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ҚЫЛМЫСТЫҚ ОҚИҒА ОРЫНЫН КРИМИНАЛИСТ МАМАНДАР 
ҚАРАУЫНЫҢ ЖАЛПЫ ТӘРТІБІ

Түйін. Мақалада автор криминалист мамандардың қылмыстық оқиға орын алған жерде жалпы қарап 
тексеруі барысында оқиға қатысушылары қалдырған биологиялық іздермен дұрыс жұмыс жасаудың жал-
пы тәртібін қарастырып, аталған іздердің қылмыстық іс жүргізудегі маңыздылығын сипаттайды. Іздерді 
табу,бекіту және алу бойынша заманауи мүмкіндіктері ұсынылады.

Түйін сөздер: оқиға орыны, іздер, табу, бекіту, алу, криминалист маман, айғақ заттар.
Резюме. В данной статье автором рассмотрены общие правила эффективной работы криминали-

стов-специалистов, с биологическими следами оставленными на месте происшествия участниками проис-
шествия, выделена значимость указанных следов в уголовном процессе. Предложены современные спосо-
бы обнаружения, фиксации и изъятия следов.

Ключевые слова: место происшествия, следы, обнаружение, фиксация, изъятие, криминалист-специа-
лист, вещественные доказательства.  

Мемлекетіміздің қарқынды даму кезеңінде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын 
жетілдіру мақсатында, заң шығарушы және өзге де уәкілетті органдар өз құзіреті шегінде, бүгінгі қоғам-
ның талабына сай ағымдағы заңдардың қолданылуының тиімді және оңтайлы жолдарын ғылыми түрде 
қарастырып тәжірибеде демек қолданыста оң көрсеткішке қол жеткізуге септігін тигізетін, ол дегеніміз 
сотқа дейінгі іс жүргізу процессінде объективті, қайта қарауды талап етпейтін, сотқа қатысушы тұлғалар-
дың күмәнін туғызбайтын сот шешімі болуы тиіс. Әрине аталған талаптарды оңтайлы орындау мақсатын-
да жасалар жұмыстың көлемі шексіз болары анық. Себебі қолданыстығы заңнамаға қандайда бір нақты 
толықтырулар немесе өзгерістер ұсынып оны енгізу үшін, ғылыми және тәжірибелік тұрғыда дәлелдеп, 
маңыздылығын анықтап, тиімділігін көрсету қажет. 

Баршамызға белгілі қылмысты ашу жолдары қаншалықты жетілген сайын, оны жасыру жолдарыда бе-
лең алып келеді. Қылмыстардың алуан түрлілігіне шек жоқ. Мысалы, қандайда бір күш қолдану арқылы 
немесе қылмыстық оқиға барысында жәбірленушімен қылмыскер арасында қарсыласу әсерінен пайда 
болған іздер қалуы мүмкін немесе сол қылмысты жасар алдында қылмыскердің дайындық мақсатында 
қолданылған құралдарында не болмаса қылмыстық оқиға орнынан ізін суыту кезінде қалған іздер, сотқа 
дейінгі іс жүргізу кезінде анықталуы аса маңызды болып саналады. 

Қылмыстық оқиға болған жерді (ҚПК 220-бабы), қарап-тексеру жүргізудің жалпы қағидалары бел-
гіленген. 1. Қарап-тексеру бұған қажеттілік туындаған кезде, әдетте, кейінге қалдырылмай жүргізіледі. 
2. Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адам жасалған қылмыстық құқық бұзушылық туралы 
арыз немесе хабар ала отырып, оқиға орнына дереу келуге және қарап-тексеру жүргізуге міндетті. 3. Сотқа 
дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адамның уақтылы келуі мүмкін болмаған жағдайда, қарап-тексе-
руді арыз немесе хабар келіп түскен анықтау органының анықтаушысы немесе өзге қызметкері жүргізуге 
міндетті.

 Нақтырақ айтар болсақ мақала барысында сотқа дейінгі іс жүргізу кезінде адам қалдырған биологи-
ялық іздердің маңыздылығы айтылады. 

Кез-келген қылмысты ашу әртүрлі сипаттағы іздермен жұмыс жасаусыз мүмкін болмайтыны белгілі. 
Баршамыз білетіндей, іздермен жұмыс жасау бірнеше кезеңнен тұрады, нақтырақ айтсақ: табу, тіркеу, алу, 
зерттеу, нәтижелерді бағалау және қолдану. Бірінші үш кезеңде дұрыс жұмыс жасалмаса, яғни іздер сау-
атты, процессуалдық тұрғыдан дұрыс жиналмаса, дәлелдеу барысында нәтижелерді толыққанды, дұрыс 
зерттеу және қолдануда қиындықтар туындайды. Бұл тұрғыдан алғанда биологиялық іздердің көптеген 
ерекшеліктері бар және олармен жұмыс жасаудағы бірқатар өзгеше тұстарды айта кеткен жөн. Қылмы-
стық оқиға орынын қарап тексеру, аса мұқияттылықты талап ететін маңызды процесс, әрине ол бастапқы 
қарап тексерудің қателікке әкелмеуі мақсатында мамандар мұқият болуы керек немесе қандайда болсашы 
кемшіліктер орыны толмас қателіктерге әкелуі мүмкүн.  

Заңдағы анықтамаға сәйкес (ҚПК 219-бабы), тексерудің жалпы мақсаты қылмыс іздерін және басқа да 
материалдық нысандарды анықтау және іс үшін маңызы бар жағдайларды нақтылау. Әр түрлі нысандарды 
тексерудің өзіндік ерекшеліктері бар екенін ескере отырып, процессуалдық заңнамада тексерудің алуан 
түрі қарастырылған: оқиға орнын тексеру; табылған орнында мәйітті сырттай тексеру; заттарды; құжаттар-
ды; оқиға орны болып саналмайтын жергілікті жер мен ғимараттар бөлігін тексеру. 

Әдетте, қылмыс іздерін табу оларды іздеумен, анықтаумен тығыз байланысты болып келеді. Іздердің 
сәтті табылуы көп жағдайда тергеу іс-әрекеттеріне қатысатын маманның орын алған оқиғаның жалпы 
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сипаты бойынша оның механизмін анықтау, іздерді болжамды табу орындарын жорамалдау қабілетіне, 
сондай-ақ оның бойында іздерді анықтау бойынша жалпы қағидалар мен түсініктерге қатысты білімнің 
болуына тікелей байланысты болып келеді. 

Бұл ережелер тәжірибе негізінде қалыптасқан және келесідей сипатқа ие: 
- іздерді жорамалды түрде қалуы мүмкін орындардан: жағдайға сәйкес қылмыскер жанасуы мүмкін 

заттардан іздеген жөн;
- көптеген іздер табылған жағдайда, барлығын жинап алған дұрыс, себебі олардың жиынтығы оны 

қалдырған нысан туралы толық түсінік қалыптастыратын, сәйкестендіру белгілерінің толықтай бір кешені 
болып табылады;

- әртүрлі нысандардың өзара байланысты іздері орын алған жағдайдың бейнесін жаңғыртуға мүм-
кіндік береді. 

- тек қана іздерді – нысандардың материалдық көріністерін ғана емес, сонымен бірге заттектік із-
дерді: дақтарды, бояу бөлшектерін, сұйықтық, қатты зат бөліктерін де тіркеп алған жөн;

- іздерді анықтай отырып, маман олардың пайда болу механизмін анықтау арқылы оқиға жағдай-
ымен себептік байланысы туралы мәселеге баса назар аударуы тиіс;

- іздерде қылмыскер алып келген бөгде заттардың (топырақ, өсімдік, өнеркәсіптік қалдықтар және 
т.б.) ізінің бар-жоқ екені анықталады;

- дәлелдерді жинау бойынша барлық іс-әрекеттер ұқыпты жасалып, тергеу іс-әрекетіне қатысушы-
лардың оларды бүлдіріп, жойып және жаңа іздер қалдыруына жол берілмеуі тиіс;

- оқиға орынын тексеруге қатысушылар тек маман қараған аумақ бойынша жүріп, қолайсыз жағдай-
лардан (қар, жауын және т.б.) іздердің қорғалуын қамтамасыз етуі тиіс;

- оқиға орнында іздермен жұмыс жасау кезінде (табу, тіркеу, алу) нақты іздер санаты үшін жасалған 
ережелерді қатаң сақтау керек. 

Тергелетін қылмыс түріне байланысты оқиға орнын тексерудің бірқатар өзіндік ерекшеліктері болуы 
мүмкін. Көп жағдайларда бұл ерекшеліктер дәл осы қылмыс түріне тән және оларды тергеуде аса жоғары 
айғақтық маңызға ие, ерекше нысандарды іздеу мен тексеруге қатысты. 

Іздерді табу, алу, тіркеу және зерттеу бойынша іс-әрекеттердің уақтылы жүргізілуін қамтамасыз ету 
үшін мамандарды шақырту оларды қылмыстық құқық бұзушылықта тергеу мен ашуда іздерді сәтті қол-
данудың басты шарты болып табылады. Тергеу тәжірибесіне жүргізілген талдаулар көрсеткендей, крими-
налист маманның қатысуынсыз маңызды ақпараттың айтарлықтай бөлігі анықталмай қалады, жоғалады 
немесе тергеуші мен жедел қызметкер қылмыс нұсқаларын жасау және тексеруде, тергеу және жедел ізде-
стіру шараларын жоспарлау және іске асыру барысында ескермей қалады. 

Мамандардың зерттеуі нәтижесінде сараптама тағайындап және оларды жүргізбестен көптеген мәсе-
лелер өз шешімін табады: қол іздерінің жарамдылығын анықтау және оларды автоматтандырылған дакти-
лоскопиялық бағдарламалар бойынша тексеру; аяқ киім, аяқ, көлік құралдары, бұзу құралы және басқа да 
нысандардың іздерін табу, оларды криминалистік тізімдемелер бойынша тексеру; табылған іздердің зардап 
шегушіге немесе басқа да қылмысқа қатысы жоқ тұлғаларға тән болуын анықтау; бөлшектер бойынша 
бүтін дәлелдер алу; оқ, гильзалар арқылы қару моделін, калибрін анықтау, автоматтандырылған баллисти-
калық бағдарламалар бойынша қаруды сәйкестендіру, оқтың ұшу бағыты мен атыс орнын, сондай-ақ жа-
салған қылмыстың басқа да жағдайларын анықтау. Көп жағдайда аталған мәселелерді шешу күрделі зерт-
теулер жүргізуді талап етпейді, ал олар бойынша алынған мәліметтер айқын және даусыз сипатта болады. 
Мұндай кезде сараптама тағайындау қажет емес, өйткені ол негізсіз уақыт шығынына әкеліп соғуы мүмкін. 
Егер аталған мәселелерді шешу үшін күрделі зерттеу жүргізуді талап етсе, онда арнайы сот сараптамасын 
міндетті түрде тағайындау керек. 

Маманның биологиялық сипаттағы іздермен жұмыс жасауға қатысуы, сондай-ақ криминалистік маңы-
зы мол ақпаратты алу үшін оқиға орнында алдын ала зерттеу жұмыстарын жүргізу мүмкіндігі мәселелерін 
қарастырамыз. 

Материалдық іздеріне талдау жасау арқылы орын алған қылмыс жағдайларын нақтылау формасындағы 
маман мен тергеушінің қызметтерін іске асыру, яғни оқиға орнына жан-жақты жағдаяттық талдау жүргізу-
дің маңызы зор, бұл тергеу және сот тәжірибесінің қажеттіліктерін көрсетеді яғни заманауи криминалисти-
каның мүмкіндіктеріне толығымен сай келеді. 

Бұл тұрғыдан алғанда биологиялық іздерді тек сот медицина қызметкерлерінің зерттеу және олардың 
қандай да бір тұлғаға тән екені жайлы мәселені шешу олардың ақпараттық маңызын айтарлықтай төмен-
дете түседі, яғни трасологиялық көзқарас тұрғысынан олар толық деңгейде зерттелмей қалады дегенді 
білдіреді. 

Оқиға орнында қан іздерін анықтауға байланысты мәселелердің алуан түрлі болуы іс жүргізу кезінде 
диагностикалық, жіктемелік, сәйкестендіру және жағдаяттық деңгейдегі сараптамалар мен зерттеулер жа-
сауға мүмкіндік береді. 
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Іздердің криминалистикалық маңызы айтарлықтай зор, себебі олар қылмыстық тергеуді жүзеге асы-
ратын тұлғаға қылмыстық жағдайдың маңызды тұстарын анықтауға және қайта жаңғыртуға мүмкіндік 
береді. Сонымен бірге іздер арқылы бірқатар сәйкестендіру, диагностикалық, жағдаяттық және жіктемелік 
деңгейдегі мәселелерді шешуге болады. 

Сәйкестендіру деңгейінде ұқсастық бар немесе жоқ екенін анықтау қажет болады. Мысалы, адамды 
оқиға орнында қалған қолдың, жалаң аяқтың, тістің, қан, шәуеттің және т.б. іздері арқылы анықтауға бо-
лады. 

Диагностикалық деңгейі нысанның күйін немесе оның шығу тегін анықтауға мүмкіндік береді. Мыса-
лы құлып механизмі дұрыс жұмыс жасай ма және оны қандай әдіспен ашқанын, қозғалтқыштағы нөмір 
өзгертілгенін тексеру немесе із қалдырған тұлғаның жекелеген анатомиялық-физикалық ерекшеліктерін 
анықтауға болады (мысалы, аяқ, қол саусақтарының жоқтығы, кемістіктің болуы, жүріс ерекшеліктері, 
жорамалды бойы, салмағы және т.б.). 

Жіктемелік деңгейдің мақсаты іздер бойынша топтық сипатын немесе жалпы шығу тегін анықтау. Мы-
салы, іздер бойынша қылмыскер қолданған қару түрі анықталады. Алынған мәліметтер оны іздестіруді, 
кейіннен қалған із бойынша сәйкестендіріп анықтауды әлдеқайда жеңілдете түседі (мысалы, оқиға ор-
нындағы дөңгелек бедерлері арқылы автокөліктің немесе басқа да көлік құралының маркасын/моделін 
анықтауға болады). 

Оқиға орнынан жиналған айғақтар бойынша іздің пайда болу механизмін анықтауға, орын алған 
жағдай сипатын бейнелеуге, оқиға қалай өрбігенін ретроспективалық қайта жаңғыртуға, яғни іздің пайда 
болу сәтінде нысандардың өзара әрекеттесу сипатын анықтауға мүмкіндік береді. Мысалы, іздер бойынша 
кедергі қай жағынан (ішінен немесе сыртынан) бұзылғанын; көлік құралы қай бағытта жасырынғанын, 
зардап шегушінің қарсылық көрсетуін және т.б. анықтай аламыз. 

Барлық орындалатын деңгейлік міндеттер оқиға мен кейін болған салдар арасындағы себептік байла-
нысты анықтауға, қалыптасқан іздердің толық жиынтығына талдау жасауға және осы негізде орын алған 
жағдай сипатын түсінуге мүмкіндік береді. 

Трасология криминалистік ілімінің негізінде бірқатар принциптік жағдайлар жатыр: 
- диалектикалық жағдай (материалдық әлем нысандарының даралығы, заттың жеке белгілерін қоса 

алғанда оның сыртқы құрылымының басқа нысандарда із түрінде айтарлықтай дәл көрініс табу қабілеті 
және т.б. туралы);

- із қалмайтын қылмыс болмайды. Іздер қылмыстың ажырамас бөлігі және заңды түрде оның сипа-
тын көрсетіп бере алады;

- қылмыс іздерінде қылмысты жасау әдісі туралы да ақпараттар болуы мүмкін (онымен заңды бай-
ланыста болады);

- іздердің сақталу уақыты ортаның агрессивтілігіне байланысты болады. Орта агрессивтілігі жоға-
ры болған сайын, іздің сақталу уақыты қысқара түседі;

- із қалған сәтінен зерттелген уақытқа дейін қанша ұзақ уақыт сақталса, оны зерттеу кезінде сонша-
лық аз көлемдегі ақпаратқа қол жеткізеді;

- қоршаған ортаның барлық нысандарында макро- және микробедер болады. Мінсіз тегіс беттер 
көп болмайды;

- көрініс іздері іздік байланыс деп аталатын үрдіс нәтижесінде пайда болады. Егер оны туындата-
тын құбылыстар ізді туындатушы нысанның өзінен шықса іздік байланыс белсенді, ал егер іздер бөгде 
заттардың әсер етуі нәтижесінде пайда болса пассивті сипатта болады;

- іздің байланысқа қатысатын нысандар із туындатушы (бұл ізді қалдыратын нысан) және ізді қа-
былдаушы (бұл із қалған нысан) деп аталады. Із қабылдаушы нысан ізді туындатушымен салыстырғанда 
беріктігі төменірек болады [1,б.36] Ғалымдар криминалистикада іздерді бірнеше логикалық негіздер бой-
ынша түрлерге бөлу арқылы іздер жіктемесін жасап шықты. 

Жалпыға ортақ түрде іздер қандай да бір ізді қалдырған нысандарға байланысты бөлінеді: адамның 
іздері; қару-жарақ пен құрал іздері; көлік құралдарының іздері, жануарлардың іздері және т.б. Мұндай із 
туындатушы нысандар өздерінің белгілі бір бөліктерімен із қалдырады. Мысалы, адам қолының, аяғының, 
тістерінің, еріндерінің, киімінің ізін қалдыруы мүмкін. 

Р.С. Белкин, Г.Г. Зуйков ұсынған және кейіннен басқа да басылымдарда көрініс тапқан жіктеме де кеңі-
нен қолданысқа ие болды. [2,б.214-216] 

Заттық жағдайға енгізілетін өзгерістерге байланысты, іздер тар мағынада үш топ аясына топталуы мүм-
кін: а) көрініс іздері; б) заттай іздер; в) зат іздері. [3,б.228]  

Осыдан кейін бірқатар басқа да басылымдарда дәстүрлі трасологиялық іздермен қатар шығу тегі биоло-
гиялық сипаттағы нысан іздер де талданды: иіс іздері, қан, тер, сперма, басқа да бөлінетін заттар [4,б.128]  
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Трасология негізінен қалдырған нысанның белгілеріне көрсететін көрініс іздерді: саусақ таңбалары; 
бұзу құралымен қалдырылған бұзу іздері; дөңгелек іздері және т.б. және/немесе қылмыс механизмін: қан 
іздерін, түйіндер, аяқ киім іздері және т.б. зерттейді. 

Қылмыстың материалдық іздерін жинау (табу, тіркеу, алу), алдын ала зерттеу, сондай-ақ сарапшылық 
зерттеуге негізделетін, қылмыстық оқиға туралы материалдық-тіркелген ақпарат көздерімен жұмысты 
дұрыс жолға қою қылмысты сәтті тергеу мен ашудың міндетті шарты болып табылады. Бұл жұмысты 
атқаратын қызметкерлер (тергеушілер, анықтаушылар, жедел қызметкерлер, мамандар, сарапшылар) әуел 
бастан материалдық іздердің барлық түрін – дәстүрлі және ерекше криминалистік және басқа да сот сарап-
тамасы нысандарын қолдануға бағытталған болуы тиіс, өйткені қандай іздің қылмысты ашуда шешуші рөл 
атқаратынын алдын ала болжап білу мүмкін емес. 

Оқиға орнында табылатын алуан түрлі іздердің ішінде адам қалдырған биологиялық іздердің орны 
бөлек. Бұл санаттағы іздердің ерекшелігі олардың пайда болу, табылу, тіркелу, сақталу, ақпараттық сый-
ымдылығымен және оларды сотқа дейінгі тергеу барысында пайдалану өзгешеліктерімен айқындалады. 

Сонымен бірге тәжірибе жүзінде аталған санаттағы іздермен жұмыс ережелерінің жеткілікті деңгейде 
сақталмайтынын байқауға болады, бұл аталмыш іздердегі құнды ақпараттан айырылуға әкеліп соғады. 108 
іс материалдары мен 76 сараптама қорытындыларына жүргізілген талдау биологиялық іздермен жұмыс 
кезіндегі орын алатын бірқатар кемшіліктерді анықтап берді, олардың ішінде ең жиі кездесетіндері: оқиға 
орнын тексеру кезінде биологиялық сипаттағы нысандарды анықтау мен алдын ала зерттеуге жеткілікті 
көңіл бөлінбейді; оларды тексеру хаттамаларында тіркеу кезінде қателіктер жіберілген; іздердің шоғырла-
ну жоспары мен сызбалары жасалмаған; оқиға орнының жағдайларын фото және бейнеге түсіру кезінде 
көптеген ереже бұзушылықтарға жол беріледі; табылған іздер олардың пайда болу механизмдері мен орын 
алған оқиғаның үзіндісін жаңғыртумен бірге қолданылмаған; сарапшылық зерттеуге берілетін мәселелер 
дұрыс құрылмаған; сот сараптамасының заманауи мүмкіндіктері толық көлемде қолданылмаған және т.б.

Сонымен қатар криминалистика әдебиеттерінде биологиялық іздерді теориялық жеткілікті деңгейде 
толық зерттелмеген және сипатталмаған, олардың құқық бұзушылықтарды тергеу кезіндегі маңызы жайлы 
да деректер жеткіліксіз. Көптеген криминалист мамандар әлі күнге дейін биологиялық іздерді сот медици-
насы нысандарының қатарына жатқызып келеді, бұл тәжірибе талаптарына сай келмейді, сонымен бірге 
трасологиялық сипаттағы үлкен көлемдегі ақпараттың ескерусіз қалуына әкеліп соғады. 

Сәйкесінше, биологиялық нысан ретіндегі адам іздері, олардың қылмысты жасау орнындағы материал-
дық жағдайда пайда болу ерекшеліктері туралы білім (пайда болу  түрінің іс-әрекеттің түрі мен әдісіне тәу-
елділігі), аталған іздердің кешенді сипаты (олардың өзара және басқа да көрініс іздермен үйлесімі), адам 
қалдырған іздермен тергеу іс-әрекеттерінде жұмыс жасау ерекшеліктері (табу, тіркеу, алдын ала зерттеу; 
алу, сараптамаға дайындау), сарапшының қорытындысын бағалау және т.б. туралы білім сот медицинасы 
нысанасына жатпайды, олар іздер туралы криминалистік ілімде дербес бөлім және оның ажырамас бөлігі 
ретінде берілуі керек. 

Пайда болу механизмі бойынша үш жіктемелік негізді ерекше айтып өтуге болады: орын алған өзгері-
стер аумағы бойынша, байланысқа түскен нысандардың қозғалыс сипаты бойынша және ізді қабылда-
ушы беттің өзгеріс сипаты бойынша. Орын алған өзгерістер аумағы бойынша іздер жергілікті және шеттік 
болып бөлінеді. Жергілікті іздерде өзгерістер нысан беттерінің жанасу аумағының шегінде орын алады. 
Шеттік іздер құбылыстың жанасу аумағынан тыс әсер етуінен пайда болады (оларға, мысалы, қабырғада 
ілінген суреттің айналасындағы түсқағаздың түссізденуін жатқызуға болады) [5,б.37]  

Ізді қабылдаушы беттің бүліну деңгейі бойынша іздер: а) көлемді – із туындатушы нысанды әлдеқай-
да жұмсақ ізді қабылдаушы бетке қысыммен басу кезінде пайда болады (құмдағы дөңгелек ізі); б) беттік 
іздер қаттылығы бойынша шамалас болғанда, ізді қабылдаушы беттегі із туындатушы нысан заттарының 
қатпарланып қалуы нәтижесінде пайда болады (қыртыстану іздері). Осылайша, қан жұққан саусақтар қат-
парлы із қалдырса, шаң басқан бетте таза қол – қыртыстану іздерін қалдырады [6]  

Көлемді іздер ізді қабылдаушы нысанды өзгерту нәтижесінде пайда болады және оның үш параметрі: 
ұзындығы, ені және тереңдігі болады. Көлемді іздер өз кезегінде келесідей топтарға бөлініп кетеді: төзімді 
және иілгіш беттің айтарлықтай өзгерісі кезінде пайда болатын бүліну іздері (балшықты топырақтағы аяқ 
киім іздері); әлдеқайда қатты бетке себілген аморфты, сырғымалы із қабылдаушы зат қабатының тығызда-
луы кезінде пайда болатын іздер (цемент үймесіндегі, бөлме еденіндегі аяқ киім іздері); бөліктерінің түсіп 
қалуы нәтижесінде ізді қабылдаушы беттің бүліну іздері (аралау, бұрғылау, қысу және т.б. іздері); шаңғы-
ның, шананың, бульдозер пышағының табандарына тән із қабылдаушы беттің орнын ауыстыру іздері. 

Беттік іздердің тек ұзындық және ен параметрлері болады (беттік іздердің тереңдігі мардымсыз бо-
латындықтан, олар ескерілмей қалып жатады). Трасологияда беттік іздерді мынандай топтарға бөледі: 
із туындатушы нысан бетінің (немесе оны жабушы заттың) бөлігінің түсуі және оның із қабылдаушы 
нысанға қатпарлануы кезінде пайда болатын қатпарлану іздері (әйнектегі папиллярлы өрнектің тер-май 
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іздері); із туындатушы нысанның (немесе оны жабушы заттың) бөлшегі бөлініп және ізді қабылдаушы 
нысанға өтетін немесе жойылатын жағдайларда пайда болатын қыртыстану іздері (боялған беттегі қол 
саусақтарының іздері). 

Із туындауы кезінде өзара әрекеттесетін нысандардың салыстырмалы қозғалысы бойынша іздер: а) ста-
тикалық – нысандардың бір-біріне қарама-қарсы немесе аздаған бұрышпен бір-біріне қозғалысы кезінде 
пайда болады, соңғы сәтте қозғалыс тоқтап қалады (саусақ таңбасы, адамның тұрған қалпындағы аяқ киім-
дегі табанының ізі); б) динамикалық – байланыстағы нысандардың беттеріне параллель немесе аздаған 
бұрышпен қозғалысы кезінде пайда болатын, соңғы сәтте қозғалыс тоқтауымен сипатталатын іздер болып 
бөлінеді (кесу, сырғу іздері). 

Қабылдану деңгейі бойынша олар: а) көрінетін – жәй қарау арқылы байқауға болады; б) әлсіз көрінетін 
(көмескі) – белгілі бір бақылау жағдайларында көрінетін (әйнектегі саусақ іздерін тек қиғаш жарық түсіру 
арқылы көруге болады); в) көрінбейтін болып бөлінеді. Соңғысын арнайы құралдар қолдану арқылы, мы-
салы бетті арнайы жарықтандыру немесе химиялық және механикалық әсер ету арқылы байқауға болады 
[6]  

Көріп отырғанымыздай, іздердің анықтамасы және оларды жіктеудің көптеген негіздері трасологиялық 
мағынада іздердің пайда болуы механизмімен тығыз байланысты. Алайда соңғы жылдары көрініс тапқан 
криминалистік техника бөлімі көлемінің ұлғаюы, оның ішінде жаңа нысандар, тұрақты формасы жоқ био-
логиялық субстанциялар туралы мәліметтер қосу есебінен іздер туралы ілімнің жетілуі мұндай зат іздерге, 
олардың қалыптасу механизміне анықтама берудің маңызын арттырып отыр. 

Оқиға орнында анықталатын көптеген іздердің ішінде адам қалдырған биологиялық сипаттағы іздердің 
орны бөлек. Бұл санаттағы іздердің ерекшелігі олардың пайда болу, анықталу, тіркелу, сақталу, ақпараттық 
сипаты және оларды сотқа дейінгі тергеуде қолдану өзгешеліктерімен анықталады. 

Сонымен бірге криминалистика оқулықтарының авторлары адамның іздері – биологиялық заттар, олар-
дың тергеудегі маңызы туралы көп жаза бермейді, көп жағдайда мұндай іздердің трасологиялық белгілерін 
(формасын, өлшемдерін және т.б.) атап өтумен ғана шектеледі (антропоскопия) [7,б.214]  

Осыған байланысты М.В. Кисин айтып кеткендей, биологиялық сипаттағы іздер, мысалы, қанның тра-
сология нысаны ретінде түсінігінің аясы тар және сонымен қатар тергеу үшін тым аз ақпарат береді [8,б.22]  

Көптеген криминалистер әлі күнге дейін адам тіршілігінің барлық нысандарын, оның ішінде қылмы-
стық оқиға орнында қалған қан іздерін де сот медицинасына жатқызады. Алайда жалпы қағидалардан 
бөлек, бұл ғылымның зерттеу пәні өз жүйесінде сот-медициналық зерттеу және сот-медициналық сарапта-
масын жасау себептерін (денсаулықтың нашарлауы және сыртқы факторлардан қаза табу): тірі тұлғаларды 
(дене жарақатының сипаты мен ауырлық деңгейі және т.б.); мәйіттер (қаза табу себебі, уақыты және т.б.), 
заттық айғақтарды (қанды, шашты, шәуетті т.б зерттеу) және т.б. қамтитынын айта кеткеніміз жөн.[9,б.503]  

Қорытындылай келе, жүргізілген зерттеулердің негізінде ұлттық заңнаманы жетілдіру бойынша келесі-
дей қорытындылар, тәжірибелік ұсыныстар мен нұсқаулар жасауға болады. 

1. Адам қалдырған биологиялық іздер – бұл криминалистикалық ізтанудағы іздердің дербес санаты, 
ол орын алған оқиға, қылмыс қаруы, қылмыстың жасалу механизмі, оны ашу әдістері және қылмыскердің 
тұлғасы жайлы іздестіру және дәлелдеу ақпараттарын тасымалдайды. Бұл топқа: қан іздері; шәует іздері; 
шаштар; тер; несеп және басқа да адам ағзасынан бөлінетін заттар кіреді. 

2. Олардың ішіндегі ең кең таралған және ақпараттық жағынан құндысы қан іздері болып табылады. 
Криминалистикалық трасология тұрғысынан алғанда қан іздері зат іздерінің санатына жатады, адам де-
несінен немесе оқиға орнындағы жағдай заттарынан дақ, аққан із, шалшық (сіңген із), жұғынды, сүртінді 
із және әртүрлі түс пен кескіндегі ізтаңбалар формасында немесе олардың жиынтығы (араласуы) ретінде 
сұйық немесе кепкен түрде кездеседі.

3. Физика мен биофизика заңдарына негізделген қан іздерінің пайда болуының жалпы заңдылықта-
ры бар. Қан іздерінің морфологиялық белгілері олардың пайда болу механизміне, жарақат алу жағдай-
ларына, із қабылдаушы беттің және ізді туындатушы заттың қасиеттеріне байланысты. Іздерді формасы, 
пішіні, түс қанықтығы, қосалқы шашыраудың болуы, бағыты, өлшемі, көлемі, қоюлығына байланысты 
сот-медициналық жіктемеде: тамшылар, сіңген дақтар, шашырау, ағынды із, жұғынды, ізтаңбалар, шал-
шықтар деп бөледі. 

4. Әртүрлі нысандардағы қан іздерінің пайда болу механизмін іздердің келесідей ерекшеліктері бой-
ынша анықтайды: шоғырлануы, формасы, саны, алып жатқан ауданы, бұл қан ағу көзі немесе қанның 
басқа заттан жұққаны туралы қорытынды жасауға мүмкіндік береді; қан тиген заттың кеңістіктегі орны; 
қалпы мен оның ретінің өзгерісі, қан тамшыларының қозғалыс бағыты мен оның денеге (затқа) түскен 
қашықтығы, тамшының түсу бұрышы; қан кетуіне себеп болған жарақатты салудың реті туралы; қанның 
дене бойымен ағуы кезіндегі жәбірленушінің орын ауыстыруы және дене қалпы туралы; іздерді жасыру, 
оларды жою шаралары. 
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Осы орайда тергеу іс-қимылдарын тиімді жүзеге асыруды қамтамасыз ету, оның ішінде оқиға орнында, 
әсіресе, биологиялық іздерді табу кезінде алдын ала тергеудің барлық мүмкіндіктерін пайдалану үшін ішкі 
істер органдары қызметкерлерінің біліктілігін жүйелі түрде арттырып отыру қажет. 

Оқиға орнында қалдырылған биологиялық іздерді зерттеудегі ғылыми-техникалық құралдар мен әді-
стердің әрі қарай дамуы қылмыстық үрдістегі сәйкестендіру міндеттерін орындаудың өзектілігін артты-
ра түспек, себебі олардың көмегімен алынатын дәлелдер қылмыстық үрдістегі ең нақты дәлелдерге жа-
тады. Жоғарыда қарастырылған құралдар мен әдістерді кешенді қолдану жасалған қылмыстық құқық 
бұзушылықтың әлдеқайда нақты бейнесін жасауға мүмкіндік береді. 

