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7 Quran-kareem. Qazaqcha magynasy jane tusisinigi / audargan X. Altai [The Kazakh meaning
and notion / translated by H.Altay]. (Eki haramnyn kyzmetkeri Fahd patshanyn Quran sharif
basym kombinaty, hijri 1412, miladi 1991, 665 p.). [In Kazakh]
8 Kara olen / kurastyrg. O. Askar [Black verse / compiled by O. Askar]. (Zhalyn, Almaty, 1997,
640 p.). [In Kazakh]
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ҒТАМР 17.71.07
Р.Ф. Жусупова1, А.Е. Ниязова2, Б.С. Абдуова3

Л.Н. Гумилев ат. Еуразия ұлттық университеті, Астана, Қазақстан
(E-mail: 1rozazhusupova@rambler.ru, 2naigul73@mail.ru, 3bayan1968@mail.ru)

Кәсіби бағдарлы тілдік тұлғаны қалыптастырудың мультилингвалды сипаты
Аңдатпа. Қазіргі білім беру жүйесінде заман талаптарына, озық парадигма өлшемдеріне
жауап бере алатын жаңа теориялық үрдістерді жасау қажеттілігі анық байқалып отыр. Кәсіби тілдік
құзіреттілікке лайықты болашақ мамандарды дайындау саласында көптілділік білім принциптерін
қолдану жолдарын дамыту және жетілдіру аса маңызды мәселеге айналып отыр. Осы мақсатқа орай
жаңа типтегі кәсіби тілдік тұлғаны лингвоәдістемелік моделдеу үлгісін жоғары оқу орындарында
енгізу күн тәртібінен орын алуда. Студенттердің этникалық өзіндік идентификациясын бұзбай бір
тілдік кодтан екіншіге тез өтудегі ана тілінде, орыс (қазақ) тілдерінде және ағылшын тілінде тілдік
және сөйлеу жетістіктерін есепке алу басқа тілдік лингвомәдениетті кәсіби деңгейде меңгерген
тілдік тұлға қалыптастыруға жеткізеді.
Түйін сөздер: тілдік тұлға, көптілді білім беру, лингвоәдістемелік моделдеу, тілдік код, кәсіби бағдарлы тұлға.
DOI: https://doi.org/10.32523/2616-678X-2018-125-4-86-93

Кіріспе. Қазақстанның оқу дискурсы полилингвоменталдық кеңістігінде жаңа типтегі
кәсіби тілдік тұлғаның қалыптасуы үш тілділік жағдайында қазіргі заманғы бәсекелестікке
қауқарлы маманды дайындаудағы тіл саясатының нәтижесі ретіндегі обьективті процесс
болып табылады. Қазіргі заманғы білім парадигмасының талаптарына жауап бере алатын
жаңа теориялық үрдістерді жасау қажеттілігі туындайды. Кәсіби құзіреттілікке болашақ
мамандарды дайындау саласында көптілділік білім принциптерін қолдану жолдарын дамыту және жетілдіру керек, оларда мәдени құзіреттіліктің қалыптасуына қол жеткізу қажет.
Жаңа типтегі кәсіби тілдік тұлғаны лингвоәдістемелік моделдеу студенттердің этникалық
86

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің ХАБАРШЫСЫ. ФИЛОЛОГИЯ сериясы BULLETIN of the L.N. Gumilyov Eurasian National University. PHILOLOGY Series

№4 (125)/2018

өзіндік идентификациясын бұзбай бір тілдік кодтан екіншіге тез өтудегі ана тілінде, орыс
(қазақ) және ағылшын тілдерінде жазба және сөйлеу жетістіктерін есепке алуды білдіреді.
Басқа тілдік лингвомәдениетті кәсіби деңгейде меңгерген тілдік тұлға болып табылады.
