to see what they
have learned. Instead, formative assessment is a process that appears during learning and
teaching process to know what is the next stage in attaining to the main goal. In this way,
feedback helps to implement formative assessment into practice. Teacher should provide
better feedback about student’s status where they are and where should they go. Hattey and
Timperlay (1998) claims that when giving feedback to students they should bear in the mind
the following three questions:
•
•
•

Where am I going?
How am I going?
Where to next?

As we notice the questions help to determine better directions to the main aim. As a
result of the assessment approximately learning instructors get from formative assessment,
they arrange the activity they will take so that their instruction is matched to the students’
learning needs. In other words, instructors select learning experiences that will put fitting
requests on the understudies and lead to closing the crevice between where the students right
now are in learning and where they got to go.
Benefits of Formative assessment
We have already mentioned that assessment is the core of learning process. Within
the assessment learning process will not appear or move forward to the main purpose.
According to Ananyev (2014) not assessing students’ knowledge is the worst types of
assessment, because assessment shows the direction to the student, it’s not as a drive to
learning; instead there will be degradation in learning process. Below we give the most useful
sides of formative assessment in the context of modern educational process.
•
The most important thing is that students are not afraid to make mistakes in
everyday lessons, their creative abilities are sharpened, and their self – activity
increases.
•
In this educational format, children are actively engaged in creativity: they
come to the previously discovered discoveries from their own perspective, do some
work in the direction of their research. The child adapts quickly to life, if he is not afraid
to try to develop himself and practice what he has learned.
•
The formative assessment is carried out on a regular basis and no assessment
is made on it. Therefore, children are not afraid to make mistakes in everyday classes,
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there is no reason to worry, worry, on the contrary, and they develop creative abilities
and self-expression.
•
During the lesson, we use various forms of formative assessment, which helps
students act independently, encourages them to work in a group, and educates them
to help each other. It should be noted that according to the new methodology,
students evaluate not only themselves, but also each other. The assessment of
classmates will be like a recommendation, it will teach you to perceive criticism
correctly.
•
Feedback of the teacher will help children analyze the completed task, learn
about the problems in the learning process, and find ways to overcome it.
•
The results of the formative assessment are used in the planning of the learning
process.
•
The versatility of the approach and the difference in the methods of formative
assessment allow you to plan a variety of lessons, which in turn is a condition for
motivating students to the learning process
Assessing students achievement in FL during distance learning
Distance learning is a widespread type of learning in 21 st century. It includes various
types of the newest approaches, modern technologies also tools of teaching and learning. As
we have mentioned above assessment is the core of education, that’s why assessment also
plays an important role in distance learning. Organizing and managing the educational process
through distance needs hard work and good planning. There are different ways of assessing
students’ achievement for learning. Except getting marks or balls for their tasks learners need
for external and internal drives and direction towards their goal. We want to give the most
useful platforms and tools for formative assessment in distance learning.
1.
Blackboard is designed with the newest methods using creative tasks and
learning processes, online courses and interactive materials. Interactive tasks engage
