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Абдрахман Әбдрәхим улы Ғәлләмов Башҡортостан фәне 

һәм мәғарифы өлкәһендә бөтә күңелен, ихласлығын, белемен 

биреп, арымай-талмай хеҙмәт иткән, башҡорт телен, уны 

уҡытыу методикаһын үҫтереүгә ҙур көс һалған арҙаҡлы ғалим, 

киң билдәле шәхес ине. Уның исемен әле генә мәктәп ишеген 

асып ингән бала ла, өлкән йәштәгеләр ҙә яҡшы белә, сөнки 

уҡыусының ҡулына тотҡан һәм бөтә ғүмеренә хәтеренә һеңеп 

ҡалған тәүге китабының авторы ул. Уның “Әлифба”һы һәр 

баланың иң яратҡан китабына әйләнә ине. Әле лә, күп йылдар 

үтеүгә ҡарамаҫтан, ул китап шәхсән минең күҙ алдымда тора, 

ундағы шиғырҙар күңелемдә һаҡлана. Бала күңелен аңлаған, 

уның психологияһын яҡшы белгән һәм эшеңде ныҡ яратып 
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башҡарған осраҡта ғына шулай ғүмергә кеше хәтерендә 

ҡалырлыҡ хеҙмәт ижад итеп булалыр. 

Был мәҡәләлә ошо көндәрҙә тыуыуына 95 йыл тулыу 

айҡанлы ғалимыбыҙҙы иҫкә алып, уны хөрмәтләп, уның тормош 

һәм хеҙмәт юлына байҡау яһала. 

Абдрахман Әбдрәхим улы Ғәлләмов 1926 йылдың 15 

октябрендә Башҡорт АССР-ының Йылайыр кантоны Күсей 

ауылында (хәҙерге Баймаҡ районы) тау эшсеһе ғаиләһендә тыуа. 

Мәктәпте тамамлағас, 1940–1943 йылдарҙа Темәс педагогия 

училищеһында уҡый. Артабан Абдрахман Ғәлләмов 

К.А. Тимирязев исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия 

институтының (хәҙерге Башҡорт дәүләт университеты) тарих-

филология факультетына уҡырға инә һәм уны 1947 йылда 

уңышлы тамамлай.  

Абдрахман Әбдрәхим улының хеҙмәт юлы мәктәптә ябай 

уҡытыусы булып башлана: ул 1947 йылда Баймаҡ районы Сибай 

ҡасабаһының 1-се урта мәктәбендә башҡорт теле һәм әҙәбиәте, 

тарих фәндәренән уҡыта, бер үк ваҡытта башланғыс кластар 

буйынса директор урынбаҫары вазифаһын да башҡара.  

1948 йылдың авгусынан Белорет педагогия училищеһына 

эшкә күсерелә. Был уҡыу йортонда эшләгән ваҡытта 

студенттарға башҡорт теле һәм әҙәбиәте, матур яҙыу 

дәрестәренән белем бирә, педагогик практикаға етәкселек итә.  

1953–1957 йылдарҙа педагог Сибай ҡалаһы мәктәптәрендә  

уҡытыусы, ҡаланың халыҡ мәғарифы бүлегендә инспектор 

булып эшләй. 1958 йылда Башҡортостан уҡытыусылар белемен 

камиллаштырыу институтына эшкә алына. Унда башҡорт теле 

һәм әҙәбиәте буйынса методист, туған телдәр кабинеты мөдире 

вазифаһын башҡара. 

1967 йылда филология фәндәре докторы, профессор 

Ж.Ғ. Кейекбаев етәкселегендә “Башҡорт грамотаһына өйрәтеү” 

темаһына Мәскәүҙә СССР педагогия фәндәре академияһының 

дөйөм һәм политехник белем биреү ғилми-тикшеренеү 

институтында педагогия фәндәре кандидаты ғилми дәрәжәһенә 

кандидатлыҡ диссертацияһы яҡлай.  

1968 йылдың июнь айынан ғүмеренең һуңғы көндәренә 

тиклем Башҡорт дәүләт университетының филология 
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факультетында башҡорт һәм дөйөм тел ғилеме кафедраһында 

эшләй.  

А.Ә. Ғәлләмов, алда әйтеп үтеүебеҙсә, республика халҡына 

“Әлифба” авторы булараҡ яҡшы таныш. Башта дәреслекте 

тәжрибәле методист З.Н. Айыуханов менән бергә төҙөйҙәр (1962 

йыл), ә артабан Абдрахман Әбдрәхим улының заман 

талаптарына яраҡлаштырып, ижади үҙгәртеп төҙөгән 

“Әлифба”һы 30 йыл дауамында Башҡортостандың башҡорт 

мәктәптәрендә грамотаға өйрәтеүҙә төп уҡыу әсбабы булараҡ 

хеҙмәт итә, бик күп тапҡыр ҡайтанан нәшер ителә, төрлө 

күргәҙмәләрҙә ҡатнаша, 1974 йылда халыҡ-ара Лейпциг китап 

йәрминкәһендә диплом менән бүләкләнә.  

Бынан тыш ғалим-методист грамотаға өйрәтеү буйынса 

ғилми хеҙмәттәр яҙыуға, башланғыс кластар өсөн уҡыу-методик 

комплекстары төҙөүгә күп көс һала. А.Ә. Ғәлләмов – 40-тан 

ашыу ғилми хеҙмәт, уҡытыу-методик ҡулланмалар авторы, 

мәктәп, педагогия училищелары өсөн дәреслҽктәргә авторҙаш. 

Шуларҙың бер нисәһен генә атап китеүҙән дә, был баҫмаларҙың 

ваҡытында уҡытыусыларҙың алмаштырғыһыҙ ярҙамсыһы 

булғанын аңларға мөмкин. 

Башҡорт теле. Педагогия училищелары өсөн дәреслек. – 

Өфө, 1968 (авторҙаштары – Ж.Ғ. Кейекбаев, Ғ.Ғ. Сәйетбатталов, 

Х.С. Фәритов, Ә.М. Аҙнабаев). 

Кластан тыш уҡыу. 1-3 класс уҡыусылары өсөн методик 

ҡулланма. – Өфө: Башҡортостан китап нәшриәте, 1970. – 88 бит 

(авторҙашы – Х.С.Фәритов).  

Уҡырға һәм яҙырға өйрәтеү. 1-3 класс уҡыусылары һәм 

педагогия училищеһы студенттары өсөн. – Өфө: Башҡортостан 

китап нәшриәте, 1973. – 159 бит. 

5-6 кластарҙа башҡорт теле дәрестәре. “Башҡорт теле” 

дәреслегенә методик ҡулланма. – Өфө: Башҡортостан китап 

нәшриәте, 1981. – 120 бит (авторҙашы – Х.С.Фәритов). 

Алты йәшлектәрҙе уҡырға һәм яҙырға өйрәтеү. – Өфө: 

Башҡортостан китап нәшриәте, 1988. – 144 бит. 

Абдрахман Әбдрәхим улы, уҡытыусы һәм методист 

булараҡ, тасуири уҡыуға айырыуса ныҡ иғтибар итә. 1974 йылда 
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Мәскәүҙә 54 пластинканан торған башҡорт теле һәм әҙәбиәте 

дәрестәрендә ҡулланыу өсөн фонояҙма сығара. 

А.Ә. Ғәлләмовтың Башҡортостан фәне һәм мәғарифы 

өлкәһендәге емешле хәҙмәте хөкүмәтебеҙ тарафынан лайыҡлы 

баһалана. Ул – “Рәсәй Федерацияһының халыҡ мәғарифы 

отличнигы”, “Башҡорт АССР-ы мәктәбенең атҡаҙанған 

уҡытыусыһы” тигән юғары исемдәргә лайыҡ була. 1975 йылда 

“мәғариф системаһын камиллаштырыуға индергән лайыҡлы 

хеҙмәте өсөн” К.Д.Ушинский миҙалы менән бүләкләнә.  

Ғалимдың исемен мәңгеләштереү өсөн байтаҡ эштәр 

эшләнгән. Баш ҡалабыҙ Өфөлә ул йәшәгән йортҡа таҡтаташ 

ҡуйылған.  

Баймаҡ районының Күсей ауылы дөйөм белем биреү 

мәктәбендә арҙаҡлы шәхестәргә арнап ойошторолған музейҙа 

ауылдаштары уның тураһында бай материал туплаған, шунда уҡ 

уға таҡтаташ ҡуйылған.  

Башҡорт дәүләт университетының Сибай институты 

филиалында лингвистика фәндәре методикаһы кабинетына 2010 

йылда абруйлы методистың исеме бирелә.  

Абдрахман Әбдрәхим улы Ғәлләмовтың үҙе тамамлаған һәм 

шунда оҙаҡ йылдар фиҙаҡәр хеҙмәт иткән уҡыу йорто – Башҡорт 

дәүләт университетында ла ғалимдың исемен мәңгеләштереү 

буйынса күп эштәр башҡарылған һәм ул даими дауам итә: 

университет тарихы музейында уның эшмәкәрлеген яҡтыртҡан 

бай материал тупланған, башҡорт филологияһы, шәрҡиәт һәм 

журналистика факультетында ғалим-педагог һәм методист А.Ә. 

Ғәлләмовтың юбилейына арналған конференциялар 

ойошторолоп тора. 2017 йылдың 24 мартында  Абдрахман 

Әбдрәхим улы Ғәлләмовтың тыуыуына 90 йыл тулыуға арналған 

Бөтә Рәсәй фәнни-методик конференцияла республиканың ғына 

түгел, Рәсәйҙең башҡа төбәктәренән дә башҡорт теле һәм 

әҙәбиәте уҡытыусылары, ғалимдар ҡатнашты. Конференцияла 

А.Ә.Ғәлләмовтың фәнни-методик һәм педагогик эшмәкәрлеге 

һәм йәш быуынды тәрбиәләүҙә туған телдең роле, Башҡортостан 

Республикаһының мәғариф учреждениеларында, Рәсәй 

Федерацияһының башҡа региондарында башҡорт һәм башҡа 

туған телдәрҙе өйрәнеүҙең хәҙерге проблемалары, фәндең 
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традицион һәм яңы йүнәлештәре шарттарында башҡорт 

филологияһы, сағыштырма тел ғилеменең проблемалары 

буйынса эшлекле һөйләшеү ойошторолдо. Был сараның 

һөҙөмтәһе булып, күләмле йыйынтыҡ донъя күрҙе. 

Конференцияла ҡатнашыусылар араһында ғалимдың элекке 

студенттары ла бар ине, улар уҡытыусылары тураһында матур 

хәтирәләре менән уртаҡлашты. Абдрахман Әбдрәхим улының 

улдары, ғалимдар Азамат һәм Салауат Ғәлләмовтарҙың  

сығыштары сараның бер биҙәге булды.  

Абдрахман Әбдрәхим улы беҙҙең, уның элекке 

студенттарының, хәтерендә, күренекле ғалим, абруйлы 

уҡытыусы, тәжрибәле лектор, күркәм кешелек сифаттарын үҙ 

иткән шәхес булараҡ һаҡлана. 

© Солтанбаева Х.В., 2022 
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Абдрахман Әбдрәхим улы Ғәлләмов – телсе-ғалим, методист 

һәм әлифбасы 

 

Аннотация. Автором статьи излагаются наиболее важные 

периоды жизненного и творческого пути А.А. Галлямова. 

Изучение педагогического наследия данного ученого является 

не менее актуальным в свете задач образования, о чем можно 

судить по воспоминаниям его учеников, представленным в 

данной статье. 

Ключевые слова: методика преподавания башкирского 

языка, научно-методические труды, доцент, педагог, 

образование, школа, училище, институт. 

 

Abdrakhman Abdrakhimovich Gallyamov - linguist, 

methodologist and author of the «Primer» for the Bashkirs 

 

Annotation. The author of the article outlines the most important 

periods of A.A. Gallyamov. The study of the pedagogical heritage of 

this scientist is no less relevant in the light of the tasks of education, 

as can be judged from the memoirs of his students presented in this 

article. 

Key words: methods of teaching the Bashkir language, 

scientific and methodological works, associate professor, teacher, 
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Абдрахман Әбдрәхим улы Ғәлләмов – башҡорт телен 

уҡытыу методикаһы буйынса бик күп ғилми-методик хеҙмәттәр 

һәм мәктәп дәреслектәре авторы, башҡорт теле уҡытыу 

методикаһын фән кимәленә күтәргән күренекле методист, 

педагогия фәндәре кандидаты, доцент, Рәсәй Федерацияһының 
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халыҡ мәғарифы отличнигы, Башҡорт АССР-ы мәктәбенең 

атҡаҙанған уҡытыусыһы, К.Д. Ушинский миҙалына лайыҡ 

булған талантлы педагог. 

А.Ә.Ғәлләмов 1926 йылдың 15 октябрендә Башҡорт АССР-

ы Йылайыр кантонының Күсей ауылында (хәҙер Башҡортостан 

Республикаһының Баймаҡ районы) тау эшсеһе ғаиләһендә тыуа.  

1940-1943 йылдарҙа Темәс педагогия училищеһында уҡый, 

һуңынан К.А.Тимирязев исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия 

институтының (хәҙерге Башҡорт дәүләт университеты) тел һәм 

әҙәбиәт факультетына уҡырға инә. 1947 йылда уның башҡорт 

теле һәм әҙәбиәте бүлеген уңышлы тамамлай. 

Абдрахман Әбдрәхим улы Ғәлләмов хеҙмәт юлын 1947 

йылда Баймаҡ районы Сибай ҡасабаһының 1-се урта мәктәбендә 

башҡорт теле һәм әҙәбиәте, тарих уҡытыусыһы булып башлай, 

бер үк ваҡытта директорҙың башланғыс синыфтар буйынса 

урынбаҫары вазифаһын да башҡара. 1948 йылдың авгусында 

Белорет педагогия училищеһына эшкә күсерелә. 1948-1953 

йыллдарҙа унда башҡорт теле, әҙәбиәте, матур яҙыу дәрестәре 

алып бара, студенттарҙың педагогик практикаһы менән 

етәкселек итә, күҙәтеүҙәр үткәрә, тәжрибәһен байыта. 

1953-1957 йылдарҙа А.Ә.Ғәлләмов Сибай ҡалаһы 

мәктәптәрендә туған тел, әҙәбиәт дәрестәренән тыш, тарих, 

логика предметтарын да уҡыта. Сибай ҡала халыҡ мәғарифы 

бүлеге инспекторы булып эшләй. Был йылдарҙа башланғыс 

синыф уҡытыусыларының методик берекмәһе етәксеһе А.Ә. 

