
Ж ы йы нты ктар:
1. Билим 6epYYA0 кейс технологиялары н колдонуу окуучуларда альтернативаларды ба- 

алоо, бир нече варианттарды н ичинен эц ж акш ы сы н тандоо ж ана аны иш ке аш ыруу планын 
TY3YY жeндeмYн енYктYPYYге еб ел ге  тYзepY аныкталды;

2. Ж алпы  Билим бepYYДе математика бою нча даяр кейстердин ж октугуна байланыш туу 
мугалимдерге кейстерди ез алды нча иш теп чыгуу сунуш талды;

3. О куучуларда кейс тапш ы рм аларды  аткаруу аркылуу мамлекеттик Билим бepYY ж ана 
предметтик стандарттарда белгиленген кoмпeтeнттYYЛYктеpдYн, окуу наты йж алары ны н ка- 
лы птануусу эффeктивдYY иш ке аш ары  белгиленди.
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АНГЛИС ТИ Л И Н  ОКУТУУДА М У ГА Л И М Д И Н  К ЕП  М А Д А Н И Я ТЫ Н  
К А Л Ы П ТА Н Д Ы РУ У С У Н У Н  Н Е Г И ЗГ И  М А С Е Л ЕЛ Е РИ

Бул макала мугалимдин кептик маданиятын калыптандыруу учун эффективдуууюштуруучулук 
жана педагогикалык шарттарды иштеп чыгууга арналган. Изилдвв предмети катары жогорку окуу 
жайларында англис тилин уйрвнуу жараянында мугалимдин кептик маданиятын калыптандыруу. 
Изилдввнун негизги максаты - жогорку окуу жайынын билим беруу мейкиндигиндеги инсандын кеп
тик маданиятынын концепциясын ачып беруу. Мындан тышкары, суйлвв маданиятын калыптан
дыруу жараянында англис тилинин мумкунчулуктвру ачылды. Изилдвв болочоктогу педагогикалык 
багыттагы мугалимдин суйлвв маданиятынын тузуму аныкталган ыкмалар эц баалуу болуп саналат. 
Лингвистикалык ченемдик билимге квцул буруу керек, анткени алар ийгиликтуу баарлашууга негиз 
тузвт. Анткени кеп тилдин фонетикалык, морфологиялык, синтаксистик, лексикалык материалы- 
нын негизинде курулат. Макаланын актуалдуулугун изилдвв кврквм адабий тилде суйлвгвндврдун суй
лвв маданиятынын тврт туру бар экендигин кврсвтвт: элиталык, орто адабий, адабий оозеки жана 
тааныш оозеки.

Негизги свздвр: кептик маданият; мугалим; баарлашуу; англис тили; усулдар; баалоо;
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сурамжылоо.

О С Н О В Н Ы Е  ЗАДАЧИ Ф О РМ И РО В А Н И Я  Р Е Ч Е В О Й  К У Л ЬТУ РЫ  У Ч И Т Е Л Я  В
О Б У Ч Е Н И И  А Н ГЛ И Й С КО М У  Я ЗЫ К У

Данная работа посвящена разработке эффективных организационно-педагогических условий 
формирования речевой культуры учителя. Предметом исследования выступает формирование речевой 
культуры учителя в процессе изучения английского языка в вузе. Основная цель исследования раскры
тие понятия речевой культуры личности в образовательном пространстве высшего учебного заведе
ния. Кроме этого выявлены возможности английского языка в процессе формирования речевой куль
туры. Для исследования наиболее ценными являются те подходы, в которых определяется структура 
речевой культуры будущего учителя педагогического профиля. Следует акцентировать внимание на 
языковых нормативных знаниях, так как именно они создают базу для успешного общения. Речь стро
ится на основе фонетического, морфологического, синтаксического, лексического материала языка. В 
исследовании статьи показано, что существует четыре типа речевой культуры носителей литера
турного языка: элитарная, средне-литературная, литературно-разговорная и фамильярно-разговор
ная.

