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В настоящее время Казахстан активно продвигает политику трехъязычия в рамках 

законодательства и государственных программ. Изменяются подходы к подготовке 

кадров, формированию компетентной интеллектуальной личности, способной вести 

эффективную профессиональную деятельность в иноязычной среде. 

Основы полилингвальной компетентности будущих специалистов закладываются 

в системе непрерывного образования и позволяют в перспективе эффективно решать 

профессиональные задачи в условиях мультиязычной среды. В соответствии с этим 

одной из важных задач является изменение, прежде всего, управленческих, 

организационно-педагогических подходов к процессу внедрения трехъязычного 

образования. Инновационный менеджмент во многом определяет его качество. Кроме 

того, осмысление целостного педагогического процесса с позиций науки управления 

придает ему строгий научно обоснованный характер. 

А.А.Бисенбаева отмечает, что управление заслуженно считается фактором, 

определяющим уровень эффективности всякой социальной системы, так как 

обеспечивает единство, взаимосвязь и необходимую целенаправленность действий 

кооперирующихся индивидов, а значит, и непрерывно обновляемых задач и 

разрабатываемых ими целей [1]. 

Для целенаправленного и последовательного внедрения трехъязычного обучения 

должны быть реализованы функции инновационного менеджмента – 

прогнозирование, планирование, анализ внешней и внутренней среды, принятие 

решений, мотивация, контроль, а также следующие всеобщие принципы управления: 

- определение целей и задач управления; 

- разработка конкретных мероприятий по их достижению; 

- разделение задач на определенные виды операций; 

- распределение работ между исполнителями; 

- координация взаимодействия различных подразделений; 

- оптимизация процесса принятия решений; 

- совершенствование взаимоотношений, коммуникаций между сотрудниками;  

- поиск стимулов для мотивации деятельности, эффективных стилей руководства. 

В соответствии с этим для обеспечения качества трехъязычного образования 

необходимо: 

1. Определить и конкретизировать цели трехъязычного образования, с возможной 

точностью прогнозировать его будущие результаты. 

2. Систематически на всех этапах и уровнях образовательного процесса внедрения 

трехъязычного обучения поддерживать, обеспечивать неуклонное продвижение к 

поставленным целям, постоянно проверяя и корректируя всю совокупность 

образовательных процессов.  

3. Внести необходимые коррективы в процесс трехъязычного обучения 

(корректировка целей и задач в соответствии с изменяющимися требованиями 
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потребителей, внешних заказчиков на протяжении, как правило, длительного 

процесса обучения). 

4. Осуществлять постоянный реальный мониторинг качества трехъязычного 

образования, его соответствие поставленным целям, стандартам[2]. 

Наш университет определил для себя пути перехода к трехъязычному 

образованию через эффективный инновационный менеджмент. Для реализации и 

обеспечения управленческих функций были созданы системы управления, состоящие 

как из взаимосвязанных, так и относительно самостоятельных компонентов: 

человеческих, материальных, технических, информационных, нормативно-правовых 

и др. В вузе была образована рабочая группа по продвижению трехъязычного 

образования, разработаны Концепция, Положение о полиязычном образовании, 

утвержден План мероприятий по реализации Дорожной карты развития 

трехъязычного образования на 2015-2020 гг. Организации работы предшествовало 

проведение анкетирования преподавателей и студентов на предмет выявления их 

личностной позиции по внедрению в образовательный процесс трехъязычия. На 

основе мониторинга был определен круг проблем, требующих первостепенного 

решения. В их числе были названы следующие:  

1. Отсутствие единой концепции подготовки полиязычных специалистов на 

основе компетентностного подхода; 

2. Недостаточная изученность опыта зарубежных стран по внедрению 

полиязычного образования; 

3. Несоответствие действующих квалификационных требований и характеристик 

требованиям полиязычного специалиста. 

4. Неразработанность механизма оценки результативности труда полиязычного 

специалиста; 

5. Дефицит учебной и учебно-методической литературы на английском языке; 

6. Слабая языковая подготовка профессорско-преподавательского состава. 

7. Низкий уровень владения одним из языков выпускниками школ и студентами. 

На вопрос «Обеспечен ли Ваш вуз преподавателями для ведения занятий по 

базовым и профилирующим дисциплинам на английском языке?» 62,2% 

преподавателей ответили отрицательно, 13,04% затруднились ответить. 

Исходя из обозначенных проблем, в университете был разработан Пошаговый 

план действий, названы основные приоритеты в научно-методическом 

сопровождении трехъязычного образования. 

В первую очередь, была начата разработка методологической базы трехъязычного 

обучения: были определены языковые компетенции обучающихся и преподавателей, 

ведущих занятия на трех языках по базовым и профилирующим дисциплинам; 

пересмотрены рабочие учебные планы, каталоги элективных дисциплин, модульные 

образовательные программы. Внесены коррективы в учебно-методические 

комплексы, силлабусы и рабочие программы предметов, преподаваемых на 

английском языке.  

Другим важным направлением стала разработка учебников, учебно-методических 

пособий по различным дисциплинам. Это обусловлено тем, что в настоящее время 

педагогами используются, преимущественно, учебники зарубежных издательств 

«Longman», «McMillan», «Oxford University Press» и других. При всех 

многочисленных достоинствах данных учебников, они имеют один существенный 

недостаток – не соответствуют тематике и требованиям Государственных стандартов 

образования РК, не имеют казахстанского компонента. А это значит, возникает 
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потребность в создании собственных учебников. Именно поэтому преподавателями 

вуза разрабатываются: 

- учебники на английском языке («Экономическая, социальная и политическая 

география мира», «Основы компьютерного моделирования», «Электрохимические 

методы анализа», «Introduction to nuclear physics», «Nanotechnology and nanomaterials» 

и др.); 

- цифровыетолковые словари, в том числе, терминологические (по информатике, 

физике, химии, биологии и др.), свободный доступ к которым будет обеспечен через 

интернет. 

Обобщение опыта по проблемам трехъязычного образования осуществляется 

через участие преподавателей и обучающихся в различных конференциях, семинарах, 

коучингах, мастер-классах и тренингах. При активном участии кафедрырусской 

филологии, мировых языков и перевода совместно с Восточно-Казахстанским 

лингвистическим Центром проведен областной семинар «Эффективность 

коммуникативно-направленного обучения английскому языку». Организована работа 

постоянно действующего научно-методического семинара по вопросам внедрения 

трехъязычного образования.  

Со следующего учебного года вузом планируется читать на английском языке 

более 70 дисциплин бакалавриата и магистратуры. В связи с этим проблема 

количественного, а также качественного состава преподавателей, владеющих на 

должном уровне английским языком и способных преподавать, решается в вузе 

поэтапно и комплексно на основе специально разработанной программы подготовки 

трехъязычных специалистов, включающей 3 этапа. Результатом должна стать 

подготовка более 200 преподавателей, которые будут владеть английским языком на 

уровне как минимум В1-В2.  

Для того чтобы создать систему стимулов для преподавателей, побуждающих к 

повышению эффективности контроля качества лингвистического образования, в 

Положение о рейтинге ППС ВКГУ добавлены пункты о материальном 

вознаграждении преподавателей в зависимости от уровня владения английским 

языком, наличия сертификатов TOEFL, IELTS. 

На 2016-2017 учебный год вузом разработан учебный план на специальность 

5В011900 Иностранный язык: два иностранных языка. Обучение по вечерней 

формерекомендовано преподавателям вуза, ведущим неязыковые дисциплины, а 

также учителям средних школ, преподающим предметы «Физику», «Информатику», 

«Химию» и «Биологию», определенные Министерством образования и науки РК как 

дисциплины, которые в 2023 году будут читаться в школах на английском языке.  

В вузе начата работа по созданию полиязычных академических групп. Считаем, 

что результатом обучения в них должно стать достижение обучающимися такого 

уровня владения языками (казахским, русским, английским), который позволит 

обучающимся вместе с дипломом получать сертификаты международного образца 

IELTS и «Казтест». В связи с этим одна из важных задач - организовывать в течение 

учебного года непрерывную подготовку к сдаче международных сертификационных 

экзаменов по английскому языку студентами, магистрантами и преподавателями, а 

также уровневого экзамена по государственному языку.  

Ведется работа по налаживанию сотрудничества с различными организациями 

образования для совместного решения вопросов, связанных с продвижением 

трехъязычного обучения. В частности, заключены соглашения с университетами 

http://www.uchi.kz/forum/chto-legche-sdavat-toefl-ibt-ili-ielts
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ближнего и дальнего зарубежья, с Центром педагогического мастерства АОО 

«Назарбаев Интеллектуальные школы». 

Для студентов, обучающихся на неязыковых специальностях, проведена Летняя 

языковая школа. Программа обучения строилась на использовании интенсивных 

методик освоения английского языка. Преподаватели-тренеры использовали 

авторские программы обучения, организовывали прохождение процедур входного и 

итогового тестирования студентов, обеспечивали использование современных 

технологий обучения. Оценка деятельности преподавателя осуществлялась через 

анкетирование. Студенты 4 курса специальностей «Иностранный язык: два 

иностранных языка», «Переводческое дело» выступали в качестве тьюторов и 

кураторов групп. Летняя языковая школа – это не только одна из форм полиязычной 

подготовки студентов, но и реальное воплощение идей студенто-ориентированного 

обучения. 

Дальнейшими мерами по реализации трехъязычного образования в ВКГУ им. 

С. Аманжолова являются: 

В области организации учебного процесса:  

1. Внедрение различных технологий обучения в рамках трехъязычного 

образования: blendedlearning, уровневого обучения языкам на основе CEFR – 

международного стандарта обучения языкам, их преподавания и системы оценок; 

методики предметно-языкового интегрированного обучения CLIL и др. 

2. Проведение работы по получению сертификатов КАЗТЕСТ, IELTS 

обучающимися и ППС. 

3. Организация работы научно-образовательного центра международных 

языковых программ «Полиязычие», который будет заниматься подготовкой 

преподавателей с правом преподавания на английском языке, инициировать 

мероприятия по продвижению трехъязычного образования и др. 

В области методического обеспечения: 

1. Организация методических семинаров-тренингов: «Профессиональная 

подготовка студентов на иностранном языке: методическая готовность 

преподавателей»; «Электронные образовательные ресурсы в формировании 

профессиональной иноязычной компетентности будущих педагогов», декады 

«Трехъязычие - формула успеха». 

2. Подготовка и издание учебно-методических пособий для студентов по 

дисциплинам, преподаваемым на английском языке. 

3. Внедрение авторских программ, интегрированных курсов трехъязычного 

обучения на базе нового образовательного стандарта, которые могут быть 

использованы в различных образовательных учреждениях. 

В области международного сотрудничества: 

1. Рзвитие международного сотрудничества с представителями России, 

Малайзии, Китая и др. стран, реализующих программы полиязычного образования и 

работающих в условиях полингвальной среды. Заключить протоколы о намерениях и 

договоры о сотрудничестве с заинтересованными представителями. 

2. Разработать международный проект по реализации трехъязычного образования 

путем привлечения международных экспертов в области образования. 

 

Литература: 

1. Бисенбаева А.А. Сущность управленческой деятельности // Менеджмент в 

образовании. - 2003. - № 2. - С. 26-31. 
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2. Алметов Н.Ш., Абдукаримова К.А. Инновационный педагогический 

менеджмент полиязычного образования в школе. 
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The system of education in Kazakhstan currently undergoes a broad reform covering 

many aspects of education that include issues related to the content of contemporary 

education and the issues of organizational character.  

Continuous change and emergence of innovations is also a characteristic of the global 

education system. At present, the global education system reinforced two trends: rapid 

development of information and communication technology education (e-learning, smart 

training, etc.) The education reforms carried out by developed countries can be divided into 

four main blocks: (1) education system management, (2) duration of training (3)  content of 

education its quality and (4) development of vocational education system 

Analysis of educational policies of Kazakhstan shows that its main directions are 

aligned with the global trend. The main challenges of education in Kazakhstan are defined 

as follows: 

- Transition to using digital technologies in education;  

- Training of qualified specialists; 

- Developing in students the sense of national identity and bringing up citizens of the 

country; 

- Development of a multilateral personality in students; 

- Transition to 12-year school education;  

- Introduction of a trilingual education system. 

Why do we need a trilingual education? There is a category of the so-called "concerned 

citizens" who ring the alarm bells about the transition to the trilingual education. This alarm 

is caused by fears of narrowing the scope of use of the Kazakh language, weakening of its 

role in the field of natural sciences, etc. But  these "concerned citizens" fail to consider that 

knowledge of only one language considerably limits   access to the latest data in the field of 

IT-technology, engineering, biomedicine, cybernetics, that are so important for the 

development of the country.  

With regard to the English language, not every Kazakhstani family can afford to teach a 

child to use the services of private tutors, language courses, developing language schools. 

And the introduction of trilingualism in schools open to every child access to learning 

English. 

The evidence is that the English-language information on a global scale is greater than 

the data in German, Spanish, Chinese and any other language To keep up with the latest 

innovations and developments one must be proficient in English. Meanwhile, according to 

data of international education center ―Education First‖, Kazakhstan takes the 54th place 

(out of 63 countries) in the international ranking on the index of English proficiency 

http://group-global.org/ru/publication/32732-innovacionnyy-pedagogicheskiy-menedzhment-poliyazychnogo-obrazovaniya-v-shkole
http://group-global.org/ru/publication/32732-innovacionnyy-pedagogicheskiy-menedzhment-poliyazychnogo-obrazovaniya-v-shkole
mailto:ynovitskaya@gmail.com
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(«Education First»). To fix this problem and to increase public access to the world's 

information, the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan set a 

course for trilingual education. 

Any innovation and any change in the habitual operation style requires much effort and 

skill, that is why it is important to study existing theories of change management and 

existing experience in implementation of similar endeavors. 

Change management is currently one of the most popular business management 

technologies; it is often called the most difficult management skill. This becomes especially 

true in the context of the modern business, where deep continuous change is very important 

to ensure that the organization or system can adapt to changing requirements of the market 

and the global economic situation. [1] The main concept  in managing change is the idea 

that all the changes in the organization does not only affect the primary and secondary 

processes, but also the staff. The concept assumes that it is possible to create a replicable 

model of successful changes, and that there are specific processes and tools that allow you 

to implement change effectively [2].  

Effective change management can provide complex systems (and education is certainly 

a complex system) with the following competitive advantages:  

1. Development of a single organizational approach to change, which implies the 

establishment of all the processes, the use of the necessary tools, the formation of a unified 

system of goals.  

2. Reducing resistance to change, which results in avoidance of performance 

degradation and conflict.  

3. Consistency and stability of changes, accelerated learning, ability to continuously 

improve the process of implementing change and develop strategies of organizational 

development.  

According to the type of change, there are two fundamentally different approaches to 

management. The first one is a revolutionary approach of radical change processes, calling 

into question the existing methods and foundations, thereby achieving an optimal state of 

affairs. This approach is called reengineering. The second approach is evolutionary change 

that occurs within the framework of organizational development. The approach is based on 

the systemic upgrading aimed at improving the efficiency of the organization or system 

through a change in the prevailing norms and values. Implementation of evolutionary 

development is based on a modification of the structures and processes underlying the 

activity of the organization. [3].  

There are the multiple theories descriving the process of change. Here are some of the 

most frequently used:  

1. "Theory O" -  From the point of view of this theory of organization is an evolving 

system that can be taught. The changes are aimed at the development of organizational 

competencies and capabilities. The approach focuses on the behavioral aspects of the 

organization and the bottom-up changes. The most likely use of this theory in the absence of 

urgent issues requiring immediate action, which doesn‘t seem to be the case in the system of 

education in Kazakhstan. 

2. "Theory E". This approach involves changes affecting the structure of the 

organization, which provides the main thrust of economic performance. The main aspect of 

the theory is the implementation of leadership from top to bottom and is applicable in cases 

where a decision must be taken immediately. 

The opposite is the feed-forward control, which allows to develop an action plan for the 

projected change in the future. Related Articles: Methodological approaches to strategic 
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management in addition to the restaurant business approach to change management in the 

high-tech enterprises it is advisable to use a different model.  

3. Kurt Lewin change model. Kurt Lewin identified three stages of change management: 

"Unfreezing", "Changing" and "Refreezing". ―Unfreezing‖ stage involves recognition of the 

need, determination of the driving forces and the determination of the final result of 

changes. The ―Change‖ phase is the introduction of changes and ―Freezing‖ stage is the one 

that allows you assimilating the changes and stabilizing the situation.[4] This concept is 

fundamental to the management of change, and to form a basic understanding of the process 

of change.  

4. "Force field" Change Model. This model is based on the analysis of the factors 

(forces) that may contribute to changes or to slow them. It is assumed that under all 

conditions there are two groups of forces: drivers and constraints, and these forces are 

possible within the organization, for example, the behavior of people, resources, and outside 

of it - in the processes that occur in the country [5].  

3. ADKAR Model. ADKAR (abbreviation from Awareness, Desire, Knowledge, 

Ability, Reinforcement) is a model of changes consisting of five consecutive steps: (1) 

Awareness of the need for change. This stage involves understanding of the need for 

chsange .(2) The desire and willingness to change. This is when the decision related to the 

support of certain changes is made that can only be achieved in the case of understanding 

their necessity. (3) Knowledge of how to change. This stage involves realizing what exactly 

is to be changed and how, what skills and what type of expertise is required to implement 

the change successfully. (4) The ability to implement changes. This stage involves 

demonstrating the applicability and attractiveness of the changes, as well as determining the 

barriers that may prevent changes. (5) Providing support for the changes and making 

changes sustainable.[6]  

The sphere of change management due to its extreme complexity and relevance has 

been widely researched by western and Russian scientists. Some of the recent publications 

on the topic include ―Change management‖ by Cameron and Green (2006), ―Business 

process re-engineering‖ by Hammer and Champy (2006), ―The heart of change‖: real life 

stories of how people change their organizations by Kotter and Cohen (2012), ―The 

innovator‘s dillema‖ by Christensen (2012), ―Revealing the secrets of effective change‖ by 

Tsarenko (2010), ―Cange management‖ by Gerassimov (2011). The only problem is that all 

these books describe the approaches to change in organizations with tight management 

coupling, while education is a system with loose coupling and one can never know for sure 

how exactly the system will react to introduction of certain innovations. Thus, we consider 

it a critical gap in current research.  

The list of countries in which there are two or more official languages used in different 

spheres of activity, including education, is quite lengthy. Among European countries we can 

mention Austria (which uses Croatian and Slavonic languages in administration and 

education), Belorussia , Belgium, Bosnia and Herzegovina, Great Britain(weher besides 

English, Scottish and Welsh  are also extensively used), Basque country, which is one of the 

widely known examples of trilingual education, Cyprus (Greek and Turkish), Latvia, Malta , 

Russia, where in many administrative and territorial areas a local language is used on an 

equal foot with Russian, France, Italy, Spain., Estonia. Among Asian countries with 

muliligual population and, thus, more than one official or administrative language we can 

mention Israel, India, Kazakhstan, China, Singapore , Malaysia, the Philippines. On the 

American continent, these are Canada, Brazil, Puerto Rico, Mexico, the United States and 

others.  
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Despite this, еhe situation with describing implementation of multilingual education in 

the countries across the globe is even worse – research in this area is limited, scarce and 

insufficiently described. Most of the publications in bilingual education are related to the 

content and methodology of using non-native language as the language of instruction. There 

are no well  researched and described models of transition to multilingual education, which 

makes research in this field even more relevant.  

As a conclusion there are several points that need to be mentioned: 

- transition to a trilingual education is an urgent need and a condition of successful 

development of a country; 

- successful transition to trilingual system of education requires study and acquisition 

of change management skills;  

- the process of implementing trilingual education in Kazakhstan is still in the stage of 

―Defreezing‖ according to the change model by Kurt Lewin; 

- as in any type of change management much work should be done to overcome 

resistance, implement change and make it sustainable; 

- research in managing change in education is limited and research in the sphere of 

introducing multilingual education is next to non-existent.   

 

Refernces: 

1. Guniar F., Kelly D. preobrazovanie organizatsii [Reforming the organization]. — 

М.: Delo, 2000. 

2. Tashlykova, Y.V., Cheremnykh D.N. Podkhody I modeli k upravleniyu 

izmeneniyami [Change management models and approaches] -  М.: Delo, 2011. 

3. Shirokova G.V. Teoriya O I teoriya E kak strategiya organizatsionnykh izmeneniy 

[Theory O and Theory E as a strategy of organizational change]. Molodoiuchennyy. Issue 

1, 2014, p.432-435. Retrievedfrom http://www.mevriz.ru/articles/2005/1/3521.html 

4. Vez,  José Manuel.  Multilingual Education in Europe: Policy Developments Atrium 

Linguarum Observatory, Institute of Education Sciences, University of Santiago de 

Compostela, 2006. 

5. Kotter, J., Cohen , S. The Heart of Change: Real-Life Stories of How People Change 

Their Organizations, Harvard Business School Press, 2012. 

6. Change Management Toolkit: Using Prosci's ADKAR Model for Managing the 

People Side of Change. Prosci, 2008. 

 

UDC 159.922.4  

THE IMPACT OF LINGUISTIC COMPETENCE  

IN THE FORMATION OF ETHNIC IDENTITY 

 

Z.M. Akanova, R.Zh. Tyulyupergeneva 

 

S. Amanzholov East Kazakhstan State University, Ust-Kamenogorsk, 

svetaya_80@mail.ru,  raushan_2006 @mail.ru 

 

National differences became brighter as stand on the ideological and as at the household 

level. This is particularly reflected to the relationship of people. The titular ethnic group has 

different language competences (when Kazakh language is a dominant one, when Russian 

language is a dominant one, and when both languages are dominant). Undoubtedly, 

language - is one of the most important components of an ethnic identity, acts as the carrier 

http://www.mevriz.ru/articles/2005/1/3521.html
mailto:svetaya_80@mail.ru
mailto:kurash1983@mail.ru
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which provides a wide set of symbols of the unity of the members of an ethnic group, their 

similarities with each other and differences from the others. Language of an ethnic group - 

is the main factor of ethnic differentiation and ethnic integration, which affects on the 

formation and functioning of an ethnic identity.  

Occurs a contradictory process of interaction between the carriers of Kazakh language 

and those who don't know Kazakh language fully (intra ethnic, linguistic differentiation), it 

affects on the changes in the ethnic self-consciousness. Based on the above-mentioned 

problem the purpose of the empirical research was to identify the role of language 

proficiency and learning the language as a factor of ethnic identity. During the research 

were determined the following hypotheses: The level of language competence affects on the 

formation and functioning of the ethnic identity of the Kazakh youth studying in a 

multicultural society of the Republic of Kazakhstan; 

Were put forward specific hypotheses: 

1) a high competence in the Kazakh language defines a strong identification with its 

own group only; 

2) A high competence in the ethnic language and in the "foreign" language (language of 

interethnic communication) promotes the formation of bicultural competence and positive 

ethnic identity; 

3) A high competence in the Russian language promotes the formation of a marginal 

ethnic identity. 

We stopped at the following methods - modified and extended questionnaires of 

Romanova, the questionnaire consists of the following units: 

General information - containing socio-demographic info about gender, age, place of 

birth, place of residence before entering the university, as well as the type of school (with 

Russian, Kazakh language, or mixed type). 

Unit 1 - "Information about the research of language importance and language attitude" 

has 9 questions containing information about the features of the Kazakh language, which 

language is preferred in a family to communicate, after school with friends, personal level 

of knowing Kazakh language and the level of other people, a desire to learn Kazakh 

language deeply, language similarities and et. 

Unite 2 - "Information about ethno consolidating and ethno differentiating factors (about 

national characteristics)" has 3 questions. What factor should be the main in determining a 

person's nationality, what is the first difference between the representatives of different 

nationalities, and what is the thing which makes the testee person to feel closer with the 

representatives of his nationality. 

Unit 3 - "information about national interests, traditions, customs" has 5 questions, 

which reflect the individual components of the cultural traditions and characteristics, which 

kind of literature they prefer to read, style of art, family and marriage ceremonies and 

others. 

Unit 4 - "information about values" consists of two tasks. The testee people has to name 

the values, implementation of which, in their opinion promotes happiness. In addition, the 

scale has a evaluation of a typical representative of the Kazakh nationality and a typical 

representative of Russian nationality.The estimation was performed by a 5-point scale, 

where 5 -  maximum quality is expressed, 4 - quality is more pronounced, 3 - quality is 

expressed in the middle degree, 2 - quality is less pronounced, 1 - quality is weak and 0 - 

quality is not consistent. 

Another method which was used was taken from the questionnaire of O.L. Romanova. 

Through this questionnaire we investigated ethnic identity.The work of the author was 
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based on the possibility of allocating the structure of ethnic identity of two components: 

cognitive (self-identification through the understanding of the features of their own ethnic 

group, which is manifested, particularly in auto stereotypes), affective (a place and 

importance for a person's membership in a given ethnic group). 

The questionnaire consists of three sets of questions: 

- Aimed to identify the sense of belonging to their ethnic group; 

- Aimed at assessing the extent how important nationality is for the testee person. 

- To clarify the respondents' opinions about the relationship between the ethnic majority 

and the minority. 

In the questionnaire were included statements concerning the language which 

respondents use. 

It should be noted that all diagnostic tests have been adapted on the Kazakh-language 

sample. 

For the statistical analysis we chose nonparametric test: Spearman's correlation 

coefficient.The confidence assessment was determined by comparison it with the theoretical 

calculations for the appropriate number of degrees of freedom. 

In the study participated students of the VKGU University of different faculties such as 

economic, speech pathology, psychology, international relations. 70 respondents were 

representatives of the Kazakh nationality, who were studying on the Russian language, other 

73 respondents also were representatives of the Kazakh nationality, but with Kazakh 

language of studying. 

During the determining the linguistic competence of the respondents in the first phase of 

the study identified three levels of knowing the Kazakh and Russian languages. 

The first group of respondents amounted of people for whom Kazakh is a dominant 

language, competence in Russian - at the level of understanding and everyday 

communication; The second group of respondents knew two languages equally at the social 

and adequate communication level; for the third group of respondents Russian is the 

dominant language but they knew Kazakh at the level of understanding and everyday 

communication. The majority of the first group are people from rural areas, the majority of 

the second group are people who live in urban areas, the third group of respondents are 

people who live exclusively in cities. Competence in Kazakh and Russian languages are 

closely related with their real using. Were identified some situational determinants, 

including the choice of language of communication: situation, the purpose and the format of 

the conversation, as well as the characteristics of the respondents - ethnicity, family or 

friendship.  

1) A high competence in Kazakh language defines a strong identification with its own 

group only. 

Young people, representatives of the Kazakh ethnic with Kazakh language of studying, 

are more competent in the Kazakh language, treat it as a native language and think in 

Kazakh, prefer to communicate and interact with other people in their native language, have 

a positive attitude towards this language.After classes, in the family or with friends, they 

prefer to communicate in Kazakh. And they wanted us to question them in Kazakh.In 

addition, they prefer homogeneous marriage, marriage without mixing with other 

nationalities.Relatively existing stereotypes of language competence, it has been determined 

that in terms of Kazakh students studying in the Kazakh language, in general Kazakhs living 

in Kazakhstan should know and be able to communicate in Kazakh language, at the same 

time, they already have the language competence in Russian for a necessary socialization 

level. Regarding this stereotype the self attitude of Kazakh nationality is identical - they also 
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consider themselves to be competent enough in this area and they able to communicate in 

Russian pretty good.All the respondents in this group believe that their native language is 

Kazakh and, consequently, most of them prefer to think in this language.In their opinion 

forgetting own language, culture and customs, are the main factors of  differentiating among 

a nation, they say that every person should know his native language, culture and 

history.Value of good career and prestigious job are important components of a happy life 

for all the respondents.At the same time, a family values also play a big role in their 

life.Auto stereotypes of Kazakh nationality students who study in their mother tongue close 

to the stereotype of the "typical Kazakh" this image is more complete and characterized 

from all sides, as positive. 

2. A high competence in the ethnic and in the "foreign" language (language of 

interethnic communication) promotes the formation of bicultural competence and positive 

ethnic identity; 

For the Kazakh students studying in Russian, language competence is weakly expressed 

- half of the respondents can understand, even to speak a little bit, but some of them 

completely don't know how to speak Kazakh. With their friends, family or relatives they 

prefer to speak in Russian then in Kazakh, or there no such alternative to speak in Kazakh at 

all, and they use only the Russian language to establish communication contacts. For the 

representatives of Kazakh youth, for whom the studying process in high school occurs in 

Russian, mostly characterized by the absence or insufficient level of language proficiency in 

the Kazakh language, at the same time, they possess a high level of Russian language. And 

they prefer to think in Russian. With friends, relatives or unknown people they prefer to 

communicate in Russian. But in the future, they would like to improve their knowledge of 

Kazakh language, because they think that Kazakh is their native language not Russian, even 

though there were found some respondents who consider their native language is Russian, 

some of the respondents couldn't give answer on this point. For representatives of the 

Kazakh nationality studying in Russian, a person's nationality is determined by the 

nationality of his father and the language they use at home.In the representatives opinion: 

national language, culture, religion and customs are the ethno differentiating features which 

make differences among different nationalities, ethno consolidating factors with 

representatives of Kazakh nationality they name common history, language, culture and 

religion.Kazakh students who study in Russian don't keep Kazakh traditions strictly, but still 

feel the need to pay attention to the popularization of the Kazakh history and culture. 

For a happy life they name next values: a good job with perspective career and  a 

financially secure life.We didn't find any bright differences between the typical "Kazakh" 

representative or the typical "Russian" representative among them. They feel themselves 

pretty comfortable  with Kazakhs as well as with Russians.Representatives of the Kazakh 

nationality who are studying in Russian, almost equally identify themselves with Kazakhs 

as well as with Russians. 

3. A high competence in Russian language contributes to the formation of a marginal 

ethnic identity.During the research has been allocated a marginal group of students - (12% 

of 17% students studying in Russian) students of Kazakh nationality, who defined 

themselves by five parameters as aren't competent at Kazakh language, also they don't 

prefer to think or speak in Kazakh, and do not consider Kazakh language as their native 

language. 

Respondents of the third group say that the nationality is determined by the nationality 

of the father, and the language spoken in the family. The respondents name national 

language and religion the main differentiating features with other nationalities. Ethno 
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consolidating features in their opinion  are national customs, common history and family 

ties. 

Representatives of the Kazakh nationality with Kazakh language of studying more 

committed to their nationality than Kazakhs with Russian language of studying. As for the 

Kazakhs incompetent in the Kazakh language and Kazakh of the third group whose we 

attributed to the group of marginals, for them practically erased the boundaries of 

homogeneity of their ethnic group, they are very loyal to the manifestations of national 

traditions and customs. 

For the marginal group of representatives of the Kazakh nationality big role plays a 

financially secure life and take a worthy place in society. Autostereotype of Kazakh students 

of marginal group is close to the stereotype of the "typical Russian", while the image of "a 

typical representative of the Kazakh nationality" represented with negative characteristics. 

All this shows the emotional, subjective importance for the representatives of Kazakh 

nationality with Kazakh language of studying, strong links with their ethnic group. 

Accordingly, the cognitive component of identity is more positive for the Kazakh 

students with Kazakh language of studying, and which may appear in the auto stereotypes. 

Behavioral component of the representatives of Kazakh nationality with Kazakh language 

of studying is more positively expressed in interethnic contacts. Thereby, the representatives 

of Kazakh nationality with Kazakh language of studying are more committed to their ethnic 

group than the Kazakhs with Russian language of studying. As for the Kazakhs incompetent 

in Kazakh language and Kazakhs of the marginal group, for them almost erased the 

boundaries of homogeneity with their ethnic group, they are very loyal to the manifestations 

of national traditions and customs. 

Thus we have proved the main hypothesis that the level of language competence affects 

on the formation and functioning of the ethnic consciousness of students studying in a 

multicultural society of the Republic of Kazakhstan; 

Kazakhs in the present situation are in majority, so knowing Russian language is not a 

risk of losing their own language, culture or a risk of assimilation for them. Therefore, 

bilingualism in multinational Kazakhstan is not just a transitional stage of introduction of 

the Kazakh language in daily life, but also maintains peace among interethnic relationships. 

The dissertational research represents a scientific interest: it gives the psychological 

science new information, detects broad prospects for further ethno-psychological researches 

on problems of ethnic consciousness, identity, language competence, marginality, and the 

whole ethno-cultural development in Kazakhstan. 
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АҒЫЛШЫН ТІЛІНІҢ ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ҒЫЛЫМЫН  

МЕҢГЕРУДЕГІ ОРНЫ МЕН РӨЛІ 

 

Нұршат Нұардже, Ph.D. 

 

Техас техникалық университеті химиялық инжиниринг департаментінің доценті 

 

Құрметті «Үштілділік білім беру: ұлттық басымдылықтар және халықаралық 

тәжірибе» конференциясының қонақтары, конференцияға қатысушылар! Мен бүгінгі 

таңда ӛзекті болып отырған үш тұғырлы тілді дамытудың ӛзекті мәселелеріне 

арналған конференция жұмысына сәттілік тілеймін!  

Осы орайда «Жаратылыстану ғылымындағы ағылшын тілінің жаратылыстану 

ғылымын меңгерудегі орны мен рӛлі» атты баяндамамды бастамас бұрын 

С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетіне дәріс оқуға 

шақырғандарыңызға үлкен алғысымды білдіргім келеді. Білім мен ғылымда шекара 

жоқ. Ғылым бәрімізге ортақ, болашақта Техас технологиялық университеті мен 

Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті арасында үлкен ынтымақтастық 

нығайып, жұмысымыз одан ары жалғасады деген деген сенімдемін.  

Әлемдік мәртебеге ие ағылшын тілінде қазір миллиардтаған адам сӛйлеседі. 

Ағылшын тілі бірлескен мемлекеттер ұйымындағы 6 жұмыс тілінің біреуі. Сондықтан 

да, халықаралық деңгейдегі конференциялар, жиналыстар, дӛңгелек үстелдер 

ағылшын тілінде ӛткізіледі. Ағылшын тілі Ұлыбритания, АҚШ, Австралия, Канада 

қатарлы кӛптеген дамыған елдердің мемлекеттік тілі болып саналады. Мен бүгінгі 

баяндамамда қазақ тілімен қоса ағылшын тілін білудің маңыздылығы мен 

артықшылығын, қазақ ғылымына тигізер үлесін салыстырмалы түрде қысқаша 

баяндап ӛтпекпін.  

Ағылшын тілінің тек жаратылыстану ғылымы ғана емес, жалпы ғылым саласында 

алар орны ерекше.  

1. Қазақстанда жарық кӛретін ірі ғылыми журналдар дүниежүзілік рейтингте 

танымалдылыққа ие болу үшін қазақ және ағылшын – 2 тілде шыққаны дұрыс деп 

ойлаймын. Америкада жарық кӛретін «Scienc» және Англияда жарық кӛретін үздік 

журнал «Nature»-ның импакт-факторы – 30-дан жоғары, қазіргі таңда кӛптеген 

дамыған елдер ӛз журналдарының импакт-факторын жоғарылату үшін, ағылшын 

және ӛз ана тілінде шығарады. Мысалы германияның ғылыми журналы неміс және 

ағылшын тілінде жарық кӛретіндіктен, оның импакт-факторы – 13. Осы 

журналдардың екі тілде қатар шығуы журналдың рейтингін кӛтеріп қана қоймай, 

ғылым саласындағы жаңа бағыттармен ӛзара еркін танысуға кӛмегі тиеді. Айта берсек 

бұндай мысалдар ӛте кӛп. Яғни, Жапонияда шығатын журналы да Жапон және 

ағылшын тілінде жарық кӛретіндіктен, танымалдылыққа ие. Қытай, Ресей елдерінде 

де осындай ғылыми журналдар екі тілде шығуда.  

2.Қазіргі технология дамыған, бәсекеге жетелейтін дәуірде қазақ жастарының 

әлемдік деңгейдегі әйгілі жоғары оқу орнына түсу, шетелдік ірі компанияларда 

жұмыс жасау, тәжірибе жинақтау, шетелдің білім кеңістігіне еркін ену үшін ағылшын 
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тілін білу – алғы шарттардың бірі. Ағылшын тілін жақсы меңгерген адам, дамыған 

елдердің жоғары оқу орындарында сол елдің мемлекеттік тілін үйренбей-ақ білім алу 

мүмкіндігіне ие бола алады. Мысалы, Жапония, Қытай елдерінде жапон, қытай тілін 

білмесе де, ағылшын тілін білудің арқасында, еркін ғылыми зерттеу жүргізіп, жоғары 

оқу орнынан кейінге білім ала алады.  

3.Ағылшын тілін кәсіби түрде меңгеру арқылы дамыған елдерде шыққан 

оқулықтарды, ғылыми зерттеу жұмыстарын аудармашының кӛмегінсіз тікелей 

пайдалана аласыз.  

4.Шетелдік ғалымдармен ғылыми пікір алмасуға, шет елде дәріс оқуға ағылшын 

тілін білудің маңызы зор. Еркін пікір алмасу нәтижесінде сіз ӛз университетіңізді 

шетелге таныстырып, мәртебесін кӛтере аласыз.  

Ағылшын тілін білу заман талабы – әрі қажеттілік. Бірақ, ӛз ана тіліміз де тасада 

қалып қалмауы керек. Қазақ балалары ӛз ана тілінде қалаған іргетасы берік болғанда 

ғана, қанша шет мемлекетте жүрсе де, қазақ тілінде ойлап, сӛйлей алады, ӛзінің 

ұлтына деген сүйіспеншілігін, құрметін жоғалтпайды. Бұлай айтуға себепші болған ӛз 

басымның және маңайымдағы білім қуған мықты қазақ азаматтарының ӛмірбаяны куә 

бола алады. Мысалы, мен ӛзімді алып айтсам, бастауыш мектептен бастап, орта 

мектепті бітіргенше мен қазақ тілінде білім алдым. Соның арқасында дүниеге, ӛмірге, 

болашаққа деген кӛзқарасым қалыптасты. Орта мектепті үздік бітіріп, университетке 

түскен соң ағылшын тілін жақсы меңгеру арқылы бұдан да биік белестерді 

бағындыруға кӛзім жетті.  

Ағылшын тілін жақсы меңгергенімнің арқасы болар, мен дүние жүзі бойынша ең 

әйгілі оқу орнының бірі болып саналатын Массачусетс технология университетіне 

оқуға түсіп, химия саласындағы зерттеу жұмысын жалғастыруға мүмкіншілікке ие 

болдым. Осындай зерттеулердің арқасында кӛптеген халықаралық сыйлықтардың 

иегері болдым. Америкада ӛтетін халықаралық конференциялардың, 

симпозиумдардың тӛрағасы болып келемін. Осындай нәтижеге ие болуыма ана тілі 

мен ағылшын тілін білудің арқасы деп ойлаймын.  

Осы орайды пайдаланып, менің айтар ұсынысым, қазақ тілін негіз ете отырып, 

ағылшын тілін табандылықпен үйренгенде ғана ғылымда үлкен жетістікке жете 

аламыз деген сенімдемін! 
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ЗООЛОГИЯДАҒЫ ШЕТ ТІЛДЕРІНІҢ МАҢЫЗЫ 

 

Қ.К. Бурунбетова, Ж.К. Кабатаева 

 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Ӛскемен қ.,  

burunbetova@mail.ru; Zhadyra_kabataeva@mail.ru 

 

Зоология – жануарлардың дамуының әр кезеңіндегі морфологиялық-анатомиялық 

құрылыс ерекшеліктерін, ежелгі және қазіргі замандағы жануарлардың географиялық 

қоныстануы мен аймақтардың фауналық құрылымын, тірі ағзалардың қоршаған орта 

жағдайларымен қарым-қатынасын, эволюциялық дамуын жан-жақты зерттейтін 

ғылымдар жүйесі. Сонымен қатар, жануар текті ағзалардың ресурстары, алынатын 

ӛнім кӛлемін ұлғайту мақсатында адам мен халық шаруашылығына пайдасы бар, ал 

зиянды жануарламен тиімді күрес жүргізу үшін зерттеулер жүргізеді.  

mailto:burunbetova@mail.ru
mailto:Zhadyra_kabataeva@mail.ru
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Зоологияда жануарлардың құрылысын, дамуын, тіршілік әрекетін, таралуын, 

қоршаған ортамен байланысын және т.б. зерттейтін ірі салалар мен тәжірибелік 

маңызы зор жануарлар топтарын зерттейтін жеке зоология салаларын  ажыратуға 

болады.  

Алғашқысына: морфология – жануарлардың жеке және тарихи тіршілік 

ерекшеліктеріне байланысты құрылыс ерекшеліктерін зерттейтін ғылым саласы; 

гистология – (грекше "hіstos"– ұлпа, logos - "ғылым") – адамның және кӛп жасушалы 

жануарлардың ұлпаларын ғылым саласы; эмбриология – (грекше ἔ μβρσον — ұрық, 

logos - "ғылым") жыныс жасушаларының қалыптасуын, дамуын, құрылысын, 

ұрықтануды, ұрықтың пайда болуын және эмбрионалдық дамудың негізгі кезеңдерін 

зерттейтін ғылым саласы; физиология -  (грекше φσσις, physis, "табиғат, тек-тамыр", 

logos - "ғылым") тірі ағзаның механикалық, физикалық және биохимиялық қызметін 

зерттейтін ғылым саласы;  биохимия, биологиялық химия — тірі ағзалардың  

химиялық құрамын, ондағы биохимиялық қосылыстардың синтезделіну жолдарын, 

заңдылықтары мен қасиеттерін, молекулалық құрамын, жасушалардың биологиялық, 

биохимиялық және физиологиялық қызметін зерттейтін ғылым саласы;  экология  

(латынша оіkos – үй, баспана; logos - "ғылым") жеке ағзаның қоршаған ортамен 

қарым-қатынасын, ортаға бейімделу заңдылықтарын, ағза деңгейінен жоғары тұрған 

биологиялық жүйелердің – популяциялардың, ағза қауымдастықтарының, 

экожүйелердің, биосфераның ұйымдастырылу жәнеқызмет атқару заңдылықтарын 

зерттейтін ғылым саласы;  паразитология -  (грекше "para"– жанында, грекше  "sіtos"– 

қоректену және грекше logos - "ғылым") – бір ағзаның екінші ағза есебінен 

қоректенуін, паразит пен оның иесінің байланысын, ӛзара қарым-қатынасы, олардың 

қоршаған ортаға тәуелділігін, дене құрылысы, тіршілігі, дамуы, жан-жаққа таралуын; 

сондай-ақ адамның, жануарлар менӛсімдіктердің паразиттік ауруларын, олардан 

арылу, сақтану жолдарын зерттейтін кешенді ғылым саласы;  зоогеография (грекше 

«zoo» - жануар және география) – жер шарындағы жануарлар дүниесінің таралуы мен 

орналасу заңдылықтарын зерттейтін ғылым саласы; палеозоология -  геологиялық 

ӛткен дәуірлерде тіршілік етіп, ӛліп біткен қазба жануарлардың құрылысын, 

таралуын, ӛзара және осы кездегі жануарлармен туыстық қатынасын зерттейтін 

ғылым саласы; жануарлар генетикасы – жануарлардың тұқым қуалауы мен 

ӛзгергіштігін зерттейтін ғылым саласы; жануарлар жүйесі (систематика) – 

жануарлардың алуан түрлілігі мен классификациясын зерттейтін ғылым саласы.  

Екіншісіне: протозоология - бір жасушалы жануарларды, олардың тіршілік 

әрекеттері мен тіршілік циклі мен адам және үй жануарларының ауру тудыратын 

паразиттерін зерттейтін ғылым саласы; малакология - (грекше «malakіon» — 

моллюскі және logos - "ғылым")  - зоология ғылымының моллюскілерді зерттейтін 

саласы; гельминтология - (грекше «helmіnts» – құрт және logos – ілім) – паразит 

құрттар және олар тудыратын адам, жануар аурулары туралы ғылым саласы; 

энтомология - (грекше entomа – жәндіктер және logos – ілім) – жәндіктерді зерттейтін 

ғылым саласы; ихтиология - (латынша ichthys - балық logos - "ғылым")  - балықтар 

мен дӛңгелекауыздыларды, (миксиндер мен тілтістер) зерттейтін омыртқалылар 

зоологиясының бӛлімі; герпетология - бауырымен жорғалаушылар мен 

қосмекенділерді зерттейтін зоологияның бір саласы; орнитология - (грекше ornіtos – 

құс және logos – ғылым) – зоологияның құстар, олардың жүйеленімі, жекеше және 

тарихи дамуы, физиологиясы, экологиясы, жер бетіне таралуын зерттейтін саласы; 

териология немесе маммология – сүтқоректі жануарлардың жүйеленімі, жекеше және 

тарихи дамуы, физиологиясы, экологиясы, жер бетіне таралуын зерттейтін саласы.  
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Зоологияның даму тарихымен таныса отырып біз алғашқы жинақталған ғылым 

кӛздері ретінде  кӛне грек-рим ӛркениетін елестетеміз. Ия, жануарларды ғылыми 

негізде зерттеп, зоологияның дамуына алғаш жол ашқан Аристотель (б.э.д. IV ғ.) 

болды. Биологиялық терминологияға ӛз үлесін қосқан атақты грек философы және 

ғалымы. Оның шығармаларынан ғылыми тілге келесі атаулар енді: аорта, диафрагма, 

kolon, pancreas, kondylos, трахея, фаланга, экзофтальм, алопеция және т.б. Ол 

жануарлардың классификациясын жасап, зоология систематикасының негізін салған. 

Жануарлардың 500-ден аса түрлерін зерттеді. Сӛйтіп,  адамзаттың ӛсімдіктер және 

жануарлар әлемі туралы жинаған білімін саналы түсініп, жалпылап, жүйелеуге  

алғашқы талыпынысын жасады.  Оның ілімі кӛптеген оқымысты-биологтар арасында,  

тіпті XV-XVI ғғ Европаға дейін  айрықша беделді болды [1].  

Арине, ол кезеңдерде барлық зоологиялық, ботаникалық жүйелер атаулары кӛбіне 

грек тілінде болды. Ғылым қоршаған орта туралы жаңа кӛзқарастармен байытылған 

сайын, грек және латын лексикалық қоры базасында жаңа терминологиялардың 

қалыптасуы жүреді.  

Орта ғасырларда қоршаған орта туралы дәйекті материалдар жинала бастады. 

Ұлғайтқыш әйнектердің, кейінірек микроскоптың жасалуы Антон Левенгуктың 

инфузорияларды ашуына ықпал етті. Жануарлар, сондай-ақ ӛсімдіктер әлемін 

классификациялау әдістерін қолданғанда жаңа терминдердің пайда болу белсенділігі 

артады.   

17-18 ғ. Атақты жаңалықтар және шығармалар латын тілінде жазылды. Мысалы, 

ағылшын ғалымы және дәрігері Вильям Гарви еңбектері (1578-1656). Ерекше 

маңызды орын алған «Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus» - 

«Жануарлардағы жүрек пен қан қозғалысының анатомиялық зерттеуі» еңбегі [2]. 

XVIII ғасырда швед ғалымы Карл Линей ӛсімдіктер мен жануарлардың түр және 

туыс аттарын латын тілінде атауды ұсынып, бинарлық номенклатураны енгізді.  

Зоолгогиялық номенклатураның халықаралық ережелері алғаш 1905 жылы  жарық 

кӛрді. VII, XIII, XIV және басқа да Халықаралық зоологиялық конгрестерде бұл 

ережелерге кӛптген ӛзгерістер, жӛндеулер, қосымшалар енгізілді. Негізгі ӛңдеуден 

ӛткеннен кейін зоологиялқ номенклатураның Халықаралық кодексі 1963 жылы  

Вашингтонда ӛткен XVI Халықаралық зоологиялық конгресте қабылданды. Бұл 

кодестер бабында жануарлар әлемінің барлық ситематикалық топтарының ғылыми 

атаулары латыншаланған немесе латын тілінде болуы керек делінген.  

Сонымен қатар барлық елдердің биологтарына таксономиялық топтардың жаңа 

латын атауларын жасауда жеткшіге алатын нұсқаулары кӛрсетілген бабы бар [3]. 

Сӛйтіп, жалпы қолданыстағы латын  және грек  сӛздері мен сӛздер компонентінің 

(жұрнақтар мен префикстер) лексикалық мағынасын білу  кіріккен немесе қайта 

жасалған халықаралық ғылыми терминдердің түсінілуі мен меңгерілуіне  мүмкіндік 

береді.   

Б.з.б. 754 жылы негізі қаланған Ежелгі Рим мемлекеті Батыста б.з.б. 476 жылға 

дейін ӛмір сүрді. Негізгі тілі латын тілі болды, ең бірінші таратушы латындар – 

Алоннин түбегінің орталық бӛлігіндегі Лацияда тұрған тайпа. Рим ірі жерорта теңіз 

державасына айналды, ол б.з.б. II ғ. ортасында ӛз шекарасын белсенді түрде кеңейтті. 

Латын тілі италиялық ӛлі тілдер тобына жатады. Ең ерте жеткен жазбаша 

ескерткіштер б.з.б. VIIIғ аяғы мен Vғ басын қамтиды. 

Биологиядағы латын тілін Қайта ӛркендеу дәуірінде латын тілінен шыққан, бірақ 

грек және басқа да тілдерден кӛптеген кірме сӛздермен байытылған дербес ғылым тілі 

деп қарауға болады. Соынмен қатар биологиялық мәтіндерде латын тілінің кӛптеген 
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сӛздері жаңа арнайы мағыналарда қолданылады. Латын граматикасы биология тілінде 

оңайлатылған.  

Қазіргі уақыттағы биологиялық намекнклатура Кодексі тірі ағзалардың соның 

ішінде зоологиялық тірі ағзалардың ғылыми атауларының латын формасында болуын 

талап етеді, яғни қандай тілден кіріктірілегніне қарамастан латын алфавиті 

әріптерімен жазылып және латын тілінің граматикасының ережелеріне бағынуы 

керек.   

Биологиялық латын тілі түрлі ұлттар мен әртүрлі тілді адамдар үшін ортақ 

халықаралық тіл болып табылады. Яғни, бұл қолданбалы латын тілін үйрену, тек 

арнайы пәндерді меңгеру үшін ғана емес, әртүрлі елдер мен ұлттардың  биология 

ғылымы ӛкілдерінің ӛзара түсінісуіне мүмкіндік береді. 