Ғәлләмов бөтә педагогтарға ла төплө ярҙам күрһәтергә тырыша. 

1958 йылдың ғинуарында Абдрахман Әбдрәхим улы 

Ғәлләмов Башҡортостан уҡытыусылар белемен камиллаштырыу 

институтына эшкә алына, башҡорт теле һәм әҙәбиәте буйынса 

методист, туған телдәр һәм әҙәбиәттәр кабинеты мөдире булып 

эшләй. 1967 йылда уның педагогик эшмәкәрлеге юғары 

баһалана, уға «БАССР-ҙың атҡаҙанған уҡытыусыһы» исеме 

бирелә.  

1968 йылдың июнь айынан ғүмеренең һуңғы көндәренә 

тиклем А.Ә.Ғәлләмов Башҡорт дәүләт университетында доцент 

вазифаһын башҡара. Ул 1989 йылдың 19 февралендә 63-сө 

йәшендә вафат була. 
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Абдрахман Әбдрәхим улы Ғәлләмовтың тормош юлы һәм 

педагогик эшмәкәрлеге башҡорт башланғыс мәктәбе, башҡортса 

уҡытыу тарихы һәм уның үҫеш баҫҡыстары менән туранан-тура 

бәйләнгән. Ул үҙе лә илебеҙҙә дөйөм башланғыс белем биреүҙе 

тормошҡа ашыра башлауҙың тәүге йылында мәктәпкә уҡыуға 

төшә. Тәүге баҫҡыс белемде уға Баймаҡ районының абруйлы 

уҡытыусылары Әсмә Баймырҙина, Мостафа Зәйнәғәбдинов, 

Ғәҙел Әҙеһәмовтар бирә. Темәс педагогия училищеһында 

Ә.Ғәлимов, С.Алсынбаев, Ә.Ниғмәтуллин, К.Ғәлимов, 

Г.Измайлова, З.Зөбәйеров кеүек юғары квалификациялы оҫта 

педагогтарҙың йоғонтоһонда төплө белемгә эйә була. Башҡорт 

дәүләт педагогия институтында З.Шакиров, Х.Зиннәтуллина, 

У.Хөсни, Н.Чижов, Х.Еникеев, Б.Мәғәсүмова, Б.Кипарисов 

кеүек күренекле ғалим-педагогтарҙың һабаҡтарын тыңлап, 

фәһем ала. 

Абдрахман Ғәлләмовҡа бигерәк тә башланғыс синыфтар 

буйынса методист У.Хөснөтдиновтың (У.Хөсни йәки Х.Усман) 

йоғонтоһо көслө була. Белорет педагогия училищеһының 

алдынғы уҡытыусылары ла йәш белгескә тейешенсә ярҙам 

күрһәтә. Был йылдарҙа Абдрахман Ғәлләмов тәү башлап дөрөҫ 

уҡырға, матур яҙырға өйрәтеү, туған телдең грамматик 

төҙөлөшө, синыфта һәм синыфтан тыш уҡыу, телмәр үҫтереү 

мәсьәләләре өҫтөндә ныҡышмалы эшләй. Уның туған тел һәм 

әҙәбиәт методисы булып китеүендә һәм үҙ аллы ғилми хеҙмәттәр 

яҙа башлауында училищела уҡытыуҙың әһәмиәте айырыуса ҙур 

була, уны эҙләнергә һәм сағыштырыуҙар яһарға өйрәтә. 

Абдрахман Ғәлләмов башҡорт грамотаһына өйрәтеү 

проблемаһы буйынса төрлө ғилми-тикшеренеү эштәре алып 

бара. Ул 40-тан ашыу уҡытыу-методик хеҙмәттәр авторы, улар 

араһында педагогия училищелары һәм башҡорт мәктәптәренең 

башланғыс кластары өсөн дәреслектәр, методик әсбаптар, 

башҡорт «Әлифба»һы, грамотаға өйрәтеү тарихы буйынса ғилми 

хеҙмәттәр бар.  

1967 йылда Мәскәүҙә СССР-ҙың Педагогика фәндәре 

академияһының Дөйөм һәм политехник белем биреү ғилми-

тикшеренеү институтында «Башҡорт гармотаһына өйрәтеү» тип 

аталған кандидатлыҡ диссертацияһын уңышлы яҡлай. Был 
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тикшеренеүҙе А.Ә.Ғәлләмов атаҡлы башҡорт ғалимы, профессор 

Ж.Ғ.Кейекбаевтың ғилми етәкселегендә башҡара.  

Белорет педагогия училищеһында, уҡытыусылар белемен 

камиллаштырыу институтында эшләгән осорҙа Абдрахман 

Ғәлләмов алты йәшлек балалар өсөн дә «Әлифба», башҡа уҡыу 

әсбаптары, методик ҡулланмалар төҙөй. 

Һәр баланың белем алыуға тәүге аҙымы “Әлифба”нан 

башлана, уның ошо беренсе уҡыу әсбабы уны «бик бейек һәм 

бик текә белем тауы»на йүнәлтә. А.Ә.Ғәлләмовтың «Әлифба»һы 

– ғалимдың төп ғилми-ғәмәли эш һөҙөмтәһе. Уның исеме 

башҡорт «Әлифба»һы, шулай уҡ тәүге уҡыу китаптары яҙған 

В.В.Катаринский, А.Г.Бессонов, З.Н.Айыуханов кеүек 

әлифбасылар менән бер рәттә тора. Күренекле методистың 

«Әлифба»һы 1962 йылдан бирле йәш быуынды грамотаға тиҙ 

һәм ҡыҫҡа ваҡыт эсендә өйрәтергә ярҙам итә. Был китап төрлө 

күргәҙмәләрҙә ҡатнашып, дипломдар һәм дәртләндереү 

бүләктәренә лайыҡ була. Мәҫәлән, 1971 йылда Лейпцигта 

Халыҡ-ара китап йәрминкәһендә был әлифба диплом яулай. 

1962 йылдан алып А.А.Ғәлләмовтың «Әлифба»һы 50-гә яҡын 

ҡабаттан баҫтырыла.  

Мәктәптәргә балаларҙы 6 йәштән ала башлағас, 

А.А.Ғәлләмов яңы «Әлифба» төҙөй. А.А.Ғәлләмов республикала 

тәүгеләрҙән булып телмәр үҫтереү буйынса дидактик 

материалдар йыйынтығы, 54 пластинканан торған башҡорт теле 

һәм әҙәбиәте буйынса фонохрестоматия төҙөй. Был хеҙмәттәре 

өсөн 1974 йылда К.Д.Ушинский исемендәге миҙал менән 

бүләкләнә.  

Мәғариф өлкәһендә һәм ғилми-тикшеренеү эштәрендә 

өлгәшкән уңыштары өсөн Абдрахман Әбдрәхим улы 

Ғәлләмовҡа Рәсәй Федерацияһының халыҡ мәғарифы 

отличнигы, 1967 йылда Башҡорт АССР-ы мәктәбенең 

атҡаҙанған уҡытыусыһы исемдәре лә бирелә.  

Күренекле ғалимдың хеҙмәттәре, ҡаҙаныштары әле лә 

онотолмай. Өфөлә ул йәшәгән йортта, Күсей ауылында ул 

уҡыған мәктәптә мемориаль таҡталар ҡуйылған. Был мәктәптә 

уның исемендәге музей эшләй. 
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1997 йылдан башлап Баймаҡ районында йыл һайын 

уҡытыусылар араһында Абдрахман Ғәлләмов исемендәге призға 

конкурс үткәрелеп килә.  

БР Мәғариф министрлығының Мәғариф тарихы музейында 

һәм Башҡорт дәүләт университеты тарихы музейында күренекле 

педагогтың тормошона һәм ижадына арналған материалдар 

һаҡлана.  

Башҡорт дәүләт университетының башҡорт филологияһы, 

шәрҡиәт һәм журналистика факультетында 2016 йылдан башлап 

йыл да үткәрелә торған ғилми-методик конференцияларҙа уның 

ғилми-методик мираҫына бәйле сығыштар яһала, фекер 

алышыуҙар ойошторола.  

БДУ-ның Сибай институтында Абдрахман Әбдрәхим улы 

Ғәлләмов исемендәге лингвистик дисциплиналар методикаһы 

кабинеты эшләй. Кабинетта ғалимдың ғаилә альбомынан 

фотолар, уның китаптары, уҡыу әсбаптары һәм башҡа күргәҙмә 

материалдар тупланған. Был материалдар араһында башҡорт 

әлифбаһы тарихы менән дә танышырға мөмкин.  

Уның эше улдарының эштәрендә, ғилми хеҙмәттәрендә 

дауам итә. Филология фәндәре кандидаты, доцент Азамат 

Ғәлләмов Башҡорт дәүләт университетының журналистика 

кафедраһында уҡыта. Салауат Ғәлләмов – билдәле ғалим-

тарихсы, күп монографиялар авторы. 

Абдрахман Әбдрәхим улы Ғәлләмов хаҡында уның 

хеҙмәттәштәре, студенттары, яҡындары күңелендә һәр саҡ тик 

йылы хәтирәләр һаҡлана: 

«Ул иҫ киткес белемле, киң эрудициялы, саф күңелле шәхес 

булыуы менән ысын мәғәнәһендә оло педагог, бик алсаҡ, 

мөләйем, сабыр холоҡло кеше ине», – тип хәтерләй Камил 

Яйыҡбаев [4, 123-сө б.]. 

«Талапсан, принципиаль, төплө белемле Абдрахман 

Әбдрәхим улы йәш белгестәр әҙерләүгә көсөн дә, ваҡытын да 

йәлләмәне. Беҙ, уның шәкерттәре, уҡытыусыбыҙҙың йөкмәткеле 

лекцияларын, куратор булараҡ ойошторған фәһемле дәрестән 

тыш сараларын, дҿйөм ятаҡҡа килеп, беҙҙең менән тығыҙ 

аралашыуын оло ихтирам менән йыш иҫкә алабыҙ. Төркөмдөң 

кураторы булараҡ (1978–1983 йй.), ул һәр беребеҙҙең киләсәктҽ, 
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һайлаған һөнәренә тоғро булып, тормошта лайыҡлы урын 

табыуына күп көс һалды. Уның тырышлығы бушҡа китмәне: 

төркөмдәштәрем араһында ике фән кандидаты (Г.Р. Хөсәйенова, 

Ф.С. Исҡужина), бер Башҡортостан Республикаһының 

атҡаҙанған мәғариф хеҙмәкәре Ф.С. Исҡужина), БР-ҙың матбуғат 

һәм киң мәғлүмәт сараларының атҡаҙанған хеҙмәткәре 

(Р.Ш. Кәлимуллин), БР-ҙың атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре 

(Г.Р. Хөсәйенова), БР-ҙың атҡаҙанған 5 уҡытыусыһы 

(З.М. Носратова-Псәнчина) һ.б. маҡтаулы исемдәр йөрөтөүе 

быны тағы ла бер тапҡыр иҫбатлап тора» – тип ҙур ихтирам 

менән хәтерләй Ф.С.Исҡужина [2, 4-5-се б.]. 

«Башҡорт дәүләт университетында миңә һоҡланғыс педагог 

Абдрахман Әбдрәхим улы Fәлләмовтан бер йыл һабаҡ алыу 

бәхете тейҙе. Ул беҙҙе «Хәҙерге заман башҡорт теле» фәненән 

уҡытты. Ҡырҡ биш йылдан ашыу ваҡыт үтһә лә, уның 

дәрестәрен һаман һағынып иҫкә алам. Fәлләмов ағай башҡортса 

дөрөҫ уҡыу-яҙыуға, матур итеп һөйләргә генә өйрәтеп ҡалманы, 

әле балалыҡ сылбырынан ысҡынып та өлгөрмәгән илке-һалҡы 

күңелебеҙгә педагогика тигән ҡатмарлы фәндең тәүге 

орлоҡтарын сәсте», – тип яҙа «Атайсал» газетаһында Фәрит 

Әхмәтов. 

«Беҙ 1974–1980 йылдарҙа интернат-мәктәптә уҡығанда, 

Өфөнән практикаға килгән апай-ағайҙарҙы йыл һайын көтөп ала 

инек. Ә инде Сибай интернат-мәктәбендә башҡорт теле 

уҡытыусыһы Сәлимә Сафа ҡыҙы Өмөтбаева: “Иртәгә 

практикант апайҙарығыҙҙың уҡытыусыһы, ҙур ғалим килә, 

дәрескә ныҡлап әҙерләнегеҙ”, – тип белдереү яһауға, беҙ инде 

иртәгеһен һәр беребеҙ байрам кәйефе менән дәртләнеп бүлмәгә 

ашығабыҙ. Бер класта ҡырҡтан ашыу уҡыусы дүрт күҙ менән ҙур 

ғалим тигән ағайҙы көтәбеҙ. Бына йәтеш кенә кәүҙәле, балҡып 

торған йөҙлө бер ағай килеп инде. Беҙҙең менән йылмайып 

иҫәнләште лә хәлдәребеҙ менән ҡыҙыҡһынғандан һуң артҡы 

партанан урын алды. Беҙҙең ҡарамаҡҡа дәрес шәп үтте, сөнки 

бер-беребеҙҙе уҙҙырмаҡ ярышып-ярышып яуап бирҙек. Бөйөк 

кеше күреүебеҙгә ҡыуанып, уны иҫтә ҡалдырайыҡ тигәндәй, 

әйләнеп йөҙөнә тағы бер ҡат текләп ҡарап, А.Ғәлләмовтың йылы 

һүҙҙәрен ишетеп сығып киткән ул көн бөгөнгөләй хәтеремдә», – 

http://ataysal.ru/index.php?new=3929
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тип хәтирәләре менән бүлешә Ә. Алдырханова-Кәримова [1, 8-се 

б.].  

Абдрахман Әбдрәхим улы Ғәлләмовтың уҡыу 

ҡулланмалары, уҡытыу-методик материалдары, методик 

ҡулланмаларындағы төп фекерҙәре хәҙерге талаптарға 

тулыһынса яуап бирә, шуға ла уның ғилми-методик мираҫы әле 

лә актуаллеген юғалтмай, уның хеҙмәттәре артабан да 

тикшеренеүҙе талап итә.  
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Абуталипова Рәмзәнә Әсхәт ҡыҙы 

БДУ-ның Стәрлетамаҡ филиалы 

Стәрлетамаҡ ҡалаһы, БР 

 

А.Ә. Ғәлләмов авторлығындағы “Әлифба”ның төп 

үҙенсәлектәре 

 

Абдрахман Әбдрәхим улы Ғәлләмов башҡорт грамотаһына 

өйрәтеү методикаһы фәненә нигеҙ һалыусылар араһында 

айырым урын биләй. Уның исеме башҡорт теленән тәүге уҡыу 

китаптары яҙған Василий Катаринский, Александр Бессонов, 

Зәки Айыухановтар менән бер рәттә тора. Күренекле ғалим-

методистың грамотаға өйрәтеү барышында ҡулланыуға 

тәғәйенләнгән уҡытыу-методик материалдары, методик 

эшкәртмәләре үҙ-ара тығыҙ бәйле берҙәм комплексты тәшкил 

итә [2, 3]. 