Ключевые слова: речевая культура; учитель; общение; английский язык; методы; оценивание; 
анкетирование.

TH E M AIN O B JE C T IV E S OF TH E T E A C H E R  SPEEC H  CULTURE FO R M A TIO N  IN
T E A C H IN G  TH E E N G L ISH  LANGUAGE

This article is devoted to the development o f effective organizational and pedagogical conditions for the 
formation o f the teacher’s speech culture. The subject o f  the research article is the formation o f a teacher’s 
speech culture in the process o f learning English at a university. The main goal o f  the research is to reveal the 
concept o f  a person’s speech culture in the educational space o f a higher educational institution. In addition, 
the possibilities o f  the English language in the process o f the formation o f speech culture have been revealed. 
For our research, the most valuable are those approaches in which the structure o f the speech culture o f a 
future teacher o f a pedagogical profile is determined. One should focus on linguistic normative knowledge, 
since it is they that create the basis fo r successful communication. Speech is built on the basis o f  phonetic, 
morphological, syntactic, lexical material o f the language. The study o f the article shows that there are four 
types o f speech culture o f native speakers o f the literary language: elite, average literary, literary colloquial 
and familiar colloquial.

Key words: speech culture, teacher, communication, English, methods, assessment, questioning.

А зы ркы  учурдун талабы на ылайы к Билим 6epYY чeйpecYндeгY мамлекеттер аралы к инте- 
грацияга анализ жYpгYЗceк коом эффeктивдYY карым-катыш  жYpгYЗYYre  жeндeмдYY адамдар- 
га муктаж  экендигин белгилебей кeтYYгe болбойт. Бул жерде азы ркы  коомдогу адамзаттын 
eHYryYHYH негизги доминанттарды н бири кеп маданияты ны н м аанисинин ecYШY болуп санал- 
ганды гы  жeнYндe кеп кы лууга MYMKYHЧYЛYK берет.

А нглис тили бою нча тилдик Билим педагогдун кеп маданиятын eHY^YPYY Y4YH зарыл. 
О ш ондуктан, “англис тили” сабагы  бою нча азыркы стандарттарда чет тилиндеги маданият чет 
тилдик Билим 6epYYHYH мазмуну катары баса белгиленет. Демек, “чет тилиндеги маданиятты 
баяндап бepYYЧY...бoлoчoк мугалим белек  м аданияттан e3Y Y4YH “ж ацы маани-мацы зды” ачып, 
аны e3YHe сицирип, “ж аратуучуга” айланыш ы керек” [1]. ЖОЖдордо англис тилинин окуп y^  
peHYYCY студенттердин ой жYГYpтYYCYн eзгepтYп, дYЙнeгe Болгон м амилесин калыптандырып, 
бYTYндeй социум тарабы нан да, анын ичинде келечектеги кесиптик иш мердиги тарабы нан да 
талап кы лы нган инсанды к ж ацы  сапаттарын eHYKTYpex Ушул багы ттан алып Караганда, чет 
тилдерин окуп YЙpeнYY -  математика, информатика сыяктуу илимдин негизин K e p c e ra e ^  сту
дент ЖОЖдо сабактан ты ш кары  туш  келген турмуш тун реалдуулугун белгилей турган чет 
тилдерин окуп YЙpeнYYHYн уникалдуулугун бeлгилeeгo болот.