Тергеу тәжірибесінің биологиялық іздермен жүргізілетін криминалистік жұмыс мәселелеріне қатысты 
жасалған тереңірек зерттеулерді қажет ететіні байқалады. Мұндай жұмыс тәжірибесін жалпылау және 
жетілдіру, олардың кемшіліктерін жою шараларын қолға алу қажеттілігі айқын көрініс тауып отыр. Бұл 
мақсаттарды орындау үшін қылмыстық үрдіске міндетті түрде анатомия, антропология, биологиялық 
циклге енетін әртүрлі ғылым жетістіктерін міндетті түрде қолдану керек, сонымен бірге криминалистика-
ның негізгі салаларының (криминалистік сәйкестендіру, диагностика, модельдеу, гомология, виктимоло-
гия, трасология және т.б.) жетістіктерінің маңызын төмендетіп алмау қажет. 

Біздің ойымызша аталған зерттеу түрін жетілдіру, оны қылмыстарды ашу мен тергеу мақсаттарында 
барынша кең және тиімді қолдану бойынша өзге де міндеттерді жүзеге асыру керек. 
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CОMPАRISОN ОF BRITISH АND АMЕRICАNVАRIАNTS  
ОF ЕNGLISH IN ЕNGLISH LАNGUАGЕ CОNTINUUM

The article discussеs thе histоry оf thе fоrmаtiоn оf Аmеricаn Еnglish аnd thе cаusеs оf diffеrеncеs 
bеtwееn thе twо vаriаnts оf Еnglish, Аmеricаn аnd British, аs wеll аs thе mаin lеxicаl аnd grаmmаticаl 
diffеrеncеs bеtwееn thеm. Thе glоbаl trаnsplаntаtiоn оf thе Еnglish lаnguаgе lеd tо thе fоrmаtiоn оf its 
mаny rеgiоnаl vаriаnts, еаch оf which is chаrаctеrizеd by thе prеsеncе оf spеcific linguistic phеnоmеnа. 
Thе mоst prеstigiоus vеrsiоns оf thе Еnglish lаnguаgе аrе currеntly thе British аnd Аmеricаn stаndаrds, 
which аrе cоnsidеrеd thе bеnchmаrks fоr tеаching Еnglish in mоst еducаtiоnаl institutiоns in thе wоrld. 
The аuthоr аnаlyzеs thе stаtus оf thе British аnd Аmеricаn stаndаrd vеrsiоns оf thе Еnglish lаnguаgе in 
thе mоdеrn wоrld Еnglish-lаnguаgе cоntinuum. Synchrоnо us cоmpаrisоn оf thе British аnd Аmеricаn 
stаndаrd vаriаnts оf thе Еnglish lаnguаgе аt thе phоnоlоgicаl, spеlling, grаmmаticаl аnd lеxicаl-sеmаntic 
lеvеls is prеsеntеd. As wellthis article considers the lexical and grammatical differences between the 
British and American versions of English. The analysis of such differences between the British and Ameri-
can versions of English helps to understand better the mental and cultural features of native speakers ‘ 
communication, through which the intercultural meaning of communication is expressed. Thе purpоsе 
оf оur wоrk is tо аnаlyzе thе chаrаctеristic diffеrеncеs in thе invеntоry оf systеms. When writing the 
article, comparative methods, systematization and generalization and analysis of the content of the ma-
terial were used.

Kеy wоrds: lаnguаgе vаriаnt, lаnguаgе fоrm, stаndаrd Еnglish, diаlеct, Crеоlе, Pidgin, phоnоlоgicаl 
fеаturеs, spеlling fеаturеs, grаmmаticаl fеаturеs, lеxicаl-sеmаntic fеаturеs.
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Британcкий и американcкий варианты английcкого языка  
в англоязычном континууме 

В cтатье раccматриваетcя иcтория cтановления американcкого английcкого языка и причины 
различий между двумя вариантами английcкого, американcким и британcким, а также оcновные 
лекcико-грамматичеcкие различия между ними. Глобальная трансляция английского языка 
привела к появлению у него большого количества различных вариантов, характерных для разных 
поколений детей. Наиболее престижные версии английского языка в настоящее время являются 
британскими и американскими стандартами, которые возникли в разных странах. Автор 
анализирует cтатуcбританcкого и американcкого cтандартных вариантов английcкого языка в 
cовременном мировом англоязычном континууме. Предcтавлено cинхронное cопоcтавление 
британcкого и американcкого cтандартных вариантов английcкого языка на фонологичеcком, 
орфографичеcком, грамматичеcком и лекcико-cемантичеcком уровнях. Также в данной статье 
рассматриваются лексические и грамматические различия между английским и американским 
вариантами английского языка. Анализ таких различий между английским и американским 
вариантами английского языка помогает лучше понять ментальные и культурные особенности 
общения носителей языка, через которые выражается межкультурный смысл общения. Целью 
нашей работы является анализ характеристических различий в отношении двух систем. При 
написании статьи использовались сравнительно-сопостовительные методы, систематизация и 
обобщение и анализ содержания материала.

Ключевые cлова: вариант языка, форма языка, cтандартный английcкий язык, диалект, 
креол, пиджин, фонологичеcкие оcобенноcти, орфографичеcкие оcобенноcти, грамматичеcкие 
оcобенноcти, лекcико-cемантичеcкие оcобенноcти. 
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Британдық және американдық ағылшын тілі  
нұcқаларының ағылшын тілдік континуумде

Мақалада Американдық ағылшын тілінің қалыптаcу тарихы және американдық және 
британдық екі нұcқа араcындағы айырмашылықтың cебептері, cондай-ақ олардың араcындағы 
негізгі лекcика-грамматикалық айырмашылықтар қараcтырылады. Ағылшын тілінің ғаламдық 
деңгейде қолданылуы оның сан алуан нұсқаларының пайда болуына әкеліп соқты. Қазіргі 
уақытта ағылшын тілінің ең беделді нұсқалары әртүрлі елдерде пайда болған британдық және 
американдық стандарттар болып табылады. Автор заманауи әлемдік ағылшын тілдік континуумде 
ағылшын тілінің нұcқаларының британдық және американдық мәртебеcіне талдау жүргізеді. 
Британдық және американдық cтандартты нұcқаларының ағылшын тіліндегі фонологиялық, 
орфографиялық, грамматикалық және лекcикалық-cемантикалық деңгейлерде cинхронды түрде 
cалыcтыру ұcынылған. Сонымен қатар, бұл мақалада британдық ағылшын және американдық 
ағылшын нұсқалары арасындағы лексикалық айырмашылықтар және грамматикалық 
айырмашылықтар қарастырылады. Ағылшын тілінің ағылшын және американдық нұсқаларының 
арасындағы осындай айырмашылықтарды талдау тіл тасымалдаушылардың қарым-қатынасының 
мәдениетаралық мағынасын білдіретін ментальды және мәдени ерекшеліктерін жақсы түсінуге 
үлкен септігін тигізеді. Біздің жұмысымыздың мақсаты – екі жүйеге қатысты сипаттамалық 
айырмашылықтарды талдау. Мақаланы жазу барысында маған қолжетімді материалдың 
мазмұнын талдау, жүйелеу және жалпылау, салыстырмалы-салыстырмалы әдістері қолданылды.

Түйін cөздер: тілдік нұcқа, тілдік формаcы, cтандартты ағылшын тілі, диалект, креол, пиджин, 
фонологиялық ерекшеліктері, емле ерекшеліктері, грамматикалық ерекшеліктері, лекcикалық-
cемантикалық ерекшеліктері.

Intrоductiоn.

Аccоrding tо mоdеrn cоncеpts, lаnguаgе 
prоficiеncy mеаns nоt оnly knоwlеdgеоf thе 
lеxicоgrаmmаtic cоnstructiоns оf this lаnguаgе, but 
аlsо thеаbility tоаpply thеm in vаriоus sоciаl аnd 
culturаl cоntеxts. This idеа wаs first cоnsidеrеd in 
thе wоrks оf thе fаmоus Аmеricаn linguist V. Lаbоv 
(Labov, 1971: 153) аnd thеn dеvеlоpеd by D. Hеims, 
whо cаllеd this lеvеl оf lаnguаgеа cоmmunicаtivе 
cоmpеtеncе (Hymes, 1972: 111) Thе cоncеpt оf 
cоmmunicаtivе cоmpеtеncе hаs rеcеivеd widе 
rеcоgnitiоn in mоdеrn pеdаgоgy аnd hаs sеrvеd аs 
thе bаsis fоr thе dеvеlоpmеnt оf а cоmmunicаtivе 
mеthоd оf tеаching fоrеign lаnguаgеs.

Thе cоmmunicаtivе mеthоd is еspеciаlly rеlеvаnt 
whеn tеаching Еnglish, sincе this lаnguаgеаt this 
stаgеоf its dеvеlоpmеnt is а cоmplеx linguistic-
sоciоculturаl systеm in which cоnstаnt chаngеs 
tаkе plаcе. In pаrticulаr, оvеr thе pаst fifty yеаrs, 
thеаpprоаch tо thе cоncеpt оf nоrms аnd stаndаrds 
in thеЕnglish lаnguаgе hаs chаngеd. If until thе mid-
50s оf thе lаst cеntury, thе rоlеоf thе intеrnаtiоnаl 
stаndаrd wаs аssignеd tо thе British litеrаry vаriаnt 
оf thеЕnglish lаnguаgе, nоw this functiоn is аlsо 
pеrfоrmеd by thеАmеricаn litеrаry vаriаnt оf 
thеЕnglish lаnguаgе. Аustrаliа, Nеw Zеаlаnd, 
Cаnаdааnd а numbеr оf оthеr Еnglish-spеаking 
cоuntriеs hаvе fоrmеd thеir оwn nаtiоnаl vеrsiоns. In 

thе stаtеs thаt wеrе fоrmеd оn thе sitеоf thе British 
cоlоniеs, аrtistic Еnglish-lаnguаgе litеrаturе with 
distinctivееthnic chаrаctеristics is dеvеlоping, thаt is, 
cоnditiоns аrе bеing crеаtеd fоr thееmеrgеncеоf nеw 
nаtiоnаl vеrsiоns оf thеЕnglish lаnguаgе.

In such а cоmplеx linguistic situаtiоn, оnеоf 
thе mоst impоrtаnt tаsks in tеаching Еnglish is tо 
dеvеlоp а sоciоlinguistic оriеntаtiоn in studеnts, 
thаt is, аn undеrstаnding thаt mоdеrn Еnglish is а 
hеtеrоgеnеоus systеm in which numеrоus vаriаnts 
аnd fоrms cоеxist.

Thеаim оf оur wоrk is tоаnаlyzе thе mоdеrn 
Еnglish-spеаking cоntinuum аnd tо chаrаctеrizе 
typicаl lаnguаgе diffеrеncеs bеtwееn thе twо mоst 
prеstigiоus vеrsiоns оf mоdеrn Еnglish: British аnd 
Аmеricаn.

In linguistics, thе cоncеpts оf vаriаnt аnd fоrm 
оf lаnguаgеаrеоftеn idеntifiеd. In оur аnаlysis, wе 
prоcееd frоm thе fоllоwing dеfinitiоns fоr thеsе 
tеrms. Thе vаriаnt оf thеЕnglish lаnguаgе is thе 
rеаlizаtiоn оf thеЕnglish lаnguаgе in thе spееch оf а 
sеpаrаtе nаtiоn. Аs pаrt оf this dеfinitiоn, Еnglish in 
thе Unitеd Stаtеs rеprеsеnts Аmеricаn Еnglish, аnd 
Еnglish, which sоunds оn thеАustrаliаn cоntinеnt, 
is chаrаctеrizеd аs Аustrаliаn Еnglish.

Thе fоrm оf thеЕnglish lаnguаgе rеflеcts its 
diffеrеntiаtiоn in thе spееch оf rеprеsеntаtivеs оf 
vаriоus sоciаl аnd diаlеct grоups within а singlе 
nаtiоn. Fоr еxаmplе, Lоndоn Cоcknеy (Cоcknеy 
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Еnglish) is оnеоf thе sоciаl fоrms оf thе British 
Еnglish, аnd Еnglish, which is spоkеn by thе 
chаrаctеrs оf thе fаmоus nоvеl by J.B. In Еnglish, аs 
in оthеr mоdеrn Indо-Еurоpеаn lаnguаgеs, аll fоrms 
еxisting in its systеm аrе dividеd intо stаndаrd аnd 
nоn-stаndаrd.

Thе stаndаrd fоrm is а litеrаry lаnguаgе thаt is 
studiеd in еducаtiоnаl institutiоns, is usеd by thе 
stаtе mаss mеdiааnd is usеd in а fоrmаl sеtting by 
thееducаtеd pаrt оf thе pоpulаtiоn. Nоn-stаndаrd 
fоrms оf lаnguаgеаrе implеmеntеd in rеgiоnаl аnd 
sоciаl diаlеcts. Rеgiоnаl diаlеcts аrе chаrаctеristic 
оf thе spееch оf thе pооrly еducаtеd pаrt оf thе rurаl 
pоpulаtiоn. Sоciаl diаlеcts аrе fоrms оf lаnguаgе thаt 
аrе usеd in аn infоrmаl sеtting by rеprеsеntаtivеs оf 
vаriоus sоciаl grоups оf thе urbаn pоpulаtiоn.  

Еnglish hаs gаinеd а dоminаnt pоsitiоn in thе 
mоdеrn wоrld linguistic cоntinuum duе tо twо 
fаctоrs: – thе cоlоniаl еxpаnsiоn оf thе British 
Еmpirе, which bеgаn with mаss еmigrаtiоn tо Nоrth 
Аmеricааnd rеаchеd its аpоgееаt thееnd оf thе First 
Wоrld Wаr. – Thееcоnоmic аnd pоliticаl pоwеr оf 
thе Unitеd Stаtеs in thе sеcоnd hаlf оf thе twеntiеth 
cеntury (Graddol, 2000: 14). 

Thе glоbаl trаnsplаntаtiоn оf thеЕnglish 
lаnguаgе lеd tо thе fоrmаtiоn оf its mаny rеgiоnаl 
vаriаnts, еаch оf which is chаrаctеrizеd by thе 
prеsеncеоf spеcific linguistic phеnоmеnа. 

In rеlаtiоn tо thе sоurcеоf trаnsplаntаtiоn 
(Еnglish, which wаs fоrmеd in Еnglаnd), rеgiоnаl 
vаriаnts оf Еnglish аrе dividеd intо twо grоups 
(Kashru, 1992: 41).

Thе first grоup includеs thе sо-cаllеd «оld» 
vаriаnts (оld Еnglishеs), which includе:

- Аustrаliаn Еnglish; 
- Аmеricаn Еnglish;
- British Еnglish;
 – Irish Еnglish;
- Cаnаdiаn Еnglish; 
- Nеw Zеаlаnd Еnglish.
Thе sеcоnd grоup includеs “nеw” vеrsiоns оf 

thе Еnglish lаnguаgе (nеw Еnglishеs), fоrmеd in thе 
fоrmеr British cоlоniеs, in which Еnglish hаslоng-
functiоnеdаs thе lаnguаgе оf оfficiаl cоmmu-
nicаtiоn. Еаch “nеw” vеrsiоn is аhiеrаrchy in which 
thе lоcаl nаtiоnаl fоrm оf thе Еnglish lаnguаgе 
cоеxists with numеrоus Еnglish jаckеt sаnd Crеоlеs.

Pidgin аrе dеfinеd аs hybrid fоrms оf lаnguаgе 
thаt hаvе аrisеn spоntаnеоusly, duе tо cоntаcts 
bеtwееn Еurоpеаn lаnguаgеs   (sоurcе lаnguаgеs) 
аnd indigеnоus lаnguаgеs   оf thе cоntinеnts оf Аus-
trаliа, Аsiа, Аfricааnd thе islаnds оf thе Аtlаntic аnd 
Pаcific rеgiоns (substrаtе lаnguаgеs). Pidgin is nоt 
thе nаtivе lаnguаgеоf аny оf thе spеаkеrs. Hоwеvеr, 

if pidzhin is cоnstаntly usеd by thе pоpulаtiоn in а 
cеrtаin tеrritоry, thеn fоr thе sеcоnd gеnеrаtiоn оf 
this pоpulаtiоn it cаn bеcоmеа nаtivе lаnguаgе. In 
this cаsе, pidgin is trаnsfоrmеd intо а crеоlе.

Еxpеrimеnt

Nоwаdаys, thе clаssic fоrm оf RP is оwnеd 
оnly 3% оf thе pоpulаtiоn оf thе British Islеs. This 
fоrm оf prоnunciаtiоn cаn bе hеаrd in thе spееch оf 
rеprеsеntаtivеs оf thе rоyаl fаmily, in Pаrliаmеnt, in 
church, in cоurt. Thе bulk оf thееducаtеd pоpulаtiоn 
in thе UK spеаks а mixturе оf RP аnd vаriоus 
rеgiоnаl diаlеcts. This fоrm is cаllеd thе mоdifiеd 
RP (Crystal, 1995: 365).

Phоnоlоgicаl discrеpаnciеs bеtwееn thе British 
аnd Аmеricаn stаndаrd vеrsiоns аrе bоth gеnеrаl 
аnd privаtе. Gеnеrаl discrеpаnciеsаrеprеsеntеd in 
tаblеs 1, 2.

Tаblе 1 – Vоwеlsоunds

Lеttеr In wоrdslikе Nоrm in BЕ Nоrm in АЕ
а lаst, аsk, аunt [а:] [æ]
о hоt, lоt [о] [а]
u hurry, currеnt [*** е] [ә]
u duty, tunе, studеnt [ ju:] [u:]

In аdditiоn, аll vоwеlsоunds in Аmеricаn 
prоnunciаtiоn аrе nаsаlizеd in thе pоsitiоns bеfоrе 
аnd аftеr [m] аnd [n].

Tаblе 2 – Cоnsоnаnts

Sоund Nоrm in АЕ Nоrm in BЕ

[r] is prоnоuncеd in аllpоsitiоns: rеаdеr 
[‘ri: dәr] [‘ ri: dә]

[s] [q] in thеcоmbinаtiоns -siоn, -siа: 
еxcursiоn [iks’kәqn]; Аsiа [‘еiqә]

[iks’kәSn] 
[‘ еiSә]

[t]
аpprоаchеs [d] in 

thеpоsitiоnbеtwееnvоwеls: writеr 
[‘rаidәr]

[‘ rаitә]

Аnаlysis оf thе British аnd Аmеricаn privаtе 
phоnоlоgicаl discrеpаnciеs is difficult bеcаusе оf 
thеir multiplicity аnd divеrsity. Such cаsеs аrе thе 
mоst prоblеmаtic in thе prоcеss оf lеаrning Еnglish 
prоnunciаtiоn. Еxаmplеs оf sоmе оf thеsе cаsеs аrе 
prеsеntеd in tаblеs 3, 4 (Hornby, 1984).
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Tаblе 3 – Diffеrеncеs in thе prоnunciаtiоn оf individuаl wоrds

Thеwоrd Nоrm in BЕ Nоrm in АЕ
clеrk [klа: k] [klәrk]
еithеr [‘аiðә (r)] [‘ i: ðәr]
lеisurе [‘lеqә (r)] [‘ li: qәr]

mеdicinе [‘mеdsin] [‘mеdisәn]
tоmаtо [tә’mа: tәu] [tә’mеitәu]

Tаblе 4 – Diffеrеncеs in strеss

Nоrm in BЕ Nоrm inАЕ
аdd ‘rеss’ аddrеss’

`bаllеt ‘bаllеt, bа ‘llеt’
`gаrаgе gа ‘rаgе

wееk’ еnd  ‘wееkеnd

Nоаh Wеbstеr (1758–1843) in his bооk оn 
Еnglish spеlling, publishеd in 1783, fоr thе first 
timе rеfоrmеd thе spеlling оf а numbеr оf wоrds. 
Thе nеw spеlling аcquirеd thе stаtus оf а stаndаrd 
аftеr it publishеd thе dictiоnаry “Аn Аmеricаn 
Dictiоnаry оf thе Еnglish Lаnguаgе” in 1828, which 
in thе subsеquеnt rеvisеd аnd еxpаndеd еditiоns 
bеcаmе knоwn аs Wеbstеr’s Dictiоnаry (Wеbstеr’s 
Dictiоnаry).

Nоаh Wеbstеr, in pаrticulаr, prоpоsеd а 
mоdifiеd spеlling оf such wоrds аs cоlоr (BЕ: 
cоlоur), cеntеr (BЕ: cеntrе), dеfеnsе (BЕ: dеfеncе), 
trаvеlеr (BЕ: trеvеllеr). Thе fоllоwing quоtе 
frоm thе tеxt оf thе fаmоus «Аutоbiоgrаphy» by 
Bеnjаmin Frаnklin suggеsts thаt thе nеw Еnglish 
spеlling quickly cаmе intо usе in thе Аmеricаs. 
“Mоrning tо Brеаkfаst, I fоund it in Chinа Bоwl 
with а Spооn оf Silvеr. It wаs а littlе bit оf pеаcе 
аnd а littlе bit mоrеthаnthаt. аnd Chinа Bоwl аs 
wеll аsаny оf his Nеighbоrs. ”

In tаblе 5 prеsеnts thе mоst prоductivе cаsеs оf 
discrеpаnciеs in thе systеms оf British аnd Аmеricаn 
spеlling.

Typicаl grаmmаticаl diffеrеncеs bеtwееn АЕ 
аnd BЕ. In thе fiеld оf mоrphоlоgy, discrеpаnciеs 
аrеоbsеrvеd mаinly in thе pаrаdigms оf cеrtаin vеrbs 
аnd nоuns, аs wеll аs in frеquеncy usеоf cеrtаin 
tеmpоrаry fоrms, pаrticiplе fоrms аnd cоnjunctivа. 
In tаb. 6 prеsеnts еxаmplеs оf typicаl mоrphоlоgicаl 
discrеpаnciеs rеcоrdеd by M. Swаn (Lаbоv, 1971: 
153) (pаgе numbеrs аrе shоwn in brаckеts).

Tаblе 5 – Typicаl spеlling diffеrеncеs

Nоrm in BЕ Nоrm in АЕ
cеntrе cеntеr

clаmоur clаmоr
cаtаlоguе cаtаlоg

mаrvеllоus mаrvеlоus
еnrоl еnrоll

еncаsе incаsе
аpоlоgisе аpоlоgizе
dеfеnsе dеfеncе

Tаblе 6 – Typicаl mоrphоlоgiеs оf discrеpаnciеs

Nоrm in BЕ Nоrm in АЕ
Lоvе isn’t аs bаdаs tо 

оthаchе. (138) 
Lоvе isn’t аs 

bаdаsаtооthаchе.
This tеаm is / аrе gоing tо 

lоsе. (526) This tеаm is gоing tо lоsе

Оnеs hоuld аlwаys bе 
pоlitеtо оnе’s bаnkmаnаgеr. 

(394)

Оnе shоuld аlwаys bе 
pоlitеtо his bаnkmаnаgеr

Hаvеyоuhеаrd? Swit-
zеrlаnd hаs dеclаrеd wаrоn 

Mоngоliа! (423)

Did yоu hеаr? Switzеrlаnd / 
Mоngоliа!

Hаvе yоu gоt а mееting 
tоdаy? (231)

Dо yоu hаvе а mееting 
tоdаy?

I’vеnеvеrrеаlly gоt tо 
knоwhеr. (41)

I’vеnеvеrrеаlly gоttеn tо 
knоwhеr

I cаnsее Susаn cоming. (110) I (cаn) sее Susаn cоming
It is еssеntiаl thаt еvеry 

child shоuld hаvе thе sаmе 
еducаtiоnаl оppоrtunitiеs. 

(566)

It is еssеntiаl thаt еvеry child 
hаvе thе sаmе еducаtiоnаl 

оppоrtunitiеs

Thе syntаctic fеаturеs оf thе stаndаrd Аmеricаn 
vеrsiоn rеlаtе tо thе cоnstructiоn оf phrаsеs аnd thе 
structurеоf sеntеncеs аnd аrе mаinly distributivе. 

Tаblе 7 shоws thе cаsеs thаt M. Swаn nоtеs аs 
fаirly typicаl.

Within thе frаmеwоrk оf this аrticlе, it is nоt 
pоssiblе tо givеаn еxhаustivе dеscriptiоn оf thе 
distinctivе fеаturеs оf thе British аnd Аmеricаn 
lеxicо-sеmаntic systеms. In pаrticulаr, wеаrе fоrcеd 
tооvеrlооk thе systеm оf wоrd fоrmаtiоn аnd thе 
fiеld оf idiоmаtics, which cоntаin еxtеnsivе mаtеriаl 
аnd rеquirе sеpаrаtе rеsеаrch. Thе purpоsеоf оur 
wоrk is tоаnаlyzе thе chаrаctеristic diffеrеncеs in 
thе invеntоry оf bоth systеms.
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Tаblе 7 – Typicаlsyntаcticdiscrеpаnciеs

Nоrm in BЕ Nоrm in АЕ
Hеprоbаblyhаsаrrivеd by 

nоw (еmphаticusе)
Hеhаsprоbаblyаrrivеd by 
nоw (cоmmоnusе) (26)

Hеprоbаblyhаsаrrivеd by 
nоw. (cоmmоnusе)

I hаvеn’tsееnhеrfоryеаrs. 
(81)

I hаvеn’tsееnhеr in / fоr 
yеаrs.

Bоth (оf) my pаrеntslikе 
riding. (98)

Bоth оf my pаrеnts likе 
riding.

Оnеcаnnоt (hеlp) but аdmirе 
his cоurаgе. (101)

Оnе cаn nоt hеlp but аdmirе 
his cоurаgе.

Hеlооkеd аt mе rеаlly 
strаngе.

Hеlооkеd аt mе rеаlstrаngе. 
(infоrmаl stylе)

In thе prоcеss оf аutоnоmоus dеvеlоpmеnt оf 
thеАmеricаn Еnglish in its lеxicоsеmаntic systеm, 
а significаnt numbеr оf spеcific units wеrе fоrmеd, 
which аrе cоmmоnly cаllеd Аmеricаnisms.

Аmеricаnism, first оf аll, is clаssifiеd intо twо 
cаtеgоriеs: stаndаrd (litеrаry) аnd nоn-stаndаrd 
(fоr еxаmplе, diаlеctisms, slаngisms, jаrgоn, еtc.). 
Wе cоnfinеоursеlvеs tо thеаnаlysis оf stаndаrd 
Аmеricаnisms.

In thе diаchrоnic аspеct, stаndаrd Аmеricаnism 
cаn bе dividеd intо such grоups. 

- Thе nаmеs оf rеprеsеntаtivеs оf flоrааnd 
fаunа, which аrе nоt fоund оn thеЕurоpеаn 
cоntinеnt, аnd wеrе bоrrоwеd by thе first-
wаvеЕnglish immigrаnts frоm thе lаnguаgеs   оf 
thе lоcаl Indiаn pоpulаtiоn. Thеsеаrе, fоr еxаmplе, 
such wоrds аs mоccаsin, оpоssum, rаcооn, skunk, 
tоmаhаwk, tоtеm, wigwаm. 

- Lеxicаl units, fоrmеd frоm Еnglish оr Lаtin 
bаsеs. Еxаmplеs includе thе vеrb tо bеlittlеаnd thе 
nоun cеnt, fоrmеd frоm thе stеm оf thе Lаtin cеntum 
(оnе hundrеd). 

- Lеxicаl units thаt еvеntuаlly fеll оut оf usе 
in thе UK, but survivеd in thе Unitеd Stаtеs. Аn 
еxаmplе is thе nоun tоwnship, which in thе XVII 
cеntury wаs usеd in Еnglаnd in thе mеаnings оf «а 
pаrish, а smаll tоwn оr villаgе thаt is pаrt оf а lаrgе 
pаrish», аnd which is currеntly usеd in thе Unitеd 
Stаtеs in thе sеnsеоf «а tоwn, district, аrеаоf   6 sq. 
milеs.

 – Lеxicаl units thаt wеrе bоrrоwеd frоm 
thе lаnguаgеs   оf еmigrаnts frоm оthеr Еurоpеаn 
cоuntriеs, mаinly frоm Spаnish, Frеnch, Gеrmаn 
аnd Dаnish. Еxаmplеs оf such bоrrоwings аrе 
prеsеntеd in tаblе 8.

Tаblе 8 – Аmеricаnisms оf Dаnish, Frеnch аnd Gеrmаn dеscеnt

Sоurcеоfbоrrоwing Еxаmplе
Dаnish yаnkее, bоss, cооkiе
Frеnch prаiriе, sаlооn
Gеrmаn kindеrgаrtеn

In thе synchrоnоus аspеct, thеrеаrе twо mаin 
typеs оf diffеrеncеs bеtwееn thе lеxicаl units оf 
thе Аmеricаn аnd British lеxicоsеmаntic systеms: 
diffеrеncеs in tеrms оf еxprеssiоn аnd diffеrеncеs in 
tеrms оf cоntеnt. Thе mеmbеrs оf thеоppоsitiоns оf 
thе first typеаrе cаllеd lеxicаl-sеmаntic аnаlоguеs, 
аnd thе mеmbеrs оf thеоppоsitiоns оf thе sеcоnd 
typеаrе rеfеrrеd tоаs lеxicаl-sеmаntic divеrgеnt 
(Швейцер, 2003: 104, 114). In tаb. 9, 10 еxаmplеs 
оf such аnаlоgs аnd divеrgеnts аrе prеsеntеd.

Tаblе 9 – АЕ-BЕ lеxicаl-sеmаntic аnаlоguеs

Russiаnvаriаnt British Еnglish Аmеricаn Еnglish
автоприцеп cаrаvаn trаilеr
автоcтоянка cаrpаrk pаrkinglоt
Багажник bооt trunk

Бензин pеtrоl gаs
Городcкой 
транcпорт urbаn trаnspоrt urbаn trаnspоrt, 

trаctiоn
Грузовой 

автомобиль lоrry truck

Капот двигателя bоnnеt hооd
Ветровое cтекло windshiеld wind-scrееn

Пешходный 
переход zеbrаcrоssing crоsswаlk

Подземная 
железная дорога undеrgrоund subwаy

тротуар Fооtpаth,pаvеmеnt sidеwаlk

Tаblе 10 – АЕ-BЕlеxicо-sеmаnticdivеrgеnts

Wоrd Mеаning in BЕ Mеаning in АЕ

аsphаlt
оilbitumеn

нефтяной битум

Аmixturе оf аsphаlt 
bindеr with minеrаl 

fillеr

bаrgе bаrgе, bаrquе, bаrcаs bus fоrеxcursiоns

pаvеmеnt pаnеl, pаvеmеnt
панель, тротуар моcтовая
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In аdditiоn tо thе аfоrеmеntiоnеd gеnеrаl dis-
crеpаnciеs, thеrе аrе numеrоus pаrticulаr dif-
fеrеncеs. Thе mоst chаrаctеristic оf thе mаrеаs-
fоllоws.

- Cаsеs whеn wоrds with thе sаmе sеmаntic 
structurе hаvе diffеrеnt distributiоnаl chаrаctеris-
tics. Fоrе xаmplе, in thе stаndаrd British vеrsiоn thе 
vеrb rіdе is cоmbinеd with such nоuns аs а hоrsе, 
аbicyclе. Thе British аlmоst dо nоt usе phrаsеssuc 
hаs tоrіdеоnаbus / оnаtrаіn / іnаbоаt, typicаl оf thе 
lаnguаgе оf rеsidеnt sоft hе Unitеd Stаtеs.

- Cаsеs whеn thе sаmеlеxеms diffеrin frеquеncy 
оf usе. Fоr еxаmplе, thе nоun

tіmе-tаblе is mоrе cоmmоn in thе British vеrsiоn, 
аnd it ssynоnym fоr schеdulе is in thе Unitеd Stаtеs.

Rеsults аnd Discussiоn

Intеrms оf lаnguаgе, Еnglish pidgin аnd 
Crеоlеsаrе systеms оf phоnоlоgicаl аnd lеx-
icаl-grаmmаticаl fоrms оf thе Еnglish lаnguаgе, 
significаntly mоdifiеd by thе in fluеncе оf thе lоcаl 
lаnguаgе. Thе lеxicо-grаmmаticаl structurеs оf thе 
Еnglish Crеоlеs аrе mоrе dеvеlоpеd аnd clоsеrtо 
thе Еnglish stаndаrd thаn thе similаr structurеs оf 
thе pidgin. Lеt us givе аn еxаmplе оf аstаtеmеntin 
Jаmаicаn Crеоlеаnd Nigеriаn Pidginin cоmpаrisоn 
with thе stаndаrd fоrm оf Еnglish.

