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Шет тілдерінде сөйлеу және оларды кәсіби мақсатта қолдану - өмірдің кез келген 

саласында өз маңызын жоғалтпақ емес. Әсіресе, «Қалай қысқа мерзімді уақыт аралығында 

кез келген шет тілін меңгеріп алсам болады?» деген сауал қайсыбірімізді мазаламады 

десеңізші. Осы орайда мен шет тілдерін базалық деңгейде жеке оқуымның арқасында 

бірнеше тиімді әдістерді ғаламтор арқылы іздеп таптым десе де болады.         

Бірінші, шет тілін оқуда  мақсат және бағыт болуы керек. «Мен не үшін шет тілін оқып 

жатырмын және бұл еңбегім маған және өзгелерге қандай пайда(өзгеріс) әкеледі?» деген 

сұраққа жауап беру арқылы мен өзімнің мақсатымды анықтадым. Қысқаша, мен қазіргі 

уақытта ағылшын тілін ағылшындармен бизнес, экономика және саясат салаларында еркін 

сөйлесу мақсатында, корей тілін корей халқының мәдениетімен танысып, болашақта 

магистратура бөлімін оқу барысында корей тілінде еркін сөйлесу үшін тереңірек оқып 

жатырмын.  

Екіншіден, шет тілін оқуда міндетті түрде жиілілік болуы қажет. Мен күніне 30 

минуттай шет тілдерін оқуға бөлемін. Шет тілдерін оқуда шет тілін түсіне білу, шет ел 

азаматымен сөйлесе білу, сол тілде еркін эссе жазу, кез келген мәтінді оқи алу қабілеттерін 

меңгеру керек. Мен «Listening» бағытын жетілдіру үшін кез келген жеңіл мәтінді ауызша 

оқылған және жазбаша түрін ғаламтордан тауып аламын.  Мысалы, «Della counted the 

money. It was one dollar and eighty-seven cents. That was all that she could save on vegetables 

and meat during 5 months.» [1] секілді кез келген мәтін үзіндісін үш рет диктордың оқуы 

бойынша тыңдаймын, төртінші мәрте дикторды тыңдап отырып, өзім іштей диктор секілді 

оқуға тырысамын, кейін маған түсініксіз болған «save on» фразалық етістігін және басқа да 

сөздерді сөздігіме жазып аламын, сөздік арқылы аударамын және соңғы рет мәтінді оқып 

осы мәтінде не айтылғанын түсініп аламын.  

Үшіншіден, сөз жаттауда мен «7-1» әдісін қолданамын. Дүйсенбі күні мәтінде 

кездескен өзім аудармасын білмейтін 25-30 шақты сөз тіркестері мен сөздерді жәй ғана 

сөздігіме есте сақтауға оңай болу үшін сөздерді аудармасымен қоса бір-екі мысалдар 

келтіріп, тіпті жанына сурет салып ассоциация арқылы дәптерге жазып аламын. Сейсенбі 

күні сөздігіме жазған сөздерді «Quizlet» бағдарламасына көшіріп жазып, күніне 10 

минуттай осы бағдарламамен жұмыс істеймін. Сәрсенбі күні 25-30 сөздің транскрипциясын 

оқи отырып интонациямен аудио жазба жасаймын. Бейсенбі күні жазған сөздерді жәй ғана 

оқимын және қайталаймын. Жұма күні аудио жазбаны тыңдап отырып, жазбаша диктант 

жазамын. Сенбі күні «Quizlet» бағдарламасымен жұмыс жасап, жаттаған сөздерімді 

бекітемін. Жексенбі күні жаттаған сөздерім бойынша өзімнен тест аламын. Міне, осындай 

күніне аз мөлшерде уақыт бөлудің арқасында мен бір апта көлемінде 30 шақты сөздерді 

мықтап жаттап аламын. 

Төртіншіден, «Speaking» бағытын жетілдіру үшін телефонымның камерасына түсу 

арқылы түрлі тақырыптарда сөз қоғап, көлемі  үш минуттық видео түсіремін. Кейін 

видеоларға сараптама жасап, қай сөздерді дұрыс айтпадым, грамматикалық ережелердің 

үндестігін тексеремін.  

Бесіншіден, грамматикалық бағытты шыңдау үшін шет тілдерінде көптеген керемет 

кітаптарды пайдаланамын және « YouTube» әлеуметтік желілерінен видео-сабақтарды іздеп 

қараймын. Алғашында, шет тілдерінде өзім жеке білім алғаныммен, орта деңгейге келгенде 

арнайы оқу орталықтарына барып, нағыз мұғалімдерден сабақ аламын деген жоспарым да 

бар.  
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1. http://englishstory.ru/the-christmas-story-the-gift-of-the-magi-for 

beginners.html#ixzz6qhQCzX6u 
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