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Абуталипова P.Ә. (Стәрлетамаҡ)

БАШҠОРТ ТЕЛЕН УҠЫУ-УҠЫТЫУ ПРИНЦИПТАРЫ

Уҡыу-уҡытыу процесында компетентлыҡлы һәм 
эшмәкәрлекле ҡарашты реалләштереүгә йүнәлтелгән хәҙерге 
дөйөм белем биреү стандарттарының концептуаль нигеҙе -  
белем биреүҙе уҡыусыларҙа универсаль уҡыу эшмәкәрлеге 
төрҙәрен һәм тел уҡыу-уҡытыуға ҡағылышлы 
компетенциялар комплексын формалаштырыу [Абуталипова, 
2011, 50-се б.].

Был бурыстар традицион дидактик һәм үҙенсәлекле 
методик принциптарға таянып бойомға ашырыла. Уҡыу- 
уҡытыу принциптары -белем биреү процесын ойоштороуға 
дөйөм талаптар тупламаһынан торған фундаменталь (нигеҙ).

Традицион дидактик принциптарға түбәндәгеләр инә: 
уҡыусыларға индивидуаль ҡараш принцибы, материалдың 
уҡыусылар өсөн аңлайышлы һәм көс етерлек булыуы, 
еңелдән -  ауырға, ябайҙан -  ҡатмарлыға, таныштан -  таныш 
түгелгә барыу, фәннилек, системалылыҡ, эҙмә-эҙлелек, 
дауамсанлыҡ, күсәгилешлелек, перспективалылыҡ, теория 
менән практиканың бәйләнеше, белемдең ныҡлы һәм аңлы 
үҙләштерелеүе, күргәҙмәлелек принцибы һ.б. Дидактик 
принциптар уҡыу планына ингән бөтә предметтар өсөн уртаҡ 
булып тора һәм комплекслы рәүештә ҡулланыла.

Был принциптарҙан тыш, дөйөм белем биреү 
мәктәптәренең уҡыу планына ингән һәр бер дисциплинаның 
йәки бер фән өлкәһенә ҡараған предметтар циклының 
үҙенсәлекле методик принциптары бар. Заман талаптарына 
ярашлы уларға үҙгәрештәр индерелә, йөкмәткеһе байытыла, 
тәрәнәйтелә, һәр предметтың үҙенсәлегенә һәм программа 
йөкмәткеһенә бәйле рәүештә өҫтөнлөклө йүнәлештәр 
билдәләнә.

Мәҫәлән, мәктәптә филологик белем биреүҙе яңы быуын 
федераль дәүләт дөйөм белем биреү стандарттары 
талаптарына яраҡлаштырыу маҡсатында «Рус теле һәм 
әҙәбиәте уҡытыусыларының ассоциацияһы» Бөтә Рәсәй
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йәмәғәт ойошмаһының II съезында «Мәктәптә филологик 
белем биреү концепциялары. Рус теле һәм әҙәбиәте» тип 
аталған Проекты раҫлана (2014 йыл). Документта яңы 
шарттарҙа филологик белем биреүҙең төп йүнәлештәре 
билдәләнә, үҙгәрешле методик принциптар тәҡдим ителә 
[Концепция..., 2015]. Беҙҙең ҡарамаҡҡа, был документта 
сағылыш алған методик принциптар рус теле һәм әҙәбиәтен 
генә түгел, ә башҡа телдәрҙе һәм әҙәбиәттәрҙе, шул иҫәптән 
башҡорт телен икенсе тел булараҡ уҡыу-уҡытыу барышында 
ла ҡулланыу маҡсатҡа ярашлы.

Концепцияла түбәндәге принциптар ҡабул ителгән: 
телде өйрәнеү процесында шәхси, метапредмет һәм предмет 
һөҙөмтәләренә комплекслы өлгәшеү; функционаллек; тел 
материалын өйрәнеүҙә системалылыҡ һәм тарихилыҡ; тел 
күнекмәләрен баҫҡыслап үҫтереү; күсәгилешлелек; тексты 
үҙәкләштереү, йәки үҙәккә ҡуйыу (текстоцентричность); тел 
дәрестәрендәге текст өҫтөндәге эшмәкәрлекте 
лингвокультурологик йүнәлештә ғәмәлгә (бойомға) ашырыу; 
телде тойомлауҙы, һиҙемләүҙе үҫтереү; телмәр 
эшмәкәрлеген мотивациялау; тел өйрәнеү барышында 
үҙләштерелгән белем, күнекмә һәм оҫталыҡтарҙы ғәмәли 
ҡулланыуға йүнәлтеү, әүҙем телмәр практикаһын тәьмин 
итеү; уҡыу барышында өлгәшелгән һөҙөмтәләрҙе 
формалаштырыусы баһалау [Концепция... ,  2015, 17-18-се 
бб.].