Карл Линей  «Егер заттың атауын  білмесең, оны тану жоғалады» деген, яғни 

биологиялық латын тілі меңгерілген болса, онда нысандардың атауын білу арқылы 

сол нысанды жете танып білуге мүмкіндік туады.  Биологиялық латын тілін түсінбеу 

кедергісін биология факультетінің  студенттеріне арналған арнайы латын тілі курсын 

меңгеру арқылы жеңуге болады.  
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О том, что новое поколение казахстанцев должно быть трехъязычным, свободно 

владеть казахским, русским и английским языками, Глава государства говорил еще в 

2004 году, открывая 4 ноября сессию Мажилиса Парламента третьего созыва. 

Отмечая значимость проведения взвешенной, сбалансированной межнациональной и 

языковой политики, Нурсултан Назарбаев отметил, что в Европе среди выпускников 

школ и студентов давно стало нормой непринужденно общаться на нескольких 

языках, и к этому непременно должны прийти и мы. 

Как отметили вице-президент Европейского бюро развития языков профессор 

А. Риэмерсма, член правления Международного фонда по охране языков и комиссии 

ЮНЕСКО по проблемам языков профессор Де Граф, руководитель общеевропейского 

образовательного проекта по линии «Меркатор-Эдьюкэйшн» профессор Кор ван дер 

Мээр и другие, установка Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева 

— стремиться к трехъязычному образованию — является самой перспективной и 

полностью соответствует тенденции в странах Европейского союза, где с 2007 года 
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начал реализовываться масштабный проект «Языковое обучение на протяжении всей 

жизни». Его главной особенностью является полиязычное образование. 

Формирование трехъязычного общества в Казахстане - задача амбициозная, но 

достижимая. Для реализации этой задачи потребуется грамотное планирование, 

адекватное финансирование, хорошо скоординированные подходы, понимание 

настроений общества и понимание концепции трехъязычия. 

Казахстан активно продвигает политику трехъязычия в рамках республиканского 

законодательства и государственных программ. Законодательные акты и 

программные документы включают Стратегию Казахстана-2050, Закон о языках, 

Государственную программу развития и функционирования языков на 2011-2020 

годы, Государственные образовательные стандарты дошкольного, среднего, 

технического, высшего и послевузовского образования, а также Концепцию развития 

образования на иностранных языках [1, С. 4]. 

В условиях современного мира, в эпоху всеобщей глобализации и общности 

информативного пространства владение одним из иностранных мировых языков 

становится насущной необходимостью. И в этой связи английский – наиболее 

перспективный для внедрения в массы [2, С. 6]. 

Для того чтобы понять, насколько осуществима амбициозная языковая программа 

в условиях Казахстана, достаточно взглянуть на мировой опыт. Например, уже сейчас 

практически каждый житель скандинавских государств, помимо родного языка, 

свободно владеет английским. В Финляндии большинство людей, помимо суоми, 

свободно разговаривают на английском, а кроме того, владеют и вторым 

государственным языком – шведским. Значит, владение сразу тремя языками вовсе не 

является чем-то запредельным и трудно осуществимым [3, С.9]. Во многих странах 

Европы существуют несколько государственных языков. В Бельгии таковыми 

являются нидерландский, французский и немецкий, в Ватикане латынь, итальянский 

и немецкий (для швейцарской гвардии), в Ирландии и Шотландии, помимо родного, 

ирландского и гэльского, официальным является английский, а в Исландии, кроме 

исландского, официальным признан даже язык жестов [4]. 

Практическая сторона трехъязычия не представляет из себя каких-либо 

существенных трудностей. Гораздо сложнее - с образовательной составляющей. 

Не секрет, что профессия учителя в средней школе у нас в стране не входит в 

число престижных, соответственно, кадровый голод приводит к тому, что на работу 

берут всех мало-мальски пригодных добровольцев. Профессиональный уровень таких 

свеженабранных учителей, увы, оставляет желать лучшего; каким образом обучить их 

еще и владению английским языком в оставшиеся четыре года – задача со многими 

неизвестными. 

Не менее сложной проблемой является наличие материальной базы для столь 

масштабного проекта. Ведь, помимо преподавателей, которых просто негде взять, для 

полноценного ведения предметов на английском языке необходимы методические 

пособия и хорошие учебники, адаптированные к нашим условиям. Пока ничего этого 

в наличии не имеется, и существуют опасения, что просто так взять и выложить их из 

ниоткуда, не получится. 

В соответствии со своими квалификационными обязанностями преподаватель-

организатор НВП решает одну из главных задач воспитания и обучения молодежи – 

формирование мировоззрения гражданственности у молодежи, убежденности в 

необходимости защиты суверенитета Республики Казахстан, сознательной готовности 

к ответственному отношению к военной службе. 
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На каждом занятии преподавателю-организатору НВП необходимо добиваться 

осмысления обучаемой молодежью роли и значения военной присяги, развивать 

здоровый интерес к Вооруженным Силам Республики Казахстан, их традициям, 

особенностям службы в видах и родах войск, к военной профессии, стимулировать 

стремление молодежи к получению военных знаний, а также разъяснять, что уставы 

Вооруженных Сил Республики Казахстан – это свод законов, регламентирующий 

жизнь и быт Вооруженных Сил, а выполнение требований уставов – это обязанность 

каждого военнослужащего.  

Учитывая, что в жизни, быте и повседневной деятельности Вооруженных Сил 

Республики Казахстан применяются два языка, необходимо, чтобы выпускник 

кафедры начальной военной подготовки знал в совершенстве и государственный и 

русский язык. Изучение английского языка, являющегося языком мирового общения, 

проводить необходимо начинать с 1 курса, чтобы к окончанию университета 

выпускник достиг уровня В1 (CEFR-общеевропейские компетенции владения 

иностранным языком).  

Официальное трѐхъязычие в нашей стране отразит еѐ многонациональный состав, 

уважение самобытности и многообразия культур народов Казахстана, будет 

способствовать развитию общей образованности населения и поднятию престижа 

образования.   

Трехъязычие полезно и перспективно для будущих поколений казахстанцев – эта 

аксиома даже не подлежит обсуждению. Но взять такой значимый рубеж лихим 

кавалеристским наскоком представляется труднореализуемым делом. Впрочем, 

будущее покажет, возможно, пессимизм педагогов и специалистов не имеет под 

собой реальных оснований. 
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консолидирующих факторов казахской нации. В Послании народу Казахстана 

Президент страны отметил важность владения несколькими иностранными языками. 

Чтобы стать развитым конкурентоспособным государством, мы должны стать 

высокообразованной нацией. В современном мире простой поголовной грамотности 

уже явно недостаточно. Наши граждане должны быть готовы к тому, чтобы 

постоянно овладевать навыками работы на самом передовом оборудовании и самом 

современном производстве. Необходимо также уделять большое внимание 

функциональной грамотности наших детей, в целом, всего подрастающего поколения. 

Это важно, чтобы наши дети были адаптированы к современной жизни.  

Когда-то великий Абай мечтал о поднятии казахской культуры и литературы до 

русского и европейского уровня [1, С. 5]. Достижение этого сыграло огромную роль в 

развитии нации, помогло раздвинуть рамки прогресса. Но Лидер нации, учитывая 

реалии современного мира, поставил новую, более сложную задачу – трехъязычия. К 

сыгравшему свою позитивную роль русскому языку добавляется английский, 

который поможет раздвинуть рамки современных знаний. Сегодня новые 

современные технологии, лучшая научная литература - на английском языке. 

Поэтому невладение этим языком служит тормозом для овладения передовыми 

знаниями, а наши специалисты завтра могут оказаться невостребованными на рынке 

труда. Таким образом, трехъязычие крайне востребовано для того, чтобы поднять 

квалификационный уровень казахстанских специалистов.  

Данная проблема становится весьма актуальной и в процессе подготовки 

специалистов физкультурного профиля. Они должны обладать общей культурой, 

интеллектом, новым мышлением, высоким качеством личностных свойств, 

профессиональным мастерством. Кроме того, они должны быть способны овладевать 

новыми формами сотрудничества с зарубежными партнерами, поскольку физическая 

культура как вид культуры занимает прочное место в мировой цивилизации. С точки 

зрения В.М. Выдрина, современные концепции теории культуры дают возможность 

утверждать, что физическая культура является мерой и способом развития человека. 

Она отражает качественные результаты использования им двигательной деятельности 

и носит гуманистическую направленность, формируя как телесную, так и умственную 

стороны личности. В связи с этим изучение иноязычных материалов о теоретических 

и практических достижениях зарубежных ученых в области физической культуры 

расширит уровень профессиональных знаний наших специалистов, что будет, 

несомненно, способствовать оздоровлению нашего общества [2, С.18]. Отсюда 

следует, что знание иностранного языка выпускниками физкультурных вузов и 

специальностей даст плодотворные и эффективные результаты в их будущей 

профессиональной деятельности. Встречи спортсменов на международном уровне, 

Олимпийских играх, ветеранского спорта, спортивных встречах инвалидов, а также 

возрастающая конкуренция зарубежных соперников на международных чемпионатах 

актуализируют проблему подготовки специалистов данного профиля, тренеров, судей 

и организаторов спортивных мероприятий, владеющих языком соперника. 

Расширение сферы научных связей, выезды специалистов в зарубежные страны для 

изучения научных поисков в данной области, для участия в международных научных 

симпозиумах, конференциях также повышает спрос на владение иностранным 

языком. В этой связи возрастают требования к повышению уровня языковой 

подготовки будущих специалистов.  

Подготовка специалистов физической культуры определяется, прежде всего, 

спецификой вуза, особенностью его контингента и исходным уровнем обученности. 
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Изучение исходного состояния языковой обученности студентов физкультурных 

вузов показало низкий уровень знаний. Наименее сформированными оказались 

коммуникативные умения. Как показывает практика, потенциальное состояние 

языковой подготовки специалистов физкультурного профиля определяется 

профилированием преподавания иностранного языка с первого курса обучения в вузе 

и ориентированием студентов на профессиональное иноязычное речевое общение. 

Формирование «терминологического тезауруса по своему виду спорта на 

государственном и русском языках помогает быстрее овладеть им в процессе 

переноса его на иностранный язык и использования в дальнейшей профессиональной 

речевой деятельности. Потенциальное состояние определяется также овладением 

бытовой, культурной, социокультурной компетенцией при использовании 

интенсивных зарубежных видеокурсов. 

Недостаточный уровень обученности обусловлен несоответствием учебников и 

учебных пособий. Анализ их содержания показал избыточное количество 

упражнений, направленных на овладение лексическими и грамматическими 

навыками. Почти не представлены творческие речевые упражнения по 

формированию умений в ролевых и профессионально ориентированных деловых 

играх, игнорируется личностно ориентированный подход. Невладение 

функциональными стилями профессиональных иноязычных материалов и их 

структурными, языковыми и композиционными особенностями затрудняют 

успешность понимания и обсуждения читаемых спортивных текстов. Важнейшим 

резервом совершенствования подготовки специалистов физкультурного профиля, как 

показали результаты опытной и экспериментальной работы, является стимулирующее 

воздействие на мотивационную сферу. Еще и сейчас не удается добиться 

удовлетворительных результатов обучения коммуникативной деятельности из-за 

низкого уровня мотивации изучения языка, его невостребованности в практической 

деятельности специалиста, из-за того, что личность обучаемого, интересы ее развития 

не принимаются во внимание, не рассматриваются как особая ценность 

образовательного процесса. Существенные резервы оптимизации обучения 

иностранному языку кроются в учете и психологических особенностей личности 

студентов и выявлении их индивидуальных способностей с разным уровнем 

обученности [3,c.28].  

Из теории и методики Физической культуры и спорта мы знаем, что спортсмены, 

обладающие силой нервной системы (лыжники, легкоатлеты, пловцы), способны 

сосредоточенно выполнять монотонную работу со словарем, читать и детально 

перерабатывать больший по объему текст в отличие от других студентов в связи с 

тем, что они характеризуются большей устойчивостью и могут длительное время 

проявлять волевые усилия. Игровики, обладающие подвижностью нервной системы, 

лучше достигают эффективных результатов в эмоционально окрашенной речевой 

иноязычной деятельности, в ситуативных ролевых, деловых играх и творческих 

коммуникативных задачах. Гимнасты со свойствами динамичности быстрее других 

находят и отбирают необходимый лексический, терминологический материал и 

быстрее осмысливают и запоминают его.  

Наблюдения, результаты анкетирования позволили проследить наиболее 

характерные мотивы на разных этапах обучения, выявить их динамику и факторы, 

влияющие на их формирование, что дало возможность дифференцировать задачи и 

приемы управления деятельностью обучаемых с учетом ретроспективной и 

перспективной преемственности. Выделены три группы мотивов по признакам 



24 
 

общности. Первая - мотивы, связанные с самим процессом учебной деятельности на 

аудиторных занятиях, побуждающие к овладению знаниями, формирующие 

познавательный интерес к изучаемому предмету. Вторая группа - мотивы, связанные 

с личностными интересами и потребностями. Третью группу представили мотивы, 

порожденные заказом современного общества.  

Особую значимость в оптимизации учебного процесса по иностранному языку в 

физкультурных вузах, специальностях в ориентации на полную реализацию 

личностью своих творческих способностей и возможностей в процессе овладения 

коммуникативной деятельностью приобретает аудиторное занятие как основная 

организационная форма учебного процесса. Впервые вопросы структурного 

построения занятий рассматриваются для вузов физкультурного профиля с учетом их 

специфики и потребностей контингента [4, С. 38]. Теоретический анализ работ 

ведущих ученых показывает, что необходимо учесть группы целей по обучению 

разным видам речевой деятельности, структурное построение занятий по типам, 

пошаговое развертывание процесса обучения и поэтапность накопления языковых и 

речевых знаний при составлении учебных программ, учебных пособий, методических 

разработок. Однако наблюдение за практикой преподавания иностранного языка в 

вузах физкультурного профиля, изучение исходного уровня обученности студентов 

показывают, что до сих пор еще не удалось добиться существенных результатов 

обучения речевому общению. Серьезными причинами низкой результативности 

обучения явились невостребованность иностранного языка в практической и 

интеллектуальной деятельности специалистов физической культуры; отсутствием 

современных средств обучения; недостаточной, а иногда и полной 

неразработанностью в методике целого ряда важных вопросов обучения и 

организации учебного процесса по иностранному языку применительно к специфике 

данных вузов. А главное то, что в течение долгих лет студент вуза рассматривался как 

объект изучения, и его личностный потенциал направлялся на восприятие и усвоение 

заданного учебного материала. Развитие личности и ее интересы не были 

приоритетами, они игнорировались и не воспринимались как особая ценность 

образовательного процесса. Такое качество как способность к 

самосовершенствованию, самореализации себя как личности, не рассматривалось как 

самоцель. Между тем, самоанализ, самооценка, совершенствование своих 

профессионально значимых качеств являются одним из существенных 

психологических регуляторов профессионального становления и рассматриваются в 

отечественной и зарубежной литературе в качестве основных инструментов развития 

профессионализма специалистов.  

Иностранный язык характеризуется целым рядом отличительных признаков от 

родного языка. Он отличается: направлением пути овладения, включенностью языка в 

предметно-коммуникативную деятельность человека; совокупностью реализуемых 

им функций. Овладение родным языком есть стихийный процесс, которым человек 

овладевает не в силу его сознательного стремления знать язык, а в силу процесса 

развития мышления. Усвоение иностранного языка не дает человеку 

непосредственных знаний о реальной действительности (в отличие от математики, 

истории, географии, биологии, химии, физики), он - только носитель этой 

информации, форма ее существования в индивидуальном и общественном сознании. 

Иностранный язык, действительно, требует работы – ежедневной и систематической. 

Он требует работы, которая мотивирована. Студент должен знать, ради чего он это 

делает, и иметь четко поставленную конкретную цель изучения иностранного языка. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В РАЗВИТИИ ПОЛИЯЗЫЧНОЙ 

ЛИЧНОСТИ В СИСТЕМЕ «ДЕТСКИЙ САД-ШКОЛА» 

 

Н.В. Ахаева, Е.С. Мацак 

 

КГУ «Валеологическая специализированная школа-комплекс для одаренных 

детей» УО ВКО, г. Усть-Каменогорск, tihtilova75@mail.ru 

 

В настоящее время вопрос о полиязычном образовании становится все более 

актуальным. Этому свидетельствуют нормативно-правовые документы в области 

языковой политики, где основной идеей является знание языков.  

Полиязычное образование – это целенаправленный, организуемый, нормируемый 

триединый процесс обучения, воспитания и развития индивида как полиязыковой 

личности на основе одновременного овладения несколькими языками как 

«фрагментом» социально значимого опыта человечества, воплощенного в языковых 

знаниях и умениях, языковой и речевой деятельности, а также в эмоционально-

ценностном отношении к языкам и культурам [4]. 

Президент страны Н.А. Назарбаев определил проблему изучения языков: «Для нас 

будет великим преимуществом, если мы будем в совершенстве владеть казахским, 

русским и английским языками».Следовательно, образование должно стать 

конкурентоспособным, высококачественным, в результате чего каждый учащийся 

сможет свободно владеть тремя языками.  

Выпускник школы, владеющий тремя языками, становится перспективной, 

полиязычной и поликультурной личностью, которая соответствует реалиям 

сегодняшнего дня.  

В культурном проекте Президента Республики Казахстан «Триединство языков», 

озвученном во время медийной лекции, посвященной феномену общества знаний, 

прослеживается идея: от общества знаний к обществу всеобщего труда. В 

перспективе каждый человек является социокультурным, социально успешным и 

социально востребованным к взаимодействию на государственном и других языках.  

Постепенное решение проблем полиязычного образования будет способствовать 

углубленному изучению казахского языка как объединяющего наше общество 

фактора, русского языка как традиционного языка дружбы, науки и техники, 

http://collegy.ucoz.ru/publ/77-1-0-3520
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английского языка как языка, включающего выпускников в рынок труда и 

образовательных услуг, дальнейшему обеспечению их конкурентоспособности в 

быстроменяющемся обществе.  

В соответствии с этим необходимо первоначально решить вопрос об организации 

обучения языкам детей с дошкольного возраста, так как это наиболее благоприятный 

возраст для развития коммуникативно-познавательных способностей и интересов. Из 

исследований ученых известно, что раннее изучение ребенком языка способствует 

его лучшему усвоению. Дошкольник легко включается в активную языковую 

деятельность, приобретает навыки и усваивает стандарты поведения, получает первые 

поликультурные представления из народного фольклора, приобретая в игровой 

деятельности понятия о функциях языкового пространства, и его представления о 

поликультурной жизни постепенно формируются.  

В КГУ «Валеологическая специализированная школа-комплекс для одаренных 

детей» управления образования ВКО обучение ведется на русском языке, созданы все 

условия для эффективного изучения государственного и английского языков. Помимо 

основных уроков по изучению языков, в школе-комплексе организованы 

дополнительные занятия и внеклассные мероприятия с акцентом на языковые 

компетенции. 

В детском саду КГУ «ВСШКОД» УО ВКО обучение английскому языку 

проводится по разработанной педагогами Жуковой О.В., Мацак Е.С., Ахаевой Н.В. 

программе «Englishland». Цель программысостоит в формировании элементарных 

навыков общения на английском языке у детей дошкольноговозраста в условиях 

здоровьесберегающего образовательного пространства.  

Актуальность данной программы состоит в том, что программа: 

- учитывает индивидуальные, психофизиологические и возрастные особенности 

детей; 

- является базовой для продолжения изучения иностранного языка в начальной 

школе; 

- составлена с учетом внедрения новых подходов, инновационных игровых 

технологий и валеогизации, которая способствуетснижениюутомляемости и снятию 

психоэмоционального напряжения дошкольников на занятиях. 

В процессе реализации трехъязычия в детском саду решаются следующие задачи: 

 обучение дошкольников английской разговорной речи; 

 подготовкапрочной базы для успешного перехода куглубленному изучению 

казахского, английского языков в начальных классах общеобразовательной школы; 

 развитие интеллектуальных способностей, внимания ипамяти; 

 создание условий для коммуникативно-психологической адаптации детей 3-6 

лет к изучению иностранного языка; 

 расширение кругозора детей посредством знакомства синоязычными 

праздниками, традициями, иностранными словами, вошедшими в русский язык и др.; 

 использование материалов региональной направленности виноязычной 

деятельности детей. 

Все занятия по казахскому и английскому языкам в детском саду построены в 

игровой форме с привлечением технических средств обучения, которые способствуют 

совершенствованию и оптимизации учебного процесса, делают занятия более 

интересными и насыщенными, повышая тем самым мотивацию к изучению языков, и, 

конечно же, сохраняя и укрепляя здоровье дошкольников. 
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Так как КГУ «ВСШКОД» УО ВКО является школой-комплексом, то 

прослеживается преемственность по изучению английского языка в начальной школе.  

В школе разработан план мероприятий по внедрению трехъязычия в 

образовательный процесс. Данный план включает в себя активную деятельность как 

ученического, так и педагогического коллектива. Реализация плана осуществляется 

через: 

- увеличение количества часов на изучение английского языка в 4 классах 

(согласно Комплексному плану по развитию трехъязычия на 2015-2019 учебные 

годы); 

- использование трехъязычия в проведении общешкольных мероприятий 

(театрализованные постановки в общешкольных мероприятиях, конкурсы чтецов на 

русском, казахском и английском языках); 

- проведение языковых декад (казахский и английский языки); 

- систематическое проведение интегрированных уроков казахского/английского 

языков с общеобразовательными предметами (в течение года); 

- организацию акции «Чтение сказок» (на казахском и английском языке) для 

учащихся 3-4 классов; 

- просмотр мультфильмов на казахском и английском языках для учащихся 1-2 

классов (во второй половине дня, так как КГУ «ВСШКОД» УО ВКО является школой 

полного дня); 

- проведение ежегодного фестиваля языков, где принимают участие дети 

дошкольного и младшего школьного возраста; 

- издание стенгазет на трех языках (каждую четверть); 

- использование учащимися и педагогами тематических словарей с 

повседневными фразами в течение учебного дня; 

- тематическую фотовыставку с описанием сюжета на 3-х языках; 

- создание информационной среды на трех языках в учебных кабинетах и 

рекреациях здания. 

Завершающим контролем для выпускников начальной школы является языковой 

экзамен по казахскому и английскому языкам. 

Подводя итог, следует отметить, что главная цель, стоящая перед учителями и 

учениками школы, – это развитие поликультурной личности, способной на 

социальное и профессиональное самоопределение, знающей историю и традиции 

своего народа, владеющей несколькими языками, способной осуществлять 

коммуникативно-деятельностные операции на трех языках во всех ситуациях, 

стремящейся к саморазвитию и самосовершенствованию. 
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ӘОЖ 37.091.3 

«ҮШТІЛДІЛІК» МЕМЛЕКЕТ БАҒДАРЛАМАСЫ – БОЛАШАҚҚА  

БАСТАР ЖАРҚЫН ЖОЛ 

 

Р.Д. Әбілғазина, Б.Е. Турымтаева  

 

С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемелекеттік университеті,  

Ӛскемен қ. 

 

«Ана тілің-арың бұл,  

Ұятың боп тұр бетте.  

Ӛзге тілдің бәрін біл,  

Ӛз тіліңді құрметте!» – деп, Қадыр Мырза Әли ағамыз айтпақшы, қазіргі таңда тіл 

мәселесі мемлекетіміздің ең бір күрделі мәселелерінің бірі екені баршамызға аян.  

«Тілі бірдің тілегі бір» - демекші, еліміз кӛп тілді ұлттардан құралған. Дегенмен 

мемлекеттік тіліміз қазақ тілі болғандықтан елімізде тіл туралы заңда қабылданды, 

еліміздің түкпір-түкпірінде тіл туралы кӛптеген іс-шаралар жүзеге асырылуда.  

Мемлекеттік тіл – тәуелсіз ұлттың мәдениеті мен салт-санасының, рухани 

болмысының тірегі. Тіл арқылы халық ӛзге халықтардан ерекшеленеді. 

Қай кезеңде болмасын, кӛп тілді меңгерген халықтар мен ұлттар алдыңғы қатарлы 

елдің қатарына кіріп, ӛзінің коммуникациялық және интеграциялық қабілетін 

кеңейтіп отырғаны тарихтан белгілі. 

«Өз тілің - бірлік үшін, Өзге тілің - тірлік үшін» дегендей қазіргі таңда әлемнің 

алпауыт мемлекеттері кӛп тілді, әсіресе халықаралық тілдерді меңгеруді алдыңғы 

қатарға қойып отыр. Сондықтан біз де ӛз халқымыздың қарыштап дамып, 

ӛркениеттен қалмау үшін кӛп тілді меңгеруіміз қажет. Бұл заман талабынан туындап 

отырған қажеттілік. Себебі, бірнеше тілде еркін сӛйлей де, жаза білетін маман 

бәсекеге қабілетті тұлғаға айналатыны сӛзсіз. Осы ретте президентіміз Н.Ә.Назарбаев 

2012 жылы 14 желтоқсанындағы Жолдауында: «Қазір біз балаларымыз қазақ тілімен 

қатар орыс және ағылшын тілдерін де белсенді меңгеру үшін жағдай жасауға шаралар 

қабылдап жатырмыз. Үштілділік мемлекеттік деңгейде ынталандырылуы керек», - 

деген болатын.  

Бастауын елбасымыз Н.Ә.Назарбаев салып берген бұл бағдарламаны жүзеге 

асыруға бүкіл ел болып ат салысуымыз қажет. Артқа қарай жалтақтамай 

болашағымыздың жарқын болашағы үшін тек алдыға қарай бет алуымыз қажет. 

«Қоғамға біздің тіл саясатымыздың мәнін тереңірек түсіндіру керек. Ол кез-келген 

мемлекеттің ұлт саясатының ӛзегі... - деп Н.Ә. Назарбаев» айтып кӛрсетіп отыр. 

Президенттің «Тілдердің үш тұғырлылығы» бағдарламасының басты мақсаты – қазақ 

тіліне қысым жасау емес, керісінше оның бәсекеге қабілеттілігін орыс және 

ағылшын тілі дәрежесіне дейін көтеру. Егер кімде-кім мұны әлі күнге дейін 

түсінбесе, бұл  - жалпы ұлттық емес, оның «жеке басының» проблемасы. Оның 

үстіне қазақ тілінің бәсекеге қабілеті осындай міндеттерді қоюға толық мүмкіндік 

береді.  Сондықтан, халықтың орыс тілін білу деңгейін жоғалтпауымыз керек, ал 

ағылшын тілін – болашаққа жаңа даму шыңдарына бағытталған жол, себебі ол әлем 

мойындаған халықаралық қатынастар тілдерінің бірі. Осыған байланысты еліміздің 

түкпір-түкпіріндегі оқу орындары осы бағдарламаны қолға алу барысында әр бір 

білім нәрімен сусындатып жүрген ұстаздарға ағылшын тілін жетік меңгерулері үшін 
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жағдайлар жасалынуда. Білімді жоғарлату курстарында да ағылшын тілін үздіксіз 

жеткілікті түрде білу үшін курстар ашылып  тілді меңгеруге мүмкіндік беріп отыр.  

Қазіргі кезде халықаралық қатынас тілін білу қажеттігі ӛзекті мәселелердің бірі 

болып отыр. Қазақстанда қалыптасқан тарихи факторларға байланысты қоғамда 

негізінен қазақ-орыс тілділігі басымдыққа ие болған. Орыс тілі ұзақ уақыттан бері 

қазақтың мемлекеттік тілі болуымен бірге, ол сондай-ақ Қазақстанның геосаяси 

мүддесі сапасында орын алып келеді. Ресей қашаннан бері біздің кӛршіміз, біздерде 

ұзақ уақыттан бері ортақ мәдениет, ортақ тарих болып келді және қазіргі таңда 

Қазақстанда орыс тілін сақтап қалу біздің мемлекетіміз арасында кӛп ретте сауда, 

дипломатиялық және мәдени байланыстарды қалыптастыруға тиімді жағдай жасайды. 

Орыс тілін меңгеру біздің азаматтарымыз үшін шын мәнінде үлкен байлық, осы 

орайда бізде екі тілді ұрпақтың қалыптасуы кӛп ретте ұлтымыздың бәсекеге 

қабілеттілік сапасын арттырады. 

Қостілділік дегеніміз – бұл тек екі тілде де сӛйлеу қабілеті ғана емес, сонымен 

бірге, бұл қос ӛркениеттің мәдени құндылықтарын сіңірген ерекше ойлау қабілеті 

болып табылады. Тарих бізге осындай артықшылық беріп отырғанда оны неге 

пайдаланбасқа.  

Қазақ тілі бұл халықтар үшін ұлтаралық қатынас тілі бола алады. Осы тіл арқылы 

олар тек қана сӛйлеп қоймайды, сонымен қатар, жалпы әлемдік кеңістіктегі мәдени 

құбылыстарды жасайды. Сондықтан Н.Назарбаевтың Қазақстандықтардың ӛсіп келе 

жатқан жас ұрпаққа үш тілді меңгеру: қазақ тілін мемлекеттік тіл ретінде, орыс 

тілін ұлтаралық қатынас тілі ретінде және ағылшын тілін халықаралық қатынас 

тілі ретінде білу мүмкіндігін жасауға деген ұмтылысы өте дұрыс деп 

ойлаймын.  Елбасымыздың биылғы Қазақстан Халқына Жолдауындағы «Тілдердің үш 

тұғырлылығы» мәдени жобасы – дүние жүзіндегі алдыңғы қатардағы мемлекеттерге 

тән құбылыс. Дегенмен мемлекеттік тіл - ӛмірлік қажеттілік. Оны саяси саудаға, дау-

дамайға айналдырудың қажеті жоқ. Мемлекеттік тіл әр адамға ӛзінің қайраткерлік 

мүмкіндігін кеңейту үшін қоғам, мемлекет ісінде ӛзін-ӛзі кӛрсете білу үшін ел 

тағдырында ықпалды тұлғаға айналуы үшін керек. Жаңа әлемдегі жан-жақты 

дамыған, бәсекеге қабілетті жаңа Қазақстан тұғыры рухани құндылықтарға 

негізделген, бұл біздің мемлекетіміз ұстанып отырған саясаттың басты қағидасы. 

Рухани құндылықтың бастауы - тіл мәртебесін көтеру, мемлекеттік тілдің 

қолданылу аясын кеңейту. Әрине мұны да ұмытпауымыз керек, міндеттіміз. 

Сонымен, «Мемлекеттік тілді-дамытамыз. Орыс тілін-қолдаймыз. Ағылшын тілін-

үйренеміз» деген ұранмен «Білім инемен құдық қазғандай» демекші тек 

болашағымыздың жарқын болуы үшін талмай еңбек етіп, тіл арқылы елімізді бүкіл 

әлемге танытуға ат салысайық ағайын. Орыс тілін білу  – тарихи артықшылығымыз. 

Орыс тілі арқылы қазақстандықтар бірнеше ғасыр бойы қосымша білім алып, ел 

ішінде де, шет жерлерде де ӛз дүниетанымындары мен араласатын орталарын 

кеңейтіп жатыр. Ағылшын тілін меңгеру  – жастарға әлем танудың кілті болмақ. 

Ағылшын тілін білу біздің жастарға шексіз мүмкіндіктер ашады. Ол  – жаһанданудың 

кепілі. Қазақ тілі  – мемлекеттік тіл. Еліміздің тәуелсіздігінің нышаны. Қазақстанның 

болашағы – қазақ тілінде, яғни қазақ тілі – болашақтың тілі. Ӛзге ұлт ӛкілдерінің 

тілдерін оқып-білуге, үйренуге жағдай жасау арқылы әр тілдің ӛзіндік ерекшелігін 

білеміз, салт-дәстүрімен таныс боламыз. Тілдердің функциясын арттыруға 

бағытталған бағдарламалардың бірі – «Тілдерді қолдану мен дамытудың 2011-2020 

жылдарға арналған  мемлекеттік бағдарламасы». Жобаны Қазақстан 
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Республикасының мәдениет министрі М.Құл-Мұхаммед дайындады. Бағдарламаның 

басты мақсаты:  

Қазақ тілінің мәртебесін кӛтеру; 

мемлекеттік мекемелерде іс-қағаздарды қазақ тілінде жүргізу; 

ағылшын тілін меңгерту; 

орыс тілін жетік білу; 

әр ұлттың тілдерін дамыту, оларды сақтап қалуға мүмкіндік жасау; 

тілдер гармониясының бірлігіне жол ашу.  

Жобаның іске асу мерзімі: 

Бірінші кезең: 2011-2013 жыл 

Екінші кезең: 2014-2016 жыл 

Үшінші кезең: 2017-2020 жыл 

Жобаның қорытындысы: Мемлекеттік тілді меңгерген мектеп бітірушілер - 100%; 

Мемлекеттік тілді меңгерген жалпы халық саны - 95%; Мемлекеттік мекемелерде іс-

қағаздарды қазақ тілінде жүргізу  - 100%; Республикамыздағы орыс тілін меңгерген 

азаматтардың үлесі  - 90%; ағылшын тілін меңгерген халық үлесі - 20%; ӛз тілдерін 

меңгерген ӛзге ұлт ӛкілдері - 30%, үш тілді жетік меңгергендер жалпы халықтың 

20%-ын  құрауыкерек; 

Кӛріп отырғанымыздай, қазақ тіліне кӛбірек мән беріліп отыр. Бұны басымдылық 

деп айту қиын. Бұл қазақ тілін білетін азаматтардың аздығынантуындаған кӛрсеткіш. 

Мемлекеттік тілді меңгеру  – басты бағыт. Келер он жылда мектеп бітіруші 

түлектеріміз 100% қазақ тілін меңгеруі керек деген талап қойылды. Оны жүзеге асыру 

отбасы мен мектепке міндет. Отбасында бала әке-шеше тарапынан тәрбие мен тәлім 

алса, мектепте ғылым мен білімді бойына сіңіреді. Оларды үйлесімде қазақ тілінде 

меңгерту қажет. Сонда ғана қазақша сӛйлейтін, яғни қазақша ойлайтын қоғам 

қалыптасады. Мұндай қоғамды қалыптастыруда білім беру жүйесінің алатын орны 

ерекше. Білім беру жүйесі 4 деңгейден тұрады.  Ол Қазақстан Республикасының 

«Білім туралы» заңымен бекітілген. Бірінші деңгейі мектепке дейінгі тәрбиелеу мен 

оқыту. Бастауыш білім қоры және сол білімді қай тілде меңгерудің де орны зор. 

Мектепалды даярлық: отбасы, балабақшалар, жалпы білім беретін мектептер. 

Мектепке дейіңгі тәрбие. Отбасы, балабақшалар, бүлдіршіндер бақшасы (Кесте 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңынан алынған) Байқап отырсақ, 

білімнің негізі отбасы, саябақтар мен балабақшадан бастау алады. Бала «Ұяда нені 

кӛрсе, ұшқанда соны іледі» дегендей, алғашқы сӛздерді қай тілде меңгеріп, үйренсе, 

сол тілге жақын тұрады. Сондықтан отбасында, балабақшаларда қазақша 

сӛйлеулеріне назар аудару керек. Бастауыш сыныпқа келген бала сӛздік қорын 

толықтырады, білімін жүйелейді, жаңа ілім-білімге ұмтылады. Қазақ тілін меңгеріп 

келген бала, білімін ары қарай осы тілде жалғастыруды қалайды. Яғни, баланы, 

балабақша жасынан бастап қазақ  тілінде сӛйлеуге бағыттау керек. Осы арқылы біз 

100% қазақ тілін меңгерген азаматтарды тәрбиелейміз. Ол келер он – он екі жылдан 

соң қазақша сӛйлейтін қоғамның кепілі болмақ. Орыс тілі мен ағылшын тілі мектеп 

қабырғасында жас ерекшелігіне қарай оқытыла бастауы керек. Сонымен қатар, тек 

грамматикасын меңгертіп қана қоймай, мұғалімдер оқушылардың еркін сӛйлеп, 

ӛзіндік пікірін білдіре алатын дәрежеде оқытылып шығуларына баса назар аударғаны 

жӛн. Бұл  

шараның іске асуы, нәтижелі болуы барлық жағдайдың жасалуын қажет етеді. 

Ағылшын тілі мен орыс тілін меңгерген азамат шет елде білім алып, ел 

экономикасымен, саяси ахуалымен, салт-дәстүрімен, болмысымен таныса алады. Оны 
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еліміздің түрлі салаларында қолданып, жетістіктерге қол жеткізе алады. Тілді білудің 

ерекшелігі  де осы. Сондықтан жастарды тілге баулу, еркін сӛйлеуге машықтандыру 

балабақшада, мектеп қабырғасында, оқу орындарында қолға алынып, жүзеге 

асырылуы қажет. Мектеп қабырғаларында аталған үш тілді оқытуға қатысты түрлі 

алғашқы жұмыстар бастауын алып кетті. Мысалы, Астана қаласында орналасқан 

Назарбаев Зияткерлік мектебінде үштілді білім беру үрдісі жүргізілуде. Бұл үрдістің 

ерекшелігіне тоқталатын болсақ:  

1. бағдарлама бойынша пәндер түрлі тілдерде жүргізіледі;  

2. қажет болған жағдайда ана тіліндегі материалмен қамтамасыз ету үшін 

командалық оқытумен; 

3. сабақтан тыс шараларда: факультативтерде, үйірмелерде (драма клубы, хор, 

спорттық секциялар, оқырмандар клубы, т.б.) тілдердің кіріктірілуі; 

4. түпнұсқадан оқытуға мүмкіндік беру үшін мектеп кітапханасының үштілді 

ресурстармен қамтамасыз етуі; 

5. барлық маңызды құжаттамалардың (саясаттар, қарым-қатынастар, веб-сайттар) 

үш тілде жүргізілуі; 

6. тіл құзырлығының дамуына себепші болатын тілдік курстарды ұйымдастыру; 

7. шет елдерде оқыту арқылы ынталандыру; 

8. халықаралық стандарттар талабына сәйкес келетін халықаралықойлауды, 

оқушыларды дамыту мақсатында тіл тәжірибесін мәдениетке, әдебиетке т.с.с. 

апаратын жол ретінде қарастыру арқылы қолдау табады» [6].  

Кӛріп отырғамыздай, тілді пән ретінде оқытудан басқа, ӛзге де пәндерді түрлі, 

яғни, орыс, ағылшын тілдерінде оқыту арқылы тілдердің үштұғырлығына қол жеткізу 

кӛзделген. Сонымен қатар, мектеп кітапханасының үштілді ресурстармен қамтамасыз 

етуі оқушыларға кез келген мәтінді, шығарманы түпнұсқадан оқуға жағдай жасап, 

білімін ұштауғамол мүмкіндік ашады әрі шетел жазушысының шығармасы болса, 

терең эстетикалық ләззатті сезінуге жол ашады. Сабақтан тыс шараларда, 

факультативтерде, үйірмелерде үш тілді бірдей қолдану, іс-қағаздардың үш тілде  

жүргізілуі тілді білуді әрі қолдануды қажететеді. Бұл шаралар тілдердің қолданысы 

мен дамуына жағдай жасайды және осы жұмыстарды еліміздің барлық мектептеріне 

енгізу  – үштілділік бағдарламасын іске асырудың жолы болмақ.  

Қорыта келгенде, Қазақстанның тілдер саясатындағы басты бағыт – тілдердің 

үштұғырлылығы. Бағдарлама қазақ, орыс және ағылшын тілдерін еркін меңгертуді 

кӛздеп отыр. Кӛпұлтты мемлекет үшін бұл қалыпты жағдай. Тілдердің бірлік пен 

үйлесімде ӛмір сүруі және бір-бірін ығыстырмауы тілдер гармониясын құрып, солай 

аталып та жүр. Басымдылық мемлекеттік тілге беріліп отырғаны баршаға белгілі. 

Ағылшын тілін меңгеруге ден қойылуда.  

Алайда, Қазақстан жерінде тұратын азаматтардың басын біріктіретін тіл ретінде 

қазақ тілі кӛш бастауы керек. Келер ұрпақтың мемлекеттік тілде сӛйлеуі заман талап 

етіп отырған жағдай.  Елбасымыз атап кӛрсеткендей: «Мемлекеттік тілді үйрету 

балабақшадан басталуы тиіс. Бұл заман талабы». 
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Қазақстан қоғамындағы болып жатқан экономикалық және саяси жаңғыртудың ең 

маңызды қырының бірі - тіл саласындағы саясат. Елбасы кӛп ұлтты қазақстандық 

қоғамға кӛптілділікті дамытудың маңыздылығы мен мәнділігі туралы үнемі айтуда:  

«Қазақстан жоғары білімді ел ретінде әлемге танымал болуға тиіс. Ол үшін  қазақстан 

халқы үш тілді меңгеруі қажет: қазақ тілі – мемлекеттік тіл, орыс тілі - халықаралық 

қатынас тілі және ағылшын тілі  - жаһандық экономикаға табысты бірігу тілі. Бүгінгі 

таңда, біздің еліміз әлемдік кеңістікке  талпыныспен кіру кезеңінде, бірнеше тілді 

меңгерген адам ғана нағыз білімді адам болып саналады» [1]. Бұл мақсатты жүзеге 

асыру үшін тұлғаның функциональдық жеке қасиеттері: белсенділік, 

шығармашылықпен ойлау қабілеттілігі,  ерекше шешімдерді таба білу, кәсіби жолын 

таңдай білу икемділігі, ӛмір бойы оқуға даярлығы қалыптасуы тиіс. Аталған 

дағдылардың бәрі  мектеп жағдайында қалыптасады. Сондықтан тіл мамандарына 

үлкен жүк артылады, Ахмет Байтұрсынов айтып кеткендей: «Мұғалім қандай  болса, 

мектеп hәм сондай болады». 

Ӛкінішке орай, алдын ала ӛткізген мониторинг  оқу орыс тілінде жүретін  жалпы 

білім беретін мектептердегі қазақ тілі мен әдебиетін оқытуда кӛптеген  

проблемаларды айқындады:  

- оқу жоспарларында бірізділіктің болмауы; 

- балабақша -  мектеп - жоғары оқу орындары - арасында қазақ тілін оқытуда 

сабақтастықтың жоқтығы;  

- мектеп  оқушыларына  арналған қазақ тілі оқулықтарының  сапасының  

тӛмендігі; 

- оқулықтарда берілген мәтіндердің оқушылардың жас ерекшеліктеріне қарай 

бейімделмегендігі; 

- қазақ әдебиеті пәнінің  кӛп  жағдайда  орыс тілді мектептерде  орыс тілінде 

жүргізілуі; 

- және ең негізгісі - қазақ тілі мұғалімдерінің  кәсіби шеберлік деңгейінің 

тӛмендігі. 

Осы ретте  Облыс әкімі Д.К. Ахметовтың тапсырмасымен облыс орталығында 

алдымыздағы жылдың маусым айында кӛптілділікті дамытуға арналған Аймақтық 
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бағдарлама жасау үшін жұмыс тобы құрылған болатын. Бұл топтың негізгі мақсаты -  

тек бағдарлама жасау ғана емес, сонымен қатар оны жүзеге асыратын механизмдерді 

де қарастыру. Жұмыс тобына облысымызға танымал ғалымдар, қаланың жетекші 

мектептерінің қазақ тілі мұғалімдері, «Шығыс» ӛңірлік орталығының,  қалалық білім 

беру басқармасының қызметкерлері кірді. 
Ең алдымен біз  оқу орыс тілінде жүргізілетін облыс, қала  мектептеріндегі қазақ 

тілі мұғалімдерімен онлайн режимінде сауалнама ӛткіздік. Сауалнама нәтижелері  
мұғалімдердің  қолданып жүрген қазақ тілі оқулықтарына кӛңілдері толмайтынын,  
оқу - әдістемелік құралдар, электронды ресурстардың аздығын,  инновациялық 
әдістемелердің жоқтығын  кӛрсетті. 

Сондықтан жұмыс тобы келесі кезеңде қаланың жаңашыл педагогтары мен 
жоғары санатты  қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін  жұмысқа тарта отырып, 
оқулықтарға қосымша ретінде оқу - әдістемелік кешен дайындауға кірісті. Аталмыш 
Аймақтық бағдарлама мен оқу - әдістемелік кешен бірнеше сараптамалардан ӛтіп, оң 
бағаланды. 

Бағдарламаны әзірлеу барысында кӛптеген жұмыстар атқарылды: 
- қазақ тілі мұғалімдерінің біліктіліктерін тексеру мақсатында сауалнама ӛткізілді; 
- қазақ тілінен бірыңғай оқулықтар белгіленді; 
- оқу үрдісінің сапасын арттыру  мақсатында оқулықтарға бірыңғай оқу-

әдістемелік кешен дайындалды және т. б.  
Аймақтық бағдарламаны жүзеге асыру облыстық білім беру ұйымдарында  

кӛптілділікті енгізу бойынша қызметтің жалпы үйлестіруін қамтамасыз етуге 
мүмкіндік туғызады.   

Аталмыш бағдарламаны жүзеге асыру барысында 2018 жылға қарай тӛмендегідей 
нәтижелерге қол жеткізу мүмкіндігі туады: 

 - тілдік пәндер мұғалімдерінің кәсіби құзыреттілігі арттырылады; 
- қазақ, орыс және ағылшын тілдерінен бірыңғай оқу-әдістемелік кешендер 

енгізіледі; 
- сӛйлеу әрекетінің тӛрт деңгейі  бойынша (А1, А2, В1) мектеп оқушыларының 

тілдік құзыреттіліктері қалыптастырылады; 
-  әртүрлі пән салалары бойынша (география, физика, биология және т.б.) 

кӛптілділік білім беру қамтамасыз етіледі; 
- мектеп оқушыларына шетелдік жоғары оқу орындарында білімдерін ары қарай 

жалғастыру үшін ағылшын тілі бойынша халықаралық емтихандарды тапсыруға 
мүмкіндік туады; 

- мектеп түлектерінің бәсекеге қабілеттіліктері арттырылады. 
Қазақ тілін меңгертудің ең негізгі мақсаты - оқушылардың функционалдық 

сауаттылықтарын арттыру болып табылатындықтан, біз бағдарлама жазу барысында 
алдымызға тӛмендегідей міндеттер қойдық: 

- ақпаратпен  қазақ тілінде  жұмыс істеу; 
- ақпаратты  түсіне алу; 
- сӛйлеу әрекетінің 4 түрі арқылы ақпаратты мемлекеттік  тілде қолдана алу. 
- қазақ тілінен бірыңғай лексикалық минимумды және жиі қолданылатын 

лексикалық бірліктерді анықтау . 
- оқушылардың функциональдық сауаттылығын  қалыптастыру мақсатында 

қолданыста бар оқу материалдарын сұрыптау. 
Жоғарыда аталған міндеттерді жүзеге асыру үшін ең  алдымен  мұғалімдердің 

кәсіби шеберліктерін арттыру қажет, сондықтан бағдарламада бұл мәселеге кӛп кӛңіл 
бӛлінген. Атап айтсақ, қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерінің білімі екі рет тексерілді: 
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тілді меңгеру деңгейі  КАЗТЕСТ жүйесі арқылы, ал кәсіби құзыреттіліктері - Астана 
қаласындағы  Педагогикалық шеберлік орталығы дайындаған тест арқылы. Ӛкінішке 
орай, тест қорытындылары әлі де алда кӛп жұмыс тұрғанын кӛрсетті. Сондықтан 
жұмыс тобының алдына жаңа міндеттер қойылды. Ендігі кезекте мектеп 
мұғалімдерінің  функционалдық сауаттылықтарын арттыру жұмыстары тұрды. Ол 
үшін қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдері тілді меңгеру деңгейлеріне қарай курстардан 
ӛтті. Сонаң кейін әдістеме бойынша  оқулық авторларының курстарынан ӛтеді. 
Сондай-ақ мұғалімдердің  теориялық және лингвистикалық деңгейлерін жоғарылату 
үшін шеберлік сыныптар, түрлі тренингтерден де  ӛтеді. Ӛкінішке орай, кӛптеген 
мұғалімдер  ӛз бетімен білім алу мәселесімен шұғылданбайды немесе, орыс тілді 
мектеп оқушыларымен жұмыс істеп, білгендерін жоғалтып   алған. Және де мектеп 
бітірушілер қазақ тілінен тест емес, ауызша емтихан тапсыруға тиіс. Қазақ тілінің әр 
сабағы ашық сабақ деген пікір де оң нәтиже берері сӛзсіз.  

Ал енді әдістемеге келер болсақ,  мұнда да шешімін таппай жатқан мәселелер 
баршылық. Біздің  міндетіміз: оқушылардың ауызша және жазбаша тілін дамыту 
болып табылады.  Ал осы міндетке қалай жетуге болады? 

Біріншіден, қазақ тілін оқытуда инновациялық технологияларды, тілді екінші тіл 
ретінде оқытуда қолданылатын әдіс-тәсілдерді тиімді қолдану. Бір-ақ мысал 
келтірейік: мектеп мұғалімдері кӛбінесе диалогты тек  сұрақ-жауап  әдісі  ретінде 
қолданады. Ал негізінде, диалогты коммуникациялық акт деп қарастырған жӛн, 
себебі, ғалымдар диалогтық  лебізді тыңдаушы мен сӛйлеушінің рӛлі алмастырылып 
отыратын  коммуникативтік акт  ретінде қарастырады.  

Диалогтық сӛйлеу дегеніміз - қарым-қатынасқа түсетін екі не одан да кӛп 
адамдардың бір бірімен сӛйлесуі [2,с.6]. Оның коммуникативтік ерекшеліктеріне 
тӛмендегілер жатады: 

- екі адамның бірі белгілі бір мәліметке  мұқтаж, ал екінші адам сол ақпаратқа ие 
болғандықтан, екеуі бір бірімен тілдік қатынасқа түседі; 

- серіктес адамдар бір - бірімен ӛздерінің пікірлері, алған әсерлері, ішкі 
қобалжулары туралы тілдік қатынас жасайды; 

- адамдар  белгілі бір мәселелерді, дауды шешу немесе қарама- қайшылықтарды 
жою және т.б. жағдай туғанда тілдік қатынасқа түседі. [3,с.6]. 

Диалогтық қатынас шеңберінде жүзеге асатын болғандықтан, диалогтік лебіз бір 
жағынан коммуникациялық байланыстың басы мен аяғына ұқсаса, екінші жағынан 
монологтық кірістірулерімен ерекшеленеді. Сондықтан ғалымдар диалогтық лебізді 
тыңдаушы мен сӛйлеушінің рӛлі алмастырылып отыратын коммуникативті акт  
ретінде қарастырады.  

