
Башҡортостан Республикаһы Хөкүмәте 

Башҡортостан Республикаһының Мәғариф министрлығы 

Башҡортостан Республикаһының Мәҙәниәт министрлығы 

Башҡортостан Республикаһының Һаулыҡ һаҡлау министрлығы 

Башҡортостан Республикаһының Хеҙмәт һәм  

халыҡты социаль яҡлау министрлығы  

«Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы (конгресс)» йәмәғәт ойошмаларының  

Халыҡ-ара берлеге Башҡарма комитеты 

«БР халыҡтары телдәре тураһында»ғы БР законын тормошҡа ашырыу буйынса  

Башҡортостан Республикаһының Хөкүмәте ҡарамағындағы комиссияһы 

Башҡортостан Республикаһының Яңауыл районы муниципаль районы хакимиәте 

Рәсәй фәнни ойошмалар федераль агентлығы 

Башҡортостан Республикаһының Фәндәр академияһы 

Рәсәй фәндәр академияһының Өфө федераль тикшеренеү үҙәге 

Почет Билдәһе орденлы Тарих, тел һәм әҙәбиәт институты 

 

 

 

САҠЫРЫУ-ПРОГРАММА 
 

 

 

ҠАЛА БАШҠОРТТАРЫ: 

ЭТНИКЛЫҠТЫ ҺАҠЛАП ҠАЛЫУ МӘСЬӘЛӘҺЕ 
 

 

 

X Төбәк-ара фәнни-ғәмәли конференция 

11 май 2018 й., Яңауыл ҡ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Өфө – Яңауыл – 2018 
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Правительство Республики Башкортостан 

Министерство образования Республики Башкортостан 

Министерство культуры Республики Башкортостан 

Министерство здравоохранения Республики Башкортостан 

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан 

Исполком Международного союза общественных объединений  

«Всемирный курултай (конгресс) башкир» 

Комиссия при Правительстве Республики Башкортостан по реализации  

Закона РБ «О языках народов РБ» 

Администрация муниципального района Янаульский район РБ 

Федеральное агенство научных организаций России 

Академия наук Республики Башкортостан 

Уфимский федеральный исследовательский центр РАН 

Ордена Знак Почета Институт истории, языка и литературы УФИЦ РАН 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА-ПРИГЛАШЕНИЕ 
 

 

 

ГОРОДСКИЕ БАШКИРЫ: 

ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ ЭТНИЧНОСТИ 
 

 

 

 

Х Межрегиональная научно-практическая конференция 

11 мая 2018 г., г. Янаул 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уфа – Янаул – 2018 
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Хөрмәтле_____________________________________! 

 

Һеҙҙе «Ҡала башҡорттары: этниклыҡты һаҡлап ҡалыу мәсьәләһе» Х Төбәк-

ара фәнни-ғәмәли конференцияһына саҡырабыҙ. 
 

Конференция 2018 йылдың 11 майында Яңауыл ҡалаһында түбәндәге адрестар 

буйынса үтәсәк: 

Пленар ултырыш: 

Яңауыл ҡалаһының ауыл-ара мәҙәни-ял үҙәге (Азина ур., 32) 

Башлана сәғәт 10.00   

 

Секция ултырыштары: 

Яңауыл ҡалаһы МБДББУ И.Ш. Мөҡсинов исемендәге гимназия (Азина ур., 20) 

 

Конференцияла ҡатнашыусыларҙы теркәү сәғәт 09.00 башлана. 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый(ая)_______________________________! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе Х Межрегиональной научно-

практической конференции «Городские башкиры: проблемы сохранения 

этничности». 

 

Конференция состоится 11 мая 2018 г. в г. Янаул по следующим адресам: 

Пленарное заседание:  

Межпоселенческий культурно-досуговый центр (ул. Азина, 32) 

Начало в 10.00 

 

Секционные заседания: 

МБОУ гимназия им. И.Ш. Муксинова г. Янаул (ул. Азина, 20) 

 

Начало регистрации участников конференции в 09.00 ч. 
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Конференцияның эш тәртибе: 

 

1. Ҡатнашыусыларҙы һәм ҡунаҡтарҙы теркәү 

 

2. Пленар ултырыш: 

– Яңауыл ҡалаһы тураһында фильм 

– БР Яңауыл районы МР хакимиәте башлығы 

И.Ә. Вазиғәтовтың сығышы 

–сәләмләүҙәр 

–пленар докладтар 

 

3. Төшкө аш 

 

5. Секциялар ултырышы 

 

6. Йомғаҡлау ултырышы 

09.00-10.00 

 

 

10.00-13.00 

 

 

 

 

 

13.00-14.00 

 

14.00-16.30 

 

16.30-17.00 

 

Секция ултырыштары 

(Яңауыл ҡалаһы, МБДББУ И.Ш. Мөҡсинов исемендәге гимназия, Азина ур., 20) 

 

 

1-се секция. Башҡортостан Республикаһында тел мәсьәләһенең торошо һәм ҡала 

шарттарында башҡорт телен ғәмәлләштереү үҙенсәлектәре 

 

2-се секция. Интернет-ресурстарҙың милли үҙаң тәрбиәләүҙәге роле 

 

3-сө секция. Башҡортостан Республикаһы ҡалаларында башҡорт халҡының 

формалашыуы, урбанизация, демография мәсьәләләре. Башҡорттарҙың тарихы, 

этнографияһы, фольклоры буйынса яңы материалдар 

 

4-се секция. Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайының (конгресының) эшмәкәрлеге 

мәсьәләләре 

 

 

Конференцияның регламенты: 

 

Пленар докладтар – 20 мин. 

Секциялағы докладтар – 10 мин. 

Сығыштар – 3-5 мин. 

 



5 

 

ПЛЕНАР УЛТЫРЫШ 

 

(Яңауыл ҡалаһы ауыл-ара мәҙәни-ял үҙәге, Азина ур., 32) 

 

11 май 2018 й. 

Башлана: сәғ. 10.00 

 

Сәләмләүҙәр: 

 

1. Пленар ултырышты асыу. Алып барыусыһы: география фәндәре докторы, РФА 

ӨФТҮ Тарих, тел һәм әҙәбиәт институтының директор вазифаһын башҡарыусы 

Псәнчин Айбулат Вәли улы. 

2. Башҡортостан Республикаһы Хөкүмәте Премьер-министры Рөстәм Хәбиб улы 

Мәрҙәновтан сәләмләү. 

3. Вазиғәтов Илшат Әғзәм улы, Башҡортостан Республикаһы Яңауыл районы 

муниципаль район хакимиәте башлығы. 

Башҡортостан Республикаһы Яңауыл районы муниципаль район 

территорияһында башҡорт теленең йәшәйеше һәм уны һаҡлау мәсьәләләре 

4. Башҡортостан Республикаһы Фәндәр академияһы президенты, Рәсәй мәғариф 

академияһы ағза-корреспонденты Әлфис Суфиян улы Ғаязовтан сәләмләү. 

5. РФА ӨФТҮ рәйесе вазифаһын ваҡытлыса башҡарыусы Рөстәм Ринат улы 

Ахуновтан сәләмләү. 

6. «Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы (конгресс)» йәмәғәт ойошмаларының 

Халыҡ-ара берлеге Башҡарма комитеты рәйесе Әмир Миңләхмәт улы 

Ишемғоловтан сәләмләү. 

7. Федерация Советының халыҡ-ара эштәр буйынса комитеты рәйесе урынбаҫары, 

Мәскәү ҡалаһындағы РЙО «Башҡортостан яҡташлығы» рәйесе Рафаил 

Нариман улы Зинуровтан сәләмләү. 

8. Башҡортостан Республикаһының Йәштәр сәйәсәте һәм спорт министрлығынан 

сәләмләү. 

 

Докладтар: 

 

1. Хисамитдинова Фирҙәүес Ғилмитдин ҡыҙы, филология фәндәре докторы, 

профессор, Башҡортостан Республикаһы Фәндәр академияһының ағза-

корреспонденты, РФА ӨФТҮ Тарих, тел һәм әҙәбиәт институтының фәнни 

етәксеһе, Мохтаров Тимур Ғаяз улы, социология фәндәре кандидаты, РФА ӨФТҮ 

Тарих, тел һәм әҙәбиәт институтының директор урынбаҫары. 

Башҡортостан ҡалаларында тел ситуацияһы һәм тел сәйәсәтенең стратегияһы 

2. Әбүбәкирова Зөһрә Фирдәүес ҡыҙы, БР Юстиция эштәре буйынса дәүләт 

комитетының Өфө ҡалаһы Ленин районы ЗАГС бүлегенең баш белгес-эксперты.  

Башҡортостан Республикаһының ЗАГС органдарында никахты теркәү 

үҙенсәлектәре 
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3. Ғатауллин Рөстәм Шәкирйән улы, Федераль дәүләт статистика хеҙмәтенең 

Башҡортостан Республикаһы буйынса территориаль органы етәксеһе урынбаҫары. 