А.Ә. Ғәлләмовтың иң ҙур ҡаҙанышы – өндәр методына 

ярашлы төҙөлгән «Әлифба» дәреслеге [4]. Дәреслек үҙенең 

төҙөлөү принциптары, йөкмәткеһе, өн-хәрефтәрҙе өйрәнеү 

тәртибе менән уға тиклем нәшер ителгән уҡыу 

ҡулланмаларынан күпкә отошло, шуға ла ул төрлө 

күргәҙмәләрҙә ҡатнаша, дипломдар һәм дәртләндереү 

бүләктәренә лайыҡ була. 

Был мәҡәләлә А.Ә. Ғәлләмов авторлығындағы “Әлифба” 

дәреслегенең төп үҙенсәлектәре ҡарала. 

Педагогика фәнендә дәреслектең төп ике функцияһы 

билдәләнә: беренсенән, ул уҡыусылар ҡабул итерлек формала 

бирелгән белем алыу сығанағы; икенсенән, уҡыу-уҡытыу 

процесын һәм үҙ аллы уҡыуҙы ойоштороу сараһы.  
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Башҡа дәреслектәрҙән айырмалы рәүештә, “Әлифба” бала 

ғүмерендәге беренсе уҡыу әсбабы булып тора. Шуға ла тәү 

башлап уҡырға өйрәтеүгә тәғәйенләнгән дәреслектәрҙе төҙөүгә, 

уны рәсемдәр менән биҙәүгә, техник яҡтан формалаштырыуға 

айырым талаптар ҡуйыла. Хәҙерге букваристика теорияһындағы 

иң мөһим проблемаларҙың береһе – “Әлифба” дәреслегендә өн-

хәрефтәрҙең бирелеү эҙмә-эҙлелеге (Н. Архангельская, 

Е. Карлсен, А. Кеменева, С. Худак һ.б.), сөнки тәү башлап 

уҡырға һәм яҙырға өйрәнеү сифаты өн-хәрефтәрҙең дәреслектә 

ниндәй тәртиптәурынлаштырылыуы менән бәйле.  

Тел уҡыу-уҡытыу методикаһы фәнендә тәү башлап уҡырға 

өйрәтеүсе дәреслекте төҙөгәндә түбәндәгеләрҙе иҫәпкә алыу 

тәҡдим ителә. 

“Әлифба” дәреслеге өсөн тел материалын һайлағанда 

традицион дидактик принциптарға таяныу: материалдың 

уҡыусылар өсөн аңлайышлы һәм көс етерлек булыуы, еңелдән – 

ауырға, ябайҙан – ҡатмарлыға, таныштан – таныш түгелгә 

барыу, фәннилек, системалылыҡ, эҙмә-эҙлелек, дауамсанлыҡ, 

күсәгилешлелек, перспективалылыҡ, күргәҙмәлелек, теория 

менән практиканың бәйләнеше, белемдең ныҡлы һәм аңлы 

үҙләштерелеүе, уҡыусыларға индивидуаль ҡараш принцибы һ.б. 

«Алты йәшлектәрҙе уҡырға һәм яҙырға өйрәтеү» тип аталған 

методик хәҙмәтендә билдәләүенсә, А.Ә. Ғәлләмов “Әлифба” 

дәреслеген төҙөгәндә тап ошо дидактик принциптарҙы нигеҙ 

итеп ала [2, 17-се б.]. 

Икенсе мөһим принцип – өн-хәрефтәрҙең телмәрҙә 

ҡулланылыу йышлығын иҫәпкә алыу: йыш ҡулланылған өн-

хәрефтәрҙе алданыраҡ, ә һирәк ҡулланылғандарын һуңғараҡ 

индереү. Был принцип башҡортса “Әлифба” дәреслеген төҙөүҙә 

тәүге тапҡыр А.Ә. Ғәлләмов тарафынан тулыһынса тормошҡа 

ашырыла һәм дәреслектәге материал шуға ярашлы өс осорға 

бүленә: әлифбаға әҙерлек осоро, әлифба осоро, әлифбанан һуңғы 

осор.  

Әлифбаға әҙерлек осоронда уҡытыусының төп бурысы – 

балаларҙың мәктәпкәсә булған белем запастарын, телмәр үҫеше 

кимәлен асыҡлап, уны артабан үҫтереү буйынса системалы эш 

алып барыу. Дәреслектәге был осор өсөн эш төрҙәре, күнегеүҙәр 
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һәм уларҙың үҙенсәлектәре телмәр өндәрен анализлау һәм 

синтезлау ҡанунлыҡтарына ярашлы һайланылған. Әлифбаға 

әҙерлек осоронда телмәр үҫтереү өсөн йөкмәткеле һүрәттәр, 

һөйләм һыҙмалары, һүҙҙәрҙең ижек моделдәре бирелгән. Бөтә 

график материал, иллюстрациялар телмәр күнекмәләрен, 

фонематик ишетеү һәләтлеген үҫтереү, уҡыусыларҙың һүҙлеген 

байытыу һәм активлаштырыуға йүнәлтелгән [4]. 

Әҙерлек осоро өсөн материал ике баҫҡысҡа бүлеп бирелгән. 

Беренсе баҫҡыс – хәрефһеҙ. Был баҫҡыста телдән телмәр 

өндәрен анализлау һәм синтезлау эштәре,һүҙҙәр, һөйләмдәр, 

бәйләнешле текстар төҙөү ойошторола, дәреслектәге тематик 

картиналар ярҙамында балаларҙы мәктәп тормошо һәм кластағы 

тәртип ҡағиҙәләре, уҡыу-уҡытыу әсбаптары менән таныштырыу 

эштәрен башҡарыу ҡарала. Тәү башлап уҡырға өйрәтеү 

осороноң беренсе баҫҡысы уҡыу күнекмәләрен 

формалаштырыуҙың башланғыс нигеҙе һәм башҡа баҫҡыстарға 

әҙерлек этабы булып тора.  

Әлифбаға тиклемге осорҙоң икенсе баҫҡысында башҡортса 

телмәрҙә иң йыш ҡулланылған тәүге алты һуҙынҡы өн-хәрефте 

(Аа, Әә, Оо, Өө, Уу, Үү) өйрәнеү ҡарала. Билдәле булыуынса, 

тәү башлап уҡырға өйрәтеү ижекләп уҡыуға нигеҙләнә. Ә 

ижекте һуҙынҡы өндәр яһай: һүҙҙә нисә һуҙынҡы өн, шунса 

ижек була. Телмәрҙә йыш ҡулланылған был алты һуҙынҡыны 

алдан өйрәнеү киләһе осорҙа һәр яңы тартынҡы өн-хәреф менән 

күп төрлө ижек һәм ике-өс өндән торған һүҙҙәр төҙөү 

мөмкинлеге бирә: АТ, ОТ, УТ, ҮТ; ТОТ, ТУТ һ.б. Уҡыусылар 

шулай итеп тәүге дәрестәрҙән үк һүҙҙәр һәм һөйләмдәр, кескенә 

бәйләнешле текстар уҡый башлай. Әлифбаға әҙерлек осоронда 

күнегеүҙәр һөйләм төҙөргә өйрәнеүгә әҙерлек характерында 

алып барыла. Шул нигеҙҙә уҡыусы: 1) телмәрҙән һөйләмде 

айырырға; 2) һөйләм төҙөргә, уларҙы һөйләргә һәм яҙыу 

телмәрендә дөрөҫ ҡулланырға; 3) һөйләмдә кем, нимә тураһында 

һүҙ барыуын, уның тураһында нимә әйтелеүен асыҡларға 

өйрәнә. Дәреслектә был осор өсөн бирелгән йөкмәткеле 

картиналар, һүрәттәр буйынса һөйләмдәр төҙөү һәм шул рәттән 

һөйләм схемаһын да төҙөү ҡаралған. Һөйләм төшөнсәһе тәүҙә 

график юл менән, артабан һүҙһәм һүрәт-һүҙҙәр, хәрефтәрҙе 
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өйрәнеү тәртибенән сығып төҙөлгән һөйләмдәр ярҙамында 

үҙләштерелә.  

Грамотаға өйрәтеүҙең әлифба осоронда төп маҡсат булып 

аңлы уҡырға, уҡығанды һөйләргә, матур, грамоталы яҙырға 

өйрәтеү, шул нигеҙҙә баланы тәрбиәләү һәм шәхес 

булараҡүҫтереү тора. 

Был осор материалы биш баҫҡысҡа бүлеп бирелгән. Әлифба 

осоронда өн-хәрефтәрҙе ҡушып, һүҙҙәр, һөйләмдәр уҡыуға күсеү 

өсөн башҡорт телендәге бөтә төр ижек ҡалыптары һәм уларҙан 

төҙөлгән һүҙ-моделдәр тәҡдим ителә. Һүҙҙәргә баҫым билдәләре 

лә ҡуйылған.  

Әлифба осороноң беренсе баҫҡысында телмәрҙә йыш 

ҡулланылған тәүге тартынҡылар индерелә (Т, Л, Р, С, М, Н, Ш). 

Уларҙы алда өйрәнелгән һуҙынҡылар менән ҡушып, тәүге ижек, 

һүҙ һәм һөйләмдәр төҙөп уҡыу-яҙыу ҡарала. 

Киләһе баҫҡыста телмәрҙә һирәгерәк осраған Ы, И, Э (Е) 

һуҙынҡылары, Ҡ, Ҙ, Һ тартынҡылары һәм уҡыусылар өсөн 

ярайһы уҡ ҡатмарлы булған төшөнсә – У-Ү хәрефтәренең 

икешәр өндө белдереү өсөн ҡулланылыуын өйрәнеү ҡарала. 

Киләһе баҫҡыстарҙа материал дидактиканың еңелдән – ауырға, 

ябайҙан – ҡатмарлыға барыу принцибына ярашлы бирелә: һәр 

баҫҡыс һайын телмәрҙә һирәгерәк осраған хәрефтәр килә. 

Үҙләштерелгән һүҙҙәрҙә генә булған хәрефтәргә А.Ә.Fәлләмов 

дәреслегендә ҙур иғтибар бүленә. Мәҫәлән, башҡорт мәктәбендә 

рус теленән үҙләштерелгән өн-хәрефтәр булараҡ ч, щ, ц 

хәрефтәре ныҡлы өйрәнеүҙе талап итә, шуға уларҙың hәр береhе 

айырым биттә килә. Уҡыусыларға ике телдең һүҙҙәрен 

сағыштырырға, яҙылыштарын иҫтә ҡалдырырға ярҙам итеү 

маҡсатында уларҙа башҡорт һүҙҙәре һәм рус теленән 

үҙләштерелгән һүҙҙәр бағаналап бирелә. 

Әлифба осоронда уҡыусылар ике-өс ижектән торған 

һүҙҙәрҙән һөйләмдәр һәм бәйләнешле текстар уҡыуға күсәләр. 

Өн-хәрефтәр өҫтәп үтелә барған һайын, текстарҙың күләме арта 

һәм ҡатмарлана. 

Әлифба осоро» Алфавит» темаһы менән тамамлана. 

Әлифбанан һуңғы осорҙа балаларҙың тәүге ике осорҙа алған 

белем, күнекмә һәм оҫталыҡтарын системаға һалыу, нығытыу 
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һәм камиллаштырыу, уларҙы телмәр практикаһында ҡулланыу 

өҫтөндә эш уҙғарыу ҡарала. Ошо күҙлектән сығып, әлифбанан 

һуңғы осоро өсөн уҡыу материалы төрлө жанрҙағы әҙәби 

әҫәрҙәрҙән төҙөлгән. 

Абдрахман Әбдрәхим улы хеҙмәтенең тағы бер мөһим 

мөһим үҙенсәлеге – башҡорт грамотаһына өйрәтеүҙә телмәр 

өндәрен анализлау hәм синтезлау методын ҡулланыу 

мөмкинлеген ғилми яҡтан нигеҙләү, уны башҡорт теленең эске 

ҡанундарына, лексик, грамматик, фонетик үҙенсәлектәренә һәм 

яҙыуҙағы шартлы билдәләр системаһына яраҡлаштырыу. Был 

метод тәүге тапҡыр 1527 йылда Германияла ҡулланыла (авторы 

В. Икельзамер). Европа илдәрендә ул 18 быуат аҙаҡтарында 

Г. Стефани тарафынан таратыла. Рәсәй мәктәптәренә өндәр 

методы ғилми педагогикаға һәм педагогик психологияға нигеҙ 

һалыусы бөйөк ғалим-педагог К.Д. Ушинский тарафынан 

индерелә.  

Грамотаға өйрәтеүҙе был методҡа ярашлы ойошторғанда, 

өн-хәрефтәр айырым түгел, ә hүҙҙәр, hөйләмдәр, бәйләнешле 

телмәр эсендә анализлана. Бының өсөн уҡыусыла үҙ фекерен 

әйтеп биреү теләге уятырлыҡ телмәр ситуацияһы булдырыла, 

диалог, һорау-яуап формаһындағы элементар әңгәмә, бәхәс, 

фекер алышыу ойошторола.  

Өндәр методы эҙмә-эҙлекле алымдар ярҙамында үткәрелгән 

анализ һәм синтез күнегеүҙәренән тора. Улар кескәй 

уҡыусыларҙы грамотаға мөмкин тиклем тиҙ өйрәтеү һәм тәрбиә 

биреү бурыстарынан сығып билдәләнә.  

Абдрахман Әбдрәхим улы тарафынан башҡорт грамотаһына 

өйрәтеүгә яраҡлаштырылған өндәр методының төп 

положениелары түбәндәгеләр: 

• тәү тапҡыр уҡырға өйрәтеүҙең нигеҙен телмәр өндәре 

өҫтөндә эшләү тәшкил итә; 

• грамотаға өйрәтеүҙең бөтә этаптарында өндәрҙе 

анализлау һәм синтезлау үҙ-ара тығыҙ бәйләнештә алып барыла; 

• ижекләп уҡырға өйрәтеү – грамотаға өйрәтеүҙә төп 

маҡсаттарҙың береһе;  
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• балаларҙың фонематик ишетеү һәләтлектәрен үҫтереүҙә 

һүҙгә фонетик анализ яһау һәм артикуляцион күнегеүҙәр үткәреү 

төп ролде уйнай; 

• уҡырға өйрәтеү яҙырға өйрәтеү менән айырылғыһыҙ 

бәйләнешле; 

• яҙыу – телмәрҙең икенсе баҫҡысы [2, 26-30-сы б.].  