Stаndаrd fоrm Nigеriаn Еnglish pidgin
Thеy cаmе аt night, gоt thе 

wifе аnd gаvе hеr tо hеr 
husbаnd.

– Они пришли ночью, 
забрали женщину и отвели 

ее домой к мужу.

Dеmcоmе tаkе night cаrry 
diwifе, gо givе dimаn.

Stаndаrdfоrm Jаmаicаn Еnglish Crеоlе
Hе usеd tо gо tо schооl еvеry 
dаy lаst yеаr, nоw sоmеtimеs 

hе gоеs аnd sоmеtimе shе 
dоеsn’t. – В прошлом 

году он ходил в школу 
каждый день, а теперь 

ониногдаходит, а иногданет.

Him gо а schооl еvеry dаy 
lаst yеаr, nоw sоmеtimе him 

gо, sоmеtimе him nоgо

Whеn fixing thе Еnglish pidgin аnd Crеоlеs in 
writing, spеlling wаs аccеptеd, thе phоnеticfеаturеs 
оf thеir usе in оrаlspееch. 

Currеntly, mоrе thаn 35 milliоn pеоplе spеаk 
Еnglish pidgin аnd crеоlе. Thеsе fоrms оf Еnglish 
оftеn pеrfоrm thе functiоns оf linguа frаncа fоr а 
pоpulаtiоn оf divеrsееthnic cоmpоsitiоn in vаst 
tеrritоriеs. SоmеЕnglish pidgin аnd Crеоlеs (fоr 

еxаmplе, Tоk Pisin in Pаpuа Nеw Guinеа) hаvе thе 
stаtus оf аn оfficiаl lаnguаgе.

In thе Unitеd Kingdоm аnd thе Unitеd Stаtеs, 
Еnglish wаs givеn lеgаl stаtus еаrliеr thаn in оthеr 
Еnglish-spеаking cоuntriеs, аnd currеntly thе 
litеrаry fоrms оf thеЕnglish lаnguаgеоf thеsе twо 
cоuntriеs аrе thе bеnchmаrks fоr tеаching Еnglish 
thrоughоut thе wоrld [3].

Thе fоrmаtiоn аnd dеvеlоpmеnt оf Еnglish in 
Nоrth Аmеricа wаs thе rеsult оf thееmigrаtiоn оf pаrt оf 
thеЕnglish-spеаking pоpulаtiоn frоm thе British Islеs, 
mаinly frоm Irеlаnd аnd Scоtlаnd. In thе futurе, this 
pоpulаtiоn wаs cоnstаntly rеplеnishеd by immigrаnts 
frоm оthеr cоuntriеs, first frоm Еurоpеаnd thеn frоm 
cоuntriеs in Аsiааnd Аfricа. Thе pеculiаr linguistic 
situаtiоn thаt hаs dеvеlоpеd in thе Unitеd Stаtеs аs 
а rеsult оf thеsе prоcеssеs, аs wеll аs thе rеlаtivеly 
indеpеndеnt dеvеlоpmеnt оf thеЕnglish lаnguаgеоn 
this cоntinеnt, lеd tо thе fоrmаtiоn оf thеАmеricаn 
nаtiоnаl Еnglish lаnguаgе, in thе systеm оf which 
numеrоus spеcific phеnоmеnааrеоbsеrvеd. Fоr us, 
thоsеоf thеm thаt currеntly hаvе nоrmаlizеd stаtus аrе 
impоrtаnt. Lеt us аnаlyzе thеsе phеnоmеnааgаinst thе 
bаckgrоund оf thе British stаndаrd.

Thе British аnd Аmеricаn stаndаrd fоrms оf 
prоnunciаtiоn аrе rеcоrdеd in thе nаtiоnаl dictiоnаriеs 
оf bоth cоuntriеs in thе fоrm оf trаnscriptiоn 
signs. Mоrе prеstigiоus is cоnsidеrеd thе British 
nоrmаtivе prоnunciаtiоn, knоwn аs RP (Rеcеivеd 
Prоnunciаtiоn). This fоrm оf prоnunciаtiоn bеgаn tо 
fоrm in Britаin аbоut fоur hundrеd yеаrs аgо, first in 
thе spееch оf thеаristоcrаcy, аnd thеn in thе spееch 
оf thе rеprеsеntаtivеs оf thе big bоurgеоisiе. In thе 
1920s, thе RP fоrm bеcаmе thе оfficiаl spееch fоr thе 
аnnоuncеrs оf thе British Brоаdcаsting Cоrpоrаtiоn 
(BBC). RP оwnеrship is still cоnsidеrеd а sign оf 
bеlоnging tоа highеr sоciаl еlitе.

Cоnclusiоn

Аt this stаgе оf dеvеlоpmеnt, thе Еnglish 
lаnguаgе is а multi-lеvеl linguistic sоciо-culturаl 
systеm, thе cоmpоnеnts оf which аrе vаriоus 
nаtiоnаl, rеgiоnаl аnd sоciаl vаriаnts аnd fоrms.

Thе dоminаnt pоsitiоn оf thе Еnglish lаnguаgе 
аmоng оthеr lаnguаgеs   оf thе wоrld is duе tо such 
fаctоrs аs thе wоrld cоlоniаl еxpаnsiоn оf thе British 
Еmpirе in thе XVII – XIX cеnturiеs, thе Unitеd 
Stаtеs gаinеd thе stаtus оf а lеаding еcоnоmic pоwеr 
in thе sеcоnd hаlf оf thе XX cеntury, thе lеаding 
rоlеоf thе USА in glоbаlizаtiоn prоcеssеs аnd in thе 
dеvеlоpmеnt оf mоdеrn infоrmаtiоn tеchnоlоgiеs .

Thе mоst prеstigiоus vеrsiоns оf thе Еnglish 
lаnguаgеаrе currеntly thе British аnd Аmеricаn 
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stаndаrds, which аrе cоnsidеrеd thе bеnchmаrks fоr 
tеаching Еnglish in mоst еducаtiоnаl institutiоns in 
thе wоrld.

In thе systеms оf thе British аnd Аmеricаn 
vеrsiоns оf thе Еnglish lаnguаgе thеrеаrе numеrоus 
discrеpаnciеs, bоth gеnеrаl аnd privаtе, аt аll 
lаnguаgе lеvеls. Thе mаin rеаsоn fоr thееxistеncеоf 
such discrеpаnciеs shоuld bе cоnsidеrеd thе 
rеlаtivеly аutоnоmоus dеvеlоpmеnt оf thеАmеricаn 
vеrsiоn оvеr а lоng histоricаl pеriоd.

Thе fеаturеs оf еаch vаriаnt аrе mоst clеаrly 
mаnifеstеd аt thе lеxicо-sеmаtic lеvеl. Numеrоus 

discrеpаnciеs аt this lеvеl аrе primаrily duе tо thе 
prоpеrtiеs оf thе lеxicо-sеmаntic systеm itsеlf, 
which, аs а rulе, is thе mоst оpеn аnd, thеrеfоrе, 
highly sеnsitivе tо linguistic chаngеs.

Dеspitе thе fаct thаt in thеАmеricаn аnd British 
stаndаrd vеrsiоns аrе fоund numеrоus discrеpаnciеs 
аt thе phоnоlоgicаl, spеlling, grаmmаticаl 
аnd lеxicо-sеmаntic lеvеls; thе nаturеоf thеsе 
discrеpаnciеs dоеs nоt аffеct thеЕnglish lаnguаgе 
systеm in gеnеrаl, which givеs rеаsоn tо cоnsidеr 
Аmеricаn аnd British Еnglish аs vаriаnts оf оnе 
lаnguаgе, аnd nоt twо diffеrеnt lаnguаgеs.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
КОПИРАЙТИНГА МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ЛОНГРИДОВ 

 
Аннотация. В статье рассматривается природа мультимедийного 

лонгрида как особого формата современного контента в Интернете. Также 
исследуются особенности его текстовой составляющей как основы 
коммуникационного воздействия на аудиторию. Кроме того, анализируется 
копирайтинг как процесс создания текста в данной специфической цифровой 
речевой среде. Авторами затрагивается и мультимедийная среда лонгрида, 
в которой работает текст и связанные с этим особенности. 
Рассматривается поле применения мультимедийного лонгрида.  

Ключевые слова: копирайтинг, Интернет-контент, сторителлинг, 
лонгрид, мультимедийный лонгрид, мультимедийный текст, Интернет, 
веб-райтинг, пост, очерк, контент-маркетинг.  

 
Dosanova Albina Maratkhanovna, Seydekhanov Sanatbek Azatbekovich 
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(Almaty, Kazakhstan) 

 
LINGUISTIC FEATURES OF COPYWRITING OF MULTIMEDIA LONGREADS 

 
Abstract. The article considers the nature of multimedia longread as a special 

format of modern content on the Internet. It also explores the features of its text 
component as the basis of communication impact on the audience. In addition, we 
analyze copywriting as a process of creating text in this specific digital speech 
environment. The authors also touch on the multimedia environment of longread, in 
which the text works and related features with it. Discusses the field of application of 
multimedia longread.  

Keywords: copywriting, Internet content, storytelling, longread, multimedia 
longread, multimedia text, Internet, web writing, feature story, content marketing.  

 
Понятие копирайтинга 
Копирайтинг (англ. copywriting) – это вид профессиональной 

деятельности, связанный с написанием текстов в сфере маркетинговых 
коммуникаций, таких как реклама, связи с общественностью, контент-
маркетинг. В нынешнее время бурного расцвета интернет-технологий 
копирайтинг играет существенную роль также в медийно-информационной 
сфере в целом, например, в редакционной деятельности СМИ [1, с. 23].  

Первая официальная должность копирайтера появилась в одном из 
рекламных агентств в США в 19 веке и действительно предполагала 
обязанности по написанию сугубо рекламных текстов. Однако со временем, 
с ростом значимости поисковых систем и связанного с ними поискового 
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маркетинга, а также контент-маркетинга, понимание профессии постепенно 
трансформировалось. Особенно в век развития Интернета возникло 
доминирующее мнение о том, что под копирайтингом следует понимать 
существенно более широкий спектр деятельности, нежели просто написание 
текстов для рекламы в привычном смысле. Сегодня копирайтеры сегодня 
пишут не только тексты самой разной направленности: познавательные, 
полезные, информационные, развлекательные, т.е. любые тексты, 
применяемые для нужд поискового и контент-маркетинга. Таким образом, на 
развитие копирайтинга и рерайтинга влияют два больших маркетинговых 
вектора: поисковый маркетинг и контент-маркетинг.  

В сущности, копирайтинг является процессом создания дискурса. 
Функциональное предназначение копирайтинга в современном Интернет-
пространстве обусловлено задачами, которые могут быть маркетинговыми, 
социальными, личными и пр. Также предназначение зависит от типа 
копирайтинга.  

Копирайтинг, веб-райтинг, рерайтинг 
В Интернет-среде часто встречаются термины “копирайтинг” (он же “веб-

копирайтинг”), “веб-райтинг” и “рерайтинг” важно понимать различие между 
ними. Копирайтинг – это всегда процесс создания авторского текста, как 
правило, коммерческой направленности, т.е. по сути текста рекламного (текст, 
автор которого ставит целью заинтересовать аудиторию в определенном 
продукте, проекте, бренде). Причем, рекламный текст может быть различным 
по своему характеру: он может быть прямым, что называется, “в лоб” или 
косвенным, в стиле информационно-познавательного материала. Часто 
копирайтингом называют также написание некоммерческих текстов (статьи, 
новости, инструкции, обзоры и пр.). Однако на этот счет существует термин, 
обозначающий данный формат – “веб-райтинг”. Здесь важно учитывать, что 
веб-райтинг, исходя из своего названия, предполагает тексты для интернет-
среды [2, с. 3].  

Что касается рерайтинга, то под ним подразумевается переписывание 
исходного оригинального текста с тем, чтобы создать на его основе новый 
уникальный с точки зрения поисковых систем текст.  

Итак, существуют два ключевых признака копирайтинга как 
деятельности по написанию текстов для интернет-ресурсов. Во-первых, 
оригинальность текста (в отличие от рерайтинга). Во-вторых, коммерческая 
направленность текста (в отличие от веб-райтинга). При этом, следует 
понимать, что термин “копирайтинг” стал уже настолько расхожим, что, при 
наличии соответствующей терминологии, им обозначают все виды райтинга 
в Сети. Это может быть связано с тем, что сознание людей стремится 
к упрощению и унификации понятий.  

Типы копирайтинга 
Копирайтинг понятие достаточно широкое, охватывающее множество 

направлений работы по созданию текстов. Ниже приводятся некоторые весьма 
распространенные сегодня виды продуктов копирайтинга и копирайтинговой 
деятельности.  

 Тексты для лендингов  

 Тексты для лонгридов (коммерческие/продающие, тематические, - 
мультимедийные лонгриды)  
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 Тексты для Интернет-магазинов: текстовое описание товаров  

 LSI-копирайтинг (технология для поисковой оптимизации для сайтов)  

 Email-копирайтинг (цепочки писем, тексты рассылок)  

 Адверториалы в онлайн-СМИ (смесь редакционной публикации и 
рекламы)  

 SMM-копирайтинг (посты)  

 Блоги корпоративные на сайтах/тематические самостоятельные 

 Инструкции (для различных целей) 

 Сценарии видеороликов  
Рассмотрению перечисленных направлений копирайтинга заслуживает 

отдельной публикации. Поэтому здесь мы ограничимся пока что только их 
перечислением. В целом, все многообразие мира копирайтинга можно условно 
свести к двум крупным признакам: короткие тексты и длинные тексты. Короткие 
тексты, как правило, имеют характер рекламы. Они применяются для 
продающих одностраничных сайтов (лендинг-страниц, от англ “landing page”, 
т.е. “приземляющая/посадочная страница” -- прим. автора), карточек товаров в 
Интернет-магазинах (в сущности карточку товара тоже можно назвать лендинг-
страницей, поскольку она имеет функционал оплаты товара - прим. автора), 
рекламных постов в соцсетях, объявлений контекстной и баннерной рекламы. 
Длинные тексты довольно редко используются для продающих 
одностраничных сайтов. В 2000-х годах преимущественно американские 
копирайтеры прямого отклика (вид рекламы, предусматривающей возможность 
обратной связи от аудитории в виде запросов, заказов, покупок - прим. автора) 
практиковали одностраничные сайты с длинными продающими текстами для 
продажи товаров, требующих полноценного разъяснения их свойств 
и преимуществ. Сегодня таких специалистов крайне мало, поэтому чаще всего 
приходится встречать лендинг-страницы с короткими текстами [3, с. 54].  

Длинные тексты нашли свое применение в контент-маркетинге. 
Согласно определению агентства интернет-маркетинга TexTerra 
(https://texterra.ru) контент-маркетинг – это маркетинговая технология создания 
и распространения востребованного контента для привлечения целевой 
аудитории. Задача технологии – побудить потребителя к целевым действиям, 
вовлечь его в ваш конверсионный сценарий. Контент-маркетинг – это 
информация, полученная вашим потенциальным покупателем в нужное время 
и в нужном месте.  

Таким образом, в случае с контент-маркетингом длинные тексты, как 
правило, являются статьями. Здесь уместно будет поговорить о типологии 
статей, поскольку термин “статья” имеет отношение лишь к одному из 
общепринятых жанров публицистики и теоретически не может 
распространяться на все типы интернет-публикаций.  

Несмотря на существование классификации жанров публицистики, 
которым соответствуют все публикации в Интернет-ресурсах, контент-
редакторы, копирайтеры и сами читатели для удобства применяют 
обобщающий термин “пост” (англ. “post”), который означает публикацию любого 
характера в блоге. Далее мы будем рассматривать длинные тексты в качестве 
длинных постов [3, с, 54].  
  

https://texterra.ru/
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Сферы применения длинных постов  
Также следует отметить, что подобный текстовый контент обычно 

размещается в блогах (это могут быть самостоятельные блоги, либо 
корпоративные блоги – новостные разделы на базе корпоративных сайтов), 
а также в Интернет-СМИ. Преимущественно, контент-маркетинг в своем 
проявлении в постах имеет отношение к корпоративному блоггингу и SMM 
(англ. SMM - social media marketing – маркетинг в социальных сетях - прим. 
автора).  

Типология длинных постов 
Предлагаемая нами ниже типология по функциональному принципу дает 

общее представление о разновидностях постов.  
 

Тип  Функция Особенности 

Имиджевая 
статья, либо 
интервью  

Формирование 
позитивного, в 
соответствии с 

определенными целями, 
образа личности, 
организации или страны.  

Познавательно-занимательное 
представление личности, бренда.  

Познавательная 

статья  

Обучение аудитории, 

формирование лояльности 
к источнику контента.  

“Легкий” стиль изложения, 

занимательность.  

Рекламная статья  Донесение до нужной 

аудитории  

Ненавязчивое представление 

товара или услуги в духе 
познавательной публикации.  

Обзорная статья  Экспертное мнение о чем-
либо, рассмотрение 

плюсов и минусов чего-
либо.  

Добротно подготовленная 
информация, выражение мнения 

эксперта.  

Экспертно-

аналитическая 
статья  

Обучение аудитории.  Беспристрастная информация на 

узкую тему, с обилием фактов и 
специальных терминов.  

Очерк  Интеллектуальное 
развлечение аудитории.  

Художественно-публицистическое 
произведение.  

Полезная статья  Практическая помощь в 
решении проблем, 
формирование лояльности 

к источнику контента.  

Отвечает на вопрос “Как?”. В 
статье даются практические 
советы по решению конкретной 

проблемы или задачи.  

Отчет  Информирование о 
прошедших мероприятиях.  

Конкретная информация о 
прошедшем событии, основные 
важные сведения.  
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Дайджест Предоставление 
возможности удобного 
просмотра кратких 

аннотаций важных 
публикаций и перехода на 
них по ссылкам.  

Подборка тем и публикации на 
определенные темы со ссылками.  

 
У каждого вышеприведенного типа существуют свои лингвистические 

особенности. Это связано с функциональными задачами, которые разнятся от 
типа к типу.  

Разнообразие тем длинных постов 
В практической деятельности специалисты по копирайтингу и контент-

маркетингу выделяют следующие темы и рекомендации для публикаций/постов 
в корпоративном блоге. При этом следует учитывать общий тренд 
мультимедийности контента в целом [5, с. 63].  

 Обзор продукта или услуги;  

 Ответ на вопрос;  

 Руководство к действию, инструкция;  

 Подборка статей, источников, советов;  

 Мнение/рассуждение;  

 Инфографика;  

 Случай из практики;  

 Событие/семинар;  

 Кейс-стади;  

 Прогнозы. 
Сторителлинг как особый формат длинных постов и актуальный 

коммуникативный тренд в онлайн-среде  
Сторителлинг (storytelling – англ. дословно “рассказывание историй”). 

Это принцип подачи текстовой информации в виде увлекательной истории. 
Согласно определению на сайте Infomarketing.su 
(https://infomarketing.su/samorazvitie/storytelling/) cторителлинг – искусство 
донесение поучительной информации, с помощью знаний, рассказов, историй, 
которые возбуждают у человека эмоции и мышления. 

Для лонгридов характерен большой объем текста – от 10 000 до 30 000 
знаков, в среднем. Конечно же, бывают существенные допущения как в ту, так 
и в другую сторону. Это всегда обосновано целесообразностью в каждом 
конкретном случае. В этой связи, далее мы будем рассматривать длинные 
посты в качестве лонгридов.  

 
Лонгрид как форма сторителлинга 
Одним из наиболее ярких форматов контента статей в современном 

Интернете является лонгрид (англ. Long read – букв. “долгое чтение”).  
Что касается самих лонгридов, то их можно условно разделить на два 

ключевых направления: некоммерческие и коммерческие. Коммерческие 
лонгриды относятся к инструментам маркетинга, а некоммерческие – 
информационным, обучающим, пропагандистским и пр.  

https://infomarketing.su/samorazvitie/storytelling/
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Если говорить применительно к маркетинговым коммуникациям, то 
сторителлинг зиждется на сложившемся в мире маркетинга постулате: факты 
говорят, а истории – продают.  

Зачастую в под лонгридом подразумевают так называемый 
мультимедийный лонгрид. Данный термин пользуется популярностью среди 
специалистов. Однако периодически возникают споры о том, есть ли 
необходимость делать акцент на мультимедийности лонгрида. Ведь в сущности 
любой лонгрид можно назвать мультимедийным, поскольку он всегда сочетает 
в себе как минимум текст и какой-либо иллюстративный материал (фото и пр.). 
Впрочем, практики в области журналистики и онлайн-медиа называют такие 
лонгриды традиционными. Популярность мультимедийных лонгридов 
обусловлена возможностями применения и сочетания видео-, 
аудиоматериалов, инфографики, фотографий и рисунков в одном лонгриде. 
Это дает существенное преимущество для потребителя информации, потому 
что такой подход способен удовлетворить потребности всех типов людей – 
аудиалов, визуалов, людей смешанного типа.  

Очерки как специфический жанр, характерный для сторителлинга в 
формате лонгрида  

Как показывает мировой опыт, для лонгридов более всего подходит 
такой публицистический жанр как очерк. Для понимания данного постулата 
целесообразно начать с определения понятия очерка.  

Согласно определению, указанному на сайте www.textologia.ru, очepк – 
этo paзнoвиднocть мaлoй фopмы эпичecкoй литepaтypы, oтличнaя oт дpyгoй ee 
фopмы, paccкaзa, oтcyтcтвиeм eдинoгo, быcтpo paзpeшaющeгocя кoнфликтa 
и бoльшoй paзвитocтью oпиcaтeльнoгo изoбpaжeния. Oбa oтличия зaвиcят oт 
ocoбeннocтeй пpoблeмaтики oчepкa. Oн зaтpaгивaeт нe cтoлькo пpoблeмы 
cтaнoвлeния xapaктepa личнocти в ee кoнфликтax c ycтoявшeйcя oбщecтвeннoй 
cpeдoй, cкoлькo пpoблeмы гpaждaнcкoгo и нpaвcтвeннoгo cocтoяния «cpeды». 
Oчepк мoжeт oтнocитьcя и к литepaтype, и к пyблициcтикe. Другими словами, 
очерк – это образное художественно-публицистическое произведение 
о товаре/фирме/личности в контексте каких-либо жизненных обстоятельств, 
явлений, героев [10, с. 111].  

Типы лонгридов  
В среде специалистов по веб-контенту принято выделять следующие 

типы лонгридов [6, с. 56]:  

 Репортажный  

 Рекламный  

 Портретный  

 Биографический  

 Инструктивный  

 Реконструктивный  

 Путевой 
Данная типология характерна также и для очерка. Однако не всегда 

лонгриды представлены в этом жанре. Следует признать, что сторителлинг как 
явление представляется более широким направлением, нежели очерк. Просто 
интересно рассказанная история о человеке, событии или месте не 
обязательно может быть выполнена в соответствии с требованиями к очерку. 

http://www.textologia.ru/
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С другой стороны, важно отметить, что именно очерк служит лучшим жанром 
для лонгрида. Причина заключается в том, что для читателя важна правдивая 
история, основанная на документальных фактах и рассказанная интересно с 
художественной точки зрения. В конце концов, лонгрид должен приносить 
удовольствие от чтения чтобы быть успешным как формат. специалисты -
практики в области публицистики и онлайн-контента сходятся во мнении, что 
современный читатель [4, с. 38], от мелких текстов, которыми переполнен 
Интернет и которые не несут глубокой смысловой нагрузки и не обеспечивают 
полного погружения в тему публикации. Поверхностность постов не видится 
серьезному читателю с определенным читательскими требованиями 
привлекательным, не служит причиной, побуждающей к чтению.  

 

 
 
Первый в истории мультимедийный лонгрид – легендарный Snow Fall 

от The New York Times, созданный и опубликованный в 2012 году 
(http://www.nytimes.com/projects/2012/snow-fall/index.html#/?part=tunnel-creek).  
  

http://www.nytimes.com/projects/2012/snow-fall/index.html#/?part=tunnel-creek
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Лингвистические особенности копирайтинга лонгридов 
В данной работе мы рассматриваем лингвистические особенности 

мультимедийных лонгридов. Напомним, что лонгриды могут быть 
и мономедийными [8, с. 40].  

С точки зрения стилистических особенностей лонгридов необходимо 
отметить, что наиболее естественным жанром данного формата является 
очерк. Его считают “королем” художественно-публицистических жанров 
и наиболее трудоемким из всех. Написать хороший очерк способен только 
автор, имеющий высокий уровень мастерства отображения действительности 
посредством слов [9]. Кроме того, требуется умение проводить 
исследовательскую работу по сбору материала и его анализу. В данной статье 
мы ставим целью рассмотреть языковые и стилистические особенности 
лонгрида как нового формата и тренда в области донесения контента до 
интернет-аудитории, а также особенности очерка как жанра, присущего 
лонгридам.  

С точки зрения лингвистики существует мнение, что тексты 
мультимедийных лонгридов можно отнести к креолизованным [7, с. 7]. 
Креолизованный характер лонгридов выражается в сочетании вербальной 
и невербальной частей. Примерами креолизованных текстов могут служить 
рекламные постеры, комиксы, афиши, инфографика. При этом для 
креолизованных текстов характерно то, что исключение одной из его 
вышеназванных составных частей приводит к потере цельности и связности 
текста. Мультимедийный лонгрид как современный медиапродукт 
представляет собой типичный креолизованный контент.  

Результаты исследования 
В результате проделанной работы нами были сделаны следующие 

выводы. Появление лонгридов как медиаформата современной онлайн-
журналистики и публицистики было обусловлено наличием потребности той 
части читателей, которые обладают достаточным уровнем читательского 
мастерства и образованности. Таким читателям недостаточно Также 
немаловажен также аспект противопоставления лонгридов явлению 
“твиттеризации” интернет-сообщений. Существует расхожее мнение будто 
пользователи Интернета приемлют исключительно короткие тексты по той 
причине, что они слишком и без того перегружены разного рода информацией, 
чтобы воспринимать длинные тексты. Между тем, у длинного текста по-
прежнему много поклонников, и он обретает “новую жизнь” – в форме лонгрида.  

Мультимедийность лонгрида – еще одна его особенность. Интересно 
в этой связи явление креолизации текста лонгрида. Она выражается 
в переплетении вербальных и невербальных частей лонгрида: комбинируются 
такие элементы, как собственно печатный текст, видео, аудио, графика, фото. 
При этом, если убрать какую-либо из частей, то может пострадать целостность 
и смысловая содержательность лонгрида. Американский исследователь 
Сьюзан Джейкобсон после анализа десятков лонгридов приходит к выводу, что 
разработчики лонгридов не опираются лишь на верстку. Именно в комбинации 
медиачастей и состоит коммуникационная сила лонгрида: читатель лонгрида 
читает, смотрит и слушает контент.  
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
КОПИРАЙТИНГА МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ЛОНГРИДОВ 

 
Аннотация. В статье рассматривается природа мультимедийного 

лонгрида как особого формата современного контента в Интернете. Также 
исследуются особенности его текстовой составляющей как основы 
коммуникационного воздействия на аудиторию. Кроме того, анализируется 
копирайтинг как процесс создания текста в данной специфической цифровой 
речевой среде. Авторами затрагивается и мультимедийная среда лонгрида, 
в которой работает текст и связанные с этим особенности. 
Рассматривается поле применения мультимедийного лонгрида.  

Ключевые слова: копирайтинг, Интернет-контент, сторителлинг, 
лонгрид, мультимедийный лонгрид, мультимедийный текст, Интернет, 
веб-райтинг, пост, очерк, контент-маркетинг.  
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LINGUISTIC FEATURES OF COPYWRITING OF MULTIMEDIA LONGREADS 

 
Abstract. The article considers the nature of multimedia longread as a special 

format of modern content on the Internet. It also explores the features of its text 
component as the basis of communication impact on the audience. In addition, we 
analyze copywriting as a process of creating text in this specific digital speech 
environment. The authors also touch on the multimedia environment of longread, in 
which the text works and related features with it. Discusses the field of application of 
multimedia longread.  

Keywords: copywriting, Internet content, storytelling, longread, multimedia 
longread, multimedia text, Internet, web writing, feature story, content marketing.  

 
Понятие копирайтинга 
Копирайтинг (англ. copywriting) – это вид профессиональной 

деятельности, связанный с написанием текстов в сфере маркетинговых 
коммуникаций, таких как реклама, связи с общественностью, контент-
маркетинг. В нынешнее время бурного расцвета интернет-технологий 
копирайтинг играет существенную роль также в медийно-информационной 
сфере в целом, например, в редакционной деятельности СМИ [1, с. 23].  

Первая официальная должность копирайтера появилась в одном из 
рекламных агентств в США в 19 веке и действительно предполагала 
обязанности по написанию сугубо рекламных текстов. Однако со временем, 
с ростом значимости поисковых систем и связанного с ними поискового 
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маркетинга, а также контент-маркетинга, понимание профессии постепенно 
трансформировалось. Особенно в век развития Интернета возникло 
доминирующее мнение о том, что под копирайтингом следует понимать 
существенно более широкий спектр деятельности, нежели просто написание 
текстов для рекламы в привычном смысле. Сегодня копирайтеры сегодня 
пишут не только тексты самой разной направленности: познавательные, 
полезные, информационные, развлекательные, т.е. любые тексты, 
применяемые для нужд поискового и контент-маркетинга. Таким образом, на 
развитие копирайтинга и рерайтинга влияют два больших маркетинговых 
вектора: поисковый маркетинг и контент-маркетинг.  

В сущности, копирайтинг является процессом создания дискурса. 
Функциональное предназначение копирайтинга в современном Интернет-
пространстве обусловлено задачами, которые могут быть маркетинговыми, 
социальными, личными и пр. Также предназначение зависит от типа 
копирайтинга.  

Копирайтинг, веб-райтинг, рерайтинг 
В Интернет-среде часто встречаются термины “копирайтинг” (он же “веб-

копирайтинг”), “веб-райтинг” и “рерайтинг” важно понимать различие между 
ними. Копирайтинг – это всегда процесс создания авторского текста, как 
правило, коммерческой направленности, т.е. по сути текста рекламного (текст, 
автор которого ставит целью заинтересовать аудиторию в определенном 
продукте, проекте, бренде). Причем, рекламный текст может быть различным 
по своему характеру: он может быть прямым, что называется, “в лоб” или 
косвенным, в стиле информационно-познавательного материала. Часто 
копирайтингом называют также написание некоммерческих текстов (статьи, 
новости, инструкции, обзоры и пр.). Однако на этот счет существует термин, 
обозначающий данный формат – “веб-райтинг”. Здесь важно учитывать, что 
веб-райтинг, исходя из своего названия, предполагает тексты для интернет-
среды [2, с. 3].  

Что касается рерайтинга, то под ним подразумевается переписывание 
исходного оригинального текста с тем, чтобы создать на его основе новый 
уникальный с точки зрения поисковых систем текст.  

Итак, существуют два ключевых признака копирайтинга как 
деятельности по написанию текстов для интернет-ресурсов. Во-первых, 
оригинальность текста (в отличие от рерайтинга). Во-вторых, коммерческая 
направленность текста (в отличие от веб-райтинга). При этом, следует 
понимать, что термин “копирайтинг” стал уже настолько расхожим, что, при 
наличии соответствующей терминологии, им обозначают все виды райтинга 
в Сети. Это может быть связано с тем, что сознание людей стремится 
к упрощению и унификации понятий.  

Типы копирайтинга 
Копирайтинг понятие достаточно широкое, охватывающее множество 

направлений работы по созданию текстов. Ниже приводятся некоторые весьма 
распространенные сегодня виды продуктов копирайтинга и копирайтинговой 
деятельности.  