Нақты жағдай маманға қажеттілік пен олардың кәсіби-бағдарланған мәдениаралық
ынтымақтастыққа дайындық деңгейінің арасындағы сәйкессіздікті көрсетеп отырғанын
айта кету керек. Кәсіби тілдік мультилингвалдық тұлғаға қызығушылық халықаралық, этникааралық, тұлғааралық, тіларалық байланыстардың қазіргі заманғы әлеуметтік жағдайдың кеңеюімен және мәдениаралық коммуникациялардың теориясы мен практикасын жасау, кәсіби тілдік тұлға құзіреттілігінің деңгейі мен компоненттері туралы лингвистикалық
көрсетілім жүйесін құру қажеттілігімен талап етіледі. Қазіргі кезде еңбек нарығында тек
өнімді жұмыс істейтін, өзін және өзінің жетістіктерін дұрыс бағалай алатын жоғары оқу
орындарының түлектері ғана емес, сонымен бірге көптілділік құзыреттілік жағдайында
тиімді қарым-қатынас орната алатындар да сұранысқа ие, дегенмен жоғары оқу орындарында бұл талап деңгейінен шығатын психологиялық-педагогикалық және әдістемелік
тұжырымдар жоқ. Білім жүйесінің алдында осы күрделі нақты жағдайға бейімделу мен
білім алушының сұранысын ескере отырып, олардың әлеуметтік, мәдени және саяси талаптармен сәйкестігін қолдау арқылы сапалы біліммен қамтамасыз ету мақсаты тұр.
Осыған байланысты алға қойған мақсатқа жету үшін біз осы мақаламызда жоғары
мектептегі білім беру жүйесінің интеграциясы аясында бірыңғай тілдік кеңістікке кешенді
сараптама жасауды көздейміз.
Зерттеудің ғылыми проблемаларының өзектілігі, біріншіден, жиі өзгеріп тұратын еңбек нарығының кәсіби қызметінің әр түрлі салалары үшін көптілді мамандарға
бағытталған қоғамның әлеуметтік қажеттіліктеріне негізделген. Екіншіден, ҚР білім жүйесін жаңғырту жағдайында қолданылатын әдістемелерді теориялық негіздеу мен практикалық түрде қолдану проблемасы өзекті болып табылады. Үшіншіден, білім сапасын бағалау
критерийлері мен оқуға пәнаралық қадамды анықтау үшін кәсіби тілдік компетенциялардың қалыптасқандығы критерийлерін табу. Төртіншіден, бұл тілдік емес мамандықтарға
көптілді оқытуға біртұтас концепцияның жоқтығына байланысты, бұл көптілдіктің жоғары
мектептегі педагогика мен тілдерді оқытудың әдістерінің дидактикалық негіздерін, лингвистика, психология, әлеуеттік лингвистика салаларындағы қазіргі заманғы зерттеулердің
нәтижелерін іске асырады.
  Зерттеу әдістері. Зерттеу барысында жалпы ғылыми, лингвистикалық және лингводидактикалық әдістер қолданылады:
• фактілерді іріктеудегі бақылау әдісі, зерттелетін нысанға тән белгілерді қалыптастыру, кәсіби көптілділікке бағытталған кеңістіктегі түрлі тілдік жағдаяттар мен тенденциялардың
дамуын сипаттау.
• көплингвалды материалдар негізіндегі кәсіби, жас ерекшеліктері, жыныстық, әлеуметтік-топтық, білім сипаттамалары бойынша әлеуметтік-дифференциялды сараптама әдісі.
• сыни тұрғыдағы дискурс-анализ жүйелілік әдістемесі мен кәсіби тұлғалық-уәждемелік,
нақты еңбек қажеттілігі арасындағы байланыстарды қалыптастыру бағытын көздейді.