students to learn more quickly and easily. Optimizes the teachers’ activity and does it
flexible.
2.
Canvas makes learning easy and going strong in person, online, or both of them.
Canvas helps to support every student and teacher with flexible online tools and the
access is easier than other platforms.
3.
Quizzlet is the most frequently used platform around the world because of the
convenient quiz tasks and engagement game based exercises. This platform lets to
learners practice their speaking, listening, reading and writing skills. Teachers can
create their own module of courses or tests, also there is one more prevalence that
during synchronic or a synchronic learning learners can play as a competition game.
4.
Poll everywhere helps to host interactive remote meetings, capture powerful
feedback instantly. It is also effective for take attendance, give quizzes during each
stage of the lesson and gauge understanding on particular topic. The platform allows
turning a boring lesson into live lesson.
5.
Socrative provides an immediate feedback of learner’s achievement in
particular subject. Teacher can choose types of engaging tasks such as launch quiz
receive exit tickets or ask quick question for instant student feedback. Quickly
assessment with prepared activities or on-the-fly questions help to adjust teaching
based on the results.
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Conclusion
Research shows that assessment is essential in educational process and it is the core
aspect of learning and teaching process. Assessment should be interactive activity between
teacher and student, both plays a major role to get the data about their progress. It’s doubly
known that educational process is cycle that never ends and the results appeared after
particular time. So when we move to our goal we should assess our action and see our
progress. Formative assessment is always suitable for getting information about learner and
teacher interaction and where they go. This paper includes the literature review for
assessment, exactly formative assessment. All theoretical bases are proved that formative
assessment is effective way to show learners achievement, needs and wants. According to
these data, we tried define the benefits of formative assessment and its use in distance
learning. Assessment an integral part of any course design particularly in online learning. Welldesigned assessments let assessment of higher cognitive functions, such as critical thinking
and analysis skills. Useful platforms are recommended for assessing learner’s achievement for
learning and collecting data according to the objectives and directions towards the main goal.
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Ағылшын тілінің халықаралық емтихандарының мазмұнын
қазақ тілінде түсіндіруге арналған әлеуметтік жоба
Түйіндеме
Қазіргі таңда ағылшын тілінің маңыздылығы халықаралық қатынас тілі ретінде
өте жоғары екені анық. Жалпы, ағылшын тілі бүкіл әлемнің саяси, экономикалық,
ғылыми, спорт салаларындағы кездесулердің барлық түрлерінің, келіссөздердің ресми
және жұмыс тілі ретінде анықталады. Ағылшын тілі заман талабы болғаннан соң, оны
білу деңгейі көптеген жұмыс орындарда, шетелдік университеттерде оқуға, және
еліміздегі жоғары оқу орнынан кейінгі білімді жалғастыруда да сұралады. Ағылшын
тілінің білу деңгейін анықтаудың алғашқы қадамдардың бірі – ол халықаралық
емтихандарын (IELTS, TOEFL) тапсыру болып табылады. Осы емтихандардың нәтижелері
жұмысқа орналасуға, еліміздегі кейбір жоғары оқу орындарына түсуге мүмкіндік береді.
Бұл тесттерге дайындалуға арналған материалдар қазақ тілінде көп қамтылмағаны
анық. Осыған байланысты, қазақ тілінде білім алатын мектеп оқушыларына, қазақ
тілінде сөйлейтін жастарға соның ішінде ауыл жастарына арналған ағылшын тілінің
IELTS, TOEFL халықаралық емтихандары туралы анықтама беретін оқу құралдарын және
дайындық материалдарын қамтитын «Әлеуметтік даму қоры» корпоративтік қоры
демеушілігімен әлеуметтік жоба іске асырылды. Мақала жоба барысында дайындалып
жатқан материалдардың үдерісімен бөліседі, және жоба негізінде сарапталған
дайындық материалдардың талдау нәтижелерін қамтиды.
Кілтсөздер: Халықаралық емтихандар, дайындық материалдары, оқұ
құралдары