Яңы быуын белем биреү стандарттарында уҡыусыларҙың 

һаулығын һаҡлауға мөһим урын бирелә. Әйтергә кәрәк, 

Абдрахман Әбдрәхим улы әле үткән быуаттың 80-се 

йылдарында уҡ был проблеманы күтәрә һәм үҙенең «Алты 

йәшлектәрҙе уҡырға һәм яҙырға өйрәтеү» хеҙмәтендә яҙыу 

гигиенаһы талаптарын айырым параграфта яҡтырта. Гигиена 

талаптарын даими үтәү кәрәклегенә баҫым яһап, яҙыу 

ваҡытында уҡыусыларҙы дөрөҫ ултыртыу, яҙыу ҡоралдарын 

дөрөҫ файҙаланырға өйрәтеү, ял итеү минуттарын үткәреү 

буйынса методик кәңәштәр бирә [1, 7-се б.]. 

Ғалим-методистың һуңғараҡ нәшер ителгән хеҙмәттәре лә 

башҡорт грамотаһына өйрәтеү методикаһына бағышланған. 

Уның ғилми-методик мәҡәләләре «Башҡортостан уҡытыусыһы» 

журналында донъя күрә, «Грамотаға өйрәтеү» (1984 йыл), 

«Алты йәшлектәрҙе уҡырға һәм яҙырға өйрәтеү» (1988 йыл) тип 

аталған методик ҡулланмалары, грамотаға өйрәтеү буйынса 

дидактик материалдар, яҙыу өлгөләренән торған дәфтәрҙәр һ.б. 

баҫылып сыға.  

Дөйөмләштереп әйткәндә, Абдрахман Әбдрәхим улы 

Ғәлләмов башҡорт грамотаһына өйрәтеү барышында 

ҡулланыуға тәҡдим иткән өн-хәрефтәрҙе өйрәнеү тәртибе, 

телмәр өндәрен анализлау һәм синтезлау алымдары бөгөн дә 

баланы тәү башлап уҡырға һәм яҙырға өйрәтеүҙең иң оптималь 

һәм эффектив ысулдары һанала. Ғалим-методистың грамотаға 

өйрәтеү барышында ҡулланыуға тәғәйенләнгән уҡытыу-методик 

материалдарындағы, методик эшкәртмәләрендәге төп 

положениелар хәҙерге заман мәктәптәре талаптарына нигеҙҙә 

тап килә, шуға ла Fәлләмов Абдрахман Әбдрәхим улының 

ғилми-методик мираҫы бөгөн дә актуаль.  
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Некоторые аспекты практического использования 

билингвизма в технических вузах Кыргызстана 

 

Введение. Современный человек пользуется с 

безграничным пространством открываемой для него 

информации, представленной на различных языках. Овладеть 

массой информации, использовать ее для извлечения знаний и 

для своего развития, зависит от подготовки профессионала и от 

его способности – освоение иноязычной информации и 

пользоваться ею в качестве основы своей коммуникации. 

В современных условиях билингвизм, с одной стороны, 

становится залогом высокого социального статуса и престижной 

жизни, а с другой порождает проблему «языкового 

неравенства». Позитивные стороны билингвизации социальной 
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жизни значительно превосходят негативные аспекты, 

свойственные этому процессу. Знание иностранного языка как 

второго, в конечном счете будет способствовать повышению 

жизненного потенциала общества в целом. Невозможность 

адаптации к новой реальности может привести к сложной 

ситуаций и потере социальных связей. В Кыргызстане уже более 

100 лет русский язык является не только фактором 

образованности современного человека, но и основой для его 

социального и материального благополучия в обществе. 

Поэтому практикуется введение с раннего детства продуктивное 

обучение к русскому языку. Ведь русский язык открывает 

широкую возможность и дорогу в мир. Одной из наиболее 

популярной в нашей стране является иммерсионная модель - 

погружение, которая подразумевает, что с раннего возраста дети 

слышат два языка, благодаря чему они погружаются в 

«языковую среду», неосознанно усваивая при этом звуковые 

структуры. Овладение языком происходит в ходе привычной 

ежедневной деятельности ребенка - рисование, пение, игра, 

конструирование и т.д., т.е. язык-партнер присутствует в 

воспитательном процессе наравне с родным. При таком 

«погружении» легко самостоятельно выстраивать систему 

правил и значений языка, а ошибки и смешение языков 

рассматриваются как естественные и необходимые элементы 

развития, т.е. присутствие билингвизма с самого рождения. 

Информационные процессы современного мира приводят к 

коренным социальным изменениям. Наряду с информационной 

революцией, человечество является свидетелем 

лингвореволюции, в основе которой лежат социально-

коммуникативные процессы двуязычия - билингвизма. 

Информация пересекает границы, и отныне важна не только 

информация как таковая, но и ее доставка из любой точки мира, 

ее получение в доступной для понимания форме в любой другой 

точке мира. Развитие глобальных билингвальных процессов 

современности связано прежде всего с особенностями 

информации, делающими ее ценностью без границ. Располагая 

такими мощными технологиями поддержки как телевидение и 

Интернет, различные средства массовой коммуникации, 



25 

 

современный билингвизм с небывалым размахом 

распространяется по всему земному шару. Развитие процессов 

массовых транснациональных коммуникаций в современном 

обществе делает обмен информацией на билингвальной основе 

важнейшим фактором функционирования единого социального 

пространства. В итоге билингвизм активизирует формирование 

человека новой информационной культуры. Владение 

иностранными языками облегчает восприятие уникальной 

специфичности другой культуры, предоставляет возможность 

реально коммуницировать в социально-информационном 

пространстве современного сообщества. Актуальным вопросом 

остаются закономерности и особенности активации любого из 

данных уровней в процессе пользования отдельных слов, 

словосочетаний и предложений. Родной и иностранный язык 

постоянно ведут взаимодействия, и в процессе этого 

взаимодействия образуется билингвальный ментальный 

лексикон. При усвоении новой лексики имеет место обращение 

к ранее изученному материалу. А билингвизм позволяет выявить 

прикладные аспекты использования его результатов: проведение 

разумной коммуникативно-языковой политики с учетом 

мировых информационных процессов, социальной организации 

общества на разных уровнях руководства и управления, а также 

степени усвоения норм и ценностей как важнейших ориентиров 

общественной деятельности человека. Представляя собой весьма 

сложный, противоречивый процесс двуязычие привлекает к себе 

внимание специалистов во многих странах мира. Однако 

единого понимания всего комплекса вопросов, охватываемого 

данной проблемой в настоящий момент не сложилось. 

Современный билингвизм способствует достижению адекватной 

картины мира в сознании личности и помогает общению, 

совместной работе, сближению и взаимопомощи в общественно-

политической жизни; способствует распространению широкого 

культурного обмена между народами; также способствует 

взаимному обогащению и взаимовлиянию, пополнению и 

расширению лексического запаса каждого из языков, 

участвующих в общем и едином процессе. 
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Сегодня билингвизм во многом обуславливает 

конкурентоспособность на рынке труда, обеспечивая 

эффективное общение на разных социальных уровнях. 

Неудивительно, что во всех развитых странах профессиональная 

компетентность тесно связывается с изучением иностранных 

языков и социокультурных традиций других народов. 

В период глобализации представляют весомую роль 

общественные и финансовые предпосылки, когда знание двух и 

более языков считается нужным условием для прохождения 

учебы, либо выполнения работы в другой стране. Ныне, когда 

смешение народов, языков и культур достигло неслыханного 

размаха, и как никогда остро встала проблема воспитания 

терпимости к чужим культурам, пробуждения интереса и 

уважения к ним, необычайную важность приобретает 

билингвизм в межкультурном общении. Широкое 

распространение билингвизма в современном обществе 

объясняется этническими и политическими факторами, а также 

географической мобильностью. Общая политическая и 

экономическая обстановка во всем мире подвергла изменению 

образовательной системе в европейских странах, где обучению 

со знанием нескольких языков в настоящее время уделяется 

огромное внимание. 

Целью является изучение некоторых аспектов билингвизма 

на примере архитектурного и градостроительного направлений в 

КГУСТА им.Н.Исанова, как один из важных 

социолингвистических проблем современности – владение и 

попеременное использование кыргызского-русского языков. В 

Кыргызстане интенсивное освоение и использование 

билингвизма приветствуется и считается конкурентоспособным 

преимуществом современного специалиста, однако владением 

иностранными языками на довольно хорошем и продвинутом 

уровне отличаются лишь некоторые. В соответствии с 

принятыми взглядами, билингвизм (двуязычие) – это свободное 

владение двумя языками одновременно У. Вайнрайх называет 

двуязычием практику попеременного использования двух языков 

[2, с.27], а В.Ю. Розенцвейг уточняет: «Под двуязычием обычно 

понимается владение двумя языками и регулярное переключение 
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с одного на другой в зависимости от ситуации общения» [7, 

с.43]. Это означает, что билингвизм - это свободное владение 

двумя языками одновременно, но не указывается степень 

владения языками. Разделяют «естественный» («бытовой») 

билингвизм и билингвизм людей, изучающих иностранный язык 

в ходе систематических формальных занятий в школе или вузе, 

на курсах. Человек приобретает свою двуязычность в семьях, а 

также в двуязычных малых социальных группах, например, в 

общих детских группах, где в детстве усваивают второй язык 

непосредственно в общении со своими ровесниками. Усвоение 

языка может одновременно подкрепляться его изучением. При 

естественном билингвизме происходит автоматическое 

переключение с одного языка на другой. Примером 

естественной языковой среды являются страны Евросоюза, где 

на одной небольшой территории могут проживать сразу 

несколько наций (например, в Бельгии), а также США, Канада, 

где присутствует очень большое количество беженцев, 

эмигрантов, жителей Латинской Америки и представителей 

национальных меньшинств. 

Искусственный вид билингвизма – это билингвизм, при 

котором второй язык усваивается не естественным методом - 

через контакты с носителями языка, а считается выученным 

языком через преподавателя, а сам студент фактически не 

употребляет выученный язык для постоянного общения с его 

носителями. Освоение грамматических и морфологических 

структур второго языка также совершается через 

соответствующие структуры родного языка. В процессе 

общения человек постоянно использует собственный 

ментальный словарь, формулируя свою мысль и подбирая те или 

иные подходящие слова и лексические единицы. 

Обзор опыта других стран по теме исследования. 
Искусственный билингвизм вызван вхождением в 

информационное и деловое пространство, что невозможно без 

знания иностранного языка. Согласно статистике самым 

востребованным в мире, а также официальным языком в 53 

странах является английский, за ним следуют немецкий и 

французский. Поэтому в тех странах, где нет коренного 
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населения, говорящего на вышеуказанных языках развивается 

искусственный билингвизм [10, с. 847]. А в некоторых странах 

функционирует система трех языков: учащиеся изначально 

получают образованиена государственном языке. Второй язык, 

официальный язык территориальной единицы, вводится 

приблизительно после двух лет обучения. Спустя еще несколько 

лет преподается третий язык. По завершении образования 

предполагается владение, по крайней мере, тремя языками. 

Такая система существует, например, в Люксембурге. В детском 

саду и в начальной школе обучение ведется на люксембургском 

языке. В средней школе большая часть занятий ведется на 

немецком. Немеций заменяет французский на четвертом году, в 

то время как некоторые занятия все еще ведутся на немецком. 

Наиболее соответствующим российской образовательной 

среде является пример Германии, который сочетает в себе, как и 

наличие естественной иноязычной среды, связанной с большим 

количеством эмигрантов, так и всемирную интеграцию в 

общекультурное и деловое пространство. Германия состоит из 

16 федеративных земель, в каждой из которых существует 

своя школьная система. Билингвальное образование Германии 

имеет следующие общие черты: дополнительные занятия по 

иностранному языку для развития необходимых языковых 

навыков на 5–6 годах обучения; начало изучения билингвальных 

предметов, таких, как история, география, биология, 

физкультура, изобразительное искусство, политология на 7 

году обучения, преподаваемых на иностранном языке, а также 

изучаемых на родном языке, на дополнительном уроке, для того 

чтобы обеспечить полное понимание специальных терминов и 

понятий [1].  

В США самым распространенным языком после 

английского является испанский. И хотя у испанского языка нет 

официального статуса, вывески на испанском, документация и 

контент интернет-сайтов дублируют английский не только в 

южных штатах, где процент «испанцев» достигает 

пятидесяти, шестидесяти, а порой и девяноста процентов. 

Такой билингвизм предусмотрен в большинстве 

государственных учреждений, в том числе высшего ранга. Для 
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иммигрантов в Канаде и США организуются специальные курсы 

интенсивного изучения одного из официальных языков, а второй 

можно будет добавить позже, по мере усвоения материала [6]. 

Чаще первым из таких языков становится английский, потому 

что многие иностранные выпускники предпочитают поступать 

потом в высшие учебные заведения США, но немало и школ, 

предоставляющих приезжим возможность начать с 

французского. Причем нередки ситуации, когда ученик 

приходит в школу, не зная по-английски ни слова, и это тоже не 

становится препятствием. 

В Казахстане наравне востребованы и полноценно 

функционируют два языка – казахский и русский, культуры двух 

наций имеют тесное исторически сложившееся и постоянное 

сотрудничество. Население Казахстана продолжает активно 

использовать русский язык как язык межнационального 

общения [9, с. 66]. В итоге можно констатировать, что двуязычие 

или билингвизм в Казахстане – это гармоничное сочетание 

функции национального и русского языков, позволяющее 

улучшить международное и межнациональное общение. 

Результаты исследования. В связи с интересом к 

национальным языкам в советских республиках в 23 сентября 

1989 г., Верховный совет Киргизской ССР единогласно принял 

Закон «О государственном языке Киргизской ССР», которым 

закрепил за кыргызским языком статус государственного [4]. 

Данный закон признавал право каждого гражданина на 

свободный выбор языка общения. Руководство Кыргызстана 

обязывалось обеспечивать свободное развитие языков других 

национальностей, проживающих в республике. В настоящий 

момент не испытывает значительных проблем русскоязычное 

население в Кыргызстане, в которой сохранилась заложенная 

еще советской языковой политикой практика. На практике 

принципиального различия между этими двумя статусами не 

существует, поскольку в том же Законе установлена 

недопустимость «ущемления прав и свобод граждан по признаку 

незнания государственного или официального языка». 