Н егизги  когнитивдик ж eндeм  катары тeмeнкY  ж eндeм -ш ы ктаpды : объектиден окуп y^  
peHYY предметин бeлYп алуу; иш мердик максатын билYY; кою лган максатка жeтYY Y4YH ке- 
peKTYY караж аттарды, ыкмаларды, усулдарды тандай билYYлep кирет. О куп YЙpeнYлгeн ма- 
териалдарды  кайра иш теп чыгуу, кайра топтоштуруу, e3YHYH бYTYндeй иш мердигин, айрым
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аракеттерин пландаштырып, уюштуруу 03yh-03yh K030M0ЛД00HY ЖY30Г0 ашыруусу да каралат. 
Билим алып, аны системалаштыруу, 03yhyh акыл ишмердигин уюштуруу, баалоо багытын- 
дагы пикирин билдиpYY, 03yhyh катачылыктарын таап, оцдоо, жыйынтык чыгарып, факты- 
ларды, кубулуштарды карама-каршы коюп салыштырып К0р0 билYY. А л эми мурда белгилYY 
болгондор менен жацыларды салыштыруу, логикалык ой жYГYpтYY, системалаштыруу жана 
классификациялоону карайбыз. Жетишкен натыйжаларга сынчыл ойлом, ой жYГYpтYY ыкмала- 
ры (индукция, дедукция), 03д0штYpг0н тилдерди пайдалануу жолдору, 03 алдынча алар менен 
иш алып баруу, 03 оюн С03 менен жеткиpYY ж 0нд0мд0pYн кошууга болот.

Мугалимдин кеп маданияты -  бул к0п аспектилик татаал к0pYHYш болгондуктан, ага к0п 
тYPДYY аныктамалар берилет. Ошондуктан, кеп жана анын ишмердигинин 03 ара чиеленишкен 
байланышын диалектикалык бирдик катары анализдеп чыгарылат.

“Кеп” термини эки мааниде пайдаланылат. Биринчиден, кепти адам ишмердигинин ком- 
муникативдик тYPYHYн бири катары, башкача айтканда, тилдин башка адамдар менен пикир 
алышуу Y4YH пайдаланылышы катары аташат. Бул багыттан алып Караганда кеп -  бул yh фор- 
масында, же жазма аркылуу чагылдырылган конкреттуу ишмердик. Экинчиден, ишмердиктин 
натыйжасы -  текст (макала, доклад, диалог ж.б.у.с.) деп аталат.

Кепке жана ишмердикке байланышкан к0пт0Г0н пикирлер бар. Мисалы, Л. И. Смирнова 
айтылган C03ДYH жарылышы максат болуп эсептелгенде гана кепти жеке ишмердик катары 
кароого боло тургандыгын белгилейт [2].

“Кеп ишмердиги” категориясы, белгиленген окумуштуунун К03 карашы боюнча, ар кан- 
дай ишмердик мотивация, максат, аткаруу компоненттеринин тY3YЛYШY менен шартталат. 
Ошондуктан, алардын ар бири мотив жана пландоо менен башталып, натыйжа аркылуу бYтк0н 
бирдигин К0рс0т0т. А нын ортосунда бул ийгиликке жeтYYГ0 багытталган аракеттин, операци- 
ялардын динамикалуу системасы жатат. К 0п учурда кеп ишмердиги акт менен кесилишкен 
ишмердикти К0рс0тп0й, кандайдыр бир башка ишмердиктин (к0п учурда коммуникативдик) 
уюштурулган системанын аныкталган тYPYH0 кошулат.

О. Я. Гойхман “кепти” “ишмердик” катары карап, кеп ишмердигин этаптарга классифи
кациялоону сунуш кылат [3]. А л 03yhyh тYШYHYГYH0 ылайык, кеп ишмердигин пландоо, ЖY30- 
г0 ашыруу, к030М0лд00 ар бир кеп аракетинде 03-03YH40 аткарылат деп эсептейт.

А. А. Леонтьев, П. Е. Жедек, А. Ю. Купалов, М. С. Соловейчик, О. Я. Гойхмандын К03 
карашын колдошуп, кеп ишмердигинин структуралары адам тарабынан топтолгон кеп тажы- 
рыйбасына К03 каранды болбойт деген жыйынтыкка келишет. Демек, кенже класстын окуу- 
чусубу же чоц адамдын кеби Ж0HYHД0 айтабызбы, ага ылайык келген ж0нд0м, чеберчиликтер 
курактык 03Г0Ч0ЛYKK0 К03 каранды болбойт деп айтууга болот [5].