Башҡортостанстат йыйынтыҡтарында халыҡтың иҫәбен алыу йомғаҡтары 

4. Усманова Миңһылыу Ғөбәйт ҡыҙы, филология фәндәре докторы, профессор, 

Башҡортостан Республикаһы Хөкүмәте янындағы Терминологик хеҙмәттең 

етәксеһе.  

Башҡортостан Республикаһы Хөкүмәте янындағы Терминологик хеҙмәттең 

эшмәкәрлеге тураһында 

5. Үтәкәйев Азат Нәзир улы, Нефтекама ҡалаһы башҡорттарының ҡала 

ҡоролтайы етәксеһе, Башҡортостан Республикаһының атҡаҙанған врачы, 

Зиннәтуллина Лилиә Рәғит ҡыҙы, филология фәндәре кандидаты, федераль 

дәүләт бюджет белем биреү учреждениеһы «Башҡорт дәүләт университеты» 

Нефтекама филиалы доценты. 

Киләсәккә күпер һалып (Нефтекама ҡала башҡорттары ҡоролтайы һәм «Урал» 

башҡорт халыҡ үҙәгенең филиал идаралығы эшмәкәрлеге тураһында) 

6. Сәфиуллина Розалия Рәсих ҡыҙы, Башҡортостан Республикаһы Мәғариф 

министрлығының милли мәғариф, төбәк-ара хеҙмәттәшлек һәм дәреслектәр нәшер 

итеү бүлеге етәксеһе. 

Башҡортостан Республикаһында милли мәғариф: мөһим мәсьәләләр һәм үҫеш 

перспективалары 

7. Мөхәмәтйәнова Ғәлиә Мөхтәр ҡыҙы, Башҡортостан Республикаһы Йәмәғәт 

палатаһы рәйесе урынбаҫары. 

Ҡала мөхитендә тел сәйәсәтен тормошҡа ашырыуҙа БР Йәмәғәт палатаһы һәм 

ижтимағи ойошмаларҙың берлектәге эшмәкәрлеге 
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СЕКЦИЯ УЛТЫРЫШТАРЫ 

 

1-се секция  

 

Башҡортостан Республикаһында тел мәсьәләһенең торошо һәм ҡала 

шарттарында башҡорт телен ғәмәлләштереү үҙенсәлектәре 

(Яңауыл ҡалаһы И.Ш. Мөҡсинов исемендәге гимназия, Азина ур., 20, 215 каб.) 
 

Ваҡыты: 14.00-16.30 

Етәкселәр:  

Мохтаров Тимур Ғаяз улы, социология фәндәре кандидаты, РФА ӨФТҮ Тарих, 

тел һәм әҙәбиәт институтынының директор урынбаҫары, Өфө ҡ. 

Сәфиуллина Розалия Рәсих ҡыҙы, Башҡортостан Республикаһы Мәғариф 

министрлығының милли мәғариф, төбәк-ара хеҙмәттәшлек һәм дәреслектәр нәшер 

итеү бүлеге етәксеһе, Өфө ҡ. 

Сәркәтип: Вәсбиева Гүзәл Ибраһим ҡыҙы, БР Яңауыл ҡалаһының МБДББУ 

Р. Гәрәйев ис. урта дөйөм белем биреү мәктәбенең башҡорт теле һәм әҙәбиәте 

уҡытыусыһы.  
 

Докладтар: 

1. Байбулатова Гөлфирә Ғәлимйән ҡыҙы, филология фәндәре кандидаты, 

Нефтекама ҡалаһының муниципаль бюджет дөйөм белем биреү учреждениеһы 4-се 

һанлы урта дөйөм белем биреү мәктәбенең башҡорт теле һәм әҙәбиәте 

уҡытыусыһы.  

Йәмғиәтебеҙҙә норматив булмаған лексиканың үҫеше 

2. Биктаһирова Гүзәл Ринаф ҡыҙы, БР Яңауыл ҡ. муниципаль бюджет дөйөм 

белем биреү учреждениеһы И.Ш. Мөҡсинов ис. гимназияның башланғыс кластар 

уҡытыусыһы. 

Республикала тел ситуацияһы 

3. Вәлиева Мәҙинә Раил ҡыҙы, филология фәндәре кандидаты, РФА ӨФТҮ 

ТТӘИ тел ғилеме бүлегенең кесе ғилми хеҙмәткәре, Өфө ҡ. 

Яңауыл топонимияһы 

4. Гәрәйева Эльза Ильдус ҡыҙы, БР Яңауыл ҡ. муниципаль бюджет дөйөм белем 

биреү учреждениеһы И.Ш. Мөҡсинов ис. гимназияның тарих һәм йәмғиәтте 

өйрәнеү уҡытыусыһы . 

Милли үҙаңды тәрбиәләүҙә, үҫтереүҙә мәктәптең роле 

5. Гәрәйшина Филүзә Әғзәм ҡыҙы, БР Яңауыл ҡ. муниципаль бюджет дөйөм 

белем биреү учреждениеһы И.Ш. Мөҡсинов ис. гимназияның башланғыс кластар 

уҡытыусыһы.  

Башҡорт теле һәм әҙәбиәте дәрестәрендә уҡыусыларға рухи-әхлаҡи тәрбиә биреү 

6. Ғабдуллина Лена Радик ҡыҙы, БР Яңауыл ҡ. муниципаль бюджет дөйөм белем 

биреү учреждениеһы И.Ш. Мөҡсинов ис. гимназияның башҡорт теле уҡытыусыһы.  
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Диалект шарттарында башҡорт телен уҡытыу 

7. Ғәлиуллина Айһылыу Закиф ҡыҙы, БР Яңауыл ҡ. муниципаль бюджет дөйөм 

белем биреү учреждениеһы И.Ш. Мөҡсинов ис. гимназияның башланғыс кластар 

уҡытыусыһы. 

Башланғыс кластарҙа милли-региональ компонентты тормошҡа ашырыуҙың 

формалары һәм саралары 

8. Дәүләтова Ғәлиә Ғилмулла ҡыҙы, БР Дәүләкән ҡалаһы 7-се урта мәктәбенең 

башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы.  

Һәр сәскәнең үҙ еҫе, һәр халыҡтың үҙ төҫө 

9. Ибраһимова Әлфиә Әмир ҡыҙы, БР Сибай ҡалаһының бюджет дөйөм белем 

биреү учреждениеһы 7-се муниципаль урта дөйөм белем биреү мәктәбенең 

башҡорт теле уҡытыусыһы. 

Педагогик оҫталыҡты камиллаштырыу – белем алыуҙың сифатлы һәм эффектив 

шарты 

10. Искужина Нәйлә Ғәйфулла ҡыҙы, филология фәндәре докторы, БР 

Мәғарифты үҫтереү институтының тарих, йәмғиәтте һәм мәҙәниәтте өйрәнеү 

кафедраһы профессоры, Өфө ҡ. 

«Ҡала теле» төшөнсәһе: өйрәнеү тарихы һәм хәҙергесә аңлатыуҙар 

11. Ишемғолов Морат Нил улы, РФА ӨФТҮ Этнологик тикшеренеүҙәр 

институты аспиранты, Сафин Фаил Ғабдулла улы, тарих фәндәре докторы, 

профессор, РФА ӨФТҮ Этнологик тикшеренеүҙәр институтының баш ғилми 

хеҙмәткәре, Өфө ҡ. 

Башҡортостан ҡалаларында башҡорт йәштәренең телмәр компетентлығы һәм 

телде билдәләү (этносоциологик һорау алыу мәғлүмәттәре буйынса) 

12. Йәғәфәрова Гөлназ Нурфәиз ҡыҙы, филология фәндәре кандидаты, РФА 

ӨФТҮ Тарих, тел һәм әҙәбиәт институтының  тел ғилеме бүлегенең өлкән ғилми 

хеҙмәткәре, Өфө ҡ. 

Башҡорт телендә эргонимдарҙың яҙылышында тырнаҡтар 

13. Ҡәнифова Рина Рәмүс ҡыҙы, биология фәндәре кандидаты, БР Яңауыл 

ҡалаһының муниципаль бюджет дөйөм белем биреү учреждениеһы Р. Гәрәйев ис. 

урта дөйөм белем биреү мәктәбенең педагог-психологы. 

Башҡортостан Респбликаһында тәрбиәләү, милли белем биреү биреү, кадрҙар 

әҙерләү буйынса айырым тәҡдимдәр 

14. Миннеғолова Илза Зикаф ҡыҙы, БР Яңауыл районы муниципаль бюджет 

дөйөм белем биреү учреждениеһы Истәк ауылы төп дөйөм белем биреү мәктәбенең 

башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы.  

Тәрбиәләү, милли мәғариф, милли кадрҙар әҙерләү мәсьәләләре 

15. Нуртдинова Резида Хәмис ҡыҙы, БР Яңауыл ҡ. муниципаль бюджет дөйөм 

белем биреү учреждениеһы И.Ш. Мөҡсинов ис. гимназияның башланғыс кластар 

уҡытыусыһы. 

Башланғыс класс уҡыусыларын мәҙәни-ара, этномәҙәни тәрбиәләү 
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16. Полякова Ирина Вадимовна, психология фәндәре кандидаты, федераль 

дәүләт белем биреү учреждениеһы «Смоленск дәүләт университеты»ның дөйөм 

психология кафедраһы доценты, Смоленск ҡ. 