Телде өйрәнеү процесында шәхси, метапредмет һәм 
предмет һөҙөмтәләренә комплекслы өлгәшеү принцибы 
туранан-тура стандарт талаптарын бойомға ашырыуға 
нигеҙләнә. Был принцип яңы быуын федераль дәүләт дөйөм 
белем биреү стандарттарының положениеларына ярашлы 
төҙөлгән “Уҡытыу туған (башҡорт) телдә алып барылған 
дөйөм белем биреү ойошмаларының 5-11 кластары өсөн 
“Башҡорт теле” предметы буйынса белем биреү өлгө 
программалары"нда ла иҫәпкә алынған. Сөнки Программа 
шәхси, метапредмет һәм предмет һөҙөмтәләренә ирешеү, 
уҡыусыларҙа уҡыу-уҡытыуға эшмәкәрлекле ҡараш 
формалаштырыу принциптарына нигеҙләнгән коммуникатив, 
тел һәм лингвистик, мәҙәни компетенциялар
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формалаштырыуҙы тәьмин итеүсе йөкмәткенән тора 
[Программа 2017, 5-се б.].

Функционаллек принцибы тел күренештәрен уларҙың 
функциональ мөмкинлектәре, шәхестең телмәр практикаһы 
күҙлегенән сығып өйрәнеүгә нигеҙләнә. Әммә рус
мәктәбендә был принципты тормошҡа ашырыу өсөн 
башҡортса кәрәкле тәбиғи тел мөхите булмау ҙур 
ауырлыҡтар тыуҙыра. Уҡытыусы эш уйындары, тәбиғи йәки 
яһалма телмәр ситуациялары ярҙамында дәрестә алған 
белемде телмәр практикаһында ҡулланыуға өлгәшә. 
Уҡыусылар менән бергә балаларға тәғәйенләнгән башҡорт 
телендәге телевидение тапшырыуҙарын ҡарау, гәзит- 
журналдар алдырыу һәм уҡыу, ата-әсәләр менән бергә 
башҡортса кластан һәм мәктәптән тыш саралар үткәреү 
теорияны практика менән бәйләү өсөн кәрәкле шарттар 
булдыра. Был принцип шулай уҡ башҡорт телен туған тел 
булараҡ өйрәнеүселәр менән икенсе тел булараҡ 
өйрәнеүселәргә дифференциациялы ҡарашты талап итә.

Тел материалын өйрәнеүҙә системалылыҡ һәм 
тарихилыҡ принцибы телде үҫештәге система булараҡ ҡарап, 
уның бөтә кимәлдәрен комплекслы өйрәнеүгә нигеҙләнә.

Тел күнекмәләрен баҫҡыслап (ступенчатое) 
формалаштырыу принцибына тел күренештәрен танып 
белеү, анализлау, төркөмләү оҫталығы, уларҙы 
нормативлылығы, аралашыу ситуацияһы һәм сфераһына тап 
килеү-килмәүе күҙлегенән баһалау, өйрәнелгән тел 
күренешен үҙ тексына индерә белеү күнекмәләрен аҡрынлап 
үҫтереүгә ҡайтып ҡала.

Тел өйрәнеүҙә күсәгилешлелек принцибы яңы тел 
күренешен алдағы этаптарҙа (башланғыс белем биреү -  төп 
белем биреү -  урта белем) алынған белем, күнекмә һәм 
оҫталыҡтарға таяныуҙы талап итә. Был принципты иҫәпкә 
алыу бөгөн үтелгән материалдың киләһе дәрестәрҙә һәм 
кластарҙа өйрәнеләсәккә нигеҙ булып тороуын тәьмин итә. 
Рус мәктәптәре өсөн дәреслектәрҙә материалдың лексик 
темаларға бүлеп бирелеүе бер нисә дәрес буйынса бер 
теманы нығытыу өсөн ерлек булдыра.

Тексты үҙәкләштереү, йәки үҙәккә ҡуйыу
(текстоцентричность) принцибы -  ул өйрәнеү предметы һәм
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уҡыу-уҡытыу сараһы булараҡ текст менән эшкә өҫтөнлөк 
биреү, текст менән эш нигеҙендә уҡыусыларҙың телмәр 
эшмәкәрлегенең бөтә төрҙәрен комплекслы 
формалаштырыу.

Тел дәрестәрендәге текст өҫтөндәге эшмәкәрлекте 
лингвокультурологик йүнәлештә ғәмәлгә (бойомға) ашырыу 
принцибы нигеҙендә художестволы текст менән телдең, 
телмәрҙең һәм мәҙәниәттең бер бөтөн берәмеге, эстетик 
идеалы булараҡ эш итеү ята. Мәҫәлән, башҡорт телен икенсе 
тел булараҡ өйрәнеү уның лексик һәм грамматик 
төшөнсәләрен бер юлы (синхронлы рәүештә) үҙләштереүҙе 
талап итә. Шуға ла абстракт лингвистик төшөнсәләрҙе аңлы 
үҙләштереү маҡсатында теоретик материал күберәк 
бәйләнешле текстарҙан торған күнегеүҙәр аша индерелә.