Шетелдік әдіскерлер еңбектерін зерттеу. Кәсіби бағытталған әдістемелік оқыту базасы Еуропада танымал әдіскерлер Т. Хэткинсон, А. Вотерс, Х. Баскуртмен, Дадли-Эванс,
С. Джон зерттеулерінің нәтижесінде жүйеленген. Дадли-Эванс және С. Джон арнайы мақсатқа бағытталған ағылшын тілі білім алушының орталықтандырылған оқытылуы мен
олардың ерекше лингвистикалық және лингвистикалық емес қажеттілігін ескере отырып
жүзеге асуы тиіс деп атап өткен [1, 22-25].
Шетелдік әдіскерлер кәсіби-бағытталған оқыту дегенді қажеттілікті ескеріп, студенттің болашақ кәсібіне немесе мамандығына қажетті шетел тілін оқудағы ерекше мұқтаждығын қанағаттандыру деп санайды [2], [3]. Бұл кәсіби шетел тілін білім алушының жеке
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тұлғалық сапасын дамытумен байланыстара отырып меңгерту, сол тілде сөйлейтін мемлекеттің мәдениетін білу және кәсіби, лингвистикалық білімдерге негізделген арнайы дағдыларды игеру деген сөз.
Шетел тілін кәсіби-бағытталған оқыту теориясын жасауда П.И. Образцов және
О.Ю. Ивановалар айтарлықтай үлес қосты. Олар тілдік емес жоғары оқу орындарында
шетел тілін оқытудағы кәсіби бағытталған оқу материалдарын жүргізу үдерісін негіздеді
[4]. Авторлар шет тілін оқу тілдің жүйесі мен құрылымын білу емес, өз білімін жетілдіру,
таңдаған мамандық саласын игеру үшін қажет болуы тиіс дейді. Кәсіби мамандықтағы тіл
ерекшелігі олардың көзқарастары бойынша, мынадай бағыттарда жүргізілуі тиіс: арнайы
мәтіндермен жұмыс, ауызша сөйлеуді дамыту бойынша дайындалған арнайы тақырыптарды оқып меңгеру, мамандыққа сәйкес келетін сөздік-минимумды игеру, оқытушылардың
білім алушылар үшін арнайы дайындаған грамматикалық және лексикалық материалдарының жеткілікті болуы.
Кәсіби-бағытталған оқыту оқу материалдарына кәсіби сипаттағы мәтіндерді берумен шектелмеуі тиіс, сонымен қатар кәсіби дағдыны қалыптастыратын түрлі әдістер мен
тәсілдер, іскерлік дағдыларды да қамтуы тиіс. Іс-әрекетке бағытталған кәсіби дағды біріншіден, бейіндік пән бойынша «шет тілі» пәнін интеграциялауды қажет етеді. Екіншіден,
оқытушылар алдында шетел тілін болашақ маманға өз кәсібінің шебері болуы үшін пәнаралық байланыс ретінде оқытуы керек, олар кәсіби біліктілігі мен дағдыларға төселуі тиіс
деген міндет қойылғаны жөн. Үшіншіден, оқытушылар болашақ белгілі бір кәсіп иелерінің
сол сала бойынша тілдік дағдысын қалыптастыратын оқытудың түрі мен тәсілдерін дұрыс
қолдануы абзал. Техникалық жоғары оқу орындарындағы оқытылатын шетел тілдері кәсіби бағытталған сала бойынша ерекше маңыздылыққа ие болуы керек, себебі студенттер
шет тілді қарым-қатынас жасау дағдысын нақты кәсіби, іскери, ғылыми салаларда дамыта
отырып, кәсіби ойлау біліктілігін меңгеруге қол жеткізе алуы тиіс [4].
Қазіргі уақыттағы шет тілдерін кәсіби-бағытталған оқыту жүйесі білім алушылардың
шет тілді қарым-қатынас жасау дағдысын нақты кәсіби, іскери, ғылыми салаларда дамыта
отырып, кәсіби ойлау біліктілігін уәждемелік-негіздемелік сипатты меңгерту мен бағытты-зерттеу әрекеттерін игертуді қалыптастыруды көздейді. Мамандарды дайындау олардың
бойында түрлі тілдік кәсіби құзіреттілік, кәсіби салада қарым-қатынасқа түсу, әртүрлі жағдаяттарда шет тілдерінде еркін қатынас жасау дағдыларын қалыптастыру болуы қажет.