Диалогтік лебіз барысында қарым- қатынасқа түсушілердің әрқайсысы 
тӛмендегідей психологиялық тұрғыдағы міндеттерді шешеді: 

- қайталанбас үшін диалогке түсушімен болған алдыңғы әңгімесінің мазмұнын 
есте сақтау; 

- ӛзінің және әңгімелесушінің айтқанын есіне сақтау; 
- дер кезінде ӛзінің пікірін айту (қарым-қатынас мәдениетін бұзбай) ӛз 

айтқандарының дұрыс тілдік формада болуын қадағалау; 
- әңгімелесуші қолданған паралингвистикалық құралдардан да (мимика, жест)  

ақпарат ала білу. 
Диалогтық лебіздің негізгі психологиялық ерекшеліктеріне оның жағдайлылығы 

жатады, сондықтан оның мазмұны сол жағдайға байланысты ғана түсінікті болады.  
Бүгінгі таңда кез келген оқытушы ӛз пәні саласындағы аялы білімді меңгеріп қана 

қоймай, сонымен қатар жаһандану үрдісіндегі инновациялық технологияларды, 
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әлемдік деңгейдегі әдіснамаларды, қазіргі замандағы оқушылардың білімді қабылдау 
ерекшеліктерін, информатика мен компьютерлік бағдарламалардың  мүмкіндіктерін 
толығымен меңгеруі тиіс. Сонда ғана олар Елбасымыз айтып кеткен биіктерден 
кӛріне алады. Бұл, әсіресе, қазақ тілі оқытушыларына қатысты деп ойлаймыз, себебі  
талантты жастар ӛз ойларын мемлекеттік тілде дұрыс жеткізе алуға, тілдік қатынасқа 
түсе білуге, шебер де шешен сӛйлеу дағдыларын меңгергенде ғана мақсаттарына жете 
алады. 

 Осы ретте қазақ тілі мұғалімдерінің ӛзінде де лингвистикалық құзыреттіліктің 
болғаны дұрыс деп есептейміз. Лингвистикалық құзыреттілік дегеніміз - қазақ тіл 
біліміндегі негізгі тілдік категориялардан хабардар болу, тіл білімі саласындағы 
жаңалықтарды үнемі қадағалап отыру, тілді меңгертудің озық технологияларымен 
таныс болу және т.б.  

Осыған орай тіл мамандары үнемі ізденісте болып, ӛз бетімен білімдерін 
жинақтап, қайталап, толықтырып  отырғаны жӛн деген ойдамыз. Оған жету үшін:  

- әр түрлі жанрдағы мәтіндерді құрастыра және талдай алу; 
- коммуникативтік интенция  мен қарым-қатынас жағдаятына сәйкес  тілдік 

бірліктерді оңтайлы қолдана алу; 
- жазбаша не ауызша мәтіндердегі  ақпараттардың негізгі мәні мен  мазмұнын 

нақтылай алу; 
- стиль түрлерін ажырата алу, әртүрлі стильге қатысты эссе жаза білу не мәтін 

құрастыра алу;  
- ғылыми - кәсіби ақпараттарды жүйелеу және пайымдай алу және тағы басқа 

біліктіліктерді меңгеруге тиіс және де, тіл мамандары үнемі ізденісте болып, ӛз 
бетімен білімдерін жинақтап, қайталап, толықтырып  отырғаны жӛн деген ойдамыз. 
Оған жету үшін:  

- әр түрлі жанрдағы мәтіндерді құрастыра және талдай алу; 
- коммуникативтік интенция  мен қарым-қатынас жағдаятына сәйкес  тілдік 

бірліктерді оңтайлы қолдана алу; 
- жазбаша не ауызша мәтіндердегі  ақпараттардың негізгі мәні мен  мазмұнын 

нақтылай алу; 
- стиль түрлерін ажырата алу, әртүрлі стильге қатысты эссе жаза білу не мәтін 

құрастыра алу;  
- ғылыми-кәсіби ақпараттарды жүйелеу және пайымдай алу және тағы басқа 

біліктіліктерді меңгеруге тиіс. 
Міне, осындай іс-шаралар, біздің ойымызша, облысымызда аталмыш Аймақтық 

үштілділік бағдарламаның орындалуына  және оның толыққанды жүзеге асырылуына 
себін тигізері сӛзсіз. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ «МӘҢГІЛІК ЕЛ»  

ЧЕРЕЗ ПОЛИЯЗЫЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

И.В. Ровнякова 

 

Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова,  

г. Усть-Каменогорск, ivr1906@mail.ru 

 

Обновление методологии, содержания и структуры воспитания на национальной 

идее «Мәңгілік Ел» требует формирования патриота и гражданина, способного жить в 
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новом демократическом обществе. В ежегодном Послании Лидера нации 

Н.А.Назарбаева содержание понятия «Мәңгілік Ел» выдвинуто в качестве 

национальной идеи. Предложено разработать одноименный патриотический акт.  

Проблема формирования казахстанского патриотизма сегодня, по истечении уже 

почти двух десятилетий развития Казахстана как суверенного государства, по-

прежнему остается достаточно актуальной. Казахстанский патриотизм - один из 

основополагающих конституционных принципов существования и развития 

Республики Казахстан. Консолидирующие ценности на базе национальной идеи 

«Мәңгілік Ел» – это гражданское равенство; трудолюбие; честность; культ учености и 

образования; светская страна - страна толерантности. Семь принципов «Мәңгілік Ел» 

отражают наши базовые ценности развития, общность интересов и исторической 

судьбы народа Казахстана. В этих государствообразующих, общенациональных 

ценностях заключается идейная основа нового казахстанского патриотизма: 

«…Во-первых, это независимость Казахстана и Астана. 

Во-вторых, национальное единство, мир и согласие в нашем обществе. 

В-третьих, это светское общество и высокая духовность. 

В-четвертых, экономический рост на основе индустриализации и инноваций.  

В-пятых, это общество всеобщего труда. 

В-шестых, общность истории, культуры и языка. 

В-седьмых, это национальная безопасность и глобальное участие нашей страны в 

решении общемировых и региональных проблем. 

Благодаря этим ценностям мы всегда побеждали, укрепляли нашу страну, 

множили наши великие успехи…» [1]. 

В ряде государственных документов Президентом страны Н.А.Назарбаевым 

определено, что молодежь Казахстана должна стать полиязычной, поскольку знание 

языков предполагает формирование нового казахстанского патриотизма и открытие 

новых возможностей для молодого поколения. Исходя из потребности времени, 

Президентом страны был предоставлен проект «Триединство языков, как социально-

историческая необходимость, как конкуретноспособность нации, как культурный 

императив времени» и утвержден приоритет трех языков в РК: казахский – русский – 

английский. К 2020 году все казахстанцы должны овладеть казахским, 95% – русским 

и 25% – английским языками. 

Внимание Лидера нации к этой составляющей государственной политики 

очевидно и заслуживает самого пристального изучения и анализа, поскольку именно 

в нашей республике реализуется уникальный проект, инициированный Главой 

государства, -  триединство языков. В современном мире, полиязычном и 

мультикультурном, как никогда актуальна проблема сопряженности языков, поиск 

эффективных и жизнеспособных программ в области языков по консолидации 

обществ. В связи с этим значимость и актуальность полиязычного образования, 

являющегося результатом внедрения идеи Президента о триединстве языков, не 

вызывают сомнения. 

В своих выступлениях и обращениях Президент страны Н.А.Назарбаев 

неоднократно говорил о важности и значимости развития полиязычия для 

многонационального казахстанского общества. 

Идею триединства языков в Казахстане Президент впервые озвучил ещѐ в 2004 г., 

впоследствии неоднократно к ней возвращаясь. Так, в октябре 2006 г. на ХІІ сессии 

Ассамблеи народа Казахстана Глава государства вновь отметил, что знание, как 

минимум, трех языков важно для будущего наших детей. А уже в 2007 г. в Послании 

http://radiotochka.kz/http:/www.akorda.kz/ru/page/page_215750_poslanie-prezidenta-respubliki-kazakhstan-n-nazarbaeva-narodu-kazakhstana-17-yanvarya-2014-g/
http://radiotochka.kz/http:/www.akorda.kz/ru/page/page_215750_poslanie-prezidenta-respubliki-kazakhstan-n-nazarbaeva-narodu-kazakhstana-17-yanvarya-2014-g/
http://radiotochka.kz/http:/www.akorda.kz/ru/page/page_215750_poslanie-prezidenta-respubliki-kazakhstan-n-nazarbaeva-narodu-kazakhstana-17-yanvarya-2014-g/
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народу Казахстана «Новый Казахстан в новом мире» Глава государства предложил 

начать поэтапную реализацию культурного проекта «Триединствоязыков». Именно с 

этого момента и начинается отсчѐт новой языковой политики независимого 

Казахстана, которая сегодня может служить примером для других стран мира по 

степени популярности в обществе и уровню своей эффективности. 

Гармонично войдя в процесс духовного развития народа, языковая политика стала 

неотделимой от общей политики масштабной социальной модернизации. Президент 

страны считает, что для успеха модернизации очень важно, чтобы каждый гражданин 

был полезен своему Отечеству. «Казахстан должен восприниматься во всем мире 

как высокообразованная страна, — неоднократно подчѐркивал Президент, — 

население которой пользуется тремя языками. Это: казахский язык — 

государственный язык, русский язык — как язык межнационального общения и 

английский язык — язык успешной интеграции в глобальную экономику» [2,3].  

Для казахстанской молодежи идея триединства языков особенно важна, поскольку 

сформулирована была Главой государства как ответ на вызов времени, как решение 

насущной жизненной потребности общества, активно интегрирующегося в 

глобальный мир. Интеграция Казахстана в мировое сообщество зависит сегодня от 

осознания и реализации простой истины: мир открыт тому, кто сможет овладеть 

новыми знаниями через овладение доминирующими языками. Благодаря инициативе 

Президента наше государство приступило к реализации концепции полиязычия в 

образовании, потому что именно полиязычие послужит укреплению 

конкурентоспособности Казахстана и развитию нового казахстанского патриотизма. 

В доктрине национального единства государственный язык определен ключевым 

приоритетом, главным фактором духовного и национального единства казахстанского 

общества. Обладание им должно стать долгом и обязанностью каждого гражданина 

Казахстана, стимулом, определяющим личную конкурентоспособность и активное 

участие в общественной жизни. 

История языка неразрывна с историей народа, говорящего на нем, - гласит 

народная мудрость и, продолжая эту мысль, дополним: знание родного языка дает 

основание к изучению культуры народа, что, в свою очередь, порождает 

патриотические чувства и формирует любовь к родной земле. Лучшее средство 

привить молодежи любовь к отечеству состоит в том, чтобы эта любовь была у отцов, 

которые являются примером для подражания. 

Язык является как наукой, так и средством общения. И как средство общения 

язык, несомненно, доступен каждому независимо от его способностей. А знание 

языков - это будущее. Мир становится все более глобализированным, и будущим 

поколениям важно уметь ориентироваться в мультиязычной среде. В этой связи новое 

звучание приобретает проблема языкового образования. Исходным при этом является 

идея о том, что изучение любого языка должно сопровождаться изучением культуры 

носителей этого языка. Причем, этот процесс должен протекать синхронно, не в 

раздельных плоскостях.  

Слагаемыми этого многоязычия должны явиться родной язык, который 

закрепляет осознание принадлежности к своему этносу, казахский язык как 

государственный, владение которым способствует успешной гражданской 

интеграции, русский язык как источник научно-технической информации, 

иностранные языки, развивающие способности человека к самоидентификации в 

мировом сообществе. 
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Поэтому изучение языков как одного из главных индикаторов адаптации человека 

к новым социально-политическим и социально-культурным реалиям становится в 

настоящее время актуальной научно-теоретической и научно-практической задачей. 

Создание равных условий для изучения трех обозначенных языков не означает 

равной сферы их функционирования, равной функциональной нагрузки и, наконец, 

их равного статуса. При этом акцент сделан на педагогической составляющей 

данного культурного проекта, которая в полной мере может быть обозначена как 

полиязычное образование. Вместе с тем активизация полемики вокруг языковой 

ситуации в Казахстане в последние несколько лет связана с полиязычием, что 

позволяет говорить о новых гранях языкового образования. 

В этих условиях актуализируется проблема становления и развития полиязычного 

образования. Для решения поставленной Президентом задачи эффективного 

внедрения полиязычия в образование необходимо привести в единую систему 

фрагментарно наработанную практику полиязычного образования в отдельных вузах 

и школах Республики Казахстан и обеспечить преемственность образовательных 

программ. Это потребует, в свою очередь, разработки комплекса научно-

методических рекомендаций по реализации принципа преемственности полиязычного 

образования в системе «школа-вуз», социально-экономический эффект которых 

определяется тем, что будут созданы реальные предпосылки для решения задач, 

поставленных в Государственной программе развития образования на 2011-2020 

годы: «... подготовка педагогических кадров с полиязычным образованием в вузах 

страны». 

С целью создания инновационной, полиязычной модели образования количество 

школ в РК, предоставляющих образование на трех языках, увеличится с 33 до 700, в 

том числе количество школ сети «Назарбаев интеллектуальные школы» расширится с 

6 до 20. Эти школы станут базовыми площадками для апробации полиязычной 

модели образования, инноваций в образовании» [4]; 

 «повышение востребованности государственного языка»; 

 «повышение престижа употребления государственного языка»; 

 «сохранение языкового многообразия в Казахстане»; 

 «сохранение функционирования русского языка в коммуникативной среде»; 

 «изучение английского и других иностранных языков» за счет: системного 

научно-методического сопровождения деятельности субъектов непрерывного 

полиязычного образования; 

 формирования полиязыковой образовательной среды; расширения 

инфраструктуры полиязычного образования; 

 развития межкультурно - коммуникативной парадигмы современного языкового 

образования; 

 развития интеллектуального потенциала страны на основе приобщения ее 

граждан к ценностям языка и культуры. 

Министерством образования и науки РК сделаны конкретные шаги по внедрению 

полиязычного образования в вузах страны, в частности, расширен объем кредитов на 

изучение языков в Государственных стандартах по направлению «Образование», что 

позволит студентам третьего года обучения в объеме 2-х кредитов изучать 

дисциплины «Профессиональный казахский/русский» и «Профессионально 

ориентированный иностранный язык». При непосредственном участии базовых вузов 

по внедрению полиязычия МОН РК еще в 2012 году разработана «Концепция 

развития полиязычного образования», в которой дан анализ условий и возможностей 
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современной системы образования для реализации идеи триединства языков и 

определены приоритетные направления развития полиязычного образования.  

Это предполагает, прежде всего, пересмотр содержания современного языкового 

образования в целом, что потребует разработать пакет документов, определяющих 

стратегию и тактику изучения языков в системе образования Республики Казахстан. 

Наряду с этим необходимо провести конструирование нового содержания языкового 

образования, концептуально обоснованного, программно спроектированного, 

реализация которого должна регламентироваться типовыми требованиями, научно 

обоснованными предписаниями и рекомендациями. Одним из немаловажных 

факторов развития полиязычия являются исследования в области этнолингвистики, в 

рамках которой должны разрабатываться научно обоснованные рекомендации и 

предписания для образовательной практики по вопросам рационального сочетания 

сфер влияния, функционирования и развития языков.  

Современный этап развития полиязычного образования в Казахстане нуждается в 

конкретных организационных формах его реализации, которыми могут выступить 

Республиканский координационный и научно-исследовательский центр по проблемам 

полиязычного образования, центры развития полиязычного образования в вузах и при 

областных управлениях образования, обучающие семинары по внедрению уровневой 

модели обучения казахскому, русскому, английскому языкам, механизмы 

педагогического мониторинга полиязычного образования. 

Сегодня в ВКГУ им. С. Аманжолова кафедрами проводится значительная работа 

по развитию полиязычного образования. Проводятся фестивали языков, олимпиады, 

внедряются инновационные методики для изучения иностранных языков на 

специальностях университета, приглашаются волонтеры для преподавания 

дисциплин. В университете при Центре подтверждения квалификации действует 

полилингвальная лаборатория, которая ведет подготовку преподавателей, студентов и 

магистрантов по английскому языку. Преподаватели с целью приобретения навыка 

чтения лекций на инностранных языках прошли стажировку в вузах Великобритании, 

Португалии и других странах Европы. 

Внедрение в образовательный процесс преподавателями и студентами новых 

технологий (презентаций учебного материала, электронных пособий, аудио- и 

видеоматериалов и пр. на различных языках), активизируют процесс языкового 

обучения и способствуют эффективности усвоения казахского, русского и 

иностранных языков. 

Однако, несмотря на достижения в области развития полиязычия, сегодня 

необходимо решить следующие задачи. 

В плане теоретико-методологического обеспечения представляется необходимым 

проведение научно-педагогических исследований в области развития полиязычного 

образования. Прежде всего, требуется создание научной лаборатории, задачами 

которой будут анализ языковой ситуации в учреждениях образования, разработка 

концептуальных основ полиязычного образования, сопровождение педагогического 

эксперимента по внедрению обучения на трех языках.  

Одним из немаловажных факторов развития полиязычия являются исследования в 

области этнолингвистики. На сегодня в этой области научных знаний присутствует 

ощутимый информационный вакуум. В предметной плоскости этой науки в 

соответствии с теоретико-методологическими положениями этносоциологии, 

этнопсихологии, этнопедагогики, этнокультурологии, этнополитологии должны 
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разрабатываться научно обоснованные рекомендации и предписания для 

образовательной практики по вопросам рационального сочетания сфер влияния, 

функционирования и развития языков, оптимального соотношения объема учебного 

времени, отводимого на изучение государственного, русского и иностранного языков. 

В силу многогранности и многоаспектности проблема полиязычия нуждается в 

том, чтобы на ней было сфокусировано внимание ученых различных научных школ. 

В целях научно-методического обеспечения полиязычного образования 

необходима разработка учебно-методических комплексов дисциплин на иностранном 

языке и активное внедрение в практику. 

Одним из важнейших вопросов реализации полиязычия является переподготовка 

педагогических кадров к работе в новых условиях.  

В качестве альтернативного решения проблемы обеспечения полиязычного 

образования кадрами необходимой квалификации предлагается организация 

интенсивных курсов повышения квалификации, как для преподавателей 

университета, так и учителей школ длительностью не менее 6 месяцев с учетом 

языковой подготовки слушателя и др. мероприятий, направленных на подготовку 

кадров для внедрения полиязычного образования. 

Культурный проект «Триединство языков», предложенный Президентом 

Республики Казахстан Н.А.Назарбаевым, в полной мере можно считать одной из 

долгосрочных стратегий развития Казахстана. Реализация данного проекта во многом 

обусловит становление нового поколения казахстанцев, владеющих несколькими 

языками, имеющих широкие возможности позитивного роста своих сущностных сил 

и формирования конкурентоспособности как в профессиональной сфере, так и в 

личностной самореализации. 

Сегодня важно использовать весь уникальный опыт ученых и знания культурных 

традиций народов и этносов, общечеловеческих ценностей и мировой культуры в 

создании благоприятной образовательной и воспитательной среды, способствующей 

формированию социально-активной и поликультурной личности для реализации 

национальной идее «Мәңгілік Ел». Казахстан уникален и силен своей 

многонационалъностью. На его земле сформировалось уникальное поликультурное 

пространство. Поликультурность Казахстана - это прогрессивный фактор развития 

общества. Евразийские корни народов Казахстана позволяют соединить восточные, 

азиатские, западные, европейские потоки и создать уникальный казахстанский 

вариант развития поликультурности, который и определяет основы для развития 

казахстанского патриотизма. 
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Язык – это ключевое явление культуры, главный механизм национального 

единения, инструмент возникновения и воспроизводства нации как социальной 

структуры. Язык – это стержень национального государства. Один из безусловных 

успехов Казахстана – выработанная уникальная модель мирного сосуществования 

множества различных этносов и культур.  

В начале XXI века вопрос эффективной языковой политики является наиболее 

актуальным. Сегодня практически не осталось стран, в которых проживала бы лишь 

одна нация, потому возникает противоречие между государственной структурой и 

национальным составом общества. Важнейшим выражением этого противоречия 

является вопрос о языке. Таким образом, идея триединства возникла не просто как 

новый формат языковой политики, она была выработана в связи с жизненной 

необходимостью. Казахстан, взяв курс на овладение его гражданами тремя языками, 

исходит из нынешних реалий – триединство языков будет являться свидетельством 

конкурентоспособности страны. 

Главой государства Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым в языковой 

политике обозначен принципиально новый подход: поставлена задача реализации в 

стране масштабного культурного проекта «Триединство языков», целью которого 

является массовое овладение казахстанцами тремя языками: казахским, русским и 

английским. Впервые эта идея была озвучена в октябре 2006 года на XII сессии 

Ассамблеи народа Казахстана. В Послании 2007 года «Новый Казахстан в новом 

мире» Президент страны предложил начать поэтапную реализацию культурного 

проекта «Триединство языков»: «Казахстан должен восприниматься во всем мире как 

высокообразованная страна, население которой пользуется тремя языками. Это: 

казахский – государственный язык, русский – язык межнационального общения и 

английский – язык успешной интеграции в глобальную экономику» [1]. 

По вопросу развития трехъязычия в стране существуют различные мнения, в 

частности, проф. Казахстанского национального университета им. Аль-Фараби К.Н. 

Смагулова считает, что вопрос трехъязычия «для определенной категории граждан 

страны, к которой можно отнести относительно небольшой по размерам средний 

класс, уже решен, поскольку владение несколькими языками для них является 

важнейшим условием экономической успешности и стабильности. Однако на все 

население страны проецировать подобный подход еще рано, поскольку государство 

сразу не сможет обеспечить необходимые ресурсы и соответствующую потребность 

вподобного рода знаниях» [2, c. 19]. 

Следовательно, для эффективной реализации концепции трехъязычия требуется 

научное осмысление и анализ процессов межкультурной коммуникации в условиях 

современного Казахстана. Проект направлен на исследование проблем 
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межкультурных коммуникацийв северном регионе и поиск оптимальных форм 

межкультурного взаимодействия в ходе осуществления политики трехъязычия.  

«Университеты как научно-образовательные корпорации несут особую 

социальную миссию и ответственность перед общественностью за формирование 

субъекта морального выбора. Одним из компонентов обучения должны быть правила 

речевого поведения и национального этикета, знания которых приобретаются на 

занятиях по языкам» [3, с.3]. 

В современном мире сложилось представление о том, что XXI век должен стать 

периодом торжества гуманитарных наук, центральное место среди которых отводится 

лингвистике. Лингвистика начинает занимать авангардные методологические 

позиции в системе гуманитарного знания. Таким образом, интерес большинства 

ученых сосредоточен на том, как в языке репрезентируются общечеловеческие, 

национально-культурные и индивидуальные свойства говорящего; как язык 

функционирует в процессе коммуникации, какую роль он играет в жизни 

мультикультурного общества. 

В условиях современного мира, когда большое внимание уделяется развитию и 

укреплению международных связей, установлению межгосударственных контактов, 

феномену глобализации (политической, экономической и культурной), с одной 

стороны, и росту национального самосознания – с другой, изучение 

коммуникативных процессов на всех уровнях языкового и культурного 

взаимодействия вносит определенный вклад в развитие таких интегративных наук, 

как лингвокультурология, теория и практика межкультурной коммуникации, 

социолингвистика, организационная лингвистика, теория перевода. 

Конкретные задачи в рамках проблемы, на решение которых направлен проект: 

1. Обосновать совокупность положений, составляющих теоретико-

методологические предпосылки исследования различных форм межкультурной 

коммуникации в хоте реализации политики трехъязычия в северном регионе 

Казахстана. 

2. Разработать эффективные методики анализа языковой ситуации в 

поликультурном социуме. 

3. Разработать критерии оценки уровня лингвокультурной грамотности жителей 

северного региона Казахстана. 

4. Выявить пути оптимизации межкультурного взаимодействия в организациях 

различного типа. 

5. Проанализировать лингвокультуру университета в аспекте проблемы 

оптимизации языковой среды современного вуза и повышения эффективности 

деятельности образовательного учреждения. 

6. Проанализировать изменения в сознании языковых коллективов в период 

модернизации высшего образования в Казахстане и России в сопоставительном 

аспекте. 

7. Определить стратегии повышения эффективности рекламной коммуникации в 

поликультурном социуме. 

8. Изучить специфику межъязыкового  и межкультурного взаимодействия в 

условиях практического и художественного билингвизма. 

9. Определить особенности переводческой деятельности в условиях трехъязычия. 

Предлагаемые методы и подходы: методология исследований в русле 

дискурсивно-когнитивной лингвистической парадигмы опирается на идею 



43 
 

антропоцентричности языка, в рамках которой интересы исследователя перемещены с 

объектов познания на субъект. На первое место выводится человек, а язык признается 

его главной характеристикой, важнейшей составляющей. Культура и язык – 

антропоцентрические сущности, они в человеке, служат человеку и без человека не 

имеют смысла.  

На философском уровне исследования базируются на концепции культурного 

релятивизма, предполагающей признание самостоятельности и полноценности 

каждой культуры, принципиальный отказ от этноцентризма и европоцентризма при 

сопоставлении культур разных этносов.  

Методология свидетельствует о полипарадигмальном характере работ, 

выполняемых на стыке лингвистики текста, дискурсивно-коммуникативных 

исследований, переводоведения, психолингвистики, когнитивной лингвистики, 

лингвокультурологии, этнолингвистики, организационной лингвистики, 

социолингвистики, литературоведения и др.  

Исследования проводятся на базе Вузовской академической лаборатории 

межкультурных коммуникаций при кафедре филологии Костанайского филиала 

Челябинского государственного университета. Научная деятельность членов 

лаборатории осуществляется при поддержке ведущих ученых в данной области, 

выступающих в качестве научных консультантов – Шкатовой Л.А., доктора 

филологических наук, профессора кафедры теории языка ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»; 

Питиной С.А., доктора филологических наук, профессора, заведующей кафедрой 

теории языка ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»; Харченко Е.В. доктора филологических наук, 

профессора кафедры культуры речи и профессионального образования ФГБОУ ВПО 

«ЮУрГУ». 

В ходе реализации проекта достигнуты определенные результаты: 

 разработаны и обоснованы положения, составляющие теоретико-

методологические предпосылки исследования лингвистической ситуации в условиях 

трехъязычия как нового формата языковой политики в Казахстане; 

 усовершенствованы методики составления словаря лингвокультурной 

грамотности применительно к новым геополитическим условиям Казахстана;  

 разработана методика определения уровня лингвокультурной грамотности на 

основе словаря лингвокультурной грамотности жителей северного региона 

Казахстана; 

 выявлены особенности межъязыкового  и межкультурного взаимодействия в 

условиях практического и художественного билингвизма; 

 теоретически обоснована проблема лингвокультуры университета в рамках 

прикладного филологического исследования (организационная лингвистика); 

 изданы учебные пособия по спецкурсам, внедренным в рабочие планы 

программ бакалавриата: «Информационно-стилистическая культура» (для 

направления подготовки Лингвистика), «Лингвокультурный аспект переводческой 

деятельности» (для направления подготовки Лингвистика, Филология),  «Жанр 

романа в художественной литературе» (для направления подготовки Филология), 

«История казахской литературы» (для направления подготовки Филология); 

 проведены две международные научно-практические конференции «Русский 

язык в СНГ: проблемы и перспективы» (2013 г., 2015 г.), в рамках которых 
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организована работа научно-практических семинаров с привлечением ведущих 

ученых-лингвистов международного уровня. 

В перспективе деятельность Лаборатории направлена на выполнение 

практических задач: 

 описание имиджевого дискурса университета в сопоставительном аспекте; 

 выявление национально-культурной специфики университетской языковой 

среды; 

 разработку коммуникативной модели корпоративной культуры вуза; 

 анализ лингвокультуры университета в аспекте проблемы оптимизации 

языковой среды современного вуза и повышения эффективности деятельности 

образовательного учреждения; 

 внедрение в учебные планы по направлениям подготовки Филология и 

Лингвистика дисциплин, способствующих оптимизации языковой среды 

современного вуза и повышению эффективности образовательного учреждения: 

«Информационно-стилистическая культура» (для направления подготовки 

Лингвистика), «Организационная лингвистика» (для направления подготовки 

Филология); 

 публикацию монографий «Лингвокультура университета» (в рамках 

сотрудничества с Лабораторией межкультурной коммуникации Института 

гуманитарного образования ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный 

университет»), «Отражение концептов «память», «родина» и «судьба» в творчестве 

поликультурного казахстанского писателя Г. Бельгера», «История формирования 

полиэтнической среды северного региона Казахстана»;  

 публикацию Словаря лингвокультурной грамотности жителей северного 

региона Казахстана. 

Таким образом, проект является одним из первых, основанных на 

полипарадигмальном характере работ и систематических интегральных 

исследованиях, направленных на изучение специфики межкультурного 

взаимодействия и поиск оптимальных путей реализации политики трехъязычия в 

северном регионе Казахстана.  
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Қазіргі мектеп жағдайындағы  білім берудің ұлттық моделіне ӛту оқыту мен 
тәрбиелеудің соңғы әдіс-тәсілдерін, жаңа инновациялық педагогикалық технологияны 
игерген, психологиялық-педагогикалық диагностиканы қабылдай алатын және нақты 
тәжірибелік іс-әрекет үстінде ӛзіндік даңғыл жол салуға икемді, шығармашыл педагог 
зерттеуші, ойшыл мұғалім болуын қажет етеді. Мемлекеттік білім стандарты 
деңгейінде оқыту үрдісін ұйымдастыру жаңа педагогикалық технологияны ендіруді  
міндеттейді. Сондықтан оқу-тәрбие үрдісіне жаңа инновациялық әдіс-тәсілдерді 
енгізу оқушылардың білімге деген қызығушылығын,  талпынысын арттырып, ӛз 
бетімен ізденуге, шығармашылық еңбек етуге бағыттайды[1]. 

Дамыта оқыту технологиясы мектеп тәжірибесіне енген оқу іс-әрекеттері 
арасындағы аса танымалы.Дамыта оқыту дегеніміз - бұл оқу үрдісінде оқушының 
ықтимал мүмкіндігінің толық іске асуына бағдарланған оқыту. Дамыта оқыту жеке 
тұлғаның дамуына бағыт-бағдар беріп, белсенділігін арттырады. Қазіргі таңда жеке 
тұлға қоғам үшін белсенді түрде, яғни аз уақытты қамтып, жоғары сапалы дәрежеде 
дамуы қажет. Сол үшін бұл педагогикалық технологияны - дамыта оқыту 
технологиясы дейміз. 

Дамыта оқыту технологиясы балаға ӛз бетінше ойлана білуге, сыртқы ортамен 
қарым-қатынас жасауына ықпал етеді. Қарым-қатынас жасау барысында 
жоспарлауға, мақсат қоя білуге, қойылған мақсат-міндеттерді жүзеге асырып, 
қорытындыны талдай білуге дағдыланады. Міне, осындай жүйелер арқылы «ӛзіндік 
даму» жүзеге асады. Соның негізінде талдау, жинақтау, ӛзіндік бағыт беру, ӛзіндік 
тәрбие, білім алу жүйелері қалыптасады. Яғни, дамыта оқыту жеке тұлғаның барлық 
қасиеттерінің дамуына бағытталады. Дамыта оқытуда баланың ізденушілік-
зерттеушілік әрекетін ұйымдастыру басты назарда ұсталады. Ол үшін бала ӛзінің 
бұған дейінгі білетін амалдарының, тәсілдерінің жаңа мәселені шешуге жеткіліксіз 
екенін сезетіндей жағдайға түсу керек. Содан барып оның білім алуға деген ынта-
ықыласы артады, білім алуға әрекеттенеді. Нәтижесінде әр оқушы ӛзін-ӛзі ӛзгертуші 
субьект дәрежесіне кӛтеріледі. Сабақ мынандай құрамдас бӛліктерден тұрады: 

1. Оқу мақсаттарының қойылуы. 
2. Оны шешудің жолын бірлесе қарастыру. 
3. Шешімнің дұрыстығын дәлелдеу[2]. 
Бұл үшеуі дамыта оқытудың Д.Б.Эльконин - В.В.Давыдов жасаған жүйесінің 

негізгі компоненттері. Оқушы алдына оқу мақсаттарын қоюда ешқандай дайын үлгі 
берілмейді. Мақсатты шешу іштей талқылау, сосын жинақтау арқылы жүзеге асады. 
Шешім табылған кезде әркім оның дұрыстығын ӛзінше дәлелдей білуге үйретіледі. 
Әр оқушыға ӛз ойын, ӛз пікірін айтуға мүмкіндік беріледі, жауаптар тыңдалады. 
Әрине,  жауаптар барлық жағдайда дұрыс бола бермес. Дегенмен, әр бала жасаған 
еңбегінің нәтижесімен бӛлісіп, дәлелдеуге талпыныс жасайды, жеке тәжірибесін 
қорытындылауға үйренеді. Ғалымдардың дәлелдеуі бойынша, 10% - оқығанда, 20% – 
естігенде, 30% - кӛргенде, 50% - кӛріп және естігенде, 80% - ӛзіміз айтқанда есте 
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қалады екен. Сабақ кезінде  мұғалімнің іс-әрекеті тек 10% ғана болу керек. Мұғалім 
сабақ үрдісінде тӛмендегі жетекші қызметтерді атқаруы қажет (1-сурет). 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-сурет. Мұғалімнің сабақ үрдісінде жетекші қызметі 
 
«Білім негізі – бастауышта» деп тегін айтылмаған. Бастауыш саты – оқушы 

дамуының іргетасы, оқу әрекеті қалыптасуының қуатты жүретін кезеңі болғандықтан 
негізгі мақсат оқу дағдысының негізін қалау, сауатты жазу дағдыларын 
қалыптастыру, ӛздігінен оқуға, жазуға дағдыландыру. Бұл жастағы балалар 
табиғатынан білуге құмар, оқуға ынталы. Оларға дұрыс бағыт-бағдар жасалса ӛз 
мүмкіндіктерін кӛрсете алады.  

Белгілі ағылшын реформаторы Майкл Барбер: «Бала сегіз жаста кітапты қалай 
оқыса, оның келешектегі отыз бес жастағы табысы қандай болатыны туралы айта 
аламын » деген екен. 

Қазақтың ғұлама ғалымы Ж.Аймауытов: «Оқытатын пәндердің бәрін бірдей 
қаусырып, орап алатын пән - ана тілі екені даусыз. Ана тілін жақсы меңгеріп алмай, 
ӛзге пәндерді түсіну мүмкін емес» деген [3]. Бүгінде сол кезде айтылған ой-пікірдің 
ӛзектілігі, ӛткірлігі мәнін жоймағанына кӛзіміз жетіп отыр. Осы ғалымның айтқанына 
сүйене отырып, бастауыш сыныпта жұмыс істегендіктен  ана тілі пәнінің орны 
ерекше дегім келеді. Менің ойымша, егер бала түсініп оқымаса баланың оқуға деген 
қызығушылығы тӛмендеп, білімі жаттанды болуы мүмкін.  Егер баланың тіл байлығы 
жоғары болса,  ол барлық пәндерді жақсы меңгере алады. Ендеше, оқушыларды 
бастауыш сыныптан бастап сӛздік қорларын дамытудың маңызы зор. 

Білім сапасын арттыру үшін: 
- әр сабақта дамыта оқыту технологиясының әдістерін қолдану; 
- әр оқушының психологиялық ерекшеліктерін ескеру; 
- міндетті деңгейдегі білімді қалыптастыра отырып, мүмкіндік деңгейлерін ашу; 
- дарынды оқушылардың ерекшелігін ескере отырып, оларға шығармашылықпен 

жұмыс жасайтын күрделірек тапсырмалар дайындау; 
- оқушылардың тілін дамытуда, ӛздік жұмыс жасау, ӛз дағдыларын 

қалыптастыруда ӛз ойларын еркін жеткізе алуға баулу. 
Оқушылардың тіл байлықтарын арттыру үшін мынандай міндеттер алға 

қойылады: 
- оқушылардың оқу дағдысын қалыптастыру және жетілдіру; 
- кӛркем шығармаларды оқуға деген қызығушылықтарын ояту;                                                                                                        

МҰҒАЛІМ 

кӛмекші бағыттаушы 

нұсқаушы жетекші 

психолог зерттеуші 
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- шығарманың түпкі мазмұн-мәнін түсінуін, эмоциялық қабылдауына  
(кейіпкердің кӛңіл-күйіне ортақтасу) кӛз жеткізу; 

- ана тіліміздегі сӛз мағыналарының түріне кӛңіл аударту (сӛздік жұмыс); 
- ауызекі және жазба тілді байланыстыра отырып, ӛз ойын сауатты да мәнді, 

түсінікті жаза білулерін дамыту; 
- ӛзіндік ой-пікірлерін айта білуге дағдыландыру; 
- салыстыру әдісі арқылы баланың қиялын дамытып, байқампаздығын арттыру. 
Осы міндеттерді жүзеге асыру үшін ең алдымен оқушыларды зерттеу жұмысын 

жүргіздім. Зерттеу арқылы – оқушының білім, білік, дағдыны қаншалықты 
меңгергенін, оқудың сапасын, кемшіліктерін анықтап алдым. Оқушылардың кӛбі 
жылдам оқығанымен мазмұнын дұрыс түсінбейді, ӛз ойларын жүйелі, дұрыс жеткізе 
алмайды. Мазмұндама мен шығарма жазғанда ӛз ойларын сауатты, мәнді жаза 
алмайды. 

Оқушылардың білім сапасын арттыру, сабақты тиімді де, қызықты ӛткізу үшін 
дамыта оқыту технологиясының әртүрлі әдіс-тәсілдерін ӛз тәжірибемде пайдалана 
бастадым : 

- арнаулы бір тақырыпта пікірталас тудыру; 
- логикалық ойлауын дамытатын ойындар мен тапсырмалар шешу (сӛзжұмбақ, 

ребустар); 
- берілген тапсырманы түрлендіру (мәтін мазмұнын ӛңдеу, шағын әңгімелер 

құрастыру); 
- әңгіменің ұқсастығын салыстыру, бӛліктерге бӛлу, ат қойғызу; 
- қиялдау арқылы сурет салғызу; 
- рӛлге бӛліп оқыту, сахналау; 
- ұнаған кейіпкерлеріне мінездеме беру; 
- ӛз ойларынан ӛлең, жұмбақ, ертегі құрастыру. 
Дамыта оқыту сабақтарының алғы шарттарында мына мәселелерге баса назар 

аударылады: 
- сұрақтар ойлауды, пайымдауды қажет ететіндей етіп беріліп, әр баладан еркін 

жауап алу ; 
- қиялын дамыту үшін «менің ойымша» деген жауапқа дағдыландыру; 
- тіл байлығын дамыту үшін қалайда жауапты соңына дейін тыңдау,сӛзін бӛлмеу; 
- жеке тұлға ретінде «мен» деген рӛлін кӛтеру, ӛз пікірін қалыптастыру; 
- әртүрлі жауапқа бірдей қарау, жақсысын мадақтап, нашарын сынамау, оқушы 

жауабы дұрыс болмаса, оған қойылған сұрақтыңнақты болмауынан; 
- тапсырма мен нұсқау анық, оқушы мұғалімнің талабын анық түсінуі шарт, егер 

сыныптың кӛпшілігі тапсырманы дұрыс орындамаса, онда ӛз кемшілігіңізді іздеңіз; 
- барлық баланың дамуы үшін қолайлы жағдай туғызу;  
- оқушының мақсаты баға алу емес, ӛз ойын, ӛз пікірін бӛлісе алуы және 

тұжырымын қорғай білуі, басқаларды тыңдай білу сияқты әрекетті үйрете отырып, 
оқудың қажеттілігін түсіндіру. 

Сабақ тақырыбын әртүрлі сӛзжұмбақ, ребустарды пайдалана отырып                                 
тапқызып, «бұл туралы не айтуға болады?» деген жетекші сұрақтар арқылы         
оқушылардың ойларын ортаға салып, мәтінмен таныстырып, талдау арқылы 
шығарманың айтар ойы, идеясын бала жүрегіне жеткізіп, ар, ұят, қайырымдылық, 
әдептілік т.б. тамаша адамгершілік қасиеттерді бала бойына сіңіру.   

Оқу үрдісінің соңғы кезеңі – оның нәтижелілігін айқындау: 
- түрлі әдістерді пайдалану сабақтың нақты мәнін терең ашуға кӛмектесті; 
- сабаққа деген қызығушылық  артты; 
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- оқушылардың барлығын сабаққа қатыстыруға мүмкіндік туды;  
- бұрын даусын шығарып оқуға, үйден дайындалып келгенін сынып алдында 

айтуға ыңғайсызданатын оқушылар ӛз ойларын дәлелдеуге тырысқаны, ӛз-ӛзіне 
сенімділігі байқалды; 

- сӛздік қорлары дами түсті; 
- ӛз бетімен жұмыс істеу дағдылары жетілді; 
 - сыныптастарының пікірін сыйлап, тыңдауға дағдыланды; 
- белсенділік пайда болды; 
- шығармашылық, логикалық ойлау қабілеттері дамыды.  
Баланың оқуға деген қызығушылығын жоғалтпау мақсатында алдымен оның 

сауатты жазу  және нақты, дұрыс түсініп оқу машығын жүзеге асыру кӛзделтіп отыр. 
Жылдам, дұрыс оқыған оқушының оқуға деген қызығушылығы жоғары болады. 
Оқушының ойлана істеуі оқу процессі барысында есте сақтауы және қабылдау 
қабілетін қалыптастырады. Ӛздігінен үй тапсырмасын орындауына қиындықтар 
тумайды. Егер де, оқушы оқуға тӛселіп, сауатты жазуға дағдыланса ӛз бетімен жұмыс 
істеп, ары қарай алған білімнің, дағды, шеберлігін қолдана алады [4]. Кезкелген 
баланың бір нәрсеге қабілеті болады. Менің міндетім - сол балаларды  байқап, 
олардың қабілетін одан әрі дамытып, шыңдай түсу. 

Сонымен оқушының үлгерімі, білім сапасының жоғары болуы ең алдымен 
мұғалімнің ӛз міндетіне, шеберлігіне байланысты. Мұғалім ӛз міндетін тек оқыту, 
түсіндіру емес, ең алдымен оқушылардың оқу еңбегінтанымдық оқу іс-әрекетін 
сауатты ұйымдастыру, басқару деп білуі тиіс. Сондықтан да жоғарыда айтылған 
оқыту технологиясы – жетістік кӛзі. Қазақстан Республикасының Білім туралы 
Заңында мұғалім оқушының білім игеру деңгейін мемлекеттік стандартты 
басшылыққа ала отырып, білім сапасын  кӛтеру-білім жүйесінің міндеті екені атап 
кӛрсетілгендей,  әрбір ұстаз оқу үрдісінде сабақтың мақсаты мен мазмұнына сай ӛз 
қалауы бойынша жаңа технологияларды жүйелі қолданса, іс тәжірибесінде жемісін 
кӛрері сӛзсіз.  
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―Қалалық қазақ – мектеп лицейі‖ Аягӛз қаласы 

 

Ұлттың тілі – сол ұлттың жаны, жан дүниесі. Ол жүректі соқтыртып тұрған қан 

тамыры сияқты. Егердще қан тамыры жабылып қалса, жүректе соғуын тоқтатпайма? 
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Қай елдің болмасын ғасырлар қойнауынан, ұрпақтан-ұрпаққа жеткен рухани, 

мәдени мұрасы қашан да құнды. Осы құндылықтардың бірі ол – ана тілі. Әрбір адам 

ӛз туған халқының, ӛзі ӛмір сүретін елдің тілін білу қажеттігі – ертеден келе жатқан 

қағида. Қазақтың ұлы ақыны Жүсіпбек Аймаутов жырлағандай ―Ана тілі – жүректің 

терең сырларын, басынан кешкен дәуірлерін, қысқасы жанның барлық толқындарын 

ұрпақтан – ұрпаққа жеткізіп сақтап отыратын қазына....‖ деген екен. Алайда қазіргі 

жаһандану кезеңінде халықаралық қатынас тілін білу қажеттігі туындап отыр. Бұл 

біздің жастарымыз үшін аса қажет. Мемлекет басшысы: ―Қазақ тілі үш тілдің біреуі 

болып қалмайды. Үш тілдің біріншісі, негізгісі, бастысы, маңыздысы бола береді. 

Қазақ тілі – Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі. Және оған қамқорлық та 

сондай дәрежеде болады‖ деп сендірді. Орыс және ағылшын тілдерін оқып үйрену 

білімнің, ұлттың бәсекеге қабілеттілігін шыңдай түсетін, экономикалық 

мүмкіншіліктерімізді арттыратын бірден-бір тетігі дей келе, жаһандануға 

бейімделуді, замана кӛшінен қалмай, осы үш тілдің үйлесіміне қол жеткізу арқылы 

тілімізді, дінімізді, дәстүрімізді, салт-ғұрпымызды сақтап қала аламыз», — деді.[1.1] 

Қазақстан халқының лингвистикалық капиталын дамыту мақсаты мемлекеттік тілге 

қоса еліміздегі басқа да тілдерді оқып-үйренуді міндеттейді. Бұл мақсаттың аясында 

қазақ жұртын мекендейтін халықтардың тілдерін дамыту міндеттелген. «Ӛзге тілдің 

бәрін біл, ӛз тіліңді құрметте!» деген Қадыр Мырза Әлидің әйгілі ӛлеңінде 

лингвистикалық капиталдың негіздемесі жатыр. Ӛзге тілді білсең — ӛрге шығасың, ӛз 

тіліңді білсең, тӛрге шығасың. Орыс тілі әр елге, ағылшын тілі әлемге есік ашады. 

Елбасы дәстүрге айналған жыл сайынғы Жолдауларында да, Қазақстан халқы 

Ассамблеясының сессияларында да мемлекеттік тіліміздің тірегі ретінде қазақ тілінің 

ӛрісін кеңейту, ел халқының мемлекеттік тіл аясына ұйысуын қадағалап, осыны 

ұдайы айтып келеді. Президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Қазақстан Халқы 

Ассамблеясын құрғандағы мақсаты да ел халқын тұтастандыру болатын. Ол, әрине, 

мемлекеттік тіл арқылы іске асады. Сондықтан Қазақстан Халқы Ассамблеясы 

мемлекеттік тілге қатыстыжұмыстарын бұрынғыдан да қарқынды жүргізіп, ӛзге ұлт 

ӛкілдерінің мемлкеттік тіл аясында топтасуына ұйытқы болғандары жӛн деп 

есептеймін. [2.1] 

Елбасының «Үш тұғырлы тіл» жобасы ел болашағын баянды етуден туған.  «Үш 

тұғырлы тіл» - қазақ, орыс, ағылшын тілдерін қатар қойып, жарыстыру емес. 

Керісінше, бұл әр тілді ӛзіне лайықты орнымен қажетіне қарай лайықты пайдалану 

деген сӛз. Мұнда мемлекеттік тілдің орны тіпті бӛлек. Оған ешкімнің таласы жоқ. Үш 

тұғырлы тілді желеу етіп, мемлекеттік тілді ығыстыру мүлде дұрыс емес. 

Қазақстанды бүкіл әлем халқы үш тілді бірдей пайдаланатын жоғары білімді 

мемлекет ретінде тануы керек. Қазақ тілі – мемлекеттік тіл, орыс тілі – ұлтаралық 

қарым-қатынас тілі және ағылшын тілі – жаһандық экономиканы ойдағыдай түсіну 

тілі. Дәлірек айтқанда, үштұғырлы тіл идеясын мынадай әрі қарапайым, әрі түсінікті 

формуламен кӛрсетуге болады: мемлекеттік тілді дамытамыз, орыс тілін қолдаймыз 

және ағылшын тілін үйренеміз. Үштұғырлы тіл идеясын дамыту үшін мемлекет 

тарапынан еліміздің әр азаматына кӛптеген жағдайлар жасалынған.  Биылғы жылғы 

Елбасының дәстүрлі Жолдауынан кейін тіл саясатында да біраз тың ӛзгерістер орын 

алды. Атап айтқанда, ұлттық терминологияны дамыту, мемлекеттік тілдің бәсекеге 

қабілеттілігін арттыру тұжырымдамасын әзірлеу, ағылшын тілін үйретудің курстарын 

ашу, мемлекеттік қызметке қабылданатын үміткерлерге мемлекеттік тілден тест 

тапсыру, қолданыстағы тіл туралы заңнамаларға ―Тілдердің үштұғырлығы‖, дәлірек 

айтқанда – үш тілдің бірлігі бойынша ӛзгерістер енгізу және ӛзіміздің Облыс әкімінің 
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бұйрығымен құрылған ―Үштілділікті дамыту‖ ұйымдастыруымен құрылған 

бағдарламасы.  ―Бұл бағдарлама тілдерді оқытудағы барлық қиындықтарды жою үшін 

онымен қоса үштілді еркін менгеру үшін құрылған бағдарлама‖ деді облыс әкімі 

Даниял Ахметов.[6.1] 2015-2018 оқу жылына арналған бұл бағдарлама үш сатыдан 

тұратыны мәлім. 2015-2016 оқу жылы ұстаздар қауымына қосымша сағат саны 

қосылып, түрлі курстар ұйымдастырылды. 2016-2017 оқу жылына қазақ, орыс, 

ағылшын тіліне арналған оқу құралдары әзірленуде. Бұл бағдарлама орыс қазақ 

ағылшын тілі ұстаздарының кәсіби біліктілігін арттыруға жағдай туғызатын орасан 

зор мүмкіндік.  Ӛткізілген іс – шаралардың нәтижесінде мектеп оқушыларына 

үштілді сапалы еркін менгеруге жағдай жасайтын жаңа жүйе құрылады деп 

ойлаймын. Үштілділік - нақты  тұлға, ұжым, халықтың белгілі бір қоғамда қарым-

қатынас үдерісінде қажет болған жағдайда үш түрлі тілді алма-кезек қолдану 

құбылысы. Тілдер гармониясын құру. Тілдер гармониясы дегеніміз – тілдердің 

үйлесімде бірлесіп ӛмір сүруі. Бұл кӛпұлтты мемлекетке тән құбылыс. «Ұлттардың 

бір-бірінен тілдік айырмашылығы олардың кеңістіктегі гармониялық бірлігін де 

қамтамасыз етеді. Дүниенің сұлулығы, табиғаттың кереметі – ондағы сан алуан 

түстердің гармониясы болуымен құнды десек, адамзаттың рухани әлемнің байлығы – 

әртүрлі ұлт мәдениеті мен ұлт тілдерінің гармониялы дамуымен де ерекше.  