 Тексты для лендингов  

 Тексты для лонгридов (коммерческие/продающие, тематические, - 
мультимедийные лонгриды)  
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 Тексты для Интернет-магазинов: текстовое описание товаров  

 LSI-копирайтинг (технология для поисковой оптимизации для сайтов)  

 Email-копирайтинг (цепочки писем, тексты рассылок)  

 Адверториалы в онлайн-СМИ (смесь редакционной публикации и 
рекламы)  

 SMM-копирайтинг (посты)  

 Блоги корпоративные на сайтах/тематические самостоятельные 

 Инструкции (для различных целей) 

 Сценарии видеороликов  
Рассмотрению перечисленных направлений копирайтинга заслуживает 

отдельной публикации. Поэтому здесь мы ограничимся пока что только их 
перечислением. В целом, все многообразие мира копирайтинга можно условно 
свести к двум крупным признакам: короткие тексты и длинные тексты. Короткие 
тексты, как правило, имеют характер рекламы. Они применяются для 
продающих одностраничных сайтов (лендинг-страниц, от англ “landing page”, 
т.е. “приземляющая/посадочная страница” -- прим. автора), карточек товаров в 
Интернет-магазинах (в сущности карточку товара тоже можно назвать лендинг-
страницей, поскольку она имеет функционал оплаты товара - прим. автора), 
рекламных постов в соцсетях, объявлений контекстной и баннерной рекламы. 
Длинные тексты довольно редко используются для продающих 
одностраничных сайтов. В 2000-х годах преимущественно американские 
копирайтеры прямого отклика (вид рекламы, предусматривающей возможность 
обратной связи от аудитории в виде запросов, заказов, покупок - прим. автора) 
практиковали одностраничные сайты с длинными продающими текстами для 
продажи товаров, требующих полноценного разъяснения их свойств 
и преимуществ. Сегодня таких специалистов крайне мало, поэтому чаще всего 
приходится встречать лендинг-страницы с короткими текстами [3, с. 54].  

Длинные тексты нашли свое применение в контент-маркетинге. 
Согласно определению агентства интернет-маркетинга TexTerra 
(https://texterra.ru) контент-маркетинг – это маркетинговая технология создания 
и распространения востребованного контента для привлечения целевой 
аудитории. Задача технологии – побудить потребителя к целевым действиям, 
вовлечь его в ваш конверсионный сценарий. Контент-маркетинг – это 
информация, полученная вашим потенциальным покупателем в нужное время 
и в нужном месте.  

Таким образом, в случае с контент-маркетингом длинные тексты, как 
правило, являются статьями. Здесь уместно будет поговорить о типологии 
статей, поскольку термин “статья” имеет отношение лишь к одному из 
общепринятых жанров публицистики и теоретически не может 
распространяться на все типы интернет-публикаций.  

Несмотря на существование классификации жанров публицистики, 
которым соответствуют все публикации в Интернет-ресурсах, контент-
редакторы, копирайтеры и сами читатели для удобства применяют 
обобщающий термин “пост” (англ. “post”), который означает публикацию любого 
характера в блоге. Далее мы будем рассматривать длинные тексты в качестве 
длинных постов [3, с, 54].  
  

https://texterra.ru/
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Сферы применения длинных постов  
Также следует отметить, что подобный текстовый контент обычно 

размещается в блогах (это могут быть самостоятельные блоги, либо 
корпоративные блоги – новостные разделы на базе корпоративных сайтов), 
а также в Интернет-СМИ. Преимущественно, контент-маркетинг в своем 
проявлении в постах имеет отношение к корпоративному блоггингу и SMM 
(англ. SMM - social media marketing – маркетинг в социальных сетях - прим. 
автора).  

Типология длинных постов 
Предлагаемая нами ниже типология по функциональному принципу дает 

общее представление о разновидностях постов.  
 

Тип  Функция Особенности 

Имиджевая 
статья, либо 
интервью  

Формирование 
позитивного, в 
соответствии с 

определенными целями, 
образа личности, 
организации или страны.  

Познавательно-занимательное 
представление личности, бренда.  

Познавательная 

статья  

Обучение аудитории, 

формирование лояльности 
к источнику контента.  

“Легкий” стиль изложения, 

занимательность.  

Рекламная статья  Донесение до нужной 

аудитории  

Ненавязчивое представление 

товара или услуги в духе 
познавательной публикации.  

Обзорная статья  Экспертное мнение о чем-
либо, рассмотрение 

плюсов и минусов чего-
либо.  

Добротно подготовленная 
информация, выражение мнения 

эксперта.  

Экспертно-

аналитическая 
статья  

Обучение аудитории.  Беспристрастная информация на 

узкую тему, с обилием фактов и 
специальных терминов.  

Очерк  Интеллектуальное 
развлечение аудитории.  

Художественно-публицистическое 
произведение.  

Полезная статья  Практическая помощь в 
решении проблем, 
формирование лояльности 

к источнику контента.  

Отвечает на вопрос “Как?”. В 
статье даются практические 
советы по решению конкретной 

проблемы или задачи.  

Отчет  Информирование о 
прошедших мероприятиях.  

Конкретная информация о 
прошедшем событии, основные 
важные сведения.  
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Дайджест Предоставление 
возможности удобного 
просмотра кратких 

аннотаций важных 
публикаций и перехода на 
них по ссылкам.  

Подборка тем и публикации на 
определенные темы со ссылками.  

 
У каждого вышеприведенного типа существуют свои лингвистические 

особенности. Это связано с функциональными задачами, которые разнятся от 
типа к типу.  

Разнообразие тем длинных постов 
В практической деятельности специалисты по копирайтингу и контент-

маркетингу выделяют следующие темы и рекомендации для публикаций/постов 
в корпоративном блоге. При этом следует учитывать общий тренд 
мультимедийности контента в целом [5, с. 63].  

 Обзор продукта или услуги;  

 Ответ на вопрос;  

 Руководство к действию, инструкция;  

 Подборка статей, источников, советов;  

 Мнение/рассуждение;  

 Инфографика;  

 Случай из практики;  

 Событие/семинар;  

 Кейс-стади;  

 Прогнозы. 
Сторителлинг как особый формат длинных постов и актуальный 

коммуникативный тренд в онлайн-среде  
Сторителлинг (storytelling – англ. дословно “рассказывание историй”). 

Это принцип подачи текстовой информации в виде увлекательной истории. 
Согласно определению на сайте Infomarketing.su 
(https://infomarketing.su/samorazvitie/storytelling/) cторителлинг – искусство 
донесение поучительной информации, с помощью знаний, рассказов, историй, 
которые возбуждают у человека эмоции и мышления. 

Для лонгридов характерен большой объем текста – от 10 000 до 30 000 
знаков, в среднем. Конечно же, бывают существенные допущения как в ту, так 
и в другую сторону. Это всегда обосновано целесообразностью в каждом 
конкретном случае. В этой связи, далее мы будем рассматривать длинные 
посты в качестве лонгридов.  

 
Лонгрид как форма сторителлинга 
Одним из наиболее ярких форматов контента статей в современном 

Интернете является лонгрид (англ. Long read – букв. “долгое чтение”).  
Что касается самих лонгридов, то их можно условно разделить на два 

ключевых направления: некоммерческие и коммерческие. Коммерческие 
лонгриды относятся к инструментам маркетинга, а некоммерческие – 
информационным, обучающим, пропагандистским и пр.  

https://infomarketing.su/samorazvitie/storytelling/
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Если говорить применительно к маркетинговым коммуникациям, то 
сторителлинг зиждется на сложившемся в мире маркетинга постулате: факты 
говорят, а истории – продают.  

Зачастую в под лонгридом подразумевают так называемый 
мультимедийный лонгрид. Данный термин пользуется популярностью среди 
специалистов. Однако периодически возникают споры о том, есть ли 
необходимость делать акцент на мультимедийности лонгрида. Ведь в сущности 
любой лонгрид можно назвать мультимедийным, поскольку он всегда сочетает 
в себе как минимум текст и какой-либо иллюстративный материал (фото и пр.). 
Впрочем, практики в области журналистики и онлайн-медиа называют такие 
лонгриды традиционными. Популярность мультимедийных лонгридов 
обусловлена возможностями применения и сочетания видео-, 
аудиоматериалов, инфографики, фотографий и рисунков в одном лонгриде. 
Это дает существенное преимущество для потребителя информации, потому 
что такой подход способен удовлетворить потребности всех типов людей – 
аудиалов, визуалов, людей смешанного типа.  

Очерки как специфический жанр, характерный для сторителлинга в 
формате лонгрида  

Как показывает мировой опыт, для лонгридов более всего подходит 
такой публицистический жанр как очерк. Для понимания данного постулата 
целесообразно начать с определения понятия очерка.  

Согласно определению, указанному на сайте www.textologia.ru, очepк – 
этo paзнoвиднocть мaлoй фopмы эпичecкoй литepaтypы, oтличнaя oт дpyгoй ee 
фopмы, paccкaзa, oтcyтcтвиeм eдинoгo, быcтpo paзpeшaющeгocя кoнфликтa 
и бoльшoй paзвитocтью oпиcaтeльнoгo изoбpaжeния. Oбa oтличия зaвиcят oт 
ocoбeннocтeй пpoблeмaтики oчepкa. Oн зaтpaгивaeт нe cтoлькo пpoблeмы 
cтaнoвлeния xapaктepa личнocти в ee кoнфликтax c ycтoявшeйcя oбщecтвeннoй 
cpeдoй, cкoлькo пpoблeмы гpaждaнcкoгo и нpaвcтвeннoгo cocтoяния «cpeды». 
Oчepк мoжeт oтнocитьcя и к литepaтype, и к пyблициcтикe. Другими словами, 
очерк – это образное художественно-публицистическое произведение 
о товаре/фирме/личности в контексте каких-либо жизненных обстоятельств, 
явлений, героев [10, с. 111].  

Типы лонгридов  
В среде специалистов по веб-контенту принято выделять следующие 

типы лонгридов [6, с. 56]:  

 Репортажный  

 Рекламный  

 Портретный  

 Биографический  

 Инструктивный  

 Реконструктивный  

 Путевой 
Данная типология характерна также и для очерка. Однако не всегда 

лонгриды представлены в этом жанре. Следует признать, что сторителлинг как 
явление представляется более широким направлением, нежели очерк. Просто 
интересно рассказанная история о человеке, событии или месте не 
обязательно может быть выполнена в соответствии с требованиями к очерку. 

http://www.textologia.ru/
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С другой стороны, важно отметить, что именно очерк служит лучшим жанром 
для лонгрида. Причина заключается в том, что для читателя важна правдивая 
история, основанная на документальных фактах и рассказанная интересно с 
художественной точки зрения. В конце концов, лонгрид должен приносить 
удовольствие от чтения чтобы быть успешным как формат. специалисты -
практики в области публицистики и онлайн-контента сходятся во мнении, что 
современный читатель [4, с. 38], от мелких текстов, которыми переполнен 
Интернет и которые не несут глубокой смысловой нагрузки и не обеспечивают 
полного погружения в тему публикации. Поверхностность постов не видится 
серьезному читателю с определенным читательскими требованиями 
привлекательным, не служит причиной, побуждающей к чтению.  

 

 
 
Первый в истории мультимедийный лонгрид – легендарный Snow Fall 

от The New York Times, созданный и опубликованный в 2012 году 
(http://www.nytimes.com/projects/2012/snow-fall/index.html#/?part=tunnel-creek).  
  

http://www.nytimes.com/projects/2012/snow-fall/index.html#/?part=tunnel-creek
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Лингвистические особенности копирайтинга лонгридов 
В данной работе мы рассматриваем лингвистические особенности 

мультимедийных лонгридов. Напомним, что лонгриды могут быть 
и мономедийными [8, с. 40].  

С точки зрения стилистических особенностей лонгридов необходимо 
отметить, что наиболее естественным жанром данного формата является 
очерк. Его считают “королем” художественно-публицистических жанров 
и наиболее трудоемким из всех. Написать хороший очерк способен только 
автор, имеющий высокий уровень мастерства отображения действительности 
посредством слов [9]. Кроме того, требуется умение проводить 
исследовательскую работу по сбору материала и его анализу. В данной статье 
мы ставим целью рассмотреть языковые и стилистические особенности 
лонгрида как нового формата и тренда в области донесения контента до 
интернет-аудитории, а также особенности очерка как жанра, присущего 
лонгридам.  

С точки зрения лингвистики существует мнение, что тексты 
мультимедийных лонгридов можно отнести к креолизованным [7, с. 7]. 
Креолизованный характер лонгридов выражается в сочетании вербальной 
и невербальной частей. Примерами креолизованных текстов могут служить 
рекламные постеры, комиксы, афиши, инфографика. При этом для 
креолизованных текстов характерно то, что исключение одной из его 
вышеназванных составных частей приводит к потере цельности и связности 
текста. Мультимедийный лонгрид как современный медиапродукт 
представляет собой типичный креолизованный контент.  

Результаты исследования 
В результате проделанной работы нами были сделаны следующие 

выводы. Появление лонгридов как медиаформата современной онлайн-
журналистики и публицистики было обусловлено наличием потребности той 
части читателей, которые обладают достаточным уровнем читательского 
мастерства и образованности. Таким читателям недостаточно Также 
немаловажен также аспект противопоставления лонгридов явлению 
“твиттеризации” интернет-сообщений. Существует расхожее мнение будто 
пользователи Интернета приемлют исключительно короткие тексты по той 
причине, что они слишком и без того перегружены разного рода информацией, 
чтобы воспринимать длинные тексты. Между тем, у длинного текста по-
прежнему много поклонников, и он обретает “новую жизнь” – в форме лонгрида.  

Мультимедийность лонгрида – еще одна его особенность. Интересно 
в этой связи явление креолизации текста лонгрида. Она выражается 
в переплетении вербальных и невербальных частей лонгрида: комбинируются 
такие элементы, как собственно печатный текст, видео, аудио, графика, фото. 
При этом, если убрать какую-либо из частей, то может пострадать целостность 
и смысловая содержательность лонгрида. Американский исследователь 
Сьюзан Джейкобсон после анализа десятков лонгридов приходит к выводу, что 
разработчики лонгридов не опираются лишь на верстку. Именно в комбинации 
медиачастей и состоит коммуникационная сила лонгрида: читатель лонгрида 
читает, смотрит и слушает контент.  
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қолданылатын копирайтинг, рерайтинг және іздеу жүйелерінің рөлі талданады.

Түйінді сөздер: корпоративтік сайт, корпоративтік блог, копирайтинг, рерайтинг, интернет-кон-
тент, іздеу жүйелері, маркетингтік дискурс, контент-маркетинг, іздеу оңтайландыру.

Резюме. В статье авторами рассматривается текстовый контент корпоративных сайтов с точки 
зрения его типологии по функциональному принципу. Анализируется роль копирайтинга, рерайтин-
га и поисковых систем применительно к корпоративному сайту как медийной площадки. 

Ключевые слова: корпоративный сайт, корпоративный блог, копирайтинг, рерайтинг, интернет-
контент, поисковые системы, маркетинговый дискурс, контент-маркетинг, поисковая оптимизация.

Summary. In this article, the authors consider a text content of corporate websites from the point of 
view of its typology on the functional principle. The role of copywriting, rewriting, and search engines in 
relation to a corporate site as a media platform is also analyzed.

Keywords: corporate website, corporateblog,copywriting, rewriting, Internet content, search engines, 
marketing discourse, content marketing, search engine optimization. 

В данной статье мы рассмотрим ту катего-
рию текстового, контента, который регулярно 
обновляется и н е является базово-презента-
ционным, к коим в свою очередь можно отнести 
текст главной страницы, текст о компании или 
проекте, текст страницы контактов и пр. Нами 
исследован называемый практикующими копи-
райтерами (их также нередко называют вебрай-
терами и контентрайтерами) статейный контент, 
который применяется в специальных разделах 
корпоративных сайтов, как правило, именую-
щихся «Новости», «Статьи» и т.п. В сущности, 
подобные разделы, содержащие публикации, 
касающиеся общей тематической направлен-
ности сайта, являются корпоративными блогами. 
Известно, что корпоративный блог бывает как 
самостоятельным и со своим доменом перво-
го уровня (standaloneblog), так и в составе кор-
поративного сайта, будучи неотъемлемой его 
частью. Термин «статья» в данном контекте яв-
ляется унифицирующим, скорее используемым 
для удобства, поскольку статья есть отдельный 
жанр публицистики. Также в маркетинговом 
дискурсе часто встречается термин «пост», что 
означает публикацию того или иного типа. В це-
лом, текстовый контент регулярного типа являет-

ся важнейшим элементом контент-маркетинга 
[CorneliusPuschmann, 2010, с. 45].

Условно все тексты корпоративных сайтов 
можно разделить на базовые и регулярные. Ба-
зовые тексты являют собой по сути описание тех 
или иных разделов (страниц) сайта. К ним отно-
сятся, по большому счету, тексты главной страни-
цы, тексты о самом сайте/организации/проекта 
(то, что часто обозначается как «О нас», «О ком-
пании», „Aboutus“), тексты разделов о продуктах/
услугах и т.д. К регулярным текстам следует отно-
сить тексты разделов статей, новостей организа-
ции. Все эти типы текстов играют существенную 
роль в органическом продвижении сайта. Если 
они уникальны, релевантны тематике сайта и ка-
чественно написаны, то это очень хорошо отра-
жается на поисковой оптимизации веб-ресурса 
(SEO). Почему так важны уникальные (ориги-
нальные) статьи для сайта? Потому что поиско-
вые системы индексируют веб-ресурсы и отдают 
предпочтение тем из них, которые содержат 
именно оригинал текста статьи (это указывает 
на важность индексации сайтов, что является те-
мой для отдельной публикации). И если на двух 
проиндексированных сайтах размещены одина-
ковые статьи, то поисковик отдаст приоритет в 
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ранжировании тому сайту, на котором данный 
текст появился раньше, тем самым, считая его 
источником оригинальной статьи. Второй же 
сайт будет игнорироваться роботом при выдаче 
соответствующих поисковых запросов. 

КОРПОРАТИВНЫЕ САЙТЫ,  
КОПИРАЙТИНГ И ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ
В классическом понимании копирайтингом 

является профессия и процесс написания текс-
тов для рекламы. Здесь необходимо учитывать, 
что реклама по большому счету разделяется на 
рекламу брендов и рекламу прямого отклика. В 
первом случае речь идет о работе на узнавае-
мость бренда и напоминании о его существова-
нии, а во втором – о рекламе, которая побуждает 
аудиторию к совершению конкретного действия 
в указанные сроки. В эпоху Интернета стало раз-
виваться другое понимание копирайтинга, свя-
занное с написанием любых текстов для веб-ре-
сурсов. Это могут быть информационные тексты, 
описательные, развлекательные, инструктирую-
щие и пр. Текстовый контент крайне важен для 
органического продвижения сайтов поисковы-
ми системами, поскольку последние оценивают 
качество текстового контента и, во многом, на 
этом основании ранжируют веб-страницы в 
поисковой выдаче. При этом четко подразуме-
вается, что копирайтинг имеет место быть только 
когда тексты на каком-либо уникальные, то есть 
оригинальные, ни на каких других сайтах не вст-
речавшиеся ранее в таком же лексическом сос-
таве. Поскольку писать каждый раз оригиналь-
ные тексты достаточно трудоемко ввиду необ-
ходимости проведения самостоятельного сбора 
данных и их обработки, зародилось родственное 
копирайтингу направление работы по созданию 
текста – рерайтинг. Он отличается от копирай-
тинга тем, что не предполагает написания текс-
та, так сказать, с нуля. Вместо этого, берется го-
товый текст на каком-либо схожем по тематике 
сайте и переписывается другими словами, пе-
рераспределяются смысловые части текста и пр. 
В итоге получается уникальный с точки зрения 
поисковых систем текст с таким же смысловым 
содержанием, поскольку поисковая машина не 
видит плагиата. Поэтому когда встречаются тер-
мины «копирайтинг» и «рерайтинг» вместе, то 
присутствует стойкое понимание того, что речь 
идет о текстовом контенте для сайтов и важнос-
ти его для органического продвижения и сайтов 
и взаимодействия с поисковыми системами, мы 
имеем в виду копирайтинг и рерайтинг. 

Многие практикующие рекламу прямого отк-
лика копирайтеры не соглашаются с подобным 
подходом и дифференцируют копирайтинг от 
вебрайтинга, считая копирайтинг и рерайтинг в 
вышеупомянутомтрактованииформой веб-рай-
тинга. Если исходить от самого термина «вебрай-
тинг» (webwriting – англ. написание текстов для 

сети Интернет), то мы получаем обобщенное 
понимание копирайтинга и рерайтинга в кон-
тексте создания текстов для сайтов, то есть текс-
тового контента сайтов (ТКС). Таким образом, 
копирайтеры, специализирующиеся на рекла-
ме прямого отклика пытаются отстроить сферу 
копирайтинга прямого отклика (копирайтинга 
продающих текстов) от копирайтинга Интернет-
контента, и даже некоторые из них называют его 
контент-райтингом[Загоруйко И.Н., 2012, с. 63]. 
Однако авторы данной статьи обращают вни-
мание на актуальные аспекты, связанные с важ-
ностью текстового контента для поисковых сис-
тем и сложную технологию их работы в данной 
плоскости. Поэтому отмечают целесообразность 
сохранения применения термина «копирай-
тинг» к сфере разработки уникальных текстов 
для сайтов, причем текстов как рекламного, так 
и нерекламного характера. Последняя категория 
текстов все равно относится к маркетинговому 
дискурсу, поскольку является частью сайтов, ко-
торые направлены на влияние на аудиторию с 
целью получения в итоге определенной выгоды 
(коммерческой и некоммерческой). Более точно 
будет указать в данном случае на сферу контент-
маркетинга, в котором копирайтинг и рерайтинг 
играет, пожалуй, ключевую роль. Более кор-
ректно было сказать, что контент-райтинг под-
разделяется на копирайтинг (уникальные тексты, 
написанные впервые в результате исследования 
копирайтером темы статьи/поста) и рерайтинг 
(творческое переписывание оригинального, 
либо взятого рерайтером за исходный и транс-
формированный в другой уникальный с точки 
зрения поисковых систем текст) Таковы, на наш 
взгляд, требования современной системы ин-
тернет-коммуникации в целом, которая может 
быть как маркетинговой. 

Современный Интернет в основе своих тех-
нологий и принципов, направлен, прежде всего, 
на удовлетворение потребностей аудитории в 
качественной и полезной информации (контен-
те). В основной своей массе интернет-контент 
представлен текстовыми материалами (преиму-
щественно статьями), видео и фото. При этом 
наиболее распространенным информацион-
ным форматом в Сети являются статьи, или, как 
их называют в маркетинговой среде, статейный 
контент. Это особенно заметно в тех тематичес-
ких сферах, где важны практически полезные 
знания. Причина такого преобладания статей-
ного контента кроется в относительно низкой, в 
сравнении с видеопроизводством, стоимостью 
его создания и в удобстве использования. Кроме 
того, интернет-пользователи с развитым чита-
тельским мастерством (наиболее активная эко-
номически и актуальная для владельцев сайтов 
аудитория) часто предпочитают читать тексты 
будучи в поисках нужной информации, неже-
ли смотреть видео. И конечно же, третьим и 
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AN технически наиболее важным аспектом статей-
ного контента служит возможность улучшения 
ранжирования сайта в поисковых системах пос-
редством регулярного размещения на нем уни-
кальных и качественных статей, релевантных те-
матике сайта и соответствующих интересам его 
аудитории. 

Сферами применения статейного контента 
служат сайты различной направленности. Так-
же небольшие статьи размещаются в аккаунтах 
некоторых социальных сетей и в мессенджерах 
(примеры:Facebook, Telegram). Однако, стоит 
особо отметить тот факт, что для сайтов ста-
тейный контент имеет существенно большую 
значимость, поскольку алгоритмы поисковых 
систем построены таким образом, чтобы индек-
сировать интернет-ресурсы по степени уров-
ня качества текстового и, особенно, статейного 
контента. Опять же, делается это в угоду интере-
сам пользователей сети. 

В контексте создания и потребления так на-
зываемого статейного контента корпоративных 
сайтов/блогов копирайтинг и рерайтингпредс-
тавляют собой процесс создания маркетингово-
го дискурса, разновидностью которой является 
контент-маркетинговый дискурс. Актуальность 
данной темы обусловлена тем, что для сайтов, в 
отличие от аккаунтов в социальных сетях, текс-
товый контент, в частности, статейный, служит 
инструментом влияния на их индексацию и ран-
жирование в поисковых системах. Благодаря 
важности статей для веб-ресурсов как инстру-
мента формирования лояльной органической 
(создаваемой без помощи рекламы, например, 
контекстной) аудитории и продвижения в поис-
ковых системах в публикациях на тему марке-
тинга и копирайтинга часто встречается термин 
«статейный копирайтинг», указывающий на су-
ществование отдельного вида копирайтинга, 
связанного исключительно с написанием статей. 
Кроме того, важным аспектом статей на сайтах 
как медийного контента является возможность 
выполнения сайтом роли СМИ, ориентирован-
ного на удовлетворение информационных пот-
ребностей аудиторию сайта. 

ТИПОЛОГИЯ ТЕКСТОВОГО КОНТЕНТА
Многие владельцы сайтов недостаточно 

упускают из виду чаще всего такой вид тексто-
вого контента, как статьи. Между тем, сайты с 
надлежащим образом наполняемыми раздела-
ми статей, ранжируются поисковиками заметно 
выше. Ниже приведены виды статей для сайтов, 
которые, по нашим наблюдениям, встречаются в 
Интернете часто ввиду своей полезности и инте-
ресности для аудитории. 

• Адверториал (рекламнаястатья)
• Имиджеваястатья(PR-статья)
• Обзор
• Опрос

• Эксперимент
• Развлечение: юмор, короткая история 
• Новости
• Рейтинг
• Инструкция
• Памятка
• Лайфхак
• Развенчивание мифов 
• Проблемнаястатья
• Обучающая, или полезнаястатья 
• Кейс-стади
• Подборки (идей, инструментов, рецептов, 

источников) 
• Прогнозы и аналитика 
• Чеклист
• Познавательнаястатья
• Очерк
• Репортаж
• Интервью
• Рассказ 
При этом важно отметить, что публикации в 

целом бывают простыми и мультимедийными. 
Простые характеризуются тем, что состоят из 
текста и дополнительно какой-либо статичной 
визуализации, как то фотография, рисунок или 
график. Мультимедийные же публикации отли-
чаются наличием различных медийных форма-
тов: тексты, фото, видео, инфографика, эффекты 
типа параллакс (это графический эффект, при 
котором фон изображения двигается медленнее 
фигур). Необходимо добавить также, что поис-
ковые системы высоко оценивают данный фор-
мат контента. 

Каждый из вышеперечисленных ви-
дов публикаций на сайте имеет свои жан-
ровые признаки [HeshamSuleimanAlyousef, 
AsmaMohammedAlyahya, 2018, c. 78]. Рассмот-
рим этот вопрос более детально. 

АДВЕРТОРИАЛ (РЕКЛАМНАЯ СТАТЬЯ)
Термин «адверториал» в профессиональной 

среде распространен довольно широко. Его эти-
мология показывает суть формата: advertorial: 
advertising + editorial (англ. реклама + редак-
ционный материал). Практика «маскировки» 
рекламы под редакционный материал наблю-
дается с давних времен. Она оправдана тем, 
что к журналистским публикациям читатель 
питает больше доверия, нежели к типичным 
рекламным объявлениям. Как правило, и это яв-
ляется этической нормой для рекламодателей и 
требованием СМИ, адверториал тем или иным 
образом обозначается как рекламный материал. 
В противном случае речь может идти о так на-
зываемой на журналистском жаргоне «джинсе», 
то есть тайно оплаченной лично сотруднику ре-
дакции статье, что связано с упущенной выгодой 
для СМИ и нарушением профессиональной эти-
ки журналиста [Костенко Е.В., 2014, c. 104]. 
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ИМИДЖЕВАЯ СТАТЬЯ (PR-СТАТЬЯ)
Имиджевая статья обычно повествует об оп-

ределенной организации, ее философии, дости-
жениям, проектах и пр. Цель такого контента сос-
тоит в формировании известности (awareness) 
бренда компании, укрепления ее репутации. По-
дача информации может быть разнообразной, 
но, как правило, авторы и заказчики тяготеют к 
стилистике того издания/сайта, в котором статья 
размещается. 

ОБЗОР 
Это довольно распространенный вид контен-

та в интернете. Обзоры бывают о продуктах и 
услугах, индустриях, направлениях деятельности, 
проектах. Автор обзора ставит перед собой зада-
чу подать предмет обзора в увлекательной фор-
ме, пытаясь создать впечатление экспертности и 
вызвать доверие читателей к информации. 

ОПРОС
Опросы интересны читателям, поскольку лю-

дям интересно мнение других людей. Такие пос-
ты обычно имеют небольшой текстовый объем и 
акцентированы на фактологическом материале. 

ЭКСПЕРИМЕНТ
Являясь одновременно занимательным и 

познавательным видом контентом, эксперимен-
ты требуют от авторов умения находить актуаль-
ные и интересные темы, собирать и обрабаты-
вать данные, анализировать их с целью создания 
и представления выводного знания. 

РАЗВЛЕЧЕНИЕ: ЮМОР, КОРОТКАЯ ИСТОРИЯ
Посетители корпоративных сайтов, несмотря 

на целенаправленное чтение текстового контен-
та, бывают не прочь почитать что-либо более 
легкое и развлекательное, но, тем не менее, не 
отвлеченное от тематической направленности 
сайта. Такой вид контента предполагает широкий 
спектр творческих подходов, от анекдотов до ис-
торий о забавных или поучительных случаях. 

НОВОСТИ
Стандартно новости компании освещаются 

по мере их поступления в разделах сайта, кото-
рые чаще всего значатся под названием «Но-
вости» или «Блог». Также нередко встречается 
такое распространенное название как «Статьи». 
Владельцы корпоративных сайтов типично ста-
раются подавать свои новости на манер инфор-
мационных агентств – коротко, сухо, по существу. 
Новости соответствуют публицистическому жан-
ру заметки. 

РЕЙТИНГИ 
Успешность данного вида контента обуслов-

лена потребностью читателей знать и понимать 
место той или иной вещи в иерархии подобных 

ей вещей. Это могут быть рейтинги брендов в оп-
ределенной индустрии, рейтинги экспертов или 
технологий. Опять же, важное значение имеет 
принадлежность всего этого к тематика сайте. 

ИНСТРУКЦИЯ
Весьма распространенный и актуальный для 

целевой аудитории контент, посредством кото-
рого осуществляется важная функция обучения 
потенциальной клиентуры, повышения уровня 
знаний в сфере деятельности организации с тем, 
чтобы в последующем иметь возможность бо-
лее конструктивно выстраивать диалог с ней. 

ПАМЯТКА
Это полезный контент также в обучающем 

формате с целью качественного удовлетворе-
ния информационных потребностей аудитории. 
Зачастую встречается в форме набора советов, 
например, «5 способов как правильно выбрать 
холодильник» или «Руководство по хранению 
оборудования...» и пр. 

ЛАЙФХАК
Термин «лайфхак» происходит от английских 

слов „life“ (жизнь) и „hack“ (взламывать). В пе-
реносном значении это означает бытовую хит-
рость, легкий способ решения проблемы. Чаще 
всего понимается как полезный совет. Совре-
менный Интернет наводнен полезными совета-
ми на все случаи жизни. 

РАЗВЕНЧИВАНИЕ МИФОВ
Мифотворчество в том или ином виде и в той 

или иной области знаний присутствует в жизни 
всех социальных слоев общества. Современный 
пользователь Интернета как человек думающий 
и ищущий, безусловно имеет потребность про-
верять свои знание и понимание на предмет 
следования неактуальным стереотипам и уста-
ревшим знаниям. Поэтому если заголовок статьи 
обещает развенчать какой-либо стереотип, то ее 
текст с высокой вероятностью будет прочитан. 

ПРОБЛЕМНАЯ СТАТЬЯ
Согласно теории жанров публицистики, 

статья является произведением, в центре отоб-
ражения которой всегда стоит проблема. И в 
этом смысле данный вид текстового (статейно-
го)контента является соответствующим своему 
месту в классификации жанров публицистики. 

ОБУЧАЮЩАЯ, ИЛИ ПОЛЕЗНАЯ СТАТЬЯ
В отличие от предыдущего вида контента, 

данный вид подразумевает обучающую функ-
цию, но отличается от приведенных выше обу-
чающих форматов большей свободой творчес-
кой реализации материала. 
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AN КЕЙС-СТАДИ
Это всегда надежный в плане привлечения 

внимания и создания интереса у аудитории 
жанр контента. Причина кроется в том, что чита-
тели обычно не имеют лишнего времени и энер-
гии, чтобы долго изучать информацию общего 
характера и предпочитают получить конкретные 
практические примеры того, как тот или иной 
товар или услуга решила проблему реального 
клиента. 