Оҡшашлыҡты формалаштырыу: кешенең провинция арауығын ҡабул итеүҙә 

социаль-психологик үҙенсәлектәре 

17. Сабирова Гүзәлиә Мөхәмәтсәлих ҡыҙы, БР Яңауыл ҡ. муниципаль бюджет 

дөйөм белем биреү учреждениеһы И.Ш. Мөҡсинов ис. гимназияның тарих һәм 

йәмғиәтте өйрәнеү уҡытыусыһы. 

Хәҙерге шарттарҙа этник, дини, мәҙәни, этномәҙәни аралашыу шарттарында 

милли оҡшашлыҡты һаҡлау мәсьәләләре 

18. Сәитова Флорида Хәмит ҡыҙы, БР Яңауыл ҡ. муниципаль бюджет дөйөм 

белем биреү учреждениеһы И.Ш. Мөҡсинов ис. гимназияның татар теле 

уҡытыусыһы.  

Уҡыусыларҙа милләт-ара толерантлыҡ формалаштырыу 

19. Сәлихов Әхәт Ғөбәйт улы, тарих фәндәре кандидаты, РФА ӨФТҮ Тарих, тел 

һәм әҙәбиәт институтының көнсығыш ҡулъяҙмалар бүлеге етәксеһе, Өфө ҡ. 

Төньяҡ-көнбайыш башҡорттары вәкиле Ғәрифулла Кейековтың «Шура» 

журналының тел бәхәсендә ҡатнашыуы 

20. Усманова Миңһылыу Ғөбәйт ҡыҙы, филология фәндәре докторы, профессор, 

Башҡортостан Республикаһы Хөкүмәте янындағы Терминологик хеҙмәттең 

етәксеһе, Өфө ҡ. 

Башҡорт тел ғилемендә булған проблемаларҙың береһе (йәки –асаҡ ялғауы 

тыуҙырған боҙоҡ тел) 

21. Фәзлиәхмәтова Гөлназ Айрат ҡыҙы, БР Яңауыл ҡ. муниципаль бюджет 

дөйөм белем биреү учреждениеһы И.Ш. Мөҡсинов ис. гимназияның башҡорт теле 

уҡытыусыһы. 

Белем биреүҙә милли тәрбиәнең роле 

22. Хаҡова Ленария Рәфит ҡыҙы, БР Яңауыл ҡалаһының муниципаль бюджет 

дөйөм белем биреү учреждениеһы 4-се урта белем биреү мәктәбенең башҡорт теле 

һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы. 

Тел – тәрбиә сығанағы 

23. Хәйбрахманова Лилиә Заһит ҡыҙы, БР Яңауыл районы Яңауыл ҡ. 

муниципаль дөйөм белем биреү учреждениеһы лицейының башҡорт теле һәм 

әҙәбиәте уҡытыусыһы. 

Йәш быуынды тәрбиәләүҙә мәҡәл һәм әйтемдәрҙең роле 

24. Хөббөтдинова Нәркәс Әхмәт ҡыҙы, филология фәндәре докторы, РФА ӨФТҮ 

Тарих, тел һәм әҙәбиәт институтының әҙәбиәт ғилеме бүлегенең өлкән ғилми 

хеҙмәткәре, Өфө ҡ. 

XX быуат башында ауылдан ҡалаға күскән башҡорт шағирҙарының ижады: урта 

быуат әҙәбиәтенә хас идея-тематик үҙенсәлектәр 



10 

 

25. Шафиҡова Айгөл Нарсил ҡыҙы, БР Яңауыл ҡ. муниципаль бюджет дөйөм 

белем биреү учреждениеһы И.Ш. Мөҡсинов ис. гимназияның башланғыс кластар 

уҡытыусыһы. 

Милли үҙаңды тәрбиәләүҙә, үҫтереүҙә ғаиләнең роле  

26. Шәкирова Гәүһәр Ғәлиәкбәр ҡыҙы, БР Октябрьский ҡалаһы ҡала округының 

МБДББУ 9-сы урта дөйөм белем биреү мәктәбенең башҡорт теле һәм әҙәбиәте 

уҡытыусыһы 

Башҡортостан Республикаһы Октябрьский ҡалаһы ҡала округы мөхитендә 

башҡорт теле хәленең торошо һәм үҙенсәлекле йәшәйеше 

27. Әхәтова Әминә Сәфәрғәли ҡыҙы, Башҡортостан Республикаһы Яңауыл 

районы муниципаль бюджет дөйөм белем биреү учреждениеһы Прогресс ауылы 

урта дөйөм белем биреү мәктәбенең башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы.  

Халыҡ педагогикаһы нигеҙендә балаларға милли рух һәм патриотик тәрбиә биреү 

28. Юнысова Фирдәүес Барый ҡыҙы, филология фәндәре кандидаты, РФА 

ӨФТҮ Тарих, тел һәм әҙәбиәт институты әҙәбиәт ғилеме бүлегенең ғилми 

хеҙмәткәре, Өфө ҡ. 

Тайфундар иленә сәйәхәт 

 

Сығыштар 

 

Фекер алышыу һәм резолюция ҡабул итеү 
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2-се секция 

Интернет-ресурстарҙың милли үҙаң тәрбиәләүҙәге роле 

(Яңауыл ҡалаһы И.Ш. Мөҡсинов исемендәге гимназия, Азина ур., 20, 217 каб.) 

 

Ваҡыты: 14.00-16.30 

 

Етәкселәр: 

Сиразитдинов Зиннур Әмир улы (Өфө), филология фәндәре кандидаты, РФА 

ӨФТҮ ТТӘИ лингвистика һәм информация технологиялары лабораторияһы 

етәксеһе, Өфө ҡ. 

 

Сәркәтип: Нурисламова Роза Рәшит ҡыҙы, БР Яңауыл ҡалаһының МБДББУ 1-се 

урта дөйөм белем биреү мәктәбенең башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы. 

 

Докладтар: 

1. Аҡманова Римма Һөйөндөк ҡыҙы, филология фәндәре кандидаты, Сибай ҡ.  

Интернет-ресурстарҙың милли үҙаң тәрбиәләүҙәге роле 

2. Әхмәдуллина Ләйсән Салауат ҡыҙы, БР Яңауыл ҡ. муниципаль бюджет дөйөм 

белем биреү учреждениеһы И.Ш. Мөҡсинов ис. гимназияның рус теле һәм әҙәбиәте 

уҡытыусыһы.  

Интернет-ресурстарҙың милли үҙаң тәрбиәләүҙәге роле 

3. Жачкина Сабина Наил ҡыҙы, БР Яңауыл районы муниципаль бюджет дөйөм 

белем биреү учреждениеһы Зайцев ауылы төп белем биреү мәктәбенең рус теле 

уҡытыусыһы. 

Интернет-ресурстарҙың милли үҙаң тәрбиәләүҙәге роле 

4. Мусина Лилиә Мирза ҡыҙы, юғары категориялы уҡытыусы, БР Ҡырмыҫҡалы 

районы Ҡабаҡ ауылының мәғариф ветераны.  

Википедияның йәмғиәт тормошонда роле 

5. Низамова Гөлназ Вәсим ҡыҙы, БР Нефтекама ҡалаһы муниципаль дөйөм 

белем биреү автоном учреждениеһы 15-се урта дөйөм белем биреү мәктәбе, 

Хашимова Светлана Фәнил ҡыҙы, БР Нефтекама ҡ., пенсионер. 

Шәжәрә төҙөүҙә Интернеттың роле 

6. Сиразитдинов Зиннур Әмир улы, филология фәндәре кандидаты, РФА ӨФТҮ 

ТТӘИ лингвистика һәм информация технологиялары  лабораторияһы етәксеһе, 

Боҫҡонбаева Лилиә Айса ҡыҙы, филология фәндәре кандидаты, тел ғилеме 

бүлегенең ғилми хеҙмәткәре, Ишмөхәмәтова Анита Шәүкәт ҡыҙы, РФА ӨФТҮ 

ТТӘИ лингвистика һәм информация технологиялары  лабораторияһының өлкән 

лаборант-тикшеренеүсеһе, Шәмсутдинова Гөлгөнә Ғәзнәүи ҡыҙы, РФА ӨФТҮ 

ТТӘИ лингвистика һәм информация технологиялары  лабораторияһының өлкән 

лаборант-тикшеренеүсеһе, Өфө ҡ. 

Ҡала халҡының башҡорт телен үҙләштереүҙә мәғлүмәт  ресурстарының роле 
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7. Тимираев Андрей Шәмситдин улы, БР Яңауыл ҡалаһының муниципаль 

бюджет дөйөм белем биреү учреждениеһы Р. Гәрәйев ис. урта дөйөм белем биреү 

мәктәбенең тарих уҡытыусыһы. 

Йәштәрҙе социалләштереүҙә Интернет-ресурстарҙың роле 

8. Фаршатова Әлфиә Әнүәр ҡыҙы, БР Яңауыл ҡалаһының муниципаль бюджет 

дөйөм белем биреү учреждениеһы 1-се урта дөйөм белем биреү мәктәбенең 

башҡорт теле уҡытыусыһы, «БР мәғариф алдынғыһы» почетлы билдә кавалеры. 

Башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы сайты 

 

 

Сығыштар 
 

Фекер алышыу һәм резолюция ҡабул итеү 
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3-сө секция 

 

Башҡортостан Республикаһы ҡалаларында башҡорт халҡының 

формалашыуы, урбанизация, демография мәсьәләләре. Башҡорттарҙың 

тарихы, этнографияһы, фольклоры буйынса яңы материалдар 

(Яңауыл ҡалаһы И.Ш. Мөҡсинов исемендәге гимназия, Азина ур., 20, 216 каб.) 

 

Ваҡыты: 14.00-16.30 

 

Етәкселәр: 

Хөсәйенова Гөлнур Рәүил ҡыҙы (Өфө), филология фәндәре докторы, РФА ӨФТҮ 

Тарих, тел һәм әҙәбиәт институтынының фольклористика бүлеге етәксеһе, Өфө ҡ. 
 

Сәркәтип: Ғарипова Альбина Әдим ҡыҙы, БР Яңауыл ҡ. МБДББУ 

И.Ш. Мөҡсинов ис. гимназияның башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы. 

 

Докладтар: 

1. Абдрафиҡова Гөлнара Хәүис ҡыҙы, филология фәндәре кандидаты, РФА 

ӨФТҮ Тарих, тел һәм әҙәбиәт институты әҙәбиәт ғилеме бүлегенең өлкән ғилми 

хеҙмәткәре, Өфө ҡ. 

Халыҡ араһында таралған мөнәжәттәрҙә тема һәм проблемалар (Тәтешле 

районы материалдары нигеҙендә) 

2. Авдашкин Андрей Александрович, тарих фәндәре кандидаты, өҫтәлмә һөнәри 

белем биреү дәүләт бюджет учреждениеһының «Белем биреүҙең  сифатын баһалау 

һәм информатизациялау региональ үҙәге»нең белем биреү программаларының 

сифатын баһалауҙы тәьмин итеү бүлеге методисы, Силәбе ҡ. 

Полиэтник ҡаланың образын тергеҙеп: Ырымбур губернияһында йәһүдтәрҙең 

ойошмалары (XIX быуаттың икенсе яртыһы – ХХ быуат башы) 

3. Аҡкүбәков Рәшит Йомадил улы, филология фәндәре кандидаты, РФА ӨФТҮ 

Тарих, тел һәм әҙәбиәт институты көнсығыш яҙмалар бүлегенең ғилми хеҙмәткәре, 

Өфө ҡ. 

Башҡортостан Республикаһы Милли музейының эпитафия ҡомартҡылары 

4. Арпентьева Мәрйәм Рауил ҡыҙы, психология фәндәре докторы, доцент, 

Тәбиғи фәндәр Рәсәй академияһы ағза-корреспонденты, юғары һөнәри белем биреү 

федераль дәүләт бюджет белем биреү учреждениеһы «К.Э. Циалковский ис. Калуга 

дәүләт университеты»ның социаль-гуманитар тикшеренеүҙәр үҙәге ғаилә һәм 

балалыҡты психологик, педагогик оҙата барыу лабораторияһы етәксеһе, үҫеш һәм 

белем алыу психологияһы кафедраһы профессоры, Калуга ҡ. 

Көндәлектең трансмәҙәниәтлелеге һәм милли һыҙаттарҙы һаҡлау 

5. Әминев Зәкирйән Ғәлимйән улы, тарих фәндәре кандидаты, БР СТИ 

социомәҙәни анализ үҙәгенең өлкән ғилми хеҙмәткәре, Өфө ҡ. 

БР Яңауыл районы башҡорттары 
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6. Әхмәҙиева Нәркәс Вафа ҡыҙы, тарих фәндәре кандидаты, РФА ӨФТҮ Тарих, 

тел һәм әҙәбиәт институтынының Башҡортостандың иң яңы тарихы бүлеге өлкән 

ғилми хеҙмәткәре, Өфө ҡ. 

1950–1980 йылдарҙа ҡала башҡорттарының социаль-һөнәри структураһы  

7. Әхмәтов Вилүр Йәмил улы, экономия фәндәре кандидаты, РФА ӨФТҮ СИТИ 

иҡтисад һәм территорияларҙың үҫеше менән етәкселек итеү секторының өлкән 

ғилми хеҙмәткәре, Өфө ҡ. 

Башҡортостан Республикаһының этномилли мөмкинселектәрен тормошҡа 

ашырыу нигеҙе булараҡ ҡала, ауыл башҡорттарының милли кәсептәре 

8. Буранчин Азамат Мәжит улы, тарих фәндәре кандидаты, БР Мәҙәниәт 

министрлығы Гуманитар тикшеренеүҙәр институтының әйҙәүсе ғилми хеҙмәткәре, 

Өфө ҡ. 

Башҡорт ҡала мәҙәниәтен формалаштырыу контексында дөйөм гражданлыҡ 

оҡшашлығы 

9. Ғайсина Фәнирә Фәсхетдин ҡыҙы, филология фәндәре кандидаты, РФА ӨФТҮ 

Тарих, тел һәм әҙәбиәт институтынының фольклор бүлеге ғилми хеҙмәткәре, 

Өфө ҡ. 

Уран ырыуы башҡорттарының фольклоры хаҡында 

10. Ғайсина Фәнирә Фасхетдин ҡыҙы, филология фәндәре кандидаты, РФА 

ӨФТҮ Тарих, тел һәм әҙәбиәт институтынының фольклор бүлеге ғилми 

хеҙмәткәре, Өфө ҡ. 

Башҡорттарҙың антропологик йүнәлешле ырым-ышаныуҙары, тыйыуҙары 

11. Ғарипова Альбина Әдим ҡыҙы, БР Яңауыл ҡ. муниципаль бюджет дөйөм 

белем биреү учреждениеһы И.Ш. Мөҡсинов ис. гимназияның башҡорт теле 

уҡытыусыһы.  

Яңауыл ҡалаһында этник-ара мөнәсәбәттәр мәсьәләһе 

12. Денисламов Тимур Ғәли улы, БР Өфө ҡалаһы ҡала округының «Иҡтисадты 

төплө өйрәнеүгә ҡоролған 101-се мәктәп»тең тарих уҡытыусыһы.  

1950–1980 йылдарҙа Башҡорт АССР-ында торлаҡ төҙөлөшө 

13. Жидченко Александр Владимирович, тарих фәндәре кандидаты, «Социаль 

хәтерҙе тикшереү институты»ның йәш тикшеренеүселәр ассоциацияһы етәксеһе, 

Мәскәү ҡ. 

1950–1960 йылдарҙа яңы социалистик ҡалала ҡала траснпортының формалашыу 

үҙенсәлектәре: этногендерлыҡ аспекты (Башҡорт АССР-ының Салауат ҡалаһы 

материалдары буйынса) 

14. Красноперова Нурия Нурулла ҡыҙы,  РФА ӨФТҮ Тарих, тел һәм әҙәбиәт 

институтынының археологик тикшеренеүҙәр бүлеге лаборант-тикшеренеүсеһе, 

Миһранова Эльза Венер ҡыҙы, тарих фәндәре кандидаты, РФА ӨФТҮ Тарих, тел 

һәм әҙәбиәт институтынының этнология бүлегенең өлкән ғилми хеҙмәткәре, 

Шитова Светлана Николаевна, тарих фәндәре кандидаты, Яҡупов Риф Исмәғил 

улы, тарих фәндәре докторы, профессор, Хөсәйенова Гөлнур Рауил ҡыҙы, 
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филология фәндәре докторы, РФА ӨФТҮ Тарих, тел һәм әҙәбиәт институтынының 

фольклористика бүлеге етәксеһе, Өфө ҡ. 

Фатыхова Эльза Фаат ҡыҙының яҡты иҫтәлегенә 

15. Күзбәков Фәнил Тимерйән улы, филология фәндәре докторы, «Бөтә донъя 

башҡорттары ҡоролтайы (конгресы)» йәмәғәт ойошмаларының халыҡ-ара берлеге 

башҡарма комитетының БР мәғлүмәт сәйәсәте комиссияһы  сәрҡәтибе, Юғары 

белем биреү федераль дәүләт бюджет белем биреү учреждениеһы «Башҡорт дәүләт 

университеты»ның башҡорт филологияһы һәм журналистика факультеты 

журналистика кафедраһы профессоры, Күзбәкова Рәйсә Абдрахман ҡыҙы, «Бөтә 

донъя башҡорттары ҡоролтайы (конгресы)» йәмәғәт ойошмаларының халыҡ-ара 

берлеге башҡарма комитетының баш белгесе, Өфө ҡ. 

Ҡала башҡорттары: милли үҙенсәлек 

16. Лобастова Валентина Геннадьевна, БР Яңауыл ҡ. муниципаль бюджет дөйөм 

белем биреү учреждениеһы И.Ш. Мөҡсинов ис. гимназияның рус теле һәм әҙәбиәте 

уҡытыусыһы. 

