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cial responsibility have led to the fact that the monthly income of half of the population does 
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business development. The ineffective local economic policy associated with the decentraliza-
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crease in profitability are to be accompanied with appropriate measures of tax regulation, 

while the draft program for increasing the income of the population until 2025 provides ex-

emption from payments of all taxes and social contributions for 2 years. The proposed in-

crease in the yield threshold to 3,000 MCI   based on a single total income with self-payment 

of social contributions, and prolongation of the special tax regime based on a retail tax with 
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tax regulation methods. 
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Simply put, we are talking about the fact that the state intends to take systematic 

measures so that the salary of Kazakhstanis does not depreciate as quickly as it is now. So, in 

the last quarter of 2021, the average per capita accounted for 214.5 thousand tenge. Of these, 

labor incomes amounted to 150.2 thousand, or 70.1%. The rest is social transfers, which in-

clude pensions, benefits, TSA, housing assistance and scholarships. Moreover, in the fourth 

quarter of 2021, social payments in the structure of cash income increased by 10.6% than they 

were in the same period in 2020. This is the average for the republic. But in some regions — 

in East Kazakhstan and North Kazakhstan — social payments exceeded a third in the income 

structure. 

Main provisions of the article. 

The program for increasing the income of the population until 2025 includes an increase 

in the income of population from labor activity.  within 2024 -2026 the minimum wage will 

be reviewed in relation to the median wage at the rate of 40% by 2024. 

An increase in cash income of 1 million 650 thousand employees including 430 thousand 

civil servants is expected. during 2022 the personnel potential of science will be strengthened 

and the payment of 1200 leading scientists of the country from 74 research institutes will be 

increased, as well as the salary increase of 1128 teachers of four creative universities by 40%, 

where the current average salary is 84 thousand tenge. traditionally, the salary of doctors will 

be increased to 415.9 thousand tenge (2021 - 320 thousand tenge), nurses - 190.6 thousand 

tenge (2021 - 173.5 thousand tenge), also the lifelong monthly provision for athletes and 

coaches will be  increased  from  24 to 100 mci to prevent leakage of personnel. 

Introduction. in the sphere of energy and gas industry the growth of wages of production 

and administrative personnel is provided within 30% annually until 2024. 

At the same time it is recommended to the ministry of industrial and innovative develop-

ment, industrial enterprises, nce atameken, and development institutions to introduce, as part 

of counter obligations, the requirement to increase wages for employees of enterprises receiv-

ing state support measures. 

Equalization of imbalance in the salaries of the personnel of samruk-kazyna jsc is 

planned. 

The main task is to increase the share of labor income which currently constitutes 70%, 

and in 2012 it was 80% [1.5p.]. 

These direct measures will make it possible to differentiate labor incomes with different 

qualifications and labor productivity, as well as to increase the purchasing power of citizens 

that will undoubtedly contribute to the development of small and medium-sized businesses. 

Income is the main factor in improving the well-being of the population and confidence 

in the future. unfortunately, recently the income of the population is not due to the improve-

ment of the economy, but due to social transfers. 

Methodology. the theoretical and methodological basis for studying the issues of taxation 

of personal income was the works of domestic and foreign scientists, researchers, statistical 

data, and general scientific methods for studying socio-economic problems. 

Results. Over 5 years, the share of labor income in the total income of the population 

have decreased from 80 to 67%, while social transfers have increased from 17 to 29% [2]. 

According to J. Rawls, if relative economic inequality contributes to the achievement of a 

higher standard of living for the low-income population, then this income differentiation is 

fair. 

The principles of justice are formulated as follows: 

1. Every individual should have an equal right to the most general system of equal fun-

damental freedoms compatible with similar systems of freedoms for all other people. 
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2. Social and economic inequality is to be organized in a way that it leads to the greatest 

benefit of the least prosperous members of society and opens positions to all under conditions 

of honest equality of opportunities. 

The task of the income increase program is to reduce the share of social income and in-

crease labor income.  Let us analyze the dynamics of target indicators (Fig. 1). 

Figure 1. Target indicators of the Income Improvement Program 

 

 

The implementation of the target indicators will make it possible by 2025 to achieve an 

increase in wages in GDP - up to 34.5%, income from labor activity in the total income struc-

ture 76.2.It will create 569.5 thousand jobs, where the level of the population with incomes 

below the living wage will decrease by 5.2%, unemployment rate by 4.7% [3.3s.]. 

 Measures taken based on expanding their growth opportunities by promoting population 

through employment, vocational education and training, i.e.by increasing the productivity of 

manufacturing enterprises and entrepreneurship. 

As for the labor income, tax regulation measures are provided as follows. In terms of 

quality employment or income of the population from entrepreneurial activity the project pro-

vides 2 year exemption from paying all taxes and social contributions for the stimulation and 

registration of the self-employed.  

That is, the J. Rawls criterion combines efficiency and fairness in the best way compared 

to other income redistribution criteria and retains motivation and incentives for productive 

labor, as complete equality is not considered  [4]. 

Currently the self-employed pay Single aggregate payment (Articles 774-776) of the Tax 

Code of the Republic of Kazakhstan to legalize entrepreneurial activity without being regis-

tered as an individual entrepreneur subject to the following conditions: not using hired labor, 

providing services to individuals or selling to individuals agricultural products of personal 

subsidiary plots (except excisable), limitation of annual income to 1175 MCI [5]. 
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As a rule, these are renting out your own apartment, services of a home atelier, growing 

vegetables and fruits, maintaining an apiary, selling meat and dairy products from your own 

private household. 

 Revision of the profitability limit of 1,175 MCI (3,599,025 tenge) is proposed  for the 

purpose of subsequent registration, as the exemption from the payment of all taxes and social 

contributions actually again shifts the financing of social contributions from the self-

employed to the state, which was the message for the creation of a program to increase in-

come of the population until 2025, since the share of labor income today is 70%, and 10 years 

ago it was 80% [6]. 

 Paying monthly a single aggregate payment in the amount of 0.5-1 MCI, an individual 

not only completely legalizes his activity, but also participates in the formation of the basic 

pension payment and receives the rights to insurance payments from the social insurance fund 

- disability, loss of work, loss of breadwinner, pregnancy and childbirth, adoption of a child, 

caring for a child under 1 year old. 

Under a special tax regime based on a patent, annual income should not exceed 3,528 

times the MCI (10,806,264 tenge), with a simplified declaration, 24,038 times the MCI 

(73,628,394 tenge). Based on this, it is proposed to increase the threshold of Single aggregate 

payment from 1,175 MCI to 3,000 times the MCI (6,036,000 tenge) with self-payment of so-

cial contributions. The projected exemption from payment of all taxes and social contribu-

tions for 2 years does not guarantee the mandatory registration of the self-employed as an in-

dividual entrepreneur, and in the income structure of the population, income from labor ac-

tivity will decrease with an increase in the share of social transfers. 

From January 1, 2021, the Tax Code has been supplemented with Chapter 77-1 "Special 

Tax Regime of Retail Tax". The standard has been calculated from January 1, 2021 to January 

1, 2023[5]. 

The regime has been introduced as temporary measure to support the country's entrepre-

neurship in those sectors of the economy most affected by the COVID-19 pandemic, and at 

the same time to simplify the taxation process as much as possible. In total 114 types of activ-

ities have been identified. In the process of functioning, the regime showed comfort for entre-

preneurs, since its features are exemption from VAT and social tax, as well as a special pro-

cedure for calculating CIT / PIT. 

Conclusions. Thus, the above proposed yield of 3,000 MCI (6,036,000 tenge) on the 

Single aggregate payment without registration as an individual entrepreneur and continued 

operation on the basis of the retail tax regime with registration and payment of 3% of income, 

that will increase the profitability of the self-employed and reduce the share of social transfers 

to the state. 
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2025 ЖЫЛҒА ДЕЙІН ХАЛЫҚТЫҢ ТАБЫСЫН АРТТЫРУ  

БАҒДАРЛАМАСЫНДАҒЫ САЛЫҚТЫҚ РЕТТЕУДІҢ КЕЙБІР  

АСПЕКТІЛЕРІ 

 

З. Илимжанова 

 
 І. Жансүгіров атындағы Жетісу университеті, 

Талдықорған, Қазақстан  

e-mail: maga.alanov@mail.ru 

 

Түйін. Мақалада халықтың табысын арттырудың 2025 жылға дейінгі бағдарла-

масының бағыттары белгіленген, олар: бюджеттен жалақыны арттыру жөніндегі 

міндеттеме; жаңа жұмыс орындарын құру арқылы халықтың табысын арттыру; 

халықтың табысын сатып алу қабілетін қорғау; табыс деңгейін арттыруды қамта-

масыз ететін жүйелі шаралар. Сондай-ақ, мақалада жастарды жұмыспен қамтуға 

арналған "бірінші жұмыс орны", "түлектерге арналған Жастар практикасы" жоба-

ларын іске асыруды қамтитын жаңа жұмыс орындарын құруға бағытталған іс-

шаралар, сондай-ақ жекелеген осал адамдарды жұмысқа орналастыру тетігі сипат-

талған. 

Түйін сөздер: еңбек табысы, әлеуметтік трансферттер, жалақы, табыстың ар-

туы, салықтық реттеу, өзін-өзі жұмыспен қамтығандар, бірыңғай жиынтық төлем, 

әлеуметтік жарналар, арнайы салық режимі, жеке кәсіпкер. 

 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В  

ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ ДО 2025 ГОДА 

 

З. Илимжанова 

 

 Жетысуский университет им.И. Жансугурова. 

Талдыкорган, Казахстан 

e-mail: king_bara@mail.ru  

 

Резюме. В статье обозначены направления Программы повышения доходов насе-

ления до 2025 года, такие как: обязательство по повышению заработных плат из 

бюджета; повышение доходов населения путем создания новых рабочих мест; защита 

покупательной способности доходов населения; системные меры, обеспечивающие по-

вышение уровня доходов. Также в статье описаны мероприятия, направленные на со-

здание новых рабочих мест, которые включают в себя реализацию проектов для моло-

дежной занятости "Первое рабочее место", "Молодежная практика для выпускни-

ков", а также механизм трудоустройства отдельных уязвимых лиц. 

mailto:maga.alanov@mail.ru
mailto:king_bara@mail.ru
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Annotation. The improvement and justification of recommendations for improving PPP 

mechanisms in the agro-industrial complex is dictated by their relevance and practical signif-

icance, which allow expanding the resource base of agricultural production on terms of mu-

tual benefit for the state and business. The problems of using public-private partnership in the 

field of agriculture of the Republic of Kazakhstan are analyzed. The purpose of the study is to 

determine the criteria for assessing the impact of economic factors on environmental compo-

nents, in particular on the atmosphere, hydrosphere and land resources. The methods of eco-

nomic analysis, comparison, synthesis, decomposition were used for a comprehensive as-

sessment of the functioning of the enterprise in the production of agricultural products: an 

assessment of the impact of the functioning of the agro-industrial complex on the environment 

was carried out. The main directions that have significant potential for promising PPP pro-

grams are also identified: the production of organic products in the crop and livestock indus-

tries; increasing the volume of meat products and milk; the development of a greenhouse 

economy specializing not only in growing vegetables, but also in floriculture. Based on the 

analysis, a SWOT analysis of the use of public-private partnership in agricultural production 

is indicated, its strengths and opportunities, weaknesses and threats are shown, and accord-

ing to the results of the study, conceptual directions for the development of the PPP institute 

in the agro-industrial complex of the republic are highlighted. 

Keywords: agribusiness, public-private partnership, competitiveness, agro-industrial  

complex,  environment,  anthropogenic impact, decomposition method, equivalents, atmos-

phere, hydrosphere agricultural sector, market, agricultural products, investments. 
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A powerful incentive to the use of PPP mechanisms in the agro-industrial complex (AIC) 

is the need to introduce advanced technologies in this area. The need to involve small and 

medium-sized farms in the process of distributing multiple benefits generated by agribusiness 

projects is another incentive for the use of PPP projects in the agro-industrial complex. The 

involvement of PPPs aimed at achieving sustainable and inclusive development of the agro-

industrial complex can bring certain benefits to the final beneficiaries. Trends in the use of 

PPP in agriculture are gradually becoming global. 

 Main provisions of the article.  

The importance of Public Private Partnership (PPP) in agriculture is understood in terms 

of a shared mechanism among partners for input, resource, market, risk, technology and bene-

fits. 

Globally, the biggest challenge for the irrigation sector is climate change and its impact 

on water and food security. 

In technical, complex transportation projects developed as PPPs, private sector expertise 

often outmatches that of their public sector counterparts. 

Foreign experience shows that the market risk of PPP in the agro-sphere is usually borne 

by the leading private partner (agro-industrial company), while the production risk can only 

be borne by farmers or shared between farmers and the public partner through the provision 

of subsidized agricultural insurance or co-financing of funds in case of unforeseen circum-

stances in the event of force majeure. 

Introduction. In addition, review of various studies indicated the visibility of PPP in var-

ious facets of knowledge management, capacity building of women and youth, development 

of high end technologies, processing and market promotion and gender mainstreaming in ag-

riculture. Nowadays significant changes  have  been  taking  place  in  environmental  legisla-

tion  of  Kazakhstan  as  the  "Environmental  Code  of  the  Republic  of  Kazakhstan"  No.  

400-VI has entered  into  force  since  January  2,  2021.  Annex 3 of the legislation men-

tioned defines a list of areas of application for the best available technologies (BAT) applica-

tion [1].  Regulatory documents are also being developed to ensure the implementation of the 

BAT system in the industry.  In  accordance with Article 65 of the Environmental Code of  

the  Republic  of  Kazakhstan  "The  obligation to  conduct  an  environmental  impact  as-

sessment".  Legal  entities  and  individual  entrepreneurs  engaged in  economic  and  (or)  

other  activities  at  Category  II  facilities  are  required  to obtain  a  "Comprehensive  Envi-

ronmental  Permit".  When  assessing  livestock/poultry  complexes  those  also  falls  under  

the  BAT  system and are required to receive an EIA.  

Material and methods of research.  In order to facilitate the assessment of adaptation 

scenarios and mitigate their consequences, it is necessary  to  determine  the  impact  of  ani-

mal husbandry  on  the  environment,  in  order  to  increase the sustainability of the livestock 

sector.  

Coupled with improper governance and management in several countries, these challeng-

es are exacerbated further with more pronounced effects regionally such as water scarcity, 

very low groundwater levels and poor water quality.  

The model makes  it  possible  to  fix  specific  impact  factors at each stage, to obtain a 

general and detailed picture  of  livestock  production  and  the  corresponding  use  of  natural  

resources.  The  model of  ecological  assessment  of world  livestock production  was  devel-

oped  in  order  to  analyze multiple  environmental  impact  measurements: feed use, green-

house gas emissions, land use and  soil  degradation,  water  use  and  nutrient use, interaction 

with biodiversity [2]. 
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In order for the Agro-PPP to fulfill this role, it must be constructed as follows: − the op-

timal way to allocate tasks, responsibilities and risks between the public and private sectors; − 

the public and private sectors had a comparative advantage over each other in specific tasks 

performing; − to minimize costs while increasing productivity in terms of relevance, efficien-

cy, performance, interaction, and sustainability. At present, it is important to preserve the ex-

isting investment agricultural projects for a long period of time, which can only be done with 

the consent of society, government and business. 

 
Table 1. - Materials and methods of research 

 
 

№ 

 

Parties to the agreement 

% ratio of income distribution between public partner 

and private partner 

from November 2018 to 

November 2022 

from December 2022 to 

November 2038 

1 State Partner 5% 25% 

2 Private partner 95% 75% 

Source: compiled by the author 

 

As we all know, PPP has three characteristics in its project execution phase: long time, 

high complexity and wide and complex coverage. There are many participants in this stage. 

The cooperative supervision relationship between them is mainly formed with the goal of 

completing the project construction and the economic contract as the link. From the link be-

tween the PPP project process and the construction goal, in order to achieve the goal, there are 

many processes between the different stages of the project construction and the different par-

ticipants. Various activities involved in the process may affect the identification of audit in 

some way. In addition, as "full coverage" has become a new normal audit, new requirements 

have also been put forward for government construction project audit. Therefore, higher re-

quirements for auditors' diversified knowledge and proficiency in auditing are put forward. 

The ultimate goal of the PPP project is to maximize the social benefits, that are to achieve a 

multi win or win-win situation. However, the inconsistency of the unilateral goals and the 

high transaction costs caused by the institutional defects both restrict the original intention of 

the PPP project and bring many risks. Therefore, PPP project risk identification should focus 

on whether or not it is conducive to achieving the general goal of the project [3]. 

Although a state transportation department may have implemented a handful of projects 

over the past 10–15 years, their private partners bring decades of experience, from working on 

infrastructure PPPs in countries around the world. The knowledge gap is most pronounced in 

the long-term forecasting of expected travel patterns and associated expenditures tied to travel 

in PPPs. 

Risks can also be distributed differently between partners at different stages of the project 

life cycle, depending on which partner is best able to bear the risk at this stage of the partner-

ship [4]. Some limitations of agro-PPP were also identified. The success or failure of the 

agro-PPP largely depends on the comfortable environment and management strategy devel-

oped to support these partnerships implementation. Legislation and regulations related to ac-

cess to land, enforcement of agricultural contracting agreements, intellectual property protec-

tion, and other important issues such as support small and medium-sized enterprises, are criti-

cal for successful implementation of PPP in agribusiness. Nevertheless, many of these issues 

go beyond traditional PPP legislation. In the countries studied, Ministries of Agriculture (MA) 

were also generally less prepared than other line ministries to solve the issue of private sector 
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partnerships. Even in countries where there is a clear institutional structure for PPP, PPP in 

agribusiness may eventually find institutional platforms other than the Ministry of Agriculture 

[5]. 
 

Table 2. - Examples of PPP development in agriculture (fragment). 

 

 
 Source: compiled by the author 

 

The  stages  of  such  environmental  impact from  the  livestock  and  poultry  complex  

are grouped by us in figure. In recent years, Kazakhstan has been facing a period of struggle 

for sustainable economic development and improved competitiveness. This resulted in the 

growing interest of the government in the private sector in terms of using its potential for 

funding, development and implementation of projects aimed at infrastructure development. 

Presently, Kazakhstan gained considerable experience in the implementation of PPP projects 

in various sectors, especially in the field of industrial infrastructure, innovation, transport, and 

social and public services. The capital construction of public projects to make up for the lack 

of government investment, improve the efficiency of investment and the efficiency of public 

services, and the rapid development of the private economy and provide a channel for its par-

ticipation in the construction of infrastructure. However, with the unprecedented upsurge of 

PPP, the risk of the PPP project is gradually exposed, and the original risk management 

awareness and risk management methods are difficult to cope with the complex internal and 

external risks. This issue has attracted the attention of all sectors of society, affecting the vola-

tility of the stock market. At present, some scholars have recognized this problem and have 

carried out some related research, but most of the research focused on the PPP project itself in 

all directions or focused on financial analysis. Only a small number of scholars associate it 

with risk orientation. Therefore, this paper is based on the concept of risk oriented audit and 

starting from the concept and risk point of the PPP business to PPP From the perspective of 

auditing, risk prevention measures are put forward to promote the healthy development of 

PPP projects [6]. 
 

   

The volume of government оbligations  

 

 

Volume of attracted investments 

 

                                                      

Total cost 

 
 

Figure 1. - Total volume of implemented projects 

Source: compiled by the author 
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Of the planned 47 PPP projects, for the period from 2018 to 2021, only 14 projects or 

29.8% were implemented, including by sectors of the economy: education – 7, health and so-

cial services – 3, transport and infrastructure – 2, information and communication – 1, culture 

and sports – 1  

Out of the total number of projects being implemented, 7 projects or 50% 

accounts for education, 3 projects or 21.4% - for health and social services, 2 projects or 

14.3% - for transport and infrastructure, according to 1 project or 7.1% - in the sphere of in-

formation and communication, culture and sports. 

At the same time, during the period of the state audit in the field of energy and housing 

and communal services, not a single PPP project has been implemented [7]. 

The total cost of 14 projects amounted to 49,256,173.7 thousand tenge, of 

which the volume of attracted investments amounted to 29,799,965.0 thousand tenge or 

60.5%. Many of the studies on PPPs focused on agricultural biotechnology, biosafety regula-

tion, intellectual property rights (IPR) and ways in technology transfer in support of pro-poor 

in developing countries (Spielman et al 2007). Several research programmes in India actively 

sought increased links with private stakeholders as partners and research users which need 

variety of institutional innovations and incentives for better coordination of PPP leading to 

greater ownership of outputs and their effective promotion [8]. 

An important problem of the agro-PPP development is the weak level of organization at 

the stage of PPP projects development [9]. As a result, important issues such as transparency 

in the selection of private partners, risk allocation and mitigation mechanisms to protect small 

farmers, and conflict resolution strategies are often ignored. Inadequate market assessments 

and feasibility studies at the initial stages of the PPP mechanism development also contribut-

ed to the financial problems emerged during the implementation phase. Several partnerships 

reported about slower-than-expected payback periods, lower-than-expected returns on in-

vestment, inability to achieve scale in the short and medium term, and difficulty with activity 

maintaining that require investment after the partnership period [10]. PPP in the agricultural 

sector can be used in certain circumstances (when markets fail). Ideally, when deciding 

whether to participate in agro-PPPs, policy makers should ensure that the partnerships will 

add value by creating greater public benefit than could otherwise be achieved through any of 

the alternative means of public procurement or private investment alone.  

There is a tendency for the decline of implemented PPP projects compared to 2018. If in 

2018 7 projects were implemented (6 projects with a state initiative and 1 private financial 

initiative) totaling 32,176,999.0 thousand tenge (including the amount of attracted invest-

ments – 15,664,584.0 thousand tenge), then in 2019 a total of 4 projects were implemented (1 

project with a state initiative and 3 private financial initiative) for a total amount of 

9,908,647.0 thousand tenge (including the amount of attracted investments – 9,908,647.0 

thousand tenge). Similarly, in 2018, 3 projects were implemented (all 3 with a private finan-

cial initiative) totaling 7,170,527.7 thousand tenge (including the amount of attracted invest-

ments – 4,226,734.0 thousand tenge). The reason for the negative dynamics is the insufficient 

quality of PPP project planning by the administrators of budget programs (that is, projects are 

not finalized and do not reach the competitive procedures, individual projects are excluded 

from the list of PPP projects). In part, this decrease also (the number of contracts concluded), 

according to the audit, is due to a change in the indicator (indicator) in the PRT "The share of 

projects that do not require state obligations for PPP projects of local executive bodies from 

the total number of projects implemented under PPP" conducted in October 2020, instead of 
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the indicator "The number of PPP projects that received positive conclusions and the an-

nouncement of a competition on them" 

Knowledge management strategies in the context of Public-Private Partnerships could re-

sult in increased production and better service delivery. 

Results and their discussion. 

 

Table 3. - Budget funds allocated to the agricultural sector 

 

Source: compiled by the author 

 

As can be seen from the table, the amount of budget funds allocated to the agricultural 

sector is constantly growing. The amount of state support for agriculture is also growing (Fig-

ure). However, there is no significant return on the invested funds: the supply of goods on the 

market is formed at the expense of imported products that could be produced in our country. 

INDICATOR 2019 2020 2021 

Planning, regulation, management in the field of ag-

riculture,environmental management and use of land 

resources 

11 841 476 13 856 597 17 264 757 

Creating conditions for the development of animal 

husbandry and 

production, processing, sale of products 

animal husbandry 

24 064 221 21 977 907 24 433 119 

Increasing the availability of financial services 106 312 713 74 416 669 137 458 003 

Effective management of water resources 28 335 736 35 689 072 40 326 783 

Creating conditions for the development of produc-

tion,processing, sale of crop production 

10 401 142 6 537 581 9 277 279 

Management, conservation and development of for-

est resources and wildlife 

17 589 822 18 662 889 22 933 205 

Increasing the availability of information about land 

resources 

7 569 907 9 295 209 107 330 

Ensuring the flow of transboundary rivers from 

neighboring countries in accordance with water allo-

cation agreements 

167 831 143 748  

Creating conditions for the development of pro-

cessing of agricultural products 

 670 029  

Increasing the availability of knowledge and scien-

tific research 

 8 273 133 8 858 799 

Improvement of irrigation and drainage systems-

systems 

 5 491 578 15 083 279 

Total : 206 282 848 195 014 412 286 368 315 
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For a number of goods, the country is at a dangerous point, beyond which comes dependence 

on foreign supplies. In many commodity items, we have crossed the acceptable line of food 

security. 

During the current humanitarian crisis one of the most serious problems in the agriculture 

management is the creation of an effective system of strategic management, which key objec-

tives are customer satisfaction, ensuring food safety, creation of optimal distribution chain, 

effective economic environment and waste management. All these strategic directions for 

overcoming the difficulties of the agrarian sector of the economy require effective interaction 

between government and business, as evidenced by both statistical data and studies of various 

scientists 

The raw materials orientation of exports is of concern, as a result of which domestic pro-

cessing enterprises are loaded only by 40%. The share of unprofitable agricultural enterprises 

remains significant: The Ministry of Agriculture is trying to solve the problem of unprofitabil-

ity not only by developing a financial recovery program, but also by reorganizing agricultural 

enterprises by creating new integrated structures – agricultural firms, agro-industrial associa-

tions and holdings. 

Credit resources are more available for such structures, they can organize production 

more efficiently, use new technologies, purchase machinery and equipment, train personnel, 

introduce new ones, but for now, as mentioned above, the structure of agriculture remains 

small-scale. 

Each PPP model is unique and has a well-defined understanding among the partners re-

garding the working relations and outputs. Some of the models could involve a public-public 

partnership till a certain stage of product development after which a private partner could en-

ter, or vice-versa, depending upon who is providing the innovative farm technology.  In each 

model, there should be clarity on sharing of fund investment, research and development com-

ponents and business operations. A consortium involving unequal partners may not yield a 

viable partnership. Further, the models should take into their ambit of the whole chain from 

innovative product development to marketing. 

Conclusions 

1. Introduction of administrative responsibility of state partners represented by adminis-

trators of budget programs for developed and not implemented (withdrawn or excluded from 

the list of PPP projects) tender documentation, which entailed, including inefficient use of 

budget funds. 

2. Effective implementation of PPP projects requires active, honest and productive work 

on the part of both the state and business. Transparency is provided to the PPP Institute 

through a single digital platform with which manufacturers and customers, partners, tenders 

and other activities can coordinate their actions to ensure appropriate activities within the 

framework of the project implementation. 

3. Increasing the efficiency of agricultural production, clustering individual enterprises, 

which allows you to create a vertically integrated value chain, improves the quality of life and 

industries concentrate human resources in localized areas. 

4. For the agribusiness sector of the country, the Institute of Public-Private Partnership is 

not only a prospect for the development of production potential, but also a traditional social 

problem of the village – negative migration of the population, the lack of high-quality jobs 

caused by rural residents- the ability to solve the problem of low income. 
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5. The use of the PPP mechanism is aimed at attracting additional investments in the ag-

ricultural sector, modernizing production capacities, increasing production profitability, satu-

rating the domestic market with high-quality and affordable food products, realizing the coun-

try's export potential and tax revenues it helps to increase their income through. 

Analysis of information on the essence of business and government partnerships in the 

agricultural sector makes it possible to determine that agro-PPP is a complex, problematic 

self-governing system, the mechanism of creation, functioning and development of which 

does not yet have sufficient theoretical justification. The information obtained must be treated 

with the use of comparisons, summary, and grouping. The results are presented visually using 

a tabular and graphical method. The study of foreign experience expands scientific judgments 

about the subject of research, helps in establishing such agricultural innovations that ensure 

the economic growth of the country's agroindustrial complex and increase of its citizen’s 

well-being. The methods of induction and deduction are applicable to transform the results of 

the analysis of foreign experience in interaction between government authorities and business 

into possible directions for the development of the agro-PPP mechanism in Russia. In modern 

conditions, PPP projects are one of the most effective ways to develop various kinds of inno-

vations for society, while competition in the conclusion of PPP agreements should be, this 

provides an opportunity to choose the most optimal partner, and it should also be evaluated 

for a more thorough conclusion. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  АГРАРЛЫҚ САЛАДАҒЫ  

МЕМЛЕКЕТТІК-ЖЕКЕШЕЛІК ӘРІПТЕСТІКТІ  РЕТТЕУ ҚАҒИДАТТАРЫ 

 

Тасыбай Б.М., Сембиева Л.М. 

 

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті,    

Астана, Қазақстан   

 

Түйін. Мақалада АӨК-дегі МЖӘ ұсынымдары мен тетіктерін жетілдіру және 

негіздеу әдістері қарастырылады. Жұмыста олардың сұранысы мен практикалық 

маңыздылығы сипатталған, бұл мемлекет пен бизнес үшін өзара тиімділік жағдайын-

да ауылшаруашылық өндірісінің ресурстық базасын кеңейтуге мүмкіндік береді. 

Мақалада Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекет-

тік-жекешелік әріптестікті пайдалану мәселелері талданады. Жұмыста ауылшару-

ашылық өнімдерін өндірудегі кәсіпорынның жұмысын кешенді бағалау үшін экономи-

калық талдау, салыстыру, синтез, ыдырау әдістері қолданылды. Аграрлық өндірісте 

мемлекеттік-жекешелік әріптестікті пайдалануды SWOT талдауы негізінде жүргізіл-

ген зерттеуде республиканың АӨК-дегі МЖӘ-нің күшті жақтары мен мүмкіндіктері, 

әлсіз жақтары мен қауіптері көрсетілген. 

Түйін сөздер: агробизнес, мемлекеттік-жеке меншік әріптестік, бәсекеге 

қабілеттілік, агроөнеркәсіптік кешен, қоршаған орта, антропогендік әсер, ыдырау 

әдісі, баламалары, атмосфера, гидросфера, ауылшаруашылық секторы, нарық, 

ауылшаруашылық өнімдері, инвестициялар.  

 

 

ПРИНЦИПЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО  

ПАРТНЕРСТВА В АГРАРНОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
 

Тасыбай Б.М., Л.М. Сембиева 
 

Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева,  

Астана, Казахстан   

 

Резюме.  В статье рассматриваются методы совершенствования и обоснования 

рекомендаций и механизмов  ГЧП  в  АПК. В работе  описана  их  востребованность  и  

практическая значимость, позволяющие на условиях взаимной выгоды для государства 

и бизнеса расширить ресурсную базу сельскохозяйственного производства. В статье 

проанализированы проблемы  использования  государственно-частного  партнерства  

в  сфере  сельского  хозяйства Республики Казахстан. В работе использованы  методы  

экономического анализа, сравнения, синтеза, декомпозиции для комплексной оценки 

функционирования предприятия при производстве сельскохозяйственной продукции. В 

исследовании на основе SWOT анализа использования государственно-частного парт-

нерства в аграрном производстве показаны сильные стороны и возможности, слабые 

стороны и угрозы ГЧП  в  АПК  республики.   

Ключевые слова: агробизнес, государственно-частное партнерство, конкуренто-

способность, агропромышленный комплекс, окружающая среда, антропогенное воз-

действие, метод разложения, эквиваленты, атмосфера, гидросфера, сельскохозяй-

ственный сектор, рынок, сельскохозяйственная продукция, инвестиции 
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Annotation. This study considers the problem of the formation of the cryptocurrency mar- 

ket as an element of the financial market in Russia. Our study aims at solving the problem of 

trust in cryptocurrency and finding new ways to use it in the Russian economy. During the 

study, the main trends in the development of the cryptocurrency market both in Russia and 

abroad were identified, the main comparative characteristics of the cryptocurrency market 

with other elements of the financial market were identified, and the stages of the formation of 

the cryptocurrency industry were explored. The purpose of the study is to identify problems in 

the development and implementation of the cryptocurrency market in the Russian economy 

against the background of an increase in the number of sanctions restrictions and currency 

barriers to prevent a severe economic crisis and stagnation of the country's leading indus- 

tries. The main events and statements of regulatory bodies that lead to an increase in the de- 

mand for cryptocurrencies among the Russian population are considered. 

Blockchain adoption can create a new digital infrastructure in organizations that can 

spur innovation in business models (Chong et al., 2019; Hinnings, Gegenhuber & Green- 

wood, 2018; Morkunas et al., 2019; Ticini et al., 2020) [1]. The transformation of business 

models enabled by digital and/or innovative technologies such as blockchain leads to the cre- 

ation of different value configurations, which can be grouped into value stores, value chains 

and value chains (Chong et al., 2019; Fjeldstad & Snow, 2018) [2; 3]. 

CCS CONCEPTS • 

CCS Applied computing → Electronic commerce→ E-commerce infrastructure 

Key words: Blockchain; Finance, Financial sector, Cryptocurrency. 
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Introduction 

The relevance of the study is due the fact that against the backdrop of frequent financial 

crises and loss of confidence in traditional economic institutions, interest in cryptocurrencies 

is growing. The virtual currency began to perform not only the functions of a measure of val- 

ue, but also the functions of investment, storage, and reservation. However, due to the lack of 

a unified definition of the legal nature of cryptocurrency in the world economic community, 

high speed and anonymity of calculations, this tool is also used in the shadow sector of the 

economy. The contradiction between the growing popularity of cryptocurrencies and their 

lack of knowledge was the reason for choosing the topic of this study. 

To datf, the number of varieties of this virtual currency is extremely large. The total capi- 

talization of the global cryptocurrency market, according to the world's largest independent 

cryptocurrency data aggregator - coingecko, as of November 8, 2021, exceeded $3 trillion for 

the first time in history. At the same time, however, digital money is not supported by any- 

thing and, as a result, has a high volatility, which leads to a misunderstanding of the turnover 

process, unreasonable excitement, and a ban on their use. Despite this fact, not only private 

Internet users paid attention to cryptocurrencies, but also large organizations and investors, as 

well as government agencies. In the field of monetary circulation, they are in demand, but at 

the same time they are the least studied tool. 

It should be noted that new features of cryptocurrency are constantly being identified, the 

scope of their application is expanding, but this is also associated with new risks. That is why 

regular observations, experiments, analysis of new information and development of new rec- 

ommendations of practical importance are required. 

Literature review 

Davidson (2013) defines cryptocurrencies (aka cryptotokens or tokens) as “innovative 

digital currencies supported by cryptography to enable and regulate transactions and supply of 

digital coins in circulation” [4; 5]. Cryptocurrencies are protected from central authority and 

government manipulation. They are based on blockchain technology, described as distributed 

according to Yansity and Lakhani, 2017; Tufaili, Zalan and Daou, 2021 Registry Technology 

(DLT) is underpinned by vital principles: decentralization; peer-to-peer transmission; trans- 

parency with preservation of the alias; irreversibility of records; computational logic; re- 

sistance to withdrawal and censorship [6; 7]. Based on the work of Folkinshteyn, D., & Len- 

non, M., it must be assumed that cryptocurrencies have been stigmatized due to money laun- 

dering, illegal trading and tax evasion, as well as volatility due to their attractiveness index for 

investors, market forces (i.e. supply and demand) (Volkinstein & Lennon, 2016), attacks on 

wallets and crypto exchanges (Marella et al., 2020) and the impact of macro -financial events 

(e.g., Bouoiyour & Selmi, 2006) [8; 5; 9]. 