Кіріспе
Тілді тестілеу, кез-келген білім берудегі бағалау сияқты, қоғамдағы бірқатар
функцияларды орындайтын маңызды үдеріс. Бүгінгі таңда тілдік тестілер білім беру,
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жұмысқа орналасу, халықаралық ұтқырлық және болашақты жоспарлау сияқты әртүрлі
контексттерде кеңінен қолданылады. Тестілеудің бұл түрінің кеңінен қолданылуы
қоғамда маңызды орын алатыны анық (Фульхер, 2013). Кейбіреулер үшін тілдік тестілер
болашақ жоспарларға әсер ететін құрал болса, басқалар үшін бұл қоғам мен білім
алушыларға мүмкіндіктерді жүзеге асыратын немесе мүмкіндік беретін құрал болып
табылады. Тілдік тесттерді қалай қабылдауымыз ішінара өз тәжірибемізге байланысты.
Әлеуметтік контекстте тілдік тестілеуге қатысты әртүрлі көзқарастар бар және оны
практикалық қолдану тәсілдері көп қарастырылған. Бірақ, әрине, ең бастысы – оны
тапсырудың мақсаттары. Кэрролл (1961:314) заманауи тілдік тестілеудің негізін
қалаушылардың бірі ретінде: “Тілді тестілеудің мақсаты ықтимал әрекеттердің
жолдарына байланысты дұрыс шешім қабылдауға көмектесетін ақпарат беру болып
табылады” дейді. Бірақ бұл шешімдер әртүрлі және тесттің қолданылуы мақсаты өте
нақты болу керек. Осылайша, қазіргі уақытта шетелде білім алу немесе жұмысқа
орналасу мақсатында белгілі бір тілді білуге арналған оқылым, жазылым, тыңдалым
сияқты бірнеше модульдерді тексеретін халықаралық тестілер әлемдік қоғамдастықта
өте танымал. Мысалы, ағылшын тілінде оқытылатын бағдарламаларда үміткер
студенттер өз өтініштерінің шеңберінде ағылшын тілін білетіндігін растайтын
құжаттарды тапсыруы керек. Бұл олардың академиялық жазбаларды түсіну, ғылыми
жұмыстарды жазу және ғылыми жетекшісімен тиімді қарым-қатынас жасау үшін қажетті
ағылшын тілінде оқу бағдарламасын меңгеруіне кепілдік береді. Ағылшын тілін білу
деңгейін тексеруге арналған ең көп таралған эмтихандар - TOEFL, IELTS болып табылады
(Фахади, 2005). Кейбір жұмыс орындарында да осы емтихандардың нәтижелері
жұмысқа орналасу барысында талап етіледі .Ағылшын тілін әлем халқының он бес
пайызынан астам бөлігі қолданатын әлемдік тіл ретінде қаншалықты маңызды екенін
бәрі біледі. Бұл тілдің маңыздылығы тек оны қанша адам сөйлейтіндігінде ғана емес,
сонымен қатар оның не үшін қолданылатындығында. Ағылшын тілі - әлемдегі
жаңалықтар мен ақпараттың негізгі тілі. Бұл іскерлік, теңіз қатынасы және халықаралық
әуе қозғалысының басқару тілі, тіпті ағылшын тілі ана тілі болып табылмайтын елдердегі
ішкі әуе қозғалысын басқару үшін қолданылады. Танымал мәдениеттің түрлері фильмдер мен музыка, көбінесе ағылшын тілін қолданады (Китао, 1996). Бүкіл
әлемдегідей, Қазақстанда да іскери коммуникация саласындағы мәдениетаралық
қатынас тілдерінің бірі - ағылшын тілі көбірек қолданылуда. Қазіргі уақытта
Қазақстандағы ағылшын тілін білу шетелде оқудың міндетті шарттарының тізіміне
енгізіліп қана қоймай, сонымен қатар жас маманның еңбек нарығында бәсекеге
қабілеттілігін анықтайтын элемент болып табылады. Қазір біздің елімізде ағылшын тілін
жетік білу қажетті дағды болып табылады. 2007 жылы басталған “Тілдердің
үштұғырлығы” жобасы бойынша ағылшын тіліне ерекше мәртебе – “әлемдік
экономикаға кірігу тілі” берілген. Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті
Н.Ә.Назарбаев Қазақстан халқы Ассамблеясының ХІХ сессиясында сөйлеген сөзінде
«қазақстандықтарға Инновация, технология және бизнес әлеміне жол ашатын ағылшын
тілінің маңызы мен рөлі» деп, айтып кеткен (Акынова, 2012). Осыған байланысты,
елімізде ағылшын тілінде сөйлейтін халықтың үлесін арттыру үшін ағылшын тілінің
ережелері мемлекеттік тілде түсіндірілетін оқу-әдістемелік құралдарды әзірлеу қажетті
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болуы мүмкін, оның ішінде, ағылшын тілін меңгеру деңгейін бағалаудың халықаралық
эмтихандарына дайындалуға арналған нұсқаулықтардың болуы да маңызда.Осы
мақсатта “Qaccess” әлеуметтік жобасы «Әлеуметтік даму қоры» корпоративтік қорының
қолдауымен жүзеге асырылуда, мұнда қазақтілді тұрғындарға және ауыл жастары үшін
IELTS, TOEFL халықаралық емтихандарына дайындық бойынша электрондық
нұсқаулықтар әзірленуде. Бұл мақалада осы жоба мазмұны қарастырылып, жобаның
негізі мен дайындалатын материалдар туралы ақпарат қамтылады.