Визуаль антропологияла ҡала, ҡала мәҙәниәте вәкилдәренең образы 

17. Миһранова Эльза Венер ҡыҙы, тарих фәндәре кандидаты, РФА ӨФТҮ Тарих, 

тел һәм әҙәбиәт институтынының этнология бүлеге өлкән ғилми хеҙмәткәре, Өфө 

ҡ., Нурисламова Нурия Хатип ҡыҙы, Яңауыл ҡ. 

Ябай ҡатындың ябай булмаған яҙмышы 

18. Михайлова Регина Рәфис ҡыҙы, БР Яңауыл ҡ. муниципаль бюджет дөйөм 

белем биреү учреждениеһы И.Ш. Мөҡсинов ис. гимназияның башланғыс кластар 

уҡытыусыһы. 

Башҡортостан Республикаһы ҡалаларында башҡорт халҡының формалашыуы, 

урбанизация, демография мәсьәләләре 

19. Мохтаров Тимур Ғаяз улы, социология фәндәре кандидаты, РФА ӨФТҮ 

Тарих, тел һәм әҙәбиәт институтынының директор урынбаҫары, Өфө ҡ. 

Ырымбур генерал-губернаторлығы рәсәй империя милитаризмының терәге 

булараҡ һәм башҡорттар 

20. Рәхмәтуллина Венария Венарис ҡыҙы, Яңауыл районы мәғариф 

идарылығының мәғлүмәт-методик үҙәге етәксеһе. 

XVIII быуаттың беренсе яртыһында батша хөкүмәтенең Башҡортостандағы 

сәйәсәте 

21. Суворова Анна Викторовна, тарих фәндәре кандидаты, Көньяҡ Урал дәүләт 

университетының (фәнни-тикшеренеү университеты) Златоуст ҡалаһындағы 

филиалының социаль-хоҡуҡи һәм гуманитар фәндәр кафедраһы доценты. 

Силәбе өлкәһендәге башҡорттар 1959 йылғы Бөтә Союз халыҡтың иҫәбен алыу 

һөҙөмтәләре буйынса 

22. Сөләймәнова Маргарита Ноғоман ҡыҙы, тарих фәндәре кандидаты, БДУ-ның 

БР тарихы, археология, этнология кафедраһы доценты, Өфө ҡ. 

Хәҙерге ҡала арауығында башҡорттарҙың традицион йола мәҙәниәте (мәсьәләнең 

ҡайһы бер аспекттары) 
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23. Солтангәрәйева Розалия Әсфәндиәр ҡыҙы, филология фәндәре докторы, 

РФА ӨФТҮ Тарих, тел һәм әҙәбиәт институтынының фольклор бүлеге баш ғилми 

хеҙмәткәре, Өфө ҡ. 

Хәҙерге осорҙа мәҙәниәттең һәм практиканың элементы булараҡ Им-том, арбау 

фольклоры 

24. Тимощук Алексей Станиславович, философия фәндәре докторы, доцент, 

федераль дәүләт бюджет белем биреү учреждениеһы «А.Г. һәи Н.Г. Столетовтар 

ис. Владимир дәүләт университеты»ның философия һәм диндәрҙең өйрәнең 

кафедраһы профессоры, Владимир ҡ. 

Посттрадицион йәмғиәттә традицион ҡиммәттәрҙе трансляциялау 

25. Хәйруллина Филинә Рамаҙан ҡыҙы, БР Яңауыл ҡ. муниципаль бюджет 

дөйөм белем биреү учреждениеһы И.Ш. Мөҡсинов ис. гимназияның география 

уҡытыусыһы.  

Яңауыл ҡалаһы һәм Яңауыл районы иҡтисады, мәсьәләләр, перспективалар 

26. Хәкимйәнова Айгөл Мөжәүир ҡыҙы, филология фәндәре кандидаты, РФА 

ӨФТҮ Тарих, тел һәм әҙәбиәт институты фольклор бүлегенең ғилми хеҙмәткәре, 

Өфө ҡ. 

Төньяҡ башҡорттарының ауыҙ-тел ижадында музыкаль жанрҙар 

27. Хәлиулина Айгөл Ильяс ҡыҙы, тарих фәндәре кандидаты, РФА ӨФТҮ 

Р.Ғ. Кузеев ис. этнологик тикшеренеүҙәр институты этнополитология бүлегенең 

ғилми хеҙмәткәре; Ишемғолов Морат Нил улы, РФА ӨФТҮ Р.Ғ. Кузеев ис. 

этнологик тикшеренеүҙәр институты аспиранты; Сиразетдинов Комил Олим улы, 

РФА ӨФТҮ Р.Ғ. Кузеев ис. этнологик тикшеренеүҙәр институты эҙләнеүсеһе, 

Өфө ҡ. 

Башҡортостанда ҡала башҡорт халҡының формалашыуы (1939-2010 йылдар.) 

29. Ханова Гөлназ Сәлимйән ҡыҙы, РФА ӨФТҮ Тарих, тел һәм әҙәбиәт 

институтыны аспиранты, Өфө ҡ. 

БР Яңауыл районында яҙып алынған бәйеттәр тураһында (2005 йылғы фольклор 

экспедиция материалдары буйынса) 

29. Харасова Руза Ғәлимйән ҡыҙы, Һамар өлкәһе Оло Чернигов муниципаль 

районы Оло Чернигов ауылы дәүләт бюджет дөйөм белем биреү учреждениеһы 

Советтар Союзы Геройы И.М. Кузнецов ис. 1-се балалар ижады үҙәгенең өҫтәлмә 

белем биреү педагогы; Иванова Юлия Юрьевна, Һамар өлкәһе Оло Чернигов 

муниципаль районы Оло Чернигов ауылы дәүләт бюджет дөйөм белем биреү 

учреждениеһы Советтар Союзы Геройы И.М. Кузнецов ис. 1-се балалар ижады 

үҙәгенең методисы. 

Һамар өлкәһендәге «Ырғыҙ», «Ҡурай» ойошмаларының эшмәкәрлеге миҫалында 

хәҙерге шарттарҙа этномәҙәни тәрбиәләү үҙенсәлектәре 

30. Хөсәйенова Гөлнур Рауил ҡыҙы, филология фәндәре докторы, РФА ӨФТҮ 

Тарих, тел һәм әҙәбиәт институтынының фольлористика бүлеге етәксеһе, Өфө ҡ. 

Яңауыл районы халыҡ ижадының хәҙерге торошо тураһында (2005 йылда автор 

яҙып алған материалдар буйынса) 
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31. Шәкиров Искәндәр Алик улы, философия фәндәре кандидаты, РФА ӨФТҮ 

ТТӘИ этнология бүлегенең ғилми хеҙмәткәре, Өфө ҡ. 

Ҡала башҡорт халҡының трагик булмаған демографияһы 

32. Шәйәхмәтов Рөстәм Әсхәт улы, бойондороҡһоҙ тикшеренеүсе, Өфө ҡ. 

Ишембай районы территорияһында агломерацион процестар  

33. Шәйәхмәтова Ирина Зөфәр ҡыҙы, тарих фәндәре кандидаты, федераль дәүләт 

бюджет белем биреү учреждениеһы «Башҡорт дәүләт университеты»ның Тарих 

һәм дәүләт менән етәкселек итеү институты» доценты, Өфө ҡ. 

Көньяҡ Урал ҡалаларында башҡорттарҙың аккультурацияһы 

34. Юлдыбаева Гөлнар Вилдан ҡыҙы, филология фәндәре кандидаты, РФА 

ӨФТҮ Тарих, тел һәм әҙәбиәт институтынының фольклористика бүлеге өлкән 

ғилми хеҙмәткәре, Өфө ҡ. 

Яңауыл төбәге ауыҙ-тел ижадына күҙәтеү 

35. Яҡупов Риф Исмағил улы, тарих фәндәре докторы, профессор, РФА ӨФТҮ 

Тарих, тел һәм әҙәбиәт институтының төп ғилми хеҙмәткәре. 

Этнос һәм ҡалала йәшәү мөхите. Этник процестар теорияһына. 

 

 

Сығыштар 

 

Фекер алышыу һәм резолюция ҡабул итеү 
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4-се секция 

Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайының (конгресының)  

эшмәкәрлеге мәсьәләләре  

(Яңауыл ҡалаһы И.Ш. Мөҡсинов исемендәге гимназия, Азина ур., 20, 

 йыйылыштар залы) 

 

Етәкселәр: Ишемғолов Әмир Миңләхмәт улы, «Бөтә донъя башҡорттары 

ҡоролтайы (конгресс)» йәмәғәт ойошмаларының Халыҡ-ара берлеге Башҡарма 

комитеты рәйесе, Өфө ҡ. 

 

Сәлихов Әхәт Ғөбәйт улы, тарих фәндәре кандидаты, РФА ӨФТҮ Тарих, тел һәм 

әҙәбиәт институтының көнсығыш ҡулъяҙмалар бүлеге етәксеһе, Өфө ҡ. 

 

 

Сәркәтип: Мөхәмәтшина Лариса Рифат ҡыҙы, Яңауыл ҡалаһы Р. Гәрәев 

исемендәге урта дөйөм белем биреү мәктәбенең башҡорт теле һәм әҙәбиәте 

уҡытыусыһы. 

