
Уҡытыу рус телендә алып барылған мәктәптәрҙең 1-4  кластары өсөн 

башҡорт теле һәм әҙәбиәтенән  эш программаһы төҙөгәндә урта дөйөм белем 

биреүҙең яңы федераль дәүләт стандарттары, федераль һәм республика 

закондары талаптары, Мәғариф министрлығының ”Дәүләт белем биреү 

стандарттарының федераль компоненттарын раҫлау тураһында” Законы, 

«Рәсәй Федерацияһы халыҡтары телдәре тураһында» Законы, Рәсәй 

Федерацияһының «Мәғариф тураһында» Законы, «Башҡортостан 

Республикаһы халыҡтары телдәре тураһында» законы, Башҡортостан 

Республикаһының «Мәғариф тураһында» Законы, Башҡортостан 

Республикаһы Мәғариф министрлығы тарафынан раҫланған Башҡортостан 

Президентының 1999 йылдың 15 февралендәге Указы менән башҡорт теле 

республикабыҙҙа, рус теле менән бер рәттән, дәүләт теле итеп раҫланды. Ошо 

указға ярашлы һәм Башҡортостан Республикаһының «Мәғариф тураһында» 

законы нигеҙендә республика мәктәптәрендә уҡытыу һәм тәрбиә биреү 

концепцияһы төҙөлдө. Унда рус мәктәптәрендә туған телдәрҙе уҡытыуҙың 

мөһим проблемалары, бурыстары һәм юлдары билдәләнде. 

Башҡорт теле – республикаға исем биргән төп халыҡ теле. Республикала 

уны  уҡытыу  дүрт төркөм балалары менән ойошторола: беренсе төркөм 

балаларына башҡортса телдәре асылып, башҡорт теле аша донъяны танып-

белеүсе, йәшәйеш ҡанундарын үҙләштереүсе уҡыусылар инә.  

Икенсе төркөмгә – ҡатнаш милләттән торған ғаилә балалары инә. Күп 

осраҡта улар башҡорт телен аңламайҙар, йәки аңлаһалар ҙа, һөйләшмәйҙәр, 

һорауға яуапты рус телендә ҡайтаралар. Был төркөм балалары ҡайһы бер 

өндәрҙең әйтелешен айырмайҙар, уларҙың төрлөсә яңғырауҙарын 

һиҙемләмәйҙәр. Был уҡыусыларҙың һүҙ байлығы ла самалы була. 

Өсөнсө төркөмгә үҙҙәре башҡорт милләтенән булып та, ғаиләлә башҡорт 

мөхите булмағанлыҡтан, башҡортса бөтөнләй аралашмаған, үҙҙәренең туған 

теле булған башҡорт телен белмәгән балалар инә.  

Дүртенсе төркөм балаларын башҡорт телен дәүләт теле булараҡ 

өйрәнгән башҡа милләт балалары тәшкил итә. 

Тәҡдим ителгән был программа икенсе һәм өсөнсө төркөм балаларына 

башҡорт телен туған тел булараҡ уҡытыу маҡсатында яңы быуын  башланғыс 

дөйөм белем биреү федераль дәүләт стандартында бирелгән базис уҡыу 

планының икенсе вариантына тап килтереп төҙөлдө. Яңы стандарт буйынса 

башланғыс дөйөм белем биреү мәктәптәрендә туған тел һәм әҙәбиәте мотлаҡ 

уҡытыла  торған фәндәр исемлегенә индерелгән һәм аҙнаһына уларҙы өс сәғәт 

үткәреү ҡаралған. 

Программаның төп маҡсаты булып башҡорт телен балаларға уларҙың 

туған теле булараҡ өйрәтеү, тел аша уҡыусыларҙың аң-белем даирәһен 



тәрәнәйтеү, киңәйтеү, балаларға көндәлек тормошта ҡулланыу өсөн социаль 

тәжрибә тупларға ярҙам итеү тора, йәғни уларҙы бөгөнгө көн талаптарына 

ярашлы йәшәй белгән, үҙ илен, халҡын яратҡан, тормошта үҙ урынын табып, 

күңеле яратҡан шөғөлө аша үҙенә, ғаиләһенә, яҡындарына, халҡына тоғро 

хеҙмәт иткән шәхес итеп тәрбиәләү тора. 