ПОДБОРКА
В контексте контент-маркетинга подборки 

идей, инструментов, рецептов, источников и 
пр. на корпоративных сайтах весьма полезны 
и интересны читателям, т.к. позволяют эконо-
мить время на поиск информации. Для удобства 
пользователей копирайтеры часто размещают 
в статьях такого типа гиперссылки, ведущие на 
нужные веб-страницы с предлагаемым контен-
том. 

ПРОГНОЗЫ, АНАЛИТИКА
Аналитические материалы дают возможность 

формировать владельцу сайта образ эксперта и 
позволяет развивать доверие аудитории. Кроме 
того, прагматический аспект публикаций такого 
рода трудно переоценить в случае со сложными 
продуктами и услугами. 

ЧЕКЛИСТ
Чеклист (англ.сheck – проверять, list – список) 

– это в сущности проверочный список-перечень, 
по которому пользователи могут сверяться, пра-
вильно ли они выполняют определенное дейст-
вие и в требуемом ли объеме. Изначально чек-
листы были придуманы для американских пило-
тов в 30-х годах двадцатого столетия. Поскольку 
в голове сложно удерживать многочисленные 
операции, то для безопасности были внедрены 
специальные списки действий с отметками «сде-
лано». После заполнения таких чеклистов пило-
ты могли быть уверены в надлежащем исполне-
нии процедур. Применительно к контенту сайта 
чеклисты являют собой перечни, кратко описы-
вающие алгоритм действий и в этом смысле яв-
ляются видом контента, родственным памяткам. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ
Познавательный контент, как правило, по-

дается в виде занимательных фактов. Таким об-
разом, сайт, можно сказать, осуществляет свой 
вклад в самообразование своих посетителей. 
Обычно он используется в целях формирования 
лояльности аудитории. 

ОЧЕРК
Очерк как разновидность малой формы эпи-

ческой литературы, можно отнести к развлека-
тельным видам контента сайтов. Это довольно 

сложный жанр, и не каждый копирайтер спосо-
бен в нем работать. Очерк предполагает отсутст-
вие вымысла, остро разрешающейся конфликт-
ной ситуации, наличие реальной истории, по-
вествования о событиях и героях из настоящей 
жизни, обилие описательного изображения. 
Автор очерка в большинстве случаев дает свой 
анализ, оценку и личное мнение относительно 
того, о чем пишет. 

РЕПОРТАЖ
Как известно, для жанра репортажа харак-

терна оперативность и беспристрастное описа-
ние событий. Репортаж относится к новостному 
формату и может применяться как дополнение к 
официальной новости компании. 

ИНТЕРВЬЮ 
Интервью считается наиболее классичес-

ким жанром контента. Здесь также копирайте-
ры многое перенимают от журналистов. Таким 
образом, сайт как бы подражает полноценному 
средству массовой информации и, тем самым, 
производит впечатление серьезного медиаре-
сурса, что подчеркивает его авторитетность. 

РАССКАЗ
В отличие от очерка рассказ, допускает вы-

мышленных героев и события. Это наиболее 
редкий вид контента корпоративных сайтов в 
силу меньшей актуальности для пользователей и 
трудоемкости для копирайтеров. 

ВЫВОДЫ
Корпоративные сайты служат тем или иным 

организациям (коммерческим и некоммерчес-
ким) в качестве площадки-представительства 
в Интернете, а также в качестве медиаплощад-
ки (своего рода тематического СМИ) для воз-
действия на свою аудиторию, и, наконец, в ка-
честве инструмента генерирования целевого 
органического трафика. Для реализации всех 
трех задач применяется копирайтинг и рерай-
тинг как вид профессиональной деятельности 
и процесс создания маркетингового дискурса 
и контента, адресованного посетителям сайта и 
интернет-пользователям, производящим поиск 
интересующей их информации в сети. Для того, 
чтобы максимально качественно удовлетворить 
информационные потребности пользователей/
посетителей сайта [Екшембеева Л.В., Нуршаи-
хова Ж.А., Мусатаева М.Ш., 2017, c. 78], а также 
соответствовать требованиям поисковых систем 
по релевантности, уникальности и естественнос-
ти текстового контента, последний систематизи-
руется на основе предложенной авторами в дан-
ной публикации типологии текстового контента 
корпоративных сайтов по функциональному 
принципу. 
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INTRODUCTION
Foreigners who came to study to Kazakhstan from other countries are in a very difficult situation because 

student life becomes for them a serious life test. From the first days in the university foreign students have some 
problems according their communication and with attitude to society. This is mainly attributable to the fact that 
the majority of foreign students are unaccustomed to another country; they face such difficulties as socioculture, 
language, national mentality. 

They are forced not only to master a new type of activity – study in a higher educational institution, but also to 
adapt to a completely unfamiliar sociocultural space as soon as possible. 

Any adaptation process must be considered from two opposite sides. On the one hand, in the course of 
adaptation, the subject of the adaptation process and the social environment are transformed, and on the other, they 
strive for self-preservation. The adaptive situation includes protective mechanisms that prevent change, adaptation 
barriers arise. Moreover, these barriers can erect any of the interacting parties. 

For a person's adaptation process, worldviews, psychological state, narrowness of information, ignorance of 
culture and traditions, etc. can act as barriers. The desire of society to change under the influence of a subject can 
lead to both ignoring it and pushing it out from its environment.

The urgency of the problem of the adaptation of foreign students in Kazakhstan universities is determined 
primarily by the tasks of their further effective training as future specialists [3.151].

Successful adaptation contributes, on the one hand, to the rapid inclusion of students in the educational process  
which makes it possible to solve the problem of maintaining a contingent of students which is significantly reduced 
during the first sessions  and on the other, it helps to improve the quality of students' training at the university.

MAIN PART
The difficulties that a foreign student is experiencing particularly acutely in the first year of his stay in a new 

country can be grouped as follows:
• psychophysiological, related with the reorganization of the personality, “entering” into a new environment, 

psycho-emotional stress, climate change, etc.;
• educational and cognitive, related primarily with insufficient language training, overcoming differences in 

education systems; adaptation to new requirements and knowledge control system; organization of the educational 
process;

• sociocultural, related with with the development of a new social and cultural environment; overcoming the 
language barrier in solving communication problems both with teachers and staff, and in the process of interpersonal 
communication. The lack of well-being of living conditions and life, the lack of familiar comfort prevent students 
from focusing on their studies. They have to independently carry out a number of domestic issues: go to the shops, 
cook, wash, etc. Cultural traditions, ignorance of the norms of etiquette often leads to conflicts between foreign 
students and the local population.

Accordingly, there should be a number of common objective and subjective factors that impede the process of 
adaptation of foreign students in modern Kazakhstan, and accordingly make Kazakhstan’s international education 
less attractive in the global market. These factors include:

 – Difficulties of language adaptation
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 – The manifestation of national hostility
 – Unsatisfactory social and living conditions
 – Socio-cultural differences.
Of course, the main barrier is language. Ignorance of the Kazakh or Russian language is the main obstacle 

in the social adaptation of foreign students. Problems of mastering foreign students of Kazakh or Russian may 
be related to the complexity of the language, which is not related to the native language, foreign students have a 
long enough development of phonemic hearing and pronunciation skills. Most foreign students come to study in 
Kazakhstan with a very low level of Kazakh or Russian languages. Among other things, this is due to the national 
peculiarities of the methods of teaching foreign languages which may differ fundamentally from Kazakhstan.

Language problems are usually in cases where the teacher does not take into account the communicative 
features of a foreign student who is not fluent in Russian or Kazakh. The language barrier causes great difficulties 
for foreign students at the initial stage, since arriving in Kazakhstan, foreign students, as a rule, are not prepared 
for learning in Russian or Kazakh language. Difficulties arise in the assimilation of educational material in the 
language of the host country. Most of the surveyed foreign students highlight the problems associated with the 
mastery of technical disciplines that appear at the initial stage of learning a foreign language.

The didactic barrier is determined by the differences in the Kazakhstan and native education systems in the 
new requirements for students and the knowledge control system. Most foreign students find it difficult at first 
get used to our education system. This is due to several reasons. At first, foreign students are forced to adapt to 
the sometimes completely different routine which leads to inattention in the classroom, a feeling of fatigue and 
consequently, a decrease in academic performance.

Most of the classes in Kazakhstan universities are held in uncharacteristic forms for foreign students. The form 
of control in different countries is also different. In different countries, students take exams in writing, testing 
practice is widely used. Kazakhstan also applies this practice, but knowledge control is carried out primarily in 
accordance with the requirements of credit technology. It is known that in this case, foreign students have certain 
difficulties that prevent them from demonstrating true knowledge.

The adaptation of foreign students is the formation of a stable system of relations to all components of the 
pedagogical system, ensuring adequate behavior conducive to achieving the goals of the pedagogical system . 
In general, the stages of the adaptation of foreign students to the new language, socio-cultural and educational 
environment are as follows:

1. entry into the student environment;
2. the assimilation of the basic norms of the international collective, the development of their own style of 

behavior;
3. formation of a stable positive attitude to the future profession, overcoming the «language barrier», 

strengthening the sense of academic equality.
Education of foreign students in international educational groups, communication with representatives of 

different countries and daily educational activities have a significant impact on the formation of the student’s 
personality. Adaptations of a foreign student to a new socio-cultural environment are contributed by two groups 
of factors: dependent on the student  and dependent on the teacher. On the part of the student, the following are 
important: a sufficient level of basic training, a level of knowledge of the language, individual ability to learn, and 
features of the national mentality. 

Conflicts with teachers and misunderstandings cause imbalances in the learning process. According to students, 
the most ideal «accelerator» of adaptation is to create an atmosphere of good «home», where each student “would 
find himself”[7.78] Teachers often do not delve into the problems of students, are subjectively related to foreigners. 
Learning a foreign language for many students often causes fear, say something wrong, forget the right word, be 
worse than others. The task of the teacher is to help students properly perceive their mistakes as a normal process 
of learning a new one.

One of the most important tasks of a teacher is to make every effort to introduce to foreign students the Kazakh 
national and cultural traditions by means of extracurricular activities, to ensure that they assimilate elements of 
Kazakh culture through social and cultural activities. This should include the joint preparation and holding of 
holidays, and going to museums, and walks to historical places, and an explanation of some of the ritual actions of 
the people. Familiarizing students with the national culture of the Kazakh people, reading and discussing classical 
literature, historical fiction, etc. - all these are effective methods for the formation of the communicative skills of 
foreign students.

It should be noted that the formation of communicative skills of foreign students will be more successful if the 
learning process is carried out not only at the level of pedagogical communication within the classroom, but also 
at the level of intercultural communication with the aim of easier entry into the Kazakh culture. It's necessary to 
take individual approach taking into account national and ethnocultural features [2.19].

Also An important role in the process of adaptation is played by relations in the group, namely the opportunity 
for foreign students to communicate in confidence with native speakers and count on their help. As a rule, fellow 
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students help them to adapt to university life: to the conditions of study and the requirements of teachers, new 
sociocultural conditions, including the style of communication with teachers. Sometimes there are cases of ridicule 
over the bad Russian or Kazakh language of foreigners, their appearance, habits, traditions. Unfortunately, in the 
last decade of the student community there have been cases of manifestations of nationalism.

It is proved that foreign students feel more confident in the group, where only compatriots. It is proved that 
foreign students feel more confident in the group, where only compatriots. This is due to the fact that in a mono-
national group there is a rapid team building, based on common morals, traditions, customs and upbringing, which 
form a certain line of conduct and communication stereotype. It is safe to say that customs and traditions perform 
a regulatory function, through which culture determines people's behavior. Such moments as the uniformity of 
perception and assimilation of the determining norms of personality behavior serve as a kind of regulator of 
relations in the classroom, support social discipline, and helps to organize and regularize the learning process 
[1.104]. A prerequisite for successful study of foreign students in Kazakhstan universities is the rapid and effective 
mastery of the Russian or Kazakh language. “Facing a foreign language, a student encounters a different sign 
system, a semantic structure that differs from a native language, a different articulation mode and melody of speech, 
and a different concept-sphere”[4.120]. The better the language is absorbed, the more effective the adaptation.

The process of adaptation to the new socio-cultural environment, to life and learning in Kazakhstan takes 
place both during the educational process and during the conduct of out-of-class events, which speeds up this 
process, and also forms the speech and sociocultural competence. Foreign students who study the Russian and 
Kazakh language learn with interest not only the culture of the Russian people, but also the history of Kazakhstan, 
traditions, customs, and life of the Kazakh people. Foreign students are actively involved in events, evenings held 
by the university.

Extra-curricular activities helps international students get involved indifferent culture through the perception of 
language and culture, understanding mentality, national traditions and customs, interpersonal relationship.

CONCLUSION
Thus, the adaptation of foreign students to a new educational environment is a complex phenomenon that 

includes several types of adaptation. The success of the adaptation process ensures an adequate interaction of 
foreign students with the sociocultural and intellectual environment of the university, psychoemotional stability, 
the formation of new personality traits and social status, the development of new social roles, the acquisition of 
new values, understanding the significance of the future profession.

The process of adaptation is a complex process that forms the ability of a foreign student to develop not 
only in the field of communicative communication, learning the methods of learning a foreign language, but 
also successfully interacting in the formation of new personal qualities, acquiring new values, understanding 
the significance of the future profession. The importance of the problem of the adaptation of foreign students 
in Kazakhstani universities is determined by the tasks of their further effective training as future specialists. 
Successful and quick adaptation helps to quickly get involved in the learning process and contributes to improving 
the quality of students training at the university. From this it follows that in order to increase the competitiveness of 
Kazakhstani universities in the field of international education of foreign citizens, positive dynamics in the social 
adaptation of foreign students is needed, both in the learning process and in the life process.

It is also important to remember that the host country has an important task, namely, to optimize the life and 
study of foreign students who need to go through a difficult process of adaptation to the new conditions of life 
activity. The peculiarity of a foreign student as an object of study is that when he enters a foreign country, he is 
forced to learn new cultural patterns in order to function successfully as a member of the host community. Old 
models and patterns of behavior are not always applicable in the new environment; therefore, time and certain 
efforts are required to overcome barriers and integrate into a new socio-cultural environment. «Adaptation of the 
personality, as a socio-pedagogical process, is aimed at removing the traumatic effects of the external environment 
and including the personality in the changed social environment».
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REPARTIANT-KAZAKHTS: CIVIL IDENTITY AND CORRELATION TO THE STATE LANGUAGE

Summary. The article deals with the formation of civic identity as a person. Indicators of compatibility of repatriates - Kazakhs 
and local Kazakhs are observed. Civil consent is directly related to civil law and the state language. Compliance with citizens is 
largely determined by the fact that respondents belong to the state language - one of the main symbols of the state. Knowledge of 
repatriates of the Kazakh language in the state language and difficulties in the absence of knowledge of the Kazakh language. At 
the same time, repatriates - views on the study of the Kazakh language in several languages. A repatriate - Kazakhs civil and state 
can see that their views on the language are deeper. Free roles play a big role for foreign Kazakhs. The low level of proficiency 
in Russian and the fact that the process of complacency has not yet been established. Civil consent is not only a person’s sense of 
being a citizen of the state, but also the process of identifying young repatriates - the Kazakhs. They are a new Kazakhstan society 
and its structural and other systems without pain and lack of opportunities for integration.

Keywords: civil identity, repatriate, bilingualism, identification process, competence.
Түйін. Мақалада азаматтық сәйкестілік тұлға ретінде қалыптасуын қарастырады. Репатриант-қазақтар мен 

жергілікті қазақтардың азаматтық сәйкестікті сезіну көрсеткіштері салыстырылады. Азаматтық сәйкестілік 
азаматтық құқық пен мемлекеттік тілге көзқараспен тікелей байланысты. Азаматтық сәйкестілік айтарлықтай 
дәрежеде респондентттердің мемлекеттік тілге – мемлекеттің негізгі рәміздерінің біріне қатыстылығымен байла-
нысты анықталады. Репатриант-қазақтардың мемлекеттік тілді қаншалықта білуі, қазақ тілін білмеген жағдайда 
қиындықтар туғызуындағы мәліметтер қамтылған. Сонымен қатар, репатриант-қазақтардың бірнеше тілді меңге-
руіндегі көзқарастар. Репатриант-қазақтар азаматтық сәйкестілік пен мемлекеттік тілге қатысты көзқарастарын 
тереңірек анықталғанын байқауға болады. Қостілділік  шетел қазақтары үшін улкен рөл атқарады. Орыс тіліндегі 
құзыреттілік деңгейінің төмендігі мен қостілділік үдерісінің әлі қалыптаспағанын көрсетеді. Азаматтық сәйкестілік 
– тұлғаның өзін мемлекет азаматы ретінде сезініп қана қоюы емес, нақтысында, жас репатриант-қазақтардың сәй-
кестену үдерісі. Олар үшін жаңа Қазақстан қоғамы мен оның құрылымдық және т.б. жүйелеріне еш ауыртпалықсыз 
тез  интеграцияланып кетуіне мүмкіндіктің болмағандығынан көрініс береді.

Түйін сөздер: азаматтық сәйкестілік, репатриант, қостілділік, сәйкестендіру үдерісі, құзыреттілік. 

Introduction
Civil identity – is a human being's equalization with a particular society, who pays attention to all the circumstances, 

to the political life of our republic, to the stability of society, connecting the future with that society as a citizen of 
that country. It is not just a person's feelings of personality as a citizen of the state, but also the actions that take 
place in that country, sharing its basic demands and responsibilities, the ability to focus on the whole space and 
social structures of the Kazakh society, and to understand the strength and integrity of the adaptation process. The 
identity analyzes the theoretical and methodological aspects of the formation of harmony, new public opinion and 
world outlook, new ideas that can meet the needs of new communication, as well as the creation of a new system of 
economic and social relations. That is, the subjectivity of the nation is determined and the civil self-consistency is 
realized. On the one hand, it requires, the necessity of harmonization of the people of Kazakhstan with the level of 
the civil and political community, and, on the other hand, the interethnic relations in the country with the national 
identification of the Kazakh people [1]. 

E.D. Suleimenova: «Identity – changes over time, it will be formed and restored. Any identity of nationality, civil, 
state, language, etc. changes socio-political situation, migratory processes, migration of peoples, national identity, 
relationships between nations, language necessity and individualism» [2, 6]. As you can see, if any kind of identity 
varies according to the circumstances of the society, it is quite possible that a “crisis of identity” will arise. In this 
case, a person cannot fully fit himself into any society. They are known to have an “inhibition”. For example, a Soviet 
citizen is now a citizen of Kazakhstan. It is impossible to feel immediately, as researchers say, first of all, that the 
society is psychologically unprovoked, and secondly, it is important to change the national consistency. 

There is one significant indicator of the recognition of Kazakhstani citizenship by the respondents in the ratio 
"state-civilian identity". It further indicates a person's involvement in civil society → state → to Kazakhstan.

Results and discussion
The question of the level of perception of civilian compatibility of repatriate Kazakhs in Kazakhstan can be clearly 

demonstrated in the following table by asking, "At what level do you consider yourself a citizen of Kazakhstan?"
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Table 1 Language identity and civil identity correlation of repatriate-Kazakh students’ (%)
Considers fully 34,6
Considers at considerably degree 7,0
Considers partly 34,7
Do not consider 2,0
Finds difficult to answer 11,9

The percentages show respondents consider themselves as citizens of the Republic of Kazakhstan – 34.6% and 
respondents consider themselves partly – 34.7%. Respondents who have a high level of language identity are also 
experiencing significant discrepancies in the issue of civil identity. The transformation of civic identity is a very 
complex and long-term process. For every citizen, the feeling of being a citizen of Kazakhstan is not the same as 
the recognition of the fact that, in most cases, individuals are perceived by their own understanding of civil identity. 
The complexity of the respondents is largely reflected in the answer to this question – 7%, I do not have the answer 
– 11.9%, and do not count –2%. 

Let's look at the indicators of repatriation of Kazakhs and local Kazakhs with respect to citizen satisfaction, Table 
2 below shows the indigenous citizen respondents' sense of citizenship.

Table 2 Indicator of the identity citizenship of local Kazakhs (%)
Considers fully 76,7 94,5
Considers at considerably degree 11,9 3,4
Considers partly 5,3 1,1
Do not consider 0,6 0,8
Finds difficult to answer 5,5 0,2

  
By these indicators, we can clearly see the pace of development of the optimal implementation of the civilian 

identity of Kazakh respondents. In addition, this is undoubtedly determined by the social, economic and political 
conditions of citizens' living within the state. Today, – 94.5 of the respondents consider themselves citizens of 
Kazakhstan. Moreover, partly consider – 1.1% and consider at considerably degree decreases to – 3.4% and indicates 
an increase in the level of civic identity among respondents.

1 The data in the table E.D. Suleimenova's article entitled "The Main Vector Civil Identity" // Dynamics of 
language situaion in Kazakhstan (Almaty, 2010).

Only the Kazakh people gained the opportunity to feel their "Kazakhhood" only after gaining independence. The 
Kazakh nation has demonstrated its independence, its culture and the state language all over the world. 

N.A. Nazarbayev: “Despite the multinational consciousness of others, they respect them according to how they 
represent themselves” [3, 280].

The significance of asking the next question to repatriate citizens with a low level of civil identity or a sense of 
citizenship of the Republic of Kazakhstan is increasing to determine the reason for this difference in the two tables.

Table 3 Correlation between Respondents' civil identity and sense of dependency on the state (%)
Kazakhstan citizen 52,5
 USSR citizen –
 CIS citizen  –
Russian citizen –
Another state citizen (your name) 21,8
Finds difficult to respond 24,8

– 52.5% of the respondents consider themselves Kazakhstan citizens, – 21.8% consider other state citizen, while 
– 24.8% respondents finds difficult to answer. The answers given in the table provide a clear picture of the crisis of 
civil identity. Based on this information, you can make the following conclusions:

– civil harmony is primarily related to the sense of the individual's involvement with the state; it is considered as 
a relationship with its own view of the situation in the society, connecting one's interests with one particular society 
and connecting itself to a particular society;

– the repatriate Kazakhs feel that the students are not able to fully feel themselves as citizens of Kazakhstan, 
because they do not have a uniform attitude towards them;
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– equal defiance of civil rights, in most cases, their low social conditions;
– they have not fully understood the current legal norms and norms of the Republic of Kazakhstan, the socio-

political and socio-economic situation of the society for active participation in the society;
– if passport information is needed to fully feel the citizenship of Kazakhstan, repatriate - Kazakhs' difficulty of 

obtaining citizenship and language barrier during their adaptation.
To get a quick look at repatriate-Kazakh students' views on civil-language and state language, the following 

questions were asked.
Whom do you consider to be your compatriots?
Do you agree that to know of the state language is a civilian debt of the population of Kazakhstan?
Did your national dignity accumulated because you did not know the language of your nation?
Have you ever been suffering for not knowing the Kazakh language?
Which of the state language-specific statements characteristic for you?
What languages do you need to know?

Table 4  Respondents' perception of compatriots (%)
Yes No Do not know

Kazakhstanis from any other ethnic group 32,7 65,3 2,0
Own compatriots who knows mother tongue 79,2 18,8 2,0
Own compatriots who even do not know mother tongue 14,6 83,2 2,0
 Those Who Distinguish My Religion 2,0 2,0 2,0

First of all, we can see –79.2% of my compatriots who speak their mother tongue, and I see their nationalities 
who do not know their native language – 83.2% do not consider compatriots, secondly, – 65.3% are not compatriots 
of other nationalities residing in Kazakhstan, – 32.7% of them and thirdly, the religious imbalance is only – 2%. 
Respondents, however, regard Kazakh compatriots as they know their native language.

Civic identity is directly related to civil law and state language. Civil identity is largely determined by the fact 
that respondents are related to the state language – one of the main symbols of the state. In Kazakhstan, the national 
ideology is replacing "Soviet" with "Kazakhstan". One of the indicators of civil harmony and impartiality in the new 
statehood is one of the language skills of the citizens of the country. Changing the attitude to the Kazakh language, the 
declared level of its development can be a sign that the Kazakh language gradually strengthens its social competence. 
Kazakh citizens want to harmonize themselves with the Kazakh language. The state language statement is one of the 
kinds of self-determination impartiality that is formulated with information on civil self-sufficiency [4, 104].

The state language is a language of special political-legal status, a language spread throughout the territory of 
the state in which it is located, the language introduced in the country, regardless of nationality of the country of 
education, the state of education in accordance with the "principles of language policy of the Republic of Kazakhstan" 
and a language that performs important social functions [5].

We would like to see the respondents' knowledge of the state language as a citizen debt by the table below.

Table 5 The attitude of respondents to the state language as a citizen's debt to the population of Kazakhstan (%)
I do not agree I agree Difficult to respond 
7,9 88,1 3,0

– 88.1% of the respondents agree that citizens of the Republic should know the Kazakh language, the knowledge 
of the language is a civic duty of the population of Kazakhstan, and – 7.9% disagree with this opinion. Knowledge of 
the state language, first of all, creates a firm belief in their future, and, secondly, helps to find a good job. Thirdly, if a 
person knows the language, his linguistic consciousness is so extensive and he has a lot of knowledge. Knowledge of 
the Kazakh language should be a public need for other nationalities of the republic. Did your national dignity fade for 
not knowing the language of your ethnicity? The following table shows % answers to the question.

Table 6 Influence of not knowing national language on National Dignity (%)
Never 75,2
Sometimes 5,0
Often 7,0
Always 6,0
Difficult to answer 7,0
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The data presented in the table show that – 75.2% of respondents do not know their national language as a result 
of ignorance of the national language. But occasionally –5%, often – 7%, and always – 6%  informs that such cases 
are encountered.

As it turned out, it is clear repatriates from foreign countries suffer often due to not knowing Russian language, 
have they ever suffered due to knowing the Kazakh language and received the following answers, which can be found 
in the following table.

Table 7 Difficulties with the not knowing Kazakh language (%)
Never 86,1
Sometimes 3,0
Often 2,0
Always 4,0%
Difficult to answer 7,0

– 86.1% respondents responded never to this question, – 5% responded sometimes, – 3% responded often, – 2% 
responded always, – 4% responded answered that it was difficult to answer.

Table 8 Which of the following statements about your state language are specific to you? (%)
№ Statements yes no
1 I try to use more Kazakh language 91,3 4,0
2 If someone speaks in Kazakh, I try to answer in Kazakh. 66,3 30,7
3 If someone speaks in Russian, I answer in Kazakh. 50,5 46,5
4 If someone speaks in Russian, I try to answer in Russian. 22,8 74,3
5 If someone speaks in Kazakh, I answer in Russian. 4,0 93,1
6  I do not like to speak Kazakh among those who do not speak Kazakh 22,8 74,3
7 I do not like to speak Russian among those who do not speak Russian 24,8 72,3
8 I feel uncomfortable when I speak Kazakh 5,0 92,1
9 I feel uncomfortable when I speak Russian 57,4 39,6
1 It is suitable to speak both Kazakh and Russian languages 5,9 91,1

Note: Statements in the table make it easier to mark the order in which the ordinal number was placed next to it.

According to the data presented in the table, – 91.3% responded I would like to try to use the Kazakh language 
more often, – 4% replied no, – 66.3% responded if someone speaks Kazakh, I speak Kazakh, – 30,7% replied no.

Depending on the responses of repatriates, they fully use the Kazakh language, as well as exchange views with 
each other in the language, such as the sustainability of linguistic visibility; in which the Kazakh language, including 
the Kazakh language, also had a chance to speak. In the presented data – 30.7% could be Russian or any other 
language because repatriate - Kazakh linguistic competence and language image were different. In our society, the 
Kazakh-Russian bilingualism is predominant. This idea is based on the fact that the following figures show that when 
I speak Russian, I speak in Kazakh – 50.5% responded yes, – 46.5% responded no, where – 46.5% of respondents 
have learned Russian, and they speak Russian for communication.

In addition, when respondents talk to me in Russian, I find that the discomfort is – 57.4%, while half of them are 
speaking in Russian – 39.6%. At first glance, these figures show that the level of Russian language competence of 
Kazakhs from abroad is higher than in the previous data. However, it is difficult to say that the bilingualism process of 
repatriate-Kazakh students' completely has come to an end, as it is suitable to speak both in the Russian and Kazakh 
languages, there are only – 5.9% respondents say yes, – 91.1% respondents say no. If they only speak Russian, and I 
try to answer in Russian – 22.8% respondents say yes, – 74.3% respondents say no. Thus, the choice of language in 
the communication is not the same as use indicator by students.

Table 9 The viewpoint of respondents needs to know the languages (%)
Agree Disagree Difficult to answer 

Kazakh language 97,0 2,0 1,0
Russian language 60,4 19,8 19,8
English language 82,2 5,9 11,9
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Chinese language 73,3 9,9 16,8
Arabic language 40,6 20,8 38,6
Turkish language 34,7 178 47,5
Other language 34,7 9,9 55,4

The conclusion
Respondents speak Kazakh as a high indicator of language compatibility. Repatriate - Kazakh students believe 

that they need to know other languages.
Thus, the repatriate-repatriate-Kazakh student who has a clear view of the state language has been fully aware that 

there is a diffusion phenomenon of civil cohesiveness compared to the high correlation of local civilian correlation 
(94.5%) with respect to the civil identity correlation of Kazakh students (34.6%). The low rates of repatriate-Kazakh 
students have not been fully developed and have been in line with the tendency to "not to have in quick Kazakhstan 
citizenship". Civil identity is not just a person's feelings of being a citizen of the state, but the process of identifying 
the young repatriate – Kazakhs. It shows they could not integrate without any difficulties to the new Kazakhstan 
society and its structure and other systems. 
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ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМЫ В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА

Резюме. В статье рассматриваются некоторые вопросы, актуальные для такого описания, а имен-
но: 1. интернационализмы как разновидность заимствований, 2. место интернационализмов в системе 
казахского языка, 3. семантическая адаптация гастрономической лексики в казахском языке. Анализ про-
водится с социолингвистической точки зрения.

Ключевые слова: заимствование, интернационализмы, заимствованные слова, иностранные слова, 
адаптация, гастрономическая лексика

На современном этапе широкомасштабного развития политических, экономических, научных, социаль-
ных и культурных отношений между государствами, значительного повышения уровня информационных 
технологий и обмена информацией в мировом масштабе, главенствующая роль в развитии лексики при-
надлежит английскому языку. 

Изменения, которые произошли в Казахстане в конце XX в., затронули все сферы жизни общества и, 
конечно, нашли отражение в языке.  В истории казахского языка отмечается несколько периодов интенсив-
ного взаимодействия с другими языками, что во многом определило тенденции развития казахского языка, 
повлияло на его лексическую систему и грамматический строй. В настоящее время наш язык переживает 
очередной этап активного иноязычного влияния (главным образом со стороны английского языка). Исто-
рия каждого иноязычного слова в принимающем языке уникальна: различны причины проникновения слов 
в чужой язык, темпы и качество их адаптации к другой языковой системе, не одинаков языковой статус лек-
сических единиц. Усиление взаимодействия языков при взрастающей роли культурных и экономических 
связей между народами приводит в образованию особого фонда интернациональных слов, имеющихся как 
в родственных, так и в не родственных  языках.

Нет еще достаточно четкого мнения о том, какие слова следует относить к интернациональным. Одни 
ученые считают, что у всех интернационализмов в разных языках должно быть одинаковое значение, дру-
гие же пологают, что обязателный признак интернационализмов – лишь внешнее сходство и общность 
происхождения. 

В современной лингвистической литературе проблеме интернациональной лексики уделяется все боль-
ше внимания. Это объясняется той неуклонно возрастающей ролью, которую играют международные сло-
ва в различных областях языковой деятельности, так или иначе связанных с процессами соприкосновения 
и противопоставления языков. 

Согласно общепринятой точке зрение, «интернационализмы» – это слова, совпадающие по своей внеш-
ней форме (с учетом закономерных соответствии звуков и графических единиц в конкретных языках), 
с полностью или частично совпадающим смыслом, выражающие понятия международного характера из 
области науки и техники, политики, культуры, искусства и функционирующие в разных, прежде всего не-
родственных (не менее чем в трех) языках [1, 197].

Оставляя в стороне анализ точек зрения по поводу соотношения интернационализмов и заимствований 
(ему посвящены многочисленные работы), отметим только, что разделяем мнение, согласно которому ин-
тернационализмы признаются частной разновидностью заимствований. Область заимствованной лексики 
включает в себя интернационализмы, т.е. понятие «заимствование» шире понятия «интернационализм», 
отличительным же свойством интернационализмов является их способность проникать в большое количе-
ство языков. Каждое интернациональное слово возникает в языке-реципиенте в результате контакта с язы-
ком-донором, следовательно, является заимствованным, однако не каждое заимствование можно назвать 
интернациональным.