The Bank for International Settlements (BIS) equates the concept of "virtual currency", 

"digital currency" and "cryptocurrency" and defines "digital currency" through the following 

key characteristics [10; 11]: 

– issued only electronically; 

– not issued in national currencies and not associated with them; 

– is not an obligation of anyone (unlike traditional money); 

– has zero intrinsic value, i.e., not generates a stream of payments; 

– used for “peer-to-peer” exchange, i.e., direct exchange between system participants us- 

ing distributed ledger technology; and 

– is an asset that has some characteristics of money (in particular, it is a means of pay- 

ment). 
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The European Central Bank (ECB, ECB) calls cryptocurrencies decentralized bilateral 

schemes for the use of virtual currencies [12]. 

In accordance with Art. 2 of the draft Federal law dated January 25, 2018 “On Digital Fi- 

nancial Assets” of the Ministry of Finance of the Russian Federation “cryptocurrency is a type 

of digital financial asset created and accounted for in a distributed registry of digital transac- 

tions by participants in this registry in accordance with the rules for maintaining a registry of 

digital transactions” [13]. 

The literature discusses blockchain as a system without trust (e.g., Werbach, 2018) or a 

system of trust (e.g., De Filippi, 2019), as well as the benefits of trustless networks (e.g., 

Smits & Hulstijn, 2020) [14; fifteen; 16]. Most of the existing research shows that trust is 

mainly based on the ability of blockchain networks to enforce rules and contractual agree- 

ments without an intermediary body. The literature conceptualizes trust mainly at technologi- 

cal levels (Hawlitschek, Notheisen, & Teubner, 2018; Zhou, Zhang, Zhao, Zheng, & Song, 

2021) and within blockchain engineering, through the technical idea of a trustless network 

that does not pave the way and make sure that entities outside the closed blockchain ecosys- 

tem can be trusted [17; 18]. This “no trust” technical level does not guarantee consumer trust 

in blockchain-based applications. According to Tonnissen et al. (2020), trust mechanisms are 

needed, which are effective methods to help dispel consumer skepticism about the use of 

blockchain networks and their applications with crypto tokens [19]. Many of the promises of 

the blockchain economy are based on the technology's ability to reduce the cost of coordinat- 

ing economic activities and remove trust in centralized authorities (Beck et al., 2018) [20]. 

However, the sociotechnical issues associated with blockchain, and crypto tokens still exist. 

The evolution of blockchain research similarly includes a governance structure in the 

blockchain economy, a new type of economic system (Beck et al., 2018) [20]. The blockchain 

economy goes beyond the digital economy in the sense that transaction agreements are exe- 

cuted autonomously according to the rules defined in smart contracts. The new organizational 

Decentralized Autonomous Organization - DAO - is supported by the blockchain economy, 

where smart contracts can execute transactions autonomously, without the intervention of 

agents or the need for approval from third parties. Beck et al. (2018) reviewed the governance 

structure of the DAO in relation to decision rights, accountability, and incentives, illustrating 

a case study of the DAO - the case of Swarm City [20]. 

They emphasize that the advent of the blockchain economy requires a rethinking of gov- 

ernance. Decision-making rights in the blockchain economy will be more decentralized than 

in the digital economy. Incentives play a crucial role in the blockchain economy. Incentives 

are a vital factor in getting the desired behavior from those who develop, maintain and use 

decentralized applications, they are also critical to ensure the proper functioning of the under- 

lying blockchain infrastructure (Beck et al., 2018) [20]. Incentives are needed to achieve con- 

sensus, which forms the basis of the blockchain economy (Murck, 2017) [21]. 

Materials and methods 

Determining the role and place of the cryptocurrency market in Russia, global trends in 

the development of in a number of European countries, the United States, as well as in emerg- 

ing markets were considered. Of particular interest was the percentage distribution of crypto- 

currencies used and the degree of their impact on the economy. 

The study drew on works related to crypto tokens , focusing mainly on the concept of vol- 

atility and cryptocurrency price exchange rates (authors such as Bolt & van Oordt, 2016; 

Cong, Li , & Wang, 2018; Folkinshteyn, D., & Lennon, M.) [22; 23; 8]; on valuation and in- 

vestment mechanisms in cryptoassets, compared with fiat currencies and commodities (Kim, 

Sarin, & Virdi) [24]; about the popularity of cryptocurrency and the reasons for its implemen- 
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tation in emerging markets (Carlson) [25]; about the functions of cryptocurrency that increase 

or hinder its adoption (Ciaian, Raichaniova, & Kanchs, 2016; Folkinshteyn, D., & Lennon, 

M.) [26; 8]; security and privacy measures in implementing cryptography (Fabian, Ermakova, 

Krah, Lando, & Ahrary, 2018) [27]; and reasons for adoption by retailers (e.g. Jonker , 2018) 

[28] and consumers (e.g., Albayati, Suk, Young, & Rho, 2020) [29]. 

The study collected aggregated data used to assess the volume of cryptocurrency market 

capitalization from 2013 to 2021. 

The reliability of the obtained research results was ensured by processing the database us- 

ing general scientific methods of analysis (abstract-logical, analytical, economic-statistical), 

technologies of economic-mathematical modeling of complex systems, as well as the meth- 

odology of their in-depth analysis. 

To calculate the value of a particular cryptocurrency, many indicators are used, one of 

which is the NVT coefficient. It takes into account the relationship between market capitaliza- 

tion and remittance volumes. This indicator is similar to the PE (price/earnings) ratio used in 

the stock markets. NVT is calculated using the following formula: 

, (one) 

The value of an asset is judged by the coefficient: the higher it is, the greater the likeli- 

hood of a bubble or revaluation. The limit is a value in the range 90-100. A decrease in the 

coefficient indicates that interest in the coin is growing, however, a very low level of the indi- 

cator means that the value of the network does not match the increase in its use, which may 

indicate non-valuation. 

Results 

Over the past decade, the audience coverage of the cryptocurrency market has been grow- 

ing rapidly. 

To assess the trend of its development, it was necessary to analyze the dynamics of market 

capitalization. The capitalization of all cryptocurrencies is the total market value of the circu- 

lating supply of the crypto currency. However, this is not an accurate indicator, since the 

number of all generated coins is taken into account, and not the real turnover on the exchang- 

es, for example, as in the case of bitcoin, a significant part of the total supply of which, name- 

ly 3.7 million coins, is irretrievably lost. 

The dynamics of the market capitalization of the cryptocurrency market from 2013 to 

2021 shown in Figure 1. 

As a result of the analyzed dynamics of the total market capitalization of cryptocurrencies 

from 2013 to 2021, this period was divided by the author into 5 time zones: 

1. "ORIGIN AND DEVELOPMENT" - FROM 2013 TO 2016 

At the stage of the emergence and development of the crypto industry, the market capitali- 

zation of the entire industry did not exceed $20 billion: at the end of the year, compared to 

2013, in 2014 capitalization decreased by 46.39%; at the end of 2015 increased by 25.04%; at 

the end of 2016 - by 135.87%. 

2. "CRYPTOBOOM NO. 1" - 2017 

In 2017, there was an increase in the price of the main representative of the crypto indus- 

try - bitcoin by more than 500%, and other altcoins also strengthened their positions. These 

events caused a general stir and increased interest in cryptocurrencies, which contributed to 

the influx of new participants in the crypto -currency market. Therefore, there was a signifi- 

cant change in market capitalization from $16.39 billion (at the end of 2016) to $614.24 bil- 

lion (at the end of 2017). 
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Figure 1 - Dynamics of the market capitalization of the cryptocurrency market from  2013 to 2021,  

billion dollars 
 

3. "CRYPTOZIMA" - 2018 

A sharp growth is followed by a correction and a decline, which is observed in 2018. The 

decline in the price of the main representatives of cryptocurrencies affected the negative 

change in market capitalization, namely by 78.75% to the value of $130.54 billion. 

4. "THAW" - FROM 2019 TO 2020. 

The growth in the reach of the cryptocurrency market did not end in 2017. Until the next 

“Crypto boom” in 2021, there is a gradual “thaw” from the correction of 2018, i.e., an in- 

crease in market capitalization at the end of 2019 by 54.41% to a value of 201.57 billion dol- 

lars and at the end of 2020 by 261.40 % to a value of 728.47 billion dollars. 

5. "CRYPTOBOOM NO. 2" - 2021. 

2021 is the year of new records among cryptocurrency exchange rates and, as a result, a 

stunning increase in market capitalization by 248.23%. On November 8, 2021, for the first 

time in history, the value exceeded the $3 trillion mark, but at the end of the year, due to cor- 

rections, it amounted to $2,536.72 billion. The global crisis, as a result of countering and 

eliminating the consequences of the coronavirus infection, could not negatively affect the 

course of the cryptocurrency market, but on the contrary, contributed to its development: 

more and more large players began to enter the industry, up to entire states. 

Today, the financial market in Russia includes four segments: the credit market, the for- 

eign exchange market, the securities market, and the insurance market. However, the fact that 

the use of cryptocurrencies is integral in the daily life of citizens of the Russian Federation 

means the formation of the fifth segment of the country's financial market, the characteristics 

of the constituent elements of which are presented in tables 1 and 2. As a result of the study, a 

comparative characteristic of the Russian financial market segments was carried out, present- 

ed in Table 1 below. 
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Table 1 - Comparative characteristics of the Russian financial market segments 

 
Criterion Credit 

market 

Currency 

market 

Market valuable 

papers 

Insurance 

market 

Cryptocurrency 

market 

Subject 

purchase - sale 

National 

money 

Foreign 

money 

Valuable paper Insurance 

service 

Unsecured 

Cryptocurrency 

stablecoins 
Tokens 

Availability 

special 
legislation 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Not enough 

Financial 

institutions 

Banks Banks 

Currency 

exchanges 

Banks 

Stock exchanges 

Brokerage and 

investment 

companies 

Investment funds 

Insurance 

companies 

Cryptocurrency 

exchanges 

Crypto exchangers 

 

Cryptocurrency is the object of sale and purchase of the new segment, but not in its gener- 

alized sense. Bitcoin, altcoins, stablecoins and tokens will only be tradable as a property asset 

and not as a currency, as they do not qualify under this term. Financial institutions will be 

cryptocurrency exchanges and exchangers, whose professional activities in this segment of 

the financial market will be licensed and regulated by updated legislation. 

Based on the results of the study, the characteristic features of the cryptocurrency market 

were identified, which are also inherent in other segments of the Russian financial market 

(Table 2). 

 
Table 2 - Signs of the similarity of the cryptocurrency market with other segments of the Russian  

fi nancial market 

 
Segment Similarities 

Credit market The similarity of staking with the princes of deposit operations. 

Currency market 
Proximity of stablecoins with the object of purchase and sale of the foreign 

exchange market. 

Market valuable 

papers 

Tokens, like securities, can act as a means of attracting investments and secur- 

ing certain rights for their owner. 
Cryptocurrencies are also speculative. 

 

Segments of the financial market are not isolated from each other but interact according to 

the principle of communicating vessels. In the concept of the updated Russian financial mar- 

ket, the digital ruble platform will provide free transfer of cash flows, and the cryptocurrency 

market will act as a completely new, hybrid element. 

As part of the study, the following events, activities and statements were identified that 

stimulate the growth of the popularity of cryptocurrency in Russia: 

1. IN SEPTEMBER 2022, RUSSIA ANNOUNCED THAT IT WOULD ALLOW 

CRYPTO MINING IN REGIONS WITH HYDROELECTRIC POWER PLANTS AND 

NUCLEAR POWER [30]. 

Russia recently agreed on legislation that will help facilitate cryptocurrency mining in ap- 

proved areas within its country. The idea of mining in regions with a sustainable surplus of 
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electricity and power generation is nothing new. Ultimately, the idea here is to channel the 

surplus electricity and energy into something productive. 

2. IN SEPTEMBER 2022, THE CENTRAL BANK OF RUSSIA APPROVED 

BITCOIN, ETHEREUM AND OTHER CRYPTOCURRENCIES FOR CROSS-BORDER 

PAYMENTS [31]. 

The Central Bank of Russia has taken a huge step towards legalizing cryptocurrencies as it 

moves towards legalizing cryptocurrencies for cross-border transactions. This is the result of 

the Russian government becoming more open about its laws and regulations regarding cryp- 

tocurrencies over the past few months. Allowing crypto payments for cross-border use also 

allows its citizens to have access to their wallets with digital assets inside or outside of Rus- 

sia. 

3. SINCE APRIL 2021, THERE HAS BEEN AN INCREASE IN THE NUMBER OF 

RUSSIANS WHO DISCLOSE THEIR INCOME FROM CRYPTOCURRENCIES [32]. 

Consulting firms such as PwC Russia, said that Russians are increasingly reporting their 

earnings from cryptocurrencies. There has been an increase in the number of disclosures 

about the ownership of cryptocurrencies in Russia over the past few months, according to a 

new report. Russian news agency Izvestia reports on Thursday that Russians are increasingly 

disclosing their earnings from crypto trading for tax purposes. The report provides data from 

consulting and law firms such as KPMG, PricewaterhouseCoopers, FTL Advisors, and the 

Moscow-based public policy think tank Center for Strategic Studies. 

Offers for development of regulation of cryptoeconomics in Russia [33]: 

1. With regard to the circulation of cryptocurrencies and the procedure for conducting an 

ICO, it is necessary to accept the explanations of the tax authorities on order of payment of 

direct and indirect taxes (VAT, tax on profit, tax personal income) depending on situations 

in which crypto assets are used (according to analogy with clarification in Israel). 

2. With regard to the risks of money laundering and terrorist financing, amendments to the 

Federal Law “On combating the   legalization   (laundering)   of   proceeds   from   crime, 

and financing of terrorism” in terms of establishing a requirement for identification of clients 

of crypto wallets and clients during ICO. 

3. Rosfinmonitoring should develop guidelines for assessing AML/CFT risks when con- 

ducting transactions related to cryptocurrencies. 

4. It is necessary to stimulate the development of voluntary certification systems for ICO 

projects, and also the use of escrow services when raising funds (this will reduce the risk of 

fraud on ICO). 

Thus, the adoption of legislation on digital financial assets governing the ICO process 

should be linked to international harmonization of regulation. AT Otherwise, the adoption of 

the bill is not will contribute to the development of cryptoeconomics. 

Discussion 

Despite the problems associated with cryptocurrencies, the increased popularity and use of 

crypto tokens means that the community of users, institutions and technology enthusiasts is 

ready to trust innovation. Proponents of crypto tokens emphasize the essential importance of 

non-intermediation and utility as reasons. According to Tonnissen, Beinke, and Teuteberg 

(2020), cryptotokens can offer several useful features [19]: 

 BLOCKCHAIN-BASED ECOSYSTEM; 

 BLOCKCHAIN-DRIVEN SERVICE; 

 THEY CAN SERVE TO FUND BLOCKCHAIN-BASED STARTUPS; AND 

 THEY ENABLE THE ECOSYSTEM COMMUNITY TO ACHIEVE NETWORK EF- 

FECTS. 
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However, it is still not fully understood what are the driving forces that lead to people's 

trust in crypto tokens and hence their adoption. Despite their usefulness, crypto tokens seem 

to face a major issue with trust as a critical factor for adoption, whether it be payment instru- 

ments, speculative investments, or long-term holding assets. 

For further analysis, it is necessary to consider in more detail the structure of the global 

cryptocurrency market, which is shown in Figure 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 2 - The structure of the global cryptocurrency market from 2013 to 2021 

 

At the moment of “birth and development” (from 2013 to 2016), the main share (over 

75%) of the crypto market is logically occupied by its founder: bitcoin. At the crisis stage of 

"Cryptozima" and during the "Thaw", its share exceeded 50%: in 2018 - 51.69%, in 2019 - 

66.76%, in 2020 - 67.02%, which means the main trend of the market is still determined by 

the discoverer, especially in difficult times for the crypto industry. However, during the mo- 

ments of “crypto booms” (2017 and 2021), when increased interest and excitement in the en- 

tire industry are characteristic, there is a change in the share of bitcoin below the bar of 50%: 

in 2017 - 38.66% and in 2021 - 37 .88%. During these periods, the strengthening of the posi- 

tions of altcoins is especially noticeable, which began from the moment of the first "crypto 

boom" in 2017. 

In 2015, when the ethereum platform was just launched, its share was already 0.93%, and 

from 2016 to the present day, this cryptocurrency has been among the top three leaders in 

terms of total market capitalization. 

In the cryptocurrency market, coins with high liquidity can be easily exchanged for fiat 

money or other crypto assets. For this category, there is always a high demand from buyers 

and sellers, and a relatively low spread between the purchase and sale prices. A low level 

means high coin volatility and unstable demand from market participants. Volatility is the 

strength of fluctuations in the exchange rate of a crypto asset in a given period of time. 

One of the factors affecting the liquidity of a crypto asset is the trading volume and vola- 

tility of the coin, which in the course of the subsequent analysis will be discussed in more de- 

tail with bitcoin and ethereum, as the main representatives of the industry (Figure 3). 
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Figure 3 - Dynamics of the daily maximum trading volumes and the level of volatility 

 of bitcoin and ethereum for 2017–2021 

 

Bitcoin and ethereum are the most popular representatives of the cryptocurrency industry, 

but even they are not stable assets in the price segment. The exchange rate change in one day 

could reach values above 60%, which is observed in 2020. The maximum daily trading vol- 

ume of both coins gradually increased throughout the analyzed period from values in 2017 of 

$22.2 billion for bitcoin and $5.18 billion for ethereum to values in 2021 of 350.97 and 84.48 

billion dollars, respectively. The coverage of bitcoin in terms of trading volume is higher than 

that of ethereum, and the level of volatility is lower during almost the entire analyzed period. 

However, these indicators are not the main factors affecting the value of the coin, first of all, 

these are the manipulations of the largest holders of the asset and increased demand caused by 

a significant event both in the crypto industry, and within an individual state, or even around 

the world. And only in the second place, these are indicators of market capitalization, trading 

volume and the number of exchanges where you can sell a specific crypto asset. 

The initial data and calculation results of the NVT indicator are presented in Figures 4 and 

5. 
 

 

Figure 4 - Comparative dynamics of the daily bitcoin price level and  

the NVT indicator for 2017–2021. 
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Figure 5 - Comparative dynamics of the daily price level of ethereum and 

the NVT indicator for 2017-2021 
 

After analyzing the dynamics of these indicators, patterns are noticeable in the red and 

yellow zones for both bitcoin and ethereum. In the first case, when a new local maximum was 

reached in the price of both coins, and when it corrected and declined, the level of the NVT 

coefficient was either within the norm, as in the case of bitcoin, or even below this range, as 

in the case of ethereum. However, already in the yellow zone, the NVT indicator showed that 

the achievement of a new local high of the price occurred following a bubble or revaluation, 

which is why a further correction is observed. 

This indicator must be used in conjunction with several, since there are many factors that 

affect the price of a crypto asset. 

The positive side of the volatility of crypto assets is attracting more and more new partici- 

pants to the market. Technological progress does not stand still, and in order to keep up with 

its trends, in order to protect entities from the negative consequences of the volatility of cryp- 

tocurrencies, as well as to counter ML/TF/PF, the participation of the state in this segment is 

necessary, examples of which will be considered in the course of the subsequent analysis. 

In Russia, cryptocurrency continues to see steady growth as the Russian government con- 

tinues to evaluate its regulations and legislation regarding the booming digital asset. However, 

Russia has taken positive steps towards cryptocurrencies as the government recently approved 

the use of cryptocurrencies for cross-border transactions [34]. In September 2022, the Bank of 

Russia and the Ministry of Finance of the country announced that they had come to an agree- 

ment that allows cross-border payments in cryptocurrencies [34]. In addition, Russian gov- 

ernment officials also revealed in a Reuters article that they “sooner or later will legalize cryp- 

tocurrencies as a means of payment” [35]. Such a policy seems to be in place already, as two 

major financial institutions in Russia have also reportedly agreed to endorse the use of crypto 

payments in international trade [35]. Among the 14.6 million Russians who own cryptocur- 

rencies, ethereum is the most popular digital asset, with 32% of Russian crypto owners own- 

ing this currency [36]. Surprisingly, bitcoin is only in second place with 30.8%. The thriving 

altcoin scene in Russia is reflected in their ownership data, as almost one in five cryptocur- 

rency holders in Russia most likely own ripple, dogecoin, or solana . It is not surprising that 

Russia, as a country in which there are significantly more women than men, is one of the few 

countries where more women than men master cryptography [36]. A study conducted by 

Finder at the end of 2021 also showed that the majority of cryptocurrency holders in Russia 

are approximately 18-34 years old (59.1%) [36]. 

Conclusion 

Russia is one of the key players in the global cryptocurrency market. This fact is con- 

firmed both by traffic from Russian users on the main crypto exchanges, and by a study by 
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chain analysis. In September 2020, in the ranking of 154 countries on the Global Cryptocur- 

rency Adoption Index (global crypto adoption index) Russia took 2nd place. This means that 

the country has a high level of cryptocurrency use across all components of the index. 

The volume of transactions with cryptocurrency in Russia in 2019-2020 in relation to the 

population and the vastness of the economic system was significantly high, but in absolute 

numbers it is much less than the similar indicators in the US and China. 

From October 2020 to June 2021, Russia, along with several other emerging markets and 

developing countries, was among the leaders in the number of visits to crypto exchange sites 

such as binance (2nd place), huobi (5th place), bithumb (2nd place), bitfinex (1st place). 

The growing interest of Russian citizens, a significant amount of investments and high 

risks, various operations with cryptocurrencies create potential systemic threats. According to 

the central bank of the Russian Federation, the status of the Russian ruble, which is not a re- 

serve currency, does not allow for a soft approach in the country and ignoring the increase in 

risks. 

The start of Russia's military operation in Ukraine led to a surge in crypto activity in both 

countries. After sanctions hit the country, Russians exchanged their ruble for the stablecoin 

Tether (USDT). 

The RUB/USDT trading pair has grown significantly, reaching $29.4 at the end of Febru- 

ary 2022. This is seen as an attempt to protect themselves from the degradation of their cur- 

rency and stay away from the volatility associated with bitcoin [36]. 

Such reports suggest that stablecoins could lead to market dominance in 2022 if the con- 

flict drags on. Crypto activity in the country continues to grow as people try to protect their 

money. 

Major crypto exchanges have refused to impose a ban on Russians, while P2P markets ap- 

pear to have stepped up their incentives for would-be crypto holders. 

When and if the law establishes cryptocurrencies as a means of payment similar to fiat 

currencies, Russians can expect more crypto -related products. Business opportunities are 

likely to enter the market, including financial derivatives. 

However, today, amid internal conflict over the status of cryptocurrencies in the country, 

Russian President Vladimir Putin has signed a new bill "prohibiting the use of digital assets 

such as cryptocurrencies and NFTs to pay for goods and services." The new law also requires 

crypto exchanges and providers to refuse transactions in which digital payments could be 

construed as a substitute for monetary exchanges. However, in the final paragraph of the law 

there is a wording that makes exceptions for certain payments [37]. 

Thus, cryptocurrencies in Russia are already a controversial topic, with many factions in 

the government debating whether to regulate or ban cryptocurrencies. The protocol, as early 

as January 2022, reported government disagreements over what to do with cryptocurrencies. 

The Central Bank of Russia has called for a ban on cryptocurrencies. However, the Ministry 

of Finance has opposed this position, stating instead that the current regulation is sufficient 

and necessary for the development of crypto technologies. 
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Аңдатпа. Мақалада Ресейдегі қаржы нарығының элементі ретінде криптовалюта 

нарығының қалыптасу мәселесі қарастырылады. Зерттеудің өзектілігі 

криптовалютаға сенім мәселесін шешу және оны Ресей экономикасында қолданудың 

жаңа жолдарын табу қажеттілігімен түсіндіріледі. Зерттеу барысында 

криптовалюта нарығының Ресейде де, шетелде де дамуының негізгі тенденциялары 

анықталды және ұсынылды, криптовалюта нарығының қаржы нарығының басқа 

элементтерімен негізгі салыстырмалы сипаттамалары анықталды, сондай-ақ 

криптовалюта нарығының қалыптасу кезеңдері анықталды. криптовалюта саласы 

анықталды. 

Зерттеудің мақсаты - ауыр экономикалық дағдарыс пен тоқыраудың тоқырауын 

болдырмау үшін санкциялық шектеулер мен валюталық кедергілер санының артуы 

аясында Ресей экономикасында криптовалюта нарығын дамыту және енгізу 

проблемаларын анықтау. елдің жетекші салаларының бірі. Ресей тұрғындары 

арасында криптовалюталарға сұраныстың артуына әкелетін реттеуші органдардың 

негізгі оқиғалары мен мәлімдемелері қарастырылады. 

Блокчейнді қабылдау бизнес модельдеріндегі инновацияларды қозғай алатын 

ұйымдарда жаңа цифрлық инфрақұрылым жасай алады (Чонг және т.б., 2019; 

Hinnings, Gegenhuber, and Greenwood, 2018; Morkunas et al., 2019; Ticini et al., 2020) [1 

]. Блокчейн сияқты цифрлық және/немесе инновациялық технологиялар арқылы іске 

асырылатын бизнес-модельдерді түрлендіру әртүрлі мән конфигурацияларын жасауға 

әкеледі, құнды дүкендерге, құн тізбегіне және құн тізбегіне топтастыруға болады 

(Chong et al., 2019; Fjeldstad & Snow, 2018) [2; 3]. 

CCS CONCEPTS • 

CCS Applied computing → Electronic commerce→ E-commerce infrastructure 

Түйін сөздер: блокчейн, қаржы, қаржы секторы, валюта, криптовалюта. 
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Аннотация.  

В статье рассмотрена проблема становления криптовалютного рынка как эле- 

мента финансового рынка в России. Актуальность исследования обусловлена необхо- 

димостью решения проблемы доверия к криптовалюте и поиску новых путей ее приме- 

нения в российской экономике. В ходе изучения были выявлены и представлены основ- 

ные тенденции развития криптовалютного рынка как в России, так и за рубежом, 

определены основные сравнительные характеристики криптовалютного рынка с ины- 

ми элементами финансового рынка и выделены этапы становления криптовалютной 

индустрии. Цель исследования заключается в определении проблем в освоении и внед- 

рении криптовалютного рынка в экономику России на фоне роста числа санкционных 

ограничений и валютных барьеров с целью предотвращения тяжелого экономического 

кризиса и стагнации стагнации ведущих отраслей страны. Рассмотрены основные со- 

бытия и заявления регулирующих органов, которые ведут к увеличению спроса крип- 

товалют у российского населения. 

Внедрение блокчейна может создать новую цифровую инфраструктуру в органи- 

зациях, которая может стимулировать инновации в бизнес-моделях (Chong et al., 

2019; Хиннингс, Гегенхубер и Гринвуд, 2018; Моркунас и др., 2019; Тичини и др., 2020) 

[1]. Трансформация бизнес-моделей, обеспечиваемая цифровыми и/или инновационны- 

ми технологиями, такими как блокчейн, приводит к созданию различных вариантов 

конфигураций стоимости, которые могут быть сгруппированы в магазины ценности, 

цепочки создания стоимости и сети создания ценности (Chong et al., 2019; Fjeldstad & 

Snow, 2018) [2; 3]. 

CCS CONCEPTS • 

CCS Applied computing → Electronic commerce→ E-commerce infrastructure 

Ключевые слова: блокчейн, финансы, финансовый сектор, валюта, криптовалюта. 
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Аңдатпа. Зерттеу мақсаты - COVID-19 пандемиясынан туындайтын әлеуметтік 

мәселелерді шешудің тиімді құралы ретінде әлеуметтік кәсіпкерліктің дамуын 

зерттеу. 

Жұмыста COVID-19 пандемиясы жағдайында әлеуметтік кәсіпкерлікті дамыту 

мәселелері айқындалды, ағымдағы жылдың 1 қаңтарынан бастап заңнамаға сәйкес 

әлеуметтік кәсіпкерлік субъектілерінің тізіліміне енгізу талаптары мен процесі 

талданды. 

Қазақстанда әлеуметтік кәсіпкерлік теориялық жинақтауларда, эмпирикалық 

зерттеулерде, мемлекеттік саясатта толыққанды көрініс таппаған жаңа құбылыс 

болғанымен, шетелдік тәжірибеде әлеуметтік саланы дамыту құралы ретінде 

кеңінен қолданылады. Ал болашақта кәсіпкерліктің нақ осы түрі көптеген әлеуметтік 

проблемаларды шешуге, жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуге және көптеген 

нысаналы топтардың мемлекеттік көмекке тәуелділігін азайтуға қабілетті екендігі 

дәлелденді. 

Түйінді сөздер. Әлеуметтік кәсіпкерлік, әлеуметтік мәселелер, пандемия, 

мемлекеттік қолдау. 

 

Негізгі ережелер. COVID-19 пандемиясы жағдайында туындаған әлеуметтік 

мәселелерді шешудегі тиімді құрал ретінде әлеуметтік  кәсіпкерлік                   дамуын зерттеу. 

Кіріспе. Қазіргі уақытта әлеуметтік кәсіпкерлік халықаралық тәжірибеде 

әлеуметтік мәселелерді шешудің сәтті құралына айналды. Әлеуметтік кәсіпкерлік 

жобалары денсаулық сақтау, білім беру, мүгедектер мен халықтың әлеуметтік 

қорғалмаған топтарын қолдауда, кәсіптік бағдар беру мен жұмысқа орналастыруға, 

экология және т.б. салаларда іске асырылады.  Әлеуметтік  кәсіпкерлік – ұйымның  

әлеуметтік  мақсатын кәсіпкерлік жаңашылдығымен және қызметін одан әрі кеңейту 

мен дамыту үшін тұрақты өзін-өзі ақтауға қол жеткізумен біріктіретін әлеуметтік- 

экономикалық қызметтің жаңа тәсілі [1]. 
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кәсіпкерлік жаңашылдығымен және қызметін одан әрі кеңейту мен дамыту үшін 

тұрақты өзін-өзі ақтауға қол жеткізумен біріктіретін әлеуметтік- экономикалық 

қызметтің жаңа тәсілі [1]. 

Әлеуметтік кәсіпкерліктің негізгі миссиясы белгілі бір әлеуметтік мәселелерді 

шешу болғандықтан, осы саладағы ұйымдар COVID-19 пандемиясының аясында және 

оның салдарын жеңуде маңызды рөл атқарады. Сарапшылардың пікірінше, қазіргі 

уақытта әлеуметтік кәсіпкерлік пен әлеуметтік инновациялардың маңыздылығы артып 

келеді [2]. Оларды пандемиядан туындаған проблемаларға жауап берген алғашқы 

субъектілер деп атағаны кездейсоқ емес [3]. 

Ғылыми қоғамдастықтың «әлеуметтік кәсіпкерлік» құбылысына деген жоғары 

қызығушылығына қарамастан, бүгінгі күні бұл құбылысты түсіндіруге және, демек, 

терминнің түсіндірілуіне қатысты консенсус жоқ. «Әлеуметтік кәсіпкерлік» термині 

ғылыми әдебиеттерде өткен ғасырдың 60-70-ші жылдары қолданыла бастады және 

1980-1990 жылдары кең таралды. 

Бұл тақырып бойынша ерте шетелдік әдебиеттердің едәуір бөлігі әлеуметтік 

кәсіпкерліктің шекарасын анықтай отырып, оны коммерциялық емес сектордың бөлігі 

ретінде қарастырды, онда менеджерлер моральдық императив пен пайда табу мотивтері 

арасындағы тепе-теңдікке ұмтылады. Мысалы, Дж. Томпсон әлеуметтік кәсіпкерлікті 

коммерциялық емес секторда бизнес жүргізу дағдыларын қолдану құбылысы деп 

санаған [4]. 

Бүгінгі күні бірқатар ғалымдар, атап айтқанда: Г. Диз, Д. Томсон, Д. Маир, Дж. 

Кикал, С. Лидбитер, А. А. Москва, А. В. Лисевич, Ю. Н. Арай, В. В. Жохова, Н. М. 

Зверев өз еңбектерінде әлеуметтік кәсіпкерлік дамуының өзекті мәселелері мен рөлін 

қарастырған. 

А. Московская, А. Лисевич, Ю. Арай, В. Жохова сияқты бірқатар зерттеушілер атап 

өткендей, мемлекет әлеуметтік мәселелерді шешудің кейбір аспектілерінде қауқарсыз 

болады немесе оларды тиімсіз шешеді, ал коммерциялық және коммерциялық емес 

ұйымдардың (КЕҰ) әлеуметтік акциялары уақытша және жүйесіз. Туындаған 

вакуумның нәтижесінде әлеуметтік проблемаларды шешуде экономиканың үшінші 

секторының жекелеген өкілдері-әлеуметтік кәсіпкерлер үлкен рөл атқарады. 

Материалдар мен әдістер. Зерттеу барысында әлеуметтік кәсіпкерлікті талдауға 

кешенді тәсіл қолданылды, библиографиялық дереккөздерге талдау жүргізілді, 

аналитикалық, салыстырмалы, сондай-ақ жалпылау әдістері сияқты жалпы ғылыми 

зерттеу әдістері қолданылды. Пайдаланылған ғылыми әдістердің ішінде талдау мен 

синтездің маңызы зор. Олардың көмегімен Қазақстандағы әлеуметтік кәсіпкерліктің 

даму үрдістері анықталды және әлеуметтік кәсіпкерліктің қоғамдағы әлеуметтік 

проблемаларды шешуге әсері мен оның даму шарттары зерттелді. 

Зерттеудің ақпараттық базасын ғалымдардың жарияланымдары мен өзге де 

еңбектері, Дүниежүзілік банк материалдары, ғылыми ұйымдардың жетекші 

ғалымдарының бірлескен зерттеулерінің нәтижелері, Қазақстан Республикасы Ақпарат 

және қоғамдық даму министрлігінің тапсырысы бойынша кешенді әлеуметтік зерттеу 

шеңберіндегі ақпараттық материалдар құрады. 
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Нәтижелер мен талқылаулар. Әлеуметтік кәсіпкерлік - бизнес форматындағы 

әлеуметтік белсенділік, пайдаға емес, әлеуметтік мәселені шешуге бағытталған 

қызмет[5]. Бұл термин медицина, білім беру, денсаулық сақтау және т. б. салалардағы 

белгілі бір әлеуметтік мәселені шешу үшін жаңа бизнес-жобаларды құратын адамды 

немесе адамдар тобын құрайды. Анықтамаға сүйене отырып, әлеуметтік кәсіпкер 

мәртебесін тек бизнесті дамытатын субъект оның қызметінің негізі бұрыннан бар 

проблеманы жою немесе оның қоғамға әсерін жеңілдету деп есептеу негізінде ғана ала 

алады. 