Был маҡсаттарҙы тормошҡа ашырыу өсөн түбәндәге бурыстарҙы үтәү 

фарыз: 

- балаларға башҡорт телендә һөйләгәнде, уҡығанды телмәр ағышынан 

айыра белергә, мәғәнәһенә төшөнөргә өйрәтеү (слушание); 

- өндәрҙе ишетә һәм айыра, уларҙы дөрөҫ итеп үҙ-ара һәм ололар менән 

аралашҡанда әйтеп, тәҡдим ителгән темалар буйынса эҙмә-эҙлекле 

тулы һөйләмдәр менән һөйләй белергә өйрәтеү (говорение); 

- башҡортса дөрөҫ итеп яҙырға һәм аңлап уҡырға өйрәтеү; 

- башҡорт теле системаһына (фонетика, лексика, орфография, 

орфоэпия, грамматика, пунктуация) ҡағылышлы ябай ғына 

төшөнсәләрҙең айышына төшөндөрөү; 

- уҡыу эшмәкәрлегенең төп өлөштәрен - уҡыу мәсьәләһен ҡуйып, уны 

сисеү эшен планлаштыра, ул эште башҡарыуҙы ойоштора һәм үтәй, 

аҙаҡ – үҙ эшен баһалай белеү һәләтен формалаштырыу; 

- телгә ҡарата ҡыҙыҡһыныу, уны өйрәнергә теләк уятыу, тел аша 

халыҡтың үткәне, тарихы, мәҙәниәте, ғөрөф-ғәҙҙәттәре менән 

таныштырыу. 

  



Уҡыу предметын үҙлштереүҙә көтөөлгән һөҙөмтәләр 

 Был эш программаһы уҡытыу рус телендә алып барылған дөйөм белем биреү 

ойошмаларының 5-11-cе кластары өсөн “Туған (башҡорт) тел һәм әҙәбиәт” предметы буйынса 

белем биреү өлгө программаларына (авт.-төҙ.: В.И.Хажин, Ә.Х.Вилданов, Ф.Ә.Аҡҡужина.- Өфө: 

Китап, 2017.) нигеҙләнеп төҙөлдө. 

 Программа дөйөм белем биреүҙең федераль дәүләт белем биреү стандарттарының 

положениеларына ярашлы төҙөлгән.  

Туған телдәрҙе өйрәнеү һәм туған телдәрҙә уҡытыуҙың норматив-хоҡуҡи нигеҙҙәре. 

Рәсәй Федерацияһы Конституцияһының 68 статьяһы (п.3) Рәсәй Федерацияһында “…уның 

бөтә халыҡтарына туған телен һаҡлау, уны өйрәнеүгә һәм үҫтереүгә шарттар тыуҙырыу хоҡуғы” 

гарантиялай.  

Башҡортостан Республикаһы Конституцияһының 54 статьяһы “Башҡортостан Республикаһы 

үҙ территорияһында йәшәгән халыҡтарға туған телдәрен һаҡларға тиң хоҡуҡтар гарантиялай, уны 

ирекле өйрәнергә һәм үҫтерергә мөмкинлектәр тыуҙыра”. 

Рәсәй Федерацияһының 2012 йылдың 29 декабренән №273-ФЗ “Рәсәй Федерацияһында 

мәғариф тураһында” Федераль Законының 14 статьяһына (п.1, 4) ярашлы һәр кемгә мәғариф 

системаһы биргән мөмкинлектәрҙән сығып туған телендә белем алыу хоҡуғы гарантиялана. 

“Рәсәй Федерацияһында мәғариф тураһында” Рәсәй Федерацияһы Законының 9 статьяһына 

(п.1-5) ярашлы Рәсәй Федрацияһы граждандары тәрбиә һәм белем алыу телен һайлау хоҡуғына эйә.  

Ошо уҡ закондың 10 статьяһына ярашлы туған телендә белем алырға теләүселәргә дәүләт 

һәм 

мәғариф ойошмалары бөтә шарттар тыуҙырырға бурыслы. 

Башҡортостан Республикаһының 2013 йылдың 1 июленән №696-з “Башҡортостан 

Республикаһында мәғариф тураһында”ғы Законының 6 статьяһына (п.3) ярашлы Башҡортостан 

Республикаһында һәр кем дәүләт аккредитация үткән мәғариф программалары нигеҙендә 

Федераль дәүләт белем биреү стандарттарына ярашлы туған телендә белем алырға хоҡуҡлы. 

Бының өсөн дәүләт шарттар тыуҙырырға бурыслы. 

“Башҡортостан Республикаһы халыҡтары телдәре тураһында” Башҡортостан Республикаһы 

Законының 8 статьяһына (п.1-5) ярашлы һәр кем тәрбиә һәм белем алыу телен һайлау хоҡуғына эйә. 

9 статьяһында (п.1) дәүләттең туған телдәрҙе өйрәнеү өсөн шарттар тыуҙырыу бурысы билдәләнә. 

Рәсәй Федерацияһы Мәғариф һәм фән министрлығының 2009 йылдың 6 октябренән №373 

бойороғо менән раҫланған Федераль дәүләт белем биреү стандарттарының 19.3 пунктына ярашлы 

башланғыс дөйөм белем биреүҙә Рәсәй Федерацияһы субъекттарына дәүләт телдәрен өйрәнеү һәм 

туған телдәрҙә белем биреүҙе ойоштороу мөмкинлеге бирелә. 

 

 