К интернационизмам как частной разновидности заимствований может быть применена классификация 
Э.Хаугена: 1. Заимствованные слова (loanwords), которые подразделяются на собственно заимствования 
(pure loanwords – из иностранного языка заимствуется как значение, так и формальная оболочка слова)  и 
заимствования-гибриды (loanblends), т.е.слова-«миксты», состоящие частично из иностранных и частично 
из исконных адаптирующих элементов; 2.  Заимствования-сдвиги (loanshifts), которые подразделяются на 
расширения (extensions) и неосемантизмы (creations) в зависимости от того, используют ли они некоторую 
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комбинацию семантических компонентов, существовавшую в языке-реципиенте до заимствования, или 
образуют новую [4, 352-354].

Учитывая способы освоения формальной оболочки иноязычных слов, т.е. особенности фонетико-орфо-
граческой ассимиляции, среди заимствований, а значит и среди интернационализмов, логично выделить: 1. 
Трансплантанты (иначе – «иноязычные вкрапления», «варваризмы») употребляющиеся на письме в той же 
форме, что и в языке-источнике  (напр. roaming в польском языке – при произношении [англ. rouming]; 2. 
Транслитерованные слова (напр. в казахском языке попкорн  [англ. popcorn]; 3. Транскибированные слова.

Учитывая характер употребления в языке-реципиенте, интернационализмы (и заимствования вообще), 
можно представить как совокупность общенародной и необщенародной лексики (т.е. функционирующей 
в определенных социо- и биолектах). Например, для современного казахского языка общенародными яв-
ляются интернационализмы англоязычного происхождения  (типа джинсы). Общенародные интернаци-
онализмы немночисленны; в совремонном языке, которому свойствен «разнокультурный синкретизм», 
большинство интернационализмов-неглогизмов составляют необщенародные англицизмы, стилистически 
маркированные, например экономические, политические, компьютерные, гастрономические термины и 
язык СМИ: бартер, дилер, импичмент, истеблишмент, кластер, дамп, майонез, ток-шоу, диджей.  

Так, существование в каждом языке генетически разных пластов интернационализмов можно объяс-
нить процессами глобализации. В настоящее время главным «глобализатором» новейшего времени явля-
ются Соединенные Штаты, «коммуникативная империя», которая распологает наиболее мощной сетью 
mass media и поэтому способна «бомбардировать» на весь мир информационными потоками, вырабатыва-
емыми в ее недрах, навязывая своей культуры остальным.

Глобализация современной культуры происходящая параллельно с глобализацией науки, созданием 
мирового рынка товаров и другими подобными процессами, является, по сути, «американизацией. Вслед-
ствие «амероглобализации» глобальным становится английский язык, в результате чего происходит смена 
источника интернациональной лексики. 

Анализируя современные процессы глобализации, социологи отмечатют, что они ведут к смешению 
национальных традиции и возникновению гибридной мировой «массовой культуры», а также к унифи-
кации языка культурного общения, т.е. к формированию глобального языка. Термин «глобальный язык» 
впервые введен в лингвистический обиход английским ученым Дэвидом Кристалом [5]. Под термином 
«глобальный язык» понимается один из естественных мировых языков, получивший широкое распростра-
нение ввиду благоприятных общественно-исторических условий развития нации-носителя этого языка, 
который соответствует следующим требованиям: 1. Употребляется в качестве основного государственного 
в нескольких странах; 2. Используется в основных государственных институтах в тех странах, где он не 
является государственным; 3. Занимает приоритетное положение среди прочих иностранных языков при 
изучении в государственных учебных заведениях; 4. Отличается высокой степенью употребления при осу-
ществлении различных международных контактов. Всем требованиям глобального языка отвечает англий-
ский язык, распространению которого способствует также развитие Интернета.

Одной из характеристик английского языка, способствующих его глобальному распространению, явля-
ется насыщенность вокабуляра заимствованими из многих языков мира.

Особенность интернационализмов, как отмечает В.В. Акуленко, состоит в том что они «имеют двоякий 
статус: как единицы лексической системы каждого отдельного языка и как общие единицы всего языкового 
союза»; иначе говоря, интернационализмы сочетают в себе одновременно национальные и интернацио-
нальные  черты, выявляя свой интернациональный характер при синхронном сопоставлении с соответ-
ствующими аналогами в национальных [6, 63].

Процесс интернационализации затрагивает различные языковые уровни, прежде всего лексику, однако 
интернациональные элементы широко распространены также в словообразовании и фразеологии [7, 55].

Таким образом, интернациональные слова определяются по следующим признакам:
• они выражают понятия различных наук, техники, политики;
• они имеют один язык-источник;
• во всех языках, в которых они существуют, они имеют одно и то же значение, т.е. они интернациональ-

ны по значению;
• наряду с большим сходством интернациональных слов в разных языках, в каждом языке обнаружива-

ются  особенности их фонетической и морфологической формы, а также значения, обусловленные нацио-
нальной спецификой именно данного языка.

Соглашаясь с квалификацией лексических интернационализмов как межъязыкового словарного фонда, 
отметим, что освоение этого фонда в каждом из заимствующих языков имеет свои особенности. Как пра-
вило, интернациональные слова ассимилируются в заимствующих словах, но сам процесс ассимиляции 
протекает не однотипно и не столь легко, как может показаться. С одной стороны, возникает неизбежная 
необходимость приспособить новое слово к строю заимствующего языка, а с другой – проявляется созна-
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тельное стремление сохранить его тождество в контекстах на разных языках [7, 226].
Л.П. Крисын отмечает, что при изучении иноязычной лексики с социолингвистической точки зрения 

необходимо обращать внимание на различия в отношении к иноязычным словам, особенно новым. Боль-
шое значение имеют такие характеристики говорящих, как возраст, уровень образования, профессия. Л.П. 
Крысин считает, что существует зависимость между разными значениями этих характеристик и оценками 
иноязычной лексики:

Чем старше носитель языка, тем менее терпимо он относится к заимствованиям;
Чем выше уровень образования, тем легче происходит речевая адаптация новых заимствований;
Представители гуманитарных профессий более терпимы к иноязычной лексике, чем люди, професси-

онально не связаны с языком, с культурой, однако профессионал может не замечать иноязычности терми-
нов, обслуживающих его специальность, и отрицательно относиться к иноязычной терминологии в других 
сферах деятельности и общения [8].

В настоящее время мы наблюдаем огромный поток иноязычной лексики, проникающий в казахский 
язык. И это явление находит отражение в работах лингвистов. В статье «Иноязычное слово в контексте 
современной общественной жизни» Л.П. Крысин отмечает, что существует распределенность иноязычных 
слов по функциональным стилям и речевым жанрам. Наибольшее количество заимствованных слов на-
блюдается в газетных и журнальных статьях, посвященных спорту, искусству, моде, политики, а обиходная 
речь не испытывает сколько-нибудь заметного наплыва иноязычных слов [8, 158]. Достаточно самобытным 
и ярким явлением современной жизни стали рестораны и фаст-фуды, пользователями которых являются 
люди разных профессий и возрастов. Названия продуктов питания, т.е. тематическая группа «фрукты и 
овощи» – являются, по крайней мере, в настоящее время самой открытой для новых пополнений, и есть 
основания пологать, что она и далее будет значительно расширяться. Все более широкое распространение 
английского языка, иноязычных наименований, подкрепляемое навязчивой рекламой, облегчает и ускоряет 
процесс заимствования, способствуя их усвоению.

Неоднократно в лингвистической литературе и массовых периодических изданиях в последние годы 
поднимался вопрос об избыточности иноязычных элементов, проникающих в казахский язык. Нас интере-
сует социолингвистический аспект данного явления, восприимчивость носителей языка к заимствованиям. 
Какие иноязычные слова приобретают широкую популярность, становятся общеупотребительными,  какие 
не выходят за рамки той или иной социальной группы. В данной работе нами был проведен социолингви-
стический опрос, задача которого состояла в том, чтобы получить, по возможности, объективные данные, 
отражающие степень знакомства носителей языка с новейшими заимствованиями, которые не зарегистри-
рованы в словарях казахского языка. Анализ таких слов до настоящего времени не проводился. Именно 
анализ данной категории слов и входит в сферу наших интересов. В связи с этим стремление информантов 
к исчерпывающему ответу на все вопросы не являлось необходимым условием  полноценного участия в 
опросе.  Такие ответы, как «не слышал» или прочерк в той или иной графе, представлялись в той же мере 
информативными, как и положительные ответы.

При заполнении анкеты респондентов просили выполнить следующие условия: заполнять анкету на 
месте (10-15 минут), не пользоваться справочными пособиями, не консультироваться с другими инфор-
мантами. 

Испытуемым предлагалось выполнить следующие задания:
1. Указать знакомо или не знакомо представленное слово;
2. Указать используется или не используется предъявленное слово в собственной речи.
Слова предъявлялись изолированно, вне какого-либо контекста.
Анализ результатов первого задания дает возможность оценить исследуемые слова по параметру новиз-

ны. Второе задание имеет целью определить частоту употребления исследуемого корпуса заимствованных 
единиц носителями языка-реципиента.

Анкетирование проводилось в четырех регионах Казахстана, в городах Алматы, Кызылорда, Тараз, 
Атырау, Актобе, Павлодар, Астана, Семипалатинск. Первоначально опрос был проведен в Алматы (25 че-
ловек), что позволило выявить недостатки анкеты. В результате анкета была доработана и представлена 
жителям Кызылорда и Актобе и Павлодара. Количество информантов распределилось следующим обра-
зом: ЮКО – 83, ЗКО – 64, СКО – 36, ВКО – 34. Всего было опрошено более 230 человек. Первоначально 
для нашего исследования было отобрано 54 иноязычных слов, а это слишком большое количество слов для 
одной анкеты; поэтому сократили количество слов и предъявлены разным социальным группам: филоло-
ги, энергетики, экономисты, переводчики, учителя, журналисты, строители, математики, военнослужащие, 
историки, юристы и т.д. После анализа заполненных анкет для описания результатов опроса мы оставили 
34 иноязычных слов, которые в полной мере отражают общую картину освоения иностранных слов в речи 
рядовых носителей казахского языка. По половому признаку они распределились следующим образом: 
31,3% - мужчины, 67% - женщины.  В опросе приняли участие главным образом молодые люди. Результаты 
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опроса представлены в процентном соотношении.
Для определения степеней освоения иноязычных гастрономических слов в устной речи перечислим 

критерии, которые были использованы в эксперименте:
• если 0 – 3 % участников опроса дали утвердительный ответ на поставленный вопрос, то это нулевая 

степень освоения иноязычного слова;
• 4 – 25% - низкая степень освоения;
• 26 – 45% - средняя степень освоения;
• 46 – 70% - высокая степень освоения;
• 71 – 100% - наивысшая степень освоения.
Проанализировав анкеты, мы разделили все иноязычных слов на пять групп по степеням освоения их 

в речи рядовых носителей.
В первую группу вошли слова, имеющие нулевую степень освоения в устной речи: батат, пекан.
Вторая группа – это иноязычные слова, которые имеют низкую степень освоения в устной речи: аво-

кадо, артишок, брокколи, кольраби, кресс-салат, личи, мангостин, маракуйя, папайя, патиссон, помелло, 
порей, спаржа, тамарилло.

Третью группу составляют иноязычные слова, имеющие среднюю степень освоения в устной речи: 
грейпфрут, манго, лайм, күнжіт, кешью, інжір, редис.

В четвертую группу вошли иноязычные слова, которые имеют высокую степень освоения: баклажан, 
кокос, фундук, финик.

Пятую группу составляют иноязычные слова, имеющие наивысшую степень освоения в устной речи: 
апельсин, ананас, банан, киви, құрма, лимон, мандарин.

В таблице отображены результаты лингвосоциологического опроса. Иноязычные слова в таблице рас-
положены по степеням освоения, в внутри каждой степени освоения слова расположены по количеству 
употреблений от наименьшего к наибольшему, что позволяет увидеть более мелкие градации внутри сте-
пеней освоения. Это свидетельствует о том, что в речи вообще невозможно абсолютно четко провести 
линию, разграничивающую степени освоения иноязычных заимствований.

Слова Освоение гастрономической лексики в устной речи казахов
Семантическая
освоение ино-
язычных слов 
информантами
(%)

Употребление
иноязычных 
слов инфор-
мантами
в речи
(%)

Степень ос-
воения иноя-
зычных слов в 
устной речи

Восприятие 
иноязычных 
слов как «сво-
его»

Восприятие 
иноязычных 
слов как «сво-
его»

пекан 20,4 2,1 нулевая 0 нулевая
батат 25,2 3 нулевая 0 нулевая
тамарилло 15,2 5,7 низкая 0 нулевая
патиссон 32,6 8,3 низкая 1 нулевая
помелло 28,7 9,1 низкая 0 нулевая
артишок 27,8 9,6 низкая 1 нулевая
порей 23,9 10 низкая 0 нулевая
кольраби 27 10 низкая 0 нулевая
мангостин 21,7 10,4 низкая 0 нулевая
кресс-салат 36,1 10,4 низкая 0 нулевая
папайя 55,2 10,9 низкая 0 нулевая
маракуйя 43,5 13,9 низкая 0 нулевая
личи 37,8 14,8 низкая 0 нулевая
брокколи 46,5 15,7 низкая 0 нулевая
авокадо 61,7 16,5 низкая 0 нулевая
спаржа 45,2 17 низкая 0 нулевая
кешью 63,5 30,4 средняя 0 нулевая
лайм 71,3 32,2 средняя 0 нулевая
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күнжіт 78,3 35,2 средняя 43 средняя
грейпфрут 75,2 36,1 средняя 0 нулевая
манго 87 38,7 средняя 0 нулевая
інжір 69,6 39,2 средняя 53 высокая
редис 77 40 средняя 0 нулевая
финик 62,2 46,1 высокая 0 нулевая
фундук 85,2 50,9 высокая 0 нулевая
кокос 95,2 51,3 высокая 0 нулевая
баклажан 98,3 66,5 высокая 0 нулевая
киви 98,3 76 наивысшая 0 нулевая
ананас 99,6 80 наивысшая 1 нулевая
мандарин 98,3 82,9 наивысшая 0 нулевая
лимон 97 83,5 наивысшая 0 нулевая
құрма 98,7 85,1 наивысшая 55 высокая
апельсин 99,1 85,2 наивысшая 0 нулевая
банан 98,3 86,2 наивысшая 1 нулевая

В самом общем виде результаты анкетирования можно прокомментировать следующим образом. Пред-
ставленные иноязычные слова известны большинству информантов. Так, более 90 % опрошенных в реги-
онах Казахстана могут объяснить (а многие и употребляют в речи) такие иноязычные слова, как ананас, 
апельсин, баклажан, банан, киви, кокос, курма, мандарин. Затруднения вызвали такие заимствования, как 
артишок (в ЮКО – 55 % респондентов ответили, что не знают данное слово, а в СКО - 11%, в ВКО  - 21%, 
ЗКО – 50% соответственно), батат (в ЮКО – 63 % респондентов ответили, что не знают данное слово, а 
в СКО - 16%, в ВКО  - 25%, ЗКО – 44%), кольраби (в ЮКО – 60 % респондентов ответили, что не знают 
данное слово, а в СКО - 19%, в ВКО  - 12%, ЗКО – 41% соответственно), мангостин (в ЮКО – 56 % респон-
дентов ответили, что не знают данное слово, а в СКО - 14%, в ВКО  - 24%, ЗКО – 47% соответственно), 
патиссон (в ЮКО – 58 % респондентов ответили, что не знают данное слово, а в СКО - 12%, в ВКО  - 16%, 
ЗКО – 41%), пекан (в ЮКО – 64 % респондентов ответили, что не знают данное слово, а в СКО - 16%, в 
ВКО  - 29%, ЗКО – 47%), помело (в ЮКО – 58 % респондентов ответили, что не знают данное слово, а в 
СКО - 11%, в ВКО  - 23%, ЗКО – 42% соответственно), тамарилло (в ЮКО – 70 % респондентов ответили, 
что не знают данное слово, а в СКО - 21%, в ВКО  - 28%, ЗКО – 48%). Промежуточную позицию занимают 
слова грейпфрут, кешью, кунжут, лайм, манго, редис, инжир и некоторые другие.

Сравнительный анализ результатов опроса показывает общие тенденции в сфере укоренения заимство-
ванной лексики, т. е. одни и те же иноязычные лексики становятся общеизвестными и входят в речь жите-
лей регионов Казахстана. Некоторые иноязычные лексики такие как, кешью, пекан, тамарилло, мангостин, 
брокколи классифицировалось и как фрукты, и как  сухофрукты, и отмечалось в графе «овощи».

Полученные в ходе анкетирования результаты позволяют выявить основные тенденции в данной обла-
сти, но не являются исчерпывающими. В дальнейшем предполагается расширить аудиторию опрашивае-
мых за счет респондентов разных возрастных групп, а также опросить, по возможности, жителей разных 
регионов Казахстана. 
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этим, эффективная интеграция веб-квестов в процесс изучения иностранного языка 

возможна в тех случаях, когда веб-задачи: 

• является творческим заданием, завершающим изучение темы; 

сопровождается словарным запасом и упражнениями по грамматике на основе языковых 

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

таких упражнений может предшествовать работе над задачей или может выполняться 

параллельно с ней. 

Заключение. Следовательно, в квест-технологии как современной образовательной 

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

обеспечит удачливость реализацию образовательных Стандартов и достижения 

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

или созданием личного квест-проектом постигает реальные процессы, проживает 

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

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

передавать, 

сравнивать и на основе сравнения синтезировать новую информацию. 

Выполняя квест и создавая свой собственный продукт, обучающийся учится 

формулировать проблему, планировать свою деятельность, критически мыслить, решать 

сложные проблемы, взвешивать альтернативные мнения, самостоятельно принимать 

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

проведения образовательного квеста влияет множество факторов, однако если этап 

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

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

способ взаимодействия с учениками, однако все чаще педагоги современной школы 

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

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

методами обучения, которые дадут хороший результат. 
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 Аңдатпа 

Мақалада ағылшын тілі сабағында мәдениетаралық құзыреттілікті қалыптастыру 

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

ерекшеліктерімен анықталды. Мәдени компонентті қамтитын сенімді дереккөздерді 

зерттеуге ерекше назар аударылды. Оқушылардың мәдениаралық коммуникативті 

құзыреттілігін қалыптастыру мәселесін қарастыра отырып, бұл құзыреттіліктің мәні және 

оның жалпы білім беретін мектепке қатысты өзектілігі зерттеліп, коммуникативті 

құзыреттіліктің қалыптасуы талданды. Автор бұл құралдардың үлкен лингводидактикалық 

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

нақты тілдік ортаға енуіне ықпал ететіндігін атап өтті. 

 Түйін сөздер: әдіснамалық принциптер, мәдениетаралық құзыреттілікті қалыптастыру, 

мәдениетаралық қарым-қатынас, шет тілдік құзыреттілік, лингвомәдени құзыреттілік. 
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МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ 

ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА» 

 

 Аннотация  

 В статье рассматривается проблема формирования межкультурной компетенции на 

уроках английского языка. Это определялось общим понятием «межкультурная 

компетенция» и ее признаками. Особое внимание уделяется изучению достоверных 

источников, содержащих культурную составляющую. Рассматривая проблему формирования 

межкультурной коммуникативной компетенции учеников, исследуется сущность данной 

компетенции и ее актуальность применительно к общеобразовательной школе, выявляя 

формирование коммуникативной компетенции. Автор отмечает, что данные средства 

обладают большим лингводидактическим потенциалом, способствуют интенсификации 

процесса обучения иноязычному общению и погружению учащихся в реальную языковую 

среду. 

Ключевые слова: методические принципы, формирование межкультурной 

компетенции, межкультурная коммуникация, иноязычная компетенция, 

лингвокультурологическая компетенция. 
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«LINGUODIDACTIC BASIS FOR THE FORMATION OF INTERCULTURAL 

COMPETENCE OF STUDENTS IN THE PROCESS OF TEACHING ENGLISH» 

 

Abstract 

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

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

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

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

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

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

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

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

communication, foreign language competence, linguocultural competence. 

 

Кіріспе. Қазіргі әлемде адамдар басқа мәдениеттердің өкілдерімен ынтымақтастық 

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

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

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

ерекшеліктерді құрметтеуге, түсінуге және қабылдауға негізделуі керек. Шетел тілдерін 

оқытудағы мәдениетаралық тәсілдің негізінде дәл осы тезис жатыр. 

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

мәдениеттің құзыреттілігін қалыптастыруға аударылуы керек, бұл оқытылып жатқан тілдегі 

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

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

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

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

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

мәдени ерекшеліктерін зерттеумен тікелей байланыстыра оқыту қажет.  

Негізі білім берудің бастапқы кезеңінде қаланған мәдениетаралық құзыреттіліктің 

жоғары деңгейі мектеп оқушыларына болашақта қазіргі қоғамға ойдағыдай бейімделуге 

мүмкіндік береді. Сондықтан бастауыш сынып мұғалімінің алдында оқушыларға оқу 

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

мәдениетіне құрметпен қарауға үйрету, сонымен қатар қарқынды дамып жатқан әлемде 

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

Шетел тілін оқытуда лингвомәдени құзыреттілік маңызды рөл атқарады, оны 

қалыптастыру үшін ана тілі мен оқытылып жатқан тіл елінің мәдениеті арасындағы 

ұқсастықтар мен айырмашылықтарды түсіну қажет. Оқушылар медиа-файлдардан көптеген 

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

процесінде мәдени фактілерді түсінбеуге байланысты проблемалар туындайды. Қалыптасқан 

лингвомәдени құзыреттілік студенттерге тілдік және мәдени кедергілерді жеңуге мүмкіндік 

береді. 

Лингвомәдени тәсіл шетел тілін лингводидактиканың антропоцентристік бағыты 

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

- мәдени мағыналардың көріністерін түсіндіру қабілеттерін қалыптастыру; 

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

дағдыларды қалыптастыру; 

- мәдениетаралық өзара әрекеттестікке қабілетті тілдік тұлғаны тәрбиелеу. 

Мақсаттарға сүйене отырып, лингвомәдени құзыреттілікті тілде көрінетін мәдениет 

туралы жүйелік білімдер жиынтығы, тілдік және экстралингвистикалық фактілерді 

түсіндіруге дайындық, сондай-ақ оқытылып жатқан тіліндегі елдің этномәдени 

құндылықтарымен танысу кезінде аналитикалық және коммуникативті дағдылар ретінде 

анықтауға болады. 

Аудиомәтінге негізделген қалыптасқан лингвомәдени құзыреттілік студенттердің 

қарым-қатынас қабілетін болжайды, ол мыналарға негізделеді: 

- этникалық мәдени семантикасы бар лексикалық бірліктерді білу туралы; 

- оқылатын тіл елінің мәдениетіне тән арнайы мінез-құлықты білу туралы; 



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

251 

- басқа лингвомәдени бірлестік өкілдерімен өзара әрекеттестік орнатуға қажетті білімді 

пайдалану мүмкіндігі туралы. 

Студенттердің лингвомәдени құзыреттілігін қалыптастыру жеке лингвистикалық 

фактілерді зерттеуден басталып, лингвомәдени құбылыстарды: образдарды, стереотиптерді 

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

оқытылатын тілдегі елдің мәдени болмысын ашатын белгілер жүйесі түрінде ұсынылады. 

Лингвомәдени құзыреттіліктің құрылымына мыналар кіреді: 

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

- оқылатын тілдегі елдің ұлттық мәдениеті туралы білім жиынтығы; 

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

Әдістеме. Мәдени құзыреттілікті дамытуға бағытталған мәдениетаралық оқытуға 

қызығушылық танытқан табысты қарым-қатынасқа әрдайым үлкен мән беріледі. 

Мәдениетаралық оқыту деп басқа мәдениеттер өкілдерінің мінез-құлқындағы бөтендік 

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

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

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

қабілеттерді қабылдау және бекіту үшін қолданылатын бірқатар кезеңдерді қамтиды: 

- адамның жеке тұлғаларының мінез-құлық мәдениетінің ерекшеліктерін білуі; 

- төл мәдениеттің өзіндік ерекшеліктерін білу; 

- мәдениеттің рөлі мен олардың коммуникативтік өзара әрекеттесу үдерісіндегі 

факторлары туралы хабардар болу [3., 12]. 

Соңғы кезде олар көбінесе әлеуметтік-мәдени және мәдениетаралық құзыреттіліктердің 

арасындағы айырмашылықты көре алмайды. Көптеген зерттеушілер осы құзыреттер 

арасындағы теңдік белгіні қолдануға қарсы. 

Әлеуметтік-мәдени құзыреттілік - бұл адамның оқылатын тіл елін тануының 

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

лингвомәдениеттің жалпы және спецификалық ерекшеліктерін танумен тығыз байланысты. 

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

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

тереңдей түсуде. 

Бірақ тек мәдениетаралық қарым-қатынас адамға мәдениетаралық құзыреттілікке ие 

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

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

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

тануға тырысады [3., 13]. 

Қазіргі заманғы ғалымдар жоғары сынып оқушыларының мәдениаралық құзыреттілігін 

дамытуға ықпал ететін келесі педагогикалық шарттарды анықтайды: 

1. интегративті әдісті қолдану; 

2. мәдениетаралық құзыреттілікті қалыптастыруда диалогтық тәсілді қолдану; 

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

Бұл кезеңде мәдениетаралық құзыреттілікті қалыптастыру моделіне де назар аударған 

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

проблемалық мәдени міндеттердің басымдығы, мәдени өзгергіштік, бастамашылдық, 

дербестілік, көрнекілік пен саналылық. 

Жоғарыда аталған үлгіні пайдалану кезіндегі негізгі жұмыс формалары: 

 фронтальды; 

 жұптық; 

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

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

хабарламалар, әңгімелер мен диспуттар. 

Мәдениетаралық құзыреттілікті қалыптастыру барысында келесі оқу құралдары 

қолданылады: 

 лингвистикалық және аймақтық сөздіктер; 

 аутентикалық мәтіндер; 

 аудио-видео материалдар; 

 тапсырмалары бар карточкалар; 

 сөзжұмбақтар; 

 техникалық оқу құралдары; 

 журналдар мен газеттер. 

Сонымен бірге мұғалімнің бірінші кезектегі міндеті - мектеп оқушылары шет тілі 

сабағында білім беру қызметі процесінде мәдениетаралық құзыреттіліктің негізі болып 

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

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

шығатыны, осындай жағдайда ғана студенттер басқа мәдениет өкілдерінің дүниетанымының 

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

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

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

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

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

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

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

мүмкіндік береді. 

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

анықтайтын және орта мектептерде шет тілдерін оқытудың білім беру әлеуетін ашатын 

маңызды принциптер» мыналар болып табылады: 

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

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

ескере отырып, оқу процесінің құрылысын қамтамасыз ететін мәдени сәйкестік; 

- проблемалық мәдени зерттеулердің үстемдігі, соның негізінде балалар мәдени 

ақпаратты таңдауды, жіктеуді, қорытындылауды және түсіндіруді үйренеді; сөйлеудегі 

мінез-құлық сабақтарын жергілікті және зерттелген мәдениеттердің этикет нормаларына 

сәйкес меңгеру; 

- мәдени бағдарламаны дайындауда оны қолдану үшін мәдени материалды зерделеуді, 

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

зерттеуді көздейтін мәдениеттер диалогы; 

- студенттерге зерттелетін елдердегі мәдениеттер типінің алуан түрлілігімен танысуға 

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

шет тілі болсын; 

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

бұған қарамастан олардың әрқайсысы мәдениаралық оқытудың мәдени компонентінің 

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

оқушылары арасында мәдениаралық құзыреттілікті дамыту барысында «Шетел тілі» пәнінің 

білім беру әлеуетін қалыптастыру мақсатында құрылған әдістемелік база ретінде 

қарастыруға болатындығын дәлелдеуге мүмкіндік береді. 

Саналылық, бастамашылдық, дербестік және көрнекіліктің жалпы дидактикалық 

принциптері зерттелетін материалды түсінуді, алынған дағдылар мен білімдерді қолдана 

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

міндеттерге өз пікірін білдіре отырып қолдана білу.  

Оқу процесінің тиімділігі көп жағдайда мұғалімнің қажетті оқу құралын, яғни 

елтанымдық және лингвистикалық материалды таңдау қабілеті мен құзыреттілігіне 

байланысты. Сабаққа дайындық кезінде білім беру саласында жарық көрген лингвистикалық 

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

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

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

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

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

туралы көптеген өзекті және қызықты материалдар, көптеген иллюстрациялар, нақты 

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

ағылшын тілінің кез-келген оқулықтарына тамаша қосымша етеді. 

Тілдік және мәдени сипаттағы мәтінмен жұмыс студенттер үшін сөзсіз мағыналы 

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

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

кездесетін географиялық объектілердің картасында орналасуы, материалдың қысқаша 

мазмұны, мәтінге олардың дұрыс болуы тұрғысынан жатқызылуы мүмкін бірқатар 

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

тестілеу түрлері. Тапсырмаларды орындау қысқа уақытты қамтиды және тең жағдайда 

жұмыс істейтін сыныптағы барлық оқушыларды бағалауға мүмкіндік береді. Кейде мәтіннің 

күрделілік деңгейіне және сабақтың мақсатына байланысты бақылаудың стандартты және 

стандартты емес түрлерін біріктіруге болады. 

Мәдениетаралық құзыреттілікті қалыптастырудың бірінші педагогикалық критерийі - 

шет тілін оқытудың интегративті тәсілі. 

Шетел тілі сабақтарында интеграция тұжырымдамасы бүгінде өте танымал. Біріншіден, 

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

оқушыларының әлемнің толыққанды бейнесін түсінуіне байланысты болса, қазіргі кезде оқу 

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

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

интеграцияланған оқытуды ұстану қажет. 

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

ала анықталған, сондықтан тұлғаның интегралды дамуы мен өзіндік дамуын қамтамасыз 

ететін белгілі бір оқыту модельдерін іздеуге үлкен назар аудару қажет. 

Үшіншіден, білім беру процесінің интеграцияланған түрде құрылуы әлдеқайда 

технологиялық мүмкіндіктерді қамтиды. Әр түрлі деңгейлердегі білімнің үйлесімділігі мен 

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

сипаттамалар интегративті білім беру үдерісімен тығыз байланысты. Мысалы, сабақ 

барысында туындаған проблемалық жағдайлар немесе эмоционалды-психологиялық 

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

білім беру технологияларын, олардың тиімділігі туралы сабақтарда дәлел болған жағдайда 

қолдануға  болады [4., 18-22]. 

Нәтиже. Зерттеу барысында осы мәселе туралы түсінігімізді білдіріп, мәдениетаралық 

құзыреттілікті қалыптастыру принциптерін айқындауды жөн көрдік. 

Бұл принциптерге мыналар жатады: мәдениеттер диалогы принципі, проблемалық 

тапсырмалардың үстемдік ету принципі, билингвиалды оқыту принципі, мәдени өзгергіштік 

принципі. Әр принциптің мазмұнын толығырақ қарастырайық. 

1. Мәдениеттер диалогының принципі. Бұл принципті тікелей сипаттауға көшпестен 

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

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

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

өзара байыту мәселесіне арналған философиялық еңбектерді талдау негізінде, бірқатар 

зерттеушілер «мәдениеттер диалогы» қазіргі көпмәдениетті қоғамдастықтардағы 

мәдениеттер арасындағы қатынастар философиясы деп тұжырымдайды. Қазіргі 

көпмәдениетті қоғамдастықта дамып келе жатқан мәдени дискриминация және мәдени 

агрессия, мәдениеттер диалогы миф екенін және ешқандай жағдайда коммуникациялық 

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

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

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

мақсаттарының бірі ретінде әрекет етуі керек. 

2. Проблемалық мәдениеттанымдық міндеттердің басымдық принципі. 