Негізгі бөлім
Ағылшын
тілінің
артықшылықтары.

халықаралық

емтихандарының

тапсырудың

Кіріспе бөлімінде айтып өткендей қазіргі қоғамда көптеген салаларда ағылшын
тілі басым қолданылады. Ол тілдегі білім деңгейін тексеру және оны құжаттандыру үшін
ағылшын тілінен халықаралық емтихандар ойлап табылды. Кейбіреулер оларды шетелге
оқуға немесе жұмыс істеуге қолданса, басқалары емтихандарды тілді үйренуге
ынталандыру ретінде пайдаланады және өз елінде табысты мансапқа жету үшін
сертификатқа мұқтаж болады. Мектептердің жоғары сынып оқушылары, студенттер,
жұмыскерлер арасында мұндай емтихандар бүкіл әлемде біртіндеп танымал бола
бастады. Бұл бөлімде ағылшын тіліндегі ең танымал халықаралық емтихандар, оларды
салыстыру және тапсырудың артықшылықтары талқыланады. Осындай емтихандардың
тапсырудың бірнеше артықшылықтары бар, олардың ішіне, біріншіден, емтихан тест
тапсырушының білімін ресми түрде растайтын арнайы сертификат алуын жатқызуға
болады. Бұл сертификат шетелде орналасқан беделді университеттерге оқуға түсуге
(мысалы, АҚШ немесе Канада, сондай-ақ негізгі қарым-қатынас тілі ағылшын болып
табылатын басқа елдерде) мүмкіндік береді (Жэйкмен&МакДоувелл, 1996). Ағылшын
тілінде оқытатын көптеген білім беру ұйымдары осы құжатты талап етеді. Еліміздегі
әртүрлі ұйымдарда, шетелдік компанияларда лайықты жұмысқа орналасу кейде
сертификатсыз мүмкін емес болады, өйткені қызметкерлердің бәсекелестігі жоғары.
Шетелде жұмыс істеп, сәтті өмір сүру үшін осы емтихандырды тапсыру керек және
мүмкіндігнше жоғары балл жинау қажет. Көрсеткіш неғұрлым жоғары болса, соғұрлым
жоғары жалақымен жұмысқа орналасу ықтималдығы жоғары болады.
Сонымен қатар, тест тапсырушы өзінің ағылшын тіліндегі білімін тексеру
мақсатында осындай емтиханды тапсыра алады. Үміткер мүмкіндіктерін тексеріп, оның
сауаттылығы мен біліктілігін растайтын құжатты алған үлкен артықшылық болып
саналады, өйткені сертификат біліктілік деңгейін көрсетеді. Тапсырылған емтихан тест
тапсырушының тілді жетік білуінің және сол тілде еркін сөйлесіп, жаза алатындығының
кепілі болып табылады.
Әр мемлекеттегі білім/жұмыс салаларында тілге қатысты арнайы талаптары
болады. Яғни, олардың әр қайсысы белгілі бір емтихан түрінің сертификаттарын
сұрайды. Ағылышн тілінің халықаралық емтихандарының саны соңғы кезде артып
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келеді, олар: TOEFL, IELTS, CAE, FCE және басқалар. Бұл бөлім, жоғарыда көрсетілген
әлеуметтік жоба негізделген TOEFL және IELTS емтихандарын қарастырады.
TOEFL — Test of English as a Foreign Language (Ағылшын тілін шет тілі ретінде
тестілеу) Америка Құрама Штаттары үшін ең кең таралған және ең танымал халықаралық
емтихан түрі. TOEFL емтиханын АҚШ-тың Нью-Джерси штатындағы Принстон
университеті, «Educational Testing Service» (ETS) - Білім беру тестілеу қызметі дайындады.
TOEFL емтиханының басты ерекшелігі оның американдық ағылшын тіліне
негізделгендігінде, сондықтан TOEFL-ды сәтті тапсырудың бір амалы американдық
ағылшын тілін британдық ағылшын тілінен ажырататын лексикалық және
грамматикалық ерекшеліктерді түсіну. Бұл тест, негізінен, ағылшын тілінің академиялық
білім деңгейін тексеруге арналған. Шетелдік жоғары оқу орындарына оқу түсерде
қабылданады. Халықаралық TOEFL емтиханының басты мақсаты - ағылшын тілі бірінші
тілі (ана тілі) емес адамдардың тілдің деңгейін бағалау болып табылады. TOEFL
нәтижелерін АҚШ, Канада және басқа елдердегі 10000 астам колледждер мен
университеттерге түсудің алғышарты деуге болады (МакГроу-Хил Эдукейшн, 2017).
TOEFL сертификаты - бұл шетелдік университеттерге MBA бағдарламасы бойынша оқуға
түсу кезінде, ағылшын тілінде тағылымдамадан өту құқығын алу кезінде немесе
ағылшын тілін білуді талап ететін жұмысқа орналасу кезінде қажетті құжат. Кейбір
академиялық және кәсіби сертификаттау бағдарламалары талапкерлерден TOEFL
тапсыруды талап етеді. Сертификат екі жыл бойы жарамды.
Бұл тесттің 2 нұсқасы бар: қағазға жазылған жазбаша тест болып табылатын Paperbased Test (PBT) және Интернет арқылы тестілеуден өтуге болатын Internet-based Test
(iBT). Екінші нұсқасы, қазіргі таңда кеңінен тараған.
Осы типтегі көптеген емтихандар сияқты, оның төрт модулі бар:
•
•