Осыдан олардың жалпы тіл үйрену мен нақты әлеуметтік жағдайдағы тілдік қатынасының айырмашылығы анық көрінеді. Дегенмен, кәсіби-бағытталған оқыту жүйесі техникалық жоғары оқу орындарында «арнайы мақсаттағы тіл» оқыту деген сипатта қалмауы
жөн (for specific purposes) [5].
Егер тілдік жоғары оқу орындарында шетел тілі арнайы база болып саналса, тілдік
емес жоғары оқу орындарында бұл – жалпы мәдениетке дағдыландыру, сондықтан тілді
үйренудің негізгі себебі нақтылықты қажет етеді. Шет тілін практикалық тұрғыда меңгеру
кәсіби-бағытталған оқудағы пәннің бір қыры ғана болып қалады.
Болашақ мамандарды «шет тіліне кәсіби-бағытталған білім беру жаңаша оқыту
жүйесі мен мазмұнға қатысты сұрыптауларды қажет етеді» [6] деген пікір өзектілігін жоймақ емес. Сондықтан қажетті тақырыптарды жүйелеп, іріктеуде адам іс-әрекетіндегі соңғы
жаңалықтар мен жетістіктерді қамтитын деңгейде болумен қатар, түрлі саланың ғылыми
жетістіктерді дер кезінде хабардар ететін, білім алушылардың кәсіби қызығушылығын
туындататын, бұл кәсіби тұрғыда өсуіне мүмкіндік жасайтын мазмұнда құрылуы абзал.
Қазақстандық әдіскерлер еңбектерін зерттеу. Қазақстандық білім жүйесіндегі мультилингвалдық оқытудың теориясы мен практикасын сыни тұрғыда талдайтын, сонымен қатар көпмәдениетті оқыту үлгісінің концептуалды негіздерін салыстыратын, ағылшын тілін
оқытудағы ұлттық стандарттар мен оқу бағдарламалары, олардың білім алушылардың кәсі88
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би бейімділігіне сәйкестігі жөніндегі зерттеу нәтижелері көптеген отандық ғалымдардың
еңбегінде көрсетілген. Мысалы: С.С. Құнанбаева кәсіби білім беру және білім беру бағдарламаларын қабылдау үшін алдын-ала сараптама жұмыстары мен келісімге ынталану болуы
тиіс деп есептейді. «Білім беру мақсатына арналған бірыңғай кәсіби базалық құрылымда
кәсіби маңызды контенттердің мазмұнын қалыптастыратын және бақылау тапсырмаларын
дайындайтын, мамандарды дайындауда сапалы білімге ие ететін арнайы жүйе болуы тиіс»
[7, 19] дей отырып, тілді меңгеруге қатысты негізгі басшылыққа алынатын талаптарды
жүйелеу ұтымды болатынын ескертеді.
Маман моделін қалыптастыруда ең қажетті ұстанымдар: мемлекеттік стандарттарға
баса мән беру және біліктілік талаптарын орындау, мамандарды даярлаудың әлемдік қалыптасқан нормативтерін басшылыққа алу, социум талаптарын ескере отырып кәсіби қауымдастықты бизнес, экономика, өндіріс дамуымен байланысты жетіліп отыратын мамандарды
дайындауға бағыттау қажет. С.С.Құнанбаева «ЖОО бітірушісінің кәсіби дайындығы» деген түсінік қалыптастыруды ұсынады, онда тұлғаның қалыпты емес жағдайларда әрекет
ету біліктілігі, айқын конструктивті шешім қабылдауда белсенділігі интегралды тұрғыда
көрініс табады. Сонымен қатар, С.С.Құнанбаева өзінің «Шет тілдік білім берудегі кәсіби
құзіреттілік моделдері» атты еңбегінде шетел тіліндегі білім берудің құзыреттілік мазмұнын саралау мен құрылымдау принциптеріне анықтама береді [8, 3].