 

 

 

 

 

ЙОМҒАҠЛАУ ПЛЕНАР УЛТЫРЫШЫ 

 

(Яңауыл ҡалаһы И.Ш. Мөҡсинов исемендәге гимназия, Азина ур., 20,  

йыйылыштар залы) 

 

Ваҡыты: 16.30 – 17.00 

 

Секция етәкселәренең сығышы 

 

Резолюция ҡабул итеү 
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Порядок работы конференции 

 

1. Регистрация участников и гостей конференции 

 

2. Пленарное заседание 

– фильм о городе Янаул 

– доклад главы Администрации МР Янаульский район РБ 

И.А. Вазигатова 

– приветствия 

– пленарные доклады 

 

3. Обед 

 

5. Работа секций 

 

6. Заключительное пленарное заседание 

 

09.00-10.00 

 

 

10.00-13.00 

 

 

 

 

 

13.00-14.00 

 

14.00-16.30 

 

16.30-17.00 

 

 

Секционные заседания 

(г. Янаул, МБОУ гимназия им. И.Ш. Муксинова) 

 

Секция 1. Состояние языковой ситуации в Республике Башкортостан и 

особенности функционирования башкирского языка в условиях города 

 

Секция 2. Роль Интернет-ресурсов в формировании национального самосознания 

 

Секция 3. Формирование башкирского населения в городах Республики 

Башкортостан, проблемы урбанизации и демографии. Новые материалы по 

истории, этнографии и фольклору башкир 

 

Секция 4. Вопросы деятельности Всемирного курултая (конгресса) башкир 

 

Регламент конференции 

 

Доклады на пленарном заседании – 20 мин. 

Доклады на секционных заседаниях – 10 мин. 

Выступления в дискуссиях – 3-5 мин. 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

(Межпоселенческий культурно-досуговый центр Янаульского района, ул. Азина, 32) 

 

 

11 мая 2018 г. 

Начало: 10.00. ч. 

 

Приветствия: 

1. Открытие пленарного заседания. Ведущий: доктор географических наук, и.о. 

директора Института истории, языка и литературы УФИЦ РАН Псянчин Айбулат 

Валиевич. 

2. Приветствие Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан 

Рустэма Хабибовича Марданова. 

3. Приветствие главы Администрации муниципального района Янаульский район 

Республики Башкортостан Вазигатова Ильшата Агзамовича. 

Вопросы сохранения и функционирования башкирского языка на территории 

муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан 

4. Приветствие президента Академии наук Республики Башкортостан, член-

корреспондента Российской академии образования Альфиса Суфияновича 

Гаязова. 

5. Приветствие и.о. председателя Уфимского федерального исследовательского 

центра РАН Рустема Ринатовича Ахунова. 

6. Приветствие председателя Исполкома Международного союза общественных 

объединений «Всемирный курултай (конгресс) башкир» Амира 

Минниахметовича Ишемгулова. 

7. Приветствие заместителя председателя Комитета Совета Федерации по 

международным делам, председатель РОО «Землячество Башкортостана» в 

г. Москве Рафаила Наримановича Зинурова. 

8. Приветствие от Министерства молодежной политики и спорта РБ. 

 

Доклады: 

1. Хисамитдинова Фирдаус Гильмитдиновна, доктор филологических наук, 

профессор, член-корреспондент Академии наук Республики Башкортостан, 

научный руководитель ИИЯЛ УФИЦ РАН, Мухтаров Тимур Гаязович, кандидат 

социологических наук, заместитель директора ИИЯЛ УФИЦ РАН  

Языковая ситуация и стратегия языковой политики в городах Башкортостана 

2. Абубакирова Зугра Фирдависовна, главный специалист-эксперт отдела ЗАГС 

Ленинского района г.Уфа Госкомюстиции РБ.  

Особенности регистрации брака в органах ЗАГС Республики Башкортостан 

3. Гатауллин Рустам Шакирьянович, заместитель руководителя, 

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Республике Башкортостан. 

Итоги переписей населения в сборниках Башкортостанстата 

4. Усманова Минсылу Губайтовна, доктор филологических наук, профессор, 

руководитель Терминологической службы при Правительстве РБ.  
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О деятельности Терминологической комиссии при Правительстве РБ  

5. Утякаев Азат Назирович, руководитель городского курултая башкир 

г. Нефтекамск, заслуженный врач Республики Башкортостан, Зиннатуллина 

Лилия Рагитовна, кандидат филологических наук, доцент Нефтекамского 

филиала ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет». 
Мосты в будущее (о деятельности городского курултая башкир г. Нефтекамска и 

филиала башкирского народного  центра «Урал») 

6. Сафиуллина Розалия Расиховна, начальник отдела национального 

образования, регионального сотрудничества и учебного книгоиздания 

Министерства образования Республики Башкортостан. 

Национальное образование в Республике Башкортостан: актуальные вопросы и 

перспективы развития 

7. Мухамедьянова Галия Мухтаровна, заместитель председателя Общественной 

палаты Республики Башкортостан. 

Взаимодействие Общественной палаты РБ и общественных организаций в 

реализации языковой политики в городской среде 
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СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

 

Секция 1 

 

Состояние языковой ситуации в Республике Башкортостан и особенности 

функционирования башкирского языка в условиях города 

(МБОУ гимназия им. И.Ш. Муксинова, ул. Азина, 20, каб. 215) 
 

Время: 14.00-16.30 

Руководители: Мухтаров Тимур Гаязович, кандидат социологических наук, 

заместитель директора ИИЯЛ УФИЦ РАН. 

Сафиуллина Розалия Расиховна, начальник отдела национального образования, 

регионального сотрудничества и учебного книгоиздания Министерства 

образования Республики Башкортостан. 

Секретарь: Васбиева Гузель Ибрагимовна, учитель башкирского языка и 

литературы МБОУ СОШ им. Р.Гареева г. Янаул. 

 

Доклады: 

1. Ахатова Аминя Сафаргалиевна, учитель башкирского языка и литературы 

МБОУ СОШ с. Прогресс Янаульского района Республики Башкортостан.  

Воспитание национального духа и патриотизма у детей на основе народной 

педагогики  

2. Байбулатова Гульфира Галимьяновна, кандидат филологических наук, 

учитель башкирского языка и литературы МОБУ СОШ № 4 г. Нефтекамск.  

Ненормативная лексика в современной жизни общества 

3. Биктагирова Гузель Ринафовна, учитель начальных классов МБОУ гимназия 

им. И.Ш. Муксинова г. Янаул. 

Языковая ситуация в республике 

4. Валиева Мадина Раилевна, кандидат филологических наук, младший научный 

сотрудник отдела языкознания ИИЯЛ УФИЦ РАН, г. Уфа. 

Янаульская топонимия 

5. Галиуллина Айсылу Закифовна, учитель начальных классов МБОУ гимназия 

им. И.Ш. Муксинова г. Янаул.  

Формы и средства реализации национально-регионального компонента в начальной 

школе 

6. Гараева Эльза Ильдусовна, учитель истории и обществознания МБОУ 

гимназия им. И.Ш. Муксинова г. Янаул.  

Роль школы в воспитании и развитии национального самосознания 

7. Гарайшина Филюза Агзамовна, учитель начальных классов МБОУ гимназия 

им. И.Ш. Муксинова г. Янаул.  

Духовно-нравственное воспитание  на уроках башкирского языка и литературы 

8. Габдуллина Лена Радиковна, учитель башкирского языка МБОУ гимназия 

им. И.Ш.Муксинова г. Янаул.  

Обучение башкирскому языку в условиях диалекта 

9. Давлетова Галия Гилмулловна, учитель башкирского языка и литературы 

средней школы №7 г. Давлеканово. 



23 

 

У каждого цветка свой запах, у каждого народа свое лицо 

10. Ибрагимова Альфия Амировна, учитель башкирского языка и литературы 

МОБУ СОШ №7 г. Сибай.  

Совершенствование педагогического мастерства – условие качественного и 

эффективного образования.  

11. Искужина Найля Гайфулловна, доктор филологических наук, профессор 

кафедры истории, обществознания и культурологи ИРО РБ, г. Уфа. 

Понятие «язык города»: история изучения и современные трактовки 

12. Ишемгулов Мурат Нилович, аспирант Института этнологических 

исследований УФИЦ РАН; Сафин Фаиль Габдуллович, доктор исторических 

наук, профессор, главный научный сотрудник Института этнологических 

исследований УФИЦ РАН, г. Уфа. 

Речевая компетентность и языковые ориентации башкирской молодежи в городах 

Башкортостана (по данным этносоциологических опросов) 

13. Канифова Рина Рамусовна, кандидат биологических наук, педагог-психолог 

МБОУ СОШ им. Р.Гареева г. Янаул.  

Отдельные предложения в области воспитания, национального образования и 

подготовке кадров в Республике Башкортостан 

14. Миннегулова Илза Зикафовна, учитель башкирского языка и литературы 

МБОУ ООШ с. Истяк Янаульского района РБ.  