Қазақ тілі – мемлекеттік тіл. Еліміздің тәуелсіздігінің нышаны. Қазақстанның 

болашағы – қазақ тілінде, яғни қазақ тілі – болашақтың тілі. Орыс тілін білу – тарихи 

артықшылығымыз. Орыс тілі арқылы қазақстандықтар бірнеше ғасыр бойы қосымша 

білім алып, ел ішінде де, шет жерлерде де ӛз дүниетанымындары мен араласатын 

орталарын кеңейтіп жатыр ал ағылшын тілін меңгеру – жастарға әлем танудың кілті 

болмақ. Ағылшын тілін білу біздің жастарға шексіз мүмкіндіктер ашады. Ол – 

жаһанданудың кепілі. Ағылшын тілі біздің мемлекетіміздің халықаралық 

байланыстарын дамытуға мүмкіндік беретін тұлғааралық және мәдениаралық қарым-

қатынастардың аса маңызды құралы болып табылады. Мемлекеттің халықаралық 

байланыстарының сапалық ӛзгерістері адамның практикалық және зияткерлік іс-

әрекетінде ағылшын тілі сұранысқа ие болу қажеттілігін туғызып отыр.Ағылшын тілі 

– қазақ жерінің жаңа әлемге ашар есігі. Мәселен, М.Әуезовтың  «Абай жолы» романы 

ағылшын тіліне аударылмаса Абайдай ғажап ақынымызбен қалай мақтанар едік? 

Ағылшын тілін үйренгеннен біз мәңгүрттенбейміз. Ағылшын тілі - әлемдік бизнес 

тілі, мемлекеттік тіл – ұлт тілі. Мемлекеттік тілде сӛйлеу - әрбір Қазақстан 

азаматының борышы.Ағылшын тілі қазақ тілін үйренуге ешқандай кедергі 

жасамайды.Соңғы деректерге сүйенсек, Қазақстанда 98 амеркандық пен 81 ағылшын 

тұрады, амеркандықтардың 78-і ағылшынның, 71-і ӛз ұлтының тілін меңгерген. Бұл 

күллі тұрғынның 1 пайызын құрайды. Ұлт деңгейінде алсақ,  ағылшын тілін 

меңгергендердің тең жартысын жергілікті қазақтар құрайды. Басқаша айтқанда, 

ағылшын тілін меңгерген қазақ саны – 53 743, бұл – ұлт арасындағы үлкен кӛрсеткіш 

және күллі қазақтың 0,7 пайызы деген сӛз. [5.1] Еліміздің басқа мемлекеттермен 

қарым-қатынасы артып отырған шақта ағылшын тілін еркін меңгерген, келешекте 

білімін түрлі саладағы қарым-қатынас жағдайында пайдалана алатын адамды мектеп 

қабырғасынан оқытып шығару - біздің казіргі кездегі міндетіміз. Ағылшын тілін 

тереңдетіп, жан-жақты оқытуды қоғам, уақыт қажет етіп отыр. Қазақстан 

Республикасының тәуелсіз елге айналып, әлемдік ӛркениеттің даму жолына түсуі, 

ағылшын тілін жетік меңгертуді талап етеді. Мектебімізде биылғы жылдан бастап 1 

сыныптан ағылшын тілі оқытыла бастады. Ағылшын тілін ерте жастан оқытудың 

мақсаты – оқушылардың ағылшын тілінде қарым-қатынас жасай алу негіздерін 
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меңгеруі болып табылады. Ерте жастан ағылшын тілін оқыту оқушылардың 

коммуникативті даму біліктілігін арттырады, оқушылардың қызығушылығын оятуға 

мүмкіндік береді, бірден кӛп тілдерде сӛйлеуге мүмкіндік алады. Ал, әлемдік тіл 

ретінде бейресми түрде орныққан ағылшын тілін меңгеру ұлттың бәсекеге 

қабілеттілігін шыңдай түседі. Қазір ағылшын тілін білу – уақыт талабы. Кӛптілді 

оқыту-жас ұрпақтың білім кеңістігінде еркін самғауына жол ашатын, баланы жан-

жақты дамытатын, ӛз қабілетін танытуына мүмкіндік беретін бүгінгі күннің ең басты 

талабы. Алдағы уақытта 12 жылдық білім жүйесіне кӛшкен кезде оқу ұйымдарында 

кей пәндер ағылшын тілінде ӛтілетін болады. Сондықтан баланы ерте жастан 

ағылшын тіліне бейімдеу қажет. Бұл тілді үйренуде мектеп жасына дейінгі 

балалардан бастаған қолайлы. Неғұрлым кӛп естіп білуге ынталанған балалардың 

еске сақтау қабілеті соғұрлым жоғары дәрежеде дамиды. Ал ерте жастан балаға кӛңіл 

аудармай оның жан-жақты дамуына кӛмек жасамасақ оның ақыл-ой, қабылдау, есте 

сақтау қабілеті баяу дамиды. Себебі, баланың дамуы кішкентайынан бастап 

қалыптасқандықтан, тілді үйрету мәселесін де ерте бастаған тиімді екені айтылуда. Ӛз 

тәжірибеме тоқталсам Аягӛз қалалық мектеп – лицейінде 9 жылға жуық ағылшын тілі 

пәні болық қызмет атқарамын. Осы жылдар аралығында педагогикалық әдіс-

тәсілдерді менгеріп білімімді толықтырып келемін. Түрлі біліктілік арттыру 

курстарын оқып ҚР педагогикалық кадрларын біліктілігін арттыру денгейлі 

бағдарламасы аясында үшінші (базалық) деңгейі бойынша курсын аяқтадым. Ӛз іс-

тәжірибемде осы Кембридж технологиясы арқылы сабақтарымда 7 модульды 

ықпалдастыра отырып оқушыларды ұжымшылдыққа, ӛз бетімен білім алуға 

үйретудемін. Сонымен қатар мектепбіміздің оқушылары әр жыл сайын қыркүйек 

айында ӛтетін тілдер мерекесінде үштілде түрлі лингистикалық марафондар, 

мәнерлеп оқу сайыстарына қатысып аудандық іріктеу турынан ӛтіп жүлдері 

орындарға ие болып жүр. Қалалық қазақ – мектеп лицейі 2009 жылдан бері ағылшын 

тілін ерте жастан оқытуды эксперимент ретінде Macmillan бағдарламасы бастаған еді. 

Қазіргі таңда оқушыларамыз аудандық, облыстық пәндік олимпиадаларынан, 

халықаралық марафондарынан, қашықтықтан ӛтетін олимпиадаларының 

жеңімпаздары атанып жүр. Осы бағдарлама аясында облыс кӛлемінде екі рет семинар 

ӛтіліп шығыс білім басқармасынан, шығыс ―Дарын‖ орталығынан келген және облыс 

үздік лицей- гимназияларынан келген коңақтардың ризашылығына бӛлініп, жоғары 

бағаларын алдық. Ерте жастан оқыған оқушылардың қазіргі таңда сӛйлеу, есту, 

тыңдап түсіну дағдылары қалыптасқан. Сондықтан ШҚО әкімінің ұйымдастырумен 

құрылған «Аймақтық үштілдікті дамыту бағдарламасын» толық қолдаймын, 

келешекте нәтижеге жеткізетін ұтымды бағдарлама деп сенемін. Елдің болашағы 

келешек ұрпақтың қолында, яғни олар мұратты, моральды, тәртіпті болумен қатар, 

мықты білім иесі болуы тиіс. Бұнымен қоса дүниенің қай бұрышында болмасын ӛзін 

алып шығатын қабілетке ие болулары керек емеспе? Бұған қазіргі заманда дүние 

жүзінің ортақ тіліне айналған ағылшын тілінің қатысы қалай болмасын.Жалпы 

Мемлекет басшысы қойған негізгі мақсат - 2050 жылға дейін Қазақстан әлемдегі 30 

дамыған мемлекеттің қатарына қосылуы керек. . «Қазақстан-2050» Стратегиясы бұл 

болашақ ұрпақтың қамы. Болашақ бүгіннен басталады, ел болашағы – ертеңгі азамат, 

бүгінгі жас ұрпақ. «Бала тәрбиелеу – болашаққа ең үлкен инвестиция. Біз бұл 

мәселеге осылай қарап, балаларымызға жақсы білім беруге ұмтылуымыз керек» - 

деген болатын Елбасы. Білім берудің мектепке дейінгіден бастап жоғары білімге 

дейінгі барлық деңгейлерін түбегейлі жаңғыртуға бағытталған Білім беруді 

дамытудың мемлекеттік бағдарламасы іске асырылып, сондай-ақ жалпы барлық 
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жеткіншек ұрпақтың функционалдық сауаттылығына да зор кӛңіл бӛлініп жатқаны 

жасырын емес Біз үштілділікті тәуелсіз еліміз үшін стратегиялық мәні ерекше 

құбылыс деп бағалаймыз, сондықтан да бұл құбылысты тӛрттілділік пен 

бестілділіктен бӛліп қараймыз, үштілділіктің кез келген сыңары ретінде кез келген 

шет тілін алуға болар еді, бірақ біз бұл жерде де қоғамның нақты сұранысы басым 

түскен қазақ, орыс, ағылшын тілдеріне ерекше мән берген жӛн деп түсінеміз. 

Еліміз бен жерімізге ие болатын жастар үш тілді де қатар меңгеруі тиіс. Бірақ бұл 

үш тілдің тұғыры бірдей деген сӛз емес. Қазақстанда бір ғана тұғырлы тіл бар, 

ол  мемлекеттік тіл – қазақ тілі. Тұғыр сӛзі діңгек, қазық деген мағынада 

қолданылады. Бір шаңырақты кӛтеру үшін үш діңгек керек емес. Бір діңгекпен 

кӛтерген шаңырақтың жан-жағынан уықтар қадалып, оның беріктігін қамтамасыз 

етеді. Біздің алтын діңгегіміз, тұғырымыз – қазақ тілі, ал жан-жағынан ӛзге тілдер 

мемлекеттік тілді қолдап уық секілді қадалады. Бірақ кейбіріміз үштілділік үдерісі 

жӛнінде басқаша кӛзқарас танытып жатамыз.  Мұның себебі осы бір сӛздің 

мағынасын түсінбеуден келіп шығады. Бірқатары осы бағытты ұстануға оң кӛзбен 

қарап, құптаса, енді бірі ӛз қарсылықтарын білдіруде. Халқымыздың біртуар перзенті 

Мағжан Жұмабаев: ―...Ұлттың ұлт болуы үшін бірінші шарт – тілі болуы. Ұлттың 

тілінің кеми бастауы – ұлттың құри бастағанын кӛрсетеді. Ұлтқа тілінен қымбат еш 

нәрсе болмасқа тиіс. Бір ұлттың тілінде сол ұлттың сыры, тарихы, тұрмысы, мінезі 

айнадай кӛрініп тұрады. Қазақтың тілінде қазақтың сары сайран даласы, біресе желсіз 

түндей тымық, біресе құйындай екпінді тарихы, сар далада үдере кӛшкен тұрмысы, 

асықпайтын, саспайтын сабырлы мінезі – бәрі кӛрініп тұр. Қазақтың сары даласы кең, 

тілі де бай. Осы күнгі түрік тілдерінің ішінде қазақ тілінен бай, орамды, терең тіл 

жоқ,‖ – деп тіл жайында терең толғанған екен кезінде. [4.1] 

―Тіл – әр халықтың кешегі жүріп ӛткен жолын, бүгінге жалғасқан ғұмырының 

ертеңге апарар мүддесін бейнелеуші, яғни бар тарихының куәгері, деректі кӛзі‖ 

Сәрсен Аманжолов 

 

Знать много языков – значит иметь много ключей к одному замку 

Вольтер 

 

With every new language you set free a spirit hitherto bound within you…  

And, in truth, the genius who had really mastered all languages would  

contain within himself the spirit of the whole human race 

Friedrich Ruckert 
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ҮШ ТІЛДІ МЕҢГЕРУ – ЖАРҚЫН БОЛАШАҚТЫҢ КЕПІЛІ 

 

Ж.М. Аженева  

 

«№26 орта мектеп» КММ, Ӛскемен қ.,  www.janel12081983@mail.ru 

 

Қазіргі таңда әлемнің мемлекеттері кӛп тілді, әсіресе халықаралық тілдерді  

меңгеруді маңызды міндет деп санайды. Сондықтан  біз де ӛз халқымыздың 

қарыштап дамып, ӛркениеттен қалмау үшін кӛп тілді меңгеруіміз қажет.  Бұл заман 

талабынан туындап отырған қажеттілік. Себебі, бірнеше  тілде еркін сӛйлей де, жаза 

да білетін маман бәсекеге қабілетті тұлғаға айналатыны сӛзсіз. Осы ретте, 

Президентіміз Н.Ә. Назарбаев: «Қазір біз балаларымыз қазақ тілімен қатар орыс және 

ағылшын тілдерін де белсенді меңгеру үшін жағдай жасауға шаралар қабылдап 

жатыр». Үштілділік мемлекеттік деңгейде ынталандырылуы керек ӛз жолдауында. 

Оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту. Ӛз ана тілін біліп, ӛзге тілдерді 

құрметтеуге, қадірлеуге үйрету. Оқушылардың ізденуге дағдыландыру, сӛздік қорын 

молайту, кӛпшілік алдында сӛз сӛйлеуге, ӛз пікірін дәлелді жеткізугедағдыландыру.  

Мемлекеттік тілді білу – парыз,ӛзге тілдерді үйрену – құқық. Мағжан Жұмабаев: 

«...Ұлттың ұлт болуы үшін бірінші шарт  – тілі болуы. Ұлттың тілінің кеми бастауы  –

ұлттың құри басталғанын кӛрсетеді. Ұлтқа тілінен  қымбат еш нәрсе болмасқа тиіс. 

Бір ұлттың тілінде сол ұлттың сыры, тарихы, тұрмысы, мінезі айнадай кӛрініп 

тұрады. Қазақтың тілінде қазақтың сары сайран даласы, біресе желсіз түндей тымық, 

біресе құйындай екпінді тарихы, сар далада үдере кӛшкен тұрмысы, асықпайтын 

сабырлы мінезі  – бәрі кӛрініп тұр. Қазақтың  сары даласы кең, тілі де бай» деп тіл 

жайында терең толғанған екен кезінде. Үш тұғырлы  тіл саясатын дұрыс түсінбей, тек 

қана қазақ тілін қолданайық деп даурыға берудің қажеті жоқ. Одан да біз мемлекеттік 

тілді дамытып, орыс тілі мен ағылшын тілін қажетіне қарай үйренуіміз қажет. Бүгінде  

ағылшын тілі бастауыш тілі бастауыш сыныптардан бастап оқытыла басталады. Бұл, 

ӛте дұрыс нәрсе. Себебі, бала тілді базалық деңгейде білсе, болашақта кәсіби 

деңгейде үйреніп алуына мүмкіндік туады. Қазіргі кезде мектеп бағдарламасынан 

ағылшын тілін еркін меңгерген кӛптеген бітірушілер шет елдерде білімін дамытып, 

тәжірибесін молайтуда. «Біз барша қазақстандықтарды біріктірудің басты 

факторларының бірі – еліміздің мемлекеттік тілін, барлық қазақтардың ана тілін одан 

әрі дамытуға бар күштерімізді жұмсауымыз керек», – деген болатын. Мемлекеттік тіл 

мәртебесіне ие болған қазақ тілі – ұлттық руханиятымыздың ӛзегі. Қазіргі кезде  қазақ 

тілін дамыту, оқытудың деңгейін арттыру мәселесі кӛтеріліп, осы орайда түрлі шара 

атқарылып жатқаны баршамызға аян. Мысалы, мен қазақ тілі мен әдебиет маманы 

ретінде ӛз сабағымда балалардың ойлау қабілетін дамытуға арналған арнайы тәсілдер 

қолдану қажет. Осы тәсілдер ретінде халық педагогикасы элементтерін кеңінен 

қолдануға мүмкіндік мол. Ұлттық ойындар, жұмбақтар, мақал-мәтелдер балалардың 

байқағыштығын, заттардың мағынасын түсініп, негізгі қасиеттерін анықтау, қабілетін 

дамытып ойлау процесін тереңдетеді.  

Шығармашылық тапсырмалардың, ішінде заттардың формасын, түрін, түсін, 

кеңестікке дұрыс орналасуын дұрыс қабылдауға арналғандарының ролі ӛте кӛп. 

Оларды жүйелі түрде қолданып, мазмұнын тереңдеру және орындау әдістемесін 

қиындату арқылы балалардың ойлау қабілетін дамытып нақты бейнелі ойлаудан 

біртіндеп сӛздік – логикалық түріне қарай жетелеуге мүмкіндік туады. Оқушылардың 
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функционалдық сауаттылығын дамыту бүгінгі заман талабы. Жалпы айтсақ, 

Қазақстанға үш тілді жүйенің  пайдасы кӛп тиеді. Балалар үш тілді балалық шағынан 

бастап үйренсе, жаңа жүйеге кӛшу оңайырақболады, ӛйткені балалар кіші кездерде 

тілдерді тез үйреніп алады. Қазақ тілін деңгейін кӛтеріп, оны әр саланың ішіндебасты 

орынға қозғау керек. 
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КГУ «Школа-гимназия № 10», г. Усть-Каменогорск,  
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Многоязычие – говорение на двух и более языках – феномен нашего времени. 

Количество жителей земли, разговаривающих на нескольких языках, превышает 

количество граждан, разговаривающих на одном языке. В контексте трехъязычного 

образования Республика Казахстанформирует национальную модель инновационного 

развития, которая обеспечит подготовку специалистов, конкурентоспособных на 

мировом рынке труда. 

Количество языков, на которых человек может свободно излагать свои мысли, 

всегда было одним из показателей образованности и уровня культуры, а в некоторых 

странах - и показателем гостеприимности. Как отмечает Ю. Бхаттачарджи, 

двуязычние делает нас умнее. Оно оказывает глубокое воздействие на наш мозг, 

улучшая когнитивные навыки, не связанные с языком. Во Всеобщей декларации о 

культурном разнообразии ЮНЕСКО говорится о многообразии языков как об основе 

жизнедеятельности современного многонационального общества, так как язык 

является одним из основных способов познания человеком мира, выражением его 

мыслей, сознания, является средством восприятия и передачи информации. Каждый 

народ через свой язык создает уникальную языковую картину мира. Поэтому, 

поощряя языковое разнообразие, популяризируя изучение нескольких языков с 

самого детства, Глава Республики Казахстан Нурсултан Назарбаевпредложил проект 

«Триединство языков».  

Казахстан как многонациональная страна является уникальной средой для 

развития трехъязычия, поэтому где как не в школе необходимо реализовывать этот 

проект. 

Анализируя этапы развития и становления школы-гимназии № 10 города Усть-

Каменогорск, мы осознаем, что реализация программы трехъязычного образования 

очень хорошо согласуется с нашим опытом и нашими возможностями. С 1998 года, 

mailto:nataliyanesterenko61@mail.ru
mailto:melnik_ovy@yahoo.com


55 
 

почти 20 лет в школе формируется определенная среда, развивающая учительский и 

ученический коллектив. С 2000 года школа находится в состоянии активного 

экспериментирования. Казахский и русский языки изучаются в школе как родные. 

Английский и немецкий – как второй и третий иностранный язык. В 

четырехъязычной школе-гимназии № 10 разнообразие национальностей и языков 

создает ощущение нормальной школьной среды для обеспечения выпускникам 

вхождение во взрослую жизнь. Смешение языков создает основу для общения. 

Моделирование учителей и друзей школы является сильным фактором в 

приобретении языка и его использовании. Родители учеников являются активными 

помощниками учителей в этом вопросе. Они осознают, что знание языков является 

ключом к профессиональному и социальному успеху их детей.  

Этапы развития школы:  

1977 – открытие школы. 

1989 – присвоение школе статуса «специализированная с углубленным изучением 

иностранных языков. 

1995 – присвоение школе статуса «гиназия». 

1998 – в гимназии начата подготовка учащихся к сдаче экзамена на языковой 

Диплом второй степени Земель ФРГ. 

2000 – в гимназии введено изучение курса «Немецкий и английский как второй 

иностранный язык». 

2005 – преподавание немецкого и английского языка с 1 по 11 классы; Школа 

Завтрашнего Дня; преподавание английского как второго иностранного языка с 7 по 

11 классы; подготовка учащихся к сдаче языкового немецкого экзамена и 

американского тестирования. 

С 2006 – профилизация старшей школы; преподавание прикладных курсов в 10-11 

классах; применение компетентностного подхода к оценке преподавания 

иностранных языков. Подготовка учеников начальной средней школы к Детскому и 

Молодежному диплому А1А2. 

С 2010 – применение проектной технологии в учебной и внеклассной работе. 

Участие в международных проектах. Постоянное профессиональное развитие 

учителей языковых дисциплин через курсы, конкурсы, программы обмена. 

Неоценимый опыт успешного экспериментирования в лингвистическом 

направлении принесли несколько ключевых событий в истории школы-гимназии. Это 

«Школа завтрашнего дня» (углубленное изучение английского языка и ряда предметов 

на английском языке с первого класса) и углубленное изучение немецкого языка с 

первого класса в рамках DSD школы (подготовка учащихся к сдаче немецкого 

языкового диплома и языковая практика в немецкоговорящей стране). Десять лет в 

старших классах преподавались профильные курсы на английском и немецком языке: 

«Гражданское образование», «Зарубежная литература», «Прикладная экономика», 

«Делопроизводство», «Бизнес этика», «Лингвострановедение».C 1998 года школа-

гимназия №10 входит в число DSD-школ Республики Казахстан и работает на основе 

«Соглашения между DSD-школами в Республике Казахстан и Центральным бюро по 

делам немецких школ за рубежом» Федерального административного ведомства 

Федеративной Республики Германия, г. Кельн о долгом стабильном и интенсивном 

сотрудничестве. Этот факт постоянно учитывается, так как он удовлетворяет 

индивидуальные запросы учащихся гимназии. 

Применение новых технологий и активное экспериментирование с новыми 

технологиями в преподавании языковых предметов позволило школе адаптироваться к 
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быстро меняющимся реальным условиям. За 20 лет работы в статусе гимназии 

учителя языковых дисциплин смогли «испытать» достаточно большое количество 

программ и проектов (академических, культурных, социокультурных). Не все из них 

были 100% успешными, но каждый их них формировал опыт проектной 

деятельности, каждый дал возможность развиваться и преобразовывать школьную 

среду. Языковые знания, достижения определенного уровня коммуникативной 

компетенции выступают как цель учебного процесса в начальной школе и как 

средство получения конкурентоспособного образования в основной и старшей школе. 

Через вариативные курсы решаются проблемы взаимопонимания ученика и учителя 

на уроке, взаимодействия между учениками, что составляет основу обучения 

иностранному языку. В программах вариативного и гимназического компонента 

предусмотрено активное участие родителей в организации учебного процесса.  

Обращая внимание на вопрос обучения казахскому языку, мы правильно 

поступали, советуя изучать казахский язык по западным методикам изучения 

иностранного языка. К сожалению, мы не были достаточно настойчивыми в 

реализации этого проекта. Свои идеи мы слышим сейчас в словах Министра 

образования Ерлана Сагадиева, который отмечает, что методика обучения 

государственному языку недостаточно эффективна и необходимо создать методику 

быстрого обучения казахскому языку по аналогии с иностранными методиками, 

позволяющими освоить азы языка за короткий срок. 

Объясняя необходимость освоения всеми казахстанцами английского языка, 

министр поясняет, что в мире постоянно публикуется гигантское количество научной 

и технической информации. Своевременно перевести ее на родной язык не хватает ни 

средств, ни времени. Способность общаться на английском языке в настоящее время 

является одним из основных навыков для граждан во всем мире. Английский язык 

является наиболее широко распространеннымдля всех международных связей и 

обменов. Положение английского как иностранного языка в Казахстане не является 

исключением. Сегодня более чем когда-либо, интеграции и сотрудничества между 

странами зависят от способности понимать и говорить по-английски. Через 

факультативные и профильные курсы («Технический перевод», «Бизнес английский», 

«История в портретах», «Умение жить в мире», «Экологическое образование») 

преподаватели языковых дисциплин «снабжают» учеников богатым лексическим 

запасом технического, научного, исторического и экономического направлений. 

Дополнительные курсы и факультативы способствуют обогащению школьной среды.  

В значительной степени профессиональное развитие учителей английского языка 

школы-гимназии и их личного опыта определяется и обогащается за счет их 

способности организовывать классную академическую и внеклассную – проектную 

деятельность на английском языке. Учителя иностранных языков обладают 

достаточным опытом работы по аутентичным учебникам, следовательно, и по 

британским технологиям, что является ценным источником обучения себя и коллег, 

тем более, что образование рассчитывает на безотлагательное применение 

полученных в курсовой подготовке знаний, умений, опыта. Повышение квалификации 

через Казахстанско-Британскую программу и образовательную программу 

повышения квалификации педагогических кадров по предмету «Английский язык» в 

рамках обновления содержания среднего образования Республики Казахстан 

сосредотачивает усилия учителей языковых дисциплин на формирование 

психологической готовности принять перемены и участвовать в них. На данный 

момент три учителя иностранного языка прошли уровневые курсы. Еще три учителя 
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прошли он-лайн курсы повышения квалификации в университетах международного 

уровня, но учителей, заинтересованных в продвинутых курсах повышения 

квалификации,  гораздо больше.  

Какие возможности есть у выпускников школы-гимназии, имеющих прочные 

знания по казахскому, русскому и иностранному языку? Возможность получить 

дополнительную языковую подготовку появляется у учеников школы-гимназии уже в 

старших классах. Около тридцати учеников 9-11 классов прошли обучение на 

английском языке в американской старшей школе по программе FLEX, более 

шестидесяти учеников, изучающих немецкий язык с первого класса, прошли 

лингвистические курсы в Германии. Заканчивая школу, выпускники имеют 

возможность выбирать высшее учебное заведение как в нашей стране, так и за еѐ 

пределами. Они успешны и конкурентоспособны.  

Благодаря усилению ценностной значимости образования через трехъязычие, 

школа-гимназия № 10 ставит перед собой новые задачи и будет всемерно 

способствовать тому, что каждый ученик научится:  

 быть ответственным, проявлять активную гражданскую позицию;  

 творчески и критически мыслить для принятия верных решений; 

 быть коммуникативным для работы в коллективе в любой языковой среде; 

 проявлять уважение к культурам и мнениям для объективного отражения 

окружающей действительности;  

 быть дружелюбным и заботливым для того, чтобы относиться к себе и другим с 

уважением; 

 быть готовым к обучению на протяжении всей жизни для того, чтобы 

самостоятельно регулировать процесс своего познания и развития.  

В современном мире в эпоху глобализации все большее внимание привлекает 

возрастающая тенденция размывания культурных границ и сглаживания культурных 

различий, но в Казахстане пришло понимание и осознание того, что сохранение 

культурного разнообразия – это не только фактор устойчивого развития, но и ключ к 

выживанию. Ведь поликультурное общество способно реагировать на различные 

аспекты взаимодействия, обогащаясь новыми идеями и приобретая новые черты. 

Каждому человеку, освоившему язык родной культуры, присущ определенный 

способ мышления и взгляд на мир. Поэтому многообразие языков – это основа 

жизнедеятельности современного многонационального общества. Все ученики и 

учителя  должны уметь свободно общаться на трех языках, понимать друг друга и 

иметь доступ к передовым мировым знаниям. Мы понимаем, что это задача не одного 

года, но работу в этом направлении мы уже начали. 
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мектебі, Kemeshov_D@sm.nis.edu.kz 

 

Қазақстанда білім саласында үштілділік білім берудің мақсаты белгілі. Ол 

қабылданған мемлекеттік бағдарламалар мен заңдар негізінде дамытылып келеді. Бұл 

үрдіс мектептерде қалай жүргізіліп жатыр? Қандай нәтиже күтуге болады? Бұл сұрақ 

қазіргі таңда қоғамда қызу талқыланып жатыр. Назарбаев Зияткерлік мектебі осы 

бағытта үштілді білім беруді жүргізе отырып, 35 серіктес мектеппен тәжірибе 

алмасып, ауқымды жұмыстар атқарып келеді [1].  Тӛменде берілген кестеде пәндерді 

оқыту тілі берілген.  

Кесте № 1 

 
Демек, пәнді оқыту арқылы тілді дамытуға болады. Тілді дамытудың екі жолы 

бар. Біріншісі, тілдік ортада ӛмір сүру. Мұнда тілді жетілдіруде оқушыларға 

араласатын ортасы, отбасы және мектепте ӛткізілетін іс – шаралар әсерін тигізеді. 

Екіншісі, белгілі бір тілді білу үшін пәнді сол тілде оқытудың маңыздылығы жоғары. 

Зияткерлік мектептерде  үш тілде оқытуда пән мен тілді кіріктіріп оқыту әдісі 

(CLIL),тілдік ортаға ену және командалық оқыту әдісі пайдаланылады [2]. Аталған 

жұмыстардың нәтижелері аз емес. Әріде мен мақалада бұл жетістіктерге тоқталмай 

мұғалім практик ретінде кездескен кейбір мәселелерді айтқым келеді.  

Назарбаев Зияткерлік мектебінің орыс сыныбына түскен кейбір оқушыда тілдік 

деңгейінің тӛмендігі байқалады. Кӛбінесе «Қазақстан тарихы» пәнінің орыс 

сыныбында ӛткізілген алғашқы сабақтарда оқушылар тарапынан «Тілді қалай 

үйренеміз?», «Сабақты қалай меңгереміз?» деген заңды сұрақтар қойылып жатады. 

Оқытушылардың мақсаты белгілі – ол пәндік білім беру. Ал, қазақ – орыс 

сыныптарында «Қазақстан тарихы» пәні бойынша сабақ жоспары мен жиынтық 

mailto:Kemeshov_D@sm.nis.edu.kz
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бақылау жұмыстары бірдей жүргізілетінін ескеретін болсақ, онда орыс 

сыныптарындағы балалардың жағдайын аңғару қиын емес. Егер, оқушының отбасы 

мен достарының арасында қарым – қатынас тілі орыс тілі болса тілдік ахуалды 

күрделендіре түседі. Бұл мәселені дұрыстап қарастырған жӛн. Ӛйткені, пәнді 

оқытуда қойылатын талап бірдей болсақазақ және орыс сыныптарында тілдік 

мәселе болмауы  керек қой. Егер біз алдымызда дарынды оқушылардың 

отырғандығын ескере отырып тілдік деңгейлеріне қарамай пәнді оқытатын болсақ, 

онда ешқандай нәтиже шықпайтыны анық. Не тілді үйрете алмаймыз, не пәндік 

білімді игере алмаймыз. Сондықтан алдымен тілді үйрету қажет. Ал, пән мұғалімі 

ретінде тілдік мақсат мен пәндік білімді қатар алып жүру қиын. Ӛйткені, оқушы 

сабақта қандай тақырып ӛтіліп жатқанын түсіну қажет. Ол үшін ӛзіне түсінікті тілде 

жеткізу керек. Егер оқушы сабақта не ӛтіп жатқанын түсінбесе пәнге деген 

қызығушылық тӛмендейді. Ол ӛз кезегінде немқұрайдылықты туындатуы мүмкін. 

Мәселен,  тоқсанның басында әр оқушыға оқу мақсаты мен жетістік критерийлері 

беріледі. Бұл оқу мақсатында білу, қолдану, талдау, сын тұрғысынан ойлау және т.б. 

дағдыларды дамыту кӛзделген. Пәндік білім болмай, жоғарыда аталған дағдыларды 

дамыту мүмкін емес. 

 

Кесте № 2 

Оқу мақсаты: әртүрлі 

оқиғалардың ӛзара байланысын 

табу арқылы түркі тілдес 

тайпалардың миграция үдерістеріне 

ықпалын түсіндіру 

 

 

Жетістік критерийлері 

Дағдылар 

Білу Ежелгі Қазақстан мен ортағасырлардағы 

тӛрт оқиғаны атай алады 

Сыни ойлау Түркілердің миграциясы туралы үш сұрақ 

құрастыра алады 

Қолдану Саяси картада түркі тілдес тайпалардың 

миграция бағыттарын кӛрсете алады 

Анализ Түркі тілдес тайпалардың миграция 

себептерін тӛрттен кем еместопқа жіктей 

алады 

Тілдік дағды Кем дегенде үш дәйектен кем емес 

мысалды академиялық тілде айта алады 

 

Мәселен, кестеде бір тақырыпта орындалатын оқу мақсаттары мен жетістік 
критерийлері берілген [3]. Қазақ сыныптарында барлық тапсырманы уақытында 
орындайтыны сӛзсіз. Ал орыс сыныптарында мәселені талдау, сын тұрғысынан баға 
беруге келген кезде тілдік қоры жетіспейді немесе тапсырманы мүлдем түсінбей 
жатады. Оқушыларға берілген тапсырма орындалмай, парақ мұғалімге таза күйінде 
қайтарылып жатады. Осыдан оқушылардың тілге шорқақтығы байқалады. 
Сондықтан, біз оқу мақсатына сәйкес тапсырмаларды қолжетімді әрі жеңілдетілген 
күйде береміз. Бірақ, сыныпта тілдік деңгейі жоғары оқушылар да болатынын 
ескеруіміз қажет. Мұндайда дифференциация қолданған дұрыс. Бірақ, бұл ауқымы 
кең бӛлек тақырып.   
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Мұғалім орыс сыныптарына сабақты жоспарлағанда пәндік білімді игеру үшін 
қандай тілді қолданатындығын ойлану керек. Мәселен, бір тақырыпқа берілген 80 
минуттың алғашқы 20-30 минутын тілді үйренуге жұмсаймыз. Содан кейін барып 
қана нақты тақырыпқа кӛшуге болады. Сабақта кесте, суреттерді пайдалану ӛте 
жақсы әрі тиімді. Ӛйткені, осы дереккӛздері арқылы оқушылар бір немесе бірнеше 
сӛйлемдер құруға дағдыланады. Мәтінмен жұмыс жасау барысында оқушыларға 
ыңғайлы тілдік орта қалыптастыру керек. «Ақиқат пен жалған табу», «Әңгімені 
тізбектей бӛлу», «Карусель», «Қарындаш» және т.б. әдістерді пайдалануға болады. 
Сонымен қатар, белгілі тақырыпқа кӛрініс қою, «ДЖИГСО», «Жеті маймыл» 
әдістерін пайдалану оқушыларға әрі қызықты, әрі тілдік кедергілерді жоюға 
кӛмектеседі.  

Сонымен,  пән мұғалімі ретінде байқағаным,  тілді оқығысы келмейтін бала жоқ, 
бәрінің тілді оқуға деген ниеттері басым. Сондықтан тіл мен пәнді кіріктіре оқытатын 
әдістемелік базаны жетілдіруіміз қажет. Бұл мәселені Білім және ғылым министрі 
Ерлан Сағадиев  «Tengrinews» журналистеріне берген  сұхбатында айтқан еді [4]. 
Ӛйткені, мектептегі қазіргі ахуал оқушыларға ағылшын тілін оқу қиындық туғызбай, 
керісінше қазақ тілді үйретуде белгілі бір мәселелер бар екендігін кӛрсетіп отыр. 
Осыған орай, келесі нәрселерді ұсынғым келеді. 

Орыс сыныптарында тілге деген қажеттілікті туындату керек. Оқушылар пәнді 
оқуда тілді білмеу кедергі емес, керісінше тілді үйренуге жасалып отырған дұрыс 
қадам екенін түсінуі керек. Бұл аз уақытта шешілмейді. Сондықтан, тілдік мақсатқа 
жету үшін мұғалім және оқушы бұған кӛп уақыт пен шыдамдылықты қажет ететінін 
білуі қажет. Бұл мәселеде ата-ана тарапынан қолдау болу керек. Ата-аналармен де 
тығыз қарым-қатынаста болған жӛн.  

Сабақ жоспарлағанда «Қазақ тілі» пәні мұғалімдерімен ынтымақтастық орнату. 
Мәселен, оқушылар тарих сабағында қолданылатын мәтінді «Қазақ тілі» 
сабақтарында алдын ала талқылап түсініп келсе, тарих сабағында ӛтілетін 
тақырыптарды түсіну ыңғайлы болар еді. Бұл бір – екі күнде шешіле қоятын мәселе 
емес. Ӛйткені,  «Қазақ тілі» мұғалімдерімен тақырыптарды сәйкестендіріп, бір жүйеге 
келтіру дұрыс жоспарлау мен уақытты талап етеді. Бұл бағытта біздің мектепте 
вертикальді және горизонтальді жоспарлау қолға алына бастады. 

Оқушыларды сабақта ауызша айтуға дағдыландыру керек. Бастапқы кезде сӛз 
тіркестерін қате айтып жатса да үнемі қолдау кӛрсету маңызды. Тәжірибе 
кӛрсеткендей, сабақтан тыс уақытта 1 және 2 сыныпқа арналған «Ана тілі» 
оқулығымен жұмыс жасау да пайдалы. Мұнда әңгімелер қызықты әрі тілді меңгеруіне 
тиімді. Тіл мен пәнді игере алмай қалуы мүмкін деген қауіппен тапсырманың 
деңгейін кӛбінесе тіл білуі әлсіз оқушылардың межесінде ұстап жүрдім. Бұдан 
түйгенім, сабақты жоспарлағанда тіл мен пәнге деген талапты жоғары ұстау керек 
екен. Сонда ғана тіл білуі әлсіз оқушылар тілдік деңгейі жоғары қатарластарына 
арналған тапсырмаларды орындау арқылы жоғары нәтижеге қол жеткізе алады.  
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Современное высшее образование отражает основные мировые тенденции 

развития цивилизации, активно реагируя на изменения и процессы в обществе. Одним 

из важнейших условий успешного взаимодействия с международным 

образовательным сообществом является владение английским языком на уровне, 

достаточном для реализации задач в рамках профессиональной деятельности.  

Среди первоочередных задач развития ведущих университетов России, 

Национальных исследовательских университетов России, вузов-участников «Проекта 

5-100» [1] рассматривается совершенствование сложившейся системы обучения 

студентов и сотрудников английскому языку как инструменту осуществления 

академической и профессиональной деятельности. 

Томский политехнический университет (ТПУ) как один из ведущих участников 

«Проекта 5-100», является флагманом на пути к совершенствованию уже 

сложившейся системы обучения студентов и сотрудников английскому языку как 

инструменту осуществления академической и профессиональной деятельности. 

Реализация программ повышения квалификации для сотрудников ТПУ, в том числе, в 

электронной среде [2], способствовала появлению уникальных образовательных 

практик ТПУ, реализуемых на иностранном языке.  

Действующая в настоящее время система программ повышения квалификации по 

английскому, немецкому языкам (АЯ, НЯ) для сотрудников ТПУ насчитывает 17 

программ, в т.ч. 7 семестровых программ с количеством часов от 200 до 648 

(модульные программы, «Английский в научных и инженерных целях»); 10 

краткосрочных программ с количеством часов от 72 до 144. 

Необходимость разработки указанных программ повышения квалификации 

обусловлена их актуальностью: соответствие задачам Программы повышения 

конкурентоспособности ТПУ [3], проведенным анализом потребностей сотрудников 

университета на основе их опыта и вовлеченности в международную 

образовательную и научную деятельность (методика самооценки, анкетирование), а 

также непосредственным применением сотрудниками ТПУ достигнутых результатов 

обучения в практике своей профессиональной деятельности (обратная связь, 

анкетирование, отзывы). 

В данной связи при проектировании и разработке программ повышения 

квалификации авторы руководствовались следующими принципами: 

- учет специфики профессиональной деятельности целевой аудитории; 

- практико-ориентированный результат обучения. 

Глобальной целью программ повышения квалификации, разработанных на базе 

кафедры Методики преподавания иностранных языков Института развития 

стратегического партнерства и компетенций, является подготовка сотрудников 

университета к решению задач в сфере их профессиональной деятельности на 

иностранном языке. 

mailto:slessare@tpu.ru
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Задачи обучения отражены в портфеле реализуемых программ:  

- повысить уровень владения английским языком; 

- подготовиться к сдаче экзамена на сертификат, подтверждающий уровень 

владения английским языком; 

- научится разрабатывать учебно-методические материалы и преподавать на 

английском языке; 

- научится разрабатывать учебно-методические материалы и преподавать на 

английском языке в электронной среде [4]; 

- освоить стратегии написания научных публикаций в журналы баз данных Web of 

Science, Scopus; 

- получить представление об опыте организации научного сотрудничества с 

зарубежными партнерами, академической культуре ведущих зарубежных 

университетов;  

- получить представление о лучших практиках в области управления 

университетом; 

- осуществлять документооборот на английском языке; 

- разработать профессиональное портфолио на английском языке, в т.ч. для online 

присутствия; 

- сформировать инструментарий умений и компетенций, позволяющий 

самостоятельно поддерживать необходимый уровень владения английским и 

немецким языками с целью решения профессиональных задач в общении с 

иностранными студентами и преподавателями, реализации научной деятельности, 

совершенствования направлений деятельности университета. 

Партнерство ТПУ с более 20 ведущими научно-образовательными организациями 

немецкоязычных стран (Фраунгоферовский институт неразрушающего контроля, 

Институт ветровой энергии и технологий энергосистем им. Фраунгофера, Научный 

центр Ассоциации Гельмгольца, Университет Гейдельберга, Сименс, Дрезденский 

технический университет, Университет Карлсруэ и др.) в том числе, обусловливает 

спрос на изучение немецкого языка. 

Необходимо отдельно представить категории сотрудников университета, для 

которых разработаны траектории обучения английскому, немецкому языкам, цели 

которых представлены в таблице 1. Наряду с научно-педагогическими работниками 

были внедрены в образовательный процесс и успешно апробированы в течение 

нескольких лет программы повышения квалификации для руководителей, 

административно-управленческого персонала, сотрудников сервисных служб, в том 

числе сотрудники PR-службы, отдела кадров, бухгалтерии. Среднее количество 

обучающихся по программам в одном семестре составляет 220 человек. 

 

Таблица 1 – Цели обучения сотрудников ТПУ 
Категория сотрудников Цель обучения 

НПР Повышение уровня владения АЯ, НЯ в 

профессиональных целях – подготовка к сдаче 

экзамена на сертификат – преподавание на АЯ и/или 

научная деятельность на АЯ, НЯ 

Руководители, административно-

управленческий персонал 

Повышение уровня владения АЯ, НЯ в 

профессиональных целях – знакомство с лучшими 

практиками зарубежных университетов 

Сотрудники сервисных служб Повышение уровня владения АЯ, НЯ в 

профессиональных целях 
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Обучение по программам повышения квалификации для уровня владения В1 [5] и 

выше заканчивается подготовкой и защитой выпускной аттестационной работы 

(ВАР). Задание на ВАР выдается и утверждается руководителем подразделения, 

командирующего сотрудника на повышение квалификации.  

ВАР может носить аналитический или прикладной характер и включать 

следующие вопросы к разработке:  

- разработка учебно-методического обеспечения учебной дисциплины на 

иностранном языке;  

- презентация результатов научно-исследовательской работы;  

- сравнительно-сопоставительный анализ теоретического материала в области 

теории и практики развития науки, системы высшего образования. 

Примеры тем ВАР указаны в таблице 2 и разделены по программам повышения 

квалификации, в рамках обучения по которым они разрабатывались сотрудниками 

ТПУ. 

 

Таблица 2 – Тематика ВАР слушателей программ по английскому, немецкому 

языкам 
№ Тематика ВАР 

Программа «Преподавание модулей профессиональной подготовки на английском 

языке» 

1 Разработка методических материалов дисциплины «Профессиональная подготовка на 

АЯ» в рамках темы «Промышленный дизайн» для бакалавров 3 курса. 

2 Разработка информационного блока УМКД «Органическая химия» на английском 

языке. 

3 Разработка модуля «Технические измерения» по дисциплине «Профессиональная 

подготовка на АЯ» для бакалавров 3 года обучения по направлению «Теплоэнергетика 

и теплотехника». 

Модульная программа «Английский язык». Модуль 4 

4 Моделирование и совершенствование бизнес-процессов информационно-

библиотечной деятельности (на примере НТБ ТПУ). 

5 Единая информационная среда ТПУ. 

Модульная программа «Немецкий язык». Модуль 2 

6 Языковое образование студентов и сотрудников ТПУ (на примере немецкого языка). 

7 Философия техники. 

Программа «Технологии обучения иностранному языку в вузе» 

8 Игровые технологии на английском языке в курсе «Микроэкономика». 

9 Учебно-практический модуль на английском языке подготовки магистрантов по 

направлению 380401 «Экономика». 

Программа «Английский в научных и инженерных целях» 

10 Разработка практического занятия по дисциплине «Профессиональная подготовка на 

АЯ», модуль «Капиллярный контроль». 

11 Особенности состава нефтей Нюрольской впадины. 

 

Слушателям программ повышения квалификации, помимо представления 

результатов своей научно-исследовательской деятельности или научного направления 

развития кафедры на иностранном языке, предлагается возможность обогащения 

своего педагогического портфолио. 

Таким образом, слушателям дается универсальный дидактический инструмент, 

который среди прочего позволяет разработать УМКД для программ double degree, 
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академических обменов, подготовительного отделения, занимающегося обучением 

иностранных студентов, по учебным дисциплинам всех этапов обучения: 

бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, докторантуры наук технического, 

естественнонаучного и гуманитарного циклов.  

Указанные примеры тематик ВАР носят практико-ориентированный характер и 

свидетельствуют об их непосредственном применении сотрудниками ТПУ в своей 

профессиональной деятельности. 
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БАСТАУЫШ СЫНЫПТА АҒЫЛШЫН ТІЛІН ОҚЫТУДЫҢ МАҢЫЗЫ 

 

Н.Б. Бейбтканова  

 

Ӛскемен қаласы әкімдігінің «№26 орта мектебі» КММ, Ӛскемен қ. 

Ernur_nazgul_mahabbat@mail.ru 

 

Қазіргі таңда егеменді ел болып , басқа мемлекеттерден еш кем болмай кӛтеріліп, 

мәртебеміз асқақтап, еліміз жан- жақты дамып елу мемлекеттің қатарына кіріп 

отырмыз. Еліміздегі барлық қолайсыз жағдайлар еш ескерусіз қалмай, қолға алынып 

әрбір Қазақстан азаматы үшін барлық қолайлы жағдайлар жасалынып жатыр. 

Егеменді еліміздің кӛтерілуіне әрбір Қазақстан азаматтары ӛз үлестерін қосуға 

міндетті. Яғни, әрбір Қазақстан азаматы жоғары білім алып, сол алған білімдерін әрі 

қарай жетілдіре отырып, ӛз мемлекетіне үлестерін қосуда. Ол, әрбір маман иесі 

егеменді еліміздің кӛтеріліп, биіктерден кӛрінуіне қолдау жасап, ат салысуда деген 

сӛз.  

http://5top100.ru/
https://support.cambridgeenglish.org/hc/en-gb/articles/202838506-Guided-learning-hours
mailto:Ernur_nazgul_mahabbat@mail.ru
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Сондай-ақ күн ӛткен сайын ғылым мен техника дамып, ӛркениетті елдерден қалып 

қоймай, жас ұрпаққа білім беру саласын дүниежүзілік стандартқа сай жетілдіре түсу 

ӛзекті мәселе болып отыр. 

Еліміздің болашағы – ол біздің бүлдіршіндер. «Болашақ - бүгіннен басталады» 

демекші еліміздің болашағы жарқын болу үшін біз қазірден бастап еліміздің жас 

жеткіншектерінің, мектеп оқушыларының саналарын дамытып, оларға дұрыс тәлім – 

тәрбие беруіміз керек. Олардың білімдерін жоғары дәрежеде дамытып, олар еліміздің 

болашағы, ертеңі екенін түсінісуіне ат салысып, ӛз үлесімізді қосуымыз керек. 

Сондықтан, бүгінгі таңнан бастап оларға сапалы да, нәтижелі білім берудеміз.  

Қазіргі кезде шет тілі әлеммен тілдесудің тілі болып отыр. 12 жылдық білім беру 

жүйесінде, бастауыш  сыныптан бастап оқушыларға шет тілін оқытудың тиімділігі 

ӛте зор. Сондықтан елбасымыз Н.Ә. Назарбаев қазіргі таңда білім саласына ӛте қатты 

кӛңіл бӛлуде. Соның ішінде бастауыш сыныптарда ағылшын тілі сабағының кең 

кӛлемде болуына назар аударып, дамытуда.  Елбасының бүгінгі күні жүргізіп отырған 

«Үш тұғырлы тіл» саясаты негізінде білім жүйесін халықаралық деңгейге кӛтеру 

талап етіледі.Осыған орай сапалы да, нәтижелі білімнің негізі бастауышта 

қаланатындыктан, шет тілін осы сатыдан бастап окытып, бүгінгі жас ұрпақтың білімі 

мен біліктілігін «коғам» сұранысына сай білімді, бәсекеге кабілетті, кӛпмәдениетті, 

тілді жетік меңгерген, толерантты тұлға етіп тәрбиелеу мұғалімнің кәсіби шебер 

болуын талап етеді. Ӛйткені баланың бойына анасының сүтімен сіңген ӛз ана тілін 

үйрену еш киындықсыз берілсе, ӛсе келе екінші тілді шет тілін меңгеру едәуір 

қиындықтар туғызады. Сондықтан да, тіл негізін бастауыш сыныпта қалап, әрі қарай 

еркін сӛйлеп шығу деңгейіне жеткізу әр мұғалімнің алдына нақты мақсат - 

міндеттерді қойып,  соны іске асыруда үлкен күш – жігермен жұмыс істеуге 

бағыттайды.Ұстаздың қолындағы мықты екі қарудың бірі - терең білімі болса, 

екіншісі - сол білімін оқушы бойына, санасына жеткізетін, дарытатын әдіс - тәсілі 

болуы қажет. Әрбір мұғалім балаға тілді үйретуде ӛз әдіс тәсілдерін қолданады. 

Қазіргі таңда кӛптеген әдіс тәсілдер бар. Бірақ сол әдістерді қолданар алдында әрбір 

мұғалім оқушының психологиялық, жас ерекшеліктер деңгейін ескеру қажет. Әрбір 

әдістерді қолданатын орны болады. Ағылшын тілі ӛте қызықты тіл болып табылады. 

Дегенмен, оның қызықты болып ӛтуіне, бала оған қызыға, белсене қатысуына 

себепкер болатын адам ол – мұғалім. Әрбір оқушының тілге деген қызығушылығын 

оятып, білімдерін дамытатын адам. Бастауыш сыныпта тілді жақсы меңгеруге 

кӛптеген әдістерді қолдануға болады. Ол мұғалімнің фантазиясына байланысты. Мен 

ӛз сабағымда мынандай жұмыс түрлерін қолданамын:  

- Жас - шамасы мен ерекшеліктеріне  қарай оку, жазу, сӛйлеу, тыңдап түсіну 

дағды- іскерліктерін қарапайым түрде меңгерту. 

- Тілін окып отырған елдегі   қатарластарының әлемімен ӛлең, тақпақ, ертегі 

арқылы таныстыру. 

- Ӛз ана тілі мен шет тілінде  сӛйлеуді салыстыру. 

- Әрбір тақырып аясында жұппен жұмыс жасауға, яғни рӛлдік ойындар ойнату. 

- Сӛздерді оқи отырып оларды суреттерімен сәйкестендіру. 