•
•

Оқылым (мәтін үзінділерін оқып, бірқатар сұрақтарға жауап беру);
Жазылым (тыңдалған және оқылғагһн мәтіндердің негізінде өз мәтінін
жазу; берілген проблема бойынша өз көзқарасын баяндап және түсіндіре
отырып, эссе жазу);
Тыңдалым (ағылшын тілінде сөйлеушілердің арасындағы дәрістер мен
әңгімелерді тыңдап, содан кейін сұрақтарға жауап беру);
Сөйлесім (берілген тақырып бойынша өз пікірін білдіру; материалдарды
оқып және тыңдап сөйлеу).

Барлық тапсырмалар максималды нақтылықпен орындалуы керек. TOEFL-дің
компьютерлік нұсқасындағы ең көп ұпай саны - 120. Ал көптеген беделді жоғары оқу
орындарына түсу үшін орта есеппен кемінде 80 балл жинау қажет етіледі.
IELTS - International English Language Testing System (Халықаралық ағылшын тілін
тестілеу жүйесі) TOEFL емтиханы сияқты үміткердің ағылшын тілін білу деңгейін
тексеруге негізделген. IELTS TOEFL-ге қарағанда кешірек пайда болды, бірақ қазіргі
таңнда өте танымал бола бастады. Бұл емтихан анағұрлым ауқымды болып саналады,
өйткені алдыңғыға қарағанда, ол 2 түрге бөлініп, қабылданады. Шетелдегі немесе кейбір
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жергілікті жоғары оқу орындарына түсу үшін академиялық түрі (Academic IELTS)
тапсырылса, жалпы түрі (General Training) Канада, Австралия және т.б. мемлкеттерге
көшу немесе жұмыс істеу мақсатымен тапсырылады. Екі нұсқа да 4 бөліктен тұрады:
«Оқылым» (60 минут), «Жазылым» (60 минут), «Тыңдалым» (40 минут), «Сөйлесім»
(шашамен 11-14 минут) (Жэйкмен&МакДоувелл, 1996). Алғашқы екі бөлімі академиялық
және жалпы түрінде әртүрлі болады, ал қалған тыңдалым мен сөйлесім бөлімдері
бірдей болып келеді. Емтиханға арналған ағылшын тіліндегі мәтіндер уміткердің білімін
максималды деңгейін қамтып, оларды объективті түрде бағалау үшін таңдалады. Тест
нәтижесі алынған күннен бастап 2 жыл ішінде жарамды.
IELTSты диагностикалық емтихан деуге болады, себебі үміткер емтиханға мүлде
келмеген жағдайда ғана 0 деген баға алады, ал, негізінен 1-ден 9-ға дейінгі балл
көрсетілген сертификат беріледі. Әдетте, иммиграция үшін 5-6 балын, жоғары оқу
орындарында түсу үшін 6,5-7,5 деген балл қажет етіледі.
IELTS нәтижелері Австралия, Канада, Ирландия, Жаңа Зеландия, Оңтүстік Африка
Республикасы, Ұлыбританиядағы көптеген орта және жоғары оқу орындарында
қабылданады. Кейбір АҚШ университеттері IELTS тестін TOEFL тестінің баламасы ретінде
қарастыруға рұқсат береді, мұндай ЖОО-лар саны айтарлықтай өсті. IELTS сертификаты
көптеген жұмыс орындарында да сұралады.
Осы халықаралық ағылшын тілінің емтихандарының тапсырудағы негізгі
артықшылықтарын тізіп шығатын болсақ:
Кеңінен қабылданады. TOEFL тестін 130 түрлі елдердегі 10000-нан астам оқу
