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ШЕТЕЛ ТІЛІН ҮЙРЕНУДЕГІ ТІЛДІК ҚИЫНДЫҚТАР 

 

Қазіргі уақытта көптеген балалар - мектеп оқушылары, олардың ата-

аналары өз балаларына шетел тілін үйренуге, әсіресе ағылшын тілін білуге 

ниет білдіреді, өйткені біздің бәрімізге белгілі бұл Еуропаның ресми тілі 

болып табылады және бұл тілді меңгеру қажеттілігі техника тілін білумен де 

байланысты, және де басқа елдердің азаматтарымен қарым-қатынаста болу. 

Бұл қазіргі заманғы балалар өміріндегі шет тілін үйренудің маңыздылығының 

түпкі себебі болды. 

Бүгінде ахуал түбегейлі өзгерді: шет тілдерін бүгінгі күні қажеттілік 

болып табылады және де бүгінгі таңда оларды оқып үйренуге мүмкіндік өте 
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көп, оқу әдістемелерін айтпайақ қойғанда. Бірақ неліктен шет тілдерін үйрену 

көпшілігіміз үшін жай ғана тырысу болып қала береді? Өйткені біз шет тілін 

үйренуден бас тартамыз, оның бірден-бір себебі қабілетіміздің жетіспеушілігі. 

Әрбір студенттің шет тілін меңгеруге мүмкіндігі бар - жалғыз мәселе – 

шет тілін үйретудің айқын және тиімді жүйесі пайдалану. 

Тіл адамның қарым-қатынасының маңызды құралы болып табылады, 

онсыз адамзат қоғамының болуы және дамуы мүмкін емес. Біздің 

мемлекетіміздің халықаралық қатынастарының сипаты сапалы түрде кеңейуі, 

қоғамдық өмірдің барлық салаларын іс жүзінде халықаралық деңгейге 

шығаруы адам өмірінде және қызметінде шет тілдерін білу шын мәнінде үлкен 

маңызды сипатқа айналды. Қазіргі уақытта олар қоғамның әлеуметтік-

экономикалық, ғылыми-техникалық және жалпы мәдени дамуында тиімді 

фактор болып табылуда. 

Мұның барлығы шет тілінің жалпы білім беру процессінде пән ретінде 

оқытудың мотивациясының едәуір артқандығын білдіреді. 

Қазіргі заманғы білім беру студенттердің жеке басын, олардың 

танымдық және шығармашылық қабілеттерін дамытуға бағытталуы керек; 

оқушылардың білімін тереңдетуге, білім алуға ынталандыруға бағытталғаны 

жөн. Маңызды міндет - оқушыларға білім мен дағдыларды игеру үшін ғана 

емес, оқып үйренуге және оны іс жүзінде асыра білуге үйрету. Сондықтан, 

оқушыға мектеп жасынан бастап, маңызды танымдық мағына беретін 

мотивацияны қалыптастыру керек, оның мақсаты оқудың өзектілігі мен 

маңыздылығын оқушының бойына сіңіру. 

Дүниетанымдық қызығушылық деңгейін көтеру үшін мектептің 

жұмысы ғана емес, мектеп пен отбасының ынтымақтастығы да қажет. Мектеп 

пен отбасы бірге баланың өсіп дамуына қолайлы жағдайлар жасауға ықпал 

етеді. 

Бала мектепке келген сәттен бастап отбасы оның оқу 

шығармашылығының дамуына әсер ете бастайды. Бала отбасында уақыттың 
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көп бөлігін өткізеді, сондықтан ол өзінің жеке басының дамуындағы, қажетті 

шарттарды мотивациялық саланы қалыптастыру үдерісін басқаруға 

көмектесуі мүмкін (қажеттілік, мақсаттар және, әрине, мүдделер). 

Мұғалімдер мен оқушылардың отбасыларының шығармашылық 

ынтымақтастықтарының мәні екі жақтың баланы зерттеуге, оның жеке 

басының ең жақсы қасиеттерін ашуға және дамытуға мүдделі екендігі. Бұл 

мұғалімдерге және ата-аналарға балаларын өз бетінше дайындау және өзін-өзі 

тану үшін қажеттіліктер мен қасиеттердің қалыптасуына жағдай жасау үшін 

күш-жігерін біріктіруге көмектеседі. 

Бірақ қазіргі уақытта жаһандық табиғи катаклизмдердің пайда болуы, 

ғарыш кеңістігінің дамуы, жаңа технологиялар осы барлық болып жатқан 

жағдайлардың әсерінен балалардың неғұрлым немқұрайлы және де мұқият 

болмау дағдылары қалыптасуда. Бұл мәселені шешу үшін мұғалім сөйлеу 

әрекеттерінің түрлеріне өзгертулер енгізіуі керек. 