Жоғарыда айтылған ғылыми аспектілер Д.Н.Кулибаеваның еңбектерінде қысқаша мазмұнда көрініс тапқан, онда зерттеуші шет тілін оқытудағы әлемдік қалыптасқан
жүйе негізіндегі концептуалды-ыңғайлы негіздемелерді дайындауды ұсынады. Бұл жүйе
Қазақстанның халықаралық мектептерінде қолданысқа ие, бұл дегеніміз ұлттық стандарттарға сәйкес шет тілдерін меңгеруге оң ықпал етеді, жалпы оқу бағдарламасын реттестіруге, соның нәтижесінде университетке түсуге оңтайлы мүмкіндік туады, халықаралық деңгейде білім жетілдіруге, Еуропа университеттері мойындайтын деңгейдегі қазақстандық
студенттер үшін шетел тілдерінің оқу бағдарламаларына жан-жақты жоспар дайындауға
мүмкіндік береді.
Шетел тілдерін оқытудың технологиясын құрылымдау және тестілеу туралы ұсыныстар халықаралық стильдегі шет тілдерін оқытуға арналған сыни-инновациялық үлгілерді
қолдану негізінде мынадай ғылыми-практикалық нәтижелерге жетелейді:
- шет тілін интеграция негізінде оқыту үлгісі «шет тілдерін игерудің халықаралық
стандарт деңгейлеріне арналған рационалды үлгілер» моделін қалыптастырды, бұл тілдік
команданың төрт кезеңін көрсетеді;
- шетел тілін оқып үйренудегі «рационалды үлгілер» арқылы технологияларды
пайдалану туралы мақаладағы ұсыныс кәсіби-бағытталған оқу бағдарламаларында көрініс
тапты, бұлар халықаралық мектептердегі шетел тілдерін оқытуға арналған білім беру мақсатынан туындайды;
- кәсіби-бағытталған диверсификалы бағдарлама жүйесі мен технологиясы құрылды, бұнда студенттерге қолжетімді кәсіби бағдарламаның төрт нұсқасы қарастырылған.
Оқытудың ғылыми-негізделген жүйесі шет тілдерінде қарым-қатынас жасаудың халықаралық стандартталған дағдыларға бағытталады. Бұлар:
1) Шетел тілінің кәсіби-негізделген контентін мазмұндайтын төртбаспалдақты игеру моделі.
2) Құзыреттілік кешенінің диверсифиялы жүйесі, соның ішінде оқу материалдарын ұйымдастыру бағытында қалыптасқан «мәтіндік-тақырыптық бірліктер» (МТБ)
3) «Коммуникативті дағдылардың» әмбебап нормативтік нақты анықталған үлгілері, мұнда
әр үлгілердің дамуы модельдің әртүрлі кезеңдерінде қатаң түрде бөлініп отырады. «Мәдениеттаралық коммуникативтік құзіреттіліктің» қалыптасуы – оқу жүйесіндегі соңғы білім
беру мақсаты болып табылады. Д.Н.Кулибаеваның ойынша, табыс модельдің кезеңдерінде
бірқатар жаттығулар мен коммуникативті міндеттерді толықтай меңгергенде келеді, ұсыны89
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латын оқыту әдістемесі оқу жүйесінде «рационалды модель» деп аталатын үлгіні сынақтан
өткізгенде Алматы қаласындағы халықаралық «Мирас» мектебінің 2000-2002 жылдары
оқыту жүйесіне қатысқан студенттердің нәтижелерінен көрініс тапты [9].
