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ҠАЛА МӘКТӘБЕНДӘ БАШҠОРТ ТЕЛЕ ҺӘМ 
ӘҘӘБИӘТЕ ДӘРЕСТӘРЕНДӘ МИЛЛИ-РЕГИОНАЛЬ 

КОМПОНЕНТ ЭЛЕМЕНТТАРЫН ҠУЛЛАНЫУ

Заман алып килгән яңылыҡтар, үҙгәрештәр уҡыу-уҡытыу 
эшсәнлегенә лә үтеп инде. Бөгөнгө көн шарттарында 
уҡытыусының тотҡан урыны тамырҙан үҙгәрҙе. Уның бурысы 
-  белем алыу эшсәнлеге менән идара итеү, үҫтереүгә 
булышыу. Был бурысты тормошҡа ашырыу уҡытыусынан 
үҙенә тәнҡит күҙлегенән ҡарап, яңылыҡҡа ынтылыуҙы, 
белемен өҙлөкһөҙ камиллаштырыуҙы, уҡытыу-тәрбиә 
процесына ижади яҡын килеп эшләүҙе талап итә. Бөгөнгө 
көндә төп бурыстарыбыҙҙың береһе -  һәр яҡтан камил 
булған уҡымышлы шәхес тәрбиәләү. Ә ул, үҙ сиратында, 
туған телебеҙҙе яратыусы, үҙ халҡының мәҙәниәтен, ғөрөф- 
ғәҙәттәрен, иң күркәм йолаларын, тарихын хөрмәт итеүсе 
булырга тейеш. Был бурысты тормошҡа ашырыуҙың күп 
төрлө йүнәлештәре була. Хәҙерге осорҙа фәндәрҙе уҡытыу 
йөкмәткеһен регионлаштырыу, әйләнә-тирәбеҙҙәге 
ысынбарлыҡҡа бәйләү, уҡытыу-тәрбиә процесын үҙгәртеүҙең 
бер йүнәлеше булып тора. Педагогик әҙәбиәттә ул милли- 
региональ компонент тигән термин менән йөрөтөлә. Уҡыусы 
үҙе йәшәгән төбәкте яратһын, уның мәҙәни, тарихи 
ҡиммәттәре тураһында уйлап фекер әйтә алһын өсөн, уҡытыу 
процесында быға өйрәтергә кәрәк. Тыуған төбәк, тыуған ҡала, 
тыуған ер. Был һүҙҙәр өлкән йәштәге кешеләр өсөн генә 
түгел, һәр сабый бала өсөн дә ғәзиз һәм ҡәҙерле булырға 
тейеш. Тыуған яҡтың тәбиғәте, уға бәйле ҡыҙыҡлы факттар, 
уның тарихы, халыҡтың көнкүреше, ғөрөф-ғәҙәттәре, милли 
йолалары балаларға белем һәм тәрбиә биреүҙә ҙур роль 
уйнай.