О. Я. Гойхмандын ар кандай кептик аракеттердин келип чыккан учуру кеп кырдаалы 
болуп саналат. ’Ъашкача айтканда, келип чыккан мындай шарт адамды кеп аракетине шыктан- 
дырат (мисалы, баяндоо)” -  деген К03 карашын колдойбуз [3]. Кеп кырдаалынын мисалы ката
ры суроого бериле турган жооптун зарылдыгын, аткарылган иштер Ж0HYHД0 доклад жасоону, 
коллегалар менен ацгeмeлeшYYHY ж.б.у.с. караганга болот. Кеп кырдаалы айрым учурда кептик 
аракеттин ж уз0Г0 ашырылышына жеткирген баяндоо мотивдерин жаратат.

Баяндоого даярдануу учурунда мотивдерди, суроо-талаптарды, максаттарды акыл-эске 
сицирип, мурдагы тажырыйбалардын негизинде, учурдагы шартты эске алып, баяндоонун 
ЖY30Г0 ашырыла турган натыйжаларын Болжолдоо жYP0т. Адамдын 0hykk0h кептик мамилеси, 
кепке Болгон ыкчам реакциясы, мындай даярдыктагы чечимдин кабыл алынышы акыл-эс дец- 
гээлинде ыкчам ылдамдыкта жYP0т. Баардык чечимдер баяндоонун ички планынын тY3YЛYШY 
менен жыйынтыкталат. А л жалпыланган же кoнкpeттYY баскычтарда болушу mymkyh. Кеп 
аракетинин ийгилиги тилдик Билимдин активдYYЛYГYH0, адамдагы кептик Ж0HД0MДYH, че- 
берчиликтин калыптанган децгээлине К03 каранды болот. Андан кийинки баяндоону струк- 
туралаштыруудагы c03Д0pдYн тандалышы, алардын жайгашуусундагы кepeктYY ырааттуулук, 
грамматикалык жасалга -  мунун баары ички планда жYP0т. А нын сырткы кепке 0TYШY yh та- 
лаасы же баяндоонун графикалык жасалгасы аркылуу аткарылат. Ушул этап баяндоонун оц же 
терс натыйжасын аныктайт. Эгерде, ички кептин сырткы кепке 0TYШY кандайдыр бир себеп-
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тер менен бузулса, демек, ал сырткы кепте начар жасалгаланган. Андай кеп айлана-чейреге 
жсткиликсиз, байланышсыз, TYШYHYY Y4YH татаал болуп калат. Кептик аракеттин натыйжасы 
тууралуу анын кабыл алынышы, ага карата Болгон реакция, башкача айтканда, кайтарым бай- 
ланышы боюнча талдашат.

Маалыматтарды колдонуу механизми айтуу жана жазуу учуруна, ал эми декодирлее угуу, 
окуу учуруна таасир берет. CYЙлее, угуу учурунда адам акустикалык сигналдар, ал эми жазуу, 
окуу учурунда графикалык белгилер менен иштейт. Мына ошого ылайык, В. И. Курбатов ком- 
муникативдик техникалар аркылуу жетишкен гуманитардык кез караштын кесиптик портретин 
тYЗген мYнездемелеpдYн катарын белYп караган [6]. Бул мYнездемелеpдY ал коммуникатив- 
дик профессиограмма деп атаган. Ага ылайык адис теория жана практика чейpеcYнде: кептик 
этикетти пайдалана билиши керек; иштиктYY карым-катыштын максатын, тапшырмаларын 
тYЗYYге жендемдYY болушу шарт катары белгилейт. Пикир алышуунун уюштуруп, башкаруу 
чеберчилигине жетиши зарыл, пикир алышуунун предметин анализдей билиши керек. Суроо 
берип, ага конкре'шуу жооп берилиши ачык айкын кеpcетYЛYп, иштиктYY карым-катыштын 
жол-жобосуна, чеберчилигине ээ болуп, анын тактикасын, стартегиясын так билиши абзел, 
енектеш  менен ацгeмeлeшYY, иштиктYY карым-катыш жYpгYЗYYге жендемдYY болушу шарт.