Использовать государственный язык обязаны все должностные 

лица республики, в то время как рядовым государственным 
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служащим достаточно «знать государственный язык в объеме, 

необходимом для исполнения своих должностных 

обязанностей». Делопроизводство в Кыргызстане ведется либо 

на государственном, либо на официальном языке, в зависимости 

от обстоятельств. Следствием подобной политики является 

широкое употребление русского языка в средствах массовой 

информации, образовательных, экономических, научных, 

культурных учреждениях. Вместе с тем после апрельского 

переворота и с недавним изменением статуса Национальной 

комиссии по государственному языку при Президенте КР на 

Национальную комиссию по государственному языку и 

языковой политике предприняты новые меры по реализации 

Закона по государственному языку на территории КР. К 

сожалению, все еще средства массовой информации, печать, 

наука, культура и Интернет, включая официальные сайты 

органов государственной власти, в настоящее время 

преимущественно представлены именно на русском языке, за 

исключением в отдельных отраслях и направлениях развития 

государственного языка. 

В условиях модернизации системы образования возрастает 

потребность в развитии коммуникативных способностей 

студентов и самореализация их творческого потенциала, 

который проявляется в умении нешаблонно мыслить и излагать 

свою мысль четко на двух языках [3, с.8]. Билингвизм в учебной 

деятельности технических вузов модернизирует процесс 

обучения языкам в неязыковом вузе за счет включения в 

содержание учебной программы заданий коммуникацонной 

направленности. Будущие инженеры-строители, архитекторы и 

др. осознают востребованность «отличного» знания двух языков 

в их профессиональной деятельности, ведь основными целями 

изучения двух или более языков в рамках вуза являются 

вербальная профессиональная и личная коммуникация. 

Наиболее эффективным методом учебной деятельности 

студенты считают дискуссию. Поэтому занятия проходят 

практикоориентированной методике. Это означает, что студенты 

имеет компетенции грамотно и четко представлять реферат, 

СРС, курсовую работу, презентацию, ВКР (бакалавр) и 



31 

 

магистерскую диссертацию на двух языках. Достижением и 

положительным результатом освоения двух языков в 

технических вузах можно отнести участие студентов на 

различных международных и республиканских конкурсах, 

выставках, где предусмотрено выступление в основном на 

русском и английском языках. КГУСТА является одним из 

главных организаторов VI-курултая инженеров, архитекторов 

и градостроителей Тюркского мира и ежегодного 

Международного Фестиваля-конкурса дизайнерских и 

архитектурно-строительных школ Евразии [5]. В сентябре 

2014 г. IV-фестиваль был успешно организован на базе КГУСТА 

и в г. Чолпон-Ате. Участниками его были представители 52 

университетов из 14 стран. В 2015 г. на V-фестивале, 

прошедшем в г. Флоренция Италии, 9 студентов КГУСТА 

получили дипломы победителей по 8 номинациям, а в 2016 г. на 

VI-фестивале, организованном в г. Левкоша, Северный Кипр, 

КГУСТА имеет большой прогресс – удостоены призами 13 наши 

выпускники среди 250 конкурентов из 50 университетов, 

представляющих 17 стран Евразии. Всего на эти престижные 

фестивали университетом представлены более 130 выпускные 

работы, из них 46 признаны лучшими. В 2017 г. 2 студента 

КГУСТА стали победителями национального тура конкурса 

архитекторов и дизайнеров компании с мировым именем Saint-

Gobain, Франция, по энергоэффективным и 

мультикомфортным зданиям [8]. Практика показывает, 

насколько важно знать два и более языков, чтобы достичь 

успеха, но нельзя забывать и о роли кыргызского языка. 

Заключение. Сегодня у образования все более отчетливо 

обнаруживается еще одна важная и значимая функция – она 

выступает в качестве социальной силы непосредственно 

участвующая в процессе общественного преобразования и 

развития. Способствуя возникновению и развитию высшего 

образования между участниками образовательной системы – 

вуз, студент и стейкхолдер выстраиваются взаимовыгодные 

партнерские отношения, что каждый из них преследует свой 

интерес. 
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В период пандемии многие студенты смогли улучшить свои 

навыки и умения по подготовке презентаций и защиту своих 

ВКР в онлайн формате. Защита ВКР и магистерских 

диссертаций (более 90%) прошла на русском языке. Причина 

заключается в том, что весь информационный материал, в том 

числе литературные источники все еще не переведены на 

государственный язык. 

Билингвизм в контексте освоения культурных ценностей 

является важнейшей задачей современного этапа развития 

цивилизации. Однако проблематика билингвизма на фоне 

прогрессивно возрастающих потоков информационно-

обменного характера, повышения степени знаковости поведения 

людей, т.е. опосредованности их совместной деятельности 

знаковыми системами остается до сих пор до конца не 

разработанной. Языковому аспекту, имеющему ключевое 

значение в процессе общей универсализации информации и 

знаний, отводится мало внимания. Изучение вопросов, 

связанных с сосуществованием двух языков в сознании одного 

индивида, вызвало необходимость изучения вопросов:как 

соотносятся лексические системы двух языков в рамках 

билингвизма; как происходит переключение с одного языкового 

кода на другой; схожили процессы освоения родного и 

неродного языков или же они имеют принципиальные различия, 

особенно в преподовании и обучении инженерно-техническим 

дисциплинам. В системе инновационного инженерного 

образования происходит целенаправленное формирование 

определенных знаний, умений и методологической культуры, а 

также комплексная подготовка и воспитание специалистов в 

области техники и технологии к инновационной инженерной 

деятельности за счет соответствующего содержания, методов 

обучения и наукоемких образовательных технологий мирового 

значенния. Овладение будущими инженерно-техническими 

специалистами огромного количества мировых 

информационных ресурсов, большая часть которых 

представлена на иностранных языках, делает актуальной 

использование кыргызско-русского билингвизма в технических 
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вузах. Поэтому данная проблема требует научно-теоретического 

исследования и изучения в новых лингвистических условиях. 
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Дистанционное обучение на основе системы MOODLE  

на уроках башкирского языка 

 

Одной из основных задач ФГОС второго поколения 

является научить учащихся самостоятельно добывать знания. 

Для обеспечения этого требования необходимо существенно 

изменить подходы к организации деятельности обучаемых и 

прежде всего, предложить им новые инструменты, как для 

индивидуальной, так и для совместной работы с 

информационными ресурсами.  

Растущие требования к уровню подготовленности 

современного школьника не всегда обеспечиваются 

соответствующим количеством учебных часов, отводимых на 

освоение определенной дисциплины. И здесь существенным 

подспорьем и помощью и учителю, и ученику могут стать 

дистанционные образовательные технологии. 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) уже 

давно стали реальностью. Они широко используются в системе 

высшего профессионального образования, постепенно 

начинаются внедряться и в среднем профессиональном 

образовании. 

Несколько в стороне от использования ДОТ находятся пока 

школы. Это во многом связано с тем, что, во-первых, учителя не 

готовы к использованию этих технологий, во-вторых, не 

разработана методическая база ДОТ (т.е. нет готовых 

материалов, которые можно использовать), в-третьих, учащиеся 

также не вполне готовы к переходу на использование ДОТ, так 

как не все имеют сформированные навыки самостоятельной 

работы и навыки работы в сети.  
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Перейдя на дистанционный формат обучения, учителя 

обычных школ столкнулись с немалыми трудностями. Уровень 

владения цифровыми ресурсами до эпидемии среди 

большинства учителей был невысок.  

Сегодня для ведения дистанционных занятий нужна среда, 

которая позволила бы создать единое учебное пространство для 

учащихся и педагогов. Одним из таких оболочек является 

система дистанционного обучения Moodle – виртуальная 

учебная среда, которая позволяет учителям размещать в 

интернете свои учебные материалы, тесты, контрольные работы, 

ссылки на электронные ресурсы. А учащимся даёт возможность 

увидеть в одном месте всё необходимое для изучения курса, 

выполнить тесты, контрольные задания, отправить 

преподавателю домашнюю работу. И, кроме того, это 

возможность общения учеников и учителей. 

Moodle – аббревиатура от Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment (модульная объектно-ориентированная 

динамическая обучающая среда). Moodle – это свободная 

система управления обучением, ориентированная прежде всего 

на организацию взаимодействия между преподавателем и 

учениками, хотя подходит и для организации традиционных 

дистанционных курсов, а также поддержки очного Система 

Moodle является пакетом программного обеспечения для 

создания курсов дистанционного обучения и web-сайтов. 

Электронное дистанционное обучение дополняет и расширяет 

традиционные формы общего образования. 

Платформа Moodle предполагает процесс обучения не 

зависящий от времени и расстояния, дает возможность 

организовать обучение как в заочной, так очной форме, является 

ориентированным на самообучение, что позволяет 

реализовывать ФГОС второго поколения в дистанционном 

обучении.  

В силу интерактивного стиля общения и оперативной связи 

в дистанционном обучении открывается возможность 

индивидуализировать процесс обучения.  

Этот способ обучения достаточно эффективен в следующих 

случаях: 
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- выполнение проектов и исследовательских работ; 

- работа с детьми с ОВЗ или часто болеющими; 

- работа с одаренными детьми (индивидуальные 

дополнительные задания повышенного уровня); 

- работа с детьми из «группы риска» (индивидуальные 

задания с привлечением родителей); 

- сетевое взаимодействие. 

К интерактивным элементам курса относятся: 

• Элемент Лекция строится по принципу чередования 

страниц с теоретическим материалом и страниц с обучающими 

тестовыми заданиями и вопросами.  

• Элемент Задание позволяет преподавателю ставить 

задачи, которые требуют от школьника ответа в электронной 

форме (в любом формате) и дает возможность загрузить его на 

сервер. Элемент Задание позволяет оценивать полученные 

ответы.  

• Элемент Тест позволяет создавать наборы тестовых 

заданий. Тестовые задания могут быть с несколькими 

вариантами ответов, с выбором верно/не верно, предполагающие 

короткий текстовый ответ, на соответствие, эссе и др.  

• Элемент Глоссарий позволяет создавать и редактировать 

список определений, как в словаре. Наличие глоссария, 

объясняющего ключевые термины, употребленные в учебном 

курсе, просто необходимо в условиях внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

•  Элемент Форум используется для организации 

дискуссии и группируется по темам. 

• Чат система предназначена для организации дискуссий и 

деловых игр в режиме реального времени  

• Опрос для проведений быстрых опросов и голосований. 

Задается вопрос и определяются несколько вариантов ответов. 

• В разделе Анкета отобраны несколько типов анкет, 

особенно полезных для оценки интерактивных методов 

дистанционного обучения. 

Для того, чтобы использовать возможности системы, 

необходимо иметь: 

1) компьютер, подключенный к сети Интернет; 
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2) выделенный на республиканскоv портале хостинг; 

3) разработанный дистанционный курс. 

Чтобы начать работу, необходимо набрать в строке адреса 

web-браузера URL сервера, на котором установлена СДО 

(сервер Центра дистанционного обучения МРИО). После 

обработки запроса браузер покажет стартовую страницу 

системы. 

Освоение виртуальной учебной среды Moodle позволило 

мне как учителю начальных классов создать курс «Башҡорт 

теле» для 1, 2, 3, 4 классов, на изучение которого отведенный 

объём часов по программе не дает возможности в полной мере 

изучить данную тему в школьном курсе. Следует обратить 

внимание и на затруднение в освоении программы по 

башкирскому языку у значительной части учащихся. Научить 

ученика самому добывать знания, научить его учиться можно, 

целенаправленно организуя его самостоятельную практическую 

учебную деятельность.  

В 2020/2021 учебном году учащиеся успешно занимались 

дистанционно на созданном курсе по башкирскому языку. 

Предоставленные лекции, презентации, задания помогали при 

изучении и закреплении темы. Moodle позволяет выполнять 

контроль знаний различными способами. Ребята получали 

практические задания, которые способствовали усвоению 

учебного материала. По результатам выполнения учениками 

заданий, выставлялись оценки и комментировались ответы.  

Кроме этого, использовались тесты, опросы для быстрого 

контроля теоретических знаний, проведения контрольных работ, 

как дома, так и на уроке. 

 Основными преимуществами использования ДО является 

изменение форм общения учителя с учащимися, позволяющих 

интенсифицировать обучение путем интерактивного 

взаимодействия между участниками учебного процесса, и 

самостоятельность учащихся в достижении целей обучения. В 

основе проекта лежит развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, 

умений ориентироваться в информационном пространстве, 

развитие критического и творческого мышления. Используя 
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Moodle, преподаватель может создавать курсы, наполняя их 

содержимым в виде текстов, вспомогательных файлов, 

презентаций, опросников и т.п. Конечно, при ведении 

дистанционного курса увеличивается нагрузка на учителя, 

которому необходимо провести огромную подготовительную 

работу, затратить массу на контролирование результатов. С 

другой стороны, ДО позволяет избежать перегрузки 

обучающихся, т.к. они работают в удобном для себя режиме. 

Поэтому данный проект дает возможность соблюдать 

соразмерность. Мониторинг качества знаний, призовые места 

свидетельствуют об оправданности и эффективности 

осуществляемого проекта. Наблюдения и результаты работы 

показывают, что учащиеся значительно глубже осознают 

содержание учебной программы, имеют больше возможности 

самореализоваться, что способствует повышению мотивации к 

учению. Реализация данного образовательного проекта 

гарантирует каждому ученику усвоение стандарта образования и 

продвижение на более высокий уровень обучения. Большие 

возможности у дистанционного обучения и для развития таких 

качеств личности ученика, как самостоятельность, способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

креативность. 
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Башҡорт теле һәм диалекттарында ашарға яраҡлы үлән 
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Аннотация. Целью статьи является уточнение вариантов 
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Names of edible herbaceous plants in the Bashkir language 

and dialects 

 

Annotation. The purpose of the article is to clarify the variants 

of the names of edible herbaceous plants used both in the literary 

language and in dialects. The significance of the study lies in the 

need to establish correspondences between the variable names of 

certain plants. 

Key words: literary language, dialect, names of edible 

herbaceous plants, phytonyms. 

 

Башҡорттар ашарға яраҡлы үҫемлектәрҙе борондан белгән, 

халыҡ медицинаһында ҡулланған. Үлән үҫемлектәргә бәйле 

төрлө йола байрамдары һаҡланып ҡалған. Һәр төбәктә төрлө 

атамалар осрай. Был башҡорт теленең бай һәм боронғо икәнен 

күрһәтә.  