Мәдениетаралық құзыреттілікті қалыптастыру процесі студенттер тек оқылатын материалды 

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

қалыптастыру және үнемі жоғарылату стратегияларын игергенде ғана тиімді болады. Бұл 

стратегиялар кез-келген басқа мәдениетті зерттеуде немесе оның өкілдерімен байланыста 

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

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

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

мәдениетті білім берудің осындай моделін құруға бағытталған, оның негізінде студенттер 

біртіндеп күрделене түскен мәдениеттану мәселелерін шешу барысында: 

 мәденитанымдық ақпаратты жинау, жүйелеу, жалпылау және түсіндіру; 

 мәденитанымдық іздеу стратегияларын және мәдениеттерді түсіндіру әдістерін игеру; 

 мәдениеттер мен өркениеттердің бірлесіп зерттелген түрлерінде және онымен 

байланысты коммуникативті нормаларда, мүлдем таныс емес мәдени қауымдастықтардағы  

әлеуметтік-мәдени іздеу стратегияларында, қазіргі мәдениаралық қарым-қатынас 

жағдайында адамдармен өзара әрекеттесудің мәдени тұрғыдан қолайлы формаларын таңдау 

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

әлеуметтік-мәдени коммуникативті тығырықтан, туындаған жағдайлардан шығу жолдарын 

іздеуде. 

 мәдениеттердегі ерекше айырмашылықтар туралы ғана емес, олардың жалпы 

планетарлық мағынадағы жалпы ерекшеліктері, қазіргі көпөлшемді көпмәдени әлемнің 

планетарлық өзегі туралы идеяларды қалыптастыру және тереңдету; 

 өз бетінше мәдени білім алу стратегияларын меңгеру; 

 мәдени зерттеулер мен коммуникативті-танымдық сипаттағы шығармашылық 

жұмыстарға қатысу. 

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

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

алмады. Кейбіреулер тек қана шет тілін қолдану шетел тілінің коммуникативті 

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

сабағында ана тілін орынды пайдалануға шақырады. 

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

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

оқытудың төрт аспектісі бір уақытта жүзеге асырылатындығымен байланысты: 

 оқыту (танысу және бірге зерттелген мәдениеттердің кейбір құбылыстары мен 

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

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

ерекшеліктері туралы хабардарлықты қалыптастыру; мәдени ақпараттардың әр түрлі 

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

отансүйгіштігін, басқа елдер мен мәдениеттердің өкілдеріне деген эмпатиясын 

қалыптастыру, әр мәдениетті өзіндік құндылықтар жүйесі тұрғысынан қарастыру және 

бағалау қажет екенін түсіну); 

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

мәдениеті туралы білім алу); 

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

салаларда шет тілінде мәдениетаралық коммуникацияға қатысуға мүмкіндік беретін, 

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

қоғамдастықтардағы адамдардың мәдениетін, стилін және өмір салтын талқылау кезінде 

ШТ-да пікірталас коммуникациясы этикасының негіздерін үйрету). 

 Ана тілін қолдана алмау зерттеліп жатқан фактілер мен мәдениет реалияларын 

түсінбеушілікке, толық түсінбеуіне, жалған түсінікке әкелуі мүмкін. 

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

және ол шет тілді елдегі зерттелген мәдени қоғамдастықтың мәдени әртүрлілігі туралы 

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

тілдеріне арналған бағдарламалардың әлеуметтік-мәдени мазмұнын жасауда және білім беру 

мақсатында мәдениеттану материалдарын таңдауда кездеседі. Бұл принциптің басты бағыты 

студенттерді мәдениеттің әр нақты түріне арналған мәдениет түрлерінің нұсқаларымен 

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

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

үндістер, Тынық мұхит аралдарынан қоныс аударушылар және басқа этникалық топтар 

мәдениеті бола алады. 

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

оқытылатын тілдегі елдің көпмәдениеттілігін зерттегенде, білім алушылар өз елдеріндегі 

мәдениеттің әр зерттелген аспектісі үшін мәдени әртүрлілік туралы ұқсас мәліметтермен 

танысуы керек деп тұжырымдады. 

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

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

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

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

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

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

рөлін, маңыздылығы мен жауапкершілігін сезіне отырып, өздерінің планеталық ойлау 

қабілетін дамытады. 

5. Мәдени оппозиция принципі. Бірқатар зерттеулерде ғалымдар студенттердің 

зерттелген мәдени құбылысын толық түсіну үшін мәдени қақтығыс туралы ақпаратты немесе 

мәдени қақтығысты қамтитын ақпаратты пайдалану қажеттілігі туралы мәселе көтерді. Бұл 

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

нормалар жүйесіндегі айырмашылықты білдіреді. Мәдениеттер тоғысындағы құбылысты 

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

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

принципінде көрініс тапты: бір мәдениетті толық түсіну оны басқа мәдениетпен 

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

тілдерін оқыту әдістемесіне ауысып, шет тілін пән ретінде ерекшеліктерін көрсететін 

оқытылатын тіл елінің мәдениетін оқытудың әдіснамалық принципіне айналды. 

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

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

мәдени қақтығыс жағдайларында өзекті болатындығын дәлелдеді. Әйтпесе, бұл аспект 

адамға көрінбейтін болады 
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Шет тілдеріндегі оқытудың әлеуметтік-мәдени компонентінің мазмұнын таңдау 

критерийлеріне арналған бірқатар әдістемелік жұмыстарда авторлар критерийлердің бірі 

ретінде отандық пен зерттелетін мәдениеттің арасындағы «айырмашылықтарды» немесе 

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

сондай-ақ мәдени қақтығыстардан шығу дағдыларын қалыптастыру, бұл қақтығыстарды 

зерттемей және студенттерді шарасыз мәдени қақтығыстар жағдайына әкелместен мүмкін 

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

мәдениетаралық құзыреттілікті қалыптастырудың негізгі әдіснамалық принциптерінің бірі 

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

тілдеріне арналған бағдарламалардың әлеуметтік-мәдени мазмұнын жасауда және білім беру 

мақсатында мәдениеттану материалдарын таңдауда кездеседі. Оның басты бағыты – 

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

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

Осы материал негізінде студенттер проблемалық тапсырмалар арқылы, олардың жиынтығы 

бойынша мәдениаралық құзыреттілікті құрайтын дағдыларды қалыптастыра алады. 

Белгілі бір мағынада біз ұсынған мәдени оппозиция принципі мәдени өзгергіштік 

принципін нақтылайды және толықтырады. 

Әр түрлі мәдени топтар туралы материалды таңдау ғана емес (талқыланған 

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

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

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

258]. 

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

нақты мәдениаралық қатынас жағдайында шет тілін қолдануға даярлау. Лингвистер мен 

әлеуметтанушылар мұны оқылатын тілдің елі туралы мәдени білімінсіз және 

мәдениетаралық қарым-қатынас ерекшеліктерін білмейінше жүзеге асыру мүмкін емес деген 

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

мәдениетаралық коммуникативті құзыреттілікті қалыптастыруға ықпал етеді. 

Мәдениетаралық құзыреттілік дегеніміз - білімге және мәдениаралық коммуникацияны 

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

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

білік және дағдылардың жиынтығы, оның көмегімен жеке тұлға басқа мәдениеттердің 

өкілдерімен сөйлесе алады. 

Сонымен қатар, оқылатын тіл елдерінің мәдениеті мен тарихын білу мектеп 

оқушыларының жалпы эрудициясын дамытуға ықпал етеді, өйткені шет тілін 

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

ой-өрістерін кеңейтеді. 

Мәдениетаралық құзыреттіліктің негізгі белгілері - бұл коммуникативті құралдар мен 

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

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

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

этникалық стереотиптерді жеңу мүмкіндігі жатады. 

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

коммуникативті дағдыларды меңгеріп қана қоймай, оқылатын тіл елінің мәдениетімен 

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

тұрғындарының коммуникативті мінез-құлық ерекшеліктерін түсінуге үйренуі керек. 

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

тұжырымдамасын түсіндіру. Мәдениеттердің сындарлы диалогының кілті келесі мәдени 

функциялар: әлеуметтену және мәдениеттендіру болып табылады. Әлеуметтену қоғамның 
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негізгі мәдени білімінің минимумының дамуын білдіреді, ал мәдениеттендіру «мәдени 

мұралармен танысу және басқа мәдениеттердің элементтерін сіңіру» деп түсіндіріледі.  

Мәдениеттер диалогы ана тілінің мәдени білімдері негізінде жүргізілуі керек екенін 

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

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

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

туралы білімді ескерусіз жүзеге асырыла алмайды деген қорытынды жасауға болады. 

Мәдениетаралық құзыреттіліктің қалыптасуына ықпал ететін мәдени аспектілерге, 

әдетте, тілде бар лингвистикалық реалий тұжырымдамасын бейнелейтін сөздік қорын 

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

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

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

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

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

болмайды. 

Мәдениетаралық құзыреттілікті қалыптастырудың негізгі құралдарының бірі - 

аутентикалық материалдар, яғни «ана тілінде сөйлеушілердің нақты жағдайларда пайдалану 

үшін ана тілде сөйлеушілерге арнап жасаған түпнұсқа мәтіндер». 

Мәдени компонентті аутентикалыққа жатқызуға болатын келесі дереккөздерінен табуға 

болады: 

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

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

сөйлейтіндердің немесе ұлттық костюмдердің киім стилінің ерекшеліктерімен таныстыру 

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

ұсынуға болады; 

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

тауар белгілері, бланкілер, мәзірлер, хабарландырулар); 

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

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

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

көмектеседі; 

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

оқу жалпы сөйлеу тілінің дамуына ықпал етеді. Мәдениетаралық құзыреттілікті дамыту 

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

тілдің фондық лексикасын зерттеуде қолданыла алады; 

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

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

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

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

ретінде әрекет етеді. 

Аутентикалық материалдармен жұмыс тиімді болу үшін әдіскерлер жасаған жалпы 

дидактикалық оқу талаптарын орындау қажет. Ең алдымен, қалыптастыру процесінде 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

шетелдік және отандық зерттеушілердің бұл терминдерге әр түрлі қарайтындығына, оларды 

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

Тілдік-мәдени тәсілді қолдану шығармашылық сипаттағы міндеттерді қамтиды, олар 

оқушыларға сөйлеу интенциясының пайда болуына жағдай жасауға, олардың сөйлеу 

әрекетін нақты жағдайларға жақындатуға мүмкіндік береді. Мұның бәрі жалпы адамзаттық 

құндылықтарға берілген, өз халқының және басқа елдердің халықтарының мәдени 

мұраларының байлығын бойына сіңірген, өзара түсіністікке ұмтылған, тұлғааралық 

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

69]. 

Ағымдағы жағдайға байланысты шет тілін оқу барысында оқушылардың мәдениет 

аралық кұзіреттіліктерін қалыптастыру әдістемесін әзірлеу қажеттілігі туындайды.  

Теориялық және практикалық деңгейлерде тиісті әдістеменің жасалуы орта және 

арнайы мамандандырылған мектеп оқушыларының нормативтік құжаттарда баяндалған шет 

тілін білу деңгейіне қойылатын талаптар мен олардың мәдениеттер арасындағы нақты 

қарым-қатынасқа қатысу қабілетінің жеткіліксіз қалыптасуы арасындағы талаптардың 

қарама-қайшылығын жоюға мүмкіндік береді. 
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ШЕТЕЛ ТІЛДЕРІН ОҚЫТУДА ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ ЖӘНЕ ЖИЫНТЫҚ 

БАҒАЛАУДЫ ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ 

 

 Аңдатпа 

Мақала шет тілін оқытуда жаңа тиімді әдістерін зерттеу мәселесіне арналған. Бүгінгі 

таңда білім алушының тұлғалық дамуына бағытталған жаңа бағалау технологияларын 

күнделікті оқу процесіне енгізудің және оларды оңтайлы қолдану арқылы танымдық 

белсенділікті арттыру жолдары қарастырылады. Қазіргі заманауи білім беру саласына 

жаңалық енгізу, дүниежүзілік озық тәжірибелерге сүйеніп білім беру мен бағалаудың 

тиімділігін арттыру білім беру процесін айтарлықтай өзгертетін, жетілдіретін немесе 

жаңарта алатын педагогикалық тың тақырып болып келеді. Сонымен қатар, жоғарғы оқу 

орын базасында бағалалаудың бұл түрлерін пайдаланудағы тиімділігін, бағаның нақты бір 

білім алушыға, оның білім мазмұнын меңгерудегі кемшіліктері мен тиімділігін анықтау 

қажет. Алдағы уақытта осы бағыт бойынша жоғарғы оқу орындарында жаңа бағалау 

технологиясына бейімделген білім беру процесінде бағалаудың жаңа формалары мен 

әдістерін пайдалану мен дүниежүзілік білім беру кеңістігіне бағалаудың жаңа 

технологиялық жүйесіне сәйкестендірудің жолдарын қарастырып, осы аталған бағалау 

жүйесіне түбегейлі көшу жолдарын зерттеу қажет. 

Кілт сөздер: бағалау, критериалды бағалау, қалыптастырушы және жиынтық 

бағалау, білім берудегі жаңа технология, шет тілі. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОРМАТИВНОГО И 

СУММАТИВНОГО ОЦЕНИВАНИЯ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

 

 Аннотация 

Статья посвящена изучению новых эффективных методик обучения иностранному 

языку. Сегодня рассматриваются пути повышения познавательной активности за счет 

внедрения новых технологий оценивания в повседневный процесс обучения и их 

оптимального использования, направленного на личностное развитие учащегося . 

Инновации в современном образовании, повышение эффективности обучения и 

оценивание на основе лучших мировых практик - новая педагогическая тема, способная 

существенно изменить, улучшить или обновить образовательный процесс. Также 

необходимо определить эффективность использования данных видов оценивания исходя 

из вуза, недостатков и эффективности оценивания для конкретного студента, его владения 

содержанием обучения. В будущем необходимо рассмотреть пути использования новых 

форм и методов оценивания в образовательном процессе, адаптированных к новой 

технологии оценивания в высшем образовании, и привести их в соответствие с новой 

технологической системой оценивания в мировом образовательном пространстве. 

Ключевые слова: оценивание, критериальное оценивание, формативное и 

суммативное оценивание, новые технологии в обучении, иностранный язык. 

 

Kairanov M.A. 1 Dosanova A.М. 2 

1 2KazNU named after Al-Farabi 
1Master Degree 2 course of speciality 7M01704 - Foreign language : two foreign 

languages 
2Scientific advisor., PhD Doctor 

 

EFFICIENCY USE OF FORMATIVE AND SUMMATIVE ASSESSMENT IN 

FOREIGN LАПGUАGЕ TEACHING 

 

Abstract 
The article is devoted to the study of new effective methods of teaching a foreign language. 

Today they consider ways to increase cognitive activity at the expense of the introduction of new 

technologies in the daily process of training and their optimal use, aimed at the personal 

development of the student. Innovation in modern education, increasing the effectiveness of 

training and evaluation of the basis of the best world practice - a new pedagogical topic, able to 

change, improve or update the educational process. It is also necessary to determine the 

effectiveness of the use of these types of assessment, leaving the university, the shortcomings 

and the effectiveness of the assessment for a particular student, his authority over the content of 

training. In the future, it is necessary to consider the ways of using new forms and methods of 

assessment in the educational process, adapted to new technologies of assessment in higher 

education and to bring them into line with the new system of assessment of technology. 

Key words: assessment, criteria-based assessment, formative and summative assessment, 

new technologies in teaching, foreign language. 

 

Кіріспе. Оқу үлгерімін дәл бағалау мәселесі білім беру жүйесіндегі негізгілердің бірі 

болып табылады. Сондықтан бағалау процесі қазіргі кездегі оқыту мен білім берудің 

маңызды элементтерінің бірі болып табылады. Бүгінгі таңда білім беру сапасын жақсарту 

үшін бағалаудың жаңа нысандары жасалуда. Ол үшін оқу процесін басқарудың тиімділігін 

дұрыс бағалау маңызды. Ағымдағы бағалау икемді, көп инструменталды, анық және 
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психологиялық тұрғыдан қолайлы болуы керек. Бағалаудың қазіргі түрлері: 

қалыптастырушы және жиынтық бағалау.  

Қалыптастырушы бағалау - күнделікті оқытудың дамуына әсер етеді, жиынтық 

бағалау - оқушының берілген сыныптағы оқу нәтижесін көрсете алады. Оқушыларды 

критериалды бағалау бағалаудың ең тиімді нысаны болып табылады. Критериалды 

бағалау қазіргі білім беру жүйесінде өте маңызды. Себебі қазір студенттердің білім алуы 

басты рөл атқарып қана қоймай, сонымен қатар олардың құзіреттіліктерін, жеке 

тұлғаларын дамыту, қоршаған ортамен дұрыс қарым-қатынас жасау, өзін-өзі дамыту және 

өзін-өзі тәрбиелеу болып табылады. Критериалды бағалау осы мақсаттар мен міндеттердің 

талаптарын қанағаттандыруға арналған. 

Орта білім беру тиімділігінің маңызды көрсеткіштерінің бірі оқушылардың оқу 

жетістіктерінің деңгейі болып табылады, бұл мектептегі оқу іс-әрекеті оқушылардың 

қалай жұмыс істейтінін, дамитынын және әсер ететінін және олардың нәтижелілігін 

көрсетеді.  

Сондықтан, білім беру сапасын жоғарылатудың әлеуеті деңгейі оқушылардың оқу 

жетістіктерін бағалау жүйесі қаншалықты құрылғанына байланысты [1; 4]. 

Әдістеме. Критерийлерді бағалау дегеніміз нақты белгіленген критерийлер негізінде 

студенттердің нақты қол жеткізген оқу нәтижелерін салыстыру процесі. Әр пәнге 

арналған критерийлер жиынтығын қолдана отырып, өзіңіздің жетістік деңгейіңізді 

анықтап қана қоймай, сонымен қатар әр түрлі дағдылар, қабілеттер мен білім деңгейін 

анықтай аласыз. 

«Бағалаудың объективтілігі» және «жоғары нәтижеге қол жеткізу үшін жағдай жасау» 

критериалды бағалаудың ажырамас бөлігі болып табылады. 

Әр пән мұғалімі сіздерге критерийлердің мазмұнын, қандай жұмыс түрлерін жасау 

керектігін және жетістік деңгейіңізді қалай жақсартуға болатындығын түсіндіретін 

ақпараттық тақталар дайындады. Демек, сізді күтетін критерийлер туралы алдын-ала 

білесіз. Бұл тағы бір плюс [1., 4]. 

Критерийлерді бағалау келесі принциптерге негізделеді: 

• Оқу мен бағалаудың өзара байланысы. Бағалау оқытудың ажырамас бөлігі болып 

табылады және оқу жоспарының мақсаттары мен күтілетін нәтижелерге тікелей 

байланысты. 

Сондықтан, нені және қалай оқыту керек, оқушылардың қажеттіліктері қандай және 

оқу нәтижелеріне қол жеткізуге қалай көмектесу керек деген сұрақтарға жауап іздеу 

бағалау тәжірибесінде жүргізілуі керек. 

• Объективтілік, сенімділік және жарамдылық. Бағалау дәл және сенімді ақпарат 

береді. Пайдаланылған өлшемдер мен құралдар оқу мақсаттары мен күтілетін 

нәтижелерге қол жеткізуді өлшейтініне сенім бар. Объективтілік, сенімділік және 

нақтылық бірге бағалаудың сапасын анықтайды. Ең мағыналы сипат - бұл бағалаудың 

дұрыстығы, ол дәл нені өлшейтінімізді және қаншалықты дұрыс жүргізгенімізді көрсетеді. 

Осы принципті іске асыру мыналарды қамтиды: 

- бағалау керек нәрсені нақты түсіну және анықтау; 

- бағалау критерийлерін құрастыру және негіздеу; 

- тапсырмаларды әзірлеу және рәсімдерді жоспарлау. 

• Айқындық және қол жетімділік. Бағалау анық және айқын ақпаратты қамтамасыз 

етеді, барлық білім беру процесіне қатысушылардың жауапкершілігі мен белсенділігін 

арттырады. Бұл принцип бағалаудағы мақсаттар мен процедуралар анық, нұсқаулар нақты 

және анық, нәтижелері пайдалы және қол жетімді болуы керек деп болжайды. Бағалау 

процесінде оның орындылығы мен дұрыстығына күмән болмауы керек. Өз кезегінде, 

білім беру процесіне қатысушылардың өзара сенімділігі мен өзара әрекеттесуіне қол 

жеткізу олардың қатысуын арттырады және оқу нәтижелеріне оң әсер етеді. 
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• Үздіксіздік. Бағалау - бұл оқушылардың оқу жетістіктерінің барысын уақытылы 

және жүйелі бақылауға мүмкіндік беретін үздіксіз процесс. Бағалау процесінің бірізділігі 

қалыптастырушы бағалауға назар аударту, жиынтық бағалау кестесін құру және 

процедуралар арасындағы байланысты анықтайтын және бағалаудың бірыңғай жүйесін 

құратын баллдық тетіктерді қолдану арқылы қамтамасыз етіледі. 

• Дамуға көңіл бөлу. Бағалау білім беру жүйесінің, мектептердің, мұғалімдер мен 

студенттердің даму бағытын бастайды және анықтайды [1., 8]. 

Нәтиже. Аткин мен Блэктің (2003) пікірі бойынша қалыптастырушы және жиынтық 

мақсаттардың арасындағы айырмашылықты құру идеясы 1960 жылдардың соңында оқу 

жоспарын бағалау контекстінде пайда болған. Бұнда формативті бағалау бағдарламаны 

нақты анықтауға емес, оны жақсартуға бағытталған әрекеттерді сипаттайды. Бұл 

айырмашылық көп ұзамай білім алушыларды бағалау контекстінде қабылданды. Мысалы, 

білім алушылардың оқуын қалыптастырушы және жиынтық бағалау туралы 

анықтамалықта, оқу мен оқытудың бір бөлігі ретінде сыныпты бағалау мен оқу 

нәтижелерін бақылау ретінде бағалауды саралау үшін «қалыптастырушы» және 

«жиынтық» терминдері формальды және академиялық тұрғыдан, мұғалімдермен қарым-

қатынаста «оқуға бағалау» және «оқуды бағалау» балама тіркестерін басқалардың 

арасында бағалауды реформалау тобы да (ARG 1999) қолданды. 

Теорияда бағалаудың мақсаттары мен қолданылуын, бағалауды өткізуге себеп 

болатын мақсаттарды және бағалау нәтижелерімен нақты жасалған нәрселерді ажыратуға 

болады. Пеллегрино және басқаларымен (2001) талқыланған мақсаттардың жалпы 

көрінісі, бағалаудың үш негізгі мақсаты бар екендігі айтылады: 

• Оқуға көмектесуді бағалау - қалыптастырушы бағалау. 

• Оқушылардың жеке жетістіктерін бағалау - жиынтық бағалау. 

• Бағдарламаларды бағалау үшін бағалау. 

Ньютон атап өткендей, бұлардың біріншісі нақты мақсат болса, екіншісі мақсат емес, 

бірақ бірнеше мақсаттар мен қолданыстарға ие болуы мүмкін бағалау субъектісінің 

тұжырымы болып табылады. Қалыптастырушы бағалау жағдайында ақпаратты 

пайдаланудың бір ғана негізгі әдісі бар, ол оқуға көмектесу. Егер ол осы мақсатта 

қолданылмаса, онда бұл процесті қалыптастырушы бағалау (немесе оқытуға арналған 

бағалау) деп сипаттауға болмайды. Керісінше, білім алушылардың оқу жетістіктерін 

жиынтық бағалау (немесе оқуды бағалау) мәліметтерін бірнеше тәсілдермен қолдануға 

болады, олардың кейбіреулері жеке студенттерге, ал кейбіреулері топтар мен халықтың 

жиынтық нәтижелеріне қатысты, барлығы бірдей немесе жарамды емес. Ньютон 

қолданудың он сегіз түрін атады, соның ішінде студенттердің үлгерімін бақылау, 

студенттерді оқу топтарына орналастыру, оқушылардың қиындықтарын диагностикалау, 

ата-аналарға есеп беру, болашақта оқу және жұмысқа орналасу туралы шешімдерді 

басшылыққа алу және т.б. Қолдану бағдарламалары мен институттарын бағалауды да 

қамтиды. Осылайша, жоғарыда айтылған үшінші мақсатты басқа бір мақсат ретінде емес, 

оқушылардың жетістіктері туралы мәліметтерді пайдалану ретінде қарастыруға болады. 

Бұл мақсат пен қолдану арасындағы айырмашылықты сақтау қиынға соғатынын білдіреді. 

Сондықтан Мансель және басқалардың (2009) кең санаттағы үш түрлі қолданыстарға 

сілтеме жасай отырып, осы талқылауды жеңілдету туралы шешімін ұстанған пайдалы: 

1. Оқушылардың түсінігін қалыптастыруға көмектесу үшін бағалауды қолдану. 

2. Бағалауды ата-аналарға, әрі қарай оқу орындарына және жұмыс берушілерге 

оқушылардың жетістіктері туралы ақпарат беру үшін пайдалану. 

3. Жеке тұлғаларды және мекемелерді жауапқа тарту үшін бағалау деректерін 

пайдалану.  

Оқуға көмектесу мақсатында оқыту мен оқудың бір бөлігі ретінде өткізілетін бағалау 

«қалыптастырушы» бағалау немесе оқуды бағалау деп сипатталады. Бұл мұғалімдер мен 
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студенттерді сабақтың немесе бөлімнің мақсатына жетуге қалай көмектесуге 

болатындығы туралы шешім қабылдаған кезде орын алады себебі бұл кері байланыс 

жағдайында оқытудың дәлелдерін қолдануға қатысады.  

 

1.1 Кесте. Қалыптастырушы бағалаудың негізгі белгілері (оқуды бағалау) 

 

• Қалай жақсартуға немесе алға жылжуға болатыны туралы кеңес беретін және басқа 

студенттермен салыстырудан аулақ болатын студенттердің кері байланысы. 

• Студенттер өз жұмысының мақсатын және сапалы жұмыс деген не екенін түсінеді. 

• Студенттер өзін-өзі бағалауға қатысады, осылайша олар қалай алға жылжуға немесе 

жақсарту үшін не істеу керектігін анықтауға қатысады. 

• Студенттер мұғалімдердің ашық және жеке сұрақтарына жауап беру арқылы өздерінің 

көзқарастары мен дағдыларын білдіреді және бөліседі. 

• Мұғалім мен студенттер арасындағы диалог, олардың оқуы туралы ойлануға 

итермелейді. 

• Мұғалімдер ағымдық оқу ақпаратын, барлық студенттердің оқуға мүмкіндік беретін етіп 

түзетуге қолданады. 

 

Бастауыш және орта мектеп мұғалімдерінің сауалнамасы қалыптастырушы 

бағалаудың түсінігі көбінесе осы тұжырымдарға сәйкес келетінін, мектеп кезеңі мен 

жұмыс өтілі бойынша біршама өзгеретіндігін көрсетті.  

Белгілі бір уақытта оқушылардың оқу жетістіктерін қорытындылау және есеп беру 

мақсатында өткізілген бағалау, мысалы, курстың немесе бағдарламаның аяқталуы, 

«жиынтық» немесе оқуды бағалау деп сипатталады. 

Бұл оқуға әсер етуі немесе әсер етпеуі мүмкін, ал нәтижесі оқыту туралы кейінгі 

шешімдерде қолданылуы мүмкін немесе қолданылмауы мүмкін, бірақ мұндай әсер оның 

негізгі себебі емес. 

 

1.2 Кесте. Жиынтық бағалаудың негізгі сипаттамалары (оқуды бағалау) 

 

• Белгілі бір оқу іс-әрекетінің мақсаттарына емес, жалпы мағынасында айтылған кең 

мақсаттарға жетуге қатысты. 

• Нәтижелер оқудың күнделікті бөлігі ретінде емес белгілі бір уақытта хабарланады.  

• Студенттер арнайы жұмыстарға немесе сынақтарға қатысқан кезде алынған 

дәлелдемелерді тұрақты жұмыс бөлігі ретінде немесе оған қосымша ретінде қолданады.  

• Мұғалімдердің пікірлеріне, тесттерге немесе олардың жиынтығына негізделуі мүмкін. 

• Барлық оқушылардың үлгерімін бірдей критерийлерге немесе бағалау сызбасына сәйкес 

бағалауға қатысады. 

• Сенімділікті қамтамасыз ету үшін кейбір шаралар қажет. 

• Әдетте оқушылардың өзін-өзі бағалауы үшін шектеулі мүмкіндіктер бар. 

 

Бағалау процесі екі жағдайда да бірдей болатындығын және бағалауды жүргізудің 

көптеген құралдары мен стратегияларын екі контекстте де қолдануға болатындығын 

ескерген жөн. «Формативті» және «суммативті» сын есімдер формадағы емес, мақсаттағы 

айырмашылықтарды сипаттайды. Теорияда бағалауды оқуға көмектесу және оны 

білгендері туралы есеп беру үшін пайдалану арасында бөлуге болады, бірақ іс жүзінде бұл 

өткір нәрсе емес. 

1.1 және 1.2-кестелерде қалыптастырушы және жиынтық бағалаудың 

сипаттамаларының тізімдері екі бағалау мақсаттарының арасындағы айырмашылықтарды 

атап көрсетеді, айырмашылықтар өте нақты ескерілуі керек, әсіресе олардың екеуі де 
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мұғалімдер жүргізген кезде. Мұғалімдердің барлық бағалауы қалыптастырушы немесе 

қандай да бір жолмен жиі жүргізілетін бағалау болса қалыптастырушы болып табылады 

деген болжам жиі қабылданады. Егер бағалау үнемі жүргізіліп жатқан оқуға көмектесу 

үшін қолданылмаса, мұндай жағдай болмайды және қалыптастырушы бағалаудың шын 

мәніндегі мәні жүзеге асырылмайды. Фелан (және басқалардың 2011) зерттеулері түсінуді 

тексеруге арналған тесттер ретінде қалыптастырушы бағалаудың интерпретациясын 

көрсетеді. Нәтижелер мұғалімдердің біліктілігін арттыруды қамтитын араласу үлгерімнің 

жақсаруына әкелгенін көрсетті. Бұл жақсарту Блэк пен Уиллиам (1998) жариялаған 

төмендеу үлгерушілер ең үлкен нәтижелерге жеткені туралы тұжырымдамаға қарағанда, 

жоғары балл жинайтын студенттер үшін жақсы нәтиже болғанын көрсетті.  

Тағы бір ерекшелігі, жиынтық бағалау оқу тәжірибесінің маңызды бөлігі болып 

табылады, өйткені студенттердің оқуы туралы есептер бірнеше себептерге байланысты 

жасалуы керек және жазбалар сақталуы керек; студенттердің оқуы туралы қысқаша 

мәлімет алудың қажеті жоқ. Керісінше, қалыптастырушы бағалауды ерікті деп санауға 

болады, яғни мұғалімдер оның олардың практикасына қаншалықты енгізілгенін өздері 

шешеді. Сонымен қатар оқытудың ажырамас бөлігі болып табылатын қалыптастырушы 

бағалау байқалмайды; ал жиынтық бағалау әдетте өте байқалады. Зерттеулер (мысалы, 

Англиядағы Pollard 2000), жиынтық бағалау өте жоғары бейінге ие болған кезде, ол 

сыныптағы этика мен бағалауды қалыптастырушы қолдануды жоққа шығаратын 

қауіптерге үстемдік ете алатындығын көрсетті. Нәтиже жетістікке жету үшін күш-жігер 

мен дәлелдеуден гөрі студенттер мен оқытушылар үшін маңызды деңгейге немесе 

дәрежеге жетуге септігін тигізеді. Сонымен, жиынтық бағалау сөзсіз болғандықтан, оны 

қалыптастырушы бағалауға теріс әсер етпестен, оны өткізудің жолдарын табу керек. 

Оқуға көмектесу үшін жиынтық бағалауды қолдану мұғалімдердің қалыптастырушы 

бағалауды жүзеге асырудың тиімді тәсілдері деп тапқан Блэк (және басқалары 2003) 

хабарлаған төрт тәжірибенің бірі болды. Алайда, жиынтық бағалаудың мәні бойынша 

қысқаша сипаттамасы, әдетте, белгілі бір іс-шараларға оралу үшін жеткілікті түрде егжей-

тегжейлі сипатталмағандығын және ең жақсы жағдайда студенттерге олардың 

жұмысының сәтсіз бөліктерін қайта қарауға мүмкіндік беретінін білдіреді. 

Қалыптастырушы бағалау мұғалімнің қолында болғандықтан, дәл осы тәсілде 

жиынтық бағалауда қолданылатын дәлелдемелерді мұғалімдер өздері жинайды. Бұл екі 

ықтимал проблеманы туғызады: біріншіден, алынған дәлелдер ұсынылған оқу 

тәжірибесіне байланысты; екіншіден, бұл мұғалімнің дәлел жинау қабілетіне байланысты. 