- «Жалғасын тап!» ойынын кез келген тақырыпта қолдануға болады. 

- Сабақ үстінде әр түрлі видеороликтер кӛрсетудің маңызы зор. 

- Оқушылардың ӛздеріне сӛзжұмбақтар, ребустар құрастыруға беру. 

Әсіресе, бастауыш сынып оқушыларының тілді жетік меңгерулеріне, 

қызығушылықтарын дамытып, білімдерін арттыруына бірден-бір тиімді әдіс ол-ойын 
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әдісі. Ойын - балалардың шынайы ойлап тапқан шындығына тез, еркін енуіне, ӛзіндік 

«Менің» қалыптастыруға және шығармашылыққа, белсенділікке, ӛзін-ӛзі дамытуға 

мүмкіндік береді. 

Ойын - әрқашан білім бола отырып, баланы білім алуға, еңбекке дайындайды. 

Ойын балалар үшін оқу да, еңбек те болып табылады. Ойын – айналадағы дүниені 

тану тәсілі. Ойын балаларға ӛмірде кездескен қиыншылықтарды жеңудің жолын 

үйретіп қана қоймайды, ұйымдастырушылық қабілетін қалыптастырады. А.С. 

Макаренко: «Ойын - балалар ӛмірінде ӛте маңызы зор нәрсе, үлкендердің 

қайраткерлігі, жұмысы, қызметі қандай маңызды болса, балалардың ойыны да сондай 

маңызды. Ойында бала қандай болса, ӛскен кезде жұмыста да, кӛбінесе, сондай 

болады. Сондықтан болашақ қайраткер, ең алдымен, тәрбиені ойын арқылы алады», - 

деп балалар ойынын жоғары бағалаған. Грамматикалық ойындар арқылы сабақтарда 

оқушылар әртүрлі жағдайды түсінеді, оны шешу жолдарын қарастырады. Жақсы 

ойынға бала бар ынтасымен беріліп, оны білуге, меңгеруге талпынып, алуан түрлі 

дағды, мәліметтерді алып, шеберліктерін шыңдайды. Мен ӛз сабағымда 

грамматикалық ойын түрлерін жиі пайдаланамын. 

«Кім жылдам?» ойынын ойнатуға болады. 

1. Dd, Tt, Aa, т.б. әрпінен басталатын мысалдар келтір.  

2. Тек қана е, a, і дауысты дыбысы бар сӛздерді ата. 

3. «Адасқан әріптер»ойыны әріптердірет – ретімен орналастыру. 

4. «Сӛздерді тап» ойыны. Бірқатар әріптер тұрады. Оқушылар соның ішінен таныс 

сӛздерін тауып қоршайды. 

5. Суреттерге байланысты сӛйлемдер құрастыру, немесе сӛйлемдерге сүйене 

отырып сурет салу. 

Сабақ үстінде жүргізілетін жұмыс түрлері, тақырыпқа сай алынған тәрбиелік мәні 

бар ойын элементтері оқушылардың ойлау белсенділігін керек етеді. Сондықтан 

мұғалім әр сабағында ойын түрлерін орнымен қолданып, оны қызықты ету арқылы 

олардың білімге ынта – ықыласын, пәнге деген сүйіспеншілігін қалыптастыруды 

мақсат етеді. Мұғалім сабағын баланың қабілет - қарымына, психологиялық 

ерекшелігіне сай байланыста жоспарлау керек. Сонда ғана сабақ тартымды, жеңіл 

болады, оқушыларды жалықтырмайды. 

Қорыта айтқанда, кез-келген ойын түрлерін сабақта ойнатқанда оқушыларда 

әрекет пайда болады, дүниетанымы кеңейеді. Сӛйтіп оқушы ой - ӛрісін ойын арқылы 

дамытады. 

Соңғы нәтижеде ойнай отырып, білім кӛрсеткішіне ӛз үлесін қосады. Артта 

қалған, жасық мектептен қорқатын, күшпен оқитын оқушы болмайды. Керісінше, 

баланың ӛмірі, қоршаған ортаны танып білу, еңбекке қатынасы, психологиялық 

ерекшеліктері ойын үстінде қалыптасады. 
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Полиязычное образование, направленное на подготовку высококвали-

фицированных, конкурентоспособных специалистов различных специальностей, 

обладающих языковой компетенцией на основе параллельного овладения казахским, 

русским и английским языками, мобильных в международном образовательном 

пространстве и на рынке труда, способных к межкультурной коммуникации, в 

настоящее время ставит перед педагогами страны чрезвычайно сложную задачу 

разработки и внедрения в учебный процесс абсолютно новых учебных курсов, 

сочетающих в себе одновременное обучение предмету и языку.  

Успешность реализации программы трехъязычного образования в Казахстане 

заключается в формировании полиязычной языковой личности - «человека, 

рассматриваемого с точки зрения его готовности производить речевые поступки, 

создавать и принимать произведения» (высказывания и тексты) на трех и более 

языках [1].  

В рассмотренных нами работах по полиязычию авторы (Халяпина Л.П., Галеев 

В.Н., Нигматов З.Г, Синагаттулин И.М., Сысоев П.В. и др.) указывают на то, что для 

формирования языковой личности в большей степени важно приобщение не только к 

языковой системе носителей другого языка, но и понимание ее концептуальной 

системы, на необходимость формирования абсолютно нового подхода к 

формированию языковой личности, который предполагал бы не только осмысление 

универсальных культурных концептов, но и понимание специфического культурного 

характера выражения данных концептов в различных этнокультурах [1, 2, 3, 4], 

причем, этот процесс должен протекать синхронно, не в раздельных плоскостях. В 

связи с этим было бы правомерно говорить о полилингвокультурном образовании, 

результатом которого должно стать многоязычие граждан общества. Слагаемыми 

этого многоязычия должны явиться родной язык, который закрепляет осознание 

принадлежности к своему этносу, казахский язык как государственный, владение 

которым способствует успешной гражданской интеграции, русский язык как 

источник научно-технической информации, иностранный и другие неродные языки, 

развивающие способности человека к самоидентификации в мировом сообществе. 

Поэтому изучение иностранного языка как одного из главных индикаторов адаптации 

человека к новым социально-политическим и социально-культурным реалиям 

становится в настоящее время актуальной научно-теоретической и научно-

практической задачей [1]. 

Становление вторичной языковой компетенции – длительный и трудоемкий 

процесс, требующий развития всех ее составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Предполагается, что 

сформированная языковая и речевая составляющая коммуникативной компетенции 

позволит обучающимся самостоятельно выделять новые значения в контексте и 

уточнять контекстуальные значения; осуществлять поиск языковых средств по 

mailto:valentinagersonskaya@mail.ru
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определенным признакам - формальным, семантическим, стилистическим, 

понятийным, коммуникативно-функциональным, а также учитывать их особенности 

употребления и регистровую принадлежность. Помимо этого, такие обучающиеся 

должны уметь производить наблюдение, поиск новых слов в знакомом контексте и 

известных слов в незнакомом контексте; соотносить значение с коммуникативной 

задачей говорящего (пишущего) и определять значение в соответствии с основной 

идеей текста, значений в соответствии с широким контекстом, в целом, толковать 

языковые средства и специфические особенности текста; интерпретировать 

стилистические средства и  контекст или речевую ситуацию с  точки зрения 

взаимоотношения и оценок говорящего (пишущего); уметь производить анализ 

языковой единицы с точки зрения ее языкового потенциала в процессе речевого  

общения создавать новые значения, а также соотносить значения языковой единицы и 

социолингвистического и общекультурного контекста как продукта речевого 

общения [3]. 

Данная задача представляется выполнимой только при условии, что при 

практической реализации программы полиязычного образования – в разработке и 

проведении интегрированных курсов – будет учитываться необходимость 

всесторонней языковой поддержки обучающихся.  

Интегрированные курсы, являющиеся практическим приложением системы 

полиязычного образования, при разработке и проведении требуют учета тех 

психологических и лингвистических трудностей, которые нужно будет преодолеть 

обучающимся. Действительно, многолетний международный опыт преподавания 

интегрированных курсов показывает, что большая часть обучающихся в начале 

изучения дисциплины испытывает языковые трудности, которые ведут к резкому 

снижению мотивации к обучению и, зачастую, к поведенческим проблемам [5]. 

Главным образом, это следствие неуверенности учащихся в своей языковой 

компетентности и способности успешно закончить данный курс. В связи с этим, 

преподавателям-предметникам, ведущим специальные дисциплины в условиях 

полиязычного обучения, чрезвычайно важно уделять особое внимание языковой 

поддержке учащихся. Прежде всего, она реализуется за счет прямой языковой 

помощи преподавателя, которая предполагает: 

 высокое качество речи; 

 частичную опору на родной язык; 

 использование средств наглядности; 

 использование дополнительных языковых средств; 

 использование вопросов различных типов; 

 использование невербальных средств общения; 

 переключение языкового кода. 

В условиях интегрированного курса хорошая дикция, умеренный темп речи, ее 

эмоциональность и правильная интонационное оформление необходимы, но не менее 

важно использовать жесты и мимику, при введении нового материала прибегать к 

синонимам, перифразам и повторам, частично использовать родной язык, когда это 

необходимо, правильно подбирать и организовывать работу с наглядными 

пособиями, варьировать вопросы, тем самым помогая учащимся делать выводы и 

акцентируя внимание на ключевой информации.  

Для речевой стимуляции учащихся могут быть выбраны разные стратегии – от 

дублирования ключевых вопросов на родном языке до инструктирования 
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исключительно на языке обучения, но при этом обращения с одним и тем же 

вопросом сначала к сильным, затем – к более слабым учащимся. Помимо этого, 

используется и помощь более сильных учащихся в переводе вопросов и заданий. При 

этом на любом этапе обучения особую роль играет переключение языкового кода.  

Интегрированный курс предполагает, что во время интерактивной лекции или 

индуктивной беседы преподаватель говорит только на языке обучения, при этом в 

реальной учебной ситуации учащиеся могут беседовать с ним на языке обучения, на 

родном языке или даже на смешении двух языков [5]. В данном случае также 

возможно применение нескольких стратегий. На ответы на родном или смешанном 

языке преподаватель может реагировать на языке обучения, может игнорировать 

ответы не на языке обучения, а также продублировать свою реплику на родном языке 

ответом на языке курса. Однако, наш опыт преподавания интегрированных курсов 

показывает, что наиболее продуктивным в данном случае является использования 

переключения языкового кода, так называемого «эхо-повтора», при котором ответ 

или реплика учащегося повторяется преподавателем на языке обучения. Этот прием 

позволяет принимать фактически правильные ответы учеников по предмету, в то же 

время озвучивая правильное формулирование мыслей на языке обучения, тем самым 

мягко корректировать речь учащихся, не создавая у них психологического 

дискомфорта.  

Следует отметить, что применение эхо-повтора для корректирования ответов 

учащихся весьма результативно, но помимо него, в разных интегрированных курсах 

применяется также игнорирование речевых ошибок и исправление лишь 

коммуникативно значимых ошибок, влияющих на понимание речи. Эмпирическим 

путем мы также выявили, что в преподавании интегрированных курсов студентам тех 

специальностей, в которых к владению иностранным языком предъявляются самые 

высокие требования, для корректирования ответов уместно использовать ответ с 

записью на диктофон. В данном случае ответы корректирует не преподаватель, а сами 

учащиеся, что способствует развитию и аналитических способностей. Умелое 

сочетание приемов стимуляции речевой активности учащихся способствует снятию 

психологических барьеров при говорении на языке курса, и тем самым повышает 

мотивацию к обучению, но не менее важен и отбор учебных материалов [6].  

Практика показывает, что в настоящее материалы для большинства 

интегрированных курсов, учитывая особенности системы образования Республики 

Казахстан, следует разрабатывать не полностью, а частично аутентичные, что 

предполагает использование для темы базового адаптированного текста для 

интенсивного чтения и введения основных понятий и нескольких аутентичных 

текстов, для работы с которыми мы рекомендуем использовать приемы, применяемые 

для работы с текстом при экстенсивном чтении – поиску определенной информации, 

выделению ключевых предложений в тексте, аннотированию и т.д. В целом, 

аутентичные учебные материалы, используемые на занятиях в интегрированных 

курсах, должны быть созданы носителями языка и не адаптированы для учебных 

целей; для обычного занятия они должны быть небольшими по объемы (видеотексты 

– до 4 мин., аудиотексты – не более 2 мин.), письменные тексты должны иметь 

изобразительный ряд – графики, рисунки, схемы. 

При отборе учебных материалов и разработке занятий следует особое внимание 

уделить использованию наглядности. Так, в целом, любой интегрированный курс, где 

изучение предмета сочетается с развитием языковых навыков, предполагает 

использование интерактивной доски, презентаций PowerPoint, постеров, показа 
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сайтов, использования видеоматериалов, рабочих листов и двуязычных учебных 

пособий. Заметим, что видеоматериалы предпочтительно отбирать с субтитрами, а 

при чтении интерактивной лекции с применением презентаций PowerPoint хорошие 

результаты дает использование рабочих листов с глоссарием основных терминов и 

активной лексикой по изучаемой теме, размещенных в порядке упоминания в лекции. 

Это значительно улучшает восприятие учебного материала и позволяет даже 

студентам со слабым знанием языка участвовать в работе.  

Мотивации обучающихся к изучению интегрированных курсов способствует и 

применение активных методов обучения - парной/командной работы, ролевых игр, 

активного чтения, групповых презентаций, а также интерактивной лекций с 

индуктивной беседой. Помимо этого, чрезвычайно важную роль играет и те моменты 

урока, в которых преподаватель осуществляет целеполагание и подведение итогов 

учебного занятия. В условиях интегрированного курса необходимо в начале каждого 

занятия ставить перед учащимися SMART-цели, в конце занятия – акцентировать 

внимание учеников на их реализации, при этом максимальный эффект достигается 

тогда, когда используется рефлексия учащихся – в начале урока они, опираясь на 

фоновые знания, формулируют цели занятия, в конце они подводят итоги сами. 

Рефлексия учащихся помогает им не только лучше усвоить материал, но и найти ему 

место в своей системе знаний, развивать навыки критического мышления, а также, 

что важно с психологической точки зрения, осознать свой прогресс в языке.  

Все используемые в интегрированных курсах приемы и принципы отвечают 

общим методическим требованиям к разработке учебных материалов и проведению 

учебных занятий и позволяют добиться максимально активного участия 

обучающихся в учебном процессе, снизить уровень сложности при восприятии ими 

учебного материала на неродном для них языке, мотивировать их к изучению 

интегрированного курса и способствовать снятию языкового барьера и снижению 

уровня стресса, что позволяет сделать обучение, в целом, более продуктивным.  
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Қазіргі таңда Қазақстан қоғамының әлеуметтік-экономикалық, рухани 

қалыптасуының жаңа міндеттерін іс жүзінде асыруға дайын жас ұрпақты 

тәрбиелеудің негізгі факторларының бірі- мектепте кӛптілді білім беруді жолға қою 

болып табылады. Келешек ұрпақты интеллектуалды тұлға етіп дамыту, кӛптілді 

меңгерту – білім беру жүйесінің ӛзекті мәселесі. Қоғамның бүгінгі әлеуметтік 

тапсырысы – жаратылыстану-математикалық, химия-биологиялық пәндер бойынша 

ғылыми дайындықтың әлдеқайда жоғары деңгейін қамтамасыз ету; сонымен қатар 

білім беруде осы бағыттағы пәндерді ағылшын тілінде оқытуды жүзеге асыру. Уақыт 

талабына байланысты ХХІ ғасырда Қазақстандықтар мемлекеттік немесе жеке бас 

істер барысында халықаралық қатынастар жасайды. Бұл саяси, экономикалық және 

техникалық байланыстар болуы мүмкін Жаратылыстану пәндерін ағылшын тілінде 

оқытудағы мақсат-ғылым мен технология саласында жарысу, артта қалмау. Сапалы 

аудармалар жасап, мемлекетке білім мен технология жаңалықтарын енгізу де - шет 

тілін білудің жемісі. Демек, жартылыстану пәндерін ағылшын тілінде оқыту – 

дүниежүзілік қатынас тілін меңгерту – Қазақстан мемлекетінің болашағы мен 

жастары үшін пайдалы. Шәкірттердің болашақ  мамандықтарына жол сілтеп, тілге 

деген  қызығушылығы артады.   Тілді игеру оқушының таңдап алған мамандық  

бағытында,  ӛзіне қажетті ақпарат кӛздерін іздеп,  тауып кәсіби қажеттілігіне 

жарататын тиімді  құрал ретінде қаралады  [1]. 

Биылғы жылы Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясында орта білім 

беру саласындағы лингводидактикалық мәселелерді шешу бойынша жүйелі жұмыс 

басталды және Қазақстанның оқу ұйымдарында кӛптілділікті дамытудың ғылыми 

тұжырымдамасы әзірленуде. Бұл мектептерде мазмұны бірыңғай тақырыптық-сӛздік 

негізбен сипатталатын элективті курс, оған үш не тӛрт тілден белгілі бір тақырыпта 

қолданылатын лексикалық-грамматикалық материал іріктеліп алынады, тілдік емес 

пәндерді ерекше технология бойынша екі және үш тілде оқытуды ұйымдастыру, 

мазмұны тақырыптық тілдік негізді сипаттайтын қосымша элективті курстарды енгізу 

- мектепте кӛптілділікті дамытудың сыртқы шарттары болып табылады  [2] . 

Кӛптілді білім беру сатылай мемлекеттік стандарта жазылғандай сатылай іске 

асуы керек. Соңғы 2-3 жылда жалпы білім беретін орта мектептерде тілдік емес 

пәндерді ағылшын тілінде оқыту қолға алынып жатыр. Ал Назарбаев зияткерлік 

мектептеріндегі жағдай кӛш ілгері, онда тілдік емес пәндерді «team teaching» әдісі 

арқылы береді.  

Кӛптілді білім берудің мақсаты: тез ӛзгермелі заманда бәсекеге түсе алатын 

кӛптілді тұлғаны қалыптастыру, ғылым мен техника тілін түсінетін сапалы маман 

тәрбиелеу, ӛздігінен дамуға, ӛздігінен жетілуге қабілетті, құзыретті болуға бағдарлау 

[3].  

Осыны негізге ала отырып Ӛскемен қаласы №3 мектеп-гимназиясында 8-сыныпта 

бейорганикалық химия сабағын ағылшын тілінде берудің бағдарламасы әзірленді. 
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Бағдарлама бойынша  осы сыныпта ӛтетін тақырыптардың ағылшын тіліндегі 

лексикалық минимумдары ӛтіледі. Оқушы химия пәнінен ӛз ана тілінде алған білімін 

ағылшын тілінде де қайталайды. Бұл жерде берілген материалды түсіну үшін 

оқушының тілдік білімі кӛп әсер етеді. Авторлық бағдарлама вариатив есебінен 

таңдау курсы ретінде болғандықтан аптасына 1 рет, жылына 34 сағат және  8-сыныпта 

химия пәнінен  ӛтілетін тақырыптар қамтылды және әр сабақта ӛтілетін термин 

сӛздердің ағылшын тіліндегі баламасы берілді.  

Бағдарлама  мақсаты: оқушыларының тілдік деңгейін ескере отырып, химия пәнін  

ағылшын тілдерінде оқыту, оқушылардың химия, ағылшын  тілінен білімдерін 

тереңдету, алған білімін болашақ мамандығының қажеттілігіне  жарату,  ӛз бетімен 

жаңа ақпарат кӛздерін  тауып,  ӛз іс тәжірибесіне пайдалануға үйрету.  

Міндеттері:   

 Пән бойынша термин сӛздермен танысу, сӛздік қорды байыту  

- Грамматикалық құрылымдарды меңгеру. 

- Ғылыми кӛпшілік мәтіндерді оқып, ана тіліне аудару. 

- Таңдап алған тақырып бойынша ауызша хабарлама жасау. 

Күтілетін нәтиже: оқушылар пән бойынша термин сӛздермен таныса отырып, 

грамматикалық құрылымдарды пайдаланып, химияның  негізгі ұғымдарын ағылшын 

тілінде жеткізе алады, берілген мәтіндерді түсініп аудара алады, ауызша хабарлама 

жасай алады 

Қазіргі оқытудағы жаңашылдық топтық жұмысты ұйымдастыра отырып жағымды 

орта қалыптастыру, оқушының сабаққа қызығушылығын арттыру болғандықтан 

үнемі осы жұмыс түрі қолданылады [4]. Бейорганикалық  химияны ағылшын тілінде 

оқыту барысында әртүрлі интерактивті әдіс-тәсілдер қолдану сабақтың тиімділігін 

арттырады. Сабақ барысында оқушылар топтық жұмыстарға жақсы қатысады, ӛзара 

бір-біріне кӛмектеседі. Химия пәнін оқығанда химия тілі негізінен халықаралық 

атаулардан тұратындықтан оқушыларға химиялық элементтердің, химиялық 

ыдыстардың, құрал–жабдықтардың атауын жаттау оңайырақ болады, ал оқушы ӛзінің 

білгенін сезсе қызығушылығы оянып, сабақта белсенділігі артады. Мысалы: 

пробирка-Test tube (ағыл: to test – тексеру, tube – түтік), сүзгі-фильтр -filter, элемент / 

element, атом / atom, формула / formula, реакция / reaction, диссоциация / dissociation, 

нейтралдау / neutralization, хлор / chlorine, йод / iodine. Оқушының элементтерді және 

олардың реттік санын білу дағдысын қалыптастыруда әртүрлі әдіс-тәсілдерді 

қолдануға болады. Мысалы: «химиялық элемент» тақырыбын ӛткенде «ауыстыру» 

әдісін қолданған тиімді: Оқушы берілген тапсырманы оқып химиялық элемент 

таңбасы мен атом санын жазады. Hydrogen is the chemical element with atomic number 

1.  Oxygen is the chemical element with atomic number 8. Oxygen means "Ι bring forth 

acid", as it was believed to be an essential component of acids. Sulfur means "yellow". 

Chlorine (from Greek chorus) means "yellowish green" or "greenish yellow", because of the 

color of the gas. Химиялық реакция теңдеуін жазу кезінде оқушылар заттардың атын, 

формуласын, санын қою дағдысын қалыптастыруда жазбаша берілген тапсырманы 

формулаға айландыру алған білімін жүйелеуге тиімді [5]. 

Мысалы: 

1. carbon + oxygen → carbon (IV) oxide 

2. phosphorus + chlorine → фосфорхлориді (V) 

3. sulfur (VI) oxide + water → sulfuric acid 

4. sulfuric acid + iron → темір сульфаты (II) + hydrogen 

5. магний гидроксиді → magnesium oxide + … 



73 
 

6. азот қышқылы + iron (III) oxide → … + … 

Оқушыларға топта  ана тілінде берілген қарапайым ережелерді жүйелі аударуға да 

тапсырмалар беріледі. Аударма кезінде негізгі мағына беретін бӛліктің баламасын 

табу арқылы оқушылардың аудармашылық дағдысы қалыптасады. 

 All living organisms need water. Since water constitutes the majority of the 

body of 

a living organism, all reactions occurring in the cells of living organisms take 

place 

in one or another kind of water solution. Pure water is an odorless, tasteless, 

and 

colorlessliquid. 

Ауа- The air - gas mixture. One of the components of air is oxygen. 

Су- Water - the most common substance on the Earth. 

 

Кейбір ӛз ана тілінде түсінуге қиын тақырыптарды интернет ресурстарды 

пайдаланып, бейнефильм арқылы түсіну оқушылардың сол тақырыпты тереңірек 

түсінуіне жағдай жасайды. Оқушы тек тақырыпты түсініп қоймай, оны қарапайым 

ағылшын тілінде мазмұндау арқылы тілдік білімі молаяды. 

Химия пәнін ағылшын тілінде оқыту оқушылардың тек қана сӛздік қорын 

байытып қоймай, олардың химия пәні бойынша жалпы түсінік қалыптасуына  

жаңалық ашу, зерттеулер жүргізу, білімін тереңдетуге септігін тигізеді. Ағылшын 

тіліндегі бейнефильмдер  оқушыны ӛз бетімен ізденуге, танымдық және 

шығармашылық икемділіктерін дамытуға бағыттайды. Пән бойынша  алған білімі 

ӛмірге деген қажеттілігін қанағаттандыру мақсатында меңгерілуі қажет екендігін 

оқушы ұғады. Ағылшын тілі бойынша оқушының сӛздік қоры толығады, сӛйлеу 

дағдысы қалыптасады. Сабақ барысында қосымша берілетін терминдер сӛздігі 

оқушының сӛз қорын қалыптастыруда ӛз кӛмегін тигізеді деген сенімдеміз. 
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Создание благоприятных условий для развития лингвистического капитала 

является одним из главных направлений в Государственной программе развития и 

функционирования языков в Республике Казахстан на 2011-2020 годы. Реализация 

четвертого направления предполагает организацию системной работы по 

обеспечению присутствия русского языка в коммуникативно-языковом пространстве 

Казахстана. В рамках этого продолжена работа по учебно-методическому и 

интеллектуальному обеспечению системы обучения русскому языку. 

Русский язык является выражением грандиозного культурного наследия одного из 

наиболее многочисленных народов мира. По данным ЮНЕСКО, на русском языке 

выходит около 30% всей печатной продукции планеты. Сегодня очевидным фактом 

стало то, что возникла острая необходимость обеспечения рынка труда 

высококвалифицированными полиязычными специалистами, свободно владеющими 

государственным, русским, английским языками. В обозримом будущем русский 

язык будет оставаться фактором нашей конкурентоспособности. Уровень знания 

русского языка должен оставаться высоким. В Послании народу Казахстана «Новый 

Казахстан в новом мире» были определены приоритетные направления языковой 

политики.  

Языковые знания сегодня рассматриваются как триединство ценностей:  

 языковое образование как государственная ценность; 

 языковое образование как общественная ценность;  

 языковое образование как личностная ценность.  

Современная языковая ситуация свидетельствует о реальном функционировании 

русского языка в качестве средства общения и сближения народов на постсоветском 

пространстве.  

Русский язык – учебный предмет, познавательная ценность которого чрезвычайно 

высока: на таких уроках формируется мышление, прививается чувство любви к 

родному языку, через язык осмысливаются общечеловеческие ценности, 

воспитывается личность, с помощью языка происходит интеллектуальное развитие 

ребенка, усвоение всех других учебных дисциплин. Современному обществу 

требуется личность, владеющая основами коммуникативной культуры, способная 

неординарно мыслить и действовать, обнаруживающая широкий кругозор. Отсюда 

вытекают цели преподавания русского языка с позиции формирования языковой 

личности. 

Цели преподавания русского языка с позиции формирования языковой личности: 

 формирование языковой личности школьников в процессе усвоения ими 

определѐнной системы знаний о языке, развитие языковых компетенций; 

 воспитание бережного и ответственного отношения к слову; 

 формирование стремления к самовыражению в слове. 

В языкознании под языковой личностью понимается совокупность способностей и 

характеристик человека, обусловливающих восприятие и создание им речевых 

произведений.  

Человек всю жизнь совершенствует свою речь, овладевая богатствами родного 

языка. Каждый возрастной этап вносит что-то новое в свое речевое развитие. 

Наиболее важные ступени в овладении речью приходятся на младший и средний  

школьный периоды. Учителя русского языка считают одной из главной 

составляющей своей работы развитие речемыслительной деятельности учащихся. Это 

проявляется в целенаправленном формировании всех видов речевой деятельности 

(умения читать, слушать, говорить и писать). На уроках уделяется серьезное 
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внимание семантической стороне языка, осмыслению сути языкового явления, 

позволяющего на основе истории развития языка, систематическом знакомстве с 

этимологией, воспитывать и развивать у учащихся любовь к языку, формировать 

языковую личность. Структура учебников по русскому языку, характер заданий, 

иллюстрации позволяют организовать творческую деятельность учащихся через 

ролевые игры, игры на догадку, диалог, так как они способствуют 

совершенствованию словарного запаса школьников, развитию грамматических, 

речевых умений и навыков, повышают интерес к предмету.  

Учителя проводят такие игры, как «Блиц-опрос», «Фонетисты», «Эрудит», 

«Лингвист», «Я – орфографист», «Я – знаток русского языка», «Кто больше?»,  

«Определи слово», «Ассоциации», «Кроссворд», «Лингвистическая сказка».  Вот 

некоторые примеры игровых ситуаций: 

Игра «Кто лучший редактор?» (исправь речевые ошибки): 

 Мальчику очень понравился рыбий суп. 

 Он так мало знает! Какой он невежа! 

 (Надеть) одеть пальто на мальчика.  

 Гордиться братом или гордиться за брата. 

 Вернувшись с работы, мы сыто пообедали.  

 Написать свою автобиографию. 

 Мое геологическое дерево. 

Игра «Вам пришло sms - сообщение»: 

«Привед. Как оно? Я в гламуре. Я в Аське» («Привет. Как дела? У меня хорошо. Я 

подключѐн к интернет - пейджеру ICQ). 

Являясь носителями школьного сленга, учащиеся порой с трудом различают в 

речи сверстников привычные для слуха «словечки», при этом рекомендуя в своих sms 

- сообщениях или электронных письмах: «учи албанский». 

Игра «Кто больше?»: подобрать как можно больше определений к 

существительному (яблоко, чай, голос, мяч), прилагательному (горячий, зелѐный и 

т.д.). 

Игра «Третье лишнее»:  

1. Неизменный, утренний, доменный (утренний суффикс -енн-, в остальных 

словах -н-); 

2. Резонный, сезонный, сенсационный (сенсационный -онн-, в остальных словах 

н-); 

3. Соловьиный, синий, воробьиный (синий – нет суффикса -ин-). 

В старших классах можно использовать постановку проблемных вопросов, 

инсценировки, которые дают возможность учащимся выступать, отстаивая своѐ 

мнение, опираясь на изученный материал, факты, порой полярные взгляды критиков 

на то или иное произведение. 

У учащихся совершенствуются вербально-семантические компетенции языковой 

личности, пристальное внимание уделяется формированию умения выбирать нужные 

слова и выражения для репрезентации мысленного образа. И здесь ведущую роль на 

уроке играет работа со словарями, так как именно словарь является первым 

помощником на пути воспитания эстетического чутья к слову. Учебники содержат 

большое количество упражнений, рекомендующих обращаться к различным видам 

словарей. Программа и учебники предусматривают широкое развитие 

лексикографической компетенции: в учебники включены для обучающей работы 
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различные виды словарей: орфографический, толковый, этимологический, 

орфоэпический, словарик фразеологизмов и другие. В учебниках русской словесности 

есть словари: литературоведческий, мифологический. Сейчас есть прекрасная 

возможность пользоваться электронными вариантами словарей. 

Интерес учащихся к урокам русского языка проявляется в формировании у 

школьников навыка выразительного, эмоционального чтения. Хорошей традицией 

стало проведение школьных конкурсов чтецов к праздникам и знаменательным 

датам: Дню Независимости, Дню Победы и другим. Ежегодно ученики нашей школы 

принимают участие в мероприятиях и конкурсах, посвящѐнных Дню языков народов 

Казахстана. Например, ставший уже традиционным городской конкурс чтецов «Язык 

– лучший посредник для установления дружбы и согласия», проводимый на трѐх 

языках. Он способствует формированию поликультурной личности. Педагоги и 

учащиеся достигли следующих результатов: конкурс чтецов «Язык – лучший 

посредник для установления дружбы и согласия», 2012, благодарность; конкурс 

чтецов, посвящѐнный юбилею писателя Оралхана Бокеева, 2013, 2 место; конкурс 

чтецов ко Дню Независимости среди коррекционных классов, 2014, 2 место; конкурс 

чтецов в честь 25-летия Независимости РК, 2016, 1 место. 

Наиболее ярко учащиеся могут реализовать индивидуальные и языковые 

способности через научную и творческую деятельность, а именно:  

 участвуя в работе Научного Общества Учащихся,  

 в редакционно-издательской деятельности,  

 пробуя свои силы в олимпиадах и конкурсах.  

В школе создано научное общество «Эврика», целью которого является развитие 

интеллектуальных, творческих способностей учащихся, стремление к научно-

исследовательской работе, формирование языковой личности школьников. На 

школьной ежегодной конференции члены научного общества представляют свои 

исследовательские работы. Здесь создаются ситуации успеха, в которых учащийся 

реально осознаѐт потенциальный уровень своих способностей. Победители школьной 

конференции становятся участниками конкурса научных проектов различного 

уровня: «Функциональный стиль речи», 2012, участие; «Традиции А.С.Пушкина в 

лирике С.А.Есенина», 2012, 2 место; «Образ зеркала в детской литературе», 2013, 2 

место и другие, «Образ лошади в детской литературе», 2013, 3 место. 

В рамках программы работы с одаренными детьми развиваются интеллектуальные 

способности учащихся через участие в  олимпиадах, интеллектуальных конкурсах. 

Результативность этого направления деятельности подтверждают стабильно высокие 

итоги участия учащихся в конкурсах и олимпиадах: городских, областных и 

международных. Например, в областной дистанционной олимпиаде по 

общеобразовательным предметам (1,2,3 места), в Фестивале юных журналистов (2 

место, грамота «Мастер интервью»), в международных олимпиадах: Игре-конкурсе 

по языкознанию «Русский медвежонок» (1,2,3 места), игровом конкурсе «Золотое 

руно» (1, 2 места), в Ффестивале литературного творчества учащихся «Вдохновение-

2013г.», номинации «Волшебное пѐрышко», в Виртуальной олимпиаде по русскому 

языку, 2014г., 2 место, международной интернет-олимпиаде по русскому языку, 

международной олимпиаде «Светозар» (1,2 места), международной игре по русскому 

языку «Грамотей – спринт» (1,2,3 места).  

Языковая компетентность способствует формированию важного умения – 

воспринимать и создавать связные тексты, различные по стилистической и жанровой 

принадлежности, структурно-языковой организации, целенаправленности, полноте и 
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точности выражения мысли. В дореволюционных гимназиях учащиеся писали до ста 

сочинений в год, охватывая самые разные темы и ситуации. Сегодня об этом можно 

только мечтать. Сравните, уроков развития речи в 5 классе по русскому языку 5 

часов, в 6 классе – 15 часов, в 7 классе – 8 часов, в 8 классе – 6 часов, в 9 классе – 8 

часов.  

А ведь работа над сочинением развивает мысль учащегося, учит рассуждать, 

доказывать, анализировать и синтезировать, т.е. способствует развитию мышления. 

Часто мы используем сочинения-миниатюры, так как они развивают 

коммуникативные умения, формируют навыки общения, осуществляют практическое 

пользование языком. Подспорьем являются курсы по выбору: «Развитие речи» (5 

класс), «Стилистика и развитие речи» (6 класс, 7 класс), «Секреты стилистики» (8 

класс), «Основы риторики» (5, 8 класс), «Основы журналистики» (10 класс). На 

занятиях этих курсов идѐт работа над совершенствованием умения воспроизводить 

текст в устной и письменной форме, сохраняя его языковые и изобразительно – 

выразительные особенности, над развитием творческих способностей учащихся по 

созданию текстов разных стилей, типов и жанров.  

Формировать языковую личность необходимо в школе на уроках русского языка, 

т.к. именно там происходит осмысление письменных текстов и рефлексия на них, 

развитие таких когнитивных умений, как нахождение в тексте информации, заданной 

в явном или неявном виде, интерпретация текста, рефлексия и оценка текста. 

Наши учителя являются активными участниками городских творческих групп, 

различных методических семинаров и конкурсов. Нами подготовлены и проведены 

городские семинары по следующим темам: 

 

2012 2013 2014 2015 

«Практика 

реализации 

профильного 

обучения: 

проблемы, удачи, 

возможности». 

«Работа МО ГЭЦ 

СШ №26 на 

заключительной 

стадии 

формирующего 

этапа по ОЭР». 

Школа завуча 

«Использование 

СЭО в учебном 

процессе на 

предметах 

гуманитарного 

цикла» 

Семинар для 

слушателей ВКО 

ИПК АО «Орлеу», 

«Проектирование 

урока литературы» 

 

Тематика семинаров направлена наразработку оптимальных приѐмов, методов и 

форм активизации познавательной деятельности на определѐнных этапах урока; 

совершенствованию умения по написанию учебных письменных работ, а в итоге 

развитию языковой компетентности учащихся. 

В настоящее время необходимо развивать языковую личность, так как это 

поможет пройти процесс адаптации к социальным реалиям и реализовать себя в 

сложном, современном обществе. Поэтому наши перспективные задачи: 

 формирование у школьников высокого мотивационного уровня в изучении 

русского языка и литературы; 

 развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой компетенций учащихся.  

Интеграция Казахстана в мировое сообщество зависит сегодня от осознания и 

реализации простой истины: мир открыт тому, кто сможет овладеть новыми знаниями 

через овладение доминирующими языками. Благодаря инициативе Президента, наше 

http://profil.3dn.ru/forum/11
http://profil.3dn.ru/forum/11
http://profil.3dn.ru/forum/11
http://profil.3dn.ru/forum/11
http://profil.3dn.ru/forum/11
http://profil.3dn.ru/forum/11
http://profil.3dn.ru/forum/11
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государство приступило к реализации концепции полиязычия в образовании, потому 

что именно полиязычие послужит укреплению конкурентоспособности Казахстана. 
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ҮШТІЛДІК – ЖАҢА ЗАМАН ТАЛАБЫ 

 

Н.М. Джамбулова 

 

Ӛскемен қаласы әкімдігінің «№26 орта мектебі» КММ, Ӛскемен қ., 

Nasgul.80@mail.ru 

 

Тілдерді дамыту – еліміздегі мемлекеттік саясаттың ең маңызды бағыттарының 

бірі. Тіл проблемаларын оңтайлы шешу – ұлтаралық қатынастар үйлесімділігінің, 

халық бірлігі мен қоғамдық келісімді нығайтудың түпқазығы болып табылады. 

Халқымыздың біртуар перзенті Мағжан Жұмабаев: ―...Ұлттың ұлт болуы үшін 

бірінші шарт – тілі болуы. Ұлтқа тілінен қымбат еш нәрсе болмасқа тиіс. Бір ұлттың 

тілінде сол ұлттың сыры, тарихы, тұрмысы, мінезі айнадай кӛрініп тұрады. Қазақтың 

тілінде қазақтың сары сайран даласы, біресе желсіз түндей тынық, біресе құйындай 

екпінді тарихы, сар далада үдере кӛшкен тұрмысы, асықпайтын, саспайтын сабырлы 

мінезі – бәрі кӛрініп тұр. Қазақтың сары даласы кең, тілі де бай. Осы күнгі түрік 

тілдерінің ішінде қазақ тілінен бай, орамды, терең тіл жоқ,‖ – деп тіл жайында терең 

толғанған екен кезінде. 

Кез келген әңгіменің құндылығы мен ӛзектілігі, негізінен қозғаған 

тақырыбына  қарай, сол тақырыпты ашу деңгейіне орай бағаланатыны белгілі. 

Ендеше, біздің әңгімеміздің тӛркіні - үштілділік мәселесі болмақ. 

Аталмыш тақырыпты жан-жақты зерттеу барысында Елбасымыздың, кӛптеген 

лингвист ғалымдардың, қоғам қайраткерлерінің пікірлеріне сүйене отырып, ӛз 

ойымызды дәлелді түрде жеткіздік «Үштұғырлы тіл» туралы идеяны мемлекет 

басшысы 2006 жылдың қазанында ӛткен Қазақстан халқы ассамблеясының XII 

құрылтайында жария етті. Ал 2007 жылғы ―Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан‖ атты 

халыққа жолдауында ―Тілдердің үштұғырлылығы‖ атты мәдени жобаны кезең-

кезеңмен іске асыруды ұсынды. Қазақстан халқының рухани дамуымен қатар, бұл 

идея ішкі саясатымыздың жеке бағыты болып белгіленді. Қазақстанды бүкіл әлем 

халқы үш тілді бірдей пайдаланатын жоғары білімді мемлекет ретінде тануы керек. 

Басқаша айтқанда, үштұғырлы тіл идеясын мынадай әрі қарапайым, әрі түсінікті 

формуламен кӛрсетуге болады: мемлекеттік тілді дамытамыз, орыс тілін қолдаймыз 

және ағылшын тілін үйренеміз.  

Айта кетелік, үштұғырлы тіл жай ғана әдемі тұжырымдама немесе тілдік 

саясаттың жаңа формасы ретінде пайда бол-ған жоқ, ол – ӛмірлік қажеттіліктен 

туындаған игілікті идея. Ӛйткені, қазіргі кезде күллі әлемге есігін айқара ашып, 

mailto:Nasgul.80@mail.ru
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―ақылды‖ экономиканы енгізіп жатқан елдер қарыштап дамуда. Ал бұл бағыттағы 

толайым табыстарға, ілім-білімге алып барар жол – ғаламшардағы үстемдік құрған 

тілдерді үйрену. Қай заманда болсын, бірнеше тілді меңгерген мемлекеттер мен 

халықтар ӛзінің коммуникациялық және интеграциялық қабілетін кеңейтіп отырған. 

Атап айтарлығы, кӛпұлтты Қазақстанның жағдайында ―Үштұғырлы тіл‖ ұлттық 

жобасы қоғамдық келісімді нығайтудың негізгі факторы болып саналады. Алайда, 

еліміздегі негізгі үш тілді дамытуға басымдық беру – басқа халықтардың тілдерін 

назардан тыс қалдыру деген сӛз емес.  

Үштілділік жӛніндегі сӛз Елбасымыздың ―Тілдердің үштұғырлығы мәдени 

жобасын кезеңдеп жүзеге асыруды қолға алуды ұсынған. Қазақстан бүкіл әлемге 

халқы үш тілді пайдаланатын мәдениетті ел ретінде танылуға тиіс. Яғни, идеяның 

негізі мынадайдеген салиқалы үндеуінен бастау алған болатын. Олар: қазақ тілі – 

мемлекеттік тіл, орыс тілі – ұлт-аралық қарым-қатынас тілі және ағылшын тілі – 

жаһандық экономикаға ойдағыдай кірігу тілі. Сонымен қатар Нұрсұлтан Әбішұлы: 

―мектептерге ағылшын тілінен шетелдік оқытушыларды тарту қажет. Кез келген 

ортанқол мектептің балаларға ең жоғары деңгейде шет тілін оқып үйренуіне жағдай 

жасайтындай дәрежеге қол жеткізуіміз міндет‖ [1] -  деп  ерекше атап кӛрсеткен.    

Үштілділік - нақты  тұлға, ұжым, халықтың белгілі бір қоғамда қарым-қатынас 

үдерісінде қажет болған жағдайда үш түрлі тілді алма-кезек қолдану құбылысы. 

«Біз үштілділікті тәуелсіз еліміз үшін стратегиялық мәні ерекше құбылыс деп 

бағалаймыз, сондықтан да бұл құбылысты тӛрттілділік пен бестілділіктен бӛліп 

қараймыз, үштілділіктің кез келген сыңары ретінде кез келген шет тілін алуға болар 

еді, бірақ  бұл жерде де қоғамның нақты сұранысы басым түскен қазақ, орыс, 

ағылшын тілдеріне ерекше мән берген жӛн деп түсінеміз»[2] деп айтылған.Бүгінгі 

таңда мемлекетімізде үштілділік мәселесін нақты іс түрінде жүзеге асыру керек пе? 

Әрине, керек. Еліміз бен жерімізге ие болатын жастар үш тілді де қатар меңгеруі тиіс. 

Қазақстанда бір ғана тұғырлы тіл бар, ол  мемлекеттік тіл – қазақ тілі. Тұғыр сӛзі 

діңгек, қазық деген мағынада қолданылады. Бір діңгекпен кӛтерген шаңырақтың жан-

жағынан уықтар қадалып, оның беріктігін қамтамасыз етеді. Біздің алтын діңгегіміз, 

тұғырымыз – қазақ тілі, ал жан-жағынан ӛзге тілдер мемлекеттік тілді қолдап уық 

секілді қадалады.  

Атап айтсақ, саясаттанушы Т.Әбдуәлидің: «Мемлекет басшысы жаһандану 

жӛнінде мәселе кӛтергенде де ӛре түрегелдік. Жаһандану дегеніміз қарапайым сӛзбен 

айтқанда жоғары деңгейге жеткен елдермен қарым-қатынасымызды нығайту. Соның 

бірі - тілдік коммуникация. Бұл үшін халықаралық қатынас тілі болып жүрген 

ағылшын тілін үйренуге жастарымызды жатпай-тұрмай баулуымыз керек. Оның 

қажеттілігін уақыт ӛткен сайын ӛткір сезініп келеміз» [3] деген ойын оқытушы 

Т.Тәңірбергенқызы ары қарай жалғастырады: Ағылшын тілі - әлемдік бизнес тілі, 

мемлекеттік тіл – ұлт тілі. Мемлекеттік тілде сӛйлеу - әрбір Қазақстан азаматының 

борышы. «Ағылшын тілін үйренгеннен біз жаман болмаймыз. Ағылшын тілі қазақ 

тілін үйренуге ешқандай кедергі жасамайды. Тек соны түсіне білуіміз керек.» [4].  

 Қазақстанда тек қазақтіліғанабилікқұраалады. Ағылшынтілі 

қазақ жерінің жаңа әлемге ашар есігі. Біз ӛзге тілдерден қорықпауымыз керек. 

Керісінше, сол тілдерді пайдалана отырып ӛзімізді ӛзгелерге таныта білуіміз қажет. 

[5]  Мәселен, М.Әуезовтың  «Абай жолы» романы ағылшын тіліне аударылмаса 

Абайдай ғажап ақынымызбен қалай мақтанар едік? 

Әлемдік ғаламдандырудың ӛткізгіші, ғаламдандыру тілі болып танылған ағылшын 

тілін білу - ағылшын тілді елдермен тиімді байланысқа түскен әлемдік деңгейде ӛз 
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орнын ойып тұрып ала бастаған Қазақстан үшін қажеттілік. Қиындық туғызатыны - 

аталған үш тілді меңгерген мамандардың кездесе бермейтіні. Ендеше, аталған 

компоненттерден тұратын, яғни қазақ, ағылшын, орыс тілі қатысқан үштілділік 

сӛйлермендерін дайындау кезек күттірмейтін мәселе. Мәселені түбегейлі шешу 

үшінҚ азақстанның жоғары оқу орындарында ағылшын, қазақ тілінен маман болып 

шыққан қазақ тілдіқ азақ және басқа ұлт ӛкілдерін үштілділікке ыңғайлап қайта 

дайындаудан ӛткізіп, оларға үштілділік маманы деген құжат табысеткен жӛн деп 

есептеймін. 

Егер біз Ахмет Байтұрсынов айтқандай, қазақ тілін дұрыс жұмсай білсек, ол 

қоғамдағы тілге жүктелетін қажеттілігіміз болса ӛтеуге жарайтын бай тіл. Мәселе 

тілдің міндетін дұрыс түсініп, ӛз міндетімізді атқаруда болып отыр. Ұлттық ӛркендеп, 

тіліміз ӛз еліміздегі және халықаралық дәрежедегі позициясын нығайтқан кезде біздің 

сӛздеріміз де ӛзге тілдерге енетіндігіне, тіліміздің әлемдік ақпарат кеңістігінен ӛз 

орнын иеленетіндігіне күмән келтірмеуге болады. Дәл бүгін де қазақ тілінің әлем 

тілдерінің ешқайсысынан да кем түспейтін, бірнеше ғасырлық даму тарихы бар, 

ұлттық әдеби тіл деңгейіне дейін дамып жетілген ұлы тіл екендігіне еш күмәніміз 

жоқ.  
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Мемлекет басшысы 2006 жылдың қазанында ӛткен Қазақстан халқы 

ассамблеясының XII құрылтайында «Үштұғырлы тіл» туралы идеяны жария етті. Ал 

2007 жылғы «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» атты халыққа Жолдауында «Тілдердің 

үштұғырлылығы» атты мәдени жобаны кезең- кезеңмен іске асыруды ұсынды. 

Ағылшын тілі - әлемдік бизнес тілі, оны меңгеру - жастарға әлем танудың кілті 

болмақ. Ағылшын тілін білу біздің жастарға шексіз мүмкіндіктер ашады. Ол - 

жаһанданудың кепілі. Ақпараттық технология дамыған қазіргі дәуірде күн сайын 

дерлік ағылшын тілі дүние жүзі халықтарының тілдеріне жаңа сӛздер мен ұғымдар 
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арқылы батыл ену үстінде. Бұл үдерістен біз де тыс қалмауымыз керек. Ал 

«Үштұғырлы тіл» идеясының құрамдас бӛлігі - ағылшын тілін үйрену. Бүгінгі таңда 

ағылшын тілін меңгеру дегеніміз - ғаламдық ақпараттар мен инновациялардың 

ағынына ілесу деген сӛз. Оған коса, ағылшынша білсең - әлемдегі ең үздік, ең беделді 

жоғары оку орындарында білім алуға мүмкіндігің мол. Тіпті, оқуыңды тәмамдаган 

соң, біршама уақытқа шетелде қалып, еңбек етсең де бұл тамаша мүмкіндік. Ең 

бастысы, ағылшын тілін білу - бұл іскерлік қарым- қатынас және әлемнің кез-келген 

нүктесінде бизнеспен айналысу үшін міндетті талап. 

 Айта кетелік,үштұғырлы тіл туралы идея - ол ӛмірлік қажеттіліктен туындаған 

игілікті идея. Ӛйткені, қазіргі кезде күллі әлемге есігін айқара ашып, «акылды» 

экономиканы енгізіп жатқан елдер қарыштап дамуда. Қай заманда болсын, бірнеше 

тілді меңгерген мемлекеттер мен халықтар ӛзінің коммуникациялық және 

интеграциялық қабілетін кеңейтіп отырған. ТМД мен Орталық Азияның кӛшбасшы 

мемлекетіне айналған Қазақстан үшін үштүғырлы тіл - елдің бәсекеге қабілеттілікке 

ұмтылуда бірінші баспалдағы. Ӛйткені, бірнеше тілде еркін сӛйлей де, жаза да білетін 

қазақстандықтар ӛз елінде де, шетелдерде де бәсекеге қабілетті тұлғаға айналады. 

Кӛпұлтты Қазақстанның жағдайында «Үштұғырлы тіл» ұлттық жобасы қоғамдық 

келісімді нығайтудың негізгі факторы болып саналады. Алайда, еліміздегі негізгі үш 

тілді дамытуға басымдық беру - баска халықтардың тілдерін назардан тыс қалдыру 

деген сӛз емес. Мәдениеттер мен тілдердің саналуандығы - бұл біздің ұлттық 

байлығымыз. 