Н. К. Гарбовский кесиптик ишмердик процессинде аткарылган кесиптик коммуника- 
цияны тилдик коммуникация катары аныктайт. Мындай аныктаманы кесиптик ишмердик- 
тин жYPYШYндегY ар кандай тилдик карым-катышты кесиптик кеп катары аныкталышы деп 
тYШYHYYге болот. Н. К. Гарбовский кесиптик кепке карата мындай концептуалдык мамиле- 
ни иштеп чыгууда аны стилистиканын функционалдык объектиси катары караган. Кесиптик 
коммуникация менен кесиптик кеп ишмердигин байланыштырып, бул окумуштуу кесиптик 
кептин жанрларын белYштYPYп, кесиптик кепти функционалдык-стилистикалык категория ка
тары чечмелейт [7].

Кесиптик кепке карата мындай мамиле -  атайын кесиптик лексикадан айырмаланган 
кесиптик кеп женYндегY салттык тYШYHYктен келип чыккан. Стилистика, социолингвистика 
маселелери менен алектенген окумуштуулар (Б. Н. Головин, Р  Ю. Кобрин, С. И. Львова) ке
сиптик ишмердикте аткарылган тилдик коммуникациялардын езгечелYГY тepмин-cездеpдYн 
пайдаланылышынан турат деп эсептеш ет [8]. Бул кесиптик кепке карата тар ч е й р е д е ^  тилдик 
карым-катыштын катарында, бирок кецири тараган мамиле болуп саналат.

Кесиптик кеп атайын максат Y4YH кесиптин этикалык маселелери женYндегY илим ката
ры кесиптик жаргондордун, диалектилердин енYГYY аспектисиндеги деонтологиянын чегинен 
тышкары чет тилдеги кесиптик карым-катышка багытталган окууда да окуп YЙpенYлет деген 
Е. В. Харченконун позициясын колдойбуз.

Себеби, ал ишкер енектештеpдYн ортосундагы маданияттар аралык эффeктивдYY ком
муникация Y4YH, ошондой эле кесиптик чейpедегY инсандар аралык пикир алышуу да бир 
эле мекеменин TYPДYY чейpеcYнде, ошондой эле ар башка ишканалардын ортосундагы ез ара 
кызматташуу адистердин ортосундагы кызматташуу, адистен тышкаркы кызматташуу катары 
белYнет [9].

Илимий макалада мугалимдин кеп маданиятынын енYГYШY женYнде кеп жYpгендYктен, 
“Болочок мугалимдин кеп маданиятынын калыптандырылышы” TYШYHYГYHYH аныкталышына 
атайын токтолуп етYШYбYЗ шарт.

П сихология илиминде калыптандыруу теменкYдей Y4 мацызда каралган методологиялык 
принцип катары аныкталат: калыптандыруу -  бул турмуштук башка процесстердин катарында 
объектилик факт, реалдуу процесс; бул багыттан алып Караганда, oбъeктивдYY реалдуулуктун 
сапаттык езгеpYШYHYн табигый процесси катары пайда болот; калыптандыруу -  бул объектив- 
дик, анын ичинде адамдык реалдуулуктун кептеген кубулуштарын TYШYHДYPYY принциби; ка
лыптандыруу категориясы адам дYЙнеcYнде болуп еткен кардиналдык жылыштарды TYШYH- 
ДYPYY максатында пайдаланылат [10].

“Калыптандыруу” категориясынын дал ушул Yчилтик интерпретациясы “Болочок му
галимдин кеп маданиятын калыптандыруу” TYШYHYГYH аныктоо учурунда эске алынышы 
керек. Бул Болочок мугалимдин кеп маданиятын енYктYPYYДе -  анын кызыккан чейpеcYн,
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ж ендем -ш ы гы н аныктап, аны кталган багы ттарды  андан нары 0HYKTYPYn, теpевдетYY програм- 
масы н белгилеп, ал адиске кызыккан кесиптин реалдуу мацызын, адиске коюла турган талап- 
тары н ачып кеpcетYY зары лды гы  бар экендигин бы ш ы ктаганга MYMKYHЧYЛYK берет. Биздин 
изилдеебYЗДYн ш артына ылайык, мунун баарды гы н англис тили сабагы ны н алкагы нда жYзеге 
аш ы рууга болот.