Күнделікті оқу тапсырмаларында жиналған нақты дәлелдерден жетістіктерді 

қорытындылауға көшу, студенттер қолданатын оқу бағдарламасының кеңдігі туралы 

сенімділікті талап етеді, сондықтан дәлелдер сенімді және оқу мақсаттары мен 

пайымдаулардың сенімділігін көрсету үшін қолданылады.  

«Бағалау оқу ретінде» туралы ескерту бағалау бойынша кейбір авторлар «бағалау 

ретінде оқыту» түсінігін бағалаудың жеке мақсаты ретінде ұсынады. Бұл идеяның негізгі 

қайнар көзі - Лорна Эрл және оның Канададағы әріптестері. Олар мынаны ұсынады. 

«Оқу ретінде бағалау» дегеніміз - студенттердің метаконференцияны дамыту және 

қолдау процесі. Оқыту ретінде бағалау студенттердің бағалау мен оқыту арасындағы сыни 

байланыс құралы ретіндегі рөліне баса назар аударады. Оқушылар белсенді, ынталы және 

сыни бағалаушылар болған кезде олар ақпаратты түсінеді, оны алдыңғы біліммен 

байланыстырады және оны жаңа оқу үшін қолданады. Бұл метакогнитациядағы реттеу 

процесі. Бұл студенттер өздерінің оқуын бақылап отырғанда және осы бақылаудың кері 

байланысын түзету, бейімдеу және тіпті олар түсінген кездегі маңызды өзгерістер үшін 

пайдаланады. 

Сондай-ақ, авторлар мұнда сипатталғанның жоғарыдағы көрсетілген 

қалыптастырушы бағалаудың сипаттамасына енгенін мойындайды (1.1-кестені қараңыз) 
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және көптеген авторлар сыныптық бағалауды тек екі мақсатты: оқытуды бағалауды және 

оқуды бағалауды сипаттайды деп санайды. Студенттің өзін-өзі бағалауын оқуға арналған 

бағалаудан бөлек ұғым ретінде анықтау қазіргі әдебиетте көп көрініс тапқан жоқ. 

Сонымен қатар, бағалауды оқу ретінде қабылдау бағалау мен оқытудың арасындағы оң 

қарым-қатынасқа қатысты болады, мұнда бағалау тәжірибесі оқу тәжірибесінде басым 

болады. Бұл есепте қалыптастырушы бағалаудың бөлігі ретінде оқуға (мета-таным) 

көмектесу үшін бағалауды қолданудағы білім алушының рөлі қарастырылады [3., 11-14]. 

Талқылау. Білім сапасын арттыру үшін қалыптастырушы тапсырмаларды қолдану 

үшін тапсырмаларды мұқият жоспарлап, модульдер мен бағдарламаларға біріктіру керек. 

Студенттердің тапсырмалар түрлері, оларды орындау уақыты және олардың орындалуы 

қалай бағаланатыны туралы білуі маңызды. Бұл ақпарат әр модульге арналған 

нұсқаулықта болуы керек. Оқу сапасын жақсарту, өзін-өзі бағалауға және курстастарының 

бағалауына ықпал ету үшін студенттер осы бағалаудың мақсатын түсіндіруі керек. 

Нұсқаушының міндеті - студенттерде кері байланысты үйрену дағдыларын дамыту және 

оларға жақсы құрылымдалған, сындарлы, оқушыларға ыңғайлы кері байланыс беру. 

Қалыптастырушы кері байланыстың негізгі принциптері: 

- студенттер оқу мақсаттары туралы нақты болуы керек; 

- кері байланыс қазіргі кездегі студенттің позициясын / деңгейін бағалап, жұмысқа 

бағыт беруі керек; 

- қалыптастырушы коммуникация оқушының қазіргі кездегі білім деңгейінің 

жағдайы мен оқыту мақсаттары арасындағы алшақтықты жою құралы ретінде 

қолданылуы керек; 

- бұл байланыс тиімді және сапалы болуы керек. 

Оқушылардың кері байланысын ұсыну тәрбиеші рөлінің маңызды құрамдас бөлігі 

болып табылады. Бұл студенттерге бағалаудан сабақ алуға мүмкіндік береді және ішкі 

(оқуға деген ықылас) және сыртқы (оқуға деген қажеттілік) мотивацияға үлкен әсер етеді. 

Кері байланыстың сапасы мен уақтылығы студенттердің оқу процесінде де, оқушы мен 

мұғалім арасындағы жемісті қарым-қатынасты құруда да маңызды. Қалыптастырушы 

бағалау және кері байланыс мұғалімді тағы бір рет олардың қандай мақсатқа қол 

жеткізгісі келетіндігі және оның оқушының оқу ортасын қалай жақсартуға болатындығы 

туралы ойлауға мәжбүр етеді [4., 146]. 

Блэк пен Уильям (1998) «зерттеулердің көпшілігі тағы бір маңызды қорытындыға 

әкеледі: жетілдірілген қалыптастырушы бағалау басқа студенттерге қарағанда танымдық 

көрсеткіштері төмен оқушыларға көмектеседі және осылайша жалпы жетістік деңгейлерін 

жақсарта отырып, жетістік деңгейлеріндегі айырмашылықтарды азайтады. «. Блэк пен 

Уильям қалыптастырушы бағалауды «білім берудегі тағы бір сиқырлы таяқша» деп 

санамаса да, «формативті бағалау - тиімді оқытудың мәні» деп атап өтті. Олар 

«қалыптастырушы бағалау тәжірибесін жақсартатын инновациялар маңызды және 

көбінесе маңызды мақсаттарға жетеді» деп атап өтті [2., 5].  

Қорытынды. Қалыптастырушы бағалаудың негізгі идеясы - жинақталған материал 

оқытудың барлық кезеңдерінде қолданылуы керек. Сонымен, формативті бағалау, 

жиынтық бағалауға қарағанда, оқыту кезеңдерінде сипаттауға (бейне реттілігі сияқты), 

оқушының қазіргі жағдайы мен болашақта қол жеткізілетін мақсат арасындағы 

олқылықтардың орнын толтыру үшін ақпаратты анықтауға және ұсынуға көмектеседі. 

Сонымен қатар, оларды жүзеге асыру тәжірибесі мұғалімдерде формативті бағалауға 

байланысты бірқатар мәселелер туындайтындығын көрсетеді. Біріншіден, бағалау туралы 

жасырын шатасушылық бар. Мұғалімдердің қабылдауы басым стереотиптермен 

шартталған және ішінара бағалау үрдісі барысында сынып түсінетін іс-әрекеттермен 

байланысты әдістер жиынтығы ретінде емес, құрал мен механизм ретінде қарастырылған 

дәстүрлі бағалау көзқарасының әсерімен көрінеді. Екіншіден, бағалау мен оқыту 
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практикасы арасындағы байланыс екі жақты. Егер бір жағынан мұғалімдер стандартталған 

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

қолданыстағы мониторингі мен валидациясынан басқа баламалы бағалау түрлеріне бірдей 

жарамдылықты жатқызбайтын сияқты. Олардың қабылдаулары өте поляризациялануға 

бейім: сыныптағы жиынтық бағалауды өлшеу бақылау мен техникалық компоненттердің 

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

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

жиынтықтан айырмашылығы, формациялық бағалауды жүзеге асыруға мысалдар 

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

жеткізу үшін сыныптың микро деңгейінен бастап, оқыту жағдайында бағалаудың 

орталықтандырылуын растаудың төмендеуі маңызды, ол бағалауды да қамтуы мүмкін. 

Қалыпты бағалауды білім беру үдерісімен тиімді интеграциялауға болатын іс-әрекеттер 

мен стратегияларды анықтай отырып, әдістер мен құралдар арқылы жүзеге асырылатын 

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

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

құралдары арқылы оны бағалау үдерісімен интеграциялану негізінде оқу процесін жүзеге 

асыруға ықпал етеді [2., 43]. 
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TO THE PROBLEM OF SOCIAL ADAPTATION OF KAZAKH-REPATRIENTS  

IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

 
Андатпа:  Мақалада әлеуметтік бейімделу мәселелері мен шетелден келген репатриант-қазақтардың, 

тілдік бейімделу мәселелелері сипатталады. 

Резюме: В даннай статье рассматриавется проблемы социлокультурной адаптации ператриантов-

казахов и проблемы языковой адаптации. 

Summary: This article considers the problems of sociocultural adaptation of penetrant Kazakhs and the 

problem of language adaptation 

Ключевые слова: адаптация, интеграция, репатриант, иммигрант 

Key words: adaptation; repatriate, integration 

 

The relevance of the study is determined by the urgent need to analyze the phenomenon of language 

adaptation of Kazakh returnees with an authentic linguistic and ethnic environment and their further 

integration in the dynamically consolidating society of modern Kazakhstan. 

The purpose of the study – to identify and describe the specific features of the language adaptation of 

Kazakh students who are studying at universities – required the solution of the following tasks: to analyze 

Kazakhstan's experience of language adaptation of this repatriate group in terms of the current legislation and 

the target group itself, as well as the accompanying aspects of adaptation (immigration situation, 

phenomenon oralmans, stages and motives of repatriation); To trace the language barrier and cultural shock 

in the process of acculturation; on the basis of the correlation analysis, to reveal the main parameters of the 

language adaptation of Kazakh students who are studying at universities, as well as the features of their 

ethnic, linguistic and civic identity. 

The success of integration of Kazakh repatriates (Oralman (Kazakh: Оралмандар), or "returnee", is an 

official term used by Kazakh authorities to describe ethnic Kazakhs who have immigrated to Kazakhstan) 

into Kazakh society largely depends on the degree and success of their linguistic, social and cultural 

adaptation. Kazakh returnees coming from non-CIS countries often face problems related to the widespread 

and regular use of the Russian language in public life. Language is the basis of any communication, so 

language integration is paramount for oralmans 

Sufficient knowledge of the language and writing of the receiving state by migrants is an important 

indicator of their successful integration into the labor, social relations and cultural life of the country. All 

states that host migrants in integration programs attach particular importance to the success of language 

adaptation, but each state in its own way approaches the definition of the amount of assistance provided in 

the study of the language. 

One of the main motives for the return of Kazakh returnees to Kazakhstan is the desire to preserve the 

Kazakh identity,originality,language, culture and traditions of its historical homeland, strengthen its 

connection with it, and ensure the future of children. 

However, oralmans face difficulties connected with the widespread use, along with the Kazakh language, 

of the Russian language. Since the Russian language has the status of officially recognized and functionally 

widespread throughout the country, oralmans have considerable difficulties in successfully integrating into 

the labor market, as well as including in the social and cultural life of Kazakhstan. 

This is due to two main circumstances that are directly related to the success of the Kazakh immigrants' 

adaptation to life in Kazakh society: on the one hand, it is the peculiarities of owning the native Kazakh 

language, on the other, ignorance of the Russian language. 
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The Kazakh language of repatriates from China, Mongolia, and other countries differs significantly from 

the Kazakh language of the metropolis. These differences are primarily observed in the lexical system and in 

non-possession of Kazakh repatriates by Cyrillic script. 

Lexical differences among repatriates are very significant, because they are carriers of the cultural 

environment where they lived for a long time. The mentality of another country, the cultural traditions of 

peoples, the peculiarities of their way of life, the socio-cultural and political state of the environment, 

undoubtedly affects the linguistic consciousness of the individual and is reflected in the vocabulary of the 

language. Kazakh repartees  have a kind of Kazakh language, in their speech, they often uses the words of 

archaisms, which are not currently used in modern Kazakh language. 

Kazakh returnees are all bilinguals, they speak in their native – Kazakh language and in the language of 

the country from where they came from, also there are some who are fluent in English. 

Quite often used words at the university walls like "university", "institute", "rector", "student" repatriates 

from China use in Chinese "yes shu", "shuyuan", "chiau zha", and a number of other international words , 

which entered our language through the Russian language, Kazakh returnees use Chinese or similar concepts 

in the Kazakh language ie. try to find a translation, this is explained on the one hand by the fact that it is 

easier for them to pronounce in Chinese than in Russian, ignorance of the Cyrillic alphabet and 

pronunciation of Russian words with a specific oriental accent, and also their original Kazakh language often 

makes repatriates an object of ridicule and leaves in an awkward position among local Kazakhs. 

Kazakh returnees come to Kazakhstan from countries located on the territory from East Asia to the 

Middle East and Western Europe. The main countries for the repatriation of Kazakhs are Uzbekistan, 

Mongolia, Turkmenistan, China, Russia, Tajikistan, Iran, Kyrgyzstan, Turkey, etc. 

Nowadays, three alphabetic systems are used in the world for written fixation of the Kazakh language: 

Cyrillic in Kazakhstan, Russia and some CIS countries, Latin in Turkey and Western Europe, ancient 

Kazakh (based on the Arabic alphabet as we call "tote zhazu") in China, Iran and Pakistan. Once in 

Kazakhstan, repatriates from China, Iran, Pakistan, Afghanistan and Turkey are unable to read and write. Not 

knowing the written language of their native language, they are not able to issue the necessary documents 

even when issuing a visa, obtaining a state quota, applications for obtaining citizenship, obtaining the 

necessary information, etc. 

The difficulties of language adaptation of repatriates are also associated with ignorance or incomplete 

knowledge of the Russian language. Repatriates who do not speak Russian or have a weak command of it 

can face serious problems in finding work, especially in the northern regions, since in the southern regions 

the fact of the Russian language barrier is less likely, although in these areas for the Kazakh returnees might 

have language difficulties. 

One can not underestimate these two circumstances, which lead to the fact that existing language 

differences become a serious obstacle to the integration of repatriates into Kazakhstan society. There is a 

language barrier and cultural shock. Let us turn to the definitions of these concepts, which are given in 

[Suleimenova 2007: 291]: The language barrier is an obstacle to full communication due to ignorance / 

insufficient knowledge of the individual language / languages; one of the strongest obstacles to globalization 

and internationalization. 

Cultural shock is an acute mental state that a person experiences in the process of acculturation. 

Acculturation – Mutual assimilation and adaptation of different cultures and its fragments with the possible 

dominance of a culture more developed in the public respect of the people. 2. The process of assimilation by 

the personality of the elements of another culture, including precedent texts, stereotypes of speech behavior, 

etc., which is formed in one culture. Acculturation has special significance in the study of foreign languages 

[Suleimenova 2007: 11]. Cultural shock can cause both positive and negative emotions and physical 

sensations [Suleimenova 2007: 118]. 

The cultural shock of oralmans may be stronger for Kazakh returnees than for foreigners. "Ethnic 

Kazakhs are going for," writes Zh.A. Nurshaikhova, figuratively speaking, to "attach to the roots", but here 

they meet with the "root of the tree", which grows not so much and has grown quite differently. That is, they 

met here blood relatives, but very different people, with a different culture and mentality. Even the language 

is different, all peppered with Russian and English words, different graphics "[Nurshaikhova 2007: 14]. A 

person gets a cultural shock when he gets to another country, different from the country where they live, 

sometimes it happens to his own country with a sudden change in the social environment. Everyone 

experiences cultural shock differently, unequally aware of the severity of his impact, depends on their 

individual characteristics, the degree of similarity or dissimilarity of cultures. To this can be attributed a 

number of factors, including climate, clothing, food, language, religion, educational level, material well-

being, family structure, customs, etc. The essence of cultural shock is the conflict of old and new cultural 
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norms and orientations, the old inherent in the individual as a representative of the society he left, and new 

ones, that is, representing the society in which he arrived. Strictly speaking, a cultural shock is a conflict of 

two cultures at the level of individual consciousness. 

American anthropologist F. Bock shows how to resolve this conflict:  

a) ghettoization (from the word ghetto). It is realized in situations when a person arrives in another 

society, but tries or is compelled (because of ignorance of the language, natural shyness, religion or for any 

other reason) to avoid any contact with another's culture. In this case, he tries to create his own cultural 

environment - the environment of fellow tribesmen, fencing off this environment from the influence of the 

foreign culture environment; 

b) assimilation, the individual, on the contrary, completely abandons his culture and seeks to fully absorb 

the cultural baggage of another's culture necessary for life; 

c) intermediate, consisting in cultural exchange and interaction. In order for the exchange to be carried 

out adequately, benevolence and openness on both sides are needed; d) partial assimilation, when the 

individual sacrifices his culture in favor of the foreign culture environment in part, that is, in one of the 

spheres of life: for example, at work is guided by the norms and requirements of the foreign culture 

environment, and in the family, at leisure, in the religious sphere - by norms its traditional culture [3]. 

Without considering all the social, mental, cultural and other consequences of the language barrier and 

cultural shock experienced and experiencing by Kazakh returnees, let us turn to the opportunities provided 

by the state of organization of language courses for oralmans. 

At the moment, only fourteen adaptation centers for oralmans have been created in Kazakhstan, and they 

are located mainly in large cities. In 2009-2011, it is planned to create seven more centers of regional 

importance. If we compare the number of Adaptation Centers for oralmans with the number of Kazakh 

returnees arriving in the country, their complete discrepancy becomes quite obvious: according to the 

Agency for Statistics of the Republic of Kazakhstan, the returnee Kazakhs who arrived in the country 

according to the National Program "Nurly Kosh" were currently 802,774 people,by 2015 the total number of 

oralmans who have returned to their historical homeland will exceed 1.3 million people. Existing documents 

(National Project "Nurly Kosh", Government Decree No. 11226 on December 2, 2008, "Rules for the 

Purposeful Use of Funds Allotted from the Republican Budget for Oralmans", etc.) contains provisions on 

assistance in employment and language adaptation, in the republic there are special integration programs for 

oralmans, for example, such as language courses for different age categories of Kazakh returnees, providing / 

obtaining the necessary information and reference services, assisting in employment or refresher courses. 

The persistent problems prevent the oralmans from fully feeling themselves as part of the Kazakh people. 

"The state needs to create an administrative structure, under the Government of the Republic of Kazakhstan, 

which would become an effective aid mechanism. The goals and tasks of this agency would include: a 

comprehensive harmonization of the legal framework on oralmans; coordinating the activities of the 

Repatriate Councils in the regional akimats throughout the Republic and the creation of cultural adaptation 

centers abroad, with a view to comprehensive acquaintance of Kazakh repatriates with the realities of 

modern Kazakhstan "[Makhmudova 4]. Return of oralmans to their historical homeland by quota or outside 

the quota allocated by the state is of great importance for improving the demographic state of the Kazakh 

people, social and economic policy of the country and for the language situation of Kazakhstan. 
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PECULIARITIES OF TEACHING LANGUAGE FOR FOREIGN STUDENTS 

 
Андатпа. Мақалада шетелдік студенттерге қазақ және орыс тілдерін оқытудың өзіндік 

ерекшеліктерімен олардың өзге тілдік ортада бейімделу мәселелері қарастырылады.  

Резюме. В статье рассматриваются проблемы преподавание казахского и русского языков для 

иностранных студентов. Проблемы адаптации в иноязычной среде. 

Summary. The article touches upon specifics and characteristics of teaching Kazakh and Russian languages for 

foreign students. Adaptation problems in the foreign-language environment. 

Кілт сөздер: тілдік бейімделу, өзге тілді орта, тілдік құзырет 

Ключевые слова: языковая адаптация, иноязычная среда, языковая компетенция 

Key words: language adaptation,  language competence, foreign-language environment 

 

Al-Farabi Kazakh National University as the leading university of our country contributes to the 

implementation of the integration program. 

Nowadays Department of general education and foreign language training, Department of training foreign 

students  for undergraduate schools for Kazakh diaspora and Department of  Kazakh and Russian languages 

work separately in the faculty. Nowadays the work in the department   follows the Constitution of RK, Law 

on education of 2005-2010 years, «National program of developing education system in the Republic of 

Kazakhstan, University  New Strategy which was considered at the President’s massage  for 2009-2011 

years», Ministry of Education and Science of RK, orders of Al-Farabi Kazakh National University Soviet.  

The Department is going to implement  preparation system for foreign students for one academic year 

according to these subjects: Kazakh language, the history of Kazakhstan, Mathematics, Biology, Chemistry, 

Physics, Geography and Literature. Pedagogues of the Department will train all the students following the 

higher education system to pass the complex testing. The level of students knowledge is  checked every 

month by tests that are  prepared by the staff of the testing center. 

Students can be prepared for the Unified National Testing, collecting all the knowledge obtained in the 

preparation courses to enter any higher institution in Kazakhstan.  

Undergraduate schools preparation Department works in different ways for foreign citizens: 

a) teaching Russian language as foreign language; 

b) teaching Kazakh language as foreign language; 

c) teaching Kazakh and Russian languages and training to the Complex National Testing (CNT). 

d) having considered methods of studying Kazakh and Russian languages, repreparation of  foreign 

language  and gaining higher  results in the educational process; 

e) to develop the students' communication competences and skills in Kazakh and Russian languages with 

the help of professional training, social living, cultural and socio-political spheres. 

In connection with the appearance of foreign students among students, there was a need to prepare new 

methods and textbooks for the study of the Russian language. Teachers of the preparation faculty confess 

that for such students the study of the Kazakh and Russian languages has its own peculiarities [1, 13], 

especially teachers noted that during the study of the Kazakh and Russian languages, individual subjects and 

general courses, it is necessary to pay attention to the content of the subject, methods, teaching techniques, 

types and methods of teaching, personal abilities of the student and the degree of language development. Zh. 

A. Azimbayeva has shown three methods for such kind of teaching process: 

1. Improving the development opportunities of the students' first main abilities a) the first language 

ability,  

b) improving language ability,  

c) improving intonation and pronunciation peculiarities, 

mailto:adossanova@gmail.com
mailto:abikenovazhanar@gmail.com
mailto:china_aiguli@mail.ru
mailto:kamzina_aiman_67@mail.ru
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d) improving vocabulary skills,  

e) sound exercises based on speaking. 

2. During classes to form a socio-psychological environment  

a) adaptation to the spoken environment, 

b) feeling himself/herself as a social and a person with  linguistic skills. 

3. Breaking social, cultural, ethnic stereotypes according to the students integration in intercultural 

process and improving speaking skills. 

Teachers believe that teaching methods designed for such individuals are very effective and they 

rationally use it. This helps students  to get involved in the communication  sphere of  environment easily, 

learn the language, share their thoughts and show their feelings, feel like a person with high linguistic skills. 

«Our goal is to help foreign students to get adapted  in the social sphere of Kazakhstan, to teach Kazakh and 

Russian languages so that they can communicate with people of different nationalities and create conditions 

for their comfortable life. We must introduce  them with the real life of the new world, and explain cultural 

identities and prevent intercultural conflicts» [2, 38 ].  

The process of intensity of language adaptation in society depends on the period of adaptation of each 

student. The achievements that they have reached can be different, because it depends on the time span spent 

in Kazakhstan and on external internal factors. 

The primary and main factor in the content of the attitude in learning is personal interest and other  needs 

of the person. Due to the fact that the Russian language is considered the language of communication, the 

language of instruction for students coming to Kazakhstan for training language from distant countries, their 

quality of vocational training depends on the development of the Russian language. Here is a list of courses  

studied in the educational program in Kazakh and Russian languages (Table 1.) 

 

Table 1 – List of the courses of the Department of undergraduate school preparation  

(courses of Russian languages - 630 hours, courses of Kazakh language – 630 hours) 1 

 

E
d

u
ca

ti
o
n

a
l 

p
ro

g
ra

m
 

For beginners 

who are 

studying   

Russian 

language 

For 

beginners 

who are 

studying  

Kazakh 

language 

For students who 

continue 

studying Russian 

language and 

will not enter the 

higher 

educational 

institution 

For students 

who continue 

studying 

Kazakh 

language and 

will not enter 

the higher 

education 

For students who 

continue studying 

Russian language 

and will enter the 

higher educational 

institution 

For students who 

continue 

studying Kazakh 

language and 

will enter the 

higher 

educational 

institution 

T
h

e 
li

st
 o

f 
th

e 
co

u
rs

es
 

Russian 

language 

Intensive course 

of Kazakh 

language 

The history and 

culture of 

Kazakhstan 

Russian 

literature 

Language 

adaptation 

Kazakh 

language 

Intensive 

course of 

Russian 

language 

The history 

and culture of 

Kazakhstan 

Kazakh 

literature 

Language 

adaptation 

Russian language 

Intensive course 

of Kazakh 

language 

The history and 

culture of 

Kazakhstan  

Mass Media 

language (Media 

language) 

The language of 

business 

relationship  

Kazakh 

language 

Intensive course 

of Russian 

language 

The history and 

culture of 

Kazakhstan  

Mass Media 

language 

(Media 

language) 

The language of 

business 

relationship 

Russian language 

(CNT) 

Intensive course of 

Kazakh language 

The history and 

culture of Kazakhstan  

Mathematics (CNT) 

The language of 

business relationship 

Kazakh language 

(CNT) 

Intensive course 

of Russian 

language 

The history and 

culture of 

Kazakhstan  

Mathematics 

(CNT) 

The language of 

business 

relationship 

 

Peculiaritiess of teaching Kazakh language. Among these courses, the role of the Kazakh language and 

its function are important. The spelling system of the Cyrillic alphabet attracts  the interest in foreign 

students  learning. It happened that  the goal to teach them Kazakh language who were taught by another 

alphabet. 

The most important goal of studying the Kazakh language is to form the spelling norms, grammatical 

literacy, to teach the ability to speak correctly and think correctly. Because cultural speech is an indicator of 

human literacy and an indicator of the mind. Terms of cultural speech – correctly pronounce the studied 

materials or ideas.  

                                                           
1 For more information see www.kaznu.kz. 

http://www.kaznu.kz/
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The program of studying the Kazakh language is prepared on the basis of voluntary speaking in one's 

native language, writing accuray. Teachers of the Kazakh language prepare students every year for the 

Complex National Testing (CNT), teaching Kazakh graphics, spelling and punctuation, developing 

vocabulary. It is necessary to practice with listeners the use of Chinese, Mongolian, Uzbek, Turkish words, 

the speed of a rhythmic voice expressed in pronunciation, the elimination of difficulties in spelling, found in 

the vocabulary. 

Textbooks in the Kazakh language «Intensive teaching the Kazakh», «Do you want to speak in Kazakh», 

«First steps» (L.V. Ekshembeeva, G.A. Musayeva, Zh.Sh. Akhmedova, A.A. Kuryszhanova), «Beginning», 

(Zh.A. Nurshaiykova, G.A. Musayeva), a compilation of the self-study exercises «Let’s train speaking 

Kazakh» and audio cassettes for understanding-perception are often used in teaching. 

Peculiarities of teaching Russian language. Learning the Russian language from listeners can be 

developed with the help of short courses of intercultural communication. Although for this you need to first 

determine the level of knowledge among listeners. (Table 2) 

 

Table 2– Do you agree with the statement that everybody must  know language? 

 

 Agree Do not agree Difficult to answer 

Kazakh language 23% 55% 5% 

Russian language 33% 33% 17% 

English language 55% 24% 4% 

Chinese language 16% 64% 3% 

Arabic language 1% 78% 4% 

Turkish language 5% 76% 2% 

 

As shown in the Table 2, the need for knowledge of the Kazakh language is  23% and knowledge of the 

Russian language of 33% is shown by foreign students. 

This means that the main and important factor in studying the content of communication is the person's 

interest and needs, or rather that the respondent considers that learning Russian is more effective than the 

Kazakh language. 

Due to the fact that students who came from distant countries (China, Turkey, Uzbekistan and etc.) for 

training think that for them Russian is the working language and the language of knowledge, their vocational 

training depends on the development of the Russian language.  

In Kazakhstan, the Russian language is recognized as the official language and is used equally as the 

Kazakh language, which is the state language, and is the language of communication for different ethnic 

groups and moreover for some of them is the main language. Therefore, it is important to master this 

language for foreign students in the Russian-speaking environment. Following the words of foreign scholars, 

the coverage of the use of the Russian language will remain the same for a while, so foreign students should 

master Kazakh and Russian language fluently. 

If the student does not have any motivation, need, interest in studying the language, then there will be no 

means for implementing the program for studying the motivational language. For this, a person must accept 

the obligations of training and find ways to implement. Therefore, promoting the development of the 

student's creative activity is one of the ways of motivation in learning the language. 

The place of problematic conversational situations, whose goal is to learn about unknown information, is 

special. Such thoughts and conclusions can arise only from the demand for solutions to some problematic 

tasks. 

And students who are versatile motivated set themselves not one, but several goals that require an effort. 

Learning a language is the key to learning the country, people and culture.  

Sometimes the language that the student learns can be as important as his native language. Multi-

motivated students’ seeing and knowing the world change, they compare common and different things of 

two languages and start to apprise them.  

 

Table 3 – How and which languages are learning now? 

 

Languages In the 

place of 

learning 

Special 

courses 

Tutor In the 

adaptive 

center 

Independe

ntly 

Do not 

learn 

Difficu

lt to 

answer 
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Kazakh 48% 3% - - 7% 25% - 

Russian 35% 10% 18% - 7% 10% 3% 

English 23% 37% 17% 0 1% 3% 2% 

Chinese - 13% - - - 78% - 

German 8% 6% - - - 69% - 

French 7% 3% 18% 1% 0 53% 0 

Mongolian - - - - - 83% - 

Turkish 1% 3% 1% - 5% 73% - 

Uzbek - - - - - 83% - 

 

Interest in studying the Kazakh language is an indicator of the student's desire to learn the language, 

that is called motivation. One of the signs of motivation is the presence of an incentive. The factor of 

external influence is a well-organized language situation. If the language situation affects the personal 

interest in conversation, the stimulus affects on the construction of language action.  

Success in mastering the Kazakh language in cognitive activity contributes to the formation of a 

linguistic concept; satisfaction of cognitive motivation in mastering the Kazakh language, continuous stable 

work with it forms motivation; the use of the Kazakh language to obtain certain information (journals, 

newspapers, educational and other explanatory dictionaries) increases the cognitive activity of the learner, at 

the same time, the language itself enhances the cognitive activity of the students, and also increases the 

motivation for learning the language. Researchers of motivation in learning a foreign language, taking into 

account the development of individual needs of students, distinguish the following types of motivation: 

1) communicative motivation required for a relationship;  

2) lingua-cognitive motivation, based on the recognition of the linguistic phenomenon;  

3) country-specific motivation associated with the student's emotional interests. The initial form of 

speech activity is oral speech; country-specific character is important in the study of Kazakh as a foreign 

language. All this gives a complete communicatively motivational character to the study of the language. 

The connection between the real possibilities and interests of the learner contributes to the formation of 

positive motivation. One type of such language motivation is the economic benefit. Thus, 39% of students 

agree, 23% find it difficult to answer, 21% say that there is no economic benefit. This means that there is an 

impact on the development of not Russian, but Kazakh language in recent years in our republic. U. Fierman 

gives the following reviews as a proof of the promotion of the language: the growing role of the Kazakh 

language, transference of public signs into Kazakh and Russian languages, a large amount of pronunciation 

of the Kazakh language in  public events, an expansion of the scope of application of the Kazakh language in 

the Mass Media. «The great power that moves the language process forward is the democratic pace in 

Kazakhstan». Finally, there is an important question: «Nursultan Nazarbayev's stated that a close attention to 

the fact that Kazakhstan should remain in a country with a unified political structure» [3, 64 ]. 

E.D. Suleimenova presents the following factors that influenced the language movement: the 

availability of state support aimed at the systematic dissemination of the language in various fields, use of 

financial economic instruments in education (textbooks, dictionaries, electronic teaching aids, interesting 

teaching materials, the expansion of Kazakh schools and Kazakh courses), passage of civil servants of testing 

and monitoring  of Kazakh language, conscious effort in the study of the Kazakh language [4, 241]. 

 

 
 

Figure 1 – Economic benefits of studying the Kazakh language 
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Respondents' answers to the question  «Were there any embarrassing situations due to ignorance of the 

Kazakh language?» can be seen in the second figure.  

20% of the respondents answered this question – never, 20% – sometimes, 15% – often, 13% – it is 

difficult to answer.  

According to respondents' answers, it is clear that they had difficult moments due to ignorance of the 

Kazakh language. That is, in everyday life among the local population and foreign students in the course of 

communication in the Kazakh language there is misunderstanding.  

 

 
 

Figure 12 - Difficulties caused by ignorance of the Kazakh language 

 

The successful integration of foreign students with the local people can be seen from the lack of 

shortcomings in relations between them and close ties with the local people.  

The result of the study shows that the integration of foreign students into the language environment of 

Kazakhstan’s students, the participation of microsocial and social groups of students in student society 

accelerates their process of language adaptation and integration of students in Kazakhstan.  
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