орындары, оның ішінде АҚШ-тың үздік 100 университеті қабылдайды (МакГроу-Хил
Эдукейшн, 2017). Ал IELTS емтиханының нәтижелері 13400-ден астам оқу орны мен
әлемнің 130 елі қабылдауға дайын (www.ielts.org).
Жетістікке жетудегі ағылшын тілінің дағдыларының бар екенін көрсетеді. Бұл
тесттер студенттердің талаптарына сәйкес келетін дағдыларды өлшейді. Сұрақтар
академиялық және ЖОО-да кездесетін нақты жағдайларды қамтиды.
Емтихандарға арналған дайындық материалдарының саны мен сапасы. Бұл
емтихандарға дайындалуға көмектесетін кең көлемді ақысыз ресурстар мен тестілеуге
дайындық материалдарды атақты ұйымдар (Oxford materials, Cambridge practice
materials) ұсынады.
Мансабтың өсуіне қажетті. Бұл емтихандар кеңінен қабылданғаннан соң,
сертификатындағы жақсы нәтиже, көпұлтты компанияда білім беру саласында немесе
мемлекеттік ұйымдарда жұмысқы орналасуға, мансаптық мақсаттарға жетуге
көмектеседі.
Әлеуметтік жобаның негізі.
Көптеген әлеуметтік даму жобалары мен бағдарламаларының мақсаттары
жергілікті тұрақты әлеуетті дамытуды, қоғамның өмір сүру сапасын жақсартуды
қамтиды, және білім беру, экология, денсаулық сақтау салаларында жиі орын алып
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отырады. Сонымен қатар әлеуметтік жобалар әртүрлі әлеуметтік мәселелерді шешуге
тікелей байланысты болады (Марсден&Оакли, 1990). Әлеуметтік жоба - бұл әлеуметтік
қызметтің басқа түрлерінен ерекшеленетін ерекше жүйе. Бұл ерекшеліктерге мыналар
жатады: мақсатқа жетуге бағытталу; өнімнің, қызметтің немесе нәтиженің бірегейлігі;
шектеулі ресурстар; нақты ұйымдық құрылым; дәйекті даму; өзара байланысты
әрекеттерді үйлесімді түрде орындау; жоба нәтижесін бағалауға кешенді тәсіл; мақсатты
әлеуметтік топтар үшін пайдалы әсердің болуы (Табачникова, 2016).
Ауылдық жерлердегі адамдарға жаңа мүмкіндіктер туғызатын қоғамды дамыту
жобалары, қазіргі таңда көп кездесетіні анық. Жобалар денсаулық сақтаудың маңызды
нысандарын ұсынудан бастап, белгілі бір қоғамдастықтың қажеттіліктерін
қанағаттандыруға бағытталған білім беру бағдарламаларын іске асыру арқылы адами
ресурстарды дамытуға дейін қамтылған (HelloAul). Оның ішінде ауылшаруашылық
(Egistic) жобалары да кездеседі. Дәл осылай, мақалада қарастырылып жатқан әлеуметті
жоба қазақ тілінде білім алатын мектеп оқушыларына, қазақ тілінде сөйлейтін жастарға
соның ішінде ауыл жастарына арналған ағылшын тілінің IELTS, TOEFL халықаралық
емтихандары туралы анықтама беретін оқу құралдарын және дайындық
материалдарын дайындауды көздейді. Бұл жобаның пайда болу негізі күнделікті
сұрақтардан естуден туындады:
•
Назарбаев Университетіне түсу үшін ҰБТдан
жеткілікті ме?
•
•
бар ма?