А нглис тили бою нча сабакта инсандар аралы к кесиптик ж андуу пикир алыш уудан тыш - 
кары: тренингдерге, проф ориентациялы к иш терге: викториналарда, конкурстарда, олимпи- 
адаларда, коомдук пайдалуу иш тердин тYpлеpYнде, студенттик кружокторго катышуу, фа- 
культативдерге катышуу, мектеп практикасы нан етYY -  булардын баарды гы  мугалимдин кеп 
м аданияты ны н енYГYШYне еб ел ге  болот.

А дабияттарга жYpгYЗYЛген анализ адабий тилди алып жYPYYЧYлеpДYн терт  типтеги: эли- 
тардык, орток адабий, а д а б и й ^ й л е ш м е , фамильяpдык-CYЙлешме кеп маданияты  бар экенди
гин керсетту.

Элитарды к -  тилдин баардык мYмкYнчYЛYктеpYне, аны чыгармачылык менен эркин пай- 
далана билYYге ээ болуш ун керсеткен  эталондук кеп маданияты.

О рток адабий кеп маданияты  нормалардын толук сакталбаганды гы , кептеги китептик же 
CYЙлешме cездеpYHYн ж ы ш ты гы  менен мYнезделет.

БилимдYY ж арандарды н кепчYЛYГY - кеп м аданияты н алып ЖYPYYЧY болуп саналат; анын 
айры м заманбап маалы мат караж аттары на, керкем  чы гармаларга тарты лы ш ы  -  кеп мадания
ты ны н кенен ж айы лы ш ы на жол ачат.

Aдабий-CYЙлешме, фамильяpдык-CYЙлешме типтери -  CYЙлешме стилине ээ Болгон 
учурда гана коммуниканттардын баш ы н бириктирет. Фамильяpдык-CYЙлешменYн ж алпы  сти- 
листикасы ны н темендYГY, cездеpYHYн оройлугу маанисиз кепке ж акы ндаты п барат. М ы нда 
ацгемелешYYДегY тарапты н курак жаш ына, тааны ш ты к децгээлине карабай, “сен кайры луусу” 
пайдаланылат.

Б ирок мы ндай пикир алыш уу CYЙлеечY тарапты  максатына жеткирип, ацгемелеш кен 
тарап менен тец  салмактуу карым-катыш ты сактап кала турган, баш кача айтканда, аны ме
нен нормалдуу мамиледе калууга MYMKYH Болгон эффективдYY пикир алыш уу болуп саналат. 
Ошон Y4YH, айрым социалды к топтордо палит сездер менен, бийик тондо, тилдик нормаларды 
сактабай, чектелген cездYк караж аттар менен ж.б.у.с. CYЙлешYY ацгемелешYYге катыш кан та- 
раптарды  бири-бирин ж акш ы  тYШYне 6^ YYre  жол ачат.

И зилдеенY н жYPYШYнде сурамжылоого катыш кан студенттердин ичинен 16,5% 03yhyh 
кYнделYк кебинде орой cездеpдY YЗГYЛTYKCYЗ колдонушат. А йры м учурларда мы ндай лексика- 
ны колдонгондордун саны  сурамж ылоого катыш кандардын 24,1% дык кеpcеткY чке чейин же- 
тет. М ы ндан тыш кары, ж аш тарды н кез караш ы бою нча, орой cездеpдY ез кебинде пайдалануу 
аны эмоционалдуулукка, ж андуулукка ж еткирип (сурамж ы лоого катыш кандардын 32,6% ы 
ошондой деп эсептейт), адамдардын аны ж акш ы  тYШYHYШYне жол ачылат (28,3% ы уш ундай 
кез карашта).