Б.А. Жетпісбаева да әртүрлі профильдегі мамандардың көптілді білім алуы ерекше
маңызға ие деп атап өтеді. Яғни осындай білім берудің индикаторын оның болжалды нәтижесіне сәйкес келетіндей бағытта дайындау қажет. Ондай нәтиже көптілді тұлғаның қалыптасуынан көрінеді. Көптілді тұлға құрылымын анықтай отырып, біз ғылымдағы тілдік
және екінші тілдік тұлға концептілеріне негізделген оқыту жүйесіне мән береміз. Біріншісі
бойынша адамның қабілеті мен сипатын түсінсек, яғни мұнда оның тілдің құрылымдық
оралымдардың күрделілігіне қарай деңгейлері, нақты бір бағытқа мақсатты түрде терең
және дәл келетін мәтіндерді құра білуі мен оны ауызекі сөйлеу мен тілдесім дағдыларында
қолданылуы ескеріледі. Екінші концепт адамның мәдениетаралық деңгейде қарым-қатынас
жасаудағы қабілеттілігімен байланысты. Бұл қабілеттілік оқытылатын тілдің вербалды-семантикалық кодын меңгерумен қатар жүреді, яғни осы тілде сөйлейтін халықтың «әлемнің
тілдік бейнесі» мен «әлемнің жаһандық бейнесін» түсініп, толық меңгерген адамның қабілетімен байланысты [10].
Біздің бұл жағдайымызда әңгіме көптілділік туралы (жай ғана тілдік және шет тілдері туралы емес) болғандықтан, нақты бір лингвоәлеуметтік жағдайдағы бірнеше тілдік
қатынас туралы екендігін ескерген жөн. Сонда бұл мәселенің этникалық жақтары туралы
сауалдар туындайды, себебі тең дәрежедегі монолингвалды және полилингвалды тілдік
қатынастардың қатар көрініс табуы қоғамда бар жағдайлар екендігі даусыз. Сондықтан
көптілділік тұлға концептісін дайындауда біз көпмәдениетті тұлға, этномәдениет субъектісі, этнос субъектісі секілді түсініктерден аттап кете алмаймыз, бұнда бірінші айтылған
тұлға ол – өз мәдениеті арқылы басқа мәдениеттерді танып білетін индивид, өз мәдениетін
терең білу ол үшін басқа мәдениеттерге қызығушылық болып саналады, ал көпшілікпен танысып білісу – рухани баю және даму негіздері болады; ал екінші түсінік этникалық, мәдени, этно-әлеуметтік-рөлдік және жеке азаматтық қасиеттердің өзара бірлестігінен көрінеді;
ал үшінші түсінік тілдің белсенді қолданушысы, яғни ол жалпыадамдық диалектикалық
бірлестікте этноәлеуметтік құндылықтарды негіздеуші және таратушы тұлға дегенді білдіреді. «Бәсекеге қабі¬леттіліктің ғаламдық индексін иемденген озық 10 елде көптілділік
жақсы дамыған. Солардың сегізіндегі негізгі тіл – ағылшын тілі. Еуро¬палықтардың 54
пайызы кем дегенде бір шет тілінде, 25 пайызы 2, ал 10 пайызы 3 шет тілінде сөйлейді
екен. «English First» халықаралық рейтингі халқы ағылшын тілін жақсы меңгерген елдерде тұрғындардың жан басына шаққандағы табысы жоғары, жастардың жұмыссыздығы аз,
адами капитал деңгейі биік, бизнес-климаттың жақсы екендігі анықталып отыр» [11] деген
пікірге назар аударып қарайтын болсақ, кәсіби тілдік бағдарлы маманды дайындаудың көптеген артықшылықтары бар.
Әдебиеттерді сараптау нәтижелері тұлғаның өз бойында когнитивті, аффективті
және мінез-құлық компонеттері бар жеке адамдық теорияның пайда болуын көрсететін
жұмыстар екендігі айқындалды. Көптілді тұлға өзінің қалыптасу және даму кезеңдерінде
әлеуметтік, мәдени, тілдік идентификация кезеңдерінен өтеді және осы компоненттердің
барлық құрылымдары бойынан табылады.