Кем дегенде үш тілді меңгеру - заман талабына айналып отырған қажеттіліктердің 

бірі. Ана тілімен немесе екінші тілмен шектеліп қалмай, бірнеше тілді меңгеру - 

бүгінгі жаһандану заманының талабы болып отырганы белгілі. Кӛптілді білім беру – 

Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасындағы басым стратегиялық бағыттардың бірі. 

Ата-бабамыздың ӛткен тарихына кӛз жүгіртсек, ұлы ғүлама Әбу-Насыр Әл-

Фараби ӛмірінде 70 ұлттың тілін  білсе, дауылпаз ақын Махамбет пен қазақтың бір 

туар ұлы Шоқан да бірнеше тіл білген. Ұлы Абай орыс-қазақ тілдерімен қатар парсы, 

араб тілдерін меңгерген. Орыс тілін орта жастан асып барып, кеш меңгерген.Қазақ 

тілі еш уақытта ӛзімен кӛршілес халықтың тілдерінен сорлы болып, қатардан қалып 

ӛмір сүрмегендігі, ӛз сыбағасын ешкімге бермегендігі мыңдаған жыл тарихынан 

белгілі. Әлихан Бӛкейханов сынды алаш арыстарымыздан бастап, кешегі М. Әуезов, 

Қ. Сәтпаев сияқты талай тарландырымыз қанша жерден Ресей топырақтарында білім 

алса да, сол империяның қысымында жүрсе де, ана тілінің идеологиясы мен 

мәртебесін ең жоғары орынға қойған. Ӛйткені олардың бәрінің де тілі қазақша 

шыққан, бірі ауыл молдасынан хат таныса, енді бірі ана тілінде мұғалімдерден тіл 

сындырған. Яғни, тірек мықты. Тіл ана тілде сайрап тұрғандықтан, ешкім оған балта 

шаба алмаған. Қазақ халқы табиғатынан еліктегіш, тез кабылдағыш халық. Кеңес 

заманында орыс тілі-заманның кілті болды. Бұл-заман талабы еді. Орыс тілін үйреніп, 

қазір орыстардың ӛзін жаңылыстыратын жағдайға жеттік. Енді алдағы асу - ағылшын 

тілі.Адам кӛп тіл білген сайын оның кӛкірек кӛзі ашылып, ӛмірінің кӛкжиегі кеңіп, 

ӛрісі ұлғая түсетін болады. Намысын найзаға шаншып, күре тамыры Кӛк бӛріден нәр 

алған, кӛк Тәңірге табынған Күлтегіннің ұрпағына бүгінгі таңда ағылшын тілін 

меңгеру қиындық тудырмайды. Кӛп тіл білу - әрине, мақтаныш. Ана тілін жақсы біліп 

тұрып, ӛзге тілде жетік сӛйлесе - бұл сүйініш, мақтаныш; ал ана тілін білмей тұрып, 

ӛзге тілде сӛйлесе - бұл күйініш. 

  Кӛптілділікті меңгеруді жолға қою- бүгінгі таңдағы орта білім жүйесінде 
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педагогикалық үрдістің негізгі бағыттарының бірі болды. Бүгінгі заман талабына сай 

№ 26 орта мектепте үш тілді меңгеру жүзеге асырылуда. 5А сынып оқушысы 

Райымханова Сара қазақ тілі пәнінен «Қазақ, орыс, ағылшын тілдеріндегі мақал-

мәтелдердің ұқсастығы мен үйлесімділігі» тақырыбында ғылыми жобасын казақ, 

орыс , ағылшын тілінде қорғап 1орынды иеленді. 9А сынып оқушысы Қалибекова 

Меруерт облыстық ҒПК-ға қатысып «Марқакӛл қорығы» атты ғылыми жобасын 

казақ, орыс тілінде, 5Б сынып оқушысы Белоусова Надежда «Әлем мәдениеті 

ақындары - Абай мен Пушкин» тақырыбында казақ, орыс, ағылшын тілінде ӛз 

жобасын қорғап, жүлделі орындарға ие болды. 2015-2016 оқу жылында облыстық пән 

олимпиадасында 2 сынып оқушысы Струнин Артем қазақ тілі пәнінен 3 орынға, 4 

сынып оқушысы Балабина Наталия қалалық пән олимпиадасына катысып, 2 орынға 

ие болды. 2014-2015 оқу жылында республикалық қашықтықтан ӛткізілген пэн 

олимпиадасында казақ тілі пәнінен 8 сынып оқушысы Зырянова София 1 турдан 

жоғары ұпай алып , 2- турға ӛтті. 

№ 26 орта мектеп ұжымы оқушыларға кӛп тілді жэне билингвалды білім беру 

арқылы,ұлттык және жалпыказақстандық құндылықтарды қастерлейтін, тілдерді 

меңгеруге тұрақты қызығушылық танытатын, отансүйгіштік және азаматтық сана-

сезімдері дамыған тұлғаны тәрбиелеп шығару мақсатында еңбектенуде. 

«Тілі бірдің-тілегі бір», «Тіл тағдыры-ел тағдыры» екендігін жадымызда ұстай 

отырып, ел бірлігінің негізі- тіл бірлігіне қол жеткізу жолында қызмет ету 

парызымыз. Ендеше жас ұрпақтың казақ тіліне деген сүйіспеншілігін, ӛзге тілдерді 

оқып білуге деген қызығулары мен ұмтылыстарын арттыру аркылы олардың Отанға 

деген махаббаттарын оятып, ӛз тағдырын ел тағдырымен мәңгілікке 

байланыстыратын ұрпак болып қалыптасуына қол жеткізу - басты міндетіміз. Мен 

орыс мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі болғандықтан, ең бастысы 

оқушыларымның кӛкірек сарайын кәусар әдебиетімізбен сусындатып, Мағжанның 

жауһар жырларына,Абайдың дана ойларына, Сәкеннің сырлы лирикасына ғашық етіп, 

жасампаз рухтың ӛлмегендігін паш еткім келеді. 

Елбасының сындарлы саясатының астары ӛте тереңде. Біз әлемдік аренаға шығу 

үшін ағылшын тілін жетік меңгерген мәңгілік Елге айналуымыз керек. Бұл жолда біз 

ұтпасақ, ұтылмаймыз. Ӛз тілің бірлік үшін, ӛзге тіл тірлік үшін керек екенін 

ұмытпайық. Сондықтан «Ана тілің - арың бұл, ұятың боп тұр бетте. Ӛзге тілдің бәрін 

біл, ӛз тіліңді құрметте» деп, акын Қадыр Мырза- Әли ағамыз айтқандай, әуелі ӛз ана 

тілімізді құрметтеп, оны ардақтап, аялап үйренейік те, ӛзге тілдің бәрін білуге 

барынша құлшыныс жасайык. Ӛз тіліміз ӛзегіміз, халықтық қасиетімізді айғақтайтын 

алтын тұғырымыз.  

Бүгінгі таңда Қазақстан үшін үштұғырлы тіл - елдің бәсекеге кабілеттілікке 

ұмтылудағы бірінші қадамы десе де болады. Ӛйткені, бірнеше тілде еркін сӛйлей де, 

жаза да білетін қазақстандықтар ӛз елінде де, шетелдерде де бәсекеге қабілетті 

тұлғаға айналады. Сондықтан, елімізде тілдердің үштұғырлы саясатының жүргізілуін 

дұрыс деп есептеймін. Үш тілді қатар меңгеру - әлемдегі ең дамыған 30 елдің 

қатарына қосылуды жеделдете түсетіні сӛзсіз. 

Бұл мақалада кем дегенде үш тілді меңгеру - заман талабына айналып отырған 

қажеттіліктердің бірі. Ана тілімен немесе екінші тілмен шектеліп қалмай, бірнеше 

тілді меңгеру – бүгінгі жаһандану заманының талабы  туралы айтылады. 

В настоящей статье говорится освоение трех языков-одно из требований 

современной жизни Казахстана. Требование современной глобализации – это 
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освоение не только родного или второго языка, но и изучение и освоение  нескольких 

языков. 

This article refers to the development of the three languages - one of the requirements of 

modern life in Kazakhstan. The requirement of modern globalization - it is not only the 

development of a native or second language, but also learning and mastering several 

languages. 
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Мақалада «Бірнеше тілді меңгерген тұлға»мен «Үштілді білім беру» 

ұғымдарының мәні ғылыми тұрғыда зерделеніп берілген. Теориялық негізде 

зерттелген ғылыми әзірлемелер талдауының нәтижелері көрсетілген. 

В статье рассматриваются понятия «Полиязычная личность» и «Трехязычное 

образование». 

This article discusses the meaning of trilingual education  as an innovative part of 

current reality as well as a new category of  pedagogy.  

 

"Language is a mirror of culture" 

S.G. Ter-Minasova 

 

Today, at the age of globalization and technologizing observed intensification of the 

search for effective conditions, education of the younger generation mechanisms capable of 

dialogue with other cultures. An effective tool for training the younger generation in an 

interconnected and interdependent world is Multilinguism. Multilingual education is the 

foundation of formation multilanguage personality, level of formation which largely 

determines the positive personal self-realization in modern conditions of social relations, 

competitiveness and social mobility. 

In modern conditions the way of life in a certain way is unified, erased many national 

differences, a person lost touch with their roots, impaired moral experience of previous 

generations. Therefore, the teacher‘s the most important task - to use all the unique 

experience and knowledge of the cultural traditions of peoples, human values and world 
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culturein creating supportive education alenvironment conducive to the formation of 

socially active person. That is, for the formation of the competitive expert, outgoing positive 

personality, capable of active and effective life in the multiethnic and multicultural 

environment, which has developed a sense of understanding and respect for other cultures 

and the ability to live in peace and harmony must be multilingual education. 

Trilingual education  is a focused, organized learning, education and development of the 

individual as a multilanguage identity based on the simultaneous acquisition of several 

languages as a "fragment" of the various cultures of humanity. 

In his message to the people in 2009 "New Kazakhstan in the new world," President of 

Kazakhstan NursultanNazarbayev noted that in order to ensure the competitiveness of the 

country and its citizens proposed phased implementation of the project "Trinity of 

languages", according to which we need to develop the three languages: Kazakh as the state 

language, Russian as the language of interethnic communication, and English as the 

language of successful integration into the global economy. 

According to the President NursultanNazarbayev "Kazakhstanis  unique and powerful 

by its multinational. On its land a unique multicultural space ... Multiculturalism of 

Kazakhstan  is a progressive factor in the development of society. Eurasian roots of the 

peoples of Kazakhstan allows to connect the Eastern, Asian, Western, European flows and 

to create a unique version of the Kazakhstan development of multiculturalism. "The content 

of multilingual education should include a systematic knowledge and skills in their native 

language and state, as well as in one or more foreign languages in accordance with the 

cross-cultural paradigm of modern language education. 

The fundamental ideas in the implementation of multilingual education in the context of 

intercultural communication are: 

 motivating and encouraging the use of different languages in accordance with the 

needs and interests of students; 

 the formation of cross-cultural communication skills; 

 a strategy of constant learning through language features specific cultures and 

especially their interaction; 

 going beyond one's own culture and acquire the quality of crops mediator, without 

losing their own cultural identity; 

 the ability of students to create a single interlocutor with foreign cultural significance 

of what is happening on the basis of knowledge of the cultures and skills differences like to 

discuss these differences, mediating between cultures, and change one's own attitude 

towards them; 

 provision of language learning content in accordance with the socio-cultural situation 

in a particular country (or region). 

Theproject "Trinityoflanguages" inourcollegeinvolvesavarietyofwork.Teachers created 

original works based on trilingualism, electives are carried out to learn English. Students 

and teachers participate in various competitions, conferences, competitions of city,regional 

and national level. 

Effective organization of trilingual education in the context of intercultural dialogue 

contribute to the following forms and activities: 

A combination of individual, pair and group work; 

 work with different sources of information (electronic, educational resources, digital 

educational resources); 

 heuristic conversation; 
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 educational dialogue; 

 case - methods; 

 communication projects; 

 role forms of activity; 

 virtual tours; 

 hobby groups work within the framework of language training courses; 

 the use of audio and video; 

 use of visual aids (subject, pictorial, audio, visibility action); 

 workof students to improve their knowledge of languages. 

The components of the general didactic lesson structure (and also the main lesson steps) 

are as follows: 1) the actualization of previous knowledge and methods of action; 2) 

development of new concepts and methods of action; 3) application and formation skills. 

In academic process of the experimental grouphas been done a big work: making the 

program of the experiment, preparing teaching materials, the development of different types 

of assignments and tests, the regulation on the experimental group, admission of students, 

curriculum development, with amendments for the experimental group. For the successful 

organization of experimental work, college cooperates with different organizations and 

schools. On the basis the International School "NURORDA" where disciplines are taught in 

three languages, students consolidate their theoretical knowledge, by passing further 

practice.  

In the curriculum were made some changes: 

 The base subjects are taught in Russian; 

 Professional Kazakh language, Kazakh literature, programming, history and culture 

of Kazakhstan are taught in Kazakh: 

 All disciplines: professional English language, grammar, phonetics, word practice of 

English language, home reading, lexicology, computer science are taught in English, as well 

as pedagogy and psychology are taught with elements of English language.  

 Additional courses in three languages. 

The Head of State decided in 2013 that teaching English at Kazakhstan‘s schools will 

begin from the first form. It means that in few years our pupil will start to learn a number of 

subjects in English. So, it is necessary to prepare qualified teachers to carry out such work. 

That is the concept of multilingual education, which involves the formation of multilingual 

person with a certain selection of content, principles of training, development of a special 

technique using multilingual phrasebooks, dictionaries and educational literature, which 

would indicate similarities and differences in basic, intermediate and new language 

learning.  

So the future teachers have an important task - to use all the unique knowledge and 

experience cultural traditions of human values and world culture in creating a favourable 

educational environment conducive to the formation of a socially active person. That is to 

form a competitive specialist positive outgoing personality, able to actively and effectively 

in the life of multinational and multicultural environment, which has developed a sense of 

understanding and respect for other cultures and the ability to live in peace and harmony 

must multilingual education. 
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Kazakhstan has held a unique trilingualism policy aimed at the development of Kazakhs 

at once learning three languages: Kazakh, Russian and English languages. 

"We will be trilingual - it's not because it's someone's whim.  Life compels. We need to 

know ―official language‖ - the language of the people, where we all live. We have to know 

English, because it is the language of science and innovation. We have to know Russian 

language in which we have learned to speak and understand each other and the language of 

our big neighbor" - said the president of the Republic N.Nazarbayev. [1] 

This task set by the President before the youth. Earlier this year, speaking with a 

message to the people of Kazakhstan, President Nursultan Nazarbayev once again reminded 

us that for the modern Kazakhstani possession of three languages is a prerequisite of their 

own well-being. 

An impressive number of Kazakhstani speak Kazakh and Russian languages. In the last 

decade, the country has also actively promoted the knowing of English language, because it 

is a recognized world language. 

Did you know that in some local schools and universities training is already 

simultaneously in three languages? Trilingual university graduates are coveted recruits for 

foreign companies, which are in Kazakhstan for more than three thousand. In such 

circumstances, people of the country who do not speak foreign languages may be left 

behind. How to comply with the new trends and not lose to competitors in the fight on the 

ring career? [2] 

In the Technical and Vocational Education training of educators is conducted in 11 

specialties of education in 57 pedagogical and humanitarian institutions of TVE, 23 of them 

are the state institutions.  

The names of basic teaching and humanitarian colleges (state) have already been 

identified for the introduction of multilingual education in experimental mode on 

pedagogical specialties: Pedagogical college in honor of Zh. Dosmukhamedov, Kyzylorda 

humanitarian college in honor of  M. Mametova and East Kazakhstan humanitarian college. 

There is a certain list of subjects with the foreign (English) language learning    (five 

general professional and five special disciplines). 

General professional disciplines:  

1. Pedagogy 

2. Methodology of scientific and pedagogical research 

3. New educational technology 

4. Basics of pedagogical skills 

5. Basics of Management 

mailto:kusmanova-nazerke@mail.ru
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Special disciplines:  

1. Calligraphy 

2. Theoretical bases of mathematics and methodology of teaching mathematics in 

primary school 

3. Theoretical bases and methodology of teaching to computer 

4. Computer technology 

5. The technology and methodology of teaching 

Measures for improving the knowledge of teachers in terms of multilingual education: 

- Retraining, and professional development of 200 teachers for pre-school, primary, 

secondary education (annually); 

- Increasing the state order for training of multilingual specialists; 

- Establishment of pilot projects for depth study of the English language. 

Activities for educational and methodical support of colleges: 

- Development of model curricula and programs in the field of TVE polylingual based 

learning; 

- Development and publishing of textbooks and teaching aids with the help of foreign 

specialists, translation of textbooks, teaching aids and programs into English; 

- The acquisition of multi-level English language programs; 

- Adaptation of foreign educational programs in English in Kazakhstan's education 

system. [3] 

East Kazakhstan humanitarian college has the history of more than ninety years. Over 

this long period, college issued a considerable number of teachers and educators, actively 

develops and introduces new models of education, and also adopted a number of innovative 

programs, including the development of the pilot project of multilingual education. This 

technique involves fluency in several languages in the framework of the taught subjects.  

The task is to prepare competitive specialists of pedagogical professions, possessing 

linguistic competence based on the parallel acquisition of Kazakh, Russian and English 

languages, mobile in the international educational space and in the labor market that are 

capable of cross-cultural communication.  

The activities of East Kazakhstan humanitarian college in the implementation of 

trilingual education is carried out with the 2012-2013 academic year in a specialty of 

foreign language teacher of primary education. College formed multilingual groups for the 

specialty of primary education teacher in 2013-2014, and educators of preschool institutions 

in 2015-2016.  Contingent of students is defined, their knowledge is monitored, and all the 

students of polylingual groups study under the state grant. Which is an indispensable aid for 

students from countryside. 

The level of preparedness of the teaching staff in preparation of professional specialists 

speaking three languages is of great significance. Nowadays teachers working at the sphere 

of development of trilingualism have to be trained by the special technique corresponding 

with government standards. Therefore our college plans include the participation in the 

programs of international and intra-academic mobility, improvement of professional skills 

at seminars and trainings on polylingual training, publication of textbooks, manuals, 

dictionaries in three languages, an invitation for lectures and workshops of foreign and 

Kazakh specialists in the field of polylinguism.  

The language competence of the teacher, along with others has become an indispensable 

element for the training of highly qualified, competitive specialists. In the framework of the 

program "Trilingual education", our college provides for the phased development of 
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trilingual education, both among students and teaching staff, namely the study of the state 

and English languages, taking into account the professional terminology. 

Development of multilingual culture and of multilingual education in the learning 

process is a key task in the background of industrial-innovative development of the country. 

For the development of multilingual education college carried out a number of activities. 

Including the training of teaching staff. College invited well-known foreign professors to 

lectures in polylingual groups and for the organization of language courses.  

One of the works in this area – held for the first time 15 September 2014 on-line training 

for English teachers and staff working on the project under the program EDUSOFT.   

The main purpose of the on-line training was to exchange experience and language 

skills, and the results have been beneficial, above all, to our teachers and the proposed 

recommendations actually found their application in practice.  

Also in the period of 29 September 2014 a three-day training seminar on polylingual 

training not only for the teachers of English, but also to other subject teachers, who work in 

polylingual groups. Seminar led leading specialist, head of the department of modern 

technology companies EDUSOFT Danny Click (Israel).  

Eight teachers of East Kazakhstan humanitarian college have completed training courses 

for coaches on the basis of level advanced training programs of teachersin 2015 and 2016 

years.  

In addition the college conducted a series of activities outside the classroom, particularly 

in extracurricular activities, such as drama club in English, language clubs separately for 

each mentioned above languages such as ―Tilashar‖, ―Master slova‖ and ―Say it in 

English!‖. 

East-Kazakhstan humanitarian college plans to introduce four more new specialties such 

as 0105083 ―Teacher of primary education with the knowledge of English language‖, 

0105093 ―Primary school IT-teacher with the knowledge of English language‖, 0111123 

―Physics teacher with the knowledge of English language‖, and 0111113 ―Mathematics 

teacher with the knowledge of English language‖.  

The organization of educational process in the framework of the trilingual education and 

monitoring quality implemented by the division for the development of trilingual 

education.Specifically our college to be the first to experience the educational system of 

multilingual education in the east Kazakhstan. 

Today in Kazakhstan three languages of multilingual models should be equally taken 

into account. Our teachers should study Kazakh, Russian and English languages equally 

well to treat them with equal importance.  

It is expected that within 5 years, Kazakh schoolchildren will study some subjects in 

English. Accordingly, by this time we need qualified personnel able to work. 

First of all, education must become competitive, high-quality, so that graduates of 

Kazakh schools could easily continue their studies in universities for free. 

Trilingualism in Kazakhstan is the means of both business and the international 

community. Educating polylingual personality is the key to the strengthening of 

Kazakhstan's spiritual unity. Though the multilingual education is unwieldy, but the most 

acceptable compromise. 

―East Kazakhstan humanitarian college graduates will be able to teach in three 

languages by 2020‖ – declared the director of the humanitarian college at the regional 

seminar "Organization of multilingual education". Such practices require us to a more 

rigorous and demanding attitude towards applicants. But in general, trilingual training 
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system will improve the level of education and help to achieve a high professional level of 

the graduates. [4] 

We must remember that it is our common task and responsibility. We develop Kazakh, 

support Russian and study English. Because today we are building our tomorrow. [5] 
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С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті, Ӛскемен қ. 

 

«Ұрпағы білімді халықтың болашағы бұлыңғыр болмайды» дегендей, жас ұрпаққа 

саналы, мағыналы, ӛнегелі тәрбие мен білім беру бүгінгі күннің талабы.Тілдің адам 

ӛміріндегі ең шешуші рӛль атқаратыны әркімге де түсінікті. Ол танудың, түсінудің, 

дамудың құралы.Кӛп тіл білу біздің мемлекетіміздің халықаралық байланыстарын 

дамытуға мүмкіндік беретін тұлғааралық және мәдениаралық қарым-қатынастардың 

аса маңызды құралы болып табылады.Қазақстан Республикасының шетелдермен 

халық-аралық байланыстары күннен-күнге арта түсуде. Сол байланыстарды дамыту 

үшін шет тілін білетін мамандар қажет-ақ [1]. 

Кӛп тіл білу қазіргі заманның талабына сай, қоғамның әлеуметтік-экономикалық, 

ғылыми-техникалық және мәдениет дамуының қайнар кӛзі. Елбасымыздың Қазақстан 

халқына жолдауында ХХІ ғасырда ақпараттық қоғам қажеттілігін қанағаттандыру 

үшін білім беру саласында тӛмендегідей міндеттерді шешу керектігін атап кӛрсетті: 

Компьютерлік техниканы, интернет, телекоммуникациялық желі, электрондық және 

телекоммуникациялық құралдарды, мультимедиялық электрондық оқулықтарды оқу 

үрдісіне тиімді пайдалану арқылы білім сапасын кӛрсету. Бүгінгі жас маманнан 

кәсіптік деңгейі жоғары, ӛз саласының білікті маманы болып шығу үшін бірнеше 

тілді еркін меңгерген жағдайда үлкен жетістіктерге қол жеткізе алатыны белгілі  

Президентіміз ӛз Жолдауында Білім саласы туралы былай дейді: «Жоғарғы білім 

жүйесінде жалпы білім беру деңгейі дүниежүзілік стандартқа сай болу керек, болашақ 

маман иелері қазақ, орыс және ағылшын тілдерін еркін білуге, әлемде болып жатқан 

әлеуметтік-экономикалық ӛзгерістер, жаһандану процесі қазіргі білімге құштар 

жастарға арнап ағылшын тілін және басқа да халықаралық тілдерді оқыту және 

танымал ететіндей тұлғаны қалыптастыру тиіс.» – дейді. Осыған қарай отырып, 

Назарбаев Зияткерлік мектептер мен университет қазақстандық білім кӛшін бастап 

келе жатқанын және ӛзге де білім ошақтарына үлгі екендігін айтып отыр. Бұл біз үшін 

http://newskaz.ru/society/20160301/11191361.html#ixzz48pF7Ycs0
http://www.rnmc.kz/index.php/ru/2013-07-06-07-38-55/publikatsii-v-smi/526-informatsiya-o-vnedrenij-poliyazychnogo-obrazovaniya-vtipo
http://www.rnmc.kz/index.php/ru/2013-07-06-07-38-55/publikatsii-v-smi/526-informatsiya-o-vnedrenij-poliyazychnogo-obrazovaniya-vtipo
http://altaynews.kz/16655-multilingual-education-east-kazakhstan.html
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қуанарлық жағдай. Бірақ біз осы межені місе тұтып тұрып қалмай, ел страгегиясын 

қолдап, оның одан әрі дамуына үлес қосуымыз қажет.  Жоғары мектептің алдында екі 

жақты міндет қойылған: пәндерді ағылшын тілінде оқыту барысында тек қана оның 

мазмұнынына ӛзгерістер енгізіп қоймай,  болашақ маман үшін  коммуникативті 

компетенцияны қалыптастыру қажет [2]. 

Уақыт талабына байланысты Қазақстандықтар мемлекеттік немесе жеке бас істер 

барысында халықаралық қатынастар жасайды. (Бұл саяси, экономикалық және 

техникалық байланыстар болуы мүмкін) Жаратылыстану пәндерін ағылшын тілінде 

оқытудағы мақсат-ғылым мен технология саласында жарысу, артта қалмау. Сапалы 

аудармалар жасап, мемлекетке білім мен технология жаңалықтарын енгізу де - шет 

тілін білудің жемісі. Демек, жартылыстану пәндерін ағылшын тілінде оқыту – 

дүниежүзілік қатынас тілін меңгерту – Қазақстан мемлекетінің болашағы мен 

жастары үшін пайдалы. 

Қоғамның бүгінгі әлеуметтік тапсырысы  жаратылыстану-математикалық, химия-

биологиялық пәндер бойынша ғылыми дайындықтың әлдеқайда жоғары деңгейін 

қамтамасыз ету; сонымен қатар білім беруде осы бағыттағы пәндерді ағылшын 

тілінде оқытуды жүзеге асыру [3]. 

ЖОО-да бірнеше пәндерді ағылшын тілінде жүргізу бәсекеге қабілетті болашақ 

мамандарды даярлаудағы қазіргі жүргізіліп отырған үш тұғырлы тіл саясатының бір 

жағы болып табылады. Қазіргі уақытта мектеп бағдарламасындағы бірнеше 

сабақтарды ағылшын тілінде жүргізу мәселесе қолға алынып отыр. Осы ретте 

ағылшын тілінде бірнеше сабақты меңгерген студенттер болашақ маман ретінде пәнді 

ағылшын тілінде жүргізу мүмкіндігіне ие болады.  

Бүгінгі таңда уақытта студенттердің жан-жақты білім алу үшін толық жағдай 

жасалып отыр. Биологияның кейбір сабақтарын  ағылшын тілінде жүргізудің 

келесідей  артықшылықтары бар: 

-  Қазіргі уақытта кең ӛріс алған академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша 

алыс және жақын шетелдің ЖОО-да білім алып, тәжірибелерін салыстыруға толық 

мүмкіншіліктері бар; 

- Дипломдық, магистерлік жұмыстарды орындау барысында шет елдік 

ғалымдардың еңбектерімен танысып, қосымша  ғылыми мәлімет жинақтауда алар 

орны ерекше; 

- Студент пәнді меңгеру үшін  қосымша  шет тілін де терең оқып меңгереді; 

- Мамандықтары бойынша жұмысқа орналасу барысында ЖОО-н бітірген жас 

маман қоғам талабына сай артықшылыққа ие болады. 

Мысалы, биология мамандығының студенттері 2013-2014 оқу жылында Біріккен 

Араб Әмірліктеріне барып дипломдық жұмыстары бойынша ғылыми тағлымнан ӛтсе,  

2015-2016 оқу жылдары Чехияның Томас Бати, Польшаның Вроцлав 

университеттерінде академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша білім алып, 

емтихан қорытындысы бойынша  ӛте жақсы деген нәтиже кӛрсетсе, 2011,2012 

жылдары 2 оқу жылының магистранттары «Erasmus Mundus» бағдарламасына 

қатысып грант иегері атанып  Германия Англияның ЖОО-н аяқтап келді.  Сонымен 

қатар 2012-2013 және 2013-2014 оқу жылында академиялық ұтқырлық бағдарламасы 

аясындаҰлыбританияның  Рединг Университетініңбиология докторы Бенджамин 

Ньюман «Микробиология және вирусология» пәні бойынша 3-курс студенттеріне 

дәріс оқып, зертханалық сабақ жүргізді. 2015-2016 оқу жылына осы бағдарлама 

аясында Goettingen, (Germany) университетінен биология ғылымдарының докторы 

Чойма Дурансулен «Дендрология» пәні бойынша студенттер мен магистранттарға 
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дәріс оқыды.  Әрине ағылшын тілінде дәріс тыңдап, соңында емтихан тапсыру қиын. 

Осы орайда алдағы уақытта 5В011300-Биология мамандығына да ағылшын тілін 

тереңдетіп оқытатын мамандандыру ашылып отыр. 2016-2017 оқу жылында 

«Генетика», «Генетика негіздері» «Микробиология және вирусология», 

«Биологиялық алуантүрлілік»,  «Биогеография» пәндері ағылшын тілінде жүргізу 

жоспарланып отыр.  Аталған мәселе университетімізде де бірінші орында тұр. 

Студенттерге арнайы жаздық тіл мектебі (летняя языковая школа) ашылып отыр. Бұл 

мектептен сабақ алып, қатысам деуші студенттер саны да аз емес екендігін ескерсек, 

студенттердің ӛз болашағы үшін жасалып отырған жағдайды толық пайдаланып 

отырғанының кӛрсеткіші болып табылады. 

Расында да, ағылшын тілін білу жастарға әлемнің ең үздік ЖОО-да білім алуға, 

алдыңғы қатарлы мемлекеттерде тәжірибе жинауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, 

бұл әлемнің әр түкпірінде кәсіпкерлікпен айналысудың, іскерлік қарым-қатынас 

жасаудың маңызды талабы болып табылады. Бірнеше тілді меңгерген азаматтардың 

ӛз елінде де, шетелде де бәсекеге қабілетті тұлғаға айналары сӛзсіз. Қазіргі уақытта 

қазақстандық қоғамда ағылшын тілін білу жас ұрпақтың жаңа ақпарат алуында үлкен 

мүмкіндіктер береді деген пікірмен де келісуге болады. Тәжірибе кӛрсеткендей, тіл – 

мәдениеттің кілті, ұлттық бірліктің жалпы механизмі, ұлттың әлеуметтік құрылым 

болуының басты құралы. «Тілі бірдің – тілегі бір», «тіл тағдыры – ел тағдыры» 

екендігін жадымызда ұстай отырып, ел бірлігінің негізі – тіл бірлігіне қол жеткізу 

жолында қызмет ету – парыз».  
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Изменение общественно-политической ситуации, развитие международных 

контактов во всех сферах, вовлеченность в эти контакты все большего числа 

населения Республики Казахстан, международная интеграция привели к росту роли и 

значения умений и навыков реального иноязычного общения. 
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Иностранный язык будущих специалистов должен стать не только инструментом 

формирования знаний, но, прежде всего, средством общения, показателем 

профессиональной и коммуникативной компетенции. Это требует не только 

пересмотра подходов к обучению иностранному языку, но и разработки новых 

программ обучения, ориентированных на удовлетворение образовательных 

потребностей будущих специалистов. Кроме того, Государственная программа 

развития образования Республики Казахстан до 2020 года, определила своими 

базовыми компетенциями трѐхъязычие, поликультурность, коммуникативность и 

технократичность [1].  

Следовательно, современная программа обучения иностранному языку должна 

быть направлена на реализацию системы профессионально ориентированной 

подготовки высококвалифицированных специалистов в различных областях и 

предусматривать развитие ключевых компетенций выпускников учебных заведений 

по завершении ими курса обучения. 

Соответственно, для разработки такой программы необходимо найти подходы к 

отбору содержания и организации обучения будущих специалистов иностранным 

языкам, при которых уровень владения языком обеспечивал бы возможность 

межкультурной коммуникации и интеграции в мировое сообщество. 

Анализ литературы показал, что в методике преподавания иностранного языка 

существует большое разнообразие подходов к обучению иностранному языку, а 

именно: 

- контекстный; 

- коммуникативный; 

- коммуникативно-деятельностный; 

-деятельностный; 

- дифференцированный; 

- личностно-ориентированный; 

- социокультурный; 

- компетентностный; 

- проектный; 

- культурологический; 

- валеологический; 

- профессионально-ориентированный; 

- лингвострановедческий; 

- исследовательский. 

Мы считаем, что для успешного овладения будущим специалистом иностранным 

языком на неязыковых специальностях вуза необходим не один какой-то отдельно 

взятый подход, а совокупность подходов, а именно: компетентностный, контекстный, 

личностно-ориентированный, профессионально-ориентированный и коммуника-

тивный. 

Поскольку формирование ключевых компетенций обучающихся является одной 

из важнейших задач по подготовке конкурентоспособных специалистов, актуальным 

становится вопрос компетентностного подхода. Этот подход выбран нами, как 

основной в обучении иностранному языку студентов неязыковых специальностей 

вуза. 

Цель компетентностного подхода в преподавании иностранных языков 

заключается в формировании всесторонне развитой личности обучающегося, его 

теоретического мышления, языковой интуиции и способностей, овладение культурой 
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речевого общения и поведения, позволяющей ему быть равным партнером 

межкультурного общения на иностранном языке в бытовой, культурной и учебно-

профессиональной сферах [2]. 

Из анализа научно-методической литературы, документов международных 

организаций становится очевидным, что компетентностный подход направлен на 

свободное и творческое мышление непосредственных участников процесса обучения; 

на формирование знаний и умений, которые готовят будущего специалиста к 

социальным условиям общества; на самостоятельное добывание информации, 

формирование лидерских качеств. 

Компетентностный подход в обучении иностранным языкам предполагает 

формирование трѐх основных компетенций у обучающихся: лингвистической, 

коммуникативной и межкультурной. 

Анализ литературы по проблеме показывает, что компетенция понимается 

комплексно, как структура, слагаемая из различных частей - совокупности знаний, 

умений и навыков, необходимых для осуществления конкретной профессиональной 

деятельности; свойств личности; потенциальной способности индивида справляться с 

различными задачами. 

К. Кин (K.Keen) образно сравнивал компетенцию с пальцами на руке (навыки, 

знания, опыт, контакты, ценности), которые координируются ладонью и 

контролируются нервной системой, управляющей рукой в целом. 

Существуют несколько определений понятий «компетенция» и «компетентность». 

Исходя из мнения большинства исследователей, примем следующие трактовки этих 

терминов. Компетенция - компонент качества человека, определяющий его 

способность выполнять определенную группу действий в сфере того или иного рода 

деятельности. Это некий уровень требований к человеку, соответствующий его роли в 

обществе. Компетентность - мобилизовать и актуализировать свои компетенции для 

решения реальных задач [3].  

На наш взгляд, компетентностный подход позволит, решить многие из 

имеющихся в области иноязычной подготовки проблем, а именно: 

- отсутствие у студентов неязыковых специальностей вуза профессиональной 

заинтересованности в овладении иностранным языком; 

- различие уровней подготовки между студентами, закончившими сельские, 

городские или специализированные школы; 

- недостаток качественной учебно-методической продукции, обеспечивающей 

необходимый уровень подготовки студентов к общению и деятельности в 

многоязычной среде; 

- недостаточная разработанность концептуальных представлений о содержании и 

структуре языковой подготовки на неязыковых специальностях вуза. 

Кроме того, компетентностный подход в корне меняет традиционное 

представление о подготовке специалиста, как о простой передаче ему определенной 

суммы знаний. Мы полагаем, что он поможет раскрыть обучающимся возможности 

применения полученных ими языковых компетенций на практике. 

Мы считаем, что компетентностно-ориентированные программы иноязычной 

подготовки в условиях неязыковых специальностей вуза предполагают: 

- выбор новых форм организации учебного процесса, направленных на 

интеграцию языковой и профильной подготовки студентов; 

- проектирование индивидуальных учебных траекторий; 

- развитие рефлексии и автономии в обучении иностранному языку. 
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Внедрение компетентностно-ориентированных программ в процесс обучения в 

конечном итоге, способствует воспитанию компетентных, мобильных и 

конкурентоспособных специалистов, потребность в которых диктуется 

экономическими условиями и, в частности, современным рынком труда. 

Так как в качестве основного ориентира при подготовке специалистов должна 

выступать модель профессиональной деятельности специалиста, необходимо создать 

условия для трансформации учебно-познавательной деятельности в 

профессиональную, которая реализуется с помощью контекстного подхода к 

обучению. В данном случае моделируется образовательная среда, максимально 

приближенная по форме и содержанию к профессиональной деятельности. Согласно 

развивающемуся в последние десятилетия контекстному подходу в образовании, 

процесс и содержание профессионального образования должны исходить из главной 

цели - подготовки высококвалифицированного специалиста. Таким образом, 

контекстный подход в обучении представляет собой подход к проектированию 

педагогических систем и реализации образовательного процесса, в котором с 

помощью всей системы дидактических форм, методов и средств моделируется 

предметное и социальное содержание будущей профессиональной деятельности 

специалиста, а усвоение им абстрактных знаковых средств наложено на канву этой 

деятельности [4]. 

Студенты, как известно, отличаются друг от друга своими природными данными, 

условиями жизни и воспитания, складом характера и свойствами темперамента, 

мировоззрением, ценностными ориентациями, уровнем профессиональной 

подготовленности, направленности личности, потребности в предстоящей 

профессиональной деятельности, уровнем иноязычной подготовки. Студенты 

обладают, разными индивидуальными психологическими особенностями, которые 

обуславливают эффективность учебной деятельности, их взаимодействие с коллегами 

и преподавателями.  

В этой связи становится актуальным личностно-ориентированный подход, суть 

которого в «сочетании обучения, понимаемого как нормативно-сообразная 

деятельность общества и учения, как индивидуально значащей деятельности 

отдельного обучающегося». Содержание, методы, приемы данного подхода 

направлены главным образом на то, чтобы раскрывать и использовать субъектный 

опыт каждого студента, помогать становлению личностно значимых способов 

познания путем организации целостной учебной (познавательной) деятельности [5]. 

Поскольку обучение иностранному языку является органической частью процесса 

формирования профессиональной компетентности будущего специалиста, то следует 

говорить о профессионально-ориентированном подходе. Обучение иностранным 

языкам на неязыковых специальностях вуза предполагает овладение студентами 

навыками и умениями иноязычной коммуникации в сугубо профессиональных целях 

[6]. Важную роль в этом процессе играет мотивация к изучению иностранного языка, 

которая выражается в потребности организовать профессиональную коммуникацию, 

в том числе - на английском языке. Поэтому одной из главных особенностей 

иностранного языка как учебной дисциплины, является профессионально-

ориентированный характер, отраженный в цели и содержании обучения. 

Современный профессионально-ориентированный подход к обучению иностранному 

языку предполагает формирование у обучающихся способности иноязычного 

общения в конкретных профессиональных, деловых, научных сферах и ситуациях с 

учетом особенностей профессионального мышления, при организации мотивационно-
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побудительной и ориентировочно-исследовательской деятельности [7]. Поскольку 

основной задачей обучения иностранному языку на современном этапе является 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции, рассматривающейся как 

определѐнный уровень развития языковой, речевой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной компетенций, которые позволяют 

обучаемому целесообразно варьировать речевое поведение в зависимости от 

функционального фактора иноязычного общения, важно учитывать коммуникативно-

деятельностный подход. Коммуникативный системно-деятельностный подход 

является ведущим средством достижения вышеуказанной цели. Он обеспечивает 

полный и взвешенный охват всех сторон, аспектов и операций овладения 

иностранным языком в комплексе всех его функций. 

Для реализации вышеуказанных подходов в процессе обучения 

профессиональному английскому языку предполагается использование наиболее 

эффективных методов обучения: лингвосоциокультурного, коммуникативного, 

ситуационного, ролево-игрового, проектного, аудиолингвистического [4,5].  

Основными принципами отбора и разработки учебных заданий выступают 

следующие принципы: профессионально-коммуникативной направленности, 

индивидуализации, активности, рационального сочетания тренировочной и 

творческой деятельности студентов, систематичности и последовательности в 

предъявлении учебного материала, новизны и научности. 

Реализация принципа интеграции иностранного языка в учебную и 

профессиональную деятельность продиктована необходимостью создания 

поликультурной среды в процессе обучения. 

В целом, формирование трѐхъязычной компетенции является одним из главных 

аспектов воспитания полилингвальной и поликультурной личности, предполагающее 

формирование компетенций, способствующих воспитанию поликультурной и 

полилингвальной личности будущего специалиста.  
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Актуальность этой проблемы связана с повышением интереса к проблеме 

языковой подготовки специалистов в условиях  расширения экономических, связей 

между странами, распространения средств массовой коммуникации и открытого 

доступа к широкому информационному пространству во многих государствах, а 

также миграционных процессов. 

На сегодняшний день наблюдается возрастание спроса на подготовку 

специалистов, владеющих несколькими иностранными языками, для осуществления 

профессионального взаимодействия на международном уровне, что привело к 

необходимости изменения способов преподавания, к появлению инновационных 

форм языкового образования, к числу которых относится дистанционная. 

В нашей стране с целью результативности образования проводится разработка на 

основе информационных технологий способов образовательной дистанционной 

деятельности. 

Особую актуальность исследованиям в данном направлении придает 

невозможность прямого переноса в преподавание дисциплины, базирующейся на 

практико-ориентированной коммуникативно-деятельностной концепции. До 

настоящего времени считалось, что цели и задачи курса иностранного языка могут 

быть решены при условии постоянного взаимодействия участников учебного 

общения. С появлением и широким распространением глобальных сетей со всем 

набором предоставляемых ими информационных и коммуникационных средств 

преподаватели получили возможность ставить вопрос об обучении иностранным 

языкам на расстоянии (Э.И. Азимов, Е.С. Полат, О.П. Крюкова, О.И. Руденко-

Моргун, М.А. Бовтенко, Л.А. Дунаева и др.) [1-2]. 

В нашей стране имеется достаточно развитая информационно-образовательная 

инфраструктура и отечественная лингводидактика готова к тому, чтобы предложить 

спектр образовательных дистанционных услуг широкому кругу потенциальных 

потребителей, в него входят не только учителя иностранного языка, иностранные 

студенты, слушателями курсов переподготовки, повышения квалификации, но и 

студенты, будущие учителя предметники дисциплин естественно-научного цикла. 

В построение модели дистанционного обучения иностранному языку положена 

учебная языковая среда, включающая в себя специально разработанные учебные 

материалы и комплекс инструментов, позволяющих компенсировать разделенность 

участников учебного общения расстоянием, организовать их общение  разных 

режимах. 

Все сказанное выше определяет безусловную актуальность настоящего 

исследования. 

Распространение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), вызвало 

к жизни изменение способов представления/восприятия информации, появление 

новых форм и способов коммуникации, породило феномен пользователя и связанные 
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с ним представления об информационной грамотности, оказало значительное влияние 

на современную образовательную парадигму, базирующуюся на личностно 

ориентированном и проблемном подходах к обучению (А.Б. Брушлинский, Л.С. 

Выготский, П.Я. Гальперин, И.А. Зимняя, Т.В. Кудрявцев, И.Я. Лернер, М.И. 

Махмутов, Дж. Дьюи, Ж. Пиаже, К. Роджерс и др.) [1, 3]. 

Проведенный анализ образовательных возможностей глобальных сетей показал, 

что, предоставляя доступ к большому числу учебных ресурсов в текстовом, аудио- и 

видео-форматах, к аутентичным материалам разного характера на изучаемом языке, 

обеспечивая возможность реального общения с его носителями, они обладают 

значительным лингводидактическим потенциалом, представляют собой 

специфическое образовательное пространство, отражающее своеобразие изучаемого 

лингвосоциума, комплексную технологичную языковую среду. ИКТ реализуют свой 

образовательный потенциал в дистанционных формах обучения. 

Анализ литературы по общей методологии дистанционного обучения (А.А. 

Андреев, А.А. Ахаян, Ю.Л. Господарик, С.Н. Додока, А.Л. Егоршин, О.П. Околелов, 

И.Л. Роберт, В.И. Солдаткин, Э.Г. Скибицкий, В.П. Тихомиров, Л.П. Халяпина, А.Б. 

Хуторской, С.А. Щенников, Д. Тиффин, Л. Раджасингам, T. Anderson, F. Elloumi, B. 

Holmberg, D. Keegan и др.) позволил определить принципы дистанционного обучения 

(принципы интерактивности, индивидуализации, мобильности, гибкости, 

модульности, телекоммуникационного межличностного общения, активности и 

самостоятельности), сформулировать требования к средствам дистанционного 

обучения (возможность формирования индивидуальных траекторий обучения, 

комплексность в использовании средств ИКТ, мультимодальность, вариативность 

предъявления учебного материала, наличие обратной связи на основе встроенной 

системы автоматического мониторинга, контроля и самоконтроля) [3-4]. 

В нашем университете используются сетевая и кейс технологий дистанционного 

обучения, методическое, техническое и информационное обеспечение которых 

полностью соответствуют ГОСО РК 23 августа 2012 года №1080. Для технического 

обеспечения дистанционного обучения в вузе используетсяспециализированный 

портал дистанционного обучения www.edu.vkgu.kz, разработанный на основе 

платформы Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment - 

Модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая среда) - это 

свободно распространяемая программная оболочка, которая не только обеспечивает 

дистанционное обучение и тестирование слушателей, но и позволяет управлять всей 

деятельностью виртуального учебного заведения. Система разработана на основе 

педагогических принципов социального конструктивизма и позволяет построить 

эффективный дистанционный процесс обучения.  

Профессорско-преподавательский состав ВКГУ им. С. Аманжолова, 

задействованный в учебном процессе по дистанционному обучению, прошел 

переподготовку и повышение квалификации для реализации образовательных 

программ с применением технологий дистанционного обучения. 

На основе анализа педагогических технологий, используемых в очном обучении 

иностранному языку (И.Л. Бим, Н.Д. Гальскова, О.Д. Митрофанова, Т.И. Капитонова, 

В.Г. Костомаров, Л.В. Московкин, Е.И. Пассов, Г.В. Рогова.А.Н. Щукин) и в 

дистанционном обучении различным дисциплинам (А.А. Андреев, М.В. Андреева, 

М.Ю. Бухаркина, М.А. Боярчук, Н.В. Коптюг, Н.А. Кочатурова, М.Н. Моисеева, М.И. 

Нежурина, Т.Н. Омельяненко, Е.С. Полат, Г.К. Селевко, Л.А. Теплоухова, Н.В. 

http://www.edu.vkgu.kz/
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Хлебникова, А.В. Хуторской, Т.И. Чащина и др.) определен набор педагогических 

технологий, походящих для обучения в системе дистанционного обучения [1-4, 6]. 

Большинство авторов сконцентрировали внимание на изучении общих принципов 

организации учебного процесса в рамках дистанционного образования (Ю.В. 

Аксенов, M.Ю. Бухаркина, В.Г. Домрачев, А.Ж. Жафяров, В.П. Кашицин, M.В. 

Моисеева, А.Е. Петров, П.И. Пидкасистый, Е.С. Полат, А.И. Субетто, О.Б. Тыщенко, 

С. Bereiter, M. Cambre, Chute, С. Gunawardena, L. Schamber, В. Willis и др.), и лишь 

некоторые (M.Ю. Бухаркина, Т.Ф. Горбунькова, Е.И. Дмитриева, Е.С. Полат) уделяют 

внимание разработкам частных технологий дистанционного обучения иностранному 

языку [2, 4, 6]. 

Обучение студентов очного, заочной форм обучения, слушателей курса 

переподготовки, повышения квалификации ВКГУ проходит в рамках заданных 

преподавателем педагогических технологий: сетевой семинар, тьюториал, сетевое 

практическое занятие, сетевой практикум, сетевая дискуссия, сетеваяконсультация, 

сетевая лекция, телетестинг, учебный проект, «портфель ученика», «тандем-метод», 

веб-квест, сетевая лингвистическая игра, сетевая экскурсия, сетевая олимпиада 

Анализ подходов к обучению иностранному языку позволил нам установить, что 

дистанционный курс иностранного языка выполняет функции: помощи, коррекции 

(т.е. процесс изменения чего-либо с целью достижения результата), развития (т.е. 

направленное, закономерное изменение состава или структуры).  

В ходе теоретического исследования мы определили пять видов помощи, которые 

необходимо включить в содержание курса для дистанционного обучения 

иностранному языку:  

- овладения специальной грамматикой,  

- овладения специальными текстами,  

- овладения специальной терминологией,  

- изучения и дальнейшего применения международных слов,  

- использования информационных дистанционных технологий  

Анализ литературы по данной проблеме позволил нам выявить существование 

четырех видов коррекции в развитии курса иностранного языка, которые могут быть 

применены в дистанционном курсе иностранного языка, это  коррекция фонетических 

и грамматических навыков.  

На основании изученного материала нам удалось выяснить, развитие каких 

умений и навыков необходимо достигнуть в рамках дистанционного курса 

иностранного языка:  

- развитие лексико-грамматических навыков,  

- развитие умений воспроизведения содержания текста,  

- развитие переводческих умений,  

- развитие навыков работы со словарем,  

- развитие навыков устной речи,  

- развитие учебной автономии  

На основе анализа языковых возможностей студентов, потребностей общения 

будущих специалистов содержание дистанционного курса по иностранному языку 

составили социально-бытовая и профессионально-трудовая сферы общения.  

Для того чтобы иноязычное высказывание в ходе обучения приобретало 

естественный профессиональный характер, его формирование должно 

осуществляться в процессе общения в контексте общей профессиональной 

деятельности при решении лингвистических задач. В связи с этим, при определении 
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содержания обучения иностранному языку в рамках дистанционного курса нами 

были выделены компоненты содержания, обусловленные материалами изучаемых на 

первом курсе предметов общепрофессиональной и специальной подготовки будущих 

специалистов. Это обеспечивает закрепление и углубление получаемых 

профессиональных знаний с помощью иностранного языка, а также способствует 

формированию мотивации изучения иностранного языка, повышает интерес 

обучающихся к этому предмету. 

Основным звеном в системе портала дистанционного обучения является 

самостоятельная работа обучаемых с материалами курса. Самостоятельная работа 

управляема, обучающие взаимодействуют с информационно-дидактическим 

наполнением курса, снабженным автоматизированной системой мониторинга, с 

помощью которой осуществлялся контроль за освоением учебного материала 

(частотой обращений, количеством затраченного времени, результатами выполнения 

заданий и тестов). 

Управляемая самостоятельная работа (по заданию сетевого преподавателя-

консультанта под контролем системы мониторинга) возможна с помощью сетевого 

практикума на базе интегрированных в среду тренажеров по различным аспектам 

языка и видам речевой деятельности. 