Әлеуметтік кәсіпкерліктің келесі белгілері бар: әлеуметтік сипат, әлеуметтік 

мәселелерді шешу; инновациялық тәсіл, яғни өнімді құруда инновациялық тәсілдерді 

қолдану; қызмет ауқымы, яғни шекараны кеңейту және ұқсас институттарды құру 

мүмкіндігі; қаржылық тұрақтылық, яғни өз қызметінен түсетін кірістер есебінен 

әлеуметтік мәселелерді шешу [5]. Бүгінгі таңда әлеуметтік кәсіпкерлікті анықтауға 3 

тәсіл бар, олар 1- суретте көрсетілген [6]. 

 

 
 

Сурет 1 - «Әлеуметтік кәсіпкерлік» ұғымын айқындаудың негізгі тәсілдері 

Ескерту: [6] дереккөзі негізінде авторлармен құрастырылған 

 

Қазақстан Республикасында әлеуметтік кәсіпкерлікті бизнес-қызметтің ерекше 

нысаны ретінде тек дамушы экономикалық құбылыс деп санауға болады. Нарықтық 
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экономиканың қарқынды дамуы Қазақстан қоғамының әлеуметтік мәселелерін шешуге 

теріс әсер етті. Қазақстанның экономикасы әлеуметтік бағдарланғанына қарамастан, 

қазіргі уақытта әлеуметтік мәселелердің едәуір саны мемлекет тарапынан назардан тыс 

қалды. Мұндай процестер тек Қазақстанға ғана емес, сонымен қатар көптеген басқа 

елдерге, соның ішінде жоғары дамыған мемлекеттерге де тән екенін атап өткен жөн. 

Бұл елдерде әлеуметтік кәсіпкерлік қоғамның бірқатар әлеуметтік мәселелерін шешудің 

тиімді құралына айналды. Қазақстан да бұл мәселеден тыс қалған жоқ. Бүгінгі таңда 

Қазақстанда әлеуметтік кәсіпкерлік дамуы қарқын алуда. Бірақ қазірдің өзінде 

айтарлықтай кедергілерге тап болып отыр: жеткілікті қаржыландыру алудағы 

қиындықтар, заңнаманың жетілдірілмеуі, қоғамның хабардар болу деңгейінің 

төмендігі, әлеуметтік жобаларды ұйымдастырушыларда бизнес жүргізу біліктілігінің 

төмендігі және т. б. 

«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне кәсіпкерлік, әлеуметтік 

кәсіпкерлік және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру мәселелері бойынша 

өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2021 жылғы 

24 маусымдағы № 52-VII Қазақстан Республикасының Заңы қабылданды. 

Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік Кодексінде ресми түрде «әлеуметтік 

кәсіпкерлік» атты жеке тарау пайда болды [7]. 

Ағымдағы жылдың 1 қаңтарынан бастап жаңа заң жобасы күшіне енді және 

Ұлттық экономика министрлігі (ҰЭМ) барлық мүдделі тұлғаларға комиссиялар құрып, 

әлеуметтік кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімін қалыптастыру қажеттігіне қатысты 

хабар жіберді. Амбассадор Эмин Аскеров заңға тәуелді актілердің болмауына 

байланысты жаңа заң жобасында әлеуметтік кәсіпкерлік субъектілері бөлінген 

санаттарда шатасулар болғанын атап өтті. Нақтылай кетсек, әлеуметтік кәсіпкерлік 

субъектілері төрт санатқа бөлінеді. 

Бүгінде Қазақстанда 500-ге жуық әлеуметтік кәсіпкер бар, олардың 70%- ы осы 

уақытқа дейін қоғамдық қорлар түрінде жұмыс істеген. Алайда, жаңа заң жобасы тек 

жеке кәсіпкерлер мен ЖШС-ға ғана бағытталған, сондықтан үкіметтік емес ұйымдар 

тізіліміне кіруге өтінімді қалай беруге болатыны – әзірше үлкен мәселе. 

Жаһандық банктің бағалауы бойынша 100 миллионнан астам адам Сovid-19 

салдарынан кедейліктен зардап шегуде. Халықаралық еңбек ұйымының бағалауы 

бойынша, пандемиядан туындаған қаржылық құлдырау нәтижесінде бейресми 

экономиканың 1,6 миллиард қызметкері – еңбек нарығындағы осал адамдардың 

қаражат жинау мүмкіндігіне үлкен зиян келді. Осының салдарынан 2020 жылдың 

мамыр айында әлемдік қаржы форумы COVID Response Alliance for Social 

Entrepreneurship одағын құруды ұсынды. Альянс мүшелері бүкіл әлем бойынша 500 

000-нан астам әлеуметтік саудагерлерге көмек көрсетеді. Кәсіпкерлер, өз кезегінде, 1 

миллиард адамның өміріне тікелей немесе жанама әсер етеді, жұмыспен қамтуға, азық-

түлікке, қол жетімді энергияға және басқа да қажетті ұсыныстарға қол жеткізеді [9]. 

Impact Hub Moscow және Санкт-Петербург Мемлекеттік Университетінің Жоғары 

менеджмент мектебінің (Санкт-Петербург мемлекеттік университеті) және 2020 

жылдың маусымы мен 2021 жылдың қаңтары аралығында Фридрих Эберт қорының 
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қолдауымен әлеуметтік кәсіпорындардың иелері мен жетекшілері, сонымен қатар 

сарапшылар қауымдастығы арасында жүргізілген Массачусетс Бостон университетінің 

сарапшыларының зерттеулері пандемия кезінде әлеуметтік кәсіпкерлікте болған 

өзгерістерді, сондай-ақ дағдарыстан шығуға және болашақ өсу үшін негіз қалауға 

көмектесетін стратегиялар мен инновацияларды анықтауға бағытталған. Зерттеу 

мәліметтері көрсеткендей, зерттеуге қатысқан ресейлік әлеуметтік кәсіпорындардың 

көпшілігі шағын (12%) және микробизнес өкілдері (82%) болып табылады. 

Компаниялардың орташа жасы - 5-6 жыл. 

Пандемия басталған кезде олардың үштен екісі өсу мен даму кезеңінде, ал 34%-ы 

іске асыру кезеңінде болды. 

Пандемияның салдары әлеуметтік кәсіпкерлікпен айналысушы субъектілерге жаңа 

мүмкіндіктерге жол ашушы тәжірибе ретінде қарастырылуы тиіс. Себебі, зерттеулер 

айқындағандай, дағдарыс кезеңінде кәсіпкерлік экожүйенің ресурстары белсенді 

пайдаланылып сыналды. Сондай ақ, әлеуметтік кәсіпкерлік дамуына қолайлы 

жағдайдың жоқтығы оны қолдаудың шаралар кешенінің қажеттілігін көрсетті. 

Еңбек және әлеуметтік қорғау министрінің кеңесшісі болып тағайындалған және 

әлеуметтік кәсіпкерлік жөніндегі заң жобасын әзірлеу жөніндегі жұмыс тобына кірген 

әлеуметтік кәсіпкер Эмин Аскеров осы мәселе бойынша республикадағы алғашқы 

Талдамалық зерттеудің қорытындыларын ұсынды. Оның айтуы бойынша, қазір 

Қазақстанда 300-ге жуық әлеуметтік кәсіпкер жұмыс істейді, 297 респондентпен 29 

сұрақ бойынша сұхбаттасып, көптеген қайғылы сәттердің анықталғанын мәлімдеді. 

Оның ішінде осы бағыттың даму серпіні төмендігі үлкен мәселе. 22 Әлеуметтік 

кәсіпкер жобаларының карантинмен байланысты шектеулерге (әлеуметтік 

кәсіпорындардың 25 % -дан астамы COVID-19 салдарынан жойылды), қол жетімді үй-

жайлардың болмауына, қаржылық проблемаларға, осы мәселенің заңнамалық 

реттелмеуіне, бюрократияға және басқа да себептерге байланысты жабылу алдында 

екенін атап өткен [11]. 

«Аз қамтылған, әлеуметтік жетімдер, тұрмыстық зорлық – зомбылық құрбандары, 

басқа да санаттағы адамдар қолдауды қажет етеді, оған қоса NEET (not in education, 

employment or training – жұмыс істемейтін және біліктілігін арттырмайтын оқушылар 

емес), маргиналды, әсіресе елдің оңтүстігінде жастардың өсуі қажет. Бүгін емес – ертең 

біз осы проблемамен бетпе-бет келеміз және оны шешудің инновациялық тәсілдері 

қажет, бұл жерде әлеуметтік кәсіпкерліктің де пайдасы болар еді», – деп атап өтті Эмин 

Әскеров [12]. 

Қазақстанда әлеуметтік кәсіпкерлікті ынталандыру шаралары. Жақында ғана 

заңға әлеуметтік кәсіпкерліктің ресми анықтамасының қосылғанына қарамастан, 

Қазақстан Республикасының Салық кодексі коммерциялық емес ұйымдар мен 

әлеуметтік салада қызметін жүзеге асыратын ұйымдар үшін маңызды салық 

жеңілдіктерін ұсынады, олар қазіргі кезеңде Қазақстандағы әлеуметтік кәсіпкерліктің 

эмпирикалық практикасын ұсынады. 
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Егер әлеуметтік саладағы қызметті жүзеге асыратын ұйымдар Қазақстан 

Республикасының Салық кодексінің 290-бабында белгіленген талаптарға сәйкес келсе, 

корпоративтік табыс салығын төлеуден босатылады. Салықтық және т.б жеңілдіктер 

төмендегі кестеде көрсетілген (Кесте 1). 

     

 
 

Әлеуметтік кәсіпкерлерді мемлекеттік қолдаудың басқа да нысандарына келетін 

болсақ, Қазақстанда әлеуметтік кәсіпкерлік саласындағы мақсатты мемлекеттік саясат 

іске асырылмайды деп айтуға болады. Ал болашақта кәсіпкерліктің нақ осы түрі 

көптеген әлеуметтік проблемаларды шешуге, жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуге 

және көптеген нысаналы топтардың мемлекеттік көмекке тәуелділігін азайтуға 

қабілетті. 
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Әлемдік тәжірибеде мемлекет тарапынан қолдаудың көптеген нысандары 

қолданылады. Шетелдік тәжірибеде ең көп қолданылатын шаралар: 

нысаналы топтардан еңбек ресурстарын жалдауға арналған 

шығындарды субсидиялау 

стартап бизнесін субсидиялау (3 жылға дейін); 

2 жыл ішінде стартаптар үшін салықтық жеңілдіктер; 

гранттарға қол жеткізу, 

конкурссыз Мемлекеттік сатып алуға қатысу 

мақсатты немесе бірлесіп қаржыландырумен білім беру бағдарламалары мен 

консалтингке қол жеткізу [14]. 

Әлеуметтік кәсіпкерлер мемлекет дамуында маңызды рөл атқара алады. Оларды 

халықаралық ұйымдардан, әлеуметтік бизнесті қолдаушы және қайырымдылық 

қорлардан, жаһандық және жергілікті деңгейдегі қаржыландыруды жүзеге асырушы 

әлеуметтік жобалар және көпжылдық тәжірибесі бар талантты менеджерлер құралған 

жаһандық экожүйе ретінде қарастыру керек [15]. 

Сонымен қатар, COVID-19 пандемиясымен күрес бұқаралық ақпарат құралдарында 

және ғылыми ортада әлеуметтік кәсіпкерлік жобаларын әзірлеу және іске асыру барысын 

кеңінен жариялауға ықпал етті, бұл олардың өмірдің өткір мәселелерін шешуге және 

пандемияның салдарын жеңілдетуге оң үлесін көрсетті. Әлеуметтік кәсіпкерлік 

ұйымдары билік өкілдерімен де, басқа да қоғамдық ұйымдармен және бизнес-

бастамалармен белсенді өзара әрекеттеседі. Бұл өзара әрекеттесудің синергетикалық 

әсері – бұл COVID-19 пандемиясынан туындаған әлеуметтік мәселелерді шешуге өте 

қажет тауарлар мен қызметтердің кейбір маңызды түрлерінің шектеулі ресурстарын 

тиімді жинау және бөлу. Сондай-ақ мұндай өзара іс-қимыл қоғамның 

стратификациясының ағымдағы қауіпті жағдайында және әлеуметтік мәселелерді 

шешуде аса қажет. 

Қорытынды. 1. Халықаралық практикада әлеуметтік проблемаларды шешудің 

құралына айналған әлеуметтік кәсіпкерлік туралы мәселе өзекті болып табылады. 

Әлеуметтік кәсіпкерлік жобалары барлық әлеуметтік маңызы бар салаларда жүзеге 

асырылады. Алайда Қазақстанда әлеуметтік кәсіпкерліктің танымалдылығы төмен 

деңгейде. Осыған байланысты халықтың әлеуметтік бизнес тұжырымдамасын оң 

қабылдауын қалыптастыру және әлеуметтік кәсіпкерлердің тізілімін жүргізу үшін 

«әлеуметтік кәсіпкерлік» туралы қоғамды мүмкіндігінше көбірек хабардар ету қажет. 

Қазақстандағы әлеуметтік кәсіпкерлік теориялық жинақтауларда, эмпирикалық 

зерттеулерде, мемлекеттік саясатта толыққанды көрініс таппаған жаңа құбылыс болып 

табылады. Нормативтік-құқықтық базаға 2021 жылы енгізілгенімен, Қазақстан 

Республикасының Салық кодексінде қызметтің мазмұны бойынша кәсіпкерліктің осы 

түрінің халықаралық негіздемелік анықтамасына сәйкес келетін ұйымдар үшін 

жеңілдіктер бар. Бұл әлеуметтік миссиясы бар және тұрақты нарықтық кірісі бар 

коммерциялық емес ұйымдар. Бұл сонымен қатар мемлекеттің әлеуметтік 

міндеттемелері аясында әлеуметтік қызмет көрсететін немесе мүмкіндігі шектеулі 

жұмысшыларды жалдайтын коммерциялық ұйымдар. 

Мүмкіндігі шектеулі, аз қамтылған, әлеуметтік жетімдер, тұрмыстық зорлық – 

зомбылық құрбандары, басқа да санаттағы қолдауды қажет ететін, оған қоса NEET (not 

in education, employment or training-жұмыс істемейтін және біліктілігін арттырмайтын 
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оқушылар емес), маргиналды, әсіресе елдің оңтүстігінде жастардың дамуында 

әлеуметтік кәсіпкерлік осы мәселені шешудің инновациялық тәсілінің бірі болып 

табылады. 

Қазіргі кезеңде Қазақстанда мемлекеттік қолдау кейбір түрлері үшін салықтық 

жеңілдіктермен ұсынылған және насихаттау жұмыстары жүргізілуде. Экономиканың 

барлық секторларының іс-қимылдарын үйлестіру және күш-жігерін біріктіру негізінде 

жүйелі қолдауға көшу қажет деп санаймыз. 

COVID-19 пандемиясы жағдайында әлеуметтік кәсіпкерлікті дамытуда біршама 

тенденциялар қалыптасты. COVID-19 әлемдік тәжірибеде шағын және орта бизнесті 

миллиардтаған шығында ұшыратқанымен, әлеуметтік кәсіпкерлердің көпшілігі 

пандемия кезеңі баға жетпес тәжірибе уақыты екенін айтады. 

Осылайша, әлеуметтік кәсіпкерлер COVID-19 пандемиясының салдарын еңсеру 

тұрғысынан өте маңызды субъектілер бола отырып, мемлекет тарапынан тиісті 

қолдауды қажет етеді. Әлемдік тәжірибе көрсетіп отырғандай, көрсетілетін көмек 

спектрі айтарлықтай кең. Мысалы, Қазақстанда бірқатар әлеуметтік кәсіпорындар өз 

қызметінің ерекшелігіне байланысты билік органдарының назарынан тыс қалғаны атап 

өтілді, сондықтан осы санаттағы ұйымдарды қолдауға бағытталған іс-шараларды 

тікелей іске асыру қажет. Бұл жаңа жобаларды іске асыруды жандандыруға және 

пандемия жағдайында әлеуметтік проблемаларды шешуге мүмкіндік береді. 

Қаржыландыру туралы ақпарат. Мақала №АП09260228 гранттық 

қаржыландыру жобасын іске асыру аясында «Пандемиядан кейінгі кезеңде Қазақстан 

Республикасының әлеуметтік саласын мемлекеттік реттеуді күшейту» 

тақырыбында жазылған. 
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В УСЛОВИЯХ  ПАНДЕМИИ 

 

Ержанова Ә.М., Аширбекова Л.Ж. 

 

Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Алматы, Казахстан 

 

Резюме. Цель исследования - изучение развития социального предпринима-

тельства как эффективного инструмента в решении социальных проблем, 

возникающих в условиях пандемии COVID-19. 

В работе определены проблемы развития социального              предпри-

нимательства  в  условиях пандемии COVID-19,  проанализированы   требования        и 

процесс включения в реестр субъектов социального предпринимательства  согласно 

законодательству с 1 января текущего года. Социальное предпринимательство в 

Казахстане, хотя и новое явление, не получившее полноценного отражения в 

теоретических обобщениях, эмпирических исследованиях, государственной политике, 

широко используется в зарубежной практике как инструмент развития социальной 

сферы. А в перспективе доказано, что именно этот вид предпринимательства 

способен решить многие социальные проблемы, обеспечить занятость и снизить 

зависимость многих целевых групп от государственной помощи. 

Ключевые слова: социальное предпринимательство, социальные проблемы, 

пандемия, государственная поддержка. 

 

 

 

THE ROLE OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN A PANDEMIC 

 

Yerzhanova A.M.*, Ashirbekova L.Zh. 

 

Al-Farabi Kazakh National Universitу, Almaty, Kazakhstan 

 

Summary. The purpose of the study is to study the development of social 

entrepreneurship as an effective tool in solving social problems arising in the context of the 

COVID-19 pandemic. 

The paper identifies the problems of social entrepreneurship development in the context 

of the COVID-19 pandemic, analyzes the requirements and the process of inclusion in the 

register of social entrepreneurship entities in accordance with the legislation from January 1 of 

this year. 

Social enterprise in Kazakhstan, although a new phenomenon that has not been fully 

reflected in theoretical societies, empirical research, and public policy, is widely used in 

foreign practice as a tool for the development of the social sphere. And in the future, it is 

proved that this type of entrepreneurship allows solving many social problems, providing 

employment and removing the dependence of many target groups on state aid. 

Keywords: social enterprise, social problems, pandemic, state support. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

СТРАН СНГ за 1990-2021 годы 

 

Шокаманов Ю.К.*, Демесинова А.А. 

 

Алматинский гуманитарно-экономический университет, г. Алматы, Казахстан 

email: shokamanov53@mail.ru 

 

Аннотация. В статье приведены результаты сравнительного анализа 

экономического развития стран СНГ за 1990-2021 годы на основе данных Всемирного 

Банка по валовым внутренним продуктам (ВВП) по паритетам покупательной 

способности (ППС) национальных валют к доллару США. При этом отмечено, что 

публикуемые национальными статистическими службами и международными 

организациями данные по ВВП в долларах США, рассчитанные по курсам 

национальных валют к доллару США, не могут быть использованы ни в целях 

сопоставительного анализа экономик стран в статике, ни в целях анализа развития 

экономик стран и регионального объединения в целом в динамике. 

По результатам сравнительного анализа выделены 4 группы стран по темпам 

экономического развития. Определено влияние уровня цен на величину ВВП стран по 

ППС. Рассмотрена динамика доли экономик стран СНГ в совокупном ВВП СНГ. 

Сделана оценка уровня экономического развития стран СНГ. Показано влияние на него 

динамики численности населения стран. 

Ключевые слова: экономическое развитие стран СНГ, валовой внутренний 

продукт, индекс физического объема, валютный курс, паритет покупательной 

способности, уровень цен, валовой внутренний продукт на душу населения. 

 

Основные положения. Для проведения международных сопоставлений 

экономического развития стран СНГ нельзя использовать данные, представленные в 

долларах США по официальным курсам национальных валют, которые публикуют 

Статкомитет СНГ и национальные статистические службы СНГ. Для этого следует 

использовать данные по ППС национальных валют к доллару США, получаемые по 

результатам осуществления Программ международных сопоставлений ВВП и ППС.  
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При этом реальную динамику экономик стран представляют ИФО ВВП и 

рассчитанные на их основе ВВП по ППС в постоянных ценах (готовые данные по ВВП 

по ППС в ценах 2017 года публикует Всемирный банк). Межстрановое сопоставление 

можно проводить только на основе данных по ППС. Они же дают представление о 

величине (доле) экономик стран в регионе СНГ. Важную роль для межстрановых 

сопоставлений играет также показатель ВВП на душу населения по ППС национальных 

валют к доллару США, который дает представление об относительном уровне 

экономического развития страны. 

Введение. Прошел 31 год с момента образования Содружества Независимых 

Государств. В то же время после обретения независимости каждая страна пошла своим 

путем в экономическом развитии. Каких же результатов они достигли? Для ответа на 

этот вопрос необходимо использовать соответствующие статистические данные.  

Национальные статистические службы и Межгосударственный статистический 

институт СНГ (Статкомитет СНГ) публикуют ряд показателей в долларах США по 

курсам национальных валют к доллару США. В частности, Бюро национальной 

статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики 

Казахстан ведет на своем сайте динамику основных социально-экономических 

показателей отдельных стран СНГ [1]. И эти данные часто используются как самими 

национальными статистическими службами, так и пользователями статистической 

информации для проведения международных сопоставлений.  

Однако данные в долларах США по курсам национальных валют имеют 

недостаток, заключающийся в том, что динамика этих показателей содержит в себе 

изменения, связанные не только с ростом объемов стоимостных показателей стран в 

текущих ценах, но и с изменениями курсов национальных валют к доллару США, 

которые в отдельные периоды времени являются основной причиной резкого снижения 

объемов стоимостных показателей в долларах США. В результате нельзя сравнивать 

данные стран в статике.  

Такая ситуация кажется непонятной, так как все страны СНГ участвуют в 

Программе международных сопоставлений, по результатам которых публикуются ППС 

национальных валют к доллару США [2], которые следовало бы использовать вместо 

курсов национальных валют.  

Материалы и методы. Для проведения сравнительного анализа динамики 

экономического развития стран СНГ были использованы данные Всемирного банка по 

объемам валовых внутренних продуктов, представленных в долларах США по курсам 

национальных валют и по ППС национальных валют к доллару США. При этом были 

использованы методы статистического анализа относительных показателей. В 

частности, использовались расчеты цепных и базисных индексов, структуры 

(удельного веса стран в экономике СНГ), уровня цен, агрегатных индексов физического 

объема (ИФО) ВВП для СНГ в целом. 

Результаты и обсуждение. Для начала рассмотрим данные в долларах США по 

курсам национальных валют (см. табл. 1). Отметим, что они не отражают реальную 

ситуацию в экономическом развитии стран ни в динамике, ни в статике. Так, рост ВВП 

Туркменистана в 2021 году по отношению к 1990 году в текущих ценах в долларах 

США по курсу национальной валюты в 16,4 раза не свидетельствует о реальном 

развитии экономики Туркменистана, поскольку такие изменения могут быть связаны не 
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только  с реальным ростом экономики, но и с соотношением инфляции в стране с 

изменением курса национальной валюты к доллару США. То есть, если изменение 

курса национальной валюты не поспевает за инфляцией, то темпы роста ВВП в 

долларах США по курсу национальной валюты будут завышать данные по темпам 

роста ВВП в текущих ценах. И, наоборот, если курс национальной валюты будет 

оперативно реагировать на размер инфляции, то цифры по темпам роста ВВП в 

текущих ценах могут быть более скромными. К примеру, в Беларуси этот темп в 2021 

году по отношению к 1990 году составил только 315%, хотя, как известно, инфляция в 

этой стране была самой высокой в СНГ. Просто обменный курс белорусского рубля к 

доллару всегда следовал за уровнем инфляции в стране.  

 

Таблица 1 - Валовой внутренний продукт в регионе СНГ (+Грузия) по курсам валют  

(в текущих ценах; млн. долларов США) 

 

 1990 2000 2010 2015 2021 
2021 в % 

к 1990 

Азербайджан 8 858 5 273 52 909 53 074 54 622 617 

Армения 2 257 1 912 9 260 10 553 13 861 614 

Беларусь 21 650 12 737 57 222 56 455 68 219 315 

Грузия 7 754 3 057 12 244 14 954 18 700 241 

Казахстан 26 933 18 292 148 047 184 388 190 814 708 

Кыргызстан 2 675 1 370 4 794 6 678 8 543 319 

Молдова 2 959 1 288 6 975 7 745 13 679 462 

Россия 516 814 259 710 1 524 917 1 363 481 1 775 800 344 

Таджикистан 2 632 861 5 642 8 271 8 746 332 

Туркменистан 3 188 2 905 22 583 35 800 52 277 1 640 

Узбекистан 13 361 13 761 49 766 86 196 69 239 518 

Украина 81 394 32 375 141 210 91 031 200 086 246 

ВСЕГО по СНГ 690 474 353 540 2 035 571 1 918 628 2 474 587 358 

Источник: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD [3]. 

Примечания: 1. Молдова за 1990-1994 годы - оценка по темпам спада ВВП Украины. 

2. Туркменистан за 2020-2021 годы - оценка по темпам роста ВВП Узбекистана. 

 

 

Реальную динамику развития экономики стран отражает только индекс 

физического объема (ИФО) ВВП, рассчитываемый национальными статистическими 

службами стран по объемам ВВП стран в постоянных ценах. Согласно этому 

показателю (см. табл. 2), объем ВВП Туркменистана за период с 1990 по 2021 год 

вырос в реальном выражении только в 3,8 раза, то есть в 4,3 раза меньше, чем в 

текущих ценах в долларах США по курсу национальной валюты. В Беларуси же ВВП в 

реальном выражении за этот же период вырос в 2 раза, что меньше ВВП в текущих 

ценах в долларах США по курсу национальной валюты только в 1,5 раза.  

По динамике восстановления экономик страны СНГ можно разбить на четыре 

группы. Наиболее высокие темпы развития имеют Туркменистан и Узбекистан (рост 

соответственно в 3,8 и 3,6 раза). Экономики стран второй группы выросли в 2-2,7 раза: 

Азербайджан, Казахстан, Армения и Беларусь (указаны в порядке убывания темпов 

роста). В третью группу входят страны с темпами роста экономик 1,3-1,8 раза: 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD
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Таджикистан, Киргизия и Россия. К четвертой группе относятся страны, достигшие 

уровня производства ВВП 1990 года только в 2021 году – Грузия и Молдова, либо еще 

не достигшие этого уровня – Украина. 

 
Таблица 2 - Индекс физического объема ВВП в регионе СНГ (+Грузия) 

(в процентах к 1990 году; в постоянных ценах) 

 

 1990 2000 2010 2015 2021 

Отношение к 

темпу ВВП в 

долларах США по 

курсам валют 

Азербайджан 100 59 233 262 268 0,43 

Армения 100 68 146 181 216 0,35 

Беларусь 100 89 181 192 204 0,65 

Грузия 100 38 69 88 107 0,44 

Казахстан 100 69 154 193 225 0,32 

Кыргызстан 100 67 100 126 142 0,45 

Молдова 100 42 70 83 104 0,23 

Россия 100 67 108 117 128 0,37 

Таджикистан 100 38 83 117 176 0,53 

Туркменистан 100 79 165 272 381 0,23 

Узбекистан 100 98 190 268 362 0,70 

Украина 100 43 66 56 63 0,26 

ВСЕГО по 

СНГ 
100 63 108 119 133 0,37 

Источник: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?view=chart [4]. 

Примечания: 1. Молдова за 1990-1994 годы - оценка по темпам спада ВВП Украины. 

2. Туркменистан за 2020-2021 годы - оценка по темпам роста ВВП Узбекистана. 

3. В среднем по СНГ - расчет по средней арифметической по долям ВВП по ППС в текущих 

ценах предыдущего года. 

 

 

Сравнение ИФО ВВП 2021 года по отношению к 1990 году с темпами роста ВВП в 

текущих ценах в долларах США по курсам национальных валют за этот же период 

(табл. 1) показывает, что ИФО может составлять от 23% в Туркменистане и Молдове, 

до 70% в Узбекистане. Дополнение этих различий до 100% связано с соотношением 

инфляции в стране и изменением курса национальной валюты к доллару США. 

Данные таблицы 1 нельзя сравнивать по странам в статике ни за один период 

времени, поскольку они не учитывают уровень цен в странах. Так, в совокупном ВВП 

региона СНГ доля экономики Казахстана в 2015 году, рассчитанная по данным 

таблицы 1, составляла 9,6%, а в 2021 году – только 7,7%. То есть относительный размер 

экономики Казахстана в составе СНГ за 6 лет сократился на 20%. Однако нет никакой 

другой причины, вызвавшей это изменение, кроме как изменение уровня цен в 

Казахстане и других странах СНГ в сравнении с уровнем цен в США.  

Для того, чтобы определить уровень цен, следует воспользоваться результатами 

международных сопоставлений ВВП, которые периодически проводятся один раз в 

несколько лет со второй половины ХХ века. По результатам международных 

сопоставлений ВВП определяются ППС ВВП и его компонентов, с помощью которых 

данные в национальной валюте переводятся в международный доллар США. Под ППС 

понимают соотношение валют, которое определяется на основе равенства стоимости 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?view=chart
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сопоставимого набора товаров и услуг, исчисленного в ценах и валютах сравниваемых 

экономик [1, с.53].  

Впервые для получения ППС в середине ХХ века в рамках ОЭСР были проведены 

специальные международные сопоставления по данным за 1950 г. и 1954 г. [5]. Позднее 

в рамках ООН в конце 1960-х годов стали проводиться Программы международных 

сопоставлений (ПМС). Все государства – члены ЕАЭС принимали участие в последних 

ПМС ВВП на основе ППС национальных валют по данным за 2011 г. [6], за 2014 г. [7] 

и 2017 г. [8]. 

Данные по ВВП стран СНГ (+Грузия), рассчитанные в долларах США по ППС, 

приведены в таблице 3. 

  
Таблица 3 - Валовой внутренний продукт в регионе СНГ (+Грузия) по ППС валют 

(в текущих ценах; млн. долларов США) 

 

 1990 2000 2010 2015 2021 

2021 в 

% к 

1990 

Уровен

ь цен к 

США, 

% 

Азербайджан 37 695 27 218 132 906 144 146 160 729 426 34 

Армения 9 804 8 151 21 600 29 167 43 424 443 32 

Беларусь 53 251 57 899 145 689 171 204 202 671 381 34 

Грузия 27 490 12 643 28 646 45 035 63 036 229 30 

Казахстан 135 062 114 976 313 824 407 416 543 474 402 35 

Кыргызстан 11 169 9 119 16 812 25 107 35 398 317 24 

Молдова 17 424 9 006 18 304 26 233 40 249 231 34 

Россия 1 187 862 1 000 581 2 927 004 3 526 236 4 785 445 403 37 

Таджикистан 13 942 6 511 17 529 26 634 41 810 300 21 

Туркменистан 20 006 19 285 49 914 76 192 111 016 555 47 

Узбекистан 54 527 65 535 156 236 209 082 296 689 544 23 

Украина 395 083 209 505 392 650 435 490 588 384 149 34 

ВСЕГО по 

СНГ 
1 963 314 1 540 429 4 221 115 5 121 943 6 912 326 352 36 

Рассчитано на основе: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD?view=chart 

[9]. 

Примечания: 1. Молдова за 1990-1994 годы - оценка по темпам спада ВВП Украины. 

2. Туркменистан за 2020-2021 годы - оценка по темпам роста ВВП Узбекистана. 

3. Уровень цен рассчитан путем деления ВВП по курсам валют к ВВП по ППС валют. 

 

 

Как видно из таблицы, объемы ВВП по ППС показывают более стабильную 

динамику, которая учитывает изменения национального уровня производства. В целом 

по СНГ ВВП в долларах США по ППС вырос за 31 год в 3,5 раза. В то же время в 

Туркменистане и Узбекистане он вырос соответственно в 5,5 и 5,4 раза, а в Украине 

только в 1,5 раза, в Грузии – 2,2 раза, в Таджикистане – в 3 раза. Вот здесь в величине 

ВВП и проявляется уровень цен в стране, который определяется путем деления курсов 

национальных валют на ППС. Соответственно и отношение ВВП по курсам валют к 

ВВП по ППС будет представлять уровень цен в стране по отношению к уровню цен в 

США.  

Уровень цен в Казахстане в 2015 году составлял 45% к уровню цен в США, 

который в 2021 году за счет значительного снижения курса тенге снизился до 35%. По 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD?view=chart
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этой причине доля Казахстана в совокупном ВВП СНГ в 2015 году была больше, чем в 

2021 году. Почти пятикратно более низкий уровень цен в Таджикистане в сравнении с 

уровнем цен в США дает соответствующее увеличение объема ВВП страны по ППС в 

сравнении с ВВП по курсу национальной валюты. А в Кыргызстане и Узбекистане по 

этой причине ВВП страны по ППС увеличивается более, чем в четыре раза. Средний по 

странам СНГ уровень цен в 2021 году составлял 36%. Самый высокий уровень цен 

наблюдался в Туркменистане – 47%. 

Данные по ВВП, рассчитанные в долларах США по ППС, позволяют судить о 

величине экономик стран и проводить сопоставительный страновой анализ. В табл. 4 

мы привели доли стран в совокупном ВВП СНГ (+Грузия).  

 
Таблица 4 - Доля стран СНГ (+Грузия) в совокупном ВВП СНГ  по ППС  

национальных валют в текущих ценах (процентов) 

 

 1990 2000 2010 2015 2021 
2021 в % 

к 1990 

Азербайджан 1,9 1,8 3,1 2,8 2,3 121 

Армения 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 126 

Беларусь 2,7 3,8 3,5 3,3 2,9 108 

Грузия 1,4 0,8 0,7 0,9 0,9 65 

Казахстан 6,9 7,5 7,4 8,0 7,9 114 

Кыргызстан 0,6 0,6 0,4 0,5 0,5 90 

Молдова 0,9 0,6 0,4 0,5 0,6 66 

Россия 60,5 65,0 69,3 68,8 69,2 114 

Таджикистан 0,7 0,4 0,4 0,5 0,6 85 

Туркменистан 1,0 1,3 1,2 1,5 1,6 158 

Узбекистан 2,8 4,3 3,7 4,1 4,3 155 

Украина 20,1 13,6 9,3 8,5 8,5 42 

ВСЕГО по СНГ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 

Источник: Расчет по данным Всемирного Банка по ВВП в долларах США по ППС в текущих 

ценах https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD [9]. 