Вопросы воспитания и национального образования, подготовка национальных 

кадров 

15. Нуртдинова Резида Хамисовна, учитель начальных классов МБОУ гимназия 

им. И.Ш. Муксинова г. Янаул. 

Межкультурное и этнокультурное воспитание младших школьников 

16. Полякова Ирина Вадимовна, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры общей психологии ФГБОУ «Смоленский государственный университет», 

г. Смоленск.  

Формирование идентичности: социально-психологические особенности 

восприятия человеком пространства провинции 

17. Сабирова Гузалия Мухаметсалиховна, учитель истории и обществознания  

МБОУ гимназия им. И.Ш.Муксинова г. Янаул.  

Проблема сохранения национальной идентичности в условиях межэтнических, 

межрелигиозных, межкультурных и этнокультурных взаимодействий в 

современных условиях 

18. Саитова Флорида Хамитовна, учитель татарского языка МБОУ гимназия 

им. И.Ш.Муксинова г. Янаул.  

Формирование межэтнической толерантности у школьников 

19. Салихов Ахат Губаевич, кандидат исторических наук, заведующий отделом 

восточных рукописей ИИЯЛ УФИЦ РАН, г. Уфа. 

Участие представителя северо-западных башкир Гарифуллы Киикова в языковой 

дискуссии журнала «Шура» 

20. Усманова Минсылу Губайтовна, доктор филологических наук, профессор, 

руководитель Терминологической службы при Правительстве РБ, г. Уфа. 

Одна из нерешенных проблем в башкирском языкознании, связаннай с 

употреблением окончания –асаҡ 



24 

 

21. Фазлиахметова Гульназ Айратовна, учитель башкирского языка МБОУ 

гимназия им. И.Ш.Муксинова г. Янаул.  

Роль национального воспитания в образовательном процессе 

22. Хайбрахманова Лилия Загитовна, учительница башкирского языка и 

литературы МБОУ лицей г. Янаул Янаульского района РБ.  

Роль пословиц и поговорок в воспитании молодого поколения  

23. Хакова Ленария Рафитовна, учитель башкирского языка и литературы МБОУ 

СОШ № 4 г. Янаул.  

Язык – основа воспитания 

24. Хуббитдинова Нэркэс Ахметовна, доктор филологических наук, старший 

научный сотрудник отдела литературоведения ИИЯЛ УФИЦ РАН, г. Уфа. 

Творчество башкирских поэтов, переселенных из деревни в город, в начале ХХ века: 

идейно-тематические особенности, свойственные литературе средних веков 

25. Шакирова Гаугар Галиакберовна, учитель башкирского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 9 ГО г. Октябрьский.  

Особенности функционирования башкирского языка в условиях городского округа 

город Октябрьский Республики Башкортостан 

26. Шафикова Айгуль Нарсиловна, учитель начальных классов МБОУ гимназия 

им. И.Ш. Муксинова г. Янаул.  

Роль семьи в воспитании и развитии национального самосознания 

27. Юнысова Фирдаус Бариевна, кандидат филологических наук, научный 

сотрудник отдела литературоведения ИИЯЛ УФИЦ РАН, г. Уфа. 

Путешествие в мир тайфунов 

28. Ягафарова Гульназ Нурфаезовна, кандидат филологических наук, старший 

научный сотрудник отдела языкознания ИИЯЛ УФИЦ РАН, г. Уфа. 

Кавычки в правописании эргонимов в башкирском языке 

 

Выступления: 

 

Обсуждение докладов и резолюции конференции 

 

 

 



25 

 

Секция 2 
 

Роль Интернет-ресурсов в формировании национального самосознания 

(МБОУ гимназия им. И.Ш. Муксинова, ул. Азина, 20, каб. 217) 

 

Время: 14.00-16.30 

Руководители: Сиразитдинов Зиннур Амирович, кандидат филологических наук, 

руководитель лаборатории лингвистики и информационных технологий ИИЯЛ 

УФИЦ РАН, г. Уфа. 

Секретарь: Нурисламова Роза Рашитовна, учитель башкирского языка и 

литературы МБОУ СОШ № 1 г. Янаул. 
 

Доклады: 

1. Акманова Римма Суюндуковна, кандидат филологических наук, г. Сибай.  

Роль Интернет-ресурсов в формировании национального самосознания 

2. Ахмадуллина Лейсан Салаватовна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ гимназия им. И.Ш. Муксинова г. Янаул.  

Использование Интернет-ресурсов в воспитании школьников 

3. Жачкина Сабина Наильевна, учитель русского языка МБОУ ООШ с. Зайцево 

Янаульского района РБ.  

Формирование национального самосознания посредством Интернет-ресурсов в 

этнокультурном развитии Республики Башкортостан 

4. Мусина Лилия Мирзиевна, учитель высшей категории, ветеран просвещения 

д. Кабаково Кармаскалинского района РБ.  

Роль Википедии в жизни общества 

5. Низамова Гульназ Васимовна, учитель МОАУ СОШ № 15 г. Нефтекамск, 

Хашимова Светлана Фаниловна, пенсионер, г. Нефтекамск.  

Роль Интернета в процессе составления шежере 

6. Сиразитдинов Зиннур Амирович, кандидат исторических наук, руководитель 

Лаборатории лингвистики и информационных технологий ИИЯЛ УФИЦ РАН, 

Бускунбаева Лилия Айсовна, кандидат филологических наук, научный сотрудник 

отдела языкознания ИИЯЛ УФИЦ РАН, Ишмухаметова Анита Шаукатовна, 

старший лаборант-исследователь Лаборатории лингвистики и информационных 

технологий ИИЯЛ УФИЦ РАН, Шамсутдинова Гульгина Газнавиевна, старший 

лаборант-исследователь Лаборатории лингвистики и информационных технологий 

ИИЯЛ УФИЦ РАН, г. Уфа. 

Информационные ресурсы в освоении башкирского языка городским населением 

7. Тимираев Андрей Шамшитдинович, учитель истории МБОУ СОШ 

им. Р. Гареева г. Янаул.  

Роль Интернета в процессе социализации молодежи 

8. Фаршатова Альфия Анваровна, учитель башкирского языка и литературы 

МБОУ СОШ №1 г. Янаул, кавалер почетного знака «Отличник образования РБ».  

Роль персонального сайта учителя в воспитании национального самосознания в 

процесе обучения башкирскому языку и литературе 
 

Выступления: 
 

Обсуждение докладов и резолюции конференции 
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Секция 3 

 

Формирование башкирского населения в городах Республики Башкортостан, 

проблемы урбанизации и демографии. Новые материалы по истории, 

этнографии и фольклору башкир 

(МБОУ гимназия им. И.Ш. Муксинова, ул. Азина, 20, каб. 216) 

 

Время: 14.00-16.30 

 

Руководители: 

Хусаинова Гульнур Равиловна, доктор филологических наук, заведующая 

отделом фольклористики ИИЯЛ УФИЦ РАН, г. Уфа. 

 

Секретарь: Гарипова Альбина Адимовна, учитель башкирского языка и 

литературы МБОУ гимназия им. И.Ш. Муксинова г. Янаул. 

 

Доклады: 

1. Абдрафикова Гульнара Хависовна, кандидат филологических наук, старший 

научный сотрудник отдела литературоведения ИИЯЛ УФИЦ РАН, г. Уфа. 

Мунажаты, распространенные среди народа, его тематика и проблематика (на 

основе материалов Татышлинского района) 

2. Авдашкин Андрей Александрович, кандидат исторических наук, методист 

отдела обеспечения оценки качества образовательных программ 

ГБУ ДПО «Региональный центр оценки качества и информатизации образования», 

г. Челябинск.  

Реконструируя образ полиэтничного города: еврейские общины в Оренбургской 

губернии (вторая половина XIX – начало XX вв.) 

3. Аккубеков Рашит Юмадилович, кандидат филологических наук, научный 

сотрудник отдела восточных рукописей ИИЯЛ УФИЦ РАН, г. Уфа. 

Эпитафийные памятники Национального музея Республики Башкортостан 

4. Аминев Закирьян Галимьянович, кандидат философских наук, старший 

научный сотрудник Центра социокультурного анализа ИСИ РБ, г. Уфа. 

О башкирах Янаульского района РБ  

5. Арпентьева Мариям Равильевна, доктор психологических наук, доцент, член-

корреспондент Российской академии естествознания (РАЕ), профессор кафедры 

психологии развития и образования и руководитель лаборатории психолого-

педагогического сопровождения семьи и детства Центра социально-гуманитарных 

исследований ФГБОУ ВПО «Калужский государственный университет 

им. К.Э. Циолковского», г. Калуга.  

Транскультуральность повседневности и сохранение этнической идентичности 

6. Ахмадиева Наркас Вафиевна, кандидат исторических наук, старший научный 

сотрудник отдела новейшей истории Башкортостана ИИЯЛ УФИЦ РАН, г. Уфа.  

Социально-профессиональная структура городских башкир в 1950-1980-е гг.. 