жоғары балл жинасам

IELTS, TOEFL дегеніміз не? Бұл тесттерге қалай дайындалуға болады?
IELTS, TOEFL емтихандары ережелерін қазақ тілінде түсіндіретін құралдар

Қазіргі таңда әлеуметтік жобаларды қаржыландыруды көздейтін көптеген
бағдарламалар мен ұйымдардың саны артуда. Бұл жоба да “Әлеуметтік даму қоры”
корпоративтік қоры демеушілігімен іске асырылуда (https://fund.nu.edu.kz/ru/). Қор
Назарбаев Университетінің қауымдастығы арасында әлеуметтік жобаларды іске асыруға
гранттар конкурсын өткізеді. Жобалардың мақсаты қоғамға пайдалы өнімді дайындау
немесе қызмет көрсету болып табылады.
Жоба барысындағы дайындалатын материалдар.
“Qaccess” деп аталған жоба 2021 жылдың қаңтарынан бастап іске асырылуда.
Осылай аталуынаң себебі “Q” - Qazaq (Қазақ) деген сөзі ретінде алыды, ал “аccess” ағылшын тілінен аударғанда “қолжетімділік” деген мағынаны білдіреді. Жоба арқылы
ағылшын тілінің емтихандарына қазақ тілінде ақпарат алу қолжетімділігін асыру
көзделді.
Ғаламтор көздерінде іздеу бойынша жоғарыда айтылған халықаралық
емтихандары туралы мемлкеттік тілде қандай ақпарат бар екені сарапталды. Сонымен,
дайындық материалдары, практикалық тестілер, емтихандардың әр бөлімінің
сұрақтарын (тыңдалым, сөйлесім, оқылым, жазылым) түсіндіру бойынша ақпарат
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табылмады, алайда емтихандар туралы жалпы түсініктемелерді қамтитын қазақ тіліндегі
мақалалар (IELTS – 6, TOEFL – 2) табылды.
Осыған байланысты, жоба барысындағы дайындалатын материалдар, негізінен,
ағылшын тілінің халықаралық емтихандарына дайындалуға арналған қазақ тіліндегі оқу
қуралдарын жасауға бағытталған. Оның ішінде IELTS, TOEFL емтихандары туралы
мемлкеттік тілде түсіндірме ақпаратты қамтитын материладар, осы емтихандардың төрт
модулі бойынша практикалық тапсырмаларының сұрақтарына талдау жасалынып,
түрлерін түсіндерін материалдар, жиі қолданылатын сөздер тізімі мен олардың
аудармалары беріледі. Сонымен қатар, дайындалған материалдардың мазмұнын
қамтитын қазақ тілінде видео сабақтары дайындалады. Бұл материалдар электрондық
нұсқада https://nualumni.kz/ порталындағы әлеуметтік жобалар бөлімінде
жарияланады, және барлығы ашық түрде қолжетімді болады.

Қорытынды
Қорытындылай келе, бұл мақала халықаралық ағылшын тілінің IELTS, TOEFL
емтихандарына тоқталып, олардың мазмұнына сипаттама беріп, оларды тапсырудағы
нітижелері бойынша ұміткер алатын артықшылықтарын қарастырды. Сонымен қатар,
«Qaccess» әлеуметтік жобасының іске асырылу үдерісі мен негізі, жоба барысында
дайындалатын матетериалдардың түрлері туралы ақпарат берілді. Сондай-ақ, қазіргі
таңда әлеуметтік жобалардың маңыздылығы да айтылып өтті. Бұл жобалар қоғам
мүшелеріне осындай жобаларға қатысуға және өзінің дамуын сезінуге мүмкіндік береді,
әр қоғамдастыққа тән шұғыл қажеттіліктерге жауап бере алады, аз шығындармен
айтарлықтай нәтижелерге қол жеткізіп, ұзақ мерзімді дамуға жол ашады, қоғамдастық
мүшелерінің өмір сүру жағдайларын жақсартады, және адамдар арасында сенімді
қарым-қатынас орнатуға және қоғамдастықты тұрақтандыруға көмектеседі.
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