Үлән үҫемлектәргә фәнни атамалар төрө, төҫө, ҙурлығы, 

үҫкән урыны һәм ҡайһы бер үҙенсәлектәренә ҡарап бирелгән. 
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Башҡорт теленең диалект һәм һөйләштәрендә үлән үҫемлек 

атамалары төрлө һүҙ, һүҙбәйләнештәр менән атап йөрөтөлә [5, 

8].  

 Башҡорт тел ғилемендә фитонимдарҙы өйрәнеүгә ҙур 

иғтибар бүленгән [6, 7, 10, 11]. Үлән үҫемлек атамалары лексика 

өлкәһендә боронғо ҡатлам булып һанала. Шулай уҡ диалект һәм 

һөйләштәрҙә күп төрлө атамалар һаҡланған. Шуға күрә 

фитонимдарҙы өйрәнеү башҡорт тел ғилеме өлкәһендә бик 

актуаль мәсьәлә булып тора. 

Балтырған ‘борщевик’ – көпшә һабаҡлы, киң киртләс 

япраҡлы, сатыр сәскәле күп йыллыҡ үлән (йәш сағында япрағын, 

көпшәһен ашайҙар) [1,122-се бит]. Башҡорт теленең диалект һәм 

һөйләштәрендә төрлө атамалары бар. Балдырған термины 

ҡыҙыл, мейәс, төньяҡ-көнбайыш, һаҡмар һөйләштәрендә киң 

таралған. Көпшә атамаһын арғаяш, мейәс, салйоғот, төньяҡ-

көнбайыш, һаҡмар һөйләштәрендә осратырға була [4].  

Ҡаҡы ‘свербига восточная’ – әүернә сәскәлеләр ғаиләһенә 

ҡараған йөнтәҫ һабаҡлы, киртләс ҡауырһын япраҡлы, һары 

сәскәле, әскелт тәмле ашай торған үҫемлек [3, 132-се бит]. 

Диалект һәм һөйләштәрҙә төрлөсә атала: әсертке үлән (һаҡмар), 

ҡуҡы (минзәлә, төньяҡ-көнбайыш), ҡуйанҡолаҡ (ғәйнә, ҡариҙел), 

ҡымыҙ (ғәйнә), урман ҡаҡысы, урман ҡуҡысы (төньяҡ-

көнбайыш), урыҫ ҡаҡыһы (урта урал, һаҡмар, әй), урыҫ ҡаҡыҫы 

(дим) [4]. 

Йыуа ‘дикий лук’ – 1. һуғанбаш үҫемлектәр төркөмөнә 

ингән, кеше ашай торған әсе ҡыяҡ япраҡлы үләндәрҙең дөйөм 

исеме; 2. төрлө ауырыуҙарҙан, сихыр-зәхмәттән һаҡлаусы үлән 

[2, 240-сы бит]. Ҡарға йыуаһы ‘лук обманчивый’ – аҡ сәскәле, 

яҫы йыуан япраҡлы ҡыр йыуаһы [3, 284-се бит]. Йыуа термины 

башҡорт теленең диалект һәм һөйләштәрендә төрлөсә атала. 

Сөсө йыуа ‘лук горный’ ҡыҙыл, эйек-һаҡмар, әй һөйләштәрендә 

һарыҡ йыуаһы тип әйтелә. Ташйыуа термины урта урал 

һөйләшендә осрай һәм таш араһында өйкөм-өйкөм булып үҫкән 

йоморо ваҡ йыуаны ‘вид дикого лука, растущего группами на 

каменистых горах’ белдерә. Сәүкә йыуаһы атамаһы ҡыҙыл 

һөйләшендә ҡулланыла һәм ҡая араһында үҫкән һыңар япраҡлы 

сөскөлт тәмле йыуаға ‘лук, растущий на каменистых горах, 
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листьями похожими на злаковых’ әйтелә. Һаҙ йыуаһы термины 

әй һөйләшендә осрай, һаҙлыҡта үҫкән оҙон ҡыяҡлы сөсө йыуа 

‘дикий лук, растущий в болотистой местности’. Йүкә йыуаһы 

атамаһы ҡыҙыл һөйләшендә, талғыр йыуа термины эйек-һаҡмар 

һөйләшендә һарымһаҡ һабағына оҡшаған әсе йыуаны ‘дикий 

лук, листьями и вкусом похожий на чеснок’ белдерә. Ҫарымҫаҡ 

тип дим һөйләшендә, тау йыуаһы ‘лук горный’ тип мейәс, эйек-

һаҡмар һөйләштәрендә әйтәләр. Кәзә йыуаһы атамаһы ырғыҙ 

һөйләшендә ваҡ ҡына йоморо, сөсө йыуаны белдерә. Кәзә 

һыуғаны термины һаҡмар һөйләшендә осрай, әппәкәс, әтмәкес, 

бәкес ‘лук линейный’эйек, һаҡмар һөйләштәрендә бар [4]. 

Башҡорт телендә һарына ‘саранка’ атамаһы ләлә сәскәлеләр 

ғаиләһенә ҡараған күк төҫтәге эре ҡыңғырау сәскәле, һарымсаҡ 

һымаҡ бүлкәт-бүлкәт булып торған һап-һары төплө урман 

үләнен белдерә. Дим һөйләшендә ҫаранса термины бар. 

Ҡуянтубыҡ ‘бутень Прескотта’ япрағы менән тамыры 

кишергә оҡшаған ашай торған үлән; ҡыр кишере [3, 646-сы бит]. 

Кәзә һарнаһы термины һаҡмар һөйләшендә осрай. Ҡуйан 

көпшәҫе тип дим, урта һөйләштәрҙә әйтәләр. Ҡуйан тубылғыһы 

атамаһы туҡ-соран һөйләшендә теркәлгән. Ҡуйас тип һаҡмар 

һөйләшендә әйтәләр. Кәртүгүлән һүҙе әй һөйләшенә ҡарай. 

Ҡуйан тупыйы, ҡуйан тупыҫы тип дим һөйләшендә йөрөтәләр 

[4]. 

Кәкүк емеше ‘первоцвет’ – 1. йөнтәҫ һабаҡлы, ваҡ ҡына 

буранка рәүешендәге алһыу йәки күк сәскәле баллы ҡыр үләне, 

күк һөтлөгән; 2. сатыр сәскәлеләр ғаиләһенән, бейеклеге 15 

сантиметрға еткән күп йыллыҡ үлән үҫемлек [2, 892-се бит]. 

Шулай уҡ кәзә һаҡалы, сәүкә башы терминдары ла ҡулланыла. 

Ҡуян кәбеҫтәһе ‘заячья капуста’ атамаһы ҡантибәр 

һымаҡтар ғаиләһенә ҡараған бер йыллыҡ үлән үҫемлекте 

белдерә [3, 645-се бит]. Башҡорт теленең диалект һәм 

һөйләштәрендә ошондай терминдар осрай: кәзә бутҡаһы 

(һаҡмар), ҡарғантай (эйек).  

Шулай итеп, үлән үҫемлек атамаларының башҡорт телендә 

һәм диалект, һөйләштәрҙә байтаҡ варианттары барлығын күрҙек. 

Был терминдарҙың боронғо булыуы һәм уларға бәйле байтаҡ 
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йола байрамдары һаҡланыуы башҡорт халҡының мәҙәни 

мираҫының байлығын да күрһәтә. 
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Thematic groups of vocabulary of Bashkir national dances 

 

Annotation. The purpose of the article is to highlight the 

semantic groups of lexemes related to the field of Bashkir folk 

choreography. Such groups as general concepts of dance art, names 

of dancers, attributes for dance, national dance movements, etc. are 

considered. 
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«Тормош ритмы – һинең көй. Ул ритмға бейей алаһыңмы? 

Тән һәм йән – ике донъя, бер шәхес. Бейеү – ул тән телмәре... 

Һинең тән, һинең анатомия. Кеше тәнендәге 640 мускул – ул 

һинең ҡоралың. Бейегәндә бар ҡоралдар ҙа – хәрәкәттә. Һәр яңы 

көн – яңы алыш. Уны һин бейеп үткәр! Тор! Атла! Бейе!» Был 
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дәртләндергес юлдар бейеүсе, Фәйзи Ғәскәров исемендәге 

дәүләт академия халыҡ бейеүҙәре ансамбле солисы Миләүшә 

Хәйбуллинаның «Бәйләнештә» социаль селтәрендәге 

сәхифәһендә яҙылған.  

Әлбиттә, бындай һүҙҙәр менән килешмәй булмай. Бейеү аша 

кеше үҙен сағылдыра, уның ярҙамында тән рәхәтлеген тоя. 

Бейегәндә эске донъя ял итә, сәскә атҡан кеүек тойола. Былар 

бигерәк тә милли бейеүҙәргә ҡарай. Уларҙың ниндәй генә төрө 

юҡ!  

Халыҡ йырҙарындағы, әкиәттәрендәге һәм 

легендаларындағы һымаҡ, башҡорт милли бейеүҙәрендә лә 

ирекле, эшсән башҡорт халҡының иң көслө һыҙаттары сағылыш 

алған [1, с. 137]. Башҡорт хореография сәнғәте хеҙмәт һәм 

көнкүреш менән көслө бәйләнештә тора. Революцияға тиклем 

башҡорттарҙа хужалыҡтың нигеҙен ярым күсмә малсылыҡ 

тәшкил иткән. Унда йылҡысылыҡ мөһим роль уйнаған. Һунар 

итеү шулай уҡ иң мөһим хужалыҡ тармағы тип һаналған. 

Башҡорттарҙың күбеһенсә ҡырағай аттарға – тарпандарға һунар 

иткәнлеге билдәле. Шуға күрә лә бик күп башҡорт халыҡ 

бейеүҙәрендә, дөрөҫөрәге, ир-егеттәр башҡарған бейеүҙәрҙә, 

бигерәк тә һыбайлыларға оҡшатҡан хәрәкәттәр күп. Мәҫәлән, 

«Перовский», «Һунарсы» кеүек бейеүҙәр башҡорт 

батырҙарының көсөн, сослоҡтарын асыҡ күрһәтә [2, с. 198].  

Эпик бейеүҙәрҙә («Байыҡ», «Ҡарт Байыҡ», «Ҡарттар 

бейеүе») оло йәштәге бабайҙар йәш быуынға үҙ тарихын 

тапшырғандар, ҡаһарманлыҡты, көрәште, төрлө данлыҡлы 

геройҙарҙың үлемен образлы итеп һүрәтләгәндәр. Йырҙарҙың 

куплеттары, һөйләшеү репликалары, башҡарыу манераһы яңғыҙ 

ир-ат бейеүҙәренең уйын характерын һыҙыҡ өҫтөнә алған. Күп 

кенә бейеү хәрәкәттәренең, ҡайһы бер башҡорт бейеүҙәре 

сюжетының башҡа төрки халыҡтарының хореографияһы менән 

оҡшашлығы бар [3, c. 503]. Ҡатын-ҡыҙҙар бейеүендә лә 

хореография лексикаһы шулай уҡ малсылыҡ көнкүрешен 

сағылдыра. Мәҫәлән, сигеү, тегеү, еп урау, йөн иләү һ.б. 

Башҡорт милли бейеүҙәре лексикаһына ҡараған бер нисә 

тематик төркөмдө билдәләп була.  
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1. “Бейеү” темаһына арналған дөйөм төшөнсәләр: бейеү – 

ритмик, мәғәнәле, бер бөтөн төҙөлөшлө, көйгә яйланған тән 

хәрәкәте; көй ыңғайына башҡарылған матур, нәфис хәрәкәт; 

хореография – сюжетлы, ниндәйҙер ваҡиғаға арналған бейеүҙәр; 

такт – музыкаль метрҙың берәмеге; ансамбль – йыр, бейеү 

башҡарыусылар төркөмө; фигура – бейегән ваҡыттағы 

хәрәкәттәр; дробь – ритмға ҡарата аяҡ баҫыу; ритм – төп 

хәрәкәттәрҙең тиҙ йәки сағыштырмаса яй ҡабатланыуы һәм 

үҙгәреүе; кәүҙәләнеш – хәрәкәттәрҙең композицияға төҙөлөүе; 

үҫеш – хәрәкәттәр киңлеген һәм көсөргәнешлеген 

төрлөләндереү; техника – хәрәкәттәрҙе башҡарыу оҫталығы; 

башҡортса бейеү – башҡорттар кеүек, башҡорт халҡына хас; 

концерт – төрлө музыкаль, әҙәби, хореографик һ.б. номерҙарҙан 

тороп, билдәле бер программа буйынса алып барылған тамаша; 

көй – бер бөтөн йөкмәткегә эйә булған аһәңле тауыштар теҙмәһе. 

2. “Бейеүсе” мәғәнәле атамалар: бейеүсе – бейей белгән 

кеше; бейеү оҫтаһы; бейеүсе ҡыҙ – бейеү башҡарған йәш ҡатын-

ҡыҙ; бейеүсе егет – батырлыҡ, ҡыйыулыҡ, уңғанлыҡ һымаҡ 

ыңғай сифаттарға эйә булған бейеүсе шәп кеше, ир; бейеүсе 

бабай – оло йәштәге бейеүсе ир кеше, ҡарт; бейеүсе апай – 

үҙеңдән оло, атай-әсәңдән кесе булған бейегән ҡатын-ҡыҙ; 

атҡаҙанған бейеүсе – хеҙмәте менән дан һәм исем алған бейеүсе.  