Учебный проект как форма организации занятий предусматривает комплексный 

характер учебной деятельности всех его участников. Система проектов предполагала 

самостоятельное решение студентами или слушателями курсов реальных 

практических задач в ходе совместной (парной/групповой) или индивидуальной 

творческой учебно-познавательной, исследовательской деятельности и приобретение 

новых знаний на изучаемом языке. 

Сетевые практические занятия с использованием ресурсов портала проводятся в 

форме конференцсвязи при специально организованном режиме офф-лайн под 

руководством и с участием сетевого преподавателя-консультанта. 

Сетевая дискуссия в форме чата (в определенных времени и дате) основана на 

обсуждении проблемы, выяснении и сопоставлении различных точек зрения, поиске и 

выборе решения учебного задания [1]. 

Сетевая консультация представляет собой форму общения преподавателя с 

учащимися, оказания им помощи в самостоятельном овладении учебным материалом. 

Сетевые консультации осуществлялись на первых этапах развития среды в текстовом 

формате по электронной почте и при помощи средств связи, а в дальнейшем – при 

помощи специально разработанной инструментальной оболочки «Обмен 

сообщениями». 

«Страница студента» представляет собой неструктурированную базу данных, 

содержащую результаты работы обучаемого, накопленные за весь период обучения, 

является инструментом самооценки собственной познавательной деятельности, 

предметом внимания со стороны ведущего обучение преподавателя с целью 

коррекции и контроля результатов учения. 

Как средство определения уровня владения  иностранным языком используются 

встроенные в курсы портала автоматизированное тестирование. Входное, 

промежуточное и итоговое тестирование проводится в ходе всего периода опытного 

обучения, востребовано категорией индивидуальных обучающихся. 

«Чат-метод» предусматривал автономное самостоятельное овладение учебным 

материалом партнерами с разными уровнем владения языками, работающими в паре. 

Целью такой организационной формы обучения являлось овладение языком в 
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ситуации сетевого общения, знакомство с его личностью, а также получение 

информации  по интересующим областям знаний. Данный вид работы получил свою 

полную реализацию в элементах курса – «чат». 

В ходе обучения нами была произведена оценка основных элементов 

информационно-образовательного контента образовательного портала. 

В курсе при дистанционной форме выносится часть содержания всей дисциплины, 

дополнительные материалы: справочники, тренировочные и контрольные 

упражнения для самостоятельной и групповой работы, дополнительные разъяснения, 

примеры (для слабо успевающих студентов), рекомендации, дополнительные 

материалы на углубление знаний (для желающих получить больше информации по 

данному разделу), задания для разной категории студентов (с пооперационной 

обратной связью и задания творческого характера), задания для малых групп для 

самостоятельной проработки, подготовки разного рода творческих заданий во 

внеурочное время, которые потом будут обсуждаться в очной форме, 

индивидуальные планы студентов курса) – для них создаются специальные ссылки на 

источники информации, в том числе на других сайтах (виртуальные библиотеки по 

изучаемой тематике, энциклопедии, словари или глоссарии) [5].   

Роль дистанционной формы обучения иностранным языкам  раскрывается в 

разработанных методиках разработки и проведения курса, в педагогических 

технологиях. Считаем целесообразно организовывать  дистанционное обучение для 

желающих  получить дополнительную  квалификацию «переводчик». При этом 

необходимо отбирать и структурировать содержание дистанционного курса, основное 

внимание обращая на систему упражнений формирующие коммуникативные 

компетенции, необходимых для успешного осуществления  письменного перевода, 

систему контроля учебной деятельности: чат, опосредованный контроль (электронная 

почта, форум), самоконтроль (в том числе автоматизированный), взаимоконтроль 

(парный, групповой), тестирование и внешний контроль.  
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Тілдер пайда болып, жоғалып отырады. Тілдердің жоғалуының бір себебі 

монотілділікті ұлт пен мемлекеттің біртұтастығының негізі деп санайтын үкіметтің 

саясаты. Кӛптеген зерттеушілер тілдер – үкіметтің құралы деп есептейді. Одан бӛлек, 

күнделікті ӛмір мультимәдениетті әлемде ӛтіп жатқан себепті мемлекет монотілді 

болып тек басқа әлемнен толықтай оқшауланған кезде немесе кемсітуге қарсылық 

кӛрсеткен жағдайда ғана сақтала алады. Басқа жағдайларда тілдер бір елдің басқа 

елден экономикалық жағынан жоғарылау, халықтарды күштеп кӛшіру (мемлекеттің 

кӛмегімен немесе үкіметтің қысымымен), басып алу саясатын іске асыру себепті 

ӛзара үнемі қақтығыста болады. ХХІ ғасыр кӛптеген геосаяси ӛзгерістермен 

сипатталады. Кӛптеген елдер мемлекеттік тіл ретінде бір тіл ғана кӛрсетілгенмен, іс 

жүзінде кӛптілді немесе қостілді болып келеді. Оның себебі тілдер саясаттан жоғары 

ӛмір сүреді және құқықтық реттеуге кӛбіне бағына бермейді. Бірақ белгілі бір елде 

кӛптілділік немесе монотілділік – ол жеке тұлғаның, үкіметтің таңдауы. Сонымен 

бірге Б.Котик-Фридгут басқа ғалымдар ізімен, белгілі бір қоғамның тілдік 

тәжірибесін (берілген қоғамның тілдік таңдауын құрайтын барша нұсқалардың ішінен 

белгілі бір тілді таңдаудың алғашқы кестелері), оның тілдік идеологиясын (тілге 

деген кӛзқарас және оның қолданылуы) және арнайы әсер ету күші немесе белгілі бір 

тілдік саясатты қалыптастыру арқылы ол тәжірибені модификациялауға қарай 

ажыратады [1, 71 б.]. «Тілдік саясат» термині тілдік реттеу саласындағы мемлекеттік 

саясаттың маңызды бӛлігін кӛрсету үшін кең қолданылады. Тілдік саясаттың сәтті 

шығуының алғашқы шарты кең бұқарада тіл туралы қарапайым білімді тарату және 

осы сасясатты іске асырушы басқарушы топтың жақсы теориялық дайындығы. 

А.Д.Швейцер және Л.Б.Никольский тілдік саясаты ретінде қолданыстағы 

лингвистикалық нормаларды сақтау және жаңасын енгізу мақсатындағы мемлекет, 

партия, тап, қоғамдық топтың ӛзгерту немесе тілдердің, тілдік жүйелердің қызметтік 

бӛлінісін пайдалану үшін қолданатын шаралардың ӛзара байланыстылығын келтіреді 

[2, 117 б.].  

А.С.Гердтің айтуынша, тілдік саясатқа мыналар кіреді:  

1) орфография принциптері, әліпбиді жасау, сауатсыздықты жою;  

2) мемлекеттік тілді таңдау және бекіту;  

3) басқа тілдердің мемлекеттік тілге қатысын анықтау;  

4) ұлттық терминологияны жасау, стандарттау және бейімдеу;  

5) атау және атауды ӛзгерту мәселелері (қалалар, кӛшелер, алаңдар) [3, 395 б.].  

Ғалымдардың пікірінше, тілдік саясат бірнеше қайшы тенденцияларды ескеруі 

қажет:  

1) барынша кең тараған тілдерді меңгеру талпынысы;  
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2) жалпы мемлекеттік тілді барынша тұрақты түрде сақтау;  

3) аз мӛлшерлі халықтардың тілдерін қоса алғанда, басқа тілдердің мәдени 

еркіндіктері аясында дамыту мен қолдау [4, 49 б.].  

В.Т.Клоков «тілдік саясат тілдік дамудың барлық жағына: аймақтағы тілдік 

жағдайдағы тілдің әлеуметтік қызметтеріне, оның қызметтік жүйелеріне 

стратификациясына (стильдер, жаргондар, диалектілер және т.б.) және ең соңында 

оның ішкі құрылымдық фонетикалық, морфо-синтаксистік, лексикалық-

семантикалық деңгейлеріне, сонымен бірге жазу мен графикаға әсер ете алатын 

сыртқы лингвистикалық фактор ретінде танылады» деп атап ӛтеді [5, 85 б.]. 

Е.Н. Ильин кӛпмәдени және мәдениаралық кеңістіктегі тілдік саясат пен тілдік 

жоспарлаудың қызметтік аспектісін зерттейді [6]. Зерттеушінің ойынша, тілдік саясат 

– қазіргі замандағы мемлекеттердің қалыптасу және күшею кезеңінде маңыздылығы 

мен мәні ұлғаятын механизмдердің бірі. Қазіргі заманда мемлекеттерде тілдік саясат 

бар биліктік қарым-қатынастарды қолдау үшін пайдаланылады. Биліктік 

ӛкілеттіктерді іске асырудың қажетті шарты белгілі бір тілдің немесе оның түрінің 

аясында қалыптасқан лингвистикалық құзыреттілік болып табылады. Басқаша 

айтқанда, тіл әлеуметтік және экономикалық тәртіпті құрастыру мен сақтауға әсер 

ететін маңызды фактор болып табылады. Сонымен бірге кӛпэтникалық 

мемлекеттердің білім беру жүйелерінде бекітілген қолданбалы тілдік саясат 

миноритарлы тілдік топтарды ана тілін оқытудың құралы ретінде пайдалануға шектеу 

қояды және оқушылар арасындағы қостілділіктің дамуына септігін тигізбейді.  

Б.Г. Ананьев қазіргі әлемде тілдік саясаттың мынадай аспектілерін атап кӛрсетеді: 

коммуникативті, саяси, әлеуметтік және идеологиялық [7, 47 б.]. Сонымен бірге, 

коммуникациялық аспект этнотілдік топтар және ұлттар арасында, мемлекет пен 

қоғам арасында, оқушылар мен мұғалімдер арасында және т.б. арасында туындайтын 

коммуникативті қажеттіліктерді қанағаттандыруға бағытталған әрекетпен 

байланысты. Тіл арқылы мемлекеттік орналастыру, ұлттық бірегейлік, ағарту, білім 

беру, мәдениет пен халықаралық байланысты дамыту бойынша белгілі бір іс-шаралар 

ӛткізу үшін саяси аспект тілдік саясатты мемлекет қамқорлығы мен арақатынасын 

белгілейді. Тілдік саясаттың әлеуметтік аспектісі қоғамның әртүрлі топтары арасында 

тіл арқылы белгілі бір қарым-қатынасты орнатумен байланысты. Аталған контекстте 

тілдік саясат қоғамды сауаттандыру, оларды елдің мемлекеттік және саяси ӛміріне 

тарту мақсатындағы келелі мәселелерді шешеді. Тілдік саясаттың идеологиялық 

аспектісі белгілі бір идеологиялық мәселелерді шешуге қатысы бар. Кез-келген тілдік 

саясаттың ұстанымдарын жариялау қоғамда белгілі бір идеологияның тарауымен 

байланысты. Тіл арқылы ақпараттық жүйелердің кӛмегімен белгілі бір идеологиялық 

кӛріністер, пікірлер мен концептілер таралады.  

Лингвистиканың қазіргі даму кезеңінде кӛпұлтты қоғамда әртүрлі этностар 

мәдениетінің қарым-қатынасының зерттелуінде зерттеушілердің назары кӛбіне 

билингвизм мәселесіне аударылады. Билингвизмнің пайда болуы мен қалыптасуы 

мәдениеттердің кірігу жағдайында іске асады, ол қазіргі ӛркениетті қоғамның ӛмір 

сүруінің қалпы болып табылады. Адам әлеуметтік әрекетінің әртүрлі салаларында 

қостілділікті пайдалану ӛзіндік ерекшеліктерге ие (лингвистикалық, этика-

эстетикалық, жағдайлық және т.б.). 

Шыңғыс Айтматов қостілділікке қазіргі қоғамда қостілділік мәселесін обьективті 

түрде шешуге септігін тигізетін мынадай сипаттама береді: «Бір жолы – жоғары 

дамыған тілдің қамқорына толығымен ауысу, оның қызметтеріне кӛшу. Екінші жолы 
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– ӛмір сүру жолы, яғни ұлттық тілдің ана тілі емес екінші тілді пайдалана отырып, 

қатар дамуы» [8]. 

Билингвизм – бұл басқа тілдің әлеуметтік қажеттіліктерін жоғары толқынға 

шығару арқылы бір тілді теріске шығару емес, керісінше екітілділік болып табылады. 

Мемлекеттік тіл анықталған мемлекет аясында мемлекеттік құрылымдардың 

тұрғындармен қарым-қатынасы мемлекеттік тіл арқылы жүзеге асырылуы керек. 

Керісінше болған жағдайда тілдің мемлекеттілігі тілдік қарым-қатынастың 

тәжірибесімен нақтыланбайды. Дегенмен мемлекеттік тілдің қызметі билингвизмнің 

дамуына теріс әсер етпеуі керек.  

Билингвизм – ол әлеуметтік құбылыс, яғни әлеуметтік қажеттіліктің нәтижесі. 

Осы тұрғысында Б.Хасановтың пікірі назар аудартады, ол: «қостілділік бірнеше қазақ 

зиялыларының (әсіресе ғылыми) бірнеше ұрпағы орыс тіліне, сол арқылы еуропалық 

мәдениетке бағытталған, орыс тілі қазақ мәдениетін басқа тілдерге тәржімалаушы 

болған үшін ғана қажет емес, бұның ӛзі қарым-қатынастың екінші қосымша құралы 

болған орыс тілінің сақталуы үшін ғана маңызды дәйек емес, сонымен бірге екінші 

және үшінші тілдердің болуы мемелкеттік тіл ұлтішілік және ұлтаралық қарым-

қатынастың құралы және маңызды тәсілі болғанға дейін әртүрлі тілдерде бір ұлтты 

құрайтын әртүрлі этностар ӛкілдерінің бірауыздан мәдени молығудың құнарлы кӛзі» 

деп санайды [9]. 

Б.Н.Головин қостілділік: «Бір аймақта, бір этикалық ортада екі тілдің қызмет етуі. 

Басқаша айтқанда,  бір елді мекен тұрғындарының сӛйлесу барысында екі тілді 

қолдану» деп есептейді [10]. 

Біз атап ӛткендей, кез келген елдегі, кез-келген аймақтағы монотілдік, қостілділік 

пен кӛптілділік мемлекеттің тілдік саясаты және тілдік жағдайымен анықталады. 

В.В.Кабакчидің пікірінше, ХХІ ғасырдың аяғында әлемдегі тілдік жағдайдың біршама 

ӛзгеруі зерттеушілерді кӛптілділік тарихын қайта қарап, қазіргі заманғы 

лингвистикалық парадигмаға ӛзгеріс енгізуге итермелейді. И.Г.Илишев «кӛптілділік 

қазіргі заманда мемлекеттередің басты сипаттамасы болып отыр деп есептейді. 

Сондықтан ӛмірге «бір мемлекет – бір тіл» ұстанымын енгізу мүмкін емес деп 

санайды. Осыған сәйкес, қоғам дамуының біртілді немесе монотілді моделі – адам 

табиғатына қарсы құбылыс және кӛбінде ұлтаралық келісім жағдайын бұзады» [11, 55 

б.]. Осылайша, қазіргі заманда тілдердің қарым-қатынасы кеңею, күрделену және 

тереңдеу үрдісіне ие болып отыр. Бүгінгі қоғамдағы тілдік жағдайға байланысты 

орын алып отырған қостілділік пен кӛптілділік тілдер мен мәдениеттер 

байланысының нәтижесі ретінде бүкіл әлемде орын алып отырған дамытушы 

құбылыс ретінде бағаланып отыр. Аталған қостілділік пен кӛптілділік мәселелеріне 

келесі тармақта тоқталамыз. 

Біз атап ӛткендей, кез-келген елдегі, кез-келген аймақтағы монотілдік, қостілділік 

пен кӛптілділік мемлекеттің тілдік саясаты және тілдік жағдайымен анықталады. 

Г.Хойердің пікірінше, ХХІ ғасырдың аяғында әлемдегі тілдік жағдайдың біршама 

ӛзгеруі зерттеушілерді кӛптілділік тарихын қайта қарап, қазіргі заманғы 

лингвистикалық парадигмаға ӛзгеріс енгізуге итермелейді [12, 65 б.]. И.Г.Илишев 

«кӛптілділік қазіргі заманда мемлекеттерндің басты сипаттамасы болып отыр деп 

есептейді. Сондықтан ӛмірге «бір мемлекет – бір тіл» ұстанымын енгізу мүмкін емес 

деп санайды. Осыған сәйкес, қоғам дамуының біртілді немесе монотілді моделі – 

адам табиғатына қарсы құбылыс және кӛбінде ұлтаралық келісім жағдайын бұзады» 

[11,55б.]. Осылайша, қазіргі заманда тілдердің қарым-қатынасы кеңею, күрделену 

және тереңдеу үрдісіне ие болып отыр. Бүгінгі қоғамдағы тілдік жағдайға байланысты 
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орын алып отырған қостілділік пен кӛптілділік тілдер мен мәдениеттер 

байланысының нәтижесі ретінде бүкіл әлемде орын алып отырған дамытушы 

құбылыс ретінде бағаланып отыр.  

Тіл – ұлттың жаны, жүрегі. Тілі жоғалған ұлттың ӛзі  де жоғалатыны айтпаса да 

белгілі. Елбасы сол кезде біз елу елдің қатарына ену үшін бүгінгі заман талабына сай 

білімді, әлемдік ақпараттардан хабардар бола  алатын ұлт болып қалыптасуымыз 

керектігін, ол үшін ағылшын, орыс және ӛз ана тіліміз – қазақ тілін меңгеру 

қажеттігін баса айтқан. Бұл «Үштұғырлы тіл» мәдени жобасы қоғамда сол айтылған 

күннен бастап, бүгінгі күнге дейін қарама-қайшы пікірлерге жолығып келеді. 

«Үштұғырлы тіл» мәден жобасын қолдамайтындардың кӛпшілігі қазақ тілін осы әлем 

тілдерінің қатарына енген екі алпауыт тілдің шаңының астында қалады деп ойлайды. 

Сондықтан да  «үштұғырлы тіл» мәдени жобасына  бас қатырмай, ӛз ана тілімізді 

дамытып алайық дейтіндер де баршылық. Олардың ойы дұрыс та шығар, бірақ 

әлемдік тәжірибе кӛрсетіп отырғандай, ағылшын тілін білу біздің қоғамға пайдасын 

тигізбесе, зияны жоқ. Ұрпағымыз үш тілді білуі тиіс. Алайда «үштұғырлы тілді» 

балабақшадан бастап енгізу керек деген тым ұшқары пікір. Ӛйткені бала ӛз ана тілін 

жеттік меңгеруі тиіс. Бастауыш сыныптан кейін де үштілді үйретсек кеш қалмаймыз. 

Ӛз тілін жетік біліп, оң-солын танығаннан кейін, үш тілді, тіпті одан да кӛп тілді 

меңгеруіне жол ашуымыз керек. Сонда біз ешнәрседен ұтылмаймыз. 

Атап айтарлығы, кӛпұлтты Қазақстанның жағдайында ―Үштұғырлы тіл‖ ұлттық 

мәдени жобасы қоғамдық келісімді нығайтудың негізгі факторы болып саналады. 

Алайда, еліміздегі негізгі үш тілді дамытуға басымдық беру – басқа халықтардың 

тілдерін назардан тыс қалдыру деген сӛз емес. Мәдениеттер мен тілдердің 

саналуандығы – бұл біздің ұлттық байлығымыз. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарынан 

бастап-ақ, мемлекет Қазақстандағы халықтардың барлығының мүдделерін ескере 

отырып, посткеңестік кеңістікте ең либералдық тілдік саясат жүргізді. Соның дәлелі 

болар, кез-келген этностың ӛкілі қай тілде білім алатынын, сӛйлейтінін, шығарма 

жазатынын ерікті түрде таңдай алады. Біздің қоғамда барлық этностардың мәдениеті 

мен тілін дамытудың бірегей формуласы жасалып отыр. Біздің жетістігіміз – басқа 

этностардың құқықтарына ешқандай да қысым жоқ. Сонымен қоса, біз тағы бір аса 

маңызды мәселе – мемлекеттік тілді барша қазақстандықтардың меңгеруіне толық 

жағдай туғызып отырмыз. Ӛйткені, бұл халықаралық тәжірибеде бар үрдіс. Қарап 

отырсақ, қазіргі кезде мемлекеттік тілді оқып-үйренуге барлық жағынан жағдай 

жасалған. Тіпті, мемлекеттік мекемелер мен кәсіпорындардың бәрінде курстар 

ашылып, ғылыми-әдістемелік материалдар таратылады. Мемлекеттік тілді жетік 

меңгерген басқа ұлт ӛкілдерін материалдық жағынан ынталандыру да дұрыс жолға 

қойылған. Десек те, мемлекеттік тілді дамыту жӛніндегі іс-шаралар бұдан да 

тереңірек және нәтижелі болуы шарт. Яғни, бізге елімізде тұратын барлық 

этностардың тілін сақтай отырып, ұлт бірлігін нығайтудың маңызды факторы ретінде 

мемлекеттік тілдің ауқымды қолданылуын қамтамасыз ететін тілдік саясат жүргізу 

қажет. Ол үшін барша қазақстандықтардың мемлекеттік тілді меңгеру жүйесін құру 

бағытында жұмыс ұйымдастырылады. Бұл жүйе ең алдымен, мемлекеттік тілді 

меңгеру мен оқытудың бірыңғай стандарттарын әзірлеуді және бекітуді, содан соң 

оларды білім беру жүйесінің барлық деңгейіне – мектепке дейінгі мекемелерге, 

мектептерге, жоғары және одан кейінгі оқу жүйесіне енгізуді кӛздейді. 

Бұл мәдени жобаға кейбір қоғам қайраткерлері мен саясаткерлер зор қолдау 

кӛрсетіп отыр. Атап айтсақ, Ғарифолла Есім: «Ӛркениет жолы – Президент атап 

кӛрсеткен жаңа Қазақстанның жүрер жолы, ал миллиондарды ол жолға бастайтын – 
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білім» дей келіп, «үштұғырлы тіл» ұстанымының саяси астарына мән бере отырып, 

одан үркудің қажетсіздігін атап кӛрсетеді [13]. 

Белгілі ғалым, әдебиеттанушы Мекемтас Мырзахметовке журналистердің   «Үш 

тұғырлы тіл» саясатына байланысты қойған сауалына: «Үш тұғырлы тіл» дегенде бұл 

жерде қазақ, орыс, ағылшын тілін айтып отыр ғой. Менің бұған еш қарсылығым жоқ. 

Аталған тілдерді түбінде білу керек. Бірақ «Үш тұғырлы тіл» саясатын жүзеге 

асырамыз деп, балабақшадан бастап байбалам салудың қажеті жоқ» деген [14]. Ұлтты 

ұлт ететін оның түрі де, діні де емес, тілі. Тілінен айрылған адам ұлтының ӛкілі бола 

алмайды, себебі, ол ең алдымен «ана тілің қай тіл?» деген сұрақтан сүрінеді. Сондық-

тан, қандай ғаламат күш болса да, біз оны ӛз пайдамызға бұрып, яғни ғаламға 

жайылып бара жатқан ағылшын тілінің ӛзін біз ұлт мүддесіне қарай пайдалана 

білуіміз керек. Жасыратыны жоқ, бүгінгі таңда ағылшын тілін меңгеру дегеніміз – 

ғаламдық ақпараттар мен инновациялардың ағынына ілесу деген сӛз. Оған қоса, 

ағылшынша білсең – әлемдегі ең үздік, ең беделді жоғары оқу орындарында білім 

алуға мүмкіндік мол. Ең бастысы, ағылшын тілін білу – бұл іскерлік қарым-қатынас 

және әлемнің кез келген нүктесінде бизнеспен айналысу үшін міндетті талап. 

Түптеп келгенде, Қазақстандағы үштұғырлы тіл саясаты – бұл елімізді, оның 

әлеуетін одан әрі нығайтуға бағытталған тұтас тұжырымдама. Іс жүзінде тілдердің 

үштұғырлылығы идеясы бәсекеге қабілетті Қазақстанның ұлттық идеологиясының бір 

бӛлшегі болып табылады. Яғни, мемлекет әрбір Қазақстандық үшін үш тілді білу – 

әркімнің жеке дамуының міндетті шарты екендігін әрдайым естен ұстауды қалап 

отыр. Үштұғырлы тіл саясаты ана тілін, қазақ тілін ұмытып қал демейді, бұл тілдік 

саясат қайта қазақ тілін бірінші орынға шығарады.  
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«Ӛрлеу» БАҮО АҚ филиалы ШҚО бойынша ПҚ БАИ, Ӛскемен қ., 
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Кӛптілді білім беру жүйесін енгізуге байланысты жүргізіліп жатқан ӛзгерістер 

Қазақстанның халықаралық білім беру кеңістігіне интеграциялануы үдерісі аясында 

қолға алынуда. Мемлекет басшысы Н.Назарбаев 2006 жылы Қазақстан халықтарының 

Ассамблеясы ХІІ сессиясында сӛйлеген сӛзінде алғаш рет білім алушылардың үш 

тілді меңгеруі олардың болашағы үшін маңызды екенін атап ӛтеді  [1].  

«Тілдердің үш  тұғырлығы» мәдени жобасы да (2007 ж.): мемлекеттік тіл ретінде 

қазақ тілін, ұлтаралық қатынас тілі ретінде орыс тілін және әлемдік экономикаға 

үйлесімді кірігу тілі ретінде ағылшын тілін меңгерген, бәсекеге қабілетті маман 

даярлау міндетін жүзеге асыру бағытында қолға алынған Қазақстан Республикасының 

«Тіл туралы» заңына және Қазақстан Республикасында тілдерді дамыту мен 

қолданудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы негізінде 

айқындалған жоспарлы әрекеттер болып табылады.  

Бұл заңнамалық құжаттардың барлығының да кӛздейтін басты мақсаты -  ӛмірден 

ӛз орнын таңдай алатын ӛзара қарым – қатынаста ӛзін еркін ұстап, кез - келген ортаға 

тез бейімделетін, белгілі бір ғылым саласында білімі мен білігін кӛрсете алатын, 

кӛптілді және кӛпмәдениетті құзіреттіліктерді игерген  полимәдениетті жеке тұлға 

қалыптастыру болып табылады. Еліміздің  саяси-экономикалық модернизациялау 

үдерісінің басым бағыты ретіндегі кӛптілді білім беру жүйесі ел болашағы жастардың 

кӛпмәдениетті тұлға ретінде жаһанданудың тегеурініне тӛтеп беретін бәсекеге 

қабілетті мамандарды даярлап шығуға бағытталған.   

Сонымен қатар, 2016 жылғы 1 наурыздағы Қазақстан Республикасы 

Президентінің №205 Жарлығымен  бекітілген Қазақстан Республикасында білім 

беруді және ғылымды дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасы қабылданды. Бағдарламада кӛрсетілгендей, орта білім берудің 

мазмұнын жаңарту бойынша 2017 жылдан бастап барлық мектепке дейінгі тәрбие 

және оқыту ұйымдарында қазақ, орыс және ағылшын тілдері оқытылатын кӛптілді 

білім беру бағдарламасының элементтері кезең-кезеңімен енгізілетін болады.  Қазіргі 

таңда білім беру ұйымдарында мемлекеттің осы бағытта жоспарлап отырған 

шараларын қалың кӛпшілікке түсінікті етіп жеткізу және нақты қадамдарды айқындай 

отырып, жұмыс жүргізу маңызды болып отыр.    

Бағдарламада білім мен ғылым саласында іске асырылған қадамдық іс-

қимылдарды талдауда мақсатқа жетудегі кездесіп отырған кедергілер де  айқын 
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кӛрсетілген. Солардың ең маңыздыларының бірі, педагог пен ғалым мәртебесінің 

тӛмендігі; тілдерді оқыту әдістемесенің әлсіздігі, ағылшын тілінде жаратылыстану-

математикалық пәндерін оқытатын мұғалімдер үлесінің аздығы болып табылады.  

Бағдарламаны жүзеге асырудағы басты құжаттың бірі  «Үш тілде білім беруді 

дамыту бойынша кең ауқымды іс-қимыл жүргізу үшін 2015 – 2020 жылдарға арналған 

жол картасында» осы мәселелерді шешуге баса назар аударылады [2]. Сондықтан да 

үштілділікті енгізуде педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру мәселесінің қазіргі 

таңда ӛзектілігі артып отыр.   

Үш тілде білім беруді тиімді енгізу үшін «Ӛрлеу» БАҰО Акционерлік қоғамы 

филиалдарында кешенді іс-шаралар қолға алынуда. Қазіргі таңда ШҚО бойынша 

Педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтында НЗМ тәжірибесі 

бойынша жаңартылған білім беру мазмұнына кӛшу бағытында мұғалімдердің 

біліктілігін арттыру ісі жүзеге асырылуда.  

Қазақстан Республикасында білім беру мазмұнын жаңарту аясында  2016 жылдың 

I кварталында  238 педагог, тек сәуір-мамыр айларында 1074 педагог біліктілікті 

арттыру курстарынан ӛтті. Үш тілді білім беру бағдарламасында басты кӛзделіп 

отырған мақсат-міндеттерді жүзеге асыруда тіл мамандарынан жоғары  кәсіби 

біліктілігі талап етілуде.  

Бұл ретте білім беру мазмұнын жаңарту аясында «Ӛрлеу» БАҰО тренерлері 

әлемдік озық технологияларды пайдалана отырып, тілдік дағдыларды тәжірибе 

жүзінде меңгертуге басты назар аударуда. Тіл үйретуде сол тілдегі қарым-қатынас 

ортасы, яғни табиғи тілдесім ортасы болмаса,   кез-келген тілдің тәжірибе жүзіне 

қолданысы қиындайды. Сондықтан да кӛпмәдениетті тұлғаны қалыптастыруда тілдік 

ортаның болуы аса маңызды. Ағылшын тілінде жаратылыстану бағытындағы 

пәндерді оқыту да  тілдік орта қалыптастыру арқылы, үштілділікті дамытудың жолы 

ретінде ұсынылып отырғаны белгілі.   

Ағылшын тілінде жаратылыстану бағытындағы пәндерді беруді енгізуде  алғашқы 

қадамдар пән мазмұнына терминологияны енгізуден басталып, кезең-кезеңмен жүзеге 

асыру жоспарланып отыр.  

Қазақ тілінің орыс тілді мектептертерде оқыту технологиясының тілдік 

дағдыларға негізделіп, шиыршықты оқыту арқылы жүйелі меңгерту арқылы,тілдік 

құзыреттікті қалыптастыру жолға қойылады. Сонымен қатар, тілді аудармасыз оқыту, 

яғни пән мұғалімдері тіл меңгерудің озық технологиясын пайдалана отырып, табиғи 

тәсіл арқылы тілдік дағдыларды дамыту жолға қойылады. Білім мазмұнын жаңартуда 

оқу үдерісіне енгізілетін критериалды бағалау да оқушылардың тіл үйренуге деген 

уәжін арттырары сӛзсіз.  

Осылайша, мамандар үнемі шеберліктерін шыңдау арқылы, тілдік дағдыларды ең 

алдымен ӛздері меңгеруі арқылы үштілділікті біртіндеп енгізу жолында кәсіби 

біліктіліктерін арттырады. Бұл реформалардың жүзеге асырылуы білім саласында 

жүрген әрбір азаматтың ӛзіндік кемелдену жолындағы алдына мақсат қойып, оған 

жетудегі қажырлы еңбегіне тікелей байланысты. Мектеп мұғалімдерінің кәсіби 

біліктілігін арттыруда ұстаздарға тиімді әдістемелік қолдау кӛрсетілуі маңызды. Бұл 

бағыттағы жүргізілетін шаралар да ұстаздарға жан-жақты қолдау кӛрсету үшін 

ұйымдастырылуы тиіс. Және облыстағы білім беру саласының мамандарының бірлігі, 

осындай бас қосулары нәтижелі жалғасын табуы тиіс деп ойлаймын.  

Кӛптілді білім беру бағдарламасын Шығыс Қазақстан облысы аймағында жүзеге 

асыруда «Ӛрлеу» БАҰО ШҚО бойынша ПҚ біліктілігін арттыру институты ұжымы ӛз 

үлесін қосуда. Біздің мамандар Бағдарлама бойынша жұмыс тобына еніп, БАҚ 
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арқылы және барлық аудандарда білім беру ұйымдарының басшылары, оқу-ісі 

меңгерушілерімен үш тілді білім беру мәселелерін талқылып, облыстық әдістемелік 

семинарлар ұйымдастыру жұмыстарын жалғастыруда.  

Кӛпмәдениетті тұлға – әлемдік, ұлттық құндылықтарды бойына жинаған, 

қоғамдағы әртүрлі мәдени топтардың ӛкілдерімен ынтымақтастықта, бірлікте қызмет 

ете білетін, ӛзін-ӛзі дамытуға, кәсіби танымын жетілдіруге үнемі ынталы, ӛзіндік 

белсенді ӛмірлік ұстанымы бар мәдениаралық қарым-қатынас субъектісі.  

Қазақстандық азаматтар ӛз елінің ұлттық құндылықтарын қазақ тілі арқылы танып, 

қадірлей білсе, оны ӛзгелерге танытса, орыс тілін жетік білу арқылы ұлтаралық 

қарым-қатынас жасауға, ал ағылшын тілі арқылы әлемдік ғылым мен 

технологияларды озық меңгеруге мүмкіндік алады.  

Жоғарыда айтылғандарды қорытындылай келе, кӛпмәдениетті тұлғаның 

қалыптасуына қоғамның барлық саласы ұйытқы болуы тиіс деп ойлаймын. Әсіресе, 

қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретіндегі қызметі, мемлекеттік ұйымдар, қоғамдық 

ұйымдар, отбасылық тәрбие арқылы кеңеюі іс жүзінде қолға алынуы тиіс.  
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Егемен еліміздің болашақ бағдарының ұштұғырлы тілдер саясатын негізге алып 

отырғаны – бүгінгі ақпараттық қоғамның және қашанда ӛз ӛктемдігін жүргізетін 

уақыт пен заманның талабы. Соңғы уақытта «Қазақстан үштілділіктің әлеуметтік 

кеңістігіне айналуда. Қалыптасқан тарихи факторларға байланысты Қазақстан 

қоғамында негізінен қазақ-орыс қостілділігі басымдыққа ие болған. Ғалым 

Б.Хасановтың қазіргі тәуелсіз Қазақстандағы әлеуметтік-лингвистикалық ахуал 

жайлы пікіріне тоқталар болсақ: «Қазақстанның тіл саясаты игілікті сипатты болып 

келеді. Сол себепті де елімізде тәуелсіздік жағдайында қостілділіктің жаңа, жоғарғы 

түрі – егемендік қостілділігі пайда болуда» [1,47б.]. Ал соңғы уақытта «Қазақстан 

үштілділіктің әлеуметтік кеңістігіне айналуда» [2,4б.].   

Бүгінгі күні «үштұғырлы тіл» идеясына зиялы қауым ерекше назар аударып отыр, 

үштілді білім кеңістігіне ену жағдайында қазақ тілінің алпауыт тілдердің 

http://online.zakon.kz/
mailto:shkapantaykizi@mail.ru
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кӛлеңкесінде қалып қоймауы қажет деп санайды. Бұл әлемдегі бәсекеге қабілетті отыз 

елдің қатарына кіру мақсатынан туындап отырған  сын екендігін әркім айқын 

сезінеді, мемлекеттік тіліміздің қолданысын ығыстырмайды деген сеніммен қарайды.  

Бұл мәселеге қатысты Елбасының Қазақстан халқына 2007 жылғы Жолдауында 

үш тілдің орны мен мәртебесі анық кӛрсетіліп, атқарар қызметі айқын бӛлінген 

болатын, президентіміз әлемде Қазақстан үш тілді де еркін әрі ерікті қолданатын 

жоғары білімді ел ретінде танылуы керектігін айта келіп: «Тілдердің үштұғырлығы» 

мәдени жобасын кезеңдеп іске асыруды қолға алуды ұсынамын. Қазақстан бүкіл 

әлемге халқы үш тілді пайдаланатын жоғары білімді ел ретінде танылуы тиіс. Бұлар: 

қазақ тілі – мемлекеттік тіл, орыс тілі – ұлтаралық қатынас тілі және ағылшын тілі – 

жаһандық экономикаға ойдағыдай кірігу тілі», - деп, қазақ тілінің мемлекеттік тіл 

тұрғысындағы бүкіл қоғамымызды топтастырушы әлеуетін нақтылап берген болатын 

[3].  

Бұл жӛнінде ғалым Н.Уәлиұлы: «...Ең алдымен, мемлекеттік тілдің үш тағаны 

(басқару, ақпарат, ғылым-білім саласындағы қызметі) түгелденуге тиіс. Үштұғырлы 

тіл формуласында ең бірінші осы мәселе шешімін табуы қажет және мемлекеттік тіл 

жоғары деңгейде болғаны абзал. Ӛйткені қазақ тілі мемлекет құрушы этностың тілі, 

мемлекеттің бірден-бір тірегі деп күллі Қазақстан жұртшылығы мойындағандықтан, 

Ата Заңымызда конституциялық мәртебе алды. Сондықтан оның тағдыры жӛнінде 

жауапкершілікті, әлемдік қауымдастықтың алдында, ең алдымен мемлекет ӛз 

мойнына алуы тиіс», - деп атап кӛрсетеді [4, 4 б.]. 

Б.Хасановтың Қазақстандық «тілдердің үштұғырлығы» саясатына қатысты: 

«Кӛпұлысты тілдік қатынас сұранысы – үштілділік. Қазақстандағы қостілділікті де, 

үштілділікті де тек қана Қазақстанның мемлекеттік тілі негізінде дамыту шарт», - 

деген пікірі бұл мәселенің мән-жайын ашып береді [1, 48 б.].  Ғалым айтқандай, 

үштілділікті мемлекеттік тіл негізінде дамытқан кезде ғана бұл мәселе дұрыс шешімін 

табады. Үштілділіктің қазақ тілі сыңарын алдымен дамытуды басты назарға ұстай 

отырып жүргізілген тіл саясаты еліміздегі әлеуметтік-тілдік ахуалдың тұрақтылығын, 

мемлекеттік мәртебесіндегі қазақ тілінің кеңінен қанат жаюын қамтамасыз етеді. Сол 

кезде Қазақстан Республикасы мемлекеттік қазақ тілімен қатар орыс және ағылшын 

тілдерін де бірге қолдануға қабілетті мүшелерден тұратын  қоғамға айналады.  

"Қазақстан Республикасында тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-2020 

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына Қазақстан Республикасы 

Президентінің 2015 жылы 4 желтоқсандағы №126 Жарлығымен  бірқатар ӛзгерістер 

мен толықтырулар енгізілгені белгілі [5]. 

Аталмыш құжатта: «Мемлекеттік тілді меңгерген тұрғындардың үлесі (2017 

жылға қарай - 80%, 2020 жылға қарай - 90%); 2) мемлекеттік тілді В1 деңгейінде 

меңгерген мектеп түлектерінің үлесі (2017 жылға қарай - 70%, 2020 жылға қарай - 

100%) болуы керек», - деп атап кӛрсетілген.  

Сонымен қатар:   «Мемлекеттік тілді қажетті кӛлемде меңгермеген мемлекеттік 

қызметшілер мен мемлекеттік қызмет кӛрсететін ұйымдардың қызметкерлерінің 

мемлекеттік тілді білу деңгейі жыл сайын «Қазтест» бағдарламасының негізінде 

анықталуы тиіс. 

Әрбір мекеме ұйымдастырған мемлекеттік тілді оқыту курсының аяқталуы 

бойынша қызметкерлер «Қазтест» жүйесі арқылы сертификаттық тестілеуге қатысып, 

білім деңгейін анықтайды», - деп айқын кӛрсетіледі. 

Сондай-ақ, «Қазтест» жүйесі арқылы анықталатын мемлекеттік тілді В1 

деңгейінде меңгерген мемлекеттік қызметшілердің үлесі (2017 жылға қарай - 25%, 
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2020 жылға қарай - 35%) С1 деңгейінде (2017 жылға қарай - 5%, 2020 жылға қарай - 

15%); «Қазтест» жүйесі арқылы анықталатын мемлекеттік тілді В1 деңгейінде 

меңгерген мемлекеттік қызмет кӛрсететін ұйымдардағы қызметкерлердің үлесі (2017 

жылға қарай - 10%, 2020 жылға қарай - 20%), С1 деңгейінде (2017 жылға қарай - 5%, 

2020 жылға қарай -10%);» болады деп нысаналы индикаторларын береді. 

Тілді бағалау жүйесінің әлемде мойындаған бірден-бір тәсілі–тест болып 

табылады. Ұлттық тестілеу орталығында 2006 жылдан бастап жұмыс істеп келе 

жатқан ҚАЗТЕСТ жүйесі – Қазақстан Республикасының азаматтары мен Қазақстан 

аумағында қызметін жүзеге асыратын шетел азаматтарының мемлекеттік тілді білу 

деңгейін бағалаудың жалпыға ортақ отандық жүйе. 

«Қазтест» тестілеу жүйесі тілді қолданудың әртүрлі деңгейін қамтитын тест 

тапсырмаларынан тұрады және тілді түрлі деңгейде меңгеру дәрежесін, яғни, тыңдап 

түсіну, жазу, ӛз бетінше қолдану, сӛйлеу деңгейін анықтап, шынайы баға беруге 

негізделген. «Қазтест» тестілеу жүйесі «Қазақстан Республикасында қазақ тілін білу 

деңгейін бағалау жүйесінің тұжырымдамасына» сәйкес Қазақстандағы азаматтың 

ұлтына, қызметіне қарамай, қазақ тілін білуін халықаралық стандартты тестлер 

негізінде бағалауға арналған. Сонымен қатар, «Қазтесттің» негізінде үйренушілердің 

білім деңгейін бақылау мен оларды материалдық жағынан кӛтермелеу жүйесін енгізу 

де кӛзделеді. 

Бүгінгі күні республикамыздың барлық ӛңірлерінде «Қазтест» жүйесі бойынша 

азаматтардың мемлекеттік тілді білу деңгейін бағалау және бақылау жүргізілуде. 

Аталған шараға С.Аманжолов атындағы ШҚМУ да ӛз үлесін қосуда. Атап айтқанда, 

университетіміздің базасында жыл сайын ШҚО әкімдігінің қолдауымен, Шығыс 

Қазақстан облыстық  Тілдерді дамыту жӛніндегі басқармасы ҚР Білім және ғылым 

министрлігі Ұлттық тестілеу орталығының қызметкерлерінің ұйымдастыруымен 

ҚАЗТЕСТ жүйесінде  диагностикалық тест ӛткізіліп тұрады. Бүгінгі күнде Қазтест 

тапсырған тұлғалар - мемлекеттік қызметшілері, аудан әкімдерінің орынбасарлары, 

медицина қызметкерлері, мектеп мұғалімдері, НИМ оқушылары мен ұстаздары, ҰҚК 

қызметкерлері, Болашақ бағдарламасы бойынша шет елдерде білім алатын 

талапкерлер және т.б.  

Жалпы кӛптілді меңгеру деген ұғым қазақ дүниетанымында бұрыннан бар түсінік. 

Қазақ тұлғаның дамуының жоғары деңгейіне қойылатын талаптардың бірі ретінде: 

«Жеті түрлі ілім біл, жеті жұрттың тілін біл» деген. Тарихи деректер сүйенсек «жетпіс 

тілді білген» Әбу Насыр әл-Фарабиден бастап бірнеше тілдерді меңгерген кӛптеген 

ұлы тұлғаларымыз кӛп. Қазақ поэзиясының атасы - ұлы Абай орыс-қазақ тілдерімен 

қатар парсы, араб тілдерін меңгерсе, Шоқан Уәлиханов араб, шағатай және түркі 

тілдерін білген, алаш арысы, қоғам қайраткері М.Шоқай зеректілігімен университет 

қабырғасында-ақ 7 тілді: орыс, түрік, ағылшын, француз, неміс және поляк тілдерін 

меңгерген. 

Бүгінгі күнде үштұғырлы тілді меңгеру – еркіндіктің, бостандықтың, бүкіл әлем 

бойынша жүріп-тұрудың кепілі болып отыр десек те болады. Сондықтан болашақ 

ұрпағымыз ӛз ана тілін терең біліп, сүйіп қолданып, ӛзге ұлттардың да тілдерін игеріп 

жатса, сол арқылы ӛрісі кеңейе түсетіні анық.  

Зерттеулер нәтижелері оқушылардың терең білім алуы негізінен ана тілінде 

жүзеге асатынын кӛрсетеді. Сондықтан кӛптілді білім беру жүйесінде әсіресе ұлт 

мамандары ӛздеріне түсетін жауапкершілікті терең сезінулері керек деп есептеймін. 

Ұстаздар қауымы әрбір сабағында жас ұрпақтың санасына барлық тілдердің басында 

ӛзінің ана тілі тұруы керек екендігін сіңіріп отыруы шарт.  
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Ертең ел ырысын еселейтін жас ұрпақ бүгін жоғары сапалы білім алуы қажет. Осы 

мақсаттарды жүзеге асыру үшін С.Аманжолов атындағы ШҚМУ-да да кӛптеген істер 

қолға алынуда. Атап айтқанда, алдағы оқу жылында қазақ тілі мен әдебиеті және 

орыс тілі мен әдебиеті, ағылшын тілі мамандықтарын қатар алып шығу мүмкіндігін 

беретін қос дипломды оқыту бағдарламасын жүзеге асыруды жоспарлап отырмыз.  

Сонымен қтар, әлемдік нарықтағы интеграциялық процесстер жағдайында қазақ 

тілінің әлеуетін арттыру мақсатында шетел азаматтарына арналған іскерлік қазақ тілі 

курсының бірегей бағдарламасы дайындалып, министрлікке ұсынылды. 

Кӛптілділік қажет пе дегенді талқылап отыратын уақыт әлдеқайда ӛтіп кеткен, 

мынау келіп жеткен ғаламдастырудың талабы – кӛптілді білім беру жүйесінде ұлттық 

құндылықтарымызды ӛз деңгейінде сақтай отырып, жас ұрпақтың болашағы үшін ең 

қажетті, тиімді жүйені қолдану.  

Сондықтан да осы жерде отырған әріптестеріме ғаламдастырумен бірге келіп 

жеткен кӛптілді оқыту жүйесіне ұлт болып енудің қамын ойласақ, нақты ісімізбен 

кӛрсетуіміз қажет дегім келеді.  
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С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті,  

Ӛскемен қ. 

 

Ел тәуелсіздігін тіл тәуелсіздігімен астастыра қарап, туған тілдің тұғырын 

биіктету қамы қолға алынғалы да біраз уақыт болып қалды. 

«Қазақстан   Республикасындағы  тіл  саясатының   тұжырымдамасы»,  Қазақстан 

Республикасындағы  Тіл туралы Заң»  сияқты  стратегиялық маңызы бар құжаттардың 

дүниеге келуі осы бағытта жасалған оң қадамдар. Тіл қарым-қатынас құралы. 

Адамның ой-ӛрісін, мәдени дәрежесін, ақыл-парасатын, рухани байлығын кӛрсететін 

айна. Тіл мәдениетінің ӛзектілігі әрқашан ескеріліп, қай халық болса да бұл мәселені 

айналып ӛткен емес. «Ӛнер алды - қызыл тіл» деп қазақ халқы да сӛйлеу шеберлігіне 

үлкен мән берген. Қазіргі таңда тіл мәдениетінің кӛкейтестілігі арта түсті. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1500000126/links
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Қазақстан Республикасы Президентінің «Тілдерді қолдану мен дамыту 

бағдарламасында»: «Тілді дамыту - Қазақстан Республикасы мемлекеті саясатының 

аса ӛзекті бағыттарының бірі», сондай-ақ «Мемлекеттік тілді оқытудың саны мен 

сапасына кӛңіл бӛлу керек» делінген. Елбасы Н.Ә.Назарбаев: «Қазақстанның 

болашағы қазақ тілінде» - деп тұжырымдайды [1].  

Қазіргі заманымызда қойылған басты талаптардың бірі - ӛмірден ӛз орнын таңдай 

алатын, ӛзара қарым-қатынаста ӛзін еркін ұстап, кез-келген ортаға тез бейімделетін, 

белгілі бір ғылым саласынан білімі мен білігін кӛрсете алатын, ӛз ойы мен пікірін 

айта білетін тұлға  қалыптастырып, тәрбиелеу. Жалпы тілді халықтың жан 

дүниесімен, ой-санасымен, тарихы мен мәдениетімен тығыз байланыста қарау В. Фон 

Гумбольдт, И. Гердер, Г. Пауль, В. Вундт, Г. Штейнталь, Э. Сепир, Б. Уорф, 

А. Потебня т.б. ғалымдардың есімдерімен байланыстырылады. Қазақ зиялылары: 

А. Байтұрсынов, М. Жұмабаев, М. Балақаев, К. Аханов, Т. Қордабаев, Ы. Маманов, 

Н. Уәлиев, Р. Сыздықова, А. Жапбаров, Ә. Болғанбаев, С. Исаев, А. Ысқақов, 

Р. Әміров, Қ. Жұбанов т.б. ғалымдардың еңбектерінде «тіл» ұғымының сан қырлы 

жағына тоқталады. Тіл табиғатының қыр-сырына терең жан-жақты үңілу – ғалым 

А. Байтұрсынұлынан бастау алып, Қ. Жұбанов зерттеулерімен ӛз жалғасын тапқан.  

Тіл адамның толыққанды тұлға  ретінде қарым-қатынас жасауына, ақпарат 

алмасуға, бала тәрбиелеп, зияткерлік мүмкіндіктерін дамытуға мүмкіндік береді. Тіл 

арқылы қоғам мүшелері, тұлға  мен мемлекет арасындағы ӛзара қарым-қатынас 

жасалады. Тіл маңызды коммуникативтік қызмет атқара отырып, сонымен бірге, 

адамның ӛз ойын, ниет-пиғылы мен кӛңіл-күйін білдіріп, ішкі әлемін кӛрсетеді, 

білімін жетілдіруге, адам санасының деңгейін анықтауға мүмкіндік береді. 

«Үштұғырлы тіл» туралы идеяны мемлекет басшысы 2006 жылдың қазанында 

ӛткен Қазақстан халқы ассамблеясының XII құрылтайында жария етті. Ал 2007 

жылғы «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» атты халыққа жолдауында «Тілдердің 

үштұғырлылығы» атты мәдени жобаны кезең-кезеңмен іске асыруды ұсынды.  

Қазақстан халқының рухани дамуымен қатар, бұл идея ішкі саясатымыздың жеке 

бағыты болып белгіленді. Яғни, идеяның негізі мынадай: Қазақстанды бүкіл әлем 

халқы үш тілді бірдей пайдаланатын жоғары білімді мемлекет ретінде тануы керек. 