Милли төбәк компоненты халыҡ һәм милләт 
үҙенсәлеген, мәҙәниәтен һәм рухи донъяһын, телен һәм 
тарихын, тәбиғи-географик мөхитен, традицияларын 
сағылдырған уҡытыу материалдарын берләштерә. Уҡыусы
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үҙе йәшәгән төбәктең тәбиғәтен, уның үҙенсәлектәрен, 
халҡын, йолаларын, мәҙәниәтен, тарихын яҡшы белергә 
тейеш. Мәктәптә башҡорт теле һәм әҙәбиәтен уҡытыу 
программаһы дәүләт стандарттары нормаларынан сығып 
төҙөлә. Унда белемде уҡыусыларға еткереү, уларҙа эстетик 
ҡанундарға нигеҙләнеп фекер йөрөтөү һәм хис итеү 
культураһын булдырыу, милли аң тәрбиәләү күҙ уңында тора. 
Уҡытыусынан тәрән белемле, үҙ аллы фекер йөрөтөүгә 
һәләтле булыуҙы, эшкә ижади яҡын килеүҙе талап итә. Ләкин 
уҡыусыларҙы тыуған яҡта тыуып үҫкән ҡәләм эйәләренең 
ижады менән таныштырмай тороп, әҙәбиәттән тейешле 
белемде тулыһынса алалар, тип әйтеп булмай. Уҡыусы 
мәктәп осоронда үҙ төбәге буйынса мәғлүмәт алып, кесе 
Ватанының патриоты булып үҫергә тейеш. Дәрестәрҙә 
уҡыусылар тарафынан интеллектуаль һәм эмоциональ 
эшсәнлек төрҙәре файҙаланыла. Мәҫәлән, башҡорт теленән 
теманы (исем, сифат) тикшергәндә, уҡыусылар әҙәбиәт 
дәрестәрендә алған белемдәрен файҙаланалар. Алған 
белемдәрен практик дәрестәрҙә ижади файҙаланыу 
уҡыусыларға әхлаҡи ҡәнәғәтлек бирә, алға таба предметты 
өйрәнеүгә ҡыҙыҡһыныу уята һәм ыңғай кәйеф булдыра. 
Уҡыусыларҙың шәхси эшсәнлегенә күберәк иғтибар бирергә 
кәңәш ителә. Уҡыусылар практик дәрестәрҙә билгеле бер 
күләмдә белем алалар һәм биремдәрҙе үҙҙәре башҡаралар, 
унан күмәкләшеп фекер алышалар. Парлы һәм группалы эш 
алымдары ҡулланыу ҙа ыңғай нәтижә бирә. Башҡорт теле 
дәрестәрендә төбәгебеҙҙең ауыл хужалығында, иҡтисад 
елкәһендә ирешкән уңыштары тураһында һүҙ алып барыу ҙа 
уҡыусыларҙа тыуған яғыбыҙға һөйөү һәм ихтирам хисе 
тәрбиәләй.

Милли-төбәк компоненты ҡулланыуҙың түбәндәге 
йүнәлештәрен билдәләргә мөмкин:

1. Ҡалабыҙҙа, районыбыҙҙа йәшәүсе халыҡтың ауыҙ 
ижадына, тарихына, күренекле шәхестәренә, бай 
традицияларына таянып тыуған төйәгебеҙ тураһында 
комплекслы белемдәр тупларға ярҙам итеү;

2. Башҡортостан күләмендә тәбиғәтте, тирә-яҡты һаҡлау 
саралары менән танышып; экологик саралар һәм 
факторҙарҙы билдәләп, башҡорт халҡының тәбиғәте
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тураһындағы белемдәренә таянып, уҡыусыларҙа экологик 
фекерләү, һөйләм телен үҫтереү һәм эске культура 
формалаштырыуға этәргес булып тора.

3. Үҙ тыуған яғыңдың тәбиғәтен, экологияһын, 
хужалығын, тарихын, әҙәбиәт һәм сәнғәтен өйрәнеү, уны 
халыҡтың ысынбарлығы менән бәйләп барыу, үҙ халҡыңдың 
рухи донъяһын аңлау, уға һөйөү һәм хөрмәт менән ҡарау -  
милли төбәкте өйрәнеүҙә актуаль бурыс булып тора.

Дәрестәрҙә, кластан тыш сараларҙа, кластан тыш уҡыу 
дәрестәрендә яҡташ яҙыусыларыбыҙҙың тормошо һәм ижад 
юлы тураһында, ҡалабыҙҙа йәшәп ижад итеүсе кешеләр 
тураһында мәғлүмәт бирелә. Уҡыусылар үҙҙәре лә 
матбуғатта сыҡҡан материалдарҙы ҡыҙыҡһынып йыялар. Был 
материалдар уларҙың үҙ-ара аралашыуына еңеллек тыуҙыра 
һәм әңгәмә ваҡытында үҙҙәре белгән мәғлүмәттәрҙе 
тейешлесә ҡулланырға мөмкинселек бирә.

һәр халыҡ мәҙәни, тарихи, әхлаҡи байлыҡтарға эйә. 
Әлеге байлыҡтар тыуған төбәктәрҙә күп. Халыҡ әйтеүенсә, 
донъя үҙеңдең өйөңдән башлана. Кеше, өйҙәң ишек алдын 
үтмәйенсә, оло юлға сыға алмай, шуның кеүек уҡыусылар ҙа 
тыуған яҡ әҙиптәренең тормошо, эшсәнлеге менән 
танышмайынса, донъяға танылган ҙур шәхестәрҙең ижадын 
юғары дәрәжәлә күҙ алдына килтерә алмай.
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