Телде тойомлауҙы, һиҙемләүҙе үҫтереү принцибы 
телдең бөтә кимәлдәрендәге закондарын интуитив 
үҙләштереү, уҡыусының яңы тел күренештәрен танып 
белеүгә ҡыҙыҡһыныуына таяныуҙа тора. Уҡыусылар 
материалды аңлап үҙләштергәндә, дөйөмләштереү һәләте 
үҫә, уның һөҙөмтәһендә бәйләнешле телмәр төҙөү 
мөмкинлеге биргән үҙенсәлекле эске телмәр эшмәкәрлеге 
формалаша. Уҡыусы башҡортса телмәрҙе ҡат-ҡат ишетә, 
оҡшаш формаларҙы төрлө ситуацияла ҡулланып ҡарай һәм 
уларҙы дөрөҫ ҡулланыу ҡеүәһе формалаша. Бер үк ваҡытта 
башҡорт теле күренештәрен башҡа телдәр менән 
сағыштырыу уҡыусыларҙың лингвистик фекерләүен, 
анализлау-синтезлау, сағыштырыу-дөйөмләштереү һәләтен 
үҫтерә.

Телмәр эшмәкәрленән мотивациялау принцибы телгә 
өйрәтеүҙең һәр мәлендә уҡыусыларҙың телмәр һәм 
фекерләү эшмәкәрлеген активлаштырыу өсөн шарттар 
булдырыуға ҡорола. Коммуникатив эшмәкәрлекте үҫтереү 
телде аралашыу маҡсатында ҡулланыу менән бәйле һәм 
телмәр үҫтереү стратегияһын билдәләй. Был төр эшмәкәрлек 
социаль компетентлыҡты, аралашыусы партнерҙар 
позицияһын иҫәпкә ала, башҡа кешеләрҙе тыңлай һәм 
диалогка инә белеүҙе; проблемаларҙы коллектив менән хәл 
итеүҙә ҡатнашыуҙы, тиҫтерҙәр һәм өлкәндәр менән 
продуктив хеҙмәттәшлек ойоштора белеүҙе формалаштыра
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[Формирование универсальных учебных действий в основной 
школе..., 2010, 57-се б.].

Телде өйрәнеү барышында үҙләштерелгән белем, 
күнекмә һәм оҫталыҡтарҙы ғәмәли ҡулланыуға йүнәлтеү 
принцибы әүҙем телмәр практикаһын тәьмин итеү, предмет- 
ара телмәр мөхите булдырыу, белем биреү ойошмаларының 
методик берләшмәләре тарафынан ҡабул ителгән берҙәм 
телмәр режимын хуплауға нигеҙләнә.

Уҡыу барышында өлгәшелгән һөҙөмтәләрҙе 
формалаштырыусы баһалау принцибы дәрес барышында, 
дәрестән һәм мәктәптән тыш эшмәкәрлек ваҡытында 
баһалауҙы бала шәхесен үҫтереү ҡоралы булараҡ 
файҙаланыуға, балл системаһынан тыш, уҡыусының һәр 
уңышын хуплап, уның уҡыу эшмәкәрлеген активлаштырыуға 
нигеҙләнә.

Шулай итеп, методик принциптар белем биреү процесын 
ойоштороуға дөйөм талаптар тупламаһынан торған 
фундаменталь положениелар булып тора һәм телдәрҙе, шул 
иҫәптән башҡорт телен, уҡыу-уҡытыуҙың дөйөм стратегияһын 
билдәләй.

Әҙәбиәт:
1. Абуталипова Р.Ә. Грамматик төшөнсә өйрәнеү барышында 

универсаль уҡыу эшмәкәрлен формалаштырыу юлдары // Учитель 
Башкортостана. 2011. № 8. 50-54-се б.

2. Концепция школьного филологического образования: русский 
язык и литература: проект. М.: ООО «Русское слово -  учебник», 2015. 
112 с. Электронный ресурс. Режим доступа: http://lavrikova.com.ru/wp- 
content/uploads/2019/11/koncepcija-shkolnogo-filologicheskogo- 
obrazovanija.pdf (Дата обращения: 01. 04. 2021).

3. Уҡытыу туған (башҡорт) телдә алып барылған дөйөм белем 
биреү ойошмаларының 5-11 кластары өсөн “Башҡорт теле” предметы 
буйынса белем биреү өлгө программалары / Авт.-төҙ. 3. М. Ғәбитова. 
Өфө: Китап, 2017. 72 б.

4. Формирование универсальных учебных действий в основной 
школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя / 
А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.; под ред. 
А.Г. Асмолова. М.: Просвещение, 2010. 150 с.

48

http://lavrikova.com.ru/wp-content/uploads/2019/11/koncepcija-shkolnogo-filologicheskogo-obrazovanija.pdf
http://lavrikova.com.ru/wp-content/uploads/2019/11/koncepcija-shkolnogo-filologicheskogo-obrazovanija.pdf
http://lavrikova.com.ru/wp-content/uploads/2019/11/koncepcija-shkolnogo-filologicheskogo-obrazovanija.pdf