Примечания: 1. Молдова за 1990-1994 годы - оценка по темпам спада ВВП Украины. 

2. Туркменистан за 2020-2021 годы - оценка по темпам роста ВВП Узбекистана. 

 

 

Доля России в ВВП СНГ на протяжении всего рассматриваемого периода 

составляла более 60%, а с 2000 года – примерно две трети ВВП СНГ и более. 

Экономика Украины была на втором месте, однако ее доля сократилась почти в два с 

половиной раза – с 20,1% до 8,5%. Казахстан стабильно находился на третьем месте, 

увеличив свою долю с 6,9% до 7,9%. Места других стран существенно не изменились, 

хотя динамика их долей была разнонаправленной. Так, у Туркменистана и Узбекистана 

она увеличилась в 1,6 раза, у Армении – в 1,3 раза, Азербайджана – в 1,2 раза, 

Беларуси, России и Казахстана – в 1,1 раза, а у Грузии, Молдовы сократилась в 1,5 раза, 

у Таджикистана – в 1,2 раза (на 15%), у Кыргызстана – в 1,1 раза (на 10%), у Украины – 

почти в два с половиной (в 2,4) раза. 

Относительный уровень экономического развития стран определяется размером 

ВВП на душу населения по ППС национальных валют к доллару США. В таблице 5 

данные по этому показателю приведены в постоянных ценах 2017 года, что позволяет 

сравнивать страны не только между собой, но и оценивать развитие процесса в 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD
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динамике. Данные стран по этому показателю в 1990 году различались в 5,9 раза, затем 

к 2000 году это расхождение увеличилось до 11 раз и постепенно снизилось до 7,2 раза 

в 2021 году.  

 
Таблица 5 - ВВП на душу населения в регионе СНГ (+Грузия) 

по ППС национальных валют в постоянных ценах 2017 года  (долларов США) 

 

 1990 2000 2010 2015 2021 
В % к 

1990 г. 

Темп 

роста 

населени

я 

Азербайджан 7 617 3 999 14 082 14 853 14 421 189 141 

Армения 5 180 4 048 9 286 11 321 13 317 257 84 

Беларусь 8 895 8 053 17 301 18 363 19 751 222 92 

Грузия 11 135 4 919 9 737 12 605 15 472 139 77 

Казахстан 13 476 10 276 20 751 24 290 26 033 193 116 

Кыргызстан 5 158 3 079 4 141 4 805 4 813 93 152 

Молдова 11 835 5 074 8 550 10 361 14 234 120 87 

Россия 21 483 14 570 23 961 25 488 27 970 130 99 

Таджикистан 4 092 1 325 2 390 2 985 3 903 95 185 

Туркменистан 7 208 4 622 8 617 12 994 16 356 227 168 

Узбекистан 3 639 2 968 4 954 6 401 7 735 213 170 

Украина 16 428 7 497 12 221 11 216 12 944 79 80 

ВСЕГО по 

СНГ 
16 679 10 517 17 616 18 807 20 566 123 107 

Минимум 3 639 1 325 2 390 2 985 3 903   

Максимум 21 483 14 570 23 961 25 488 27 970   

Размах 5,9 11,0 10,0 8,5 7,2   

Рассчитано на основе: GDP per capita, PPP (constant 2017 international $) | Data (worldbank.org) 

[10]. 

Примечания: 1. Молдова за 1990-1994 годы - оценка по темпам спада ВВП Украины. 

2. Туркменистан за 2020-2021 годы - оценка по темпам роста ВВП Узбекистана. 

3. В среднем по СНГ - расчет по объемам ВВП по ППС в ценах 2017 года и численности 

населения по странам СНГ. 

4. Темп роста численности определен путем деления темпа роста ВВП на душу населения в 

ценах 2017 года на ИФО ВВП. 

 

 

Самые высокие значения этого показателя наблюдаются у России и Казахстана, 

которые в 2021 году составили соответственно 28,0 и 26,0 тыс. долларов США по ППС. 

Причем они постепенно сближались. На третьем месте по этому показателю находится 

Беларусь, в которой ВВП на душу населения в 2021 году составил 19,8 тыс. долларов 

США по ППС, что чуть ниже среднего по СНГ уровня (20,6 тыс. долларов США по 

ППС). Самые низкие значения этого показателя имеют Таджикистан, Кыргызстан и 

Узбекистан (соответственно 3,9, 4,8 и 7,7 тыс. долларов США). В остальных странах 

объемы ВВП на душу населения ниже среднего по СНГ уровня (12,9-16,4 тыс. долларов 

США). 

Динамика данных в табл. 5 заметно отличается от динамики ВВП стран в реальном 

выражении, представленной в табл. 2, что связано с различной динамикой численности 

населения стран. Так, несмотря на рост ВВП Кыргызстана за 31 год на 42%, а 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.KD?view=chart
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Таджикистана на 76%, показатель ВВП на душу населения по ППС снизился в этих 

странах соответственно на 7% и 5%, так как население стран за этот период 

увеличилось соответственно в 1,5 и 1,9 раза. В связи с ростом численности населения 

темпы роста ВВП на душу населения по ППС были также ниже ИФО ВВП в 

Азербайджане, Казахстане, Туркменистане и Узбекистане. В то же время, сокращение 

численности населения в Армении, Беларуси, Грузии, Молдове, России и Украине дало 

более высокие темпы роста ВВП на душу населения по ППС в сравнении с ИФО ВВП 

стран.  

Заключение. Таким образом, результаты сравнительного анализа показывают, что 

по темпам роста экономик к1990 году страны СНГ делятся на четыре группы: с очень 

высокими (Туркменистан и Узбекистан), высокими (Азербайджан, Казахстан, Армения 

и Беларусь), средними (Таджикистан, Кыргызстан и Россия) и низкими (Грузия, 

Молдова, Украина) темпами. При этом для Казахстана характерно более ровное 

поступательное развитие. 

Благодаря более низкому уровню цен в Таджикистане, Узбекистане и Кыргызстане 

(21-24% к уровню цен в США), данные по ВВП в долларах США по ППС по этим 

странам в 4-5 раз больше, чем данные по ВВП по курсам валют. В Туркменистане 

самый высокий уровень цен (47% к уровню цен в США) обеспечивает более, чем 

удвоение ВВП в долларах США. В остальных странах уровень цен находится на уровне 

30-37% к уровню цен в США, обеспечивая примерно трехкратное превышение данных 

по ВВП по ППС в сравнении с данными по ВВП по курсам валют. 

Данные по ВВП по ППС показывают значительное изменение долей стран СНГ в 

совокупном ВВП СНГ. При этом у Туркменистана и Узбекистана она увеличилась в 1,6 

раза, у Армении, Азербайджана, Беларуси, России и Казахстана – в 1,1-1,3 раза, а у 

Грузии, Молдовы сократилась в 1,5 раза, у Таджикистана и Кыргызстана – в 1,1-1,2 

раза, у Украины – 2,4 раза. 

По относительному уровню экономического развития, определяемому на основе 

величины ВВП на душу населения по ППС национальных валют к доллару США, 

страны СНГ различались в течении рассматриваемого периода от 5,9 до 11 раз. В 2021 

году различие составило 7,2 раза. Самые высокие значения этого показателя 

наблюдаются у России и Казахстана (28 и 26 тыс. долларов США соответственно), а 

также у Беларуси (19,8 тыс. долларов США), а самые низкие – у Таджикистана, 

Кыргызстана и Узбекистана (соответственно 3,9, 4,8 и 7,7 тыс. долларов США). В 

остальных странах объемы ВВП на душу населения ниже среднего по СНГ уровня 

(12,9-16,4 тыс. долларов США).  

Динамика данных по ВВП на душу населения по ППС заметно отличается от 

динамики ВВП стран в целом в реальном выражении, что связано с различиями в 

демографическом развитии стран. Увеличение численности населения Таджикистана в 

1,9 раза, а Кыргызстана в 1,5 привело к тому, что при росте ВВП этих стран 

соответственно на 76% и 42%, показатель ВВП на душу населения по ППС снизился 

соответственно на 5% и 7%. Также в связи с ростом численности населения в 

Азербайджане, Казахстане, Туркменистане и Узбекистане темпы роста ВВП на душу 

населения по ППС в этих странах были ниже ИФО ВВП. И наоборот, сокращение 

численности населения в Армении, Беларуси, Грузии, Молдове, России дало более 

высокие темпы роста ВВП на душу населения по ППС в сравнении с ИФО ВВП стран. 
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1990-2021 ЖЫЛДАРДА ТМД ЕЛДЕРІНІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУЫНА 

САЛЫСТЫРМАЛЫ ТАЛДАУ 

 

Шоқаманов Ю.К.,  Демесинова А.Ә. 

 

Алматы гуманитарлық-экономикалық университеті, Алматы, Қазақстан  

 

Түйін.  Салыстырмалы талдау нәтижелері бойынша 1990 жылға қарай ТМД 

елдері экономикалық өсу қарқыны бойынша төрт топқа бөлінді: өте жоғары 

(Түрікменстан және Өзбекстан), жоғары (Әзербайжан, Қазақстан, Армения және 

Беларусь), орташа (Тәжікстан, Қырғызстан және Ресей) және төмен қарқынмен 

(Грузия, Молдова, Украина). Сонымен қатар, Қазақстан біркелкі прогрессивті 

дамуымен сипатталады. 

Тәжікстандағы, Өзбекстандағы және Қырғызстандағы бағалардың төмендеуіне 

байланысты (АҚШ баға деңгейінің 21-24%) осы елдердің САҚП бойынша АҚШ 

долларда ЖІӨ деректері валюта бағамы бойынша ЖІӨ деректерінен 4-5 есе көп. 

Түрікменстанда бағаның ең жоғары деңгейі (АҚШ баға деңгейінің 47%) АҚШ 

долларында ЖІӨ-нің екі еседен астам өсуін қамтамасыз етеді. Басқа елдерде баға 

деңгейі АҚШ баға деңгейінің 30-37% құрайды, бұл айырбас бағамдары бойынша ЖІӨ 

деректерімен салыстырғанда САҚП бойынша ЖІӨ деректерінің шамамен үш есе 

артуын қамтамасыз етеді.  

САҚП бойынша ЖІӨ деректері жалпы ЖІӨ көлеміндегі ТМД елдерінің үлесінің 

айтарлықтай өзгеруін көрсетеді. Бұл ретте Түрікменстан мен Өзбекстанда 1,6 есеге, 

Арменияда, Әзірбайжанда, Белоруссияда, Ресейде және Қазақстанда 1,1-1,3 есеге 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?view=chart
https://voprstat.elpub.ru/jour/index
http://new.cisstat.org/icp-articles
https://voprstat.elpub.ru/jour/index
http://new.cisstat.org/icp-articles
https://voprstat.elpub.ru/jour/index
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.KD?view=chart
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өсті.  Ал Грузияда, Молдовада 1,5 есеге, Тәжікстанда 1,2 есеге, Украинада – 2,4 есеге 

кыскартылды. 

ТМД елдерінің экономикалық дамуының салыстырмалы деңгейі бойынша, ұлттық 

валюталардың АҚШ долларына САҚП бойынша жан басына шаққандағы ЖІӨ 

негізінде анықталған, олар қарастырылып отырған кезеңде 5,9-дан 11 есеге дейін 

ерекшеленді. 2021 жылы айырмашылық 7,2 есе болды. Бұл көрсеткіштің ең жоғары 

мәндері Ресей мен Қазақстанда (тиісінше 28 және 26 мың АҚШ доллары), сондай-ақ 

Беларусьте (19,8 мың АҚШ доллары), ал ең төменгісі Тәжікстанда, Қырғызстанда 

және Өзбекстанда (тиісінше 3,9, 4,8 және 7,7 мың АҚШ доллары)байқалады. Басқа 

елдерде жан басына шаққандағы ЖІӨ ТМД бойынша орташа деңгейден төмен (12,9-

16,4 мың АҚШ доллары).  

Елдердің демографиялық дамуындағы айырмашылықтарга байланысты, САҚП 

бойынша жан басына шаққандағы ЖІӨ деректерінің динамикасы  нақты мәндегі 

жалпы елдердің ЖІӨ динамикасынан айтарлықтай ерекшеленеді. Тәжікстан 

халқының 1,9 есеге, ал Қырғызстанның 1,5 есеге артуы осы елдердің ЖІӨ-нің тиісінше 

76% және 42%-ға өсуімен жан басына шаққандағы ЖІӨ-нің 5%-ға және 7%-ға 

төмендеуіне әкелді. Сондай-ақ, Әзірбайжан, Қазақстан, Түрікменстан және 

Өзбекстандағы халық санының өсуіне байланысты бұл елдердегі САҚП бойынша  жан 

басына шаққандағы ЖІӨ өсу қарқыны  ЖІӨ физикалық көлем индексінен төмен болды. 

Керісінше, Арменияда, Беларусьте, Грузияда, Молдовада және Ресейде халық санының 

азаюы елдердің ЖІӨ физикалық көлем индексімен салыстырғанда САҚП бойынша жан 

басына шаққандағы ЖІӨ өсу қарқынының жоғарылауына әкелді. 

Түйінді сөздер: ТМД елдерінің экономикалық дамуы, жалпы ішкі өнім, физикалық 

көлем индексі, валюта бағамы, сатып алу қабілетінің паритеті (САҚП), бағаның 

деңгейі, жан басына шаққандағы жалпы ішкі өнім. 

 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE ECONOMIC DEVELOPMENT  

OF THE CIS COUNTRIES IN 1990-2021 

 

Shokamanov Yu.K., Demesinova A.A. 

 

Almaty Humanitarian and Economic University, Almaty, Kazakhstan 

 

Summary. The results of a comparative analysis show that by 1990 the CIS countries are 

divided into four groups in terms of economic growth rates: with very high (Turkmenistan and 

Uzbekistan), high (Azerbaijan, Kazakhstan, Armenia and Belarus), medium (Tajikistan, 

Kyrgyzstan and Russia) and low (Georgia, Moldova, Ukraine) at a pace. At the same time, 

Kazakhstan is characterized by a more even progressive development.  

Due to lower prices in Tajikistan, Uzbekistan, and Kyrgyzstan (21-24% of the US price 

level), PPP USD GDP data for these countries is 4-5 times larger than foreign exchange 

GDP data. In Turkmenistan, the highest price level (47% of the US price level) provides more 

than a doubling of GDP in US dollars. In other countries, the price level is at the level of 30-

37% of the price level in the USA, providing about a threefold excess of GDP data at PPP in 

comparison with GDP data at exchange rates.  

Data on GDP at PPP show a significant change in the shares of the CIS countries in the 

total GDP of the CIS. At the same time, in Turkmenistan and Uzbekistan it increased by 1.6 

times, in Armenia, Azerbaijan, Belarus, Russia and Kazakhstan – by 1.1-1.3 times, and in 
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Georgia, Moldova it decreased by 1.5 times, in in Kyrgyzstan and Tajikistan – 1.1-1.2 times, 

in Ukraine – 2.4 times.  

According to the relative level of economic development, determined on the basis of GDP 

per capita at PPP of national currencies to the US dollar, the CIS countries differed during 

the period under review from 5.9 to 11 times. In 2021, the difference was 7.2 times. The 

highest values of this indicator are observed in Russia and Kazakhstan (28 and 26 thousand 

US dollars, respectively), as well as in Belarus (19.8 thousand US dollars), and the lowest – 

in Tajikistan, Kyrgyzstan and Uzbekistan (respectively 3. 9, 4.8 and 7.7 thousand US dollars). 

In other countries, GDP per capita is below the average level for the CIS (12.9-16.4 thousand 

US dollars).  

The dynamics of data on GDP per capita at PPP differs markedly from the dynamics of 

the GDP of countries as a whole in real terms, which is associated with differences in the 

demographic development of countries. The increase in the population of Tajikistan by 1.9 

times, and Kyrgyzstan by 1.5 times, led to the fact that with the growth of the GDP of these 

countries by 76% and 42%, respectively, the GDP per capita according to PPP decreased by 

5% and 7%, respectively. Also, due to population growth in Azerbaijan, Kazakhstan, 

Turkmenistan and Uzbekistan, the growth rate of GDP per capita at PPP in these countries 

was lower than the volume index of GDP. Conversely, population decline in Armenia, 

Belarus, Georgia, Moldova, and Russia resulted in higher GDP per capita PPP growth rates 

compared to countries' GDP physical volume index. 

Key words: economic development of the CIS countries, gross domestic product, physical 

volume index, exchange rate, purchasing power parity, price level, gross domestic product 

per capita. 
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ОБУЧЕНИЕ ПОЛИСЕМИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКЕ УЧАЩИХСЯ 

НА УРОКАХ  РУССКОГО ЯЗЫКА 

Муратова Б.А. 

Евразийский технологический университет, Алматы, Казахстан 

e-mail: muratova_bajan@mail.ru 

Аннотация. На современном этапе развития  гуманитарных наук в Казахстане 

особое место занимает русский язык, как второй язык после казахского. До 1997 года 

русский язык являлся  государственным языком на территории постсоветского 

Казахстана. После 1997 года  русский язык в Республике Казахстан приобрел статус 

языка межнационального общения. В настоящее время проявляется тенденция  

усиления внимания  молодого поколения для  изучения русского языка на 

профессиональной основе. В  многонациональном Казахстане русский язык является 

средством  вхождения в мировую систему сотрудничества с международными 

странами. Во всех  общеобразовательных школах Казахстана преподавание русского 

языка как иностранного является обязательным. Тенденция интереса к изучению 

популярного русского языка увеличивается. Поэтому  темой нашего научного 

исследования явилась лексика русского языка, в частности, полисемии, которая 

необходима не только в целью пополнения словарного запаса учащихся, но и  углубляет 

культуру речи. При изучении полисемии происходит совершенствование русского 

языка в  плане грамматики и стилистики в зависимости от ситуации и контекста 

профессиональной речи. Поэтому объектом данного исследования  стала методика 

изучения лексики, а предметом стал процесс усвоения полисемии учащимися средних 

классов.  

Ключевые слова: полисемия, семантика, лексика, анализ, методология, 

эксперимент, система, преподавание русского языка, Казахстан 

Введение.     Лексическая полисемия может быть определена как «способность 

одного слова служить для обозначения  разных редметов и явлений действительности», 

такое толкование понятия дает нам Лингвистический энциклопедический словарь 

(ЛЭС, 1990:382 ). Проблемы многозначности, в частности, лексической, были предме-

том  описания в учебной, научной и  справочной литературе.  
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Как считают исследователи, связь между явлениями действительности может по-

разному отражаться в   разных языках, поэтому семантическая  структура иноязычных 

слов, выступающих  в основных значениях лексическими эквивалентами русских слов, 

в  целом нередко значительно отличается от семантической структуры русских лексем 

(Шмелев, 1977 : 90-91 ). Как представляется все же достаточно естественной 

с точки зрения носителей этого  другого языка, в иных же случаях  она кажется вообще 

немотивированной:. Д. Н. Шмелев и приводит в пример два омонима: раствор (угол.., 

отверстие…) , (жидкость…), (смесь…) (Шмелев, 1977 : 77-78 ). Например, латинское 

слово basis послужило источником английского base, будучи вторично заимствовано 

через итальянский язык, дало омоним со значением deep sounding (voice). (Кузнецова, 

1989: 23). Разграничение  явлений многозначности и омонимии представляется важным 

и теоретически, и для лексикографической практики (Шмелев, 1977: 80).    Следует 

отметить, что полисемия характерна для различных частей речи, так на примере 

значения   цветовых  прилагательных  отражают национально специфичную   психолог

ию восприятия цвета,  а также своеобразные для каждого  народа символические осмыс

ления  того или иного цвета. И действительно, в разных языках отражается разное 

восприятие цвета, хотя физическая природа цвета одинакова. Это проявляется не 

только в разном наборе цветообозначений в разных языках, но и в разной 

семантической структуре эквивалентных слов, например, английского red и русского 

красный, национального (казахского) (кызыл-красный). 

Обзор литературы. Обзор лингвистической литературы показывает, что проблема 

цветообозначений широко изучается психологами, психолингвистами, специалистами 

по лексической семантике и когнитологии. Установлено, что и само понятие «цвет», и 

«имена цветов» не универсальны. А. Вежбицкая пишет: «Цветовое восприятие является 

одним для всех групп людей. Но языковая концептуализация различная в разных 

культурах…» (Вежбицкая, 1996 : 238 ). Более того, эта исследовательница считает, что 

«цветовых универсалий не может быть, так как категория «цвет» как таковая не 

универсальна» (Вежбицкая, 1996 : 232 ). 

  В своей диссертационной работе, посвященной стилистическим средствам в 

русском языке, М. А. Южанникова отграничивает двусмысленность от таких смежных 

явлений, как неопределенность, омонимия, полисемия, синкретизм» (Южанникова, 

2015).  Примечательно, что анализируемые зарубежными исследователями типы или 

виды многозначности рассматриваются Южанниковой как «механизмы порождения 

двусмысленности». Так, А. И. Ольховская использует понятие многозначность наряду с 

омонимией и семантической деривацией, рассматривавших эту лексему с точки зрения 

теории и практики перевода (Ольховская, 2013).  Н. К. Гарбовский говорит о 

межъязыковой асимметрии, которую он понимает как явление, при котором слова 

пишутся схожим или одинаковым образом в нескольких языках, но совершенно 

различны по своему лексическому значению (Гарбовский, 2007: 544). Такое явление 

вызывает путаницу и приводит к неверной интерпретации. Эти слова известны как 

«ложные друзья переводчика». В. В. Алимов использует термин многозначность, 

который является прямым терминологическим соответствием понятию ambiguity 

(Алимов, В. В. 2003:134). Исследователь определяет многозначность как способность 

одного и того же слова приобретать разные семантические свойства внутри 

предложения и сохранять эти семантические свойства вне данного контекста. 

Очевидно, Е. В. Наумова придерживается подобной точки зрения (Наумова, ВЕСТНИК 

СВФУ, 2021:103). 
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Явление полисемии представлено в зарубежных трудах как disambiguation   

касательно данного понятия и его разновидностей с примерами возникновения данного 

языкового явления в речи.  

Постановка проблемы. Учеными предлагается обозначать второстепенные члены 

предложения (attachment ambiguity) как многозначность синтаксического управления. 

При таком виде многозначности нарушается синтаксическая структура 

фразы/предложения, в результате чего фраза/предложение становится двусмысленным. 

Исходя из приведенных классификаций, можно сделать вывод, что нередко различные 

виды многозначности сочетаются друг с другом и создают тот самый эффект 

полисемии и неоднозначности. Таким образом, возможны случаи, в которых 

лексическая многозначность функционирует не обособленно, а, напротив, может быть 

вызвана другими видами многозначности.   

Рисунок 1 -  Иерархия исследования 

При освоении многозначных прилагательных и глаголов вырастает необходимость 

ознакомить детей с переносным значением слов, вместе с тем выяснить принципы 

переноса. Например, как говорят об обычных часах, указывающих на время? Спешат 

или уходят ли такие часы от нас куда-нибудь? К примеру при переносном значении у 

прилагательных: 1.Холодный (… ) взгляд2.Холодная (… ) голова3.Холодный (… ) 

вечер4.Холодный (… ) суп5.Холодные ( …) страны 6.Холодное (… ) пальто .Ошибки в 

употреблении многозначных слов появляются в результате их неправильного 

сочетания с другими словами и в допущении двойственного прочтения слова, что 

придает фразе двусмысленность. Например, комичным двусмысленным в результате 

пренебрежения многозначности становится следующее высказывание: «Я родился 

в нормальной семье». Следовало бы вместо слова «нормальный» вставить здесь слова 

обыкновенный, рядовой, обычный.(метели проплясали), (хлеба краюшка - луна). 

Методология. Для сравнения методологий нами были использованы учебники 

русского языка для казахских школ (Саметова, Исмагулова, 2017) и для русских школ 

(Сабитова, Скляренко, 2017). 

Подробно описать ход эксперимента. Когда он проводился? Описать три школы. 

Сколько учеников в каждой школе и в целом приняли участие в эксперименте? 

Какой метод опроса применялся, анкетный или другой? 

Какие вопросы задавались? 

При эксперименте было определено 3 класса (5, 6, 7 классы казахских школ) и три 

методики с индуктивными и дедуктивными вариантами. По своей природе 
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индуктивный метод позволяет быть более гибким и поддается исследованию, особенно 

в начале. Дедуктивный метод более закрыт по своей природе и больше ориентирован 

на подтверждение гипотез или доказательство. 

Рисунок 2 - Сравнение 3-х школ по усвоению полисемии (Ош184-образовательная  

городская школа №184, ОШ им.Жалилова- пригородная образовательная школа 

им .Жалилова,  

ЖМ Dana school г.Каскелен - частная школа) 

Выявлено, что в школах, находящихся в городе, процент усвоения полисемии 

значительно отличается от школ в сельской местности, так как в сельских школах не 

дается достаточных знаний по полисемии. 

Анализ и сравнение данных после проведенного тестирования ,представленных на 

рисунке 1, показал, что у учащихся 3-х школ преобладает средний уровень знаний по 

теме "Многозначные слова" (в среднем 65%). Школьники с данным уровнем знаний 

могут назвать до 4-5 многозначных слов;  

Результаты. Итак, мы выделили критерии и показатели уровня знаний учащихся 

3-х школ по теме "Многозначные слова", подобрали задания диагностики к ним в 

рамках исследуемого возраста и провели диагностическое исследование, что 

отразилось в табличном материале. 
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Таблица - Критерии и уровни освоения многозначных слов констатирующего и контрольного 

этапа эксперимента  на основе разработанной нами таблицы 

Критерии Уровни (Дескрипторы) 

Высокий Средний Низкий 

Знание 

многозначных 

слов и их  

значений 

Знание более пяти 

многозначных слов, а также 

всех значений 

предложенных 

многозначных слов 

оценивается в 

4 балла 

Знание 3-5 

собственных слов и 

значений двух 

предложенных 

многозначных слов 

оцениваются в 

4 балла 

Минимальные 

знания 

многозначных 

слов и их 

значений 

оцениваются в 

3 балла 

Уточнение 

лексических 

значений 

многозначного 

слова 

Уточнение всех лексических 

значений многозначного 

слова и омонима, а также  их 

правильное разграничение 

оценивается в 

2 балла 

Уточнение 3-4 

лексических значений 

многозначного слова и 

омонима, а также 

правильное их 

разграничение оценивается 

в 1 балл 

Минимальное 

количество 

уточнений 

лексических 

значений 

многозначного 

слова и 

омонима 

оценивается в 

0-1 балл 

Точность 

использования 

многозначного 

слова 

Точное использование 

многозначных слов в   3-4

предложениях 

оценивается в 2 балла 

Точное использование 

многозначного слова в 

2 предложениях 

оценивается в 1 балл 

Минимальное 

количество 

точно 

использованных 

многозначных 

слов 

оценивается в 

 0-1 балл 

Определение 

прямого и 

переносного 

значение 

слова 

Правильное 

определение всех слов в 

прямом и переносном 

значении оценивается в  2 

балла 

Правильное 

определение 5-7 слов в 

прямом и переносном 

значении оценивается  

в 1 балл 

Правильное 

определение 

минимального 

Количества слов 

оценивается в 

0-1 балла 

Общий балл 9-10 баллов 7-8 баллов 4-6 баллов 

Исходя из данной таблицы, в ходе констатирующего и контрольного эксперимента, 

мы провели тестирование, состоящее из 10 вопросов. В данной таблице указаны 

критерии и дескрипторы к заданиям. Объем сведений на уроках о многозначных словах 

был в основном одинаковый. 

В процессе исследования мы решили провести интервью (опрос) среди учащихся 

5,6,7 классов на знание темы полисемия. (Как проводились интервью, какой 

продолжительности каждое: на уроке русского языка за 45 минут в виде 

анкет(экспресс-опрос)) С помощью интервью было достигнуто понимание темы, 

вопроса и проблемы с индивидуальной точки зрения. А также выявлены вопросы, 
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которые вызывают затруднения у учащихся. Ответы засчитывались за приблизительно 

правильные ответы учащихся. В ходе По результатам интервью были показаны 

следующие результаты: 

Рисунок 3 - Анализ результатов интервью 5,6,7 классов 

В ходе проведения интервью учащиеся 7 классов показали результаты лучше, чем 

5,6 классы, так как у 7-х классов более богатый словарный запас многозначных слов. В 

дальнейшем упражнения были составлены, опираясь на данные результаты интервью. 

В результате было выявлено, что вопрос, на который учащиеся затруднялись ответить- 

это: «В чем отличие омонимов и многозначных слов?». 

 Поэтому мы на каждом уроке останавливались именно на этом вопросе. Для 

каждого класса были отобраны соответствующие программе языковые материалы и по 

мере увеличения возраста сложность задания  увеличивалась. 

Рисунок 4 - Гендерный анализ усвоения полисемии в 5,6,7 классах 



67 

ISSN 1563-2415 

В ходе исследования уровня усвоения многозначности слов, среди мальчиков и 

девочек 5,6,7 классов, мы выявили разницу. По результатам проведенного 

эксперимента, было выявлено, что смышленее оказались мальчики, разница 

показателей 11,5%, т.е. мальчики более увлеченно работали со справочниками 

многозначных слов, впоследствии задания были выполнены успешнее. Если говорить о 

возрастном различии, то, как показала практика, учащиеся  7 классов были активнее и 

находчивее, нежели учащиеся 5-6 классов, так как 7-ой класс имеет хороший 

словарный запас. 
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Рисунок 5 - Соотношение уровня знаний учащихся по теме "многозначные слова" на 

начало и завершение опытно-экспериментальной работы. Из диаграммы видно, что  с 

процессом проведения эксперимента усвояемость полисемии возросла. И, очевидно, методика 

преподавания полисемии в одной школе преобладает над другими  

(ОШ 184 городская выше по уровню преподавания, чем в  частной школе КМ Dana school  

и  пригородной ОШ им. Жалилова). 

Рисунок 6 - Процентное соотношение ответов учащихся 5,6,7 классов в ходе проведения 

интервью контрольного эксперимента 

Обсуждение. Выявлено, что и в начале эксперимента, и в конце  активность в 

усвоении многозначности возрастает по мере перехода из класса в класс ,т.е. 

повышается словарный запас и выразительность речи. 

 Исходя из данного анализа, можно констатировать о том, что раздел Лексикологии 

–полисемия является до сих пор до конца неизученной темой, отсюда различия во

мнениях ученых России и зарубежных ученых. Поэтому тема исследования актуальна, 
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и мы сделали шаг для апробации данной темы среди учащихся общеобразовательных 

школ, а также была выявлена более эффективная методика преподавания при 

усовершенствовании усвоения полисемии - это методика индуктивного преподавания. 

Заключение.  Таким образом, на основе исследований типы значений 

многозначных слов   представлены результаты  в виде следующей таблицы: 

Типология значения многозначного слова 

Признак ограничения 

Зависимость от контекста: 

Основное Неосновное 

Синтагматические 

 Особенности 

 реализации: 

Свободное Связанное 

Наличие в значениях 

 внутренней  

семантической  двуплановости: 

Прямое Переносное 

Наличие или 

 отсутствие  

дополнительных 

 смыслов: 

Нейтральное Стилистически-маркированное 

Такая типология не всегда преподается в школах, т.к. для младших классов  такая 

дифференциация вызывает трудности усвоения. Как уже отмечалась, выявлены 

трудности при разграничении полисемии от омонимии и одной  из задач  учителя 

(метод с учителем признан более плодотворным) является помочь учащемуся отличать 

многозначное слово от омонима. У многозначного слова между его значениями можно 

выделить общий семантический признак, а у омонимов такого общего признака нет. 

Данное исследование является попыткой усовершенствования преподавания 

полисемии в школах. Исходя из вышесказанного исследования в области лексики 

русского языка, в частности полисемии, выявлено, что  проблема  изучения полисемии 

является  актуальной и нуждается в дальнейших научных исследованиях. 

Список литературы: 

1.Лингвистический энциклопедический словарь. - М.: Советская энциклопедия,

1990 -383с. 

2.Шмелев Д.Н. Современный русский язык. Лексика.– .: Просвещение, 1977-90-91 .

3. Шмелев Д.Н. Современный русский язык. Лексика.– М.: Просвещение, 1977-77-

78. 

4.Кузнецова Э. В. Лексикология русского языка: Учеб. пособие для 

филологических. фак. ун-тов. – 2-е изд., испр. и доп.  – М.: Высшая школа, 1989-23, 216  

5. Шмелев Д.Н. Современный русский язык. Лексика – М.: Просвещение,1977 -80.



69 

ISSN 1563-2415 

6. Вербицкая М.В. Русский язык проблемы многозначности в цветоделении

русский язык, – М.: Высшая школа, 1996- 238. 

8 Южанникова  М. А. Феномен двусмысленности как основание стилистических 

приемов в современном русском языке : диссертация на соискание ученой степени / М. 

А. Южанникова. – 2015.  

9.Ольховская, А. И. Лексическая многозначность в общелингвистическом и 

лексикографическом рассмотрении: диссертация на соискание ученой степени / А. И. 

Ольховская. – 2013.  

10. Гарбовский, Н. К. Теория перевода / Н. К. Гарбовский. – Москва : Издательство

Московского университета, 2007 – 544 с. 

11. Алимов, В. В. Специальный перевод и лингвистическая интерференция / В. В.

Алимов. – Москва, 2003– 134 с. 

12. Наумова Е. В. Термин «многозначность» и ее виды в отечественной и

зарубежной лингвистике. ВЕСТНИК СВФУ, № 6 (86) 2021- 103. 

13. Gleich, B., Creighton, O., Kof, L. (2010). Ambiguity Detection: Towards a Tool Ex-

plaining Ambiguity Sources. In: Wieringa, R., Persson, A. (eds) Requirements Engineering: 

Foundation for Software Quality. REFSQ 2010. Lecture Notes in Computer Science, vol 

6182. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-14192-8_20 

15. Wasow, T. The Puzzle of Ambiguity / T. Wasow, A. Perfors, D. Beaver D. – 2005.

16. Anjali, M. K. Ambiguities in Natural Language Processing / M. K. Anjali, Anto P.

Babu // International Journal of Innovative Research in Computer and Communication 

Engineering, 2014. 

17.Саметова Ф., Исмагулова  Б. Русский язык для казахских школ. -Алматы , 2017.

18.Сабитова З., Скляренко К. Русский язык. -Алматы: Мектеп, 2017.

Spisok ispolzovannoi literatury: 

1.Lingvisticheskii entsiklopedicheskii slovar.-M .:Sovetskaya entsiklopediya,1990 -383s.

