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Foreign Language Education 

 

 

Kazakh transcript: 

 

Қазақстанда шет тілін оқытуы туралы əңгіме айтып берейін. Ағылшын, француз, 

неміс тілі шет тілі болып саналады. Осы үш тіл шет тілдері деп мектептерде, не 

болмаса, жоғары білім оқу жерлерде беріледі. Қазырғы уақытта шет тілдерден ең 

көп оқытылатын ағылшын, екінші орында неміс тілі. Ағылшын тілінін балаларға 

мектепте төртінші сыныптан, егер ол специализированный мектеп болса, бірінші 

сыныптан бастап оқытады. Бізде шет тілді бұрын Ресейдің кітабі бойынша 

оқытатын. Қазір Қазақстанның өзінің кітаптары бар. Сол кітаптары бойынша 

оқытады. Кейбір мектептерде Ресей кітаптары бойынша оқытады. Шет тілі 

мектепте аптасына төрт сағат, төрт сағаттан көп беріледі. Ал үлкен сыныптарда 

шет тілге арналған сағаттар азарады. Бізде сөйлеу практикасы аз. «Неге?», десеңіз, 

бізде ағылшын тілде сөйлейтін адамдар тұрмайды. Біз сөйлейтін тілдер: қазақ тілі 

жəне орыс тілі. Сол үшін оқу менен жазу аспектісі, сөйлеу аспектысынан қарағанда 

жақсы беріледі. Мектепте балалар басында жай сөйлемдерден, жай сөздерден 

бастайды. Ең бірінші алфавитты оқиды, қысқа өлеңдер жаттайды. Сүйтіп 

ақырындап білімді жинай бастайды. Бірақ мектептерде ағылшын тілі, көбінесе, 

жақсы берілмейді. Көбінесе, балалар мектеп бітірген кезде ағылшынша 

оқиялмайды, дұрыстап сөйлей алмайды. Ал егер шет тілді жақсы білгініз келсе, 

онда специализированный мектепке барып оқу керек. Онда сағаттың саны да көп 

жəне шет тілі жақсы беріледі. Ал егер мектепті бітіргеннен кейін ары қарай сіз шет 

тілді өзіңіздің маманыныз ғылып таңдасаңыз, oнда шет тілі факультетіне оқуға 

түсуге болады. Шет тілі факультетінде шет тілді өте жақсы оқытады. Бұрынғы 

уақытта біз бес жыл оқығанбыз. Қазырғы уақытта студенттер төрт жыл оқиды. 

Содан кейін магистратура, не болмаса аспирантура ретінде ары қарай оқуын 

жалғастырады. Бірінші курстан бастап бесінші курсқа дейін бірінші шет тілді 

оқытады. Мысалы, бірінші шет тілі ағылшын болса, біріншіден бесіншіге дейін бес 

жыл оқисыз. Ал үшінші курстан бастап екінші шет тіліді қоса оқыту бастайды. 

Мысалы, бізде екінші шет тілі – неміс тілі болды. Бірінші шет тілі болғаннан кейін 

ағылшын тілін бізге көбірек үйретті жəне оның оқыту техникасы да мықты болды. 

 

 

English translation: 

 

I want to tell you how English is taught in Kazakhstan. English, French and German are 

the foreign languages. In the universities, these three languages are offered in the foreign 

languages department. Nowadays, English is the most commonly taught foreign language 

and in the second place is German. In the schools, English is taught starting in the fourth 

grade, but in the specialized schools it starts from first grade. In the past we were taught 

foreign language through Russian textbooks. Nowadays, Kazakhstan has its own 

textbooks. English is taught according to these textbooks. In some schools, English is still 

taught with Russian books. In the schools, the foreign language is taught for at least four 



or more hours (per week). During the senior year of high school, the hours for English are 

reduced. We have a little speaking practice because native English speakers don’t live in 

Kazakhstan. Our spoken languages are Kazakh and Russian. That’s why reading and 

writing aspects (of English) are taught better than speaking aspects. At school students 

start with basic sentences and words. First, they read the alphabet and learn short songs. 

So, they begin to collect knowledge. But in schools, generally, English teachers are not 

good. Most students graduating from school cannot read and speak English well. If you 

want to know English very well you should go to a specialized school. They (the 

specialized schools) schedule more hours (to teach English) and teach English well. If 

after finishing school you will choose foreign language as your profession, you can apply 

to the English language department. English is taught very well in the foreign languages 

department. In the past we attended (university) for five years. Nowadays students study 

for four years. Then they continue on with their education in magistracy or in post-

graduate study. English is taught from the first to the fifth year of higher education. For 

example, if your first (foreign) language is English, you will learn it from the first to the 

fifth year. In the third year you start to study the second language. For example, we 

studied German as a second foreign language. Because English was our first (foreign) 

language, we have been studying it more and the teaching methodology was excellent. 
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