7. Ахметов Вилюр Ямилевич, кандидат экономических наук, старший научный 

сотрудник Сектора экономики и управления развитием территорий 

ИСЭИ УФИЦ РАН, г. Уфа.  
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Этническое предпринимательство городских и сельских башкир как основа 

реализации этнонационального потенциала Республики Башкортостан 

8. Буранчин Азамат Мажитович, кандидат исторических наук, ведущий научный 

сотрудник Центра гуманитарных исследований Министерства культуры РБ, г. Уфа. 

Общегражданская идентичность в контексте формирования башкирской 

городской культуры 

9. Гайсина Фанира Фасхетдиновна, кандидат филологических наук, научный 

сотрудник отдела фольклористики ИИЯЛ УФИЦ РАН, г. Уфа.  

О фольклоре башкир племени уран  

10. Гайсина Фанира Фасхетдиновна, кандидат филологических наук, научный 

сотрудник отдела фольклористики ИИЯЛ УФИЦ РАН, г. Уфа.  

Приметы-поверья, запреты башкир антропологического направления 

11. Гарипова Альбина Адимовна, учитель башкирского языка МБОУ гимназия 

им. И.Ш.Муксинова г. Янаул.  

Проблемы и пути решения межэтнических отношений в г. Янаул 

12. Денисламов Тимур Галиевич, учитель истории МБОУ «Школа № 101 

с углубленным изучением экономики» ГО г. Уфа.  

Жилищное строительство в городах Башкирской АССР в 1950-1980 гг.. 

13. Жидченко Александр Владимирович, кандидат исторических наук, 

руководитель Ассоциации молодых исследователей «Институт исследований 

социальной памяти», г. Москва.  

Особенности формирования городского пространства нового социалистического 

города 1950-60-х гг.: этногендерный аспект (по материалам города Салавата 

Башкирской АССР) 

14. Красноперова Нурия Нурулловна, старший лаборант-исследователь отдела 

археологических исследований ИИЯЛ УФИЦ РАН, Мигранова Эльза Венеровна, 

кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела этнологии ИИЯЛ 

УФИЦ РАН, Шитова Светлана Николаевна, кандидат исторических наук, 

Якупов Риф Исмагилович, доктор исторических наук, профессор, Хусаинова 

Гульнур Равиловна, доктор филологических наук, заведующая отделом 

фольклористики ИИЯЛ УФИЦ РАН, г. Уфа. 

Светлой памяти дочери янаульской земли Фатыховой Флизы Фаатовны 

15. Кузбеков Фаниль Тимерьянович, доктор филологических наук, секретарь 

Комиссии Исполкома МСОО «Всемирный курултай (конгресс) башкир» по 

информационной политике РБ, профессор кафедры журналистики факультета 

башкирской филологии и журналистики ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет», Кузбекова Райса Абдрахмановна, главный 

специалист Исполкома МСОО «Всемирный курултай (конгресс) башкир», г. Уфа. 

Городские башкиры: национальное своеобразие 

16. Лобастова Валентина Геннадьевна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ гимназия им. И.Ш.Муксинова г. Янаул.  

Образ города и носителей городской культуры в визуальной антропологии 

17. Мигранова Эльза Венеровна, кандидат исторических наук, старший научный 

сотрудник отдела этнологии ИИЯЛ УФИЦ РАН, г. Уфа, Нурисламова Ирина 

Хатиповна, г. Янаул. 

Непростая судьба простой женщины 
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18. Михайлова Регина Рафисовна, учитель начальных классов МБОУ гимназия 

им. И.Ш. Муксинова г. Янаул. 

Формирование башкирского населения в городах Республики Башкортостан, 

проблемы урбанизации и демографии 

19. Мухтаров Тимур Гаязович, кандидат социологических наук, заместитель 

директора ИИЯЛ УФИЦ РАН, г. Уфа. 

Оренбургское генерал-губернаторство как оплот российского имперского 

милитаризма и башкиры 

20. Рахматуллина Венария Венарисовна, заведующая информационно-

методическим центром Управления образования Янаульского района РБ. 
Религиозная политика царского правительства в Башкирии в первой четверти 

XVIII в. 

21. Суворова Анна Викторовна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

Социально-правовые и гуманитарные науки филиала Южно-Уральского 

государственного университета (научно-исследовательский университет) в 

г. Златоусте.  

Башкиры в Челябинской области по итогам Всесоюзной переписи населения 1959 

года 

22. Сулейманова Маргарита Нугмановна, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры истории Рб, археологии и этнологии БашГУ, г. Уфа. 

Традиционная обрядовая культура башкир в пространстве современного города 

(некоторые аспекты проблемы) 

23. Султангареева Розалия Асфандияровна, доктор филологических наук, 

главный научный сотрудник отдела фольклористики ИИЯЛ УФИЦ РАН, г. Уфа. 

Заговорно-заклинательный фольклор в современности как элемент культуры и 

практики 

24. Тимощук Алексей Станиславович, доктор философских наук, доцент, 

профессор кафедры философии и религиоведения ФГБОУ ВПО «Владимирский 

государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых» (ВлГУ), г. Владимир. 

Трансляция традиционных ценностей в посттрадиционном обществе 

25. Хайруллина Филина Рамазановна, учитель географии МБОУ гимназия 

им. И.Ш.Муксинова г. Янаул.  

Экономика г.Янаул и Янаульского района: проблемы и перспективы 

26. Хакимьянова Айгуль Мужавировна, кандидат филологических наук, 

научный сотрудник отдела фольлористики ИИЯЛ УФИЦ РАН, г. Уфа. 

Музыкальные жанры народного творчества северных башкир 

27. Халиулина Айгуль Ильясовна, кандидат исторических наук, научный 

сотрудник отдела этнополитологии Института этнологических исследований 

им. Р.Г. Кузеева УФИЦ РАН; Ишемгулов Мурат Нилович, аспирант 

ИЭИ УФИЦ РАН; Сиразетдинов Комил Олимович, соискатель ИЭИ УФИЦ РАН, 

г. Уфа. 

Формирование башкирского городского населения в Башкортостане (1939-2010 

гг.) 

28. Ханова Гульназ Салимьяновна, аспирант ИИЯЛ УФИЦ РАН, г. Уфа. 
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О баитах, зафиксированных в Янаульском районе РБ (по материалам фольклорной 

экспедиции 2005 г.) 

29. Харасова Руза Галимьяновна, педагог дополнительного образования 

структурного подразделения, реализующего дополнительные 

общеобразовательные программы, Центр детского творчества ГБОУ СО СОШ № 1 

имени Героя Советского Союза И.М. Кузнецова с. Большая Черниговка 

МР Большечерниговский Самарской области; Иванова Юлия Юрьевна, методист  

Центр детского творчества ГБОУ СО СОШ № 1 имени Героя Советского Союза 

И.М. Кузнецова с. Большая Черниговка МР Большечерниговский Самарской 

области.  

Специфика этнокультурного воспитания в современных условиях на примере 

деятельности объединений «Иргиз» и «Курай» в Самарской области 

30. Хусаинова Гульнур Равиловна, доктор филологических наук, заведующая 

отделом фольклористики ИИЯЛ УФИЦ РАН, г. Уфа. 

О современном состоянии народного творчества Янаульского района 

31. Шакиров Искандер Аликович, кандидат философских наук, научный 

сотрудник отдела этнологии ИИЯЛ УФИЦ РАН, г. Уфа. 

Нетрагическая демография городского башкирского населения 

32. Шаяхметов Рустам Асхатович, независимый исследователь, г. Уфа. 

Агломерационные процессы на территории Ишимбайского района 

33. Шаяхметова Ирина Зуфаровна, кандидат исторических наук, доцент 

Института истории и государственного управления ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет», г. Уфа. 

Аккультурация башкир в городах Южного Урала 

34. Юлдыбаева Гульнар Вилдановна, кандидат филологических наук, старший 

научный сотрудник отдела фольклористики ИИЯЛ УФИЦ РАН, г. Уфа. 

Народное творчество Янаульского район 

35. Якупов Риф Исмагилович, доктор исторических наук, профессор, ведущий 

научный сотрудник ИИЯЛ УФИЦ РАН, г. Уфа. 

Этнос и городская среда обитания. К теории этнических процессов 

 

Выступления: 

 

Обсуждение докладов и резолюции конференции 
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Секция 4 

Вопросы деятельности Всемирного курултая (конгресса) башкир 

(МБОУ гимназия им. И.Ш. Муксинова, ул. Азина, 20, актовый зал) 

 

Руководитель: Ишемгулов Амир Минниахметович, председатель Исполкома 

Международного союза общественных объединений «Всемирный курултай 

(конгресс) башкир», г. Уфа. 

Салихов Ахат Губаевич, кандидат исторических наук, заведующий отделом 

восточных рукописей ИИЯЛ УФИЦ РАН, г. Уфа. 

 

Секретарь: Мухаметшина Лариса Рифатовна, учитель башкирского языка и 

литературы МБОУ СОШ им. Р. Гареева г. Янаул. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

(МБОУ гимназия им. И.Ш. Муксинова, ул. Азина, 20, актовый зал) 

 

 

Время 16.30 – 17.00 

 

Выступления руководителей секций 

 

 

Принятие резолюции 

 

 

 

 

 

 

 