О ш ентип, анализ ЖYPГYЗYYHYH алкагы нда изилденген, жогоруда белгиленген мамиле- 
лер Филологиялык кез караш тын чегинде каралат. Бирок кеп м аданияты ны н кубулушу маа- 
ни-мацы зды н езегY катары эмес, адамды н енYГYYCYн, ац-сезим дин ички байлы гы н мYнездеген 
рухий м аданиятты н бир белYГY болуп эсептелет. Ошого байланыштуу, биз элдин эне тилине, 
анын нормалары на, образдары на Болгон мамилеси, кYнделYк карым-катыш  процессиндеги ба- 
алуулуктар системасы  катары аны ктай турган социомаданий аспектеги кеpYHYш катары изил- 
дениш и керек деп ойлойбуз.
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Ж ы йы нты ктар:
1. М акалада изи лдееге алынган маселе бою нча илимий педагогикалык адабияттарды  

иликтегенде, кептик м аданиятты н аны ктамалары  такталды. Ошол эле учурда, чет тилдерди 
енYктYPYY процессинде мугалимдердин кеп м аданияты н калыптандыруу ецYTYнде азы ры нча 
жетиштYY кенул бурулбай келе ж аткандыгы белгилYY болду;

2. И ликтеелеpдY н негизинде педагогикалык жогорку ж айларда мугалимдердин кеп мада-
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ниятын калы птанды руунун учурдагы  абалы  теориялы к жактан талдоого алынды. М угалимдин 
кептик маданияты  TYШYHYГYHYH мазмуну илимий ж актан такталды;

3. Ж ацы  маалы матты к -  коммуникативдик технологияларды  колдонуп, мугалимдердин 
кептик маданияты н калыптандырууда атайын сайттарды  ачуу ж ана аларга педагогдордун 
укуктук кептерге тиешелYY Болгон материалдарды  ж айгаш ты ры п туруусу м акалада сунуш  ка
тары  белгиленди.
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Ч Е Т  ТИ Л Д ЕРД И  ОКУТУУДА С О Ц И А Л Д Ы К  Л И Н Г В И С Т И К А Н Ы Н  РО Л У

MsrndeeHYH предметы студенттер, окуучулар жана окуу процессинин объектилери болуп сана- 
лат. Бул изилдввнYн максаты социалдык лингвистиканын окуу процессиндеги ролун жана ар кандай 
чечим кабыл алуу процесстерине тийгизген таасирин кврсвтуу. ИзилдввнYн методу -  бул окутуунун 
ар кандай ыкмаларын жана алардын натыйжаларын салыштырып талдоо. Чет тилдерди окутуу ар 
тYрдYY кадрларды даярдоодо абдан маанилуу миссия болуп саналат. Чет тилдерди окутуу процес- 
синде мугалим дагы жацы нерселерди уйрвнвт. Бул таптакыр жацы нерсе, же квптвн бери унуту- 
луп калган эски болушу мYмкYн. Окуу процессинде майда деталдар же майда-барат нерселер болушу 
мYмкYн эмес, анткени бир да кичинекей болт же гайка болбосо, эц кымбат швейцариялык сааттар да 
бир калыпта, тегиз иштебейт. Окутууну сабаттуу жана жоопкерчиликтуу ЖYргYЗYY YЧYн мугалим 
теманын ар бир бвлYгYн жана окуу процессинде пайда болгон тез-тез нюанстарды эстен чыгарбашы 
керек. Ар бир мугалимдин вЗYHYн окутуу стили бар жана бул компонентте мугалим YЧYн эц маанилуу 
жардамчы тил илиминин социолингвистика деп аталган тармагы болуп саналат.

Негизги свздвр: лингвистика; социолингвистика; лингвистика; катмарлар; тил коомчулугу; ди
глоссия; жолго салуучу; психолингвистика; соттук лингвистика

РО Л Ь С О Ц И А Л Ь Н О Й  Л И Н Г В И С Т И К И  В О Б У Ч Е Н И И  И Н О СТРА Н Н Ы Х
Я ЗЫ К О В

Предметом исследования являются студенты, ученики и те кто являются объектами в про
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