Олар: қазақ тілі – мемлекеттік тіл, орыс тілі – ұлт-аралық қарым-қатынас тілі және 

ағылшын тілі – жаһандық экономикаға ойдағыдай кірігу тілі. Басқаша айтқанда, 

үштұғырлы тіл идеясын мынадай әрі қарапайым, әрі түсінікті формуламен кӛрсетуге 

болады: мемлекеттік тілді дамытамыз, орыс тілін қолдаймыз және ағылшын тілін 

үйренеміз. Үштұғырлы тіл жай ғана әдемі тұжырымдама немесе тілдік саясаттың 

жаңа формасы ретінде пайда болған жоқ, ол – ӛмірлік қажеттіліктен туындаған 

игілікті идея. Ӛйткені, қазіргі кезде күллі әлемге есігін айқара ашып, «ақылды» 

экономиканы енгізіп жатқан елдер қарыштап дамуда. Ал бұл бағыттағы толайым 

табыстарға, ілім-білімге алып барар жол – ғаламшардағы үстемдік құрған тілдерді 

үйрену. Қай заманда болсын, бірнеше тілді меңгерген мемлекеттер мен халықтар 

ӛзінің коммуникациялық және интеграциялық қабілетін кеңейтіп отырған. Бүгінгі 

таңда ТМД мен Орталық Азияның кӛшбасшы мемлекетіне айналған Қазақстан үшін 

үштұғырлы тіл – елдің бәсекеге қабілеттілікке ұмтылуда бірінші баспалдағы. Ӛйткені, 

бірнеше тілде еркін сӛйлей де, жаза да білетін қазақстандықтар ӛз елінде де, 

шетелдерде де бәсекеге қабілетті тұлғаға айналады. Кӛпұлтты Қазақстанның 

жағдайында «Үштұғырлы тіл» ұлттық жобасы қоғамдық келісімді нығайтудың негізгі 

факторы болып саналады. Алайда, еліміздегі негізгі үш тілді дамытуға басымдық 
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беру – басқа халықтардың тілдерін назардан тыс қалдыру деген сӛз емес. 

Мәдениеттер мен тілдердің саналуандығы – бұл біздің ұлттық байлығымыз. 

Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарынан бастап-ақ, мемлекет Қазақстандағы 

халықтардың барлығының мүдделерін ескере отырып, посткеңестік кеңістікте ең 

либералдық тілдік саясат жүргізді. Соның дәлелі болар, кез-келген этностың ӛкілі қай 

тілде білім алатынын, сӛйлейтінін, шығарма жазатынын ерікті түрде таңдай алады. 

Мемлекеттік мекемелер мен кәсіпорындардың бәрінде курстар ашылып, ғылыми-

әдістемелік материалдар таратылады. Мемлекеттік тілді жетік меңгерген басқа ұлт 

ӛкілдерін материалдық жағынан ынталандыру да дұрыс жолға қойылған. Содан да 

шығар, кӛптеген қазақстандықтар қазақ тілін білуді – патриоттық борышым деп 

санайды.  

Ал «Үштұғырлы тіл» идеясының үшінші құрамдас бӛлігі – ағылшын тілін үйрену. 

Жасыратыны жоқ, бүгінгі таңда ағылшын тілін меңгеру дегеніміз – ғаламдық 

ақпараттар мен инновациялардың ағынына ілесу деген сӛз. Оған қоса, ағылшынша 

білсең – әлемдегі ең үздік, ең беделді жоғары оқу орындарында білім алуға 

мүмкіндігің мол. Тіпті, оқуыңды тәмамдаған соң, біршама уақытқа шетелде қалып, 

еңбек етуің үшін де бұл тамаша мүмкіндік. Ең бастысы, ағылшын тілін білу – бұл 

іскерлік қарым-қатынас және әлемнің кез-келген нүктесінде бизнеспен айналысу үшін 

міндетті талап. Қазақстандықтардың ағылшын және басқа да шет тілдерін оқып-

үйренуге жәрдемдесу үшін колледждер мен жоғары оқу орындарында шет тілінің 

болашақ оқытушыларын оқыту жүйесі мен процесіне қойылатын талаптарды күшейту 

керек. Сонымен қоса, жаратылыстану мен математиканы ағылшын тілінде оқытатын 

оқытушыларды дайындау, шетелдермен тәжірибе алмасу, шет тілдерде сӛйлейтін 

мамандарды тарту саласындағы ынтымақтастықты жандандыру, арнайы орта және 

жоғары оқу орындарының оқушытері мен оқытушыларын шетелдерде тіл үйрену мен 

тәжірибе жинауға жіберу сияқты бірқатар іс-шараларды жүзеге асыру жӛніндегі 

мақсаттар Тілдерді қолдану мен дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасында жазылған.  

Қазақстанның отбасы институтын нығайту, балаларды тәрбиелеудегі ата-

аналардың рӛлін арттыру жӛніндегі мемлекеттік саясаты ұрпақтардың әлеуметтік 

және мәдени сабақтастығын қамтамасыз етіп, қоғамның тұрақты әрі орнықты 

дамуына ықпал етеді. Отбасы институтын нығайтуда Қазақстан Республикасының 

Президенті жанындағы Әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат 

жӛніндегі ұлттық комиссиясы айтарлықтай рӛл атқарады. 

Республикада 2006 жылдан бастап Балалардың құқықтарын қорғау комитеті 

жұмыс жасауда, оның негізгі міндеттерінің бірі адам және жанұяның адамгершілік- 

рухани дамуы болып табылады.  

Психология ғылымында бағдар мінез-құлықты бақылаудың қажетті жағдайы 

ретінде қарастырылады. Д.Н. Узнадзе бойынша: «бағдар екі фактормен шартталатын 

тұтастай динамикалық жағдай болып табылады:  субъектінің қажеттілігі және сәйкес 

келетін объективті жағдай». Бұл ұстаным бойынша бағдар белгілі бір белсенділікке 

даярлық жағдайы ретінде қарастырылады. «Ата-ана бағдары» түсінігі әртүрлі 

деңгейдегі саналаумен қарастырылады. В.С. Торохтий пікірінше, баланы 

тәрбиелеудегі ата-ана бағдары қалай да әрекет жасауға даярлық болып табылады. 

Ерлі-зайыптылардың әрқайсысы қоршаған шындықты бейнелеп қана қоймай, 

баланың психикалық және сапалық даму талаптарының жүзеге асуы үшін оны 

эмоциялық бастан кешіреді, саналайды және белгілі әрекет жасауға тырысады. Р.В. 
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Овчарованың кӛзқарасы бойынша, ата-ана бағдары ата-аналық ықпалдасқан 

психологиялық құрылымның компоненті болып табылады және ӛзіне когнитивті, 

эмоциялық және мінез-құлықтық құрамдарды біріктіреді. Когнитивті аспект 

қоғамның репродуктивті нормалары жайлы білімдер мен ережелерге қатысты, ата-ана 

рӛлдерін бӛлісу туралы, сонымен бірге баланың мұратты және шынайы бейнесін 

қарастырады. Эмоциялық аспект кӛзқарастар, пікірлер, бағалар, сонымен бірге ата-

ана бағдарының және күтулерінің жүзеге асуындағы басымдылық жасаушы 

эмоциялық реңді қамтиды. Ата-ана бағдарының мінез-құлықтық аспектісі 

репродуктивті мінез-құлықта, ерлі-зайыптыладың ӛзара қатынасында, ата-ана 

қатынасында, отбасылық тәрбие стилінде жүзеге асады. Ата-аналық құрылымында 

автор ата-ана ұстанымын ата-ана бағдары, күтулері және ата-ананың балаға қатынасы 

ретінде қарастырады [2]. 

Ата-ана ұстанымы баламен ӛзара әрекетке шынайы бағытталғандықты кӛрсетіп, 

А.С. Спиваковская пікірінше, баланы саналы және санасыз деңгейдегі баланы 

бағалауды басшылыққа алады. Жоғарыда аталған құрамдардың ӛзара әрекеті баланың 

тұлғалық қалыптасуын және дамуын мәнді деңгейде  анықтайтын отбасылық 

тәрбиеде айқын кӛрінеді. Әр бір отбасындағы тәрбие жүйесі объективті түрде 

қалыптасады. Мұнда басты назар тәрбиенің мақсатына, оның міндеттерін таңдауға, 

тәрбиенің әдістері мен тәсілдерін мақсатына сай пайдалануға, балаға нені жасауға 

және нені жасамауға болмайтындығына басты назар аударылады. Отбасындағы 

тәрбиенің 4  тәсілі болады және соған орай отбасының қарым-қатынастың 4 түрі 

бӛліп кӛрсетіледі. Оларды атап ӛтсек: диктат, қамқорлық, «немқұрайлылық» және 

әріптестік. (В.В.Столин, А.С.Спиваковская, И.М.Юсупов және т.б.) [3]. 

Отбасындағы тәрбиенің стилі бала тұлғасының  қалыптасуына үлкен әсерін 

тигізеді. Кӛптеген ғалымдар отбасындағы тәрбиенің үш стилін бӛліп кӛрсетеді: 

демократиялық; авторитарлы; немқұрайды. Қарым - қатынас стилі – бұл тәрбиенің 

негізі. Демократиялық стильде баланың қызығушылықтары ескеріледі, сол себепті 

отбасылық тәрбие жағдайында бұл стильді «келісім» деп атауға болады. Авторитарлы 

стиль кезінде ата-аналар ӛз балаларының кӛзқарасын қабылдамайды, сондықтан оны 

«басымдылық» деп атайды. Немқұрайды стильде балалар ӛздерімен ӛздері болады. 

Ата-аналар мен балалар қарым-қатынасы ерекшелігін және олардың тұлғалық 

дамуын анықтайтын отбасылық тәрбие стильдерінің кең тараған түрлерін сипаттап 

ӛтейік. Демократиялы ата-аналар баласының мінез-құлқында дербестік пен 

тәртіптіліктің болуын қамтамасыз етеді. Олар балаларына дербес болуға құқық 

береді, қойылған талаптардың орындалғанын қадағалай отырып, олардың құқығын 

бұзбауға тырысады. Жылы сезімдерге негізделген бақылау балалардың кері жауабын 

болдырмайды, олар ата-аналарының ақылын жүзеге асыруға тырысады. Мұндай 

қарым-қатынас барысында ересектік кикілжіңдер мен қобалжуларсыз-ақ 

қалыптасады. Авторитарлы ата-аналар ӛз балаларынан толығымен бағынуларын 

талап  етеді. Олар балалары ӛмірдің барлық аймағын қатаң түрде бақылайды. Мұндай 

отбасындағы балалар тұйық болады және ата-анасымен қарым-қатынасы бұзылады. 

Аталған отбасындағы балалардың, кейбіреулері конфликтіге барады, ал кейбіреулері 

осы стильге бейімделе отырып, ӛз бойындағы ӛзіне деген сенімсіздікті 

дамытады.Егер жоғары  талап қоюшылық пен  бақылау  баланы итермелеуші 

эмоциялық салқындықпен қатар келсе, онда жағдай мүлдем күрделене түседі. Мұндай 

жағдайда қарым-қатынас мүлдем жойылады. Ал немқұрайлы және қатал ата-аналар 

аса күрделі мәселенің сипаты болып табылады. Мұндай отбасында ӛскен балалар 
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басқа адамдарға сенімсіздігімен, қарым-қатынасқа түсуде қиыншылық 

танытатындығымен, ӛте қаталдығымен ерекшеленеді. Ата-ана қарым-қатынасының 

немқұрайлығы мен бақылаудың болмауы, яғни гипоқамқорлық отбасылық қарым-

қатынастың теріс, жағымсыз нұсқасы болып табылады. Балалар ӛз ойларына келгенін 

істейді, олардың әрекеті ешкімді қызықтырмайды. Олардың мінез-құлқы 

бақыланбайды. Ал жасӛспірімдер ӛзіне бағдар болатын ересек адамның мінез-

құлқының үлгісін кӛріп отыруы қажет [4]. 

Сонымен жоғарыда сипатталған бала тұлғасының негативті қырлары 

дискомфорттың (жайсыздықтың) салдарынан туындайды. Сондықтан ата-ана мен 

бала арасындағы терең және үздіксіз қатынас болуы қажет. Бұл  тәрбиелеудегі негізгі 

талап. Қатынасты сақтаудың негізі – бұл бала ӛміріндегі оқиғалардың барлығына да 

қызығушылық таныту, оны түсінуге, оның ӛміріндегі ӛзгерістерге кӛңіл бӛлу. Балалар 

мен ата-аналар арасындағы эмоциялық қатынас ӛзара түсіністік жайлы айтқанда бала 

мен ересек адамның арасындағы әрекеттестік, диалог жайында ой қозғалады. 

Зерттелініп отырған жас кезеңінде эмоциялық қатынас, дыбыстық қатынас ӛте 

маңызды болып табылады. Қарым-қатынастың белгілі бір кезеңінде бала эмоциялық 

қатынастың жеткіліксіздігін сезінсе, оның жалпы дамуында артта қалушылық 

байқалады. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, ата-аналардың балалармен 

қарым-қатынасының келесідей принциптерін кӛрсете аламыз: баланы қаз қалпында 

қабылдау; эмпатия - ата-ана бала позициясын қабылдайды, туындаған мәселеге бала 

кӛзімен қарайды; конгруэнттілік - болған оқиғаға ересек адамның адекватты 

қатынасы. Отбасы тәрбиесi ӛте күрделi жүйе болып табылады. Отбасы тәрбиесiне ата 

мен баланың денсаулығы, материалдық-экономикалық жағдайы, отбасы мүшелерiнiң 

саны, тұратын жерi, бәрi-бәрi ӛз әсерiн тигiзедi. Қазақстандағы үштұғырлы тіл 

саясаты – бұл елімізді, оның әлеуетін одан әрі нығайтуға бағытталған тұтас 

тұжырымдама. Іс жүзінде тілдердің үштұғырлылығы идеясы бәсекеге қабілетті 

Қазақстанның ұлттық идеологиясының бір бӛлшегі болып табылады. Яғни, мемлекет 

әрбір қазақстандық үшін үш тілді білу – әркімнің жеке дамуының міндетті шарты 

екендігін әрдайым есте ұстауды талап етеді. 

Сондықтан баланы шет тілінде қарым-қатынас жасап, сӛйлеуге ерте жастан бастап 

үйрету қазіргі кездегі ӛзекті мәселенің бірі деп қабылдап, балалардың ӛздерінің жас 

деңгейіне сай тілді бойына сіңірудің тиімді жолдарын қарастырған жӛн. Ата-ананың 

кӛбі тіл үйрететін қосалқы бӛлімдерге шығып перзентінің кӛштен қалып қоймауының 

бар амалын жасап бағуда. Егер тіл үйрететін ұстаз бала танымы мен түйсігін жете 

ұғатын адам болса, онда ата-ана мен баланың бағы. Бұл процесс ата-аналардың ӛз 

балаларының жас ерекшеліктеріне сәйкес тілді меңгертуге жағдайлар жасауында да 

кӛрініс береді. Орта және жоғары сыныптарда, жоғары оқу орындарында оқитын 

балаларына шетелде білім алуға жағдай туғыза алатын ата-аналар қатары бүгінгі күні 

аз емес. Шетелде білім алу қысқа мерзімді тілді меңгеру курстары және шетелдік 

ЖОО түсуге даярлық үшін жылдық бағдарламалар, біліктілікті кӛтеру мақсатындағы 

дипломнан кейінгі білім алу түрлері белгілі. Тілді үйрену барысында тілдік 

атмосфераға ену, сол тілде қарым-қатынас жасау, осы тілде қатынас жасаушы халық 

арасында ӛмір сүру ӛте пайдалы.  

Сондықтан,  ата-аналар балаларын бүгінгі күн талабына сай біліммен сусындата 

алуға жағдай жасап, оның ішінде шет тілді меңгертуге үлкен назар аударуда. 
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АТОМНЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫН ЕСЕП ШЫҒАРУ АРҚЫЛЫ МЕҢГЕРУ 

 

К.Т. Иманжанова, А. Айбекқызы 

 

С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті, Ӛскемен қ.  

 

Қоғамның дамып ӛркендеуіне байланысты қазіргі таңда біліс саласында ең ӛзекті 

мәселенің бірі әлемдік білім кеңістігіне үштілдік білім беру жүйесіне кӛшу болып 

отыр. Сондықтан білім алушыларға жаңа кезеңнің талаптарына сай жаңғырту үшін 

оларға жоғары деңгейде білім беруіміз қажет. Осындай ӛзекті мәселені шешу 

инновациялы кадрларды қайта даярлау жүйесін жаңғыртуда. Ендеше біз де, әлемдік 

тұтастықтың бірі ретінде, бұл мәселеден шет қала алмаймыз.  

Елбасының  «Ағылшын тілінің қажеттілігі әлемге тән қажеттілік, бүгінгі күн 

талабы. Ал орыс тілін жақсы білу – біздің байлығымыз» десе, 2007 жылғы «Жаңа 

әлемдегі жаңа Қазақстан» атты Жолдауында: «Қазақстан бүкіл әлемде халқы үш тілді 

пайдаланатын жоғары білімді ел ретінде танылуға тиіс. Бұлар: қазақ тілі-мемлекеттік 

тіл, орыс тілі-ұлтаралық қатынас тілі және ағылшын тілі-жаһандық экономикаға 

ойдағыдай кірігу тілі» деп атап кӛрсеткен болатын. Үш тілде оқыту – заман талабы. 

Негізгі мақсаты: бірнеше тілді меңгерген, әлеуметтік және кәсіптік қабілетті 

мәдениетті тұлғаны дамыту және қалыптастыру. Осы тоқтамдарды ескере отыра, 

физика саласына келсек, қай тілде оқылса да, теориялық мағынасы мен есеп шығара 

отырып меңгеруі еш ӛзгеріссіз болатыны сӛзсіз демекпіз.  

Физика пәнінен есеп шығару – оқу үрдісінің бӛліп алуға болмайтын бір бӛлігі 

болып табылады, себебі ол физикалық ұғымдарды қалыптастыруға, оқушылардың 

физикалық құбылыстарды оқып – үйренуіне, ойлау қабілетін дамытуға, білімдерін 

нақтылауға, оны практикада қолдана білуге үйретуде маңызы зор. Есептер шығару 

физикалық заңдарды оқып- үйренуде, тереңірек және нақты білім алуға, алған 

білімдерін берік меңгеруге, логикалық ойлау қабілетінің дамуына, белсенді болуына, 

физика пәніне деген қызығушылығын арттыруға, алға қойған мақсатқа жетуде 

табандылыққа, ӛзіндік жұмыс істеу, ӛз бетімен білім алу дағдысына ие болуға 

кӛмектеседі. 

Физикадан есептерді шығарудың басты мақсаты – физикалық құбылыстарға оқу 

кезінде логикалық ойлау қабілетінің дамуына білімнің қалыптасуына бағыну деген 

ұғым. Есепті шешу тәсілімен оны талдау жолы оқылған құбылыстың мәнін ашуға 

қабілетті болу керек. Есеп шығару барысында түсіну, талқылау, ой-тұжырымын 
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жасау және дәлелдеуге тура келеді. Физика курсының ішінде аса күрделі 

қабылданатын «Атомдық физика» бӛліміндегі «Фосфор атомының негізгі күйі» атты 

тақырыпқа тоқталуға болады. 

Атомдық физиканың маңызды тақырыптарының бірі атом энергиясының 

дәрежесінің сипатталуымен байланысты. Атом құрылысын оқыту теорияны 

эксперимент жүзінде жүзеге асыру арқылы, ӛлшеудегі нақтылық пен есептеу әдісінің 

дамуыменен ӛзіне бұрынғыдай қызығушылық тудыруда. 

Бұл тараудың алғашқы тапсырмалары кӛп электронды атомдардың энергетикалық 

құрылымдарының негізгі қаиеттеріне байланысты. Қарапайым сутегі атомының 

энергетикалық құрылым деңгейі әр түрлі күйдегі n кванттық санымен анықталады, ал 

сутегі атомының электрон энергиясын жуықтап Бор формуласымен анықтайды: 

𝐸𝑝 ≈ −
𝑚𝑒 4

2ℎ2

1

𝑛2
 , мұндағы m - электрон массасы және e - оның зарядының абсолют 

шамасы. Бұдан да күрделі атомдардың жеке электрондарының қозғалысы орталық – 

симметриялық ӛрісте ядро және басқа жаңа электрондар түзетінін айтуға болады 

(орталық ӛріске жақындауы). Бұл жағдайда біз әр электронға n басты кванттық санын  

және l орбитальдық бұрыштық моментін (n және l күйіне байланысты 

электрондардың таралуы электрондық конфигурациядеп аталады) жаза аламыз, және 

де сутегі атомындағы сияқты әр түрлі конфигурациядағы басты кванттық сандардың 

айырмашылығы, күрделі атомдардың энергетикалық деңгейде орналасуына зор 

ықпалын тигізеді. Бірақ, сутегі атомына қарағанда, кӛп электронды атомдардың 

энергиясының электрондық конфигурациясы l – ға да байланысты. l үлкен мәніне ие 

электрондар центрге тартқыш үдеудің арқасында ядродан алшақ орналасқан, осының 

нәтижесінде басқа электрондар заряд ядросын бейнелейді. Осы екі тұжырымдамаға 

сүйене отырып, n және l  минимум мүмкін мәнге ие конфигурациялар минималды 

энергияға ие бола алатынын күтуге болады. Расыменде, s - және p - орбитальдарының 

энергияларының күйі минимум n  («стандартты» конфигурациялар) мәнінің 

нәтижесінде жүзеге асады. Бірақ, кейбір жағдайларда d -  және  f - орбитальдарының n 

үлкен мәнге ие болуы, керісінше l мәнінің кіші болуы («стандартты емес» 

конфигурациялар) электрондардың энергиялары үшін тиімді болады. Мұндай 

стандартты емес конфигурацияға калийдің негізгі күйі жатады:  

Ары қарай электрондардың ӛзара электростатикалық тебілуін ескерген жӛн. 

Орталық ӛріске жақындауы сфералық – симметриялық бӛлімнің ядроның 

бейнеленуіне жауапты. Сонымен бірге электрон – электрондық потенциалдың 

сфералық – симметриялық емес бӛлімі де бар, мұнда электрондар бір – бірінен алшақ 

орналасады.  

Берілген конфигурацияға атом күйі толық орбитальды бұрыштық моментпен 

𝐿  =  𝑙 𝑖және толық спинмен 𝑆 =  𝑠 𝑖  жазылады. Электрондардың ара қашықтығы L 

және S күйлері үшін әр түрлі болғандықтан, бұл күйлер энергиямен ыдыралған. L 

және S сипатталған нақты конфигурация күйін термдер деп атайды.  

Берілген конфигурацияға қандай термнің энергиясы ең тӛмен болады деген атақты 

Хунда ережесісияқты эмпирикалық ережелер де бар. Хунда ережесі бойынша: 

1)S артқан сайын, терм энергиясы кемиді (сондықтан термдегі S үлкен болса, 

энергиясы аз болады) және 

2)S берілген тұрақты шама болса, L орбитальды момент артқан сайын, терм 

энергиясы кеми түседі. 
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Қалыпты күйдегі электрондар орташа есепппен алғанда бір-бірінен максимал ара 

қашықтықта орналасатынын және бұл электрондардың электростатикалық 

соқтығысуын азайтатынын осы ережелер арқылы кӛруге болады.  

Сонымен қатар, бір және кӛп электронды атомдарда толық бұрыштық моменттің J 

(спин S мен орбитальды моменттің L қосындысы) ыдырауын әртүрлі күйде 

тудыратын спин – орбитальды әсерлесу де бар. Бұл ыдырау жоғарыда айтылған 

энергия механизмдерінің айырымдарынан анағұрлым аз болғандықтан, оны жұқа 

құрылымды деп атайды. 

Әдетте, S, L және J нақты күйлер үшін спектроскопиялық нотация үшін 

қолданылады: 2𝑆 + 1𝐿𝑗 .
 

Бұл есепте біз, термдердің энергетикалық құрылым деңгейін фосфор атомының 

негізгі күйіне сай конфигурациясын анықтаймыз. 

(а) Фосфор атомының жалпы күйдегі конфигурациясы неге тең? (Z=15) 

(ә) Хунда ережесіне сай, фосфор атомының негізгі термі мен J мәні неге тең? 

(б) Негізгі күйдегі электрондық конфигурацияның басқа қандай термдері бола 

алады? Қайсысы максимал энергияға ие? 

(в) (б) есебіне қатысты: J  қандай мәнінде энергия максимал мәнге ие? 

Ескеруіміз керек: (ә) есебінде электрондар бұлттарда толық спинге ие және нӛлге 

тең толық орбитальды бұрыштық моменті бар деп есептеп, негізгі термін анықтау 

үшін тек сыртқы үш электронды ғана аламыз. 

Негізгі термге алдымен оның максимал спині мен кванттық осьтегі үш электрон   

спинінің проекциясын анықтап алу керек (Хунда ережесі бойынша бұл проекция S 

спиніне тең болу керек). Бұл жағдайда орбитальдық толқындық функция неге тең? 

Шешімі: (а) Фосфор атомы үшін Z мәні аз, сондықтан электрондық бұлттар рет 

бойынша орналасады (яғни f және d күйлері толтырылмайды). Сыртқы бұлттар 

2(2l+1) электрондарға дейін болуы мүмкін, мұндағы l – жекеэлектрон үшін 

орбитальды бұрыштық моменттің квант саны. Электрондық конфигурациясы келесі 

түрде бейнеленеді: 1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝3. 
(ә)Үш электронның максималды толық спині S=3/2. Толқындық функция күйі 

S=3/2 электрондардың орналасуына симметриялы. Бұл шығарылған күй  𝑆, 𝑀𝑠 =  𝑆  , 
сӛзсіз симметриялы:  3 2 , 3  2   =   + 1  + 2  + 3,    және толық спинің басқа күйлері де S 

= 3/2 кемімелі оператор 𝑆− = 𝑆1− + 𝑆2− + 𝑆3−  кӛмегімен алады. Бұл оператор 

симметриялы және спиндік күйлердің симметриялық орнын ауыстырмайды. 

Спин статистикасының заңын толығымен қанағаттандыру үшін бӛлшекке қатысты 

толығымен антисимметриялы орналасқан кеңістіктегі толқын функциясын алу керек. 

Үш р электрондар үшін l=1, орбитальды момент қосындысының L мәндері 3,2,1 және 

0-ге тең бола алады. Бірақ антисимметриялық толқындық функцияның толығымен 

шығару үшін, кем дегенде бӛлшекпен тең сан мәнін шығару керек. Бұны Слетер 

детерминатынан да кӛруге болады. Бұл антисимметриялық толқындық функцияның 

бӛлшегінің жүйесін қарапйым әдіспен анықтау болып табылады. Берілген жағдайда 

біз үш бӛлшектің 𝛼, 𝛽, 𝛾  күйін қарастырамыз. Сонда толық антисимметриялық 

функция мына түрде болады: 𝜓𝐴𝑆 =
1

 3!
 

𝛼(1) 𝛽(1) 𝛾(1)
𝛼(2) 𝛽(2) 𝛾(2)

𝛼(3) 𝛽(3) 𝛾(3)
  

Екі бӛлшектің орын ауыстыруы матрицаның қатарларына эквивалентті 

болғандықтан, бұл толқындық функция орын ауыстыруларға антисимметриялы екені 

анық.Егер жинақтағы екі қатар тең болса, детерминат нӛлге ұмтылады. Осыған орай 
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Пули принципі бойынша, электрондар ауыспалы – антисимметриялық күйде 

болатынын кӛре аламыз.  

Сонымен, S=3/2 үшін толқындық функция электрон күйлерінің суперпозициясын 

қолдану керек 𝑚𝑙 = 1, 𝑚𝑙 = 0 және𝑚𝑙 = −1.  Жоғарыдағы ӛрнекті қолдана отырып: 

  𝜓 =
1

 6
   1 𝑎   0 𝑏  

 −1 𝑐 +   0 𝑎   −1 𝑏  
 1 𝑐 +   −1 𝑎   1 𝑏  

 0 𝑐 −   −1 𝑎   0 𝑏   1 𝑐 −

  1 𝑎   −1 𝑏  
 0 𝑐 −   0 𝑎   1 𝑏  

 −1 𝑐
                    . 
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Ж.Р. Манапова, Д. Ерболатұлы  

 

ВКГУ имени С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск, Казахстан 

 

Одним из наиболее эффективных методов анализа, позволяющих за минимальный 

период времени получить наиболее полную и достоверную информацию об 

элементном составе сложных образцов независимо от их агрегатного состояния и 

происхождения, является рентгенофлуоресцентная спектрометрия (РФС). Этот метод 

позволяет одновременно определять более 80 элементов от бора до урана и может 

быть использован для контроля содержания, как элементов матрицы, так и 

микропримесей элементов в различных по составу материалах.[1] Неоспоримым 

достоинством метода рентгенофлуоресцентного спектрометра, выгодно выделяющим 

его от большинства современных методов исследования, является возможность 

получения данных о составе сложного материала без его разрушения, с сохранением 

полного комплекса его физико-химических свойств, что особенно важно при работе с 

дорогостоящими и новыми экспериментальными образцами.[2] Важным является 

возможность реализации в методе рентгенофлуоресцентном спектрометре 

безэталонного анализа, что исключает необходимость использования стандартных 

образцов, приготовление которых зачастую представляет сложную проблему 

аналитической химии особенно для микрограммовых количеств веществ. 

Конструктивные особенности современных рентгенофлуоресцентных спектрометров 

дают возможность про-водить анализ не только в стационарных лабораторных 

условиях, но и непосредственно в технологическом процессе, что исключает многие 

проблемы, связанные с отбором, подготовкой и хранением проб анализируемых 

материалов.[3] Сочетание всех указанных выше достоинств метода 

рентгенофлуоресцентный спектрометр делает его незаменимым для анализа 

материалов, используемых в металлургии и медицине, веществ высокой степени 
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чистоты, применяемых в оптике и оптоэлектронике, материалов для 

микроэлектроники и современных инновационных технологий. 

Если повторить преимущества аппарата еще раз: относительная простота 

рентгеновских спектров, неразрушающий метод анализа, возможен анализ в любом 

агрегатном состоянии вещества, требования к подготовке образцов для анализа не 

высоки (размер, вид, форма), оновременность определения содержания нескольких 

элементов, экспрессность. 

Для энергодисперсионных спектрометров свойственны все перечисленные 

достоинства, кроме того, появляется и ряд новых качеств, таких, например, как 

возможность определения коэффициента поглощения 

Рентгеновский энергодисперсионный спектрометр СРВ–1В.  Основным 

преимуществом спектрометра является плотная компоновка рентгенооптической 

схемы, которая дает возможность без вакуумирования  анализировать химические 

элементы в диапазоне от натрия (Z=11) до урана (Z=92). В качестве источника 

первичного излучения используется рентгеновская трубка 0,025БХ-10Ag. Применена 

схема селективного возбуждения флуоресценции пробы с помощью вторичных 

мишеней. Регистрация сигнала осуществляется полупроводниковым детектором SDD 

X123 (Amptek). Бериллиевое окно детектора толщиной менее 12 мкм обеспечивает 

пропускание излучения с длиной волны 1 нм с эффективностью 40%. Спектрометр 

имеет размеры системного блока обычного компьютера. Высокая чувствительность 

при анализе легких элементов достигается за счет малого расстояния образец-

детектор (5,4 мм) и селективной схемы возбуждения флуоресценции пробы 

монохроматическим излучением вторичной мишени (переизлучателя). Для 

повышения контрастности спектра флуоресценции применяются фильтры. Методом 

РФС анализируют главным образом твердые образцы - порошкообразные, 

стеклообразные, металлические.[4] В экспериментальной части был использован 

образец, как железо (Fe). И был фильтрован с 3 видами слоя кобальтом (Co1, Co2, 

Co3). 

Анализ и обработка результатов измерений проводится в автоматическом режиме. 

Для этого разработаны методики анализа многих элементов для различных типов 

веществ. Методики реализованы в виде компьютерных программ. Во время 

измерения компьютер управляет всеми узлами спектрометра в соответствии с 

заданной программой анализа. 

Общий подход к расчету рентгеновских спектров 

 х - Толщина пробы 

 ρ - Плотность пробы 

 𝑁0 - Падающий пучок, число импульсов (фон) 

 N - Прошедший пучок, число импульсов элемента 

Представлен математический подход к определению коэффициента ослабления по 

формуле (1.1). 

𝜇 =
ln

𝑁

𝑁0

𝜌𝑥
 (1.1) 

Каждый образец фильтровали с 3-х уровневым слоем, от 6 кэВ до 17кэВ. Со 

временем 60 секунд. Для железа потребовалось как минимум 8 кэВ энергий и как 

максимум 10 кэВ. Так как аппарат при высокой энергий перегружался и детектор не 

мог регистрировать электроны, а при меньшей энергий на оборот. 
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Таблица 1. Интенсивность железа фильтрованный кобальтом 

кэВ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Co1-Fe   67570 175371         

Co2-Fe   33202 102590 191009        

Co3-Fe   16095 50307         

 

Был измерен фон железа. Так как образец был легким, для измерения 

интенсивности потребовалось малое количество энергий. Интенсивность – плотность 

потока энергии, то есть количество энергии, проходящей единицу времени через 

единицу площади.  

 

Таблица 2. Фон железа   

кэВ 7 8 

Fe 7905 138753 

 

Общий вид спектров и определение состава проб 

Проводя ренгенофлуоресцентный анализ, проверяя на элементы от кремния до 

урана. Вследствие чего, были получены такие спектры с результатами: 

 

 
Рисунок 1. Спектр фон железа с энергией 8 кэВ 

 

 

 
Рисунок 2. Спектр железа фильтрованный с 1 слоем кобальта с энергией 8 кэВ 
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Рисунок 3. Спектр железа фильтрованный с 2 слоем кобальта с энергией 8 кэВ 

 

 
Рисунок 4. Спектр железа фильтрованный с 3 слоем кобальта с энергией 8 кэВ 

 

Используя формулу (1.1) можно вычислить коэффициент поглощения:  

 

Таблица 3.  

Co1-Fe 𝑁0 N x (см) ρ (г/см3) μ (см2/г) 

8 кэВ 138753 67570 0,3× 10−4 0,814 9464 

Co2-Fe     

8 кэВ 138753 33202 1,2× 10−4 4278 

Co3-Fe     

8 кэВ 138753 16095 1,4× 10−4 1890 

 

Дабы подвести итог работы, кратко изложу, что исследовала образец фильтруя его 

другим металлом: описала их свойства, состав, компоненты, воздействие на человека 

и окружающую среду, презентовали РФА и провели анализ на определение состава 

образца. А так же показывает, что аппарат может определить свойства твердых 

материалов и определению коэффициента поглощения. В целом, полученные данные 

можно считать удовлетворительными. 
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From late elementary school into middle school, inferential thinking becomes more 

emphasized in schools, while rote learning is de-emphasized. This shift in focus is 

supported by the increased connectivity in the brain and by chemical changes in 

the neuronal pathways that support both short and long term memory. These chemical 

changes can continue for hours, days and even weeks after the initial learning takes place [4, 

p.102]. Learning becomes more consolidated, as it is stored in long-term memory. 

During the early elementary years, the child develops motor skills, visual-motor 

coordination, reasoning, language, social understanding and memory. As learning is 

consolidated into neural networks, concepts combine into meaningful units that are 

available for later use. An ability to generalize and abstract begins at this stage and 

continues into adulthood. Also during this time, the child learns about perspective-

taking and social interaction. The ability to understand one's social place is crucial for the 

development of appropriate relationships with other people. These skills are closely tied to 

development of the tracts of the right hemisphere as well as in the areas of the brain that are 

tied to emotional processing (also called the limbic system) [5, p.174]. (A tract is a pathway 

that connects one part of the brain with another, usually consisting of myelin-insulated 

axons. Tracts are known collectively as white matter.) 

During the later elementary years and early middle school years, the child's brain 

activity is mostly in the posterior regions where the areas for auditory, visual and tactile 

functioning intersect. This intersection is called the association area of the brain and 

generally contains information that has been learned and is now stored. This is the 

information that is commonly measured on achievement tests and verbally based ability 

tests. 

The frontal lobes begin to mature more fully in middle school. The maturation continues 

through high school and adulthood [6, p.102]. The frontal lobes are a more recent 

evolutionary development in brains and allow humans to evaluate and adapt their behavior 

based on past experience. The frontal lobes are also thought to be where social 

understanding and empathy reside [7, p.52]. 

The refined development of the frontal white matter tracts begins around age 12 and 

continues into the twenties. This region of the brain is crucial for higher cognitive functions, 

appropriate social behaviors and the development of formal operations. These tracts develop 

in an orderly fashion and experience appears to contribute to further development. 

If you are teaching adolescents, you should emphasize inferential thinking as well 

as metacognition. For some adolescents, brain development matches our educational 

expectations. For others, the two do not coincide and there is a mismatch between biology 

and education. In this case, the adolescent is unable to obtain the maximum benefit from 
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instruction and is often unable to understand more advanced ideas. Although learning 

problems may be due to immaturity, they may indicate more serious learning or attentional 

problems. 

As connecting tracts in the frontal lobes become more refined, adolescents are expected 

to "think" about their behaviors and to change these behaviors. Unfortunately, this is the 

time when adolescents are more risk-prone and impulsive than adults. Some of this 

tendency is linked to changes in hormonal development as well as in brain changes. 

Brain changes in the frontal lobe continue at a fast pace during adolescence and the 

healthy individual becomes better able to control more primitive methods of reacting (such 

as fighting or being verbally aggressive) in favor of behaviors that are adaptive. Adolescents 

and young adults start to see the world through the eyes of others and they become better at 

relating to other people. 

Their progress toward more independence can be an exciting but also daunting task. 

When the transition to more adult behavior is problematic, the difficulty may be due to brain 

maturation. That's where a teacher can help. 

Some adolescents need more structure; others need more freedom. A teacher is in a 

unique place to help parents and adolescents to understand these boundaries and to tailor 

their guidance to each situation. Schools are also beginning to recognize that smaller 

groupings and more contact with adults helps, too. These changes are very appropriate and 

in tune with the social and emotional needs of adolescents — as well as brain maturation - 

that are occurring at this crucial time. 

A child with a learning disability will always have the disability. 

While a child with a learning disability, or with attention deficit hyperactivity disorder 

(ADHD), may show continuing problems in these areas, there are treatments that may help 

the child compensate for the problems. (These interventions are discussed in other parts of 

this module.) The brain changes with experience and the direct teaching of appropriate skills 

is the most important aspect of learning for children with special needs. Shaywitz reports 

success in teaching compensation skills to children with severe dyslexia beginning at an 

early age and continuing throughout school. Gross-Glenn found that adults with an early 

history of dyslexia, who had learned to read, had developed different pathways compared to 

those without such a history. The evidence from this research indicates that new pathways 

can be formed with intervention. Although these pathways are not as efficient as those 

generally utilized for these tasks are, they can function adequately. Response 

tointervention is a method that can help tailor an intervention to a child's needs [8, p.36]. 

   The environment can increase ability or it can lower it. A child with average ability in 

an enriched environment may well accomplish more than a bright child in an impoverished 

environment. Although it is heartening to believe that enrichment can be effective at any 

point, recent research indicates that early enrichment is more beneficial than later 

enrichment. The brain grows in spurts, particularly in the 24th to 26th week of gestation, 

and between the ages of one and two, two and four, middle childhood (roughly ages 8 to 9) 

and adolescence [9, p.131]. These brain growth spurts are roughly commensurate with 

Piaget's stages of development. They coincide with periods of fast learning of language and 

motor skills in the one to four year old child; concrete operations in middle childhood; and 

formal operations in adolescents. These areas need further study, particularly with regard to 

interventions. 

Skills such as working memory, planning, organization and attention develop over time 

with brain maturation and with practice. 
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Working memory is the ability to keep information in mind while solving a problem. 

For young children, teachers need to give directions one at a time. For late elementary 

school children, directions can be given in a limited series of steps. For children with 

difficulty in this area, it is helpful to have them repeat the directions to make sure they recall 

what is asked of them. Listing steps on the blackboard can also be helpful. Problems in 

working memory can be linked to difficulties with distractibility and/or attention. 

Executive functions are those skills that allow a person to evaluate what has happened, 

to review what was done, and to change course to an alternative or different response [10, 

p.93]. Executive function skills allow children to understand what has happened previously 

and to change their behavior to fit new situations. Teachers can help with executive function 

development by including exercises that ask "what do you think may happen next in the 

story?" or they can provide story maps. 

Planning and organization is the ability to plan and organize is a skill that develops 

along with the brain's ability to consolidate information. These skills develop slowly and 

with experience and development. Teachers can assist in developing these abilities by 

initially asking the child to think about the steps needed to complete a project. Teaching the 

child how to analyze a problem is also helpful — what do you need to do first? What do you 

need to do next? For older children, direct teaching of outlining can assist them with 

writing. The use of day planners and calendars can also help students plan for the 

completion of longer assignments. 

For a young child, this is particularly difficult because attention and distractibility 

significantly impact working memory. In addition, working memory is generally a frontal 

lobe function and for younger children the frontal lobe is not as well developed as in older 

children. Therefore, asking a young child to do more than one, or at the most two things at a 

time will not be successful — their brains are simply not ready. For elementary school 

children, working memory improves as the brain matures. Most children in elementary 

school are able to follow up to four directions at one time. For those who are younger, it is 

possible to practice one direction at a time or to have the child repeat the directions — 

practicing these skills improves performance. For adolescents, working memory may fail 

due to distractions. To improve the functioning of working memory it is helpful to make 

sure the person is listening to you. In addition, even for a fully developed working memory, 

the memory buffer is sensitive to overload. If a student is asked to do (or remember) too 

many things at once, he/she will not be able to process this information. Similarly, in a 

lecture format, information needs to be provided both visually and orally in order for 

sufficient material to make it into the working memory buffer. The use of lists, rehearsals 

and day planners have all been found to be helpful in remembering information that would 

otherwise overload working memory [11, p.33]. 

Evidence suggests that these skills primarily reside in the frontal lobes and develop over 

time. Although young children have some ability to improve their executive functioning 

skills based on feedback from teachers and parents, executive functions improve with age. 

Older children become more adept with these skills and use them more flexibly. It is 

interesting to note that executive functions are negatively affected by lack of focus, and 

children with ADHD frequently have difficulty with executive functions. 

Recent research also indicates that when material is emotionally charged in a negative 

way (such as the pressure to learn something for a test, or the pressure of being called on by 

the teacher and made to answer a question), executive functioning decreases. This happens 

to some degree in every child, but it is particularly true for children with ADHD [12, p.201]. 
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When you are asking any child to perform a task that requires concentration and 

planning, it is important to provide as much scaffolding as possible for the child in order for 

him/her to profit from instruction. With maturity, executive functioning is related to 

appropriate behavior in a variety of situations. 

In Posner's model of attention, both posterior and anterior regions of the brain form a 

complex network that includes subcortical structures such as the caudate nucleus for 

processing attention-related activities [13, p.114]. In this model, there are three networks 

believed to be involved: alerting, orienting and executive. 

The alerting network lets a person know that something different is occurring. The 

orienting network orients the person to an event — where the event is, what the event is, etc. 

The executive network coordinates input of information and determines appropriate actions 

and reactions. Right frontal lobe dysfunctions are related to deficits in the alerting network, 

bilateral posterior dysfunctions are consistent with deficits in the orienting network, and left 

caudate nucleus dysfunctions correspond to deficits in the executive network. 

Similar to Posner's theory, Corbetta and Shulman [14, p.44] suggest that networks in 

various parts of the brain are involved in attentional functions. They say that the anterior of 

the brain is involved in selecting or detecting items to be attended to and preparing goal-

driven behavior. The second system is in the temporal-parietal region and the lower frontal 

regions of the right hemisphere. It is this system that is specialized for the selection of 

relevant stimuli particularly when an event is unexpected. This second network pays 

attention to environmental events that are important because they are either rare or 

surprising. As such, this system would be a protective system to channel attention to 

particularly threatening or rewarding stimuli. 

Our burgeoning knowledge of the brain is producing expectations of new educational 

insights, and many such insights are already beginning to surface. At the same time, 

neuroscientists are becoming increasingly interested in how the brain functions in complex 

environments more closely resembling those found in classrooms. Education thus appears 

set to become an interesting area of challenge for cognitive neuroscience, as it attempts to 

explore new contexts. Some neuroscientists have even suggested that education might be 

considered as ―a process of optimal adaptation such that learning is guided to ensure proper 

brain development and functionality‖ [15, p.336]. This sense of increasing mutual interest 

underlies calls for a two-way dialogue between neuroscience and education that could 

helpfully inform both areas [16, p.94]. On a broader canvass, the synergy of psychology and 

education has a very long history – though one, which has not been so noticeable in recent 

decades. Of course, brain scans cannot give rise directly to lesson plans. There is a need for 

bridging studies that interpret scientific results in terms of possible interventions, and 

evaluation of these interventions in suitable learning contexts. One example of such 

research comes from Innsbruck, where brain imaging and educational interventions have 

both been used to understand the basis of dyscalculia and methods to remediate it [17, p.96]. 

Experimental imaging results suggested the need for basic numerical and conceptual 

knowledge at an early stage of mathematics education. A classroom intervention also 

demonstrated that children with dyscalculia can show considerable improvements in a broad 

range of calculation abilities when these areas of learning, often neglected in school 

mathematics, are specifically focused upon. Another challenge for professionals dealing 

with dyscalculia concerns the fact that calculation abilities often appear to be related to non-

numerical skills such as visual-spatial cognition, language, working memory etc. Thus, only 

a very small proportion of children with calculation difficulties exhibit a ‗pure‘ dyscalculia, 

with most having difficulties in non-numerical domains as well. In order to track down the 
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neurocognitive overlaps of the symptoms of dyscalculia and spatial deficiencies, an ongoing 

fMRI project involving Liane Kaufmann is using fMRI to delineate these two areas in 

children with and without dyscalculia (see box). A deeper understanding of the interplay 

between numerical and spatial cognition appears likely to influence teaching methods and 

mathematics curricula in the future. 

There is also a growing need for collaborations between neuroscience, psychology and 

education that embrace insights and understanding from each perspective, and that involve 

educators and scientists working together at each stage. Such collaborations are not 

straightforward, since the philosophies of education and natural science are very different – 

with various forms of psychology, in a sense, bridging the two. Educational research, with 

its roots in social science, places strong emphasis upon the importance of social context and 

the interpretation of meaning. Natural science, on the other hand, is more concerned with 

controlled experimental testing of hypotheses and the development of generalisable cause-

effect mechanisms. This suggests that collaborative research projects may need to extend 

the cognitive neuroscience model of brain->mind->behaviour illustrated on page 17, to 

incorporate processes of social construction pertinent to learning. Although challenging, 

such interdisciplinary projects may be the most effective way to co-construct and 

communicate concepts involving neuroscience, psychology and education that are both 

scientifically sound and educationally relevant. 

To interrelate the most valuable insights from cognitive neuroscience and the social 

science perspectives of education and psychology (represented by arrows), the brain->mind- 

>behaviour model may need to be extended. Even the example of two individuals 

interacting, as represented here, is suggestive of the complexity that can arise when 

behavior becomes socially mediated. Such complexity remains chiefly the realm of social 

scientists, who often interpret the meaning of such communication in order to understand 

the underlying behaviour. Cognitive neuroscience has established its importance in 

understanding behaviour at an individual level but is only just beginning to contemplate the 

types of complex social domains studied by researchers in social psychology and education. 

A recent example of this type of collaboration arose in the teaching of drama. Here, an 

educational question about the fostering of creativity resulted in an fMRI study in which 

trainee teachers participated [18, p.197]. The study revealed that brain activities associated 

with creative effort increased when the initial stimuli for a creative story decreased in their 

relatedness to each other. For example, producing a story that includes the words ‗dolphin, 

jewel, print‘ produced more activity in areas associated with creative effort than ‗artist, 

brushes, paint‘. The stories produced using unrelated words were also judged as more 

creative by an independent panel, but the fMRI results suggest this is linked to increased 

‗creative‘ brain activity rather than arising simply from the story including three unrelated 

words. These results, combining insights at an educational and brain level, support the value 

of such strategies in fostering creativity in the classroom and have prompted further insights 

into their application. Teacher trainers are now using the results of this study, together with 

other insights from neuroscience and psychology, in a project to help enhance trainees‘ 

understanding about fostering creativity in their pupils [19, p.498]. The project aims to co-

construct, with the trainee teachers, an understanding that is scientifically valid and suitable 

for non-specialist communication. Such interdisciplinary research may be an efficient way 

to approach the challenging interface between neuroscience, psychology and education, 

both in terms of revealing new insights and through the development of a common language 

by which to express them. 
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We are still at an early stage in our understanding of the brain. Most of what we know 

arises from scientific experimentation, in environments that differ greatly from everyday 

learning contexts. Another limitation in applying such studies is their focus upon individual 

cognitive factors rather than the complex abilities required in everyday or academic settings. 

And, even in respect of these basic cognitive factors, many recent findings have served to 

emphasise how much more there is to know. The techniques being used to explore the brain 

are developing rapidly, but many important limitations still exist here too. EEG can provide 

accurate timing information but provides little impression of where in the brain a particular 

activity is occurring. In contrast, fMRI provides some accurate idea of the location of brain 

activity, but is less effective when it comes to identifying when it occurs, especially on a 

cognitive time scale of milliseconds. Also, techniques such as fMRI are often not 

considered suitable for routine studies using children, so most fMRI investigations only 

involve adult participants. The neuroimaging literature tells us more about the adult brain 

than about that of a developing child. Given these and other limitations, considerable 

caution needs to be applied when attempting to transfer concepts between neuroscience and 

education. Such attempts need to be well-informed by expertise from within both fields. On 

the other hand, to ignore the relevance of present neuroscientific understanding to education 

flies in the face of a common-sense connection. There is a belief, shared by an increasing 

number of researchers in both fields, that neuroscience has a fundamental and increasing 

relevance to education that, together with related psychological perspectives, needs to be 

cautiously explored. More pressingly, popular ideas about the brain have flourished without 

check and are impacting upon teaching and learning already. Such ideas deserve improved 

scientific and educational evaluation. New developments on the horizon, including the 

enhancement of brain function, further emphasise the need for educational perspectives that 

include a greater understanding of developments within neuroscience. In the future, 

neuroscience promises to positively influence the policy, practice and experience of 

education in a number of important areas, but the full and successful realization of that 

promise will require careful educational and scientific scrutiny at all stages. 
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