3. Бейеүселәрҙең атрибуттары: батмус – һауыт-һаба, 

ашамлыҡ ташыу, ҡуйыу өсөн эшләнгән йәйенке һауыт; елберҙәк 

– ҡыҙыл мәрйендәрҙән һәм көмөш тәңкәләрҙән эшләнгән селтәр 

(түшелдерек); сарыҡ – ҡатын-ҡыҙҙар һәм ир-егеттәрҙең күндән 

тегелгән традицион аяҡ кейеме; ҡәмәр – көмөш тәңкәләр, аҫыл 

таштар, уҡа-мәрйен менән биҙәлгән, сағыу буҫтауҙан эшләнгән 

яҫы билбау; елән – ҡатын-ҡыҙҙарға биҙәп, ситенә уҡа, түш-

яурыны, бөйөрҙәренә тәңкә-мәрйен, уҡа-суҡтар баҫып, ҡашлы 

ҡаптырма ҡуйып, ә ирҙәргә ҡара тауарҙан киң, билһеҙ итеп 

тегелә торған эсе мамыҡһыҙ, оҙон өҫ кейеме; сәсмәү – бер нисә 

(4-тән алып 16-ға тиклем) төрлө төҫлө муйынсаҡтар, быяла йәки 

мәрйен теҙелгән ептәрҙән торған, улар бер-береһенә ҡайыш йәки 

ҡурғаш менән нығытылған; күкрәксә – ҡатын-ҡыҙҙар түштәрен 

биҙәү өсөн түшелдерек; таҡыя – башҡорт халҡының боронғо 

баш кейеме; ҡалпаҡ – башҡорттарҙың боронғо милли баш 
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кейеме, ирҙәр ҙә, ҡатын-ҡыҙ ҙа кейгән; күлдәк – йоҡа тауарҙан 

махсус өлгө менән тегелгән, бер ҡатлы өҫ кейеме; алъяпҡыс – 

аш-һыу араһында йөрөгәндә, ҡара эштә өҫ кейеме бысранмаһын 

өсөн уйлап сығарылған кейем төрө; сулпы – баҡыр һәм 

көмөштән парлы биҙәүестәр, алҡалар, беләҙектәр, мунсаҡтар; 

маңлайса ҡояштан, елдән, сәстең күҙгә-маңлайға төшөүенән 

һаҡлай; ситек – йоҡа күндән, ҡуңысы оҙон, үксәһеҙ итеп, 

йышыраҡ сәхтиән күндән тегелгән аяҡ кейеме төрө; камзул – 

биллекле, аҫтарлы, ҡыҫҡа өҫкө кейем; ҡушъяулыҡ – ике 

«француз» яулығы ҡуша тегеп эшләнгән яулыҡ; бөйөрсә –бил 

тәңгәлендә билбау менән нығытылған селтәр; сылтыр балдаҡ; 

сылтыр беләҙек; ҡаптырма – бер ырғаҡлы һәм элмәкле 2-3 айыл 

ҡаптырмалары традицион биҙәүес; беләҙек – ҡатын-ҡыҙҙың 

беләккә кейә торған биҙәүесе; ҡашмау – ҡатын-ҡыҙҙың мәрйен 

теҙеп, тәңкә, сулпылар баҫып, оҙон яҫы ҡойроҡ төшөрөп 

эшләнгән баш кейеме; түбәтәй – төрки халыҡтарының баш 

кейеме.  

4. Башҡорт милли бейеү хәрәкәттәре: ат сабыу, үксә ҡағыш, 

юрға йөрөү, әйләнеү, өйөрөлөү, йөрәк дулау хәрәкәте, ҡул 

тетрәтеү, тыпырлау, аяҡ салыу, аяҡ ослау, Әпипә йөрөшө, 

шылдырыу, шылыу, йөрөшләү, һыҙа баҫыу, ҡатын-ҡыҙҙың эш 

хәрәкәттәрен күрһәтеү, ир-егеттең күҙ атыуы, ҡыҙ янында 

өйөрөлөү, керпектәрҙе түбән төшөрөп, ҡулдарҙы ҡыйыуһыҙ 

хәрәкәтләндереү, уң ҡулын һул сикәһенә ҡуйыу, терһәген 

өҫкәрәк күтәреү, бармаҡтарын еңелсә бөгөү, бармаҡ сиртеү, 

бармаҡтарҙы тирбәлдереү һ.б. 

5. Бейеү процесын оҙатып барыусы милли музыка 

инструменттары: баян – күп телле ҙур гармун, ҡурай – башҡорт 

халҡының ҡурай үләненән һәм башҡа эсе көпшә нәмәләрҙән 

тишкеләп яһалған тынлы музыка ҡоралы, гармун – баҫмаҡлы, 

күрекле музыка ҡоралы, ҡумыҙ – уртаһында теле булған дуға 

формаһындағы металл, думбыра – ҡайһы бер төрки 

халыҡтарында сиртеп уйнай торған оҙон тотҡалы ҡыллы музыка 

ҡоралы, барабан – ике яғы тире менән тарттырып эшләнгән 

ҡыуыш цилиндр рәүешендәге дөңгөрләк һуҡма музыка ҡоралы 

һ.б.  
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6. Башҡорт милли бейеү төрҙәре: «Ҡара юрға», «Кәкүк» 

«Байыҡ», «Һандыҡ», «Киленсәк», «Һыу юлы», «Оҙатыу уйыны», 

«Ҡороҡлау», «Айыу туны», «Перовский», «Ҡор», «Йыуаса», 

«Сыбыртҡы», «Өс туған», «Заһиҙә», «Маршрут», «Ҡороҡсолар», 

«Зарифа», «Бүҙәнә», «Гөлнәзирә», «Ете ҡыҙ», «Күбәләгем», 

«Ҡарт Байыҡ», «Ҡарттар бейеүе», «Ҡаршы бейеү», «Көрәгә 

бейетеү», «Үҙән буйы», «Арпа тапау», «Өс бүкән», «Тула», «Өс 

таған», «Өс мөйөш», «Өслө», «Туғыҙлы», «Сылбыр», «Дуҫлыҡ», 

«Бүләк», «Уйыл», «Күгәрсен бейеүе», «Сыңрау торна», «Килен 

һанау», «Кейәү һанау», «Торна бейеүе», «Ҡоҙа бейеүе», 

«Ярышып бейеү», «Аҡҡош», «Ҡара тауыҡ», «Аҡһаҡ ҡола», 

«Ҡыҙ күҙләү», «Баҡсы», «Йылан арбау», «Ҡарға бейеүе», 

«Сәскә», «Һунар», «Утҡа табыныу», «Сеңләүҙә бейеү», «Батмус 

өҫтөндә бейеү», «Киндер туҡмау», «Тимербай», «Ҡабырсаҡ», 

«Өйөрөлөү», «Ирҙәр бейеүе», «Әбейҙәр бейеүе», «Еңгәйҙәр 

бейеүе», «Ҡыҙҙар бейеүе».  

7. Күренекле башҡорт бейеүселәре: Радмир Бәҙретдинов, 

Гүзәл Мамина, Риф Ғәбитов, Рәшиҙә Туйсина, Зөлфиә 

Ҡудашева, Филүз Ҡаҙаҡбаев, Урал Мортазин, Заһир 

Шәйәхмәтов, Эльвира Муллағолова, Нәркәс Юлдашева һ.б. 

8. Данлыҡлы бейеүсе-хореографтар: Ғәскәров Фәйзи Әҙһәм 

улы, Бикбирҙин Йәүҙәт Зәйнулла улы, Фахретдинов Әнүәр 

Нуртдин улы, Сафиуллин Марс Ғәлим улы, Нурмөхәмәтов 

Әсхәт Шәфҡәт улы, Мағазова Хазина Нурмөхәмәт ҡыҙы, 

Ҡудашева Зөлфиә Иҙрис ҡыҙы, Туйсина Рәшиҙә Ғилметдин 

ҡыҙы, Ғәбитов Риф Фәтих улы, Низаметдинов Рәйес Йәүҙәт улы, 

Исмәғилов Зәкир Сәит улы, Исҡужин Динислам Мостафа улы, 

Иҙрисов Мөхәмәт Рамазан улы, Вәхитов Йәнғәли Арыҫлан улы, 

Ишбирҙин Хәлил Әнүәр улы, Асҡарова Сулпан Рәил ҡыҙы, 

Дауытова Эльвира Марат ҡыҙы, Дәүләтбаев Салауат Шәриф 

улы.  

9. Башҡортостандың бейеү ансамблдәре: Ф. Ғәскәров 

исемендәге халыҡ бейеүҙәре ансамбле (Өфө ҡалаһы), Бейеү 

театры (Стәрлетамаҡ ҡалаһы), «Ағиҙел» халыҡ бейеүҙәре 

ансамбле (Салауат ҡалаһы), «Сибай» халыҡ бейеүҙәре ансамбле 

(Сибай филармонияһы), «Уралтау» халыҡ бейеүҙәре ансамбле 

(Учалы филармонияһы), «Ирәндек» (Баймаҡ районы), «Ләйсән» 
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(Учалы районы), «Сөмбөл» (Дүртөйлө ҡалаһы), «Гөлдәр» 

(Сибай ҡалаһы), «Йәшлек» (Әбйәлил районы), «Мираҫ» (Өфө 

ҡалаһы), «Тәңгәүер» (Нефтекама ҡалаһы) ансамблдәре һ.б.  

10. Уҡыу йорттарында бейеү буйынса педагогтар: 

Тереғолов Шамил Әхмәт улы, Шапкин Владимир Иванович, 

Изгина Роза Ғата ҡыҙы, Ушанов Юлай Ғиниәт улы, Таһирова 

Майя Авзал ҡыҙы, Ҡыуатова Леонора Сафа ҡыҙы һ.б.  

Шулай итеп, бейеү темаһы менән бәйле лексика бик бай һәм 

үҙенсәлекле. Унда бейеү кейемдәре лә, хәрәкәттәре лә, музыка 

ҡоралдары ла, бөтә илдә дан яулаған бейеүселәр ҙә, 

хореографтар ҙа, төрлө бейеү төркөмдәре атамалары ла бар.  
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Парные слова как лексико-синтаксический способ 

выражения значения множественности  

в башкирском языке 

 

К лексико-синтаксическим средствам выражения 

множественности можно отнести парные слова и некоторые 

сочетания слов. Имеются в виду структуры, обобщенное 

восприятие семантики которых, возникающее в результате 

превращения в единое лексическое целое равнозначных 

слагаемых, сходно с процессом обобщения раздельных единиц 

при образовании форм множественного числа. По мнению 

Н.К. Дмитриева, способ выражения категории числа парными 

словами является самым архаичным [3, с. 217]. В силу 

многообразия семантики, форм образования и сочетаемости 

частей парные слова значительно расширяют коммуникативные 

и выразительные возможности языка и являются одним из 

источников обогащения его лексического состава. О 

продуктивности парных слов в башкирском языке говорит и тот 

факт, что они продуктивны не только в сфере имен 

существительных, но и в других частях речи. Парные слова 

употребляются не только для выражения множественности, 

собирательности, обозначаемых предметов, но и для выражения 

экспрессивного значения [1, с. 598]. 

 Отношение к категории числа парных слов тесно связано с 

особенностями их значения. Если рассмотреть их с точки зрения 

отношения к множественности, то среди них можно выделить 

две группы: 

1. Парные слова, передающие значение собирательной 

множественности называемых предметов, лиц, явлений, 

понятий. Условно их подразделяем на несколько тематических 

групп: 
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- парные слова, обозначающие общность людей по 

половому признаку, родственным отношениям, социальному 

положению: ир-егет (мужчины), ир-ат (мужчины), егет-елән 

(парни), ҡатын-ҡыҙ (женщины), ҡыҙ-ҡырҡын (девушки), әсәй-

атай, ата-әсә, ата-инә (родители), бала-саға (детвора), малай-

шалай (мальчишки), күрше-күлән (соседи), дуҫ-иш (друзья), 

туған-тумаса (родственники), нәҫел-нәсәп (родственники), 

ҡарт-ҡоро (старики), етем-еҫер (сироты) и т.д.. Пример: “Ата-

бабаң бисер булмағанды – һин булырһың әле!” – тип хатта 

Емештән көлөп тә алды. “Никто из твоего рода не был 

писарем – как будто ты станешь!” – усмехалась она над Емеш 

(З.Б.)“ 

- парные слова, обозначающие совокупность различных 

предметов, материалов, продуктов: тимер-томор (металлолом), 

һауыт-һаба (посуда), аш-һыу (пища), һөт-ҡатыҡ (молочные 

продукты), сәй-шәкәр (чай, сахар), аҙыҡ-түлек (продукты), 

икмәк-тоҙ (хлеб да соль), китап-дәфтәр (учебные пособия), 

сепрәк-сапраҡ (тряпье) и т.д. Пример: Сәхибә туташ тышҡы 

күренеше, кейем-һалымы менән дә Илсеғол ҡатындарынан 

ныҡ айырылып тора. Сахиба туташ внешностью и одеждой 

сильно отличается от женщин Илсегула (З.Б.)  

- парные слова – соматизмы, обозначающие целое: ауыҙ-ел 

(уста), баш-аяҡ (голье), аяҡ-ҡул (конечности), үпкә-бауыр 

(ливер), эсәк-ҡарын (требуха), ашҡаҙан-эсәк (желудочно-

кишечный) и т.д. Пример: Бошонҡо ғына йылмайып, тағы 

һоҡланып, һеңлеһен баштан-аяҡ ҡарап сыҡты. С невеселой 

улыбкой, но с восхищением, разглядела сестренку с ног до 

головы (З.Б.) 

- парные слова, называющие физиологическое, душевное 

состояние человека: арыу-талыу (усталость), иҫәнлек-һаулыҡ 

(здоровье), хәл-әхүәл (житье-бытье), кәйеф-сафа (утеха), ҡайғы-

хәсрәт (горе, страдания), көс-ҡеүәт (сила-мощь), дәрт-дарман 

(страсть), рәхим-шәфҡәт (милосердие), хәйер-доға 

(благословение) и т.д. Пример: Арыу-талыуҙы ла, ауыртыуҙы 

ла тоймайҙар, түбә өҫтөндә шартлаған шрапнелдәрҙе лә, 

зыйылдап, гөрһөлдәп яуып торған снарядтарҙы ла 

ишетмәйҙәр һымаҡ... Как будто не чувствуют усталости,не 
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слышат взрывающиеся над головой шрапнели и со свистом 

падающие на землю снаряды ( З.Б.)  

- парные слова, называющие пространство, местность, 

территории, общественные явления: ил-ер, ил-йорт (родина), ер-

һыу (угодье), ер-күк (мир), тирә-йүн (окрестность), тирә-яҡ 

(округа), ил-һыу (родные края), йорт-ер (родные места), урман-

ялан (леса, поля), үлем-етем (смерть – сиротство), арҡыры-буй 

(вдоль и поперек) и т.д. Пример: Бәлки, ул ғүмерендә тәү 

тапҡыр шулай әйләнә-тирәһендәге тормошҡа һоҡланып 

ҡарай ине. Наверное, она впервые смотрела на жизнь вокруг 

себя с восхищением (З.Б.) 

- парные слова, называющие одежду и внешний вид 

человека: төҫ-ҡиәфәт, төҫ-башы (внешний вид), бите-башы, 

сәсе-башы (наружность), кейем-һалым (одежда), күлдәк-ыштан 

(платья,штаны), килеш-килбәт (внешний вид), күҙе-башы 

(выражение лица) и т.д. Пример: Аласыҡтан сәсе-башы туҙған 

Сәрбиямал килеп сыҡты. Из летнего домика вышла 

взъерошенная Сәрбиямал (З.Б.) 

- парные слова, называющие общие природные явления: 

аҡман-тоҡман (весенний буран), ел-ямғыр (ветер и дождь), ел-

дауыл (ураган), дауыл-ғәрәсәт (шторм), эңгер-меңгер (сумерки), 

ут-һыу (огонь, вода) и т.д. Пример: Бындай бәхет өсөн утҡа-

һыуға инеү ҙә татлы буласаҡ. За такое счастье можно и в 

огонь и воду. (З.Б.) 