2.Shmelev D.N. Sovremennyi russkii yazyk. Leksika. – M.: Prosveshchenie, 1977-90-91

3. Shmelev D.N. Sovremennyi russkii yazyk. Leksika . – M.: Prosveshchenie ,1977 - 77-

78. 

4.Kuznetsova E. V. Leksikologiya russkogo yazyka: Ucheb. posobie dlya 

filologicheskikh. fak. un-tov. – 2-e izd., ispr. i dop.  – M.: Vysshaya shkola, 1989 – 23, 216 . 

5. Shmelev D.N. Sovremennyi russkii yazyk. Leksika – M.: Prosveshchenie,1977 -80.

6. Verbitskaya M.V. Russkii yazyk problemy mnogoznachnosti v tsvetodelenii russkii

yazyk, – M.: Vysshaya shkola, 1996- 238.. 

8 Yuzhannikova  M. A. Fenomen dvusmyslennosti kak osnovanie stilisticheskikh 

priemov v sovremennom russkom yazyke : dissertatsiya na soiskanie uchenoi stepeni / M. A. 

Yuzhannikova. – 2015.  

9.Olkhovskaya, A. I. Leksicheskaya mnogoznachnost v obshchelingvisticheskom i

leksikograficheskom rassmotrenii : dissertatsiya na soiskanie uchenoi stepeni / A. I. 

Olkhovskaya. – 2013.  

10. Garbovskii, N. K. Teoriya perevoda / N. K. Garbovskii. – Moskva : Izdatelstvo

Moskovskogo universiteta, 2007 – 544 s. 

11. Alimov, V. V. Spetsialnyi perevod i lingvisticheskaya interferentsiya / V. V. Alimov.

– Moskva, 2003– 134 s.

12. Naumova E. V. Termin «mnogoznachnost» i ee vidy v otechestvennoi i zarubezhnoi

lingvistike. VESTNIK SVFU, № 6 (86) 2021- 103. 



70 

13. Gleich, B., Creighton, O., Kof, L. (2010). Ambiguity Detection: Towards a Tool

Explain-ing Ambiguity Sources. In: Wieringa, R., Persson, A. (eds) Requirements 

Engineering: Foundation for Software Quality. REFSQ 2010. Lecture Notes in Computer 

Science, vol 6182. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-14192-

8_20 

15. Wasow, T. The Puzzle of Ambiguity / T. Wasow, A. Perfors, D. Beaver D. – 2005.

16. Anjali, M. K. Ambiguities in Natural Language Processing / M. K. Anjali, Anto P.

Babu // International Journal of Innovative Research in Computer and Communication 

Engineer-ing, 2014. 

17. Sametova F., Ismagulova  B. Russkii yazyk dlya kazakhskikh shkol. -Almaty , 2017.

18. Sabitova Z., Sklyarenko K. Russkii yazyk. -Almaty: Mektep, 2017.

ОРЫС ТІЛІ САБАҒЫНДА СТУДЕНТТЕРГЕ

 ПОЛИСЕМИЯЛЫҚ СӨЗДІК ОҚЫТУ  

Мұратова Б.А. 

Еуразия технологиялық университеті, Алматы, Қазақстан 

Аңдатпа. Қазақстанда гуманитарлық ғылымдар дамуының қазіргі кезеңінде орыс 

тілі қазақ тілінен кейінгі екінші тіл ретінде ерекше орын алады. 1997 жылға дейін 

посткеңестік Қазақстанда орыс тілі мемлекеттік тіл болды. 1997 жылдан кейін 

Қазақстан Республикасындағы орыс тілі ұлтаралық қатынас тілі мәртебесіне ие 

болды. Қазіргі таңда өскелең ұрпақтың орыс тілін кәсіби негізде үйренуге деген 

назарын арттыру үрдісі байқалады. Көпұлтты Қазақстанда орыс тілі халықаралық 

елдермен ынтымақтастықтың әлемдік жүйесіне ену құралы болып табылады. 

Қазақстанның барлық жалпы білім беретін мектептерінде орыс тілін шет тілі 

ретінде оқыту міндетті болып табылады. Танымал орыс тілін үйренуге деген 

қызығушылық артып келеді. Сондықтан ғылыми зерттеу жұмысымыздың тақырыбы 

орыс тілінің лексикасы, атап айтқанда, оқушылардың сөздік қорын толықтырып қана 

қоймай, сөйлеу мәдениетін тереңдетуге қажетті көп мағыналылық болды. 

Полисемияны оқығанда орыс тілі грамматика және стиль жағынан жағдайға және 

кәсіби сөйлеу мәнмәтініне байланысты жетілдіріледі. Сондықтан бұл зерттеудің 

объектісі лексиканы зерттеу әдістемесі, ал пәні орта мектеп оқушыларының көп 

мағыналылықты меңгеру процесі болды. 

Түйін сөздер: көп мағыналылық, семантика, лексика, талдау, әдістеме, 

эксперимент, жүйе, орыс тілін оқыту, Қазақстан  
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Summary: At the present stage of the development of the humanities in Kazakhstan, a 

special place occupies the Russian language as the second language after Kazakh. Until 

1997, the Russian language was the state language in the territory of post -Soviet Kazakhstan. 

the Russian language acquired the status of the language of interethnic communication. The 

tendency is present at the present time. Strengthening the attention of the young generation to 

learn the Russian language on a professional basis. In multinational Kazakhstan, the Russian 

language is a means of entering the world cooperation with international countries. All public 

educational schools in Kazakhstan, teaching the Russian language as a foreign language is 

mandatory. The exposition of interest in learning the popular Russian language is increasing. 

Therefore, the theme of our scientific research was the vocabulary of the Russian language, in 

particular polysemia,  which is not only to replenish the vocabulary of students, but also 

deepens the culture of speech when studying polysemia The Russian language is improved in 

terms of grammar and style of the Russian language, depending on the situation and context 

of professional speech .. therefore, the object of study was the methodology for studying 

vocabulary and the process of mastering polysemia was the subject. students of middle 

classes 

Key words: polysemy, semantics, vocabulary, analysis, methodology, experiment, system, 

Russian language teaching, Kazakhstan 

Авторлар туралы ақпарат: 

Мұратова Б.А. - ф.ғ.к., Еуразиялық технологиялық университетінің орыс тілі кафедрасының 

доценті, 050000, Төле би көшесі 109, Алматы, Қазақстан, e-mail: muratova_bajan@mail.ru 

Сведения об авторах: 
Муратова Б.А. - к.ф.н., доцент кафедры русского языка Евразийский технологический 

университет,  050000, ул.Толе би 109, Алматы, Казахстан, e-mail: muratova_bajan@mail.ru 

Information about authors: 

Muratova B.A. - Candidate of Philological Sciences, Associate Professor of the Department of the Russian 

Language, Eurasian Technological University, 050000, Tole bi street 109, Almaty, Kazakhstan, e-mail: 

muratova_bajan@mail.ru 

mailto:muratova_bajan@mail.ru
mailto:muratova_bajan@mail.ru
mailto:muratova_bajan@mail.ru


                                     

72 
 

Статистика, учет и аудит, 4(87)2022. стр. 72-76   

DOI: 10.51579/1563-2415.2022-4.07  

 

МРНТИ 16.01.45 

УДК 153.923.3 

 

 

IMPORTANCE OF ORAL COMMUNICATION TODAY 

 

Otegen A.N. 

 

Eurasia Technological University, Almaty, Kazakhstan 

e-mail: aiym.2020@mail.ru 

 

Abstract: Spеаking is a crucial part of second language learning and teaching. 

Throughout the lives of the individuаls, one needs to acknowledge the meaning and 

significance of public-speaking skills. These are put into practice in the personal and 

professional lives of individuals. When individuals аre putting еmphasis on lеading to 

reinforcement of these skills, they nееd to be well-versed in terms of various factors, i.e. 

possessing adequate information in terms of subjects and concepts; leading to an increase in 

confidence levels; speaking clearly and fluently; mаking use of common language as the 

аudience; making provision of factual information and overcoming the feelings of 

apprehensiveness аnd vulnerability. 

People communicate using a variety of methods, such as sending email, talking on the 

phone, and placing print ads in certain places. Communication is the process of sending and 

receiving messages between two people, a person and a group or a group of a group. Written 

and oral communication is used daily in meetings, lecture halls and exams. Communication is 

technically defined as a process in which information is packaged and transmitted from a 

sender to a receiver through a medium. 

Keywords: culture, communіcаtіon, interculturаl communіcаtіon, meeting, speech 

etiquette, oral communication  

 

Introduction. A human language is an attempt by people to communicate with other 

people through language.  Speech is a personal act of an individual that manifests it in 

conveying our thoughts to another person.   

Therefore, there is a style of speech that is adapted to different communicative situations.  

The style of speech is also becoming more common.  Thus, in the case of (individual) speech, 

the peculiarities of each person, the peculiarities of word combinations and sentences, arise 

from the need for the speaker to express his thoughts effectively or express himself 

individually.  The development of language, the development of speech is based on creativity.   
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Speech is a person's use of language in the process of communication.  Word 

perception and comprehension are closely related.  You can't understand it until you get it 

right.  Accepting individual words requires understanding them.  Perception and 

understanding go hand in hand, one - you - one does not happen.  A person must have 

character.  The first is the content of speech, its expressiveness.  The expressiveness of a 

word is closely related to the intonation of speech and the articulation apparatus.  And if a 

word has no content, it loses its lexical meaning.  Prolonged meaning is the clarity of 

thought conveyed to another person.  A person with a shallow mind will feel empty, and 

his words will not be clear and pure [1].  

When perceiving the intonation of speech, a person's expressive speech with the 

articulation apparatus causes different reactions.  For example, the order is expressed in 

order to regulate the intonation of the work performed on the intonation.  In the Kazakh 

language, the sentence means informed, eloquent, inquiring, and commanding, depending 

on the intended purpose of agreeing or disagreeing with the intonation of the wish.  And 

by saying them, a person has feelings, desires, regrets, joys, commands.  Different mental 

states are felt.  The ability of a person who is able to speak eloquently to find the right 

words and phrases with a stable intonation and pause (pause between words) is a 

characteristic feature of some of the accompanying expressions.  [2]  

 Speech activity is the result of the analysis and accumulation of the cerebral 

hemispheres.  If the mother is fluent in Sur, it is clear that the anatomical function of the 

brain depends on the ability to speak.  This structure is called aphasia.  There are two 

ways to do this.  One of them, although his speech organs are completely preserved, he 

speaks with difficulty and does not understand words.  It is difficult to sound. The most 

important issue in the educational process is the psychological readiness of the teacher. 

Main body.   The training will need to master the following psychological features: 

first, the specifics of the speech process, and secondly, the ability of the individual 

student to master the native language takes into account the cutlet.  Therefore, depending 

on its specifics, it is necessary to have a good knowledge of psychology.  The perception 

of child psychology refers to unity.  Without it, it is impossible to distinguish between the 

most general pedagogical and personal upbringing.  To know the age and personality of 

the child means to find a way to his feelings, to determine the methods and techniques of 

work that contribute to his education and upbringing.  

 Comenius divides the child's psyche into three parts: 

1. Clever or forgetful  

2. A passionate child  

3. A child of upright character 

Now shows this in six ways:  

1. A knowledgeable, intelligent child.   

2. Enthusiastic, but shepherd, meek children.  

 If they are not whipped, if they are not constantly monitored, they are less likely to 

be listened to.   

3. Agile, upright character, stubborn child.  They do neither good nor bad.  

4. A child who wants to dance, who wants to learn, but who is just a child. They 

should be constantly praised and supported.   

5. Ability is slow, nothing interesting. 

 6. Misbehaving, naughty children.  
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 It is known that linguistic communication is not in the form of individual units, but in the 

form of conscious actions that communicate with each other.  It was determined that the 

content and needs of the knowledge provided in the teaching of modern languages to the 

methods of modernization of the society.  

 Its purpose is to teach students not only to express themselves freely, but also to 

communicate, because the main purpose of general secondary education is to improve 

students' ability to speak a foreign language.  [3] 

The official language is the language of the papers when learning about the world and the 

environment.  In teaching the subject, students are familiar with the names and phenomena of 

the English language.  The written form includes the ability to use or write the written form of 

the language and to read the text written in English.  Language is a means of communication, 

which is carried out orally and in writing.  Crossing the threshold of the XXI century with the 

aim of developing education and science in the direction of innovative technologies is the 

main symbol of great hopes.   

Conclusion. Conscious, meaningful, moral upbringing and education of the younger 

generation is a requirement of today.  Over time, it is planned to introduce a curriculum for 

all.  In the process of learning a new lesson, time is spent, and the results of learning are not 

checked. [4]   

 Oral speech - there are active and passive words.  Active words are hierarchical because 

they are often used on a daily basis.  Passive sense is rarely used in, it is a word that is not 

used every day, although it understands the meaning, so it is found only in creative tasks, 

scientific and technical names, linguistic, phonetic.  A special form of speech is the written 

word.  It is mastered by special methods after entering the school.  Written speech occurs only 

when a person's speech is more developed.  It starts after learning to hold a pen and paper.   

  Speech is a separate internal speech.  This is a manifestation of the ability to speak 

silently on the basis of language materials.  Although each ethnic group thinks about 

something, it first thinks in its own language  

 First of all, for the development of language, the child must be able to communicate with 

adults.  

 Second, in order to understand what an adult is saying, a child must have a reaction and 

be perceived emotionally.  

 Third, the child's process is formed too late to understand other people's words, so it is 

important to take this into account. [5] 

 Fourth, the development of the child's speech is the correct use of grammatical and 

syntactic forms of language in his speech.  One of the most valuable works on teaching 

speech is the work of V.L. Skalkin "The basis of teaching oral language to another nation."  

This work consists of two sections. Knowledge is devoted to the communicative, 

psychological and linguistic basis of the development of the language, which considers the 

components and categories of the development of oral bilingualism .The work discusses the 

general principles of oral speech, the linguistic and methodological basis and provides a 

selection of teaching materials, methods of its organization, teaching, as well as a system of 

speech and exercises.  In particular, these exercises are divided into a) training exercises and 

b) communication exercises, each of which offers individual thematic exercises. [6,7] 

In order to speak a certain language, a person must be able to use language tools 

consciously and correctly.  When working to improve speech, it is accomplished through 
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visual, auditory, and brain thinking.  As a result of the thinking system, communication is 

important.  
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БҮГІНГІ КҮНДЕ АУЫЗБА-АУЫЗ СӨЙЛЕСУДІҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 

 

Өтеген А.Н. 

 

Еуразия Технологиялық университеті, Алматы, Қазақстан  

 

Түйін: Aуызeкі сөйлeу-екінші тілді үйрeну мен оқытудың маңызды бөлігі. 

Адамдардың бүкіл өмірінде көпшілік aлдындa сөйлеу дағдыларының маңыздылығын 

мойындау кeрeк. Олар іс жүзінде жеке адамдардың жеке және кәсіби өмірінде 

қолданылады. Адамдар осы дағдыларды нығайтуға баса назар аударған кeздe, олар 

әртүрлі факторлар тұрғысынaн жақсы хабардар болуы керек, яғни пәндер мен 

тұжырымдамалар бойынша тиісті ақпаратқа ие болуы керек; бұл сенім дeңгейінің 

жоғарылауына әкeлeді; анық және еркін сөйлеу; аудитория ретінде ортақ тілді 

пайдалану; нaқты ақпaрат бeру және қорқыныш пен осaлдық сезімін жeңу.  

Адамдар электрондық поштаны жіберу, телефонмен сөйлесу және белгілі бір 

жерлерде баспа жарнамаларын орналастыру сияқты әртүрлі әдістерді 

қолданады. Байланыс - бұл екі адамның, адам мен топтың немесе топтың топқа 

хабарлама жіберу және қабылдау процесі. Жазбаша және ауызша қарым-қатынас 

күнделікті жиналыстарда, дәрісханаларда және емтихандарда қолданылады. 

Байланыс техникалық тұрғыдан ақпарат пакетке салынған және жіберушіден 

алушыға тасымалдаушы арқылы берілетін процесс ретінде анықталады. 

Кілт сөздер: қарым-қатынас, мәдениетаралық қарым-қатынас, кездесу, 

сөйлеу этикеті, ауызша қарым-қатынас 
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ВАЖНОСТЬ УСТНОГО ОБЩЕНИЯ СЕГОДНЯ 

 

Отеген А.Н.  

 

Евразийский технологический университет, Алматы, Казахстан 

 

Аннотация: Разговорная речь - важнейшая часть изучения второго языка и 

преподавания. На протяжении всей жизни людей необходимо признавать значение 

навыков публичных выступлений. Они применяются на практике в личной и 

профессиональной жизни отдельных людей. Когда люди делают акцент на том, 

чтобы привести к укреплению этих навыков, они должны быть хорошо осведомлены с 

точки зрения различных факторов, т.е. обладать адекватной информацией с точки 

зрения предметов и концепций; что приводит к повышению уровня уверенности; 

говорить четко и бегло; использование общего языка в качестве аудитории; 

предоставление фактической информации и преодоление чувства опасения и 

уязвимости. 

Люди общаются с помощью различных методов, таких как отправка электронной 

почты, разговоры по телефону и размещение печатной рекламы в определенных 

местах. Коммуникация - это процесс отправки и получения сообщений между двумя 

людьми, человеком и группой или группой из группы. Письменное и устное общение 

используется ежедневно на собраниях, лекционных залах и экзаменах. Коммуникация 

технически определяется как процесс, в ходе которого информация упаковывается и 

передается от отправителя к получателю через носитель. 

Ключевые слова: коммуникация, межкультурная коммуникация, встреча, речевой 

этикет, устное общение 
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Annotation. Among new methods of teaching a foreign language there is a method of 

teaching by using authentic materials (audio, video). This article discusses the role of songs 

in teaching foreign languages. The author shows that due to the use of music in teaching him, 

all aspects of a foreign language are used: phonetic, lexical, grammatical, syntactic. The 

article presents the algorithm and examples of using song material as a means of teaching 

grammar in an English lesson. 

The training methodology discussed in this article grammar of a foreign language with 

the help of authentic songs allows you to increase interest and motivation to learn the 

language, as well as find new forms of work in the lesson. One of the basic concepts in our 

work is the concept of “authenticity”. Authentic material is material that has been created by 

a native speaker for other native speakers. It is not intended for educational use, however, as 

practice and our study show, can be used. The special methodological value of this material 

is that it contains ready-made phonetic, lexical and grammatical speech samples, which 

eliminates the need for students to independently construct these forms by translating from 

their native language. 

Keywords: A song, a song material, method, a lesson in English, teaching of grammar 

 

Introduction. Songs are widely used in classes in a foreign language, both in high school 

and at universities, as they “provide an atmosphere of cooperation and are an entertaining 

element of the lesson” [1 p.3]. 

Studying songs contributes to the formation of phonetic, lexical, grammatical and auditory 

components of language competence, as it creates a positive emotional mood in students. 

Traditionally, songs are used when learning a foreign language in high school. However, in 

this article they will be considered as a means of forming language competence among 

students of a language university. Based on an analysis of the experience of school teachers 

using songs in their lessons, we will formulate recommendations on the use of song material 

in the classroom at a language university. Teachers use songs when passing a specific lexical 

or grammatical topic, as well as when entering information regional nature. 
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The effectiveness of foreign language singing "increases dramatically if the content is 

somehow linked to the content of the material studied in the lesson" [2, p. 79].  

In modern society, knowledge of foreign languages for the effective solution of communi-

cative tasks and for personal communication in situations of communication in the education-

al environment is necessary for everyone. A foreign language is becoming a universal means 

of professional life. One of the most important conditions for the effective use of the process 

of teaching foreign languages is the motivational readiness of students. As you know, the 

main reason for the low academic performance of students in foreign language classes is lack 

of motivation. On the other hand, students with a high motivation to study this subject face 

psychological barriers in mastering a foreign language, due, for example, to different levels of 

pre-university training, which can be observed in student groups in a foreign language, where 

division by level of knowledge is impossible. It is difficult for students with a low language 

level to speak a foreign language in the presence of stronger students, and they prefer to re-

main silent in the classroom for fear of making a mistake in speech. One of the components of 

the implementation of students' motivational readiness to perceive foreign language material 

and, therefore, successful work, as we have noticed, is a favorable psychological climate in 

practical classes in a foreign language. Of course, the teacher plays an important role here. 

But one of the solutions to this problem, in our opinion, is the use of various teaching tech-

nologies, in particular music, in foreign language classes [9, p. 361; 5] 

Methodological aspects when using music in the process of teaching a foreign language       

[8, p.159]:  

1. Phonetic aspect. Songs help improve foreign pronunciation skills, develop musical ear. 

There are many works comparing different foreign languages. For example, English and Ka-

zakh, Russian and Turkish. We noticed that the developed musical ear helps to catch the sub-

tle differences in the pronunciation of foreign sounds. Learning and performing short and un-

complicated songs with frequent repetitions helps to consolidate the correct articulation and 

pronunciation of sounds, rhythm, speech tempo, phase emphasis, etc.  

2. The lexical aspect. A song as one of the types of verbal communication serves as a way 

of more thoroughly assimilating and expanding the lexical stock, as it includes new lexical 

units and expressions added in a certain rhyme. The rhythmic music of poems and songs helps 

to quickly absorb words, phrases, sentences, correct intonation. In the lyrics, the familiar vo-

cabulary is found in a new context. This moment helps to activate it in similar speech situa-

tions.  

3. The grammatical aspect. It was noticed that when using songs, grammar constructions 

are also better absorbed.  

4. The syntactic aspect. Songs and other musical works induce monologic and dialogical 

statements, contribute to the development of both prepared and spontaneous speech. In gen-

eral, they serve as the basis for the development of speech and thought activity. 

5. Cultural aspect. If the study texts of the regional geographic content inform the student, 

i.e. affect his intellect and memory, then songs as linguistic and regional material influence 

both the emotions of a person and his figurative and artistic memory. Song as a carrier of cul-

tural information also forms the spiritual culture of students.  

6. The aesthetic aspect. Songs contribute to the aesthetic education of the audience: the 

acquisition by students of a certain level of knowledge in musical art, the formation of artistic 

taste. 
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7. The psychological aspect. Music and songs create a favorable psychological climate 

and reduce psychological stress; contribute to the strengthening of interpersonal relations, 

group cohesion and a more complete disclosure of the creative abilities of each student. 

The choice of a song should depend on which particular aspect of linguistic competence 

emphasizes a particular occupation. When learning a foreign language at school, teachers 

often use the song “at the stage of introduction and primary fixing of grammatical material” 

[3, p. 50]. Textbooks for children and adolescents often contain songs that help reinforce a 

specific grammatical theme. So Gritchina N.V. suggests using rhymes, poems and songs at 

the initial stage of language learning, for example, in the study of personal pronouns, 

prepositions and various grammatical constructions, such as “modal verb + infinitive” [4, 

p.126]. 

Language and music are two sign systems; each of them is based on sound. Sounds, like 

communicative signals, carried and carry valuable information to people. Music, songs are an 

effective means of teaching a foreign language [8, p.159]. Language, like music, has a certain 

structure and regulations. Phrases and sentences are built from words and notes; they have 

rhythm, size, rhyme. Language, like music, has four functions: it serves as a means of cogni-

tion, communication and expression of attitude to the world, is the guardian of national cul-

ture, acts as a tool education, development and upbringing. The combined solution of the edu-

cational, developing, practical, and educational tasks of training is possible provided that it 

affects not only the consciousness of the students, but also penetration into their emotional 

sphere.  

Main body. The role of grammar in a foreign language lesson cannot be overestimated. 

Many researchers claim that learning the grammatical side of speech is one of the most diffi-

cult aspects of learning a foreign language. Not knowing the procedures for constructing sen-

tences of one or another foreign language - it’s impossible to build a complete proposal to ex-

press your thoughts. Most often, students have problems and blockages with this particular 

side of language learning, because the grammatical structure of a foreign language is funda-

mentally different from the structure of their native language. The reason for this is the low 

motivation to learn the language, i.e. the lack of interest in this subject. Sometimes, those who 

know a foreign language at a good level lose interest in it due to the uniformity of the forms 

of work in the lessons.  

The training methodology discussed in this article grammar of a foreign language with the 

help of authentic songs allows you to increase interest and motivation to learn the language, 

as well as find new forms of work in the lesson. One of the basic concepts in our work is the 

concept of “authenticity”. Authentic material is material that has been created by a native 

speaker for other native speakers. It is not intended for educational use, however, as practice 

and our study show, can be used. The special methodological value of this material is that it 

contains ready-made phonetic, lexical and grammatical speech samples, which eliminates the 

need for students to independently construct these forms by translating from their native 

language. Often such forms are erroneous, due to differences in the systems of the native and 

foreign languages. 

According to many psychologists, music is one of the most effective ways to influence the 

feelings and emotions of students [5, p. 288]. And here we cannot disagree with them, 

because a complex solution of all the tasks and goals facing the teacher in the lesson is 

possible only if the students get into the emotional sphere. Music is considered one of the 

most effective ways of memorizing material, because both hemispheres of the brain are 
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included in this type of activity    [5, p. 294]. Researchers such as G. Blell and C. Helvig show 

the following functions that combine music and foreign languages: 

1) Physiological (promotes memorization) 

2) Cognitive (enhancing thinking) 

3) The function of unconscious learning (complex 

linguistic units are memorized unconsciously) [6, p. 57-58] 

From this the following methodological benefits of using authentic songs on foreign 

language lesson [7, p. 167]: 

1) Songs are a way of assimilating grammatical, lexical and phonetic material 

2) In songs, grammar phenomena of the language are better activated and assimilated 

3) Thanks to the songs in the lesson, a component of aesthetic education is implemented 

4) Through the use of songs, the memory capacity of students increases. 

The nature of the authentic material is different and it can be used, starting from 

methodological benefits for various purposes. However, in this The article describes its use 

only for learning grammar. Most often, work with material contained in a song, is purely 

formal and basically only with the phonetic or lexical content of the song. According to my 

survey among English teachers, only a few use authentic songs on their lessons in high 

school. The rest is practically do not use songs in their activities Almost none of them use 

songs in the lessons to teach grammar. They stick the traditional method in which students get 

to know themselves, or with the help of a teacher, theory, and then there is a refinement of the 

form and its consolidation in oral speech. It is worth noting that among basic exercises to 

refine the construction of songs must be attended by speaking assignments, as this meets the 

requirements for grammar material at this stage of instruction. 

Conclusion. In view of the originality of the song, the development of a special approach 

to the forms and methods of working with it is required. In order to successfully implement 

the practical goals of teaching forms and methods of working with a song, we give classes a 

pronounced communicative orientation; develop a system of exercises that go before and after 

the song; We pay attention to the use of graphic support-lyrics when listening, we are prepar-

ing a number of questions or situations on the content of the song. If works of a problematic 

nature are used, the teacher can provoke an interesting discussion of a particular topic.  

Teachers who still use songs try to diversify the forms of working with them in order to fully 

use the potential of the song. However, the grammatical aspect is not affected in any way. 

Currently, you can use the following exercises to try to use the grammatical aspect of the 

language, in addition to standard perception by ear: 

1) Before listening: 

 Conversation about the performer 

 Translation of difficult words / phrases / forms 

2) During listening: 

 Restore row order 

 Correct the mistakes made 

 Cross out 

 Fill in the blanks (the most common) 

 Song Associations 

 Replace a word with a synonym from a song 

 Choral singing 
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3) After listening: 

 Highlight a new grammatical form and explain her 

 Insert the verb in the desired form 

 Express your opinion on what you have heard (dialogue with each other / with the 

teacher) 

 Translate words from Russian into English 

 Make proposals with a new form 

 Come up with an additional verse for the song 

Correct the mistakes made 

But before starting work with the material, it is necessary to conduct its rigorous selection. 

You can’t take absolutely any authentic song, because not everyone has methodological value 

and not everyone will be interesting to students. 

In this regard, I have formulated the following requirements for the selection of song ma-

terial: 

1) The authenticity of the material (the song must necessarily be authentic, that is, per-

formed in English; you cannot take a song translated from another language into English); 

2) Compliance with the training stage (the second leading criterion, after authenticity, be-

cause a song that is too light or too complicated will reduce the effectiveness of the exercis-

es); 

3) Consideration of the factor of age characteristics of students (if students are offered ma-

terial that causes negative emotions, or which is simply uninteresting to them, then again the 

effectiveness of the work done will decrease significantly); 

4) Methodological value (the content of grammatical material in the lyrics and the ability 

to work with it); 

5) Correspondence of the content of the song to the grammar given in the chapter of the 

textbook (many methodologists argue that grammar material can be given in advance, but this 

remains at the discretion of the teacher). 

Based on the results obtained, it can be concluded that the work done using authentic song 

material contributes to more effective formation of grammar skills in students. Therefore, 

thanks the use of various types of exercises based on the text of an authentic song, we have 

contributed to the fact that students have mastered the features of the grammar material 

worked out in practice. This is associated with repeated repetition of the speech sample and a 

variety of exercises that contributed to the development of more competent speech in a for-

eign language. 

As mentioned above, in this article we understand that the use of songs in teaching Eng-

lish is an effective way for students to learn. Music not only brings diversity and innovation to 

the learning process, but also increases motivation due to its emotional nature, but also con-

tributes to the formation of correct pronunciation. Songs play an important role in teaching a 

foreign language. Songs often contain grammatical phenomena. Allows to concentrate lexical 

and grammatical skills, to obtain a large amount of regional geographical information. Songs 

have thematic vocabulary; With the help of songs, students begin to perceive speech better 

through the ears, develop listening skills. With the correct use of songs in foreign language 

lessons, we can use all aspects of language: phonetic, lexical, grammatical and syntactic. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕСНИ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

Сабденбекова Б.М. 

 

Университет Международного Бизнеса, Алматы, Казахстан 

 

Аннотация. Среди новых методов обучения иностранному языку - метод обучения 

с использованием аутентичных материалов (аудио, видео). В данной статье рассмат-

ривается роль песен в обучении иностранным языкам. Автор показывает, что благо-

даря использованию музыки в его обучении используются все стороны иностранного 

языка: фонетическая, лексическая, грамматическая, синтаксическая. В статье пред-

ставлен алгоритм и примеры использования песенного материала как средства обуче-

ния грамматике на уроке английского языка. Рассмотренная в данной статье методи-

ка обучения грамматике иностранного языка с помощью аутентичных песен позволя-

ет повысить интерес и мотивацию к изучению языка, а также найти новые формы 

работы на уроке. Одним из базовых понятий в нашей работе является понятие 

«аутентичность». Аутентичный материал — это материал, созданный носителем 

языка для других носителей языка. Он не предназначен для использования в учебных це-

лях, однако, как показывает практика и наше исследование, может использоваться. 

Особая методическая ценность данного материала заключается в том, что он со-
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держит готовые фонетические, лексические и грамматические образцы речи, что из-

бавляет учащихся от необходимости самостоятельно конструировать эти формы 

путем перевода с родного языка. 

Ключевые слова: песня, песенный материал, методика, урок иностранного языка, 

обучение грамматике 

  

 

  

ШЕТ ТІЛІН ОҚЫТУ ПРОЦЕСІНДЕ ӘНДЕРДІ ҚОЛДАНУДЫҢ 

ӘДІСТЕМЕЛІК АСПЕКТІЛЕРІ 

 

Сабденбекова Б.М. 

 

Халықаралық бизнес университеті, Алматы, Қазақстан 

 

Аңдатпа. Шетел тілін оқытудың жаңа әдістерінің ішінде шынайы 

материалдарды (аудио, бейне) қолдану арқылы оқыту әдісі бар. Бұл мақалада шет 

тілдерін оқытудағы әндердің рөлі қарастырылады. Автор оны оқытуда музыканы 

пайдаланудың арқасында шет тілінің барлық аспектілері: фонетикалық, лексикалық, 

грамматикалық, синтаксистік тұрғыдан қолданылатынын көрсетеді. Мақалада 

ағылшын тілі сабағында грамматиканы оқыту құралы ретінде ән материалын 

пайдаланудың алгоритмі мен мысалдары келтірілген. Осы мақалада қарастырылатын 

оқыту әдістемесі шетел тілінің грамматикасы шынайы әндердің көмегімен тілді 

үйренуге қызығушылық пен мотивацияны арттыруға, сонымен қатар сабақта 

жұмыстың жаңа түрлерін табуға мүмкіндік береді. Біздің жұмысымыздағы негізгі 

ұғымдардың бірі – «түпнұсқалық» ұғымы. Түпнұсқалық материал – ана тілінде 

сөйлейтін адам басқа ана тілінде сөйлейтіндер үшін жасаған материал. Ол білім беру 

мақсатында арналмаған, дегенмен, тәжірибе мен зерттеу көрсеткендей, пайдалануға 

болады. Бұл материалдың ерекше әдістемелік құндылығы – оның құрамында дайын 

фонетикалық, лексикалық және грамматикалық сөйлеу үлгілері бар, бұл 

студенттердің ана тілінен аудару арқылы бұл формаларды өз бетінше құрастыру 

қажеттілігін болдырмайды. 

Түйін сөздер: ән, ән материалы, әдістеме, шет тілі сабағы, грамматиканы оқыту 
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Аңдатпа. Қазіргі жаһанданған өмірде және техниканың дамыған кезінде заманауи 

құралдарды пайдалану өте маңызды алғышарттардың бірі. Дамыған шет 

мемлекеттердің қатарына қосылу мақсатында болашақ кәсіби мамандарды 

даярлауда – ағылшын тілі сабағында жаңа инновациялық технологияларды 

қолданудың маңызы зор. Сондай ақ жаңа технология әдістемелерін практикада 

қолданудың әдістемесі ұсынылады. 

Бүгінгі таңда жоғары мектеп түлегі бәсекеге қабілетті, еңбек нарығында 

сұранысқа ие болуы керек, бұл жаңа технологияның жалпы дамуының жоғары 

деңгейін, ақпараттық-коммуникативтік құзыреттіліктің, жоғары кәсіби 

шеберліктің, тәуелсіз шешім қабылдауға қабілеттілікті, стандартты ойлау және 

өзгермелі жағдайларға бейімді болуын талап етеді.  

Ағылшын тілін үйретудің басты мақсаты – оқушыларға шет тіліндегі қарым-

қатынаста базалық деңгейде ақпарат алмасу. Базалық деңгейде араласа алатындай 

деңгейге жеткізу. Ал базалық деңгейде шет тілінде ақпарат алмасу үшін – ағылшын 

тілінің ауызекі сөйлеу әрекетінің төрт түрі: сөйлесім, тыңдалым, оқылым, жазуды 

жаңа технологияларды пайдалана отырып сабақ барысында жаңа әдістерді белсенді 

қолдану.  

Тәжірибелік-эксперимент жұмысының нәтижелері жүйелі талданып, ой елегінен 

өткізіліп, ғылыми-әдістемелік қорытынды жасалынған.  Шет тілі сабағында жаңа 

инновациялық технологияларды қолданудың ерекшеліктерін ашып, мазмұнына 

сипаттама берілген. 