Нәтижелер. Осылайша, қазақстандық және ресейлік әдіскерлердің назарлары құзыреттілік сипатына аударылғандығын байқаймыз, сонымен қатар белгілі бір кәсіби міндеттерді
шеше алатын тұлғаның интегралды сипаттамасын білдіретін «жоғары оқу орнын бітірушінің
кәсіби дайындығы» түсінігін енгізу ұсынылады. Бұларға қоса концептуалды-негізделген
базалық шешімді шетел тілін оқыту жүйесіндегі халықаралық оңтайлы талдамалар негізінде қалыптастыру мәселесі көзделіп отыр. Бұл мәселеде еуропа әдіскерлерінің жұмыстары
біршама практикалық сипатқа ие екендігі белгілі. Олар болашақ маманның әртүрлі кәсіп
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саласындағы тілдік біліктілігін қазіргі көзқарас тұрғысынан қарастыратын зерттеулерді
ұсынады. Оқу материалдарын, оқу бағдарламалары мен оқу үдерісін жетілдіретін бағытта
түрлі жұмыстар жүргізілуде.
Қорытынды. Белгілі қазақстандық, еуропалық және ресейлік әдіскерлердің еңбектеріне сараптамалық шолу жасай келе, мынадай қорытынды жасауға болады: кәсіби-бағытталған оқыту мәселесі болған және бір-біріне ұқсамайтын, сонымен қоса алдыңғы қатардағы тәжірибелерге ие түрлі елдерді зерттеушілер үшін әлі де өзекті болып қала бермек.
Бірнеше тілді меңгерген жастардың бәсекеге қабілеттілігі артатыны белгілі. Халықаралық қатынас тілі ретінде ағылшын тілін білу, еліміздің мемлекеттік тілі мен орыс тілін
жетік меңгерген жастар еңбек нарығында үлкен сұранысқа ие болары анық. Бұл мәселені
шешу бағытында түрлі құрамдас аспектілер мұқият зерттелу кезеңінде. Зерттеу тараулары
көптілді білім беру мәселесін қарастырады, мектеп базасы мен университеттерде көптілділік бағытында жұмыстар атқарылу қажеттілігін ескереді, негізгі нормативті құжаттар,
оқу материалдары ғалымдардың қазіргі әдістемелік шешімдері мен олардың нұсқаулық
ұсыныстарына қатысты дайындалу жағын көздейді.
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Формирование профессионально-ориентированной языковой идентичности
в мультилингвальной среде
Аннотация. Одним из насущных вопросов современной образовательной системы является
разработка новых теоретических подходов и передовых парадигм. Одной из проблем является также разработка и совершенствование способов использования принципов многоязычного образования при формировании языковой профессионально-ориентированной компетентности будущих
специалистов. Ответом на данный вопрос является методическое моделирование нового типа профессиональной языковой личности. Передача языковых и речевых высказываний на родном русском или казахском и английском языках при быстром переходе с одного языкового кода на другой
приведет к формированию мультилингвальной личности, владеющей языковыми лингвистическими культурными навыками.
Ключевые слова: язык, многоязычное образование, лингво-методическое моделирование, языковой код, профессиональная ориентация.
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Formation of Professionally Oriented Linguistic Identity in a Multilingual Environment
Abstract. One of the pressing issues of the modern educational system is the development of new
theoretical approaches and advanced paradigms. One of the important problems is the development and
improvement of principles of multilingual education in traning future professionals who are professionally
competent in different languages. For this purpose there is a linguistic methodological modeling of a new
type of a professionally linguistic personality. The transfer of language and speech achievements in the
native Russian or Kazakh and English languages with the escape from one language code into another will
lead to the formation of a linguistic personality who possesses different languages skills.
Keywords: language, multilingual education, linguistic-methodical modeling, language code,
vocational orientation.
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