Студенттердің қызығушылығын жоғарылату үшін ауызша және 

когитативті әрекеттерге арналған жаттығуларды пайдалану қажет: рөлдерде 

ойнау, мәтіндердің мазмұнын айту барысында  әр түрлі кейіпкерлердің 

бейнесін көрсету мүмкіндігін пайдалану. Тілді үйреніп жатқан мемлекет турал  

көп ақпараттармен таныстыру маңызды: сыныпта оқитын тіл туралы көбірек 

әңгімелесу, оқушыларды елдің мәдениетімен - оның музыкасын, өнерін және 

ұлттық тағамдарын таныстыру. Оқушылар олар туралы көбірек ақпарат алса, 

соғұрлым жақсы. Бұл ақпаратты мұқият таңдап, оларға осы мемлекеттер 

туралы кітаптар, фильмдер, сайттарды ұсынған жөн. 

Ең нақты сипаттағы мәселелерге тоқтала кетсек: 

1. Біріншіден оқушыға психологиялық тұрғыдан қиындық туады, 

өйткені көптеген балалар өздерін өте жоғары деңгейге жетуге талпындыруы, 

олардың ешқандай қателіктерсіз керемет сөйлеу және жазу керек деген 

мақсатттары. Мұндай жағдай кейкездері ана тілінде сөйлеушілер үшін де 

мүмкін емес. Біз әр кез тамаша сөйлуге, дыбыстың дұрыс айтылуына, әріптер 
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мен дифтонгтарды дұрыс айтуға және интонацияға үлкен көңіл бөлеміз. 

Осының бәрі балалардың көптеген әндерді тыңдайтыны, фильмдерді ағылшын 

тілінде көріп жатқандығы, оларда тілді толық меңгере алмау мүмкіндігінің 

аздығына әкеп соғады. 

2. Бірінші қиындықты шешу үшін, әрине, жоғары білікті лингвист - 

ағылшын тілін әңгімелесу стилінде жақсы меңгерген мұғалімнің көмегі қажет. 

Бірақ мұнда көптеген проблемалар туындайды, мұндай адамдар болса да, олар 

көп емес, бар болған жағдайда да олар, мысалы, ауылдағы қарапайым 

балаларға «қол жетімсіз». 

3. Қазақ тілін оқып үйрену кезінде, грамматикалық ережелерді 

меңгереміз, бірақ өкенішке орай көпшілігіміз  мектепті бітіргеннен кейін олар 

туралы ұмытып кетеміз, кейін есімізге де түсіре алмаймыз. Ағылшын тілін 

үйрену кезінде, оқудың басында біз түсініксіз терминдерді қолданатын түрлі 

ережелерді үйренуге мәжбүр боламыз, оның кейде қиындығы соншалық сіз 

ағылшын тілін үйренуден бас тартасыз. Сіз өзіңіздің әрекеттеріңізді басқаша 

түсіндіре аласыз: оның себептері уақыттың жеткіліксіздігі, сізге мұғалім 

ұнамайды, және т.с.с., бірақ нақты себеп - бұл өте қызықты және пайдалы емес 

практикалық грамматиканың болмауында. 

4. Ағылшын тілін үйренудегі тағы бір кедергі - біздің қазақ тілінде 

ойлауымыз, содан кейін сөздерді шет тіліне аударамызда, содан кейін оларды 

грамматикалық ережелерімен салыстырамыз, содан кейін сөйлей бастаймыз. 

Және бұл адам үшін кей жағдайда тым жеңіл емес. Сондықтан ағылшын 

тілінде бірден ойланып, сқйлеп кетуге тырысып көріңіз. Балалар өздерінің ана 

тілінде сөйлеуді дәл осылай үйренеді, олар осы арқылы тілді өз бойына  

сіңіреді. Осы жағдайда олар ешқандай грамматикалық ережелерді білмейді. 

Олар теорияны кейінірек үйренеді. Мүмкін бұл біреулер үшін өте қиын болуы 

мүмкін, бірақ ағылшын тілін үйренудің осындай әдістері бар. 

Шет тілін үйренудегі ең маңызды нәрсе - грамматиканың теориясы емес, 

қарым-қатынас тәжірибесі. 
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Әрбір мұғалімде шет тілін үйретуде оқушылардың ынталылығын 

арттыру мақсатында оқушылардың ауызша іс-әрекеттерін қалай дамыту 

жайлы және де оларды көтермелеудің түрлі әдістерін қалай қолдану керектігі 

туралы, жаңа және белгісіз нәрселерді үйрету барысында өзінің шағын 

шығармашылығы мен құпиясы болуы шарт. 

Тіл адамның қарым-қатынасының маңызды құралы болып табылады, 

онсыз адамзат қоғамының болуы және дамуы мүмкін емес. 

Бұл мақалада студенттің психологиялық және жеке сипаттамаларын 

есепке алмай, қазіргі уақытта ағылшын тілін үйренудегі проблемалардың ең 

аз, бірақ кең таралған түрі қарастырылады. 
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