Түйін сөздер: ғаламтор, ресурс, сайт, сандық, қашықтықта білім беру, 

әдістемелік бағдарлама, электронды пошта. 

 

Негізгі ережелер. Жаңа технологияны шет тілі сабағында үйрету әдістері – қазіргі 

кездегі көкейтесті мәселелердің бірі. Ғаламтор желісінде көптеген шетелдік әдістемелік 

платформаларды шет тілі сабағында қолдану – бәсекеге қабілетті, елімізді дамыған 

елдер қатарына қосуға еңбек ететін болашақ ұрпағымызды тәрбиелеп шығаратын 

бірден бір тиімді жолы.  
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Ағылшын тілі - қарым-қатынастың ең маңызды құралы, онсыз адамзат қоғамының 

өмір сүруі мен дамуы мүмкін емес. Қазіргі қоғамдық қатынастардың, байланыс 

құралдарының (жаңа ақпараттық технологияларды қолдану) өзгерістері мектеп 

оқушыларының коммуникативті құзыреттілігін арттыруды, олардың филологиялық 

дайындығын жетілдіруді талап етеді. Мұның бәрі «Шетел тілі» пәнінің жалпы білім 

беретін пән ретінде мәртебесін көтереді [1; 165]. 

Шет тілінің басты мақсаты - коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру, ана 

тілінде сөйлейтін адамдармен тұлғааралық және мәдениаралық қарым-қатынасқа 

қабілеттілік пен дайындықты талап етеді. Заманауи білім беру технологияларын 

қолдану оқу үдерісін өнімді, тиімді, қызықты, ақпаратқа сай ұйымдастыруға мүмкіндік 

береді. Сабақ барысында жаңа педагогикалық технологияларды қолдана отырып, 

ағылшын тілін оқыту үдерісіне жаңа көзқарас тұрғысынан қарауға және жақсы 

нәтижелерге қол жеткізе отырып, тұлғаны қалыптастырудың психологиялық 

механизмдерін меңгеруге болады.  

Кіріспе. Қазіргі білім беру жүйесінде кеңінен талқыланып келе жатқан көкейтесті 

мәселелердің бірі – ағылшын тілін оқыту барысында жаңа инновациялық 

технологияларды пайдалану болып табылады. Уақыт өткен сайын, заман талабы 

жоғарылаған сайын, білім беру жүйесі де заман талабына сай өзгеріп, үлкен сұранысқа 

ие болып отырады. ХХІ ғасырда педагогикалық процесті ізгілендіру және тұлғааралық 

қатынастарды демократияландыру бірінші орынға қойыла бастаған жоғары білім беру 

жүйесін жаңа құндылықтарға қайта бағыттауға тұрақты тенденция байқалды [1, 25].  

Бүгінгі таңда жоғары мектеп түлегі бәсекеге қабілетті, еңбек нарығында сұранысқа ие 

болуы керек, бұл жаңа технологияның жалпы дамуының жоғары деңгейін, ақпараттық-

коммуникативтік құзыреттіліктің, жоғары кәсіби шеберліктің, тәуелсіз шешім 

қабылдауға қабілеттілікті, стандартты ойлау және өзгермелі жағдайларға бейімді 

болуын талап етеді.  

Мұның бәрі қазіргі кезде педагогикалық іс-әрекеттерді, кез-келген білім беру 

мекемесінің табысты және оқу іс-әрекетінің маңызды факторларының бірі болып 

табылатын жаңашыл сипатта болуына әкеледі. Шындығында - бұл инновациялық 

қызмет, бір жағынан, білім беру қызметтері нарығында мекеменің бәсекеге 

қабілеттілігін құруға негіз жасайды, екінші жағынан, оқытушылар құрамының кәсіби 

өсу бағыттарын, шығармашылық ізденістерін анықтайды әр мұғалімнің, бұл 

оқушылардың жеке өсуіне шынымен ықпал етеді.  

Уақыт өте келе заман талабына сай оқу үдерісі де жаһанданып келеді. Жаңа 

технологиялар дамып, сандық (цифровой) әлемге көшіп келеміз. Жаһанданған сандық 

әлемде өмір сүру үшін, заман талабына сай болашақ кәсіби мамандарды тәрбиелейтін 

білім ошақтары да заман талабына сай білім беру жүйесін де жаңартуда. Білім беру 

жүйесін жаңарту үшін, мектеп мұғалімдері, жоғары оқу орындарының оқытушылары 

да заман талабына сай біліктілігі жоғары мамандар болуы шарт. Оқытушылар жоғары 

білікті болу үшін білімдерін жетілдіретін арнайы курстарға, семинарларға, 

вебинарларға қатысады, біліктіліктерін арттырады. Елбасы Н.Ә.Назарбаев 2018 

жылдың 10 Қаңтарында Халыққа жолдаған үндеуінде арнайы «Сандық Қазақстан» 

(Цифровой Казахстан) кешенді бағдарламасының жасалғанын айтты [2]. Осы «Сандық 

Қазақстан» кешенді бағдарламасы бойынша білім ошақтарында жұмыс жасайтын 
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ұлағатты ұстаздарымыз арнайы ұйымдастырылған біліктілік көтеру курстарына 

қатысып, сандық білімдерін заман талабына сай жетілдіре алады.  Осыған байланысты, 

соңғы жылдары университетте қазіргі заманғы техникалық құралдарды ғана емес, 

сонымен қатар оқу процесінің жаңа тәсілдерін білдіретін ақпараттық технологияларды 

қолдану кеңейе бастады. Бұл шет тілдерін оқытудағы басты мақсатқа байланысты: 

оқушылардың коммуникативтік мәдениетін қалыптастыру және дамыту, олардың шет 

тілін іс жүзінде меңгеруі. Университет оқытушысының міндеті - әр студенттің тілді іс 

жүзінде меңгеруіне барлық жағдай жасау. Бұл оның белсенділігі мен 

шығармашылығын көрсетуге мүмкіндік беретін оқытудың осындай әдістерін таңдауды 

білдіреді. Бұл әр түрлі ақпараттық технологиялар мен интернет-ресурстарды 

пайдалануға байланысты заманауи инновациялық технологиялардың мақсаты. 

 «Технология» термині грек тілінен “techne” – шеберлік, өнер, кәсіп, және “logos” 

аудармасы білім, ғылым деген сөздерден пайда болды. Бұл «Технология» термині 

алғаш болып 20 ғасырдың 60-шы жалдарынан бастап АҚШ пен Еуропада тарай 

бастады. Содан кейін бүкіл әлемге тарай бастады. Кейіннен білім беру ошақтарына осы 

«Технология» термині ене бастады, жоғары нәтижелерге жетудің тиімді әдістерін 

сипаттайтын ұғым.  Соңғы кездері жалпы білім беретін мектептерде, колледж, жоғары 

оқу орындарында жаңа инновациялық технологияларды қолдану мәселесі көп айтылып 

келеді. Ал бұл дегеніміз тек сабақ кезінде жаңа құралдарды пайдалану ғана емес, 

сондай ақ білім берудің жаңа формасы мен әдістері және соған деген көзқарас деп 

айтуға болады. Бұл жаңа техникалық құралдар ғана емес, сонымен қатар оқытудың 

жаңа формалары мен әдістері, оқу үдерісіне жаңа көзқарас. Бұл дәл осы 

компьютерлендіру және жаңа ақпараттық технологияларды қолдану мүмкіндігі болып 

табылады, бұл білім берудің жаңа жүйесін құруға көмектеседі [3, 11]. Қазіргі кездегі 

білім уақытпен бірге жүреді және қазіргі заманғы шет тілі сабағы - бұл күрделі білім 

беру, оны дайындау мен өткізу мұғалімнен үлкен шығармашылық күш-жігерді талап 

етеді. Бүгінгі таңда шетел тілін оқытуда қазіргі техникалық прогрестің деңгейіне сәйкес 

тенденциялар дамуда. Ақпараттық технологияларды шет тілі сабағында қолданудың 

тиімділігі енді күмән тудырмайды. Ғалымдар қабылдау жүйелері оқуға қаншалықты 

көбірек қатысса, материал соғұрлым жақсы әрі берік игерілетінін атап өтті. Ақпараттық 

технологияларды оқу үрдісіне белсенді енгізу дидактикалық мүмкіндіктерді 

арттырады, көрнекілік, аудио және видео қолдау мен бақылауды қамтамасыз етеді, бұл 

жалпы оқыту деңгейінің жоғарылауына ықпал етеді. Оқу іс-әрекетінде компьютерді 

қолдану «техникалық» инновациялар тобына жатады. Ғаламтордағы көптеген 

материалдарды шет тілінің сөйлеу әрекетінің түрлері - жазу, оқу, сөйлеу, тыңдауды 

сабақ үдерісінде пайдалануға болады. Тыңдаушылардың қызығушылығын тұрақтыға 

қол жетімділік оңай қолдайды және білім берудің ақпарат көздері өзгереді және өседі. 

Мазмұны ғаламтордағы білім туралы ақпарат гипермәтіндік тәсіл арқылы жүзеге 

асырылады. Бұл материалды кез-келген тәртіпте, әр түрлі деңгейдегі білуге мүмкіндік 

береді, ажырамас белгі және шет тілінің интерактивті бөлігі болып табылады. 

Осылайша мұғалім ғаламторды оқу процесінде оқушымен бірлескен іс-әрекетіне 

айналдырады. [4, 96] . 

Қазіргі заманауи жаңа технологиялардың бірі – ғаламтор желісіндегі түрлі 

әдістемелік платформалар. Көптеген әдістемелік сайттардың бірі – Socrative.com 
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Қазіргі таңдағы жербетінде көкейтесті мәселе болып жатқан пандемия уақытындағы, 

яғни карантин кездегі оқу үрдісінде қолданылуы. Аталған сайт қашықтықта оқыту 

кезінде бақылау жұмыстарын қабылдауға, әрбір өтіліп жатқан жаңа тақырып соңында 

өтілген грамматика, тақырыпты пысықтау мақсатында студенттермен, оқушылармен 

сабақ соңында қодануға болады. Мысалы: сабақта Comparative and superlative adjectives 

грамматикасы, лексикалық тақырыбы My favourite city. Сабақ барысында оқытушы 

жаңа тақырыпты, грамматиканы түсіндіріп, өтілген тақырыпты машықтандыру 

мақсатында сабақта жаттығулар жасалады. Жаттығу соңында Socrative.com сайтына 

сілтеме беріп, оқытушының “Teacher’s room”-ға кіреді. Оқытушы алдын ала өтілетін 

грамматика, тақырып материалдарын аккаунтына жүктеп қояды. Оқушылар, студенттер 

“Teacher’s room”-да берілген тест сұрақтарына жауап береді. Балдары бірден көрініп 

отырады. Тест сұрақтарына жауап беру барысында студент қашықтықта отырып, 

оқытушы студенттердің тестті қалай орындап жатқанын көріп, бақылап отыра алады. 

Студенттер тест аяқтала сала, сайттан шығып кетеді. Тест қорытындысын оқытушы 

соңынан студенттерге жеке электронды пошталарына жібере алады. Бұл әдістемелік 

сайттың ерекшелігі – білім алушылардың жауаптары автоматты түрде тексеріліп, 

баллдары қойылады. Оқытушының уақыты үнемделеді және балдары әділ қойылады. 

Міне осындай сайт бағдарламасын қашықтықтан оқыту үрдісінде өте пайдалы.  

Қазіргі таңда оқу процесінде кеңінен қолданылып жүрген инновациялық 

тәсілдердің бірі – жобалау технологиясы, бұл сыни тұрғыдан ойлау технологиясындағы 

мәселелер мен кейбір тәсілдерді шешуге негізделген педагогикалық технологияларды 

енгізу мүмкіндігі болып табылады [5; 346]. 

Бұл технологиялар жеке тұлғаға бағытталған, оларды өнімді деп санауға болады 

және оқушының өзін-өзі анықтауы мен ұйымдастыруын, студенттің белсенділігі мен 

студенттің тілдік тұлға ретінде өзін-өзі қалыптастыруын қамтамасыз етеді.  

Осы технологиялардың арқасында студенттерді ағылшын тілі сабақтарына 

интерактивті сабақтарға тартуға болады, әр студентті білім беру үдерісінің алдыңғы 

қатарына қойып, оны оқудың белсенді субъектісіне айналдыруға, оның басқа 

студенттермен шығармашылық қарым-қатынасын ұйымдастыруға және оған білім 

беруді жүзеге асыруға мүмкіндік беруге болады.  

Инновациялық технологияларды қолданудың өзектілігі 

Білім беру үдерісінде жаңа технологияларды қолдану үшін, оқытушылардың кәсіби 

педагогикалық құзіреттіліктерін қалыптастыру болып табылады. Қазіргі уақытта 

оқытушыларда келесідей құзыреттіліктер болуы керек: 

• Педагогикалық құзыреттілік, яғни өз пәні туралы білімді, сонымен қатар 

педагогика, балалар психологиясы, дидактика білімдерін практикада қолдана білу. 

• Пәндік құзыреттілік, яғни өз пәні бойынша білім, білік және дағдыларға ие болу. 

• Әлеуметтік құзыреттілік, яғни қоғам өмірімен байланыста болу, ынтымақтастықта 

болу, әртүрлі өмірлік мәселелерді шеше білу, әлеуметтік жағдайларда мобильді болу. 

Қазіргі уақытта құзыретті энциклопедиялық білімі бар маман емес, өз білімін 

өмірлік жағдайларға қолдана білетін адам деп атауға болады. Жеке қасиеттер 

бағаланады. Кәсіби құзыреттіліктің (1 сурет) дамуы дегеніміз - жеке, кәсіби қасиеттерді 

дамытуға, сонымен қатар үздіксіз дамуды және өзін-өзі жетілдіруді қамтитын тәжірибе 

жинақтауға әкелетін процесс. 
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Сурет 1 - Мұғалімнің құзыреттілігі 

 

Шетел тілі оқытушысының кәсіби құзыреттілігі туралы айта отырып, 

коммуникативті құзыреттілік ең маңызды деп айту керек. Мұнда студенттердің 

коммуникативті құзыреттілігін қалыптастыру бірінші орынға қойылады. Оқытушының 

жетістікке жетуінің басты көрсеткіші студенттердің алған білімдерін практикада 

қолдану болып табылады. Алайда, практика көрсеткендей, шет тілінде дұрыс сөйлеу 

және жазу қабілеттерінің бірі жеткіліксіз. Сондай-ақ, аударма тіліндегі елдің мәдениеті 

мен ойлау ерекшеліктерін, тарихын, дәстүрлерін білу қажет. 

Шетелдік коммуникативті құзыреттілікті, шет тілінде нақты қарым-қатынасқа 

дайындықты қалыптастыру қазіргі мектепте шет тілін оқытудың негізгі мақсаты болып 

табылады. Қазіргі кезде жаңа стандарт ұсынған және оның талаптарына сай келетін ең 

танымал әдістеме - жобалау технологиясы. Соңғы жылдары жоба әдісі оқытушылар 

мен студенттер арасында көбірек қолдау табуда. Оның басты мақсаты: баланың өз 

бетінше ойлауын дамыту; оны білімді есте сақтап, көбейтіп қана қоймай, оны 

практикада, өмірде қолдана білуге үйрету. Шетел тілі курсында жоба әдісі кез-келген 

тақырып бойынша бағдарламалық материал шеңберінде қолданыла алады. 

Біздің өміріміздің тағы бір шындығы: қазіргі заманғы мұғалім ақпараттық 

технологияның белсенді қолданушысы болуы керек, ақпараттық кеңістікте еркін 

сөйлесуі керек. Ғаламтор-ресурстарды белсенді қолданушы бола отырып, мұғалім әр 

түрлі халықаралық және республикалық олимпиадаларға қатысу арқылы өзінің кәсіби 

құзыреттілігін арттыруға мүмкіндігі бар. Кәсіби шеберлік туралы айта отырып, 

мұғалім, әсіресе шет тілі - шетел тілі оқытушысы студенттің бойына кез-келген білімді 

сіңіруге ұмтылып қана қоймай, сонымен бірге студенттердің қыр-сырына үңіліп, 

көзқарастарын дамытатындығын ескеру қажет. топтың әрқайсысына, дәлірек айтқанда 

жеке көзқарас студенттерге өздерінің кәсіби білімдері мен дағдыларын жүзеге асыруға 

мүмкіндік береді. Оқытушының креативтілігі оның тыңдаушылармен жақындасуының 

және ұжымды біріктірудің және қажетті құзыреттерді берудің кепілі, сондықтан ол 

оқытушының сапасы мен кәсіби деңгейінің көрсеткіші болып табылады. Сондықтан 

шетел тілі оқытушысының кәсібилігі туралы айта отырып, оның өзін-өзі дамытуға 

ұмтылысы, оқытудың жаңа әдістерін үнемі қолдануы, шығармашылық қабілеттері мен 

дағдыларын қолдануы туралы айту керек. 

Біздің уақытымызда оқытушылардың негізгі құзыреттіліктерін қалыптастыруға 

барынша ықпал ететін біліктілікті арттырудың осындай формаларын және олардың 

үйлесімдерін іздеу өзекті болып отыр: 

• педагогикалық және шығармашылық қызмет негіздерін меңгеру (жеке 

құзыреттілік); 
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• өзін-өзі жобалаудың, өзін-өзі жүзеге асырудың және рефлексияның негізгі 

қабілеттерін меңгеру (өзін-өзі құру құзыреттілігі); 

• қоғамдық өмірде өзіне-өзі және өзара көмекке арналған коммуникативті 

әрекеттерді меңгеру (коммуникативті құзыреттілік); 

• зерттеушілік іс-әрекеттің дағдыларын меңгеру (іздеу және зерттеу құзіреттілігі); 

• жобалар мен бағдарламаларды құру әдістерін меңгеру (жобалау және 

бағдарламалық құзыреттілік). 

• ақпараттық технологиялардың құзыреттілігі және т.б. 

Қазіргі кезде көптеген әдіскерлер қазіргі заманғы шет тілі мұғаліміне қойылатын 

талаптарды түсініп, оқытушының «кәсіби құзыреттілігі» ұғымын жиі-жиі түсіндіріп 

отырады. Ғылыми әдебиеттерде «дағдылар», «қабілеттер», «функционалды 

компоненттер», «құзыреттілік» сияқты терминдер бар. Жалпы, бұл терминдер 

педагогикалық іс-әрекеттің құрылымы мен мазмұнын сипаттау үшін қолданылады. 

Белгілі бір мамандық мұғалімін даярлаудың компоненттері біліктілік 

сипаттамасында - кәсіби білім, білік және дағдылардың ғылыми негізделген құрамын 

көрсететін мұғалім құзыретінің нормативті моделінде көрсетілген. 

Инновациялық технологияларды қолданудың жаңалығы  

Жаңа инновациялық технологиялар – шетел тілі сабағында ғаламтор желісінен 

тікелей қолдануға болатын әдістемелік платформалар. Олар жаңа инновациялық 

технологиялар оқу үдерісінің тиімділігін жетілдіреді. Тілдік құзіреттіліктің 

қалыптасуына және шет тілін үйренудегі мотивтің жоғарылауына ықпал етеді. Шет 

тілін меңгеруге және шығармашылық үдеріске айналдыруға мүмкіндік береді. Сабақ 

барысында ғаламтор желісінен тікелей қосуға болатын платформалар: Kahoot.com, 

Socrative.com, Vocabulary.com, Flashcardmachine.com. Жаңа технологиялардың тағы бір 

түрі – жобалап оқыту технологиясы. Яғни жобалап оқыту технологиясында 

студенттерді екі, үш, төрт адамдардан тұратын командаларға бөліп, студенттер 

ұжымдық жұмыс жасайды.  

Осы технологиялардың арқасында студенттерді ағылшын тілі сабақтарына 

интерактивті сабақтарға тартуға болады, әр студентті білім беру үдерісінің алдыңғы 

қатарына қойып, оны оқудың белсенді субъектісіне айналдыруға, оның басқа 

студенттермен шығармашылық қарым-қатынасын ұйымдастыруға және оған білім 

беруді жүзеге асыруға мүмкіндік беруге болады.  

Жобалап оқытудың маңыздылығы – білім алушыларды өз бетінше жұмыс жасауға 

тәрбиелейді. Ұжыммен (коллектив) бірге жұмыс жасап үйренеді. Өйткені жобалап 

оқытуда белгілі бір тақырыпты әр топқа (командаға) бөліп береді. Сол топтар өзара 

жиналып, бірге ақылдасып, жұмыс жоспарын құрады. Кім қандай бөлімдерін 

орындайды, өзара бөлісіп алады. Құрған жоспарлары бойынша материалдар жинайды. 

Материалдарын рет ретімен қойып, кім кімнен кейін сөз сөйлейтінін ақылдасып, 

қорғауға дайындайды. Жобалап оқытудың тағы бір қызықтырарлық жері – білім 

алушыларды бәсекеге қабілетті болуға да үйретеді. Өйткені олар басқа топ (команда) 

білім алушыларымен өздерін салыстырады. Қай топ жақсырақ көрсете білді өздерін. 

Салыстыра отырып өздерінің кемшіліктерін ұғынады, қай жерінде қандай сапаларын 

толықтыру қажеттігін түсінеді. Мысалы ағылшын тілі сабағында А тобына «My family» 

тақырыбы, ал В тобына «My favourite food» тақырыптары беріледі. Үшінші, төртінші 

топтар, олар енді топтағы студент санына байланысты. Бір топта 3 немесе 4 

командалық топтар құрылуы мүмкін. А тобы презентация түрінде де, плакатқа да 

«отбасы ағашы» суретін салады, отбасы мүшелерін жазып қояды, кім қаншада, аттары, 
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кім қайда кім болып жұмыс жасайды, т.б.ақпараттарды жазып қояды. Кім кімге қандай 

туыс болып келеді, мысалы: жеңгесі, келіні, жиені, қайын атасы, қайын енесі, күйеу 

баласы т.б. да отбасы туыс атауларын ағылшын тілінде жазып қояды. Осылайша 

оқушылар өз тақырыптарын ағылшын тілінде қорғайды, айтып шығады. Отбасы 

мүшелерінің қайда жұмыс жасайтындарын түрлі түсті суреттермен бояп, басқа 

тыңдарман оқушылардың назарын өздеріне қаратарлықтай әдемі безендіреді. Power 

Point-та слайдтар көрсету барысында арасында ғаламтордан видеолардан үзінділерін 

кесіп, слайдқа жалғап, музыкамен жалғастырып, қызықты етіп көрсетіп айтып шығады. 

А тобында 4 білім алушы болса, біреуі отбасы мүшелерінің аты жөндерін айтады, 

таныстырады, туыстық қатынастарды, мысалы атасы, немересі, жеңгесі т.с.с айтып 

шығады. Топтың екінші мүшесі отбасы мүшелерінің жұмыстарын айтып шығады: 

анасы мектепте мұғалім болып жұмыс жасайды, әкесі зауытта инженер, атасы мен 

әжесі зейнеткерлер, ағасы заңгер, жеңгесі мектепте мұғалім, анасы жұмыс жасамайды, 

үй шаруасындағы әйел деп егжей-тегжейлі айтып өтеді. Осылайша топтық 

дайындалған жұмыс ағылшын тілінде қорғалады.   

Шетел тілін оқытудың тиімділігін арттыру әр түрлі оқыту әдістері мен әдістерін 

шебер ұштастыруға байланысты. Осылайша, білім беру процесінде сыни тұрғыдан 

ойлау технологиясының кейбір әдістерін қолдана отырып, студенттерді шетел тілі 

сабақтарына интерактивті сабақтарға қатыстырып, алған білімдерін кейінгі өмірде 

қолдана алатын және қоршаған әлемге бейімделе алатындай етіп шығармашылық 

қабілеттерін дамыту өте маңызды. Сыни тұрғыдан ойлау процесіне қатысу арқылы олар 

өз бетінше білім алады, ой бөліседі, білімдері мен дағдыларын күнделікті өмірдің жаңа 

жағдайларында қолданады, өз ойлары мен идеяларын жасайды, тұжырымдайды, 

үйренеді. 

Сондай ақ шетел тілі сабақтарында интерактивті тақталардың, лингофондық 

кабинеттер, проекторлардың жабдықталуы да сабақ барысын тиімді де қызықты 

өткізуге көп көмегін тигізеді. Аталған құрал жабдықтар студенттердің өз бетінше 

қосып, түрлі жобалық жұмыстар өткізу барысында, шетел тілі сабағында рөлдік 

ойындарға қолданып, бейнепрезентациялар көрсету барысында қолданып, студенттер 

өздерінің құзіреттіліктерін арттырып, өзін дамытады. Жаңа инновациялық 

технологияларды шетел тілі сабағында пайдалану келесідей нәтижелерге жеткізеді:  

♦ еркін ойлау мүмкіндігіне ие болады; 

♦ ой өрісі кеңиді; 

♦ шығармашылық қызығушылығын арттырады; 

♦ сөз қорындағы тіл байлығы толығады; 

♦ өз бетінше ізденеді; 

♦ кез келген ортада өз ойын жеткізіп айтатын болады; 

♦ ұжымдық жұмыстарда тәрбиеленеді.    

Тақырыптың зерттелу деңгейі 

Тақырыптың зерттелу деңгейі 1 курс студенттерінің сабақ барысында жүргізілді. 

Аталған платформаларды арнайы біліктілік арттыру курстарынан сандық, 

инновациялық және мультимедиа технологияларын  үйрендік. Ғаламтор желісінен 

тікелей пайдаланылатын socrative.com платформасы (2 сурет) қазіргі таңдағы пандемия 

жағдайында студенттердің үй тапсырмаларын қашықтықтан тексеріп, бағалауға өте 

ыңғайлы платформа.  
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Сурет 2 - Socrative.com ғаламтор платформасы 

 

 

Оқытушы алатын бақылау жұмысын алдын ала socrative.com арнайы шаблондарына 

(3 сурет) теріп, салып, аталған платформаға жүктейді. 

 

 
 

Сурет 3 - Socrative.com платформасына тест сұрақтарын алдын ала жүктеу 

 

Содан соң бақылау жұмысы уақыты болғанда, оқытушы socrative.com “Teacher’s 

room” ашады, студенттер “Teacher’s room” кіріп, тапсырмаларды орындайды. Аталған 

платформа тест, бақылау жұмысы аяқталған сәтте, студенттердің балдарын автоматты 

түрде қойылады. Балдарын студенттерге жіберуге болады.  
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Сурет 4 - Socrative.com платформасындағы тест қорытындысы 

 

 

 
 

Сурет 5 - Жаңа технологиялардың бірі – жобалап оқыту. 

 

Тақырыптың тәжірибелік бөлімінде сөз болатын жобалап оқыту технологиясы өте 

қызықты, студенттерге тартымды технология болды (5 сурет). Жобалау орыс тілінен 

аударғанда «проектирование», латын тілінен аударғанда «projectus» деген ұғымды 

білдіреді. Яғни алға қарай талпыну, жүру дегенді білдіреді. Жобалап оқыту 

технологиясын студенттің өзіндік жұмысын орындау барысындағы зерттеуде 

студенттерге ұнағанын байқадық. Ғаламтор желісінен тікелей сабаққа байланыстыруға 

болатын әдістемелік платформа болсын, жобалап оқыту әдістемесі болсын, тәжірибе 

жүзінде сабақта студенттермен біріге отырып қолдану – көптеген нәтижелер көрсетті.  

Қазіргі кезде білім беру орындарында: мектептерде, колледж, жоғары оқу 

орындарында кеңінен пайдаланылып келе жатқа инновациялық жаңа технологияларды 

мектеп деңгейінде пайдалануды ұсынған ғалым әдіскерлер, ұстаздардың еңбектері өте 

көп. Көптеген оқулықтар, әдістемелік нұсқаулықтар шығарыла бастады. Ресейлік 

Куличкова Е.А., Чубенко Е.Н. секілді ұстаздар жалпы білім беретін орта мектептерде 
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жаңа инновациялық технологияларды пайдаланудың тәжірибелерімен бөлісіп келеді. 

Әр түрлі инновациялар: жобалар, рөлдік ойындар, технология элементтері, 

сахналандыру, АКТ, «Тілдік Портфолио» тәсілдерін қолдану арқылы ағылшын тілі 

сабағында шығармашылық белсенділікті дамытуға қарастыру. Сыни тұрғысынан ойлау, 

миға шабуыл технологиялары білім берудің инновациялық түрлерін отандық және 

шетелдік әдістемелік әдебиеттерде оқытудың инновациялық түрлерін зерттеу, ағылшын 

тілі сабағында қолдану тәжірибесін жинақтау болып табылады [6, 37]. Полилова Т.А., 

Понаморева В.В. т.б. Ресейлік ұстаздар жалпы білім беретін мектептерде жаңа 

инновациялық технологияларды қолдану тәжірибелерімен бөлісіп, онлайн ғылыми 

педагогикалық конференцияларда бөліседі. Жаңа инновациялық технологияларды 

қолдану теорияларын ұсынған отандық біршама әдіскер ұстаздар да бар. Мысалға 

айтатын болсақ: Нұрахметов Н., Қабдықайыров Қ., Жүнісбек Ә., Раджерс А., 

Көшімбетова С., Нағымжанова Қ. секілді отандық ғалым әдіскерлердің ұсынған 

теориялық әдістемелік еңбектері кең танымал. 

Тақырыптың мақсаты:  

Шетел тілін үйретудегі инновациялық жаңа технологияларды қолданудың 

тиімділігін іс жүзінде, шетел тілі сабағында тәжірибе өткізу арқылы қорытындылап 

көрсету және әдістемесін ұсыну. 

Өркениетті әлемдегі әлеуметтік-экономикалық өзгерістер мен ақпараттық даму 

елдің дәстүрлі білім беру жүйесінен жаңа технологияларды қолдануды талап етеді. 

Шынында да, қазіргі кезде заманымыздағы техниканың дамуы мен ғылым саласы ары 

қарай қарқынды даму үшін білім саласының толықтай жаңа технологиямен 

жабдықталғанын қажет етеді. Мұндағы жаңа технологиялық жабдықталу дегеніміз 

белгілі бір құрал саймандармен емес, жаңа технологиямен етене байланысып, жоғары 

дәрежелі болу дегенді білдіреді. Сондай ақ еліміздің дамуының кез келген бағытын 

анықтайтын заманауи білімнің маңыздылығына ерекше назар аударылып, жоғары 

дәрежелі білімді болу үшін міндеттер қойылды. Білім беру үрдісіне деген көзқарас та 

өзгере бастады, оқытудың жаңа түрлері, әдістері мен технологиялары пайда болды, бұл 

білім беру мазмұнын толығымен жаңартуға әкелді. 

Басты мақсат – білім саласына жаңа технологияны енгізу болып отыр. Осы жаңа 

технология жайлы айтар алдында, жалпы «Технология» терминіне қысқаша тоқтала 

кетейік және «Технология» терминінің теориялық тұрғыда салыстыра кетейік. Техника 

мен технология терминдерінің айырмашылығы бар. Техника дегеніміз – ол белгілі бір 

өндірістерде қолданылатын құралдар, саймандар, жабдық. Ал технология болса – 

белгілі бір істі орындау барысында қолданылатын тәсілдер жинағы [7, 9].  

Жаңа формацияның қазіргі заманғы мұғалімінің моделінде интеллектуалды, 

коммуникативті және идеологиялық сияқты негізгі құзыреттіліктерді анықтауда 

тәжірибеде қолданылатын ең тиімді әдістер: 

Компьютерлік технологияларды, оның ішінде мультимедиялық сабақтарды (6 

сурет) қолдана отырып, көптілді білім беру. 
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Сурет 6 - Мультимедия құрылымы 

 

Тақырыпты зерттеу әдістері. Шет тілін оқытуда инновациялық технологияларды 

қолдану мәселесі бойынша психологиялық-педагогикалық әдебиеттерді теориялық 

талдау; озық тәжірибені зерделеу, қорыту және бақылау. Ал осы жаңа технологиялық 

ғылымды зерттеген және оны білім беру үрдісіне енгізуге ұсыныс жасаған келесідей 

ғалымдарды, әдіскерлерді, ұстаздарды айта кетуге болады: Ресейлік Беспалько В.Б., 

Данилов В.В., Дьяченко В.К. т.б.  Ал тәжірибе жүзінде зерттеулер жүргізген: Ильина 

Е.Н., Лысенкова С.Н., Шаталов В.Ф. секілді ғалымдар болды.  

Куличкова Е.А., Чубенко Е.Н. секілді ұстаздар жалпы білім беретін орта 

мектептерде жаңа жаңа инновациялық технологияларды қолданудың маңыздылығын 

еңбектерінде айтып өткен болатын.  Ал Полилова Т.А., Понаморева В.В. т.б. секілді 

Ресейлік ұстаздар жалпы білім беретін мектептерде жаңа инновациялық 

технологияларды қолдану тәжірибелерімен онлайн өтілген ғылыми педагогикалық 

конференцияларда бөліскен болатын. Жаңа инновациялық технологияларды қолдану 

теорияларын ұсынған Қазақстандық біршама әдіскер ұстаздар да бар. Мысалға айтатын 

болсақ: Нұрахметов Н., Қабдықайыров Қ., Жүнісбек Ә., Раджерс А., Көшімбетова С., 

Нағымжанова Қ. секілді отандық ғалым әдіскерлердің ұсынған теориялық әдістемелік 

еңбектері кең танымал.  

Осы аталған Ресейлік және отандық ғалымдар, әдіскерлер, ұстаздар ұсынған 

ғылыми педагогикалық еңбектерін, ұсыныстарын жалпы білім беретін мектептер мен 

жоғары оқу орындарында жүзеге асырылып келеді. Сондай ақ осы аталған ғалым, 

әдіскерлер және ұстаздар ұсынған әдістемелер тек теория жүзінде шектеліп қоймай, 

тәжірибе жүзінде шетел тілі сабақтарында ойын технологиялары, басқа да көрнекі 

құралдар арқылы жүзеге асады. Соңғы заманауи талаптарға сай, жаңа 

технологиялармен де ұштастырылып жатыр. Ол жаңа технологиялардың бірі – 

ғаламтор желісінен тікелей сабақта қолданылатын әдісткемелік платформалар. 
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Аталған әдістемелік платформалар сабақ барысында студенттердің дәстүрлі сабаққа 

қарағанда қызығырақ өтілетіні педагогикалық тәжірибе кезінде де байқала түсті. 

