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Үш тұғырлы тіл- заман талабы
Қазіргі заманда ағылшын тілі - халықаралық бизнес, қазіргі ғылым мен
технологиялар тілі мәртебесіне ие болды. Ағылшын тілі – дүние жүзіне ең кең
таралған халықаралық тіл. Әлемдегі ең көп тараған, әрі қытай тілінен кейінгі халық
саны бойынша ең көп пайдаланатын тіл. Ағылшын тілі-бүгінде халықаралық
қатынастың, ғылым мен техниканың, экономиканың сонымен қатар бизнес пен
журналистиканың барлық салаларында кеңінен қолданылып келе жатқан тілдердің
қатарына жатады. Ағылшын тілі – бүгінгі заманымыздың кілті, ақпараттық
технологияның, компьютер технологиясының кілті деуге болады.
Дамыған өркениетті 30 елдің қатарына қосылу мақсатында жүргізіліп отырған
«Үштұғырлы тіл» саясаты елдің ертеңі үшін керек нәрсе. Бұның мақсаты-көп ұлтты
елімізде ұлтаралық татулықты сақтау, ұлттық-мемлекеттік біртұтастықты
қалыптастыру, қазақстандық патриотизмді негіз ете отырып, ұлттың бәсекеге
қабілеттілігін арттыру болып табылады. Қай заманда болсын, бірнеше тілді
меңгерген мемлекеттер мен халықтар өзінің коммуникациялық және интеграциялық
қабілетін кеңейтіп отырған. Бүгінгі таңда Қазақстан үшін үштұғырлы тіл-елдің
бәсекеге қабілеттілікке ұмтылуының бірінші баспалдағы. Қазіргі заман талабына сай
үш тұғырлы тіл саясатын бәріміз де қолдаймыз. Бүгінгі күні біз «өзге тілдің бәрін
біл, өз тіліңді құрметте» деген халық даналығын ойымыздан шығармағанымыз жөн.
«Әлемде Қазақстан халқы үш тілді білетін, жоғары білімді ел ретінде танылуы
керек. Бұл: қазақ тілі – мемлекеттік тіл, орыс тілі – ұлтаралық тіл, қатынас тілі және
ағылшын тілі – жаһандық экономикамен сәтті ықпалдасудың тілі», - десе
елбасымыз, соның ішінде «Қазақ тілі үш тілдің біреуі болып қалмайды. Үш тілдің
біріншісі, негізгісі, бастысы, маңыздысы бола береді» деп атап айтқан еді. Ал, үш
тілді білу бүгінгі күннің басты талабына айналып отыр. Әлемнің алпауып
мемлекеттері көп тілді, әсіресе халықаралық тілдерді меңгеруді маңызды деп
санайды. Сондықтан да біз де өз халқымыздың, еліміздің қарыштап дамып,
өркениетті, дамыған елдер қатарынан қалмау үшін көп тілді меңгеруіміз қажет. Бұл
заман талабынан туындап отырған қажеттілік. Өйткені, бірнеше тілде еркін
сөйлейтін, жаза білетін маман ғана бәсекеге қабілетті тұлғаға айналатыны сөзсіз.
Елбасымыз Н.Назарбаев білім және ғылым министрлігі мен мәдениет және спорт
министрлігіне бірлесіп «Үш тілде білім беруді дамыту жол картасын» дайындауды

тапсырған еді. Онда мемлекет басшысы «үш тілді білу ойдан шығарылған дүние
емес, бұл қажеттілік» - деген болатын. Бүгінгі таңда Қазақстан үшін үштұғырлы тіл
– елдің бәсекеге қабілеттілікке ұмтылуда бірінші баспалдағы. Өйткені, бірнеше
тілде еркін сөйлей де, жаза да білетін қазақстандықтар өз елінде де, шетелдерде де
бәсекеге қабілетті тұлғаға айналады. “Үштұғырлы тіл” идеясының үшінші құрамдас
бөлігі – ағылшын тілін үйрену. Жасыратыны жоқ, бүгінгі таңда ағылшын тілін
меңгеру дегеніміз – ғаламдық ақпараттар мен инновациялардың ағынына ілесу
деген сөз. Қазақстандықтардың ағылшын және басқа да шет тілдерін оқып-үйренуге
жәрдемдесу үшін мектептерде колледждер мен жоғары оқу орындарында шет
тілінің болашақ оқытушыларын оқыту жүйесі мен процесіне қойылатын талаптарды
күшейту керек. Бүгінде еліміз жаңа ғасырдың табалдырығын абыройлы
көрсеткіштермен аттап, дамыған елу еолдің қатарына қосылуға бет бұрғандықтан,
еліміздің білім беру жүйесі де әлемдік білім талаптарына сәйкес болуы тиіс.Қорыта
айтқанда ағылшын тілі арқылы ғылымды, жаңа технологияларды, әлемде болып
жатқан барлық жаңалықтарды біліп,уйрене аламыз. Қай кезеңде болмасын, көп тілді
меңгерген халықтар мен ұлттар алдыңғы қатарлы елдің қатарына кіріп, өзінің
коммуникациялық және интеграциялық қабілетін кеңейтіп отырғаны тарихтан
белгілі.
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