Өйткені сабақ барысында жаңадан енгізіліп жатқан жаңа технологиялар, соның ішінде 

интерактивті тақталар қосылып, проекторлармен ғаламтордан тікелей әдістемелік 

платформалардан жаңа тақырыптар түсіндірілген кезде студенттер ерекше зейін қойып 

тыңдайды. Кітаптан оқыған теория бір басқа, сол теорияны сабақ барысында 

студенттермен шынай түрде қолданған бір басқа. Визуалды түрде көрген ақпараттар  

тартымды да қызықтырақ. Айтылып жатқан ақпаратты көзге де ойша да елестетуге 

болады. Сабақ барысында, түсіндіру барысында уақыт шектеулігін ескере отырып, 

қажет уақытында визуалды ақпаратты тоқтатуға болады. Қажет жағдайда қайта қосып, 

жалғастыруға болады. Сондай ақ студенттер өз бетінше ғаламтор материалдарын 

қолдануды, дәріс бөлмесіндегі жаңа технологиялық құралдарды қолданып үйренеді. 

Яғни техникалық құралдарды меңгеріп пайдалануды үйренеді.  

Қазіргі таңда, ақпарат іздеудегі басымдық Ғаламторға көбірек берілуде, бұл білім 

беру процесінде өте қажет ақпараттық көздерді ұсынады. Бұған желідегі Web және FTP 

серверлерінде орналастырылған негізгі ақпарат кіреді; электрондық пошта арқылы 

жіберілген жедел ақпарат; барлық ақпараттық орталықтардың әр түрлі мәліметтер 

базасы; ғаламтор-дүкендер арқылы таратылатын кітаптар мен журналдар туралы 

ақпарат және т.с.с., Ғаламтордың ақпараттық ресурстары оқу процесіне органикалық 

түрде еніп, шет тілі сабақтарында әртүрлі дидактикалық міндеттерді шешуге 

көмектеседі, мысалы:  

• оқу дағдыларын дамыту; 

• үйреніп жатқан тілдің сөздік қорын толықтыру; 

• жазу дағдыларын жетілдіру, мысалы, серіктесіңізбен сөйлесу барысында жауап 

құрастыру кезінде; 

• Ғаламтордағы түпнұсқа дыбыстық мәтіндер негізінде тыңдауды жетілдіру; 

• тілін үйреніп жатқан елдің мәдениетімен, сөйлеу этикетімен, сөйлеу әрекетінің 

ерекшеліктерімен танысу; 

• монологтық және диалогтық мәлімдемелер жасау қабілетін жетілдіру; 

• шет тіліндегі сөйлеу әрекетінің мотивациясын қалыптастыру және академиялық 

жазудың ерекшеліктерін білу. 

Сондай ақ шетел тілі сабағында жаңа инновациялық технологиялардың қолданылу 

ерекшеліктері де өте маңызды. Ғылымның дамуы елеулі техникалық прогреске жол 

ашатын уақытта, білім беру жұмысында жақсы нәтижеге жету үшін ғылыми-

техникалық жетістіктерді оқу процесінде кеңінен қолдану қажет. Соңғы кезде шет 

тілдерін оқытуда бейнені қолдану өзекті бола бастады. Бейнефильмдер білім 

алушының визуалды және есту тәжірибесіне бірдей әсер етеді. студенттердің сөйлеу 

дағдыларын дамыту үшін шет тіліндегі бейнелер де қолданылады. Білім алушылардың 

белсенділігін арттыруға, олардың өз бетімен жұмыс жасау, ойын, тілдік қабілеттерін 

дамыту, әртүрлі тақырыптарда сөйлеуге үйрету үшін бейнероликтер өте пайдалы. 

Шетел тілін үйрену процесін жеңілдету және жетілдіру үшін сабақта техникалық 

құралдарды, оның ішінде бейнематериалдарды пайдалану дидактикалық тұрғыдан да, 

экономикалық тұрғыдан да маңызды: 

• Бейнежазбалар студенттерге фонетикалық, лексикалық, грамматикалық 

материалдарды үйренуге және оны интенсивті түрде шоғырландыруға көмектеседі. 
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• Бейнероликтер оқытушыға дәрісханадағы жұмысты өмірге әкелуге мүмкіндік 

береді. 

Шет тілін үйренгісі келетін адамдардың көпшілігі нақты қажеттіліктерге қол 

жеткізе алмайды. Сондықтан, тілді ұмытпау үшін үнемі шетел тілін тыңдаған дұрыс. 

Осы тыңдау әдісінің арқасында көптеген студенттер қысқа уақыт ішінде шет тілін 

үйренеді. Егер біреу бұл елге келіп, аударма тілін үйрене алмаса, аудиокітаптар негіз 

болып табылады. 

Аудиокітаптар - жазбаша және ауызша мәтіндердің синтезі. Тыңдаушы экрандағы 

мәтінді тыңдап, оны сөйлеуші сөйлеген сәттен бастап бір уақытта бақылайды. 

Кәсіби спикер оқыған аудиокітапты тыңдау тіл үйренуге айтарлықтай ықпал етеді. 

Американдық және британдық ғалымдардың әртүрлі зерттеулеріне сәйкес, бұл шағын 

тәсіл оқулықта берілген жаңа сөздерді есте сақтауға кететін уақытты 30% -ға 

қысқартады. Бұл әртүрлі факторларға байланысты, олардың ішіндегі ең маңыздысы 

мидың оң және сол жақ жарты шарларының синхронды жұмысы. Бұл алынған білім 

көлемін және сөйлеу дағдыларына қосымша тәсілдерді арттырады. 

Сонымен, аудиокітаптар тыңдаушының сөздік қорын кеңейтіп қана қоймай, оның 

ауызекі және жазбаша сөйлеуді түсінуін жеңілдетеді. Олар сөздік дикция мен 

айтылымды дамыту құралы ретінде қолданылады. Аудиокітаптар - бұл ақпаратты игеру 

мен тез түсінуді жеңілдететін қуатты және икемді жүйе. Аудиокітаптармен ағылшын 

тілі коммуникация құралына айналды. Қазіргі кезде мұғалімдердің көпшілігі аудио 

кітаптарды оқыту процесіне енгізудің маңыздылығын түсінеді. Аудиокітаптарды 

пайдаланудан күтілетін нәтижелер: Аудиокітаптар тілдік сауаттылық пен 

сауаттылықты арттырады. Олар сөздік қорын молайтады, қиялын оятады және оқу 

жылдамдығын арттырады. Аудиокітаптардың көмегімен айтылу схемаларымен, сөйлем 

құрылымдарымен таныса алады. 

Тақырыптың теориялық және әдістемелік негізі. Шетелдік және отандық 

әдіскер-ғалымдардың теориялық қағидаларына негізделе отырып, жаңа 

технологияларды пайдалануды тәжірибелік бөліммен байланыстыру.  

Бұл тілдік құзыреттіліктің қалыптасуына, шет тілін оқудағы мотивтің 

жоғарылауына ықпал етеді. Демек, шет тілдерін оқытуда инновациялық 

технологияларды қолдану өзімен бірге орасан зор педагогикалық әлеуетті көтереді, бұл 

шет тілін меңгеруді шығармашылық үдеріске айналдыруға мүмкіндік береді. 

Қазіргі уақытта білім беру үрдісінде болып жатқан өзгерістер керемет бастамалар 

мен жаңаша құрылулар – жаңаша жол ашқандай. Ал осы жаңаша жолда біздің болашақ 

ұрпаққа сапалы білім беру үшін – ұстаздарымыздың заманымыздың ағымына, 

уақытына сәйкес білімдерін, біліктіліктерін көтеру басты мақсат болып отыр. Ал 

мұғалімдердің мұндай жетістіктерге жету үшін, заман талабына сай, білім беру 

стандартына сай қазіргі заманауи жаңа технологияларды меңгерту мақсатында 

ұйымдастырылған түрлі пайдалы біліктілік көтеру курстарынан өткізу негізделіп отыр. 

Сондай ақ көптеген біліктіліктерін арттыру курстарынан алған білімдерін, 

тәжірибелерін өмірде ұлағатты істерімен ұштастыру болып табылады. Оқыту мен 

тәрбиелеу – білім беру үрдісінде қатар жүретін тәжірибе. Ал осы оқыту мен тәрбиелеу 

– білім беру үрдісіннің сапасын жақсартуды талап етеді. Осындай жағдайға 

байланысты білім беру үрдісінің сапасын арттырудың көптеген тәжірибелер бар. 
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Көптеген ғалымдар, әдіскерлер «Педагогикалық технология» сөзін келесідей 

түсініктермен және өздерінің жеке пікірлерімен бөлісті:  

- «Технология» - қалыпты өзгерту, өңдеу әдістері, өнері, шеберлігі, іскерлігі 

жөніндегі ғылым жиынтығы. (В. М. Шепель) 

- «Педагогикалық технология» - жоспарланған оқыту нәтижелеріне жету процесін 

сипаттау болып табылады. (И. П. Волков) 

- Педагогикалық технологиялардың даму сатыларын жан - жақты қарастырып 

зерттеген ресейлік ғалымдар – Ф. А. Фрадкин, Е. Ю. Рогачева, Л. И. Богомолова [8, 32].  

Ал осы білім беру саласындағы жаңа технологияның тигізер зор пайдасы: 

1. Білім алушының өз бетімен жұмыс жасау мүмкіндігі бар, оған дағдыланады; 

2. Білім алушының жеке қабілеттері анықталады; 

3. Іштей біз бір-бірімізден қалмауға тырысамыз; 

4. Тапсырманың қиындық деңгейіне байланысты білім алушының ойлау және 

орындау қабілеті артады; 

5. Өзіндік жұмысқа дағдыланады; 

6. Оқытушының жеке білім алушыларға көмектесу мүмкіндігі бар; 

7. Орындау қабілеті бойынша бағаланады. 

Қазіргі таңда білім алушыларға білім беру үрдісінде ең басты мақсаттардың бірі – 

тек білім беріп қана қоймай, сондай ақ өз бетінше жұмыс жасауға, яғни ұжымдық 

жұмыстарға бейімделуге, ой өрістерін дамытуға өз бетінше атсалыса алатын, тапқыр, 

ашық, ақпарат көздерін өз бетінше қолдана алатын, қабілетті және талантты жастарды 

тәрбиелеу. Ұстаз үнемі дамып келе жатқан баланың ішкі мінезі мен мінезінің 

қалыптасуына ерекше әсер етеді.  

Тәжірибелік бөлім. Шетел тілі сабғында жаңа инновациялық технологиялардың 

қолданылуы 

Білім алушының нәтижелі оқу іс-әрекетін, дербестігі мен шығармашылығын дамыту 

мұғалімнің өзі дербес, креативті және икемділікке, кәсіби бейімделуге және үздіксіз 

шығармашылыққа қабілетті болуын талап етеді. Мұғалім мамандығының құзыреттілігі 

– тиімді білім берудің негізі – ол мұғалімнің ой өрісінің дамығындығы, білімді болуы, 

өз жұмысының хас шебері болумен, сондай ақ көптеген білім беру орталықтары 

ұйымдастыратын түрлі курстарға қатысып, біліктілігін арттыруымен бағаланып, 

өлшенеді. Егер оқытушы қаншалықты білімді және шығармашыл болатын болса, сол 

оқытушының құзыреттілігі де соншалықты білімге бай болады.  

Шетел тілі сабағында компьютерлік оқыту бағдарламаларымен жұмыс істеу 

формаларына мыналар жатады: сөздік қорын үйрену; айтылымға үйрету; диалогтық 

және монологиялық сөйлеуді үйрету; жазуды үйрену; грамматикалық құбылыстарды 

зерттеу. 

Ғаламтор-ресурстарды пайдалану мүмкіндіктері өте зор. Жаһандық ғаламтор 

әлемнің кез келген нүктесіндегі студенттер мен мұғалімдерге барлық қажетті ақпаратты 

ұсынады: аймақтық география, жастардың өмірінен жаңалықтар, газет-журнал 

мақалалары және тағы басқа ақпараттар қабылдауға жағдай жасайды.  

Қазіргі таңда шетел тілі пәнінен көптеген онлайн әдістемелік платформалар бар. 

Сол платформалардың бірі Kahoot.com платформасы. Kahoot платформасы (7 сурет) 

еліміздің көптеген аймақтарында жалпы білім беретін мектептерде, орта білім беретін 

колледждерде және жоғары оқу орындарында да кеңінен қолданылып келеді.  
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Сурет 7  - Тапсырманы дұрыс орындаған студентке берілетін орын, марапат 

 

Осы Kahoot платформасын студенттер тез меңгеріп алды, өйткені олар осы 

ақпараттық технологиялар, электроника саласында білім алып жатқаннан кейін, 

ғаламтор желісіндегі осы платформаны меңгеру қиынға соқпады. Біз топ студенттеріне 

жобалап оқыту технологиясын қолдануды жөн көрдік. Оқу жоспары бойынша ағылшын 

тілінен грамматика Comparative and Superlative Adjectives болды. Жобалап оқыту 

технологиясы бойынша оқушыларды 3 командаға бөлдік. Әр команда өзара араларынан 

лидер, яғни жетекші сайлап алды. Әр командаға тақырыптар берілді, берілген 

тақырыптарын қорғайтын күні, уақыты белгіленді. Балалар жұмысқа кірісіп кетті.  

Белгіленген уақыт та келіп жетті. Оған дейін біз де сабаққа қосымша 

грамматикалық жаттығулар, ойындар, интерактивті тақтаға ілінетін сол күнгі сабаққа 

қажетті қосымша суреттер ілінді. Сабаққа активті-үлестірмелі материалдар таратылды. 

Проектор қосылды. Жаңа технология жобалап оқыту бойынша бірінші «Рауан» 

тобымыз ортаға шықты. Топ құрамында 5 студент. Проектор арқылы дайындаған 

бейнепрезентацияларын көрсетті. Тақырып: “A country, where I would like to travel”. 

«Рауан» тобы Еуропада орналасқан Швейцария елін таңдады. Екінші болып «Жас 

талап» командасы планетамыздың салқын жерінде орналасқан Аляска жерін таңдапты. 

Әдетте саяхат, туризм десе көз алдымызға Еуропа, Азия, Америка елестеуші еді. «Жас 

талап» тобы таңдауымен бәрімізді таңқалдырып қоймай, тәнті етті десек те болады. 

Көктемі мен жазы кеш түсетін Аляска елінің сұлу табиғатына мән бере бермейді 

екенбіз. Оқушылармен тамашалап отырып, керемет әсер алдық. Ал үшінші «Торғын» 

тобы тіпті таңқалдырды, ешқандай да шет мемлекеттері емес, өзіміздің туған отанымыз 

Қазақстанды таңдады. Аталған 3 тобымыз өздері таңдаған елдердің климатын, 

орналасқан жерін, астанасы, ірі мегаполис қалалары, көрнекі жерлері туралы, білім 

беру жүйесі туралы, т.б. ақпараттармен бөлісті. Грамматика Comparative and Superlative 

Adjectives қолдана отырып, бір елдің ішіндегі басқа қалаларымен салыстырды: The 

buildings of this town are taller than the buildings in the city. The buildings of our city are 

more modern and more beautiful than that town. Almaty is the biggest city in Kazakhstan. 

т.б. сөйлемдермен салыстырылды.   Бұл технологияның мақсаты: студенттер өз бетінше 

белгілі бір тақырыпқа ақпараттар, материалдар жинайды, ұжымдық жұмысқа 

тәрбиеленеді яғни бір бірімен бірлесе, ақылдаса отырып шешеді. Сондай ақ дәрісханада 
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жабдықталған жаңа жабдықтарды да қолдануды үйренеді. Ғаламтор ресурстарын дұрыс 

пайдалана білуді үйренеді.  

Жаңа технологияның бұл түрі «Жобамен оқыту» студенттерге де ұнады. Студенттер 

осы белгіленген күнге аса жауапкершілікпен қарады. Бар ынталарын салып 

дайындалды. «Жобамен оқытудың» бұл тәсілінің тағы да бір тиімді жері – студенттер 

тақырыпқа қатысты Vocabulary (сөз қорына)  жаңа сөздер қосты. Сабақ барысында 

ағылшын тілінде сөйлей алмаймын деп өзіне тосқауыл (барьер) қойып отырған кейбір 

студенттер бар күшін салып, намысқа тырысып, сөйлеу әрекетін жақсы машықтандыра 

білді. Студенттер осы жобалары дайын болғанша, сабақтан тыс бізге келіп, ақыл кеңес 

сұрап жүрді. Студенттерге қолдау көрсетіп, бағыт бағдар беріп отырдық. Осылайша 

студенттермен біріге отырып жасаған жұмысымыз өте қызықты да, мәнді, тиімді, 

пайдалы болды.  

Ағылшын тілі сабағында мультимедианы қолдану арқылы оқушылардың  сабаққа 

қызығушылығын арттыру 

Қазіргі ХХІ ғасырда шет тілдерін қолдану аясын кеңейту өзекті мәселелердің бірі 

болып табылады. Осыған байланысты білім беру ұйымдарында ағылшын тілін 

оқытудың тиімді әдістері мен тәсілдері бойынша зерттеулер жүргізіліп, оларды енгізу 

бойынша шаралар қабылданды. Бұл мәселелерді шешу үшін әр мұғалімде жаңа 

тәжірибе, жаңа ақпараттық технологиялар, әлеуметтік, жеке және жеке құзыреттіліктер 

болуы керек, бұл күнделікті жаңалықтарды енгізу арқылы барлық жаңалықтар мен 

өзгерістер жасауға мүмкіндік береді, сонымен қатар күнделікті әдістемелік 

жұмыстарды ұйымдастырады. 

Еліміздің жарқын болашағын көтеретін болашақ мамандарды даярлайтын да 

ұстаздар. Заманауи мұғалім тек осы пәннің терең білгірі ғана емес, сонымен қатар 

ақпараттық-коммуникациялық және ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

саласындағы тарихи-когнитивті, педагогикалық-психологиялық сауаттылығы, саяси 

және экономикалық білімдері бар құзыретті ақпарат маманы болуы керек. Осы аталған 

сапаларды бойына сіңірген мұғалім ағылшын тілі  сабағында компьютерлік желілерді, 

презентациялар мен мультимедиялық-электронды құралдарды терең әрі тиімді қолдана 

алады. 

Тиімді бағдарламалардың бірі – Power Point, Canva.com. Ол мұғалімге 

дидактикалық материалдардың көп мөлшерін ұсынады және қысқа мерзімде 

компьютерде жұмыс істеуге дағдыландыруға көмектеседі. Бұл оқушылардың әр түрлі 

қабілеттерін ашады. Қазіргі таңда fғылшын тілі сабақтарында жаңа технологияларды 

қолдану – оқытушылардың біршама күрделі де жауапты жұмыстарын жеңілдетеді. 

Білім алушылар да сабақ барысында оқытушымен біріге отырып жаңа технологияны 

бірге меңгереді, білім алушылар жаңа технология арқасында ақпараттық коммуникация 

құралдарын еркін меңгеруді үйренеді. Осы жаңа технологияның жаңа құралдарымен 

білім алушылар өздерінің шығармашылық дағдыларын қалыптастыра бастайды, 

дамытады және ары қарай ізденіп, жұмыс жасайды. Осы кезде білім алушылардың 

ағылшын тілі сабағында қызығушылықтары мен белсенділіктері артады,   

Ағылшын тілі сабағында түрлі мультимедия материалдарын және интерактивті 

тақтаны пайдалану кезінде:  

▪ жаңа сөздерді үйретеді; 

▪ сөйлеу тембры; диалогтар, монологтар, сондай ақ түрлі ойындар; 

▪ құттықтаулар және басқа да жазбаша жұмыстар жазуға үйретеді;  

▪ грамматикалық құрылымдарды үйретіп, сол үйреткен ақпараттарды оқушылардың 

есінде сақтауды үйретеді. 
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Жаңа инновациялық технологиялар, соның ішінде ақпараттық технологяларды 

қолданудың мақсаты - мұғалімдерге шет тілінде қарапайым деңгейде қарым-қатынас 

жасауға баулиды. Сондай ақ ағылшын тіліндегі мәтіндердің мазмұнына қарай ауызшы 

айтып беруге көмектесетін сөздер, басқа да ауызшы және жазбаша жұмыстарға 

жаттығулар беріледі.  

Кәдімгі мультимедиялық құжаттардан айырмашылығы, оларға дәстүрлі мәтіндік 

және графикалық мәліметтерден басқа аудио және музыкалық нысандар, анимациялық 

графика және бейнеклиптер кіреді. Оқыту процесінде мультимедияны қолдана отырып, 

оқытудың әртүрлі жолдарын үйретуге болады. Атап айтқанда, мультимедиялық 

технологияларды қолдану арқылы оқыту келесі нәтижелер береді: оқу материалын 

терең түсіну; оқуға деген ынтасын арттыру; алынған білімді ұзақ уақыт есте сақтау; 

оқыту шығындарының төмендеуі және т.б. 

Ағылшын тілі сабағында мультимедиялық технологияларды қолданудың 

маңыздылығы. 

Ағылшын тілі сабағын білім алушыларға тек қызықты етіп өткізу үшін ғана емес, 

сондай ақ білім алушылардың жұмыстарын жобалау үшін, білім алушылардың қалай 

жұмыс жасап жатқандарын әрдайым бақылап отыру үшін, тексеріп отыру үшін 

оқытушының атқаратын жұмысы ерекше. Білім алушылармен осылай жобалау арқылы 

біріге жасаған жұмыс тақырып бойынша берілген жұмысты орындауға жеңілдетеді 

және ары қарай жаға технологияны пайдалана отырып жаңа әдістерге көшуге зор 

ықпалын тигізеді. 

Мультимедиялық технологияларды қолдану әдістері ағылшын тілі сабақтарында 

білім алушылардың ақпараттық мәдениетін арттыруға мүмкіндік береді, оқытады және 

білім туралы хабардар етеді; білім алушылардың заманауи ақпараттық технологиялар 

саласында дайындықтарын жақсартады. 

Сабақта қолданылатын мультимедиа құралы оның сабақтың дидактикалық 

мақсатының бірлігіне тиімді және тиімді сәйкес келетіндігін көрсетеді: тәрбиелік жағы: 

білім алушылардың материалды қабылдауы; оқытудағы қарым-қатынас пен қатынас 

тақырыбын түсіну. Дамытушы аспект: білім алушылардың танымдық 

қызығушылықтарын, жинақтау, талдау, салыстыру, білім алушылардың 

шығармашылық іс-әрекеттерін дамыту дағдыларын дамыту. Тәрбиелік аспект: ғылыми 

көзқарастарға тәрбиелеу, топтық және жеке жұмыстарды ұйымдастыру ерекшеліктерін 

білу, адамгершілікке тәрбиелеу, өзара көмектесу. 

Қазіргі қоғамның қажеттіліктеріне сәйкес білімді, шығармашыл, өзін-өзі дамытатын 

жеке тұлғаны тәрбиелеуге ерекше көңіл бөлінеді. А.Байтұрсынов өзінің «Бұл 

мектептер» деген кітабында: «Мектеп пен пән мұғаліммен бірдей болады. Яғни, 

мұғалім білімді болса, балалар сондай білімді болады» деген. Жалпы білім беретін 

мектептерге педагогика мен әдістемені жетік білетін, білімді мұғалім қажет [9, 5]. 

Мұғалім адамның танымдық қабілеттерін дамытып, өзіне деген сенімділікті 

арттырып, оны өз іс-әрекетінен жағымды эмоциялар ала алатын деңгейге жеткізуі 

керек. Шетел тілін оқытудың басты мақсаты - оқытушыларға шет тілінде қарапайым 

деңгейде қарым-қатынас жасауға үйрету. Тиісінше, оқыту мазмұнына тілдік, сөздік, 

әлеуметтік-мәдени білімдер, қарапайым қарым-қатынас дағдыларын қалыптастыруды 

қамтамасыз ететін дағдылар, қажет болған жағдайда мәдени және ауызша және 

жазбаша өзара әрекеттесу процесінде пайдалану мүмкіндігі мен дайындығы кіреді. 

Миға шабуыл (Brainstorming) әдісі 

Бұл әдіс ой, идея, әңгіме жазудың қарапайым технологиясы. Ассоциативті түрде тез 

жазады. Тақырып ортада. Біріншіден, бұл сөздер, идеялар, ойлар. Идеялар ағыны бар, 
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санға шек жоқ, бәрі жазылған, біз сол жақта, ал төменде оң жақта аяқтаймыз. Әдіс - бұл 

бір адамның немесе топтың жеке өнімі. 

Жеке қабілеттерін көрсетеді, шығармашылыққа кеңістік жасайды, 

Қолданудың мүмкіндіктері әр түрлі: 

- материалды жүйелеу, қайталау кезінде; 

- мәтінмен жұмыс кезінде; 

- сабақ басында қайталау кезінде; 

- тақырыпты енгізу кезінде; 

- қажетті тілдік материал жинау кезінде; 

- бақылауда. 

Мысалға: Күні, Жыл мезгілі, Апта, Жұмыс күндері, Күнтізбе,  

Мысалы «Демалыс күндері» (“My weekend”) деген тақырып берілсе,  

Миға шабуыл арқылы оқушылар білетіндерінің бәрін атайды және тақырып 

бойынша ойларын жинақтап, барлық идеялары дұрыс немесе бұрыс болса да 

қабылдануы қажет. Мұғалімнің міндеті – оқушылардың ойларын мұқият тыңдап, 

ойларын ортаға салуға көмектесу.  

Ағылшын тілі сабағында денаулықты күту технологиясын қолдану 

Денсаулықты күту технологиясы көбіне жалпы білім беретін орта мектептерде кең 

қолданылады. Жалпы білім беретін мектептерде бастауыш сыныпта оқитын балалрдың 

денсаулығына зиян келтірмейтін, шаршатпайтын технология туралы да айта кеткен 

дұрыс. Бұл дәстүрлі технологияларды толықтыратын және оларға денсаулықтың 

белгілерін беретін оқыту мен тәрбиелеудің барлық қағидаттарының, әдістері мен 

әдістерінің жиынтығы, оның мақсаты студенттер мен оқытушылардың денсаулығын 

қолайсыз жағдайлардан қорғау ғана емес, сонымен қатар тәрбиелеу оқушылардың 

денсаулық мәдениеті.  

Денсаулығы нашар, шамадан тыс жұмыс жасайтын және жүйке жүйесі ауыратын 

балалар саны жыл сайын артып келеді. Баланың жеке ерекшеліктерін ескеру, баланың 

ағылшын тілін үйренуге деген қызығушылығын, оқуға деген ынтасын, танымдық іс-

әрекетін, қарым-қатынас дағдыларын дамыту қажет. Бастауыш сыныптағы 

оқушыларды тіл үйренуге деген ынтасын сақтау үшін екі тілді грамматикалық 

ертегілер мен рифмдерді қолдануға болады. Ертегі тыңдау - балалардың сүйікті іс-

әрекеттерінің бірі. Оқушының қызығушылығы оның тілді үйренудегі жетістігіне 

байланысты. Ал егер оқушы өзінің алға ұмтылғанын көрсе, оған қызығушылық 

танытады, ол тақырыпты сүйсініп оқиды. Екі тілді ертегілер мен рифмдер 

психологиялық тұрғыдан негізделген [10, 87]. 

Жаңа технологияның бұл түрі бастауыш сынып оқушыларының ағылшын сөздерін 

және сөз тіркестерін оқушылардың естерінде сақтауларына,  дамытуға және 

босаңсытып, эмоционалды әсер етуге көмектеседі. Екі тілді ертегілер мен рифмдер 

оңай және табиғи түрде тыңдауға, фонетикалық құлақты дамытуға үйретеді. Мұндай 

ертегі бүкіл сабақты қабылдамауы керек, ол грамматикалық материалды ұсыну кезінде 

қолданылады. Ертегіде берілген иллюстрацияланған материал лексикалық-

грамматикалық материалды жақсы түсінуге және визуалды есте сақтауды дамытуға 

әсерін тигізеді [11, 115].  

Ағылшын тілі сабағында түрлі ойындарды қолдану технологиясының, ойын және 

дизайн технологиясының әдістерін қолданудың арқасында білім оқушылардың ақыл-ой 

белсенділігі ынталандырылады, нәтижесінде олар сәттілік жағдайына көбірек ие 

болады. Позитивті эмоциялар материалды игеруді жеңілдетеді, шаршауды азайтады, 

баланың жоғары жүйке белсенділігін ынталандырады, сабақта психологиялық ахуалды 
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жақсартады, балалардағы неврологиялық реакциялардың алдын алады. Денсаулық 

сақтаудың қажетті шарты - педагогикалық процестің шығармашылық сипаты. 

Оқушының шығармашылық іс-әрекетке қатысуы ізденіс әрекеттерін жүзеге асыруға 

ықпал етеді. 

Денсаулық тұрғысынан сабақ қандай болуы керек? Сабаққа барысында мен 

әрдайым сыныпта тиісті микроклимат болуы керек (қалыпты температура, таза ауа, 

рационалды жарық, жағымсыз дыбыстық тітіркендіргіштер болмауы керек), сабақ бір 

ретті және бір реңді болмауы керек, әдістер мен тәсілдер белсенді болуы керек. 

шығармашылық, демалу сәттері (дене тәрбиесі, әзіл, мақтау). Сабақ сабырлы түрде 

аяқталуы керек, оқушыларды кешіктірмей немесе үй тапсырмасын шамадан тыс 

асырылмауы тиіс [12, 87]. 

Ойындарда оқушылар сөйлесудің басталуы, оны қолдай білу, әңгімелесушіні қажет 

уақытта үзу, пікірімен келісу немесе бас тарту, сұхбаттасушыны мақсатты түрде 

тыңдау және нақты сұрақтар қою сияқты қарым-қатынас элементтерін зерттейді. 

Ойындарда, сондай-ақ шет тілінде сөйлеу кезінде оқытудың барлық уақыты сөйлеу 

практикасына арналған, сөйлеуші белсенді ғана емес, тыңдаушы да белсенді. 

Ойындар мектеп оқушыларының қызығушылықтарын қалыптастыруға оң әсер 

етеді, шет тілін саналы түрде меңгеруге ықпал етеді. Олар тәуелсіздік, бастамашылық 

және қоғамдастық сезімі сияқты қасиеттерді дамытуға көмектеседі. Студенттер 

белсенді, ынтамен жұмыс істейді, бір-біріне көмектеседі, құрдастарын мұқият 

тыңдайды; мұғалім тек білім беру процесін басқарады. Ойын процесінде мұғалім кейде 

өзі үшін рөл атқара алады, жақсырақ кішігірім рөл, сондықтан ойын оның 

басшылығымен дәстүрлі жұмыс түріне айналмауы керек. Оқушыларды қызықтыру 

және сабақты эмоционалды ету үшін жаттығулар бір типтегі болуы шарт емес. 

Ұсынылған іс-шаралар жоғары эмоционалды фонға ие болады.  

Міне, ағылшын тілінде жаңа инновациялық технологиялардың бірнеше түрін 

мысалға келтіріп, олардың сабақ беру үрдісінде маңыздылығын айтып шықтық. Білім 

беру жүйесінде осындай ойын технологияларының маңыздылығанзерттеген 

ғалымдарды, әдіскерлердің теориялық тұрғыда зерттеген ғылыми жұмыстарын 

тәжірибе барысында қолданып, өте тиімді екенін көптеген ұстаздар ғаламтор желісінде, 

арнайы баспаларда бөлісуде.   

Қорытынды. ХХІ ғасыр - жаңа технологиялар мен ақпараттандыру ғасыры. 

Тәуелсіз Қазақстан да сол ғасырға қадам басты. Бүгінгі күні біздің еліміздің болашағы, 

жас ұрпақ компьютерлердің барлық технологияларын меңгеру арқылы өз жұмысын 

жақсарта алады. «Білім беру реформасы - бұл Қазақстанның нақты бәсекеге 

қабілеттілігін қамтамасыз етудің маңызды құралдарының бірі», - деді Мемлекет 

басшысы Қазақстанның әлемдегі бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясы 

туралы жолдауында [13, 1]. 

Соңғы жылдары заман талабына сай күнделікті сабақтар ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды, компьютерлерді, электронды оқулықтарды, 

тілдік, электрондық байланыс, ақпарат алмасу, ғаламторды пайдалану, электронды 

пошта, онлайн сабақтар арқылы жүзеге асырылуда. Білім ошағының даму 

перспективалары қоғам дамып келе жатқанда үнемі өсіп отыратын ақпарат түрімен 

анықталады. Біздің еліміз жылдар бойы ұмтылған тәуелсіздік арқасында ағылшын 

тіліне деген ерекше ден қойыла бастады. Заманымыз жаһанданған сайын, 

компьютерленген сайын шет тілін оқыту әдістемесін де өзгертетін кез келді. 

Сондықтан да қазіргі білім беру салалалрында ағылшын тіліне деген сұраныс жылдан 

жылға артып келеді. Сондай ақ заманауи жаңа технологияларды меңгеру талап етіледі.  
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Ағылшын тілін оқытуда жаға технологияны қолдану – алға қойған мақсатқа тез қол 

жеткізеді. Көптеген шетелдік және отандық ғалымдар, әдіскерлер, ұстаздар ұсынған 

жаңа инновациялық технологиялардың сабақ үдерісінде қолданылуы өте маңызды 

мәселе. Ұрпағымыздың, болашақ мамандардың бәсекеге қабілетті болуына, шет тілін 

жетік меңгерген зиялы азаматы етіп тәрбиелеп шығару – алға қойылған үлкен мақсат. 

Осы мақсатқа жету үшін көптеген жағдайлар жасалуда, оқытушылардың 

шығармашылық деңгейін дамытуға, заманауи жаңа технологияларды жетік меңгеруге 

барынша курстар өткізіліп, озат мұғалімдер шет мемлекеттерінде әр түрлі мерзімдерде 

тағылымдамалардан (8 сурет) өтіп келіп жатады.  

 
Сурет 8 - Жаңа технологиялармен қол жеткізетін нәтижелер 

 

Қорыта келе, түйіндейтін ой, қазіргі таңда мемлекетіміздің педагогтардың алдына 

қойған басты мақсаттары: 

 ♦ Болашақ ұрпақты тәрбиелеуге оқытушылардың біліктілігін арттыру; 

 ♦  Қазіргі заманғы мұғалім - рухани дамыған және әлеуметтік жағынан жетілген, 

педагогикалық құралдардың барлық түрлерінің шебері болу; 

♦ Үнемі жетілдіріліп отыратын білікті маман жаңадан бастаған шығармашылық 

тұлға болуы керек; 

♦ Әр оқытушы оқытудың жаңа инновациялық технологиясының әдістерін меңгеріп, 

білім алушының дамуына бағыттау; 

♦ Қазіргі заманауи жаңа инновациялық технологияларды тиімді пайдалана отырып 

білім алушылардың ағылшын тіліне деген қызығушылығын тудыру; 
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♦ Ағылшын тілін үйретудегі инновациялық технологияларды қолданудың 

тиімділігін теориялық негізде көрсеткендей, тәжірибе жүзінде іске асыру; 

♦ Жаңа технологияларды оқу үдерісіне енгізу; 

♦ Жаңа технологияларды пайдалана отырып, кәсіби білімді, қоғамдық өмірдің 

барлық саласында ұлттық құндылықтарды бағалап, дамытуға қабілетті, рухани бай 

және адамгершілігі мол тұлға қалыптастыру. 

Осылайша, Ағылшын тілі сабағында жаңа ақпараттық технологияларды қолданып, 

білім алушылардың ағылшын тілі сабағына деген қызығушылықтарын арттырудың, 

рухани дамыған ұлағатты ұстаздың басқа адамдардың дамуына негіз бола алатыны – 

өте маңызды. Ұлы педагог К.Д.Ушинскийдің «Бала балқытылған алтын, оны қандай 

қалыпқа құйып, қандай мүсін жасаймын десе де мұғалімнің қолында» деген сөзі 

ұстаздардың алдында үлкен жауапкершіліктің тұрғанын айтады. Ал ағылшынның ұлы 

ағартушысы Уилиям Уорд былай «Жай мұғалім хабарлайды, жақсы мұғалім 

түсіндіреді, керемет мұғалім көрсетеді, Ұлы мұғалім шабыттандырады» дейді [14, 25]. 

Ұлы адамдардың ұлағатты сөздеріне қарасақ, мұғалімнің бала алдында білім беруде 

жауапкершілігінің қаншалықты маңызды екенін көреміз.   
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ 

ЯЗЫКУ МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Султанбаева Ж.Ю., Сеитов Б.Р. 

 

Евразийский технологический университет, Алматы, Казахстан 

 

Аннотация.  В сегодняшней глобализированной жизни и развитии технологий 

использование современных инструментов является одной из важнейших предпосылок. 

Для того чтобы пополнить ряды развитых зарубежных стран, очень важно 

использовать новые инновационные технологии в подготовке будущих специалистов на 

уроках английского языка. Также предлагается метод использования методов новой 

технологии на практике. Сегодня выпускник средней школы должен быть 

конкурентоспособным и востребованным на рынке труда, что требует высокого 

уровня общей освоенности новых технологий, информационно-коммуникативной 

компетентности, высоких профессиональных навыков, способности принимать 
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самостоятельные решения, стандартного мышления и адаптивности к меняющимся 

условиям. ситуации. Основная цель обучения английскому языку – дать учащимся 

базовый уровень общения на иностранном языке. Переход к точке, где вы можете 

взаимодействовать на базовом уровне. А для обмена информацией на иностранном 

языке на базовом уровне предусмотрены четыре вида разговорного английского: 

разговорный, аудирование, чтение, письмо и активное использование новых приемов на 

уроке с применением новых технологий. Результаты практической и 

экспериментальной работы были систематически проанализированы, рассмотрены и 

сделано научно-методическое заключение. Раскрываются особенности использования 

новых инновационных технологий на уроке иностранного языка и описывается их 

содержание. 

 Ключевые слова: Интернет, ресурс, сайт, цифровой, дистанционное обучение, 

методическая программа, электронная почта. 
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foreign countries, it is very important to use new innovative technologies in the training of 

future specialists in English classes. A method of using the methods of the new technology in 
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Аннотация. В данной статье представлен педагогический и лингвистический 

анализ наиболее распространенных методов и подходов, которые используются для 

преподавания английского языка по всему миру. Всеми известная истина, что 

использование разных методов преподавания языку в образовательных учреждениях 

имеет потенциал не только для улучшения образования, но и для расширения прав и 

возможностей людей, укрепления управления и активизации усилий по достижению 

цели человеческого развития для страны с рядом образовательных возможностей. 

Последние тенденции, методологии и разработки отражают жизненно важную роль 

сектора образования в целом с его интернационализацией образовательного процесса, 

упором на качество чем количество, увеличением внедрения технологий, 

потребностью в профессиональных талантах и т. д. Авторы анализируют  

характеристики этих методов, а также с некоторыми их преимуществами и 

недостатками для изучения английского языка как иностранного. Замечается, что в 

мире более доминирующим методом преподавания английского языка является 

коммуникативный метод с использованием инновационных технологий. Таким 

образом, по сути, преподаватель контролирует учебный процесс, содержание 

доводится до аудитории, и преподаватель имеет возможность делать акцент на 

фактических знаниях. 
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Введение. Как свидетельствует статистика, абсолютный авторитет в изучении 

иностранных языков, принадлежит именно английскому языку. Исходя тенденциям 

последнего десятилетия, его популярность с каждым годом только растет. 

Состоявшейся в Эдинбурге в 2000 году на конференции Британского совета, 

посвященной  будущему  развитию  использования  английского языка, отмечалось, что  

английский язык занимает первое место в мире и число людей, изучающих его, только 

в 2000 году превысило 1 миллиард человек. 2014 году количество людей изучающих 

английский во всем мире увеличилось до 1,5 миллиардов. 

По данным исследования по определению уровеня владения английским языком в 

странах мира – English Proficiency Index, в 2022 году из 111 стран мира Казахстан занял 

99-е место с заметкой «низкого уровня знания английского языка» [1]. 

Материал и Методы. Понятно, что система преподавания иностранных языков, 

сложившаяся в XX веке, не может полностью удовлетворять требования современной 

дидактики. Раного рода педагогические стратегии и технологии преподавания этого 

предмета тестируются во многих учебных заведениях по всему миру. Чем больше 

альтернативных методик, тем плодотворнее будет поиск путей совершенствования 

качества и эффективности обучения иностранному языку. 

В отечественном методике преподавания английского языка для не носителей 

языка преобладает коммуникативный метод. Этот метод направлен на одновременное 

развитие основных языковых навыков (письменная и устная речь, грамматика, чтение и 

аудирование) в процессе живого общения. Иноязычная лексика, грамматические 

структуры, словосочетания представлены студенту в контексте подлинного 

эмоционального состояния, способствующего быстрому и крепкому закреплению 

изучаемого материала. 

Как указывает В. В. Субботина «Преподаватели казахстанских ВУЗов стремятся 

внедрить современные европейские методики, направленные на развитие языкового 

уровня обучающихся с той целью, чтобы они могли адекватно воспринимать 

информацию на английском языке. Для этого широко используются современные 

технические средства такие, как интерактивная доска, whiteboard, smartboard и т.д., а 

также немаловажную роль играют современные подходы в обучении языку (learner-

centered language teaching approach). Существует также большое количество 

разработанных обучающих программ таких, как, например, UNESCO's Task Force 

Recommendations for Teaching English и Тeaching English as a Global Language (EGL)» 

[2, 129]. 

Обзор литературы. В современной науке к изучению проблемы преподавания 

иностранного языка за рубежом уделяется значительное внимание. На сегодняшний 

день методический вопрос теоретически изучается во многих направлениях по всему 

миру. Данному вопросу посвящены труды российских, зарубежных ученых, как 

Т.Беляева, И. Бим, К.Бруннер, Г.Китайгородская, Р.Давлетова, А.Н.Джуринский, 

М.Вятютнев, К.Кенджи, К. Кэтлин, Д.Кристал, Б.Лапидус, В.Литлвуд, Р.Маккрум, 

И.Зимняя, Я. Новик, Г. Нуриахметов, В. Ощепкова, И. Гез, Т.Роджерс, Л. Садомова, 

Г.Стерн, Э. Щубин, Г. Томахин, С.Хольден и др. 

Из-за проблемы неопределенности в методике преподавания языка единой 

класификации направлений обучения, М.В. Ляховицкий (1981) указывает четыре 

общих направления, с точки зрения психологии владения языком: 

1. Бихевиористская – овладение языком путем появления речевых умений в ответ 

на проявляемые стимулы; 
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2. Индуктивно-сознательное – овладение языком в результате контроля речевых 

моделей, приводящих к овладению языковыми правилами и способами их применения 

в речи; 

3. Познавательный (когнитивный) – сознательное овладение языком в 

последовательности от знания в состоянии правил и инструкций до речевых навыков и 

ловкости на основе усвоенных знаний; 

4.Интегрированный – органическое объединение сознательных и неосознанных 

частиц в процессе обучения, выражающееся в параллельном усвоении знаний и 

речевых навыков и умений [3, 199]. 

С учетом интралингвистических и экстралингвистических факторов, для 

группировки современных методов обучения М.Н. Вятютнев выделил следующие 

шесть направлений: грамматические, прямые, бихевиористские, читательские, 

коллективные, коммуникативно-личностные [4, 128]. 

Известный американский методист П. Хэгболдт об оптимальности методов 

обучения иностранным языкам сказал следующим образом: «Человек, утверждающий, 

что его метод является самым лучшим, научным и в то же время быстрейшим методом 

овладения языком, схож с врачом, рекламирующим универсальное лекарство от всех 

болезней» [5, 84].  

Результаты и Обсуждение. Многие игровые элементы в обучении оживляют урок, 

поддерживают эмоциональное настроение учащихся, усиливают их мотивацию. 

«Парные», «тройные» работы, участие в дискуссиях позволяет учителю учитывать 

индивидуальные особенности учащихся, делать занятия творческими и интересными и 

в то же время проводить полный контроль над процессом обучения. 

Благодаря развития современной IT-индустрии стали общедоступными новейшие 

интерактивные ресурсы для изучения английского языка: компьютеры последнего 

поколения, Интернет, телепрограммы, газеты, журналы. Очень важно применить все 

педагогические ресурсы на практике. Использование в казахстанской системе 

образования инновационных технологии помогает развитию у студентов интереса к 

истории, культуре, традициям англоязычных стран и сформировать навыки, которые 

понадобятся в будущем.  

Во всем мире при преподавании английского языка как иностранного для не 

носителей языка используются следующие основные и известные методики: 

Прямой метод 

Этот тип обучения включает в себя индивидуальное обучение студентов без какой-

либо групповой работы или активного участия. Этот метод используется только в 

формальных учебных ситуациях и обычно не требует большой практической практики. 

Косвенный метод 

При таком стиле преподавания студенты сначала знакомятся с материалом 

посредством групповой работы или занятий, основанных на активности, прежде чем 

переходить к индивидуальному обучению. Этот метод может использоваться как в 

формальной, так и в неформальной обстановке, и он часто приводит к лучшему 

запоминанию информации из-за более глубокого понимания учащимся предмета и 

вовлеченности в него. 

Интерактивный метод 

Этот метод используется, когда преподаватель хочет вовлечь своих учеников в 

процесс обучения. Цель этого типа обучения состоит в том, чтобы учащиеся имели 

практический опыт работы с преподаваемым материалом. Этот метод может 
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использоваться как в формальной, так и в неформальной обстановке и обычно 

включает в себя групповую работу, а также индивидуальное обучение. 

Пошаговая инструкция 

При использовании этой методологии преподаватели придерживаются простого 

подхода, разбивая сложные темы на более мелкие фрагменты, которые учащиеся могут 

легко понять. Затем эти шаги выполняются шаг за шагом, чтобы все учащиеся 

одновременно достигли одной и той же цели. 

Модель групповой работы 

Этот тип метода обучения широко используется в школах К-12 (используется в 

образовании и образовательных технологиях в Соединенных Штатах, Канаде и 

некоторых других странах, представляет собой сокращенную форму для 

государственных школьных оценок до поступления в колледж), и он фокусируется на 

групповой работе как способе помочь студентам усвоить материал. При таком стиле 

обучения каждый ученик по очереди становится активным учеником, что позволяет им 

делиться своим собственным опытом и знаниями с остальным классом. 

Обучение, основанное на деятельности 

Этот метод включает в себя разбиение больших концепций на маленькие кусочки, 

которые можно легко запомнить и применить в реальных жизненных ситуациях. 

Используя практические занятия, преподаватели ESL надеются вовлечь студентов в 

процесс обучения и помочь им сохранить усвоенную информацию. 

Конструктивистский метод 

Этот метод основан на идее, что учащиеся лучше всего учатся, когда они активно 

участвуют в изучении материалов. При таком типе преподавания студентам 

предоставляется свобода самостоятельно изучать новый материал, что помогает им 

лучше его понять. 

Обучение коммуникативного языка (CLT) 

Этот метод фокусируется на развитии беглого владения иностранным языком с 

использованием реальной коммуникативной деятельности. Вовлекая студентов в 

аутентичные беседы, CLT помогает им улучшить свое понимание и разговорные 

навыки. 

Общая физическая реакция (TPR) 

Этот тип обучения предполагает использование физической активности для того, 

чтобы помочь учащимся усваивать и запоминать информацию. Считается, что TPR, 

вовлекая студентов в активную учебную деятельность, которая является одновременно 

увлекательной и физически сложной, является более эффективным, чем другие методы, 

когда дело доходит до сохранения информации. 

Эклектичный метод 

Этот метод обучения представляет собой комбинацию нескольких других методов 

и может быть использован для наилучшего удовлетворения потребностей отдельных 

учащихся. Учителям доступно множество методов обучения, и важно, чтобы они 

использовали тот, который будет наиболее эффективным для их конкретной ситуации и 

учащихся. Свобода самостоятельно изучать новый материал, которая помогает им 

лучше его понимать, является важным фактором при выборе такого метода обучения. 

Все перечисленные методики преподавания английского языка являются 

коммуникативно ориентированными. Но несмотря на это можно обнаружить, что при 

методике преподавания английского языка как иностранного/второго языка возникают 

проблемы преподавания английского языка в странах, не являющихся носителями 

английского языка. С этой проблемой сталкиваются все не англоязычные страны. 
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В работах японских исследователей такого рода проблемы были разделены на три 

основные проблемы, на которые указывают результаты исследования; это учебные 

материалы, которые не удовлетворяют потребностям учащихся, слишком большой 

размер класса и школьная среда, а также низкая мотивация учащихся [6, 118]. Добавим 

также, что в таких странах лингистические требования преподавателям также важны. 

Фаез и Валео обозначили, что «быть учителем английского языка сложно. Это 

означает, что учитель должен обладать знаниями английского языка и надлежащим 

способом передачи этих знаний» [7, 469].  

Также при методике «обучение коммуникативного языка» существенным образом 

встречаются барьеры, с которыми сталкивается учитель при обучении разговорной 

речи молодых учеников, – это немотивированные ученики, нехватка словарного запаса 

и неправильное произношение. По наблюдениям зарубежных практик, исследователи 

Фадилах, Нурени отметили: «Сталкиваясь с сопротивляющимися студентами, 

преподаватель старался не сосредотачиваться на учениках, пока шло занятие, он 

наблюдал за классом, чтобы понять, почему это конкретное занятие может сорваться. 

Преподаватель играл свою роль подсказчика, когда студенты сталкивались с 

некоторыми трудностями в произнесении слов и составлении предложений, а также в 

качестве ресурса, предоставляя видео, песни, картинки» [8, 31].  

Вместе с тем, в зарубежных практиках преподавания для определения 

лексического минимума не носителя языка используется ассоциативный эксперимент в 

виде тестирования учащихся, который является общераспространенным также и в 

российской системе образования.  

Словарный ассоциативный тест был впервые разработан сэром Фрэнсисом 

Гальтоном, а затем усовершенствован Вильгельмом Вундтом ближе к концу XIX века. 

Первоначально он использовался как психологический инструмент для изучения 

подсознания, а затем использовался психолингвистами для изучения ментального 

лексикона. Существуют различные варианты тестов на ассоциацию слов, но основной 

принцип остается тем же: испытуемому предъявляются слова-стимулы (устно или 

письменно), и его просят ответить первым словом или словосочетаниями, которые 

приходят на ум. Считается, что полученная в результате словесная ассоциация 

отражает то, как слова хранятся и связаны в ментальном лексиконе. 

Результаты словарного ассоциативного теста показывают, насколько высоко 

организован ментальный лексикон. Это имеет важные последствия для преподавания 

языка: слова осмысленно связаны в ментальном лексиконе и поэтому должны 

преподаваться аналогичным образом. Модель глубины знания отдельных слов Уолтера 

утверждает, что семантические связи становятся сильнее и превосходят фонетические 

по мере того, как увеличивается понимание отдельных слов (2001). 

Тогда становится очевидным, что простого объяснения студентам значения новых 

слов недостаточно для полного включения их в ментальный лексикон. После того, как 

студенты выполнили задание на ассоциацию слов и анкету, можно провести дискуссию 

об изучении новых слов и объяснить цель исследования.  

Лингвист Д. Пеппард утверждает, что после проведения ассоциативного теста и 

обсуждения он предложил студентам вести «словарный журнал», в который они могли 

бы записывать новые слова и все связи, которые они могут придумать: часть речи; 

правописание, слоги и ударение; слова со сходными значениями; противоположности; 

категории, к которым принадлежат слова; слова, которые обычно связаны с слово и 

личный опыт и т.д. [9, 24]. После этого, он сделал вывод, что теория Вольтера о том, 

что низкочастотные слова вызывают сходные реакции как у учащихся L2, так и у 
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носителей языка, подтверждается. Энциклопедические знания также оказывают 

большое влияние на определенные слова, которые по самой своей природе будут 

варьироваться от человека к человеку. Общие результаты, по-видимому, 

свидетельствуют о том, что попытки классифицировать и прогнозировать результаты 

ассоциации слов на основе класса слов и уровня языка участников недостаточны; 

специфика отдельных слов, вероятно, оказывает более сильное влияние.  

Заключение, выводы. Таким образом, можно прийти к общему выводу, что 

английский распространился и приобрел статус глобального языка. Понимание 

важности преподавателем правильного подхода, метода и техники, поможет справиться 

с серьезными ситуациями и повысить стандарты успеваемости. Анализируя методики 

преподавания английского языка в нашей стране, зарубежом, отмечаем, что в 

тенденции преобладает коммуникативный подход в преподавании, который имеет 

практическую значимость – улучшить коммуникативную компетенцию студентов, для 

которых английский является не родным языком. 
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Аңдатпа. Бұл мақалада бүкіл әлемде ағылшын тілін оқытуда қолданылатын ең 

көп таралған әдістер мен тәсілдерге педагогикалық және лингвистикалық талдау 

берілген. Білім беру ұйымдарында тілді оқытудың әртүрлі әдістерін қолдану тек білім 

беруді жақсартуға ғана емес, сонымен бірге адамдардың мүмкіндіктерін кеңейтуге, 

басқаруды күшейтуге және адам дамуы мақсатына жету жолындағы күш-жігерді 

күшейтуге мүмкіндік беретіні белгілі шындық. білім алу мүмкіндіктерінің жиынтығы. 

Соңғы тенденциялар, әдістемелер мен әзірлемелер жалпы білім беру секторының 

маңызды рөлін көрсетеді, оның білім беру үдерісін интернационалдандыруы, саннан 

гөрі сапаға баса назар аударуы, технологияларды ұлғайту, кәсіби таланттарға 

сұраныс және т.б. әдістері, сондай-ақ олардың кейбір артықшылықтары мен 

кемшіліктері ағылшын тілін шет тілі ретінде үйрену. Әлемде ағылшын тілін оқытуда 

инновациялық технологияларды пайдаланатын коммуникативті әдіс басым екені атап 

өтілді. Осылайша, іс жүзінде мұғалім оқу процесін бақылайды, мазмұны аудиторияға 

жеткізіледі, ал мұғалімнің фактілік білімге назар аударуға мүмкіндігі бар.  

Түйін сөздер: ағылшын тілі, ана тілінде сөйлемейтіндер, ассоциация 

эксперименті, оқыту әдістері, тіл үйрету. 
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 Summary.  This article presents a pedagogical and linguistic analysis of the most 

common methods and approaches that are used to teach English around the world. It is a 

well-known truth that the use of different methods of teaching language in educational 

institutions has the potential not only to improve education, but also to empower people, 

strengthen governance and strengthen efforts to achieve the goal of human development for a 

country with a range of educational opportunities. Recent trends, methodologies and 

developments reflect the vital role of the education sector as a whole with its 

internationalization of the educational process, emphasis on quality over quantity, increasing 

adoption of technology, demand for professional talent, etc. The authors analyze the 

characteristics of these methods, as well as some of their advantages and disadvantages for 

learning English as a foreign language. It is noted that in the world the most dominant 

method of teaching English is the communicative method using innovative technologies. Thus, 

in fact, the teacher controls the learning process, the content is brought to the audience, and 

the teacher has the opportunity to focus on factual knowledge.  

Key words: English, non-native speakers, association experiment, teaching methods, 

language teaching. 
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 (с учетом изменений в Требованиях к научным изданиям для включения их в 

Перечень изданий, рекомендуемых для публикации результатов научной деятельности-

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан  

от 30 апреля 2020 года № 170) 

Журнал «Статистика, учет и аудит» (в дальнейшем - Журнал) публикует 

оригинальные работы ученых и специалистов научно-исследовательских организаций, 

высших учебных заведений, организаций и административных структур Казахстана, а 

также иностранных авторов. В журнале публикуются оригинальные статьи по научным 

направлениям статистики, учета и аудита, микро и макроэкономические вопросы 

международной и отечественной экономики, финансов, информатики и педагогики. 

Также публикуются рецензии, хроники научной жизни и др. материалы, имеющие 

отношение к деятельности Учредителя журнала. Обязательными условиями для 

публикации являются: 
1.Соответствие публикуемых научных статей (в том числе обзоров) заявленной 

цели и тематическому направлению журнала. Научная статья - изложение собственных 

выводов и промежуточных или окончательных результатов научного исследования, 

экспериментальной или аналитической деятельности, содержащее авторские 

разработки, выводы, рекомендации ранее не опубликованные и обладающие новизной; 

или посвященное рассмотрению ранее опубликованных научных статей, связанных 

общей темой (систематический обзор). 
2.Структура научной статьи включает название, аннотацию, ключевые слова, 

основные положения, введение, материалы и методы, результаты, обсуждение, 

заключение, информацию о финансировании (при наличии), список литературы. В 

каждой оригинальной статье (за исключением социально-гуманитарного направления) 

обеспечивается воспроизводимость результатов исследования, описывается 

методология исследования с указанием происхождения оборудования и материалов, 

методов статистической обработки данных и других способов обеспечения 

воспроизводимости. Содержание других типов публикаций не превышает 10% (десять) 

от общего количества статей в номере. При этом автор или коллектив авторов вносят 

значительный вклад в концепцию, научный дизайн, исполнение или интерпретацию 

заявленного научного исследования и создание научной статьи. Наличие 

библиографической информации – заголовка статьи, аннотации, ключевых слов, 

информации об авторах на английском языке обязательно. 
2.1 В аннотации (аңдатпа, abstract) публикуемой статьи на языке статьи излагаются 

суть и использованные методы исследования, суммируются наиболее важные 

результаты и их значимость. Объем аннотации составляет не более 300 слов 

(минимальный объем-100 слов). 
2.2 Резюме (түйін, summary) на двух не на языке статьи (казахском, русском и 

английском) языках. Например, резюме и summary- это не переводы аңдатпа, а краткое 

изложение о статье на русском и английском языках (если статья написана на 

казахском) и рекомендуется их приводить после списка литературы. 
2.3 Ключевые слова (түйінді сөздер, key words) предназначены для поиска текста 

статьи и определения ее предметной области. Например, они приводятся после 

аннотации (если статья написана на русском) и двух резюме (түйін, summary). 

Ключевые слова должны обеспечить наиболее полное раскрытие содержания статьи. 
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2.4 Информация об авторах – имена (Фамилия И.О. авторов), аффилиации (полное 

название учреждения, которое представляет автор (авторы), название страны, и адреса 

всех авторов публикаций, в том числе с указанием основного автора-выделить 

звездочкой(*), e-mail (основного автора). 
3. Список литературы. Ссылки на источники в тексте статьи даются только в 

квадратных скобках (без цитирования [12], при цитировании или пересказе авторского 

текста [12, с. 29]). Используемая литература, указываемая в ссылках, дается в конце 

статьи пронумерованной и в порядке упоминания по авторам. Архивные материалы в 

список не включаются, ссылки на них помещаются в тексте в круглых скобках. При 

использовании в статье: источников законодательных, нормативно-правовых актов-

ссылки на них делать в тексте сразу же после них, а источников из электронных 

ресурсов или удаленного доступа (Интернета) в списке литературы приводится 

библиографическая запись источника и ссылка на сетевой ресурс с полным сетевым 

адресом в Интернете. Желательно указывать дату обращения к ресурсу. 

Список литературы предоставляется на языке оригинала и должен состоять не более 

чем из 20 наименований. 
3.1 Наличие транслитерированных списков литературы (используемых источников) 

к каждой статье. Существуют различные системы транслитераций. Предложение 

редакции  по транслитерации (вы имеете право найти другой способ):  
3.1. На данной странице Вы можете выполнить транслит - онлайн русских букв 

латиницей:  
Транслитерация с русского на английский онлайн 
https://lim-english.com/posts/transliteratsiya-s-russkogo-na-angliiskij/ 
4. Ответственность за содержание статей несут авторы. 
5. Этические принципы, которыми должен руководствоваться автор научной 

публикации. Представление статьи на рассмотрение в редакцию подразумевает, что она 

содержит полученные автором (коллективом авторов) новые научные результаты, 

которые ранее нигде не публиковались. Автор должен осознавать, что несет 

персональную ответственность за представляемый текст рукописи. Это предполагает 

соблюдение следующих принципов: 
5.1. Автор статьи гарантирует, что предоставляет редакции журнала достоверные 

результаты выполненной научной работы или исследования. Заведомо ложные или 

сфальсифицированные утверждения приравниваются к неэтичному поведению и 

являются неприемлемыми. 
5.2. В случае, если главный редактор журнала запрашивает у автора научной статьи 

ее исходные данные для рецензирования, автор, если это возможно, должен быть готов 

предоставить открытый доступ к таким данным; автор также берет на себя 

обязательство сохранять исходные материалы статьи в течение разумного периода, 

прошедшего после ее публикации. 
5.3. Автор гарантирует, что результаты исследования, изложенные в рукописи, 

представляют собой самостоятельную и оригинальную работу. В случае использования 

фрагментов чужих работ или заимствования утверждений других авторов, в статье 

должны быть оформлены соответствующие библиографические ссылки с обязательным 

указанием автора и первоисточника. Все статьи проходят обязательную проверку через 

систему «Антиплагиат». Все статьи проверяются на предмет обнаружения плагиата 

(оригинальность должна быть не менее 70%). Применяется лицензионная 

программа  АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ   Договор № 1065 от 29 декабря 2020 г.) Чрезмерные 

https://lim-english.com/posts/transliteratsiya-s-russkogo-na-angliiskij/
https://lim-english.com/posts/transliteratsiya-s-russkogo-na-angliiskij/
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заимствования, а также плагиат в любых формах, включая неоформленные цитаты, 

перефразирование или присвоение прав на результаты чужих исследований, являются 

неэтичными и неприемлемыми действиями. Статьи, представляющие собой 

компиляции из материалов, ранее опубликованных другими авторами, без их 

творческой переработки и собственного авторского осмысления, редакцией журнала к 

публикации не принимаются. 
5.4. Автор безусловно признает вклад всех лиц, так или иначе повлиявших на ход 

исследования или определивших характер представленной научной работы. В 

частности, в статье должны быть сделаны библиографические ссылки на отечественные 

и зарубежные публикации, которые имели значение при проведении исследования. 

Информация, полученная в частном порядке путем разговора, переписки или 

обсуждения с третьими лицами, не должна использоваться без получения открытого 

письменного разрешения от ее источника. Все источники должны быть раскрыты. Даже 

в том случае, если используемые в статье письменные или иллюстративные материалы 

получены от большого числа людей, автору статьи необходимо представить в 

редакцию все соответствующие разрешения на использование этих материалов. 
5.5. Автор гарантирует, что представленная в журнал рукопись статьи не находится 

на рассмотрении редакции другого научного журнала и не была ранее опубликована в 

другом журнале. Несоблюдение этого принципа расценивается как грубое нарушение 

этики публикаций и дает основание для снятия статьи с рецензирования. Текст статьи 

должен быть оригинальным, то есть публиковаться в представленном виде в 

периодическом печатном издании впервые. Если элементы рукописи ранее были 

опубликованы в другой статье, автор обязан сослаться на более раннюю работу и 

указать, в чем состоит существенное отличие новой работы от предыдущей. Дословное 

копирование собственных работ и их перефразирование неприемлемы, они могут быть 

использованы только как основа для новых выводов. 
5.6. Автор статьи гарантирует правильность списка соавторов. В числе соавторов 

должны быть указаны все лица, внесшие существенный интеллектуальный вклад в 

концепцию, структуру, а также в проведение или интерпретацию результатов 

представленной работы. Другим лицам, чье участие в представленной в журнал работе 

ограничилось некоторыми ее аспектами, должна быть выражена благодарность. Автор 

статьи должен также гарантировать, что все соавторы ознакомлены с окончательным 

вариантом статьи, одобрили его и согласны с ее представлением к публикации. Все 

указанные в статье соавторы несут совокупную ответственность за ее содержание. Если 

статья является мультидисциплинарной работой, соавторы могут также принимать на 

себя ответственность за свой личный вклад в работу, продолжая при этом нести 

коллективную ответственность за результат исследования в целом. Недопустимо 

указание в качестве соавторов статьи лиц, не принимавших участия в исследовании. 
5.7. В случае обнаружения существенных ошибок или неточностей в статье на 

этапе ее рассмотрения или после ее опубликования автор обязан незамедлительно 

уведомить об этом редакцию журнала и принять совместное решение о признании 

ошибки и/или ее исправлении в максимально короткие сроки. Если редакция узнает от 

третьего лица, что опубликованная работа содержит существенные ошибки, автор 

обязан незамедлительно исправить их либо предоставить редакции доказательства 

правильности ранее предоставленной им информации. 
5.8. Автор обязуется указывать в своих рукописях все источники финансирования 

работы, заявлять о возможных конфликтах интересов, которые могут повлиять на 
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результаты исследования, их интерпретацию, а также на суждения рецензентов. 

Потенциальные конфликты интересов должны быть раскрыты как можно раньше. 
6. Поступившие от авторов научные статьи проходят первичный контроль на 

комплектность и правильность оформления. Далее статья направляется на предмет 

обнаружения плагиата (оригинальность должна быть не менее 70%). Применяется 

лицензионная программа  АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ   Договор № 1065 от 29 декабря 2020 

г.), после чего, научные статьи, поступившие в редакцию, проходят обязательное 

слепое рецензирование порядок прохождения, которых описан в разделе 

Рецензирование.      
При отрицательном отзыве рецензентов редакция Журнала обязуется сообщать 

авторам все комментарии об их работе, сделанные рецензентами, если только они не 

содержат обидные или клеветнические замечания. 
7. В сведениях об авторах необходимо привести —  полные фамилии, имена, 

ученые степени, полное наименование организации, город, страна – на казахском, 

русском и английском языках для казахстанских авторов; на русском и на английском 

языках для авторов из стран СНГ и на английском языке для англоязычных авторов; 

контактный номер; написать еmail и ORCID ID каждого автора (при отсутствии 

данного кода следует зарегистрироваться  на сайте www.orcid.org). 
  
8. Редакция оставляет за собой право редакторской правки. 

Технические требования 

1. Общий объем статьи, включая аннотацию, ключевые слова, литературу, таблицы и 

рисунки не должен превышать 6-8 страниц. Исключение составляют заказные и 

обзорные статьи. 

2. Статьи должны быть оформлены в строгом соответствии шрифтом гарнитуры Times 

New Romen. 

Схематический пример оформления статьи 
 

МРНТИ 

УДК 339.74 DOI (Digital Object Identifier) хххххххххх 
По центру приводятся: Название статьи 

(Поля: сверху - 2 см., слева-3 см., справа -1,5 см. Шрифт полужирный. Кегль-14 пт, 

межстрочный интервал – одинарный.) 

 Фамилии и инициалы авторов (напр.И.В.Иванов, Ю.П.Крылов) 

 Полное название учреждения, которое представляе(ю)т автор(ы) с указанием города и 

страны, электронного адреса основного автора выделением надстрочной звездочкой. 
Если авторы из разных учреждений, то соответствие между автором и 

учреждением устанавливается надстрочными индексами, например: 
*И.В. Иванов 1, Ю.П. Крылов 2 

1Алматинская академия экономики и статистики,  Алматы, Казахстан 

2 Международная академия бизнеса,  Алматы, Казахстан 

e-mail: ivanov@mail.ru 
 Аннотация. 

 Ключевые слова. 

 Текст статьи: Поля: сверху, снизу - 2 см., слева - 3 см., справа -1,5 см. Шрифт 

Times  New Roman. Кегль-14 пт. Абзацный отступ-1,25 см., межстрочный интервал – 

одинарный). 

http://www.orcid.org/
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 Список литературы. Транслитерированный список литературы (References) 

 После списка литературы приводятся: 

Название статьи перед каждым резюме на двух не на языке статьи (казахском, русском 

и английском) языках. 

После каждого названия статьи приводятся см. выше (последовательно) пп. 2.4, 2.2, 2.3 

Руководства для авторов 

3. Таблицы и рисунки с названиями должны быть пронумерованы по порядку (если их 

несколько). Нумерация таблицы (Таблица 1.) должна быть расположена вверху слева 

выше названия таблицы через абзацный отступ. 

4. Рисунки, фотографии, таблицы должны быть четкими и контрастнымив формате jpg, 

иметь разрешение не менее 300 dpi, подрисуночные надписи к ним должны быть 

расположены ниже рисунка по центру. Цветные рисунки, диаграммы не допускаются. 

5. На рисунках должен быть минимум буквенных и цифровых обозначений, 

обязательно объясненных в статье или подрисуночных подписях. 
  
6. Необъясненные сокращения слов, имен, названий, кроме общепринятых, не 

допускаются. Аббревиатуры расшифровываются после первого появления в тексте, 

например: Организация по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР). 

7. Упомянутые в статьях единицы измерения должны соответствовать Международной 

системе единиц СИ. 

8. Математические формулы должны быть набраны в Microsoft Education (каждая 

формула - один объект). Нумеровать следует лишь те формулы, на которые имеются 

ссылки. 

9. Редакция не занимается литературной и стилистической обработкой статей. 

Материалы, статьи не возвращаются 
10. Авторам для рассмотрения статьи необходимо представить рукопись на 

сайт www.sua.aesa.kz, 
10.1. Электронную версию статьи направить на е-mail: zhurnal.aesa.99@mail.ru 
10.2.  Представить  сканированную копию  квитанцию об оплате за публикацию статьи 

и квитанцию об оплате за присвоение DOI (Digital Object Identifier) авторам,  (только 

после подтверждения редакцией Журнала статьи к опубликованию). 
 
ВНИМАНИЕ: DOI (Digital Object Identifier) присваивается регистрационным 

агентством International DOI Foundation (Интернэйшенел ДОИ Фаундэйшен). 
 

http://www.aesa.kz/
mailto:zhurnal.aesa.99@mail.ru