- парные слова, обозначающие совокупность животных, 

птиц, насекомых: мал-тыуар (скотина), кәзә-һарыҡ (козы и 

овцы), тай-тулаҡ ( жеребцы), себен-серекәй (мошкара), тана-

торпо (телки), ҡош-ҡорт (птицы), айыу-бүре (медведи и волки), 

ҡаҙ-үрҙәк (гуси и утки) и т.д. Пример: Ер – һыуынан, мал-

тыуарынан мәхрүм ҡалғас, бөтмәй ҡайҙа барһын, ҡырылып 

бөтәсәк беҙҙең халыҡ! Без родных мест, без скотины погибнет 

наш народ, обязательно погибнет! (З.Б.) 

2. Парные слова со вторым компонентом маҙар, фәлән, как 

кеше-фәлән, кеше-маҙар (кто-либо из людей) и т.д., значение 

множественности путем указания на связь предмета с 

подобными ему предметами, как бы объединяя их в одно целое. 
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Примеры: Әллә Хаммат тураһында хәбәр-фәлән алып 

килдеме? Может принес какие известия про Хаммата? (З.Б.) 

Таким образом, парные слова со значением 

собирательности, совокупности, общности выступают 

продуктивным способом выражения значения множественности 

в башкирском языке. 
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Повышение качества преподавания башкирского языка в 

образовательных учреждениях с помощью гибридной формы 

обучения с применением информационных технологий, в 

условиях новой реальности 

 

Введение: До недавнего времени дистанционное обучение 

представляло собой одну из перспективных альтернативных 

возможностей организации образовательного процесса, и в 
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педагогическом сообществе велись дискуссии по поводу 

целесообразности и эффективности данной формы. Однако в 

условиях карантина дистанционное обучение стало не 

потенциальной возможностью, а необходимостью, в том числе 

для тех, кто не был к этому готов. Особенно актуальными для 

педагогов стали вопросы: как организовать дистанционное 

обучение, какие средства взаимодействия в информационной 

среде использовать и какие методы обучения являются наиболее 

эффективными в дистанционном формате.[1]  

Цель статьи – показать достоинства и недостатки 

применения дистанционной формы обучения, а также 

достоинства применения гибридной формы обучения у 

школьников, изучающих башкирский язык. 

Дистанционное обучение, как и любая другая форма 

обучения, имеет свои достоинства и недостатки. К достоинствам 

можно отнести:  

‒ индивидуальная организация процесса обучения, 

помогающая подстроиться к потребностям и особенностям 

ребенка. Возможность для ученика подобрать индивидуальный 

темп обучения, самостоятельно и гибко планировать время и 

продолжительность занятий;  

‒ большая степень свободы ученика по сравнению с 

традиционной формой обучения; ‒ организация постоянной 

обратной связи между учеником и учителем, которая может 

выходить за рамки строго ограниченного времени урока; 

 ‒ использование в образовательном процессе новейших 

достижений информационных и телекоммуникационных 

технологий, что может повышать интерес учеников к учебе;  

‒ открываются возможности для повышения популярности 

и эффективности методов обучения, связанных с развитием 

креативности обучающихся, создаются условия для творческого 

самовыражения учеников; 

 ‒ открывается доступ к обширным информационным 

ресурсам, недоступным во время обычных уроков в 

традиционном формате обучения;  

‒ работа с дистанционными технологиями способствует 

формированию компетентности в использовании ИКТ, 
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повышает компьютерную грамотность, что является очень 

важным в современном информационном обществе. 

Недостатки дистанционного обучения:  

‒ новая форма обучения предполагает длительный 

предварительный этап подготовки и проектирования 

 – адаптации учебного материала, разработки учебного 

курса, методов взаимодействия. В условиях карантина не было 

времени для проведения этого подготовительного этапа;  

‒ недостатки технического оснащения. Для успешного 

осуществления дистанционного обучения необходимо наличие 

компьютерной техники, быстрого Интернета;  

‒ низкий уровень компьютерной грамотности. Несмотря на 

популярность и повсеместное распространение 

информационных технологий, ощущается недостаток знаний в 

данной сфере для эффективной организации дистанционного 

обучения. Это касается учеников, их родителей и даже 

педагогов; 

 ‒ один из главных недостатков дистанционного обучения, 

который ничем невозможно компенсировать,  

– отсутствие непосредственного, живого общения с 

педагогом. Урок теряет эмоциональную окраску, что ведет к 

снижению интереса учеников к материалу. Особую проблему 

представляет организация воспитательного процесса в условиях 

дистанта. Воспитательное воздействие очень сложно 

осуществить без непосредственного общения с педагогом, и тут 

не могут помочь никакие самые совершенные технические 

средства;  

‒ в условиях дистанционного обучения сложно 

организовать практические занятия; ‒ необходимость жесткой 

самодисциплины, которой зачастую не хватает учащимся в 

условиях дистанта;  

‒ снижение мотивации к учебе в связи с невозможностью 

организовать строгий контроль над выполнением заданий и 

адекватную систему поощрений за успехи. Недостатки в 

организации дистанционного обучения приводят к 

непониманию и дезориентированности учеников, что также 

снижает их мотивацию [2]. 
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Исходя из перечисленных достоинств и недостатков, 

приобретённого опыта дистанционного обучения в условиях 

современной реальности можно сделать вывод о 

целесообразности гибридной формы обучения у детей с 

применением информационных технологий.  

Существует множество электронно образовательных 

ресурсов для изучения башкирского языка, например: интернет-

портал «Балалар», приложение «Салям», приложение «IQ бала 

баш», приложение «Alias на башкирском», приложение 

«Башкирские слова», сайт «Баш.easy», портал-навигатор «Мир 

родного языка», башкирское издательство «Китап», сайт 

«Башкирская энциклопедия», электронное образование 

республики Башкортостан, сайт «Интерактивный башкирский» и 

т.д. 

Помимо использования образовательных ресурсов, также 

сами ученики заинтересованы в применении информационных 

технологий в изучении башкирского языка. Например: создание 

презентации о великих деятелях Республики Башкортостан; 

создании видео-роликов по мотивам сказок, эпосов, рассказов на 

башкирском языке; участие в республиканских конкурсах, 

викторинах и т.д. Такой формат работы с учениками в условиях 

дистанционного или гибридного обучения , является наиболее 

эффективным – так как ориентированы не только на 

самостоятельную работу, но и на творческий поиск и 

реализацию собственных проектов во время школьного 

обучения. 

Каждый ребенок имеет право на качественное образование, 

опыт прошлых лет, дает нам возможность судить о 

необходимости совершенствования системы образования. Чтобы 

обеспечить успеваемость и заинтересованность каждого ученика 

изучающего башкирский язык, мы можем внедрить в 

повседневную практику вариант гибридного обучения.  

Таким образом, можно сделать вывод о достоинствах и 

недостатках дистанционного обучения, и в тоже время о 

достоинстве применения гибридной формы обучения у 

школьников изучающий башкирский язык, как вариант наиболее 
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эффективной формы обучения в условиях современной 

реальности, как для учеников, так и для учителей.  
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Типы вопросительных предложений в арабском языке 

 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению типов 

вопросительных предложений в арабском языке – общих, 

специальных и альтернативных – в некотором сопоставлении их 

с русскими конструкциями. Выявлено, что в каждом из 

названных типов есть свои, отличающие их от других, ключевые 

моменты. 
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of interrogative sentences in Arabic - general, special and alternative 

- in some comparison with Russian constructions. It was revealed 

that each of the named types has its own key points that distinguish 

them from others. 
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Предложение – это слово или общность слов, которая 

грамматически оформлена, как с точки зрения времени, так и с 

точки зрения действительности. Главная функция предложения 

– передача информации. В нем содержится повествование о 

каком-либо действии или событии, происходящем в прошедшем, 

настоящем или будущем времени, в нашей или в любой другой 

действительности. Обычно, предложение содержит главные 

единицы, обозначающие подлежащее и сказуемое, они могут 
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быть вместе и быть взаимосвязанными, а могут идти по 

отдельности или вообще отсутствовать.  

Важно отметить, что предложения могут выполнять разные 

функции. Повествовать о чем-либо, побуждать к какому-либо 

действию или же нести вопросительную функцию. В данной 

статье мы рассмотрим вопросительные предложения, изучим их 

типы и функции в арабском языке.  

Для этого поставили цель выяснить, каким образом 

происходит построение вопросительного предложения в 

арабском языке, какие функции несет вопросительное 

предложение, и какие типы вопросительных предложений 

используются в их речи.  

Вопросительное предложение – это такое предложение, 

главной функцией которого является не повествование об 

информации, а вопрос об этой информации, с целью узнать, что, 

как, где и когда. От других типов предложений его отличает 

интонация, а также наличие вспомогательных вопросительных 

частиц. Помимо этого, как и в обычном повествовательном 

предложении, очень важен порядок слов и положение 

вопросительной частицы, если таковая имеется, в противном 

случае, предложение может не только перестать быть 

вопросительным, но и совсем приобрести иную смысловую 

окраску. Такой эффект от перемены мест единиц предложения 

имеет и положительные качества, ведь таким образом мы можем 

передать огромную палитру эмоций. Самое главное уметь 

пользоваться этими инструментами языка и помнить, что в 

каждом языке они действуют по-разному. 

В арабском языке вопросительное предложение строится 

немного иначе, нежели в русском. В большинстве случаев 

вначале используется сказуемое, а уже после ставится 

подлежащее, в остальном, используется та же схема: сначала 

подлежащее, затем сказуемое. Самым важным способом 

выражения вопроса в арабском языке является использование 

вопросительных частиц, которые обычно ставятся вначале 

предложения.  

В зависимости от характера вопроса вопросительные 

предложения делятся на общие, специальные и альтернативные. 
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1) Общие вопросительные предложения выражают вопрос, 

требующий общего ответа. Они строятся на основе 

повествовательных предложений с помощью вопросительных 

частиц أ َ или لَأ  ْ  (которые соответствуют русской 

вопросительной частице «ли»). Эти вопросительные частицы 

ставятся вначале предложения. Например. 

ب ت ؟طال ْل َن   Ты студент? (Студент ли ты?) 

لمة؟ ع ْى م  Она преподавательница? (Преподавательница ا 

ли она?) 

2) Специальные вопросительные предложения выражают 

вопрос, требующий конкретного ответа. Они строятся с 

помощью вопросительных слов, которые ставятся в начале 

предложения. К вопросительным словам относятся: 

a) вопросительные местоимения: 

 :что?» (и их производные» ماذا؟ ;«?что» ما؟ ;«?кто» من؟

من؟ ماذا؟ ;«?кому?», «для кого?», «чей» ل  ,«?для чего» ل

«почему?»); اى «какой?» и другие. 

b) вопросительные наречия: 

ن؟ ن؟ :где?» (и его производные» َي ى َي ن؟ ,«?куда» إل  َي
تى؟ ;(«?откуда» من يف؟ ,«?когда» م  как?», «каким» ك

образом?» и другие.  Например: 

ْو؟ ب؟ ;«?кто он» من  طال ن ال ْى؟ ;«?где студент» َي  من 

«кто она?»; تاب؟ ك من ال ْذا؟ ;«?чья книга» ل ت؟ ;«?что это» ما   َن
ن  «?откуда ты» من َي

3) Вопросительные предложения, содержащие 

альтернативный вопрос, строятся с помощью двойной 

вопросительной частицы (َو) ْل (َ) ... َم , причем ْل  (или َ) 
ставится в начале предложения, а َم (или َو) ставится перед 

словом, противопоставляемым в вопросе. Например: 

يرة؟ صغ يرة َم  ب س ك تدري ة ال ْل عرف    Аудитория 

большая или маленькая? 

لم؟ ع ب َو م ْو طال  َ   Он студент или преподаватель? 

В вопросительных предложениях арабского языка 

огромную роль играет не только сама форма вопроса, но и 

интонация предложения. Она вместе с вспомогательными 

вопросительными частицами помогает выразить именно то, что 
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мы изначально хотим преподнести, то есть, задать вопрос, 

узнать информацию. 

В арабском языке общие вопросительные предложения 

имеют повышающуюся к концу речи интонацию: 

ْو عامل؟ ْل   Он рабочий? 

Интонация повышается на слове «рабочий», как и в русском 

языке, но здесь это происходит не так выраженно, лишь слегка 

выделяется последнее слово. 

Если используется специальный вопрос, то в арабском 

языке интонация к концу предложения понижается, так как 

здесь в помощь идет вопросительное слово («где?», «как?», 

«когда?»), акцент делается на него. Это вопросительное слово 

помещается в начало предложения, следовательно, предложение 

начинается с повешенной интонации, постепенно сходящей на 

нет. Например: 

ى؟  عرب تاب ال ك ن ال  ?Где арабская книга َي

Если при вопросе попытаться дать два варианта, то есть 

предложить альтернативу (задать альтернативный вопрос), то 

такое предложение характеризуется, в целом, так же 

понижением интонации. Первая часть предложения, содержащая 

первое главное слово, произносится с повышением тона, вторая, 

напротив – с понижением. Например: 

ب؟ لم َم طال ع ت م ْل َن  Ты преподаватель или студент? 

Можно сравнить с альтернативным вопросом 

(альтернативный вопрос – вопрос, предлагающий выбор одного 

из двух вариантов ответа) в русском языке. На слове 

«преподаватель» интонация повышается, на слове «студент» – 

понижается. Таким образом, акцент делается сразу на два слова, 

так как они произносятся с разной интонацией, взаимно 

подчеркивая друг друга. 

Следуя из вышесказанного, можно сделать вывод, что 

вопросительные предложения в арабском языке делятся на 

несколько типов: общие, специальные и альтернативные. И в 

каждом из этих типов есть свои, отличающие их от других, 

ключевые моменты, а именно вспомогательные частицы. 

Арабские вопросительные предложения имеют похожую 

структуру строения на предложения в русском языке. Очень 
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важно уметь правильно выбирать вспомогательные слова и, 

структурно составлять предложения. Арабский язык, это такой 

язык, в котором даже большая часть слов имеет построение по 

единой схеме. Так же и единица речи структурируется по 

общепринятой схеме.  

Таким образом мы определили, что вопросительные 

предложения в арабском языке делятся на разные виды и несут 

различные функции. Вопросительные предложения являются 

настолько широким явлением, что участвуют везде и во всем. 

Они близко переплетаются со всеми сферами, обогащают и 

улучшают речь. В арабском языке так же важно соблюдение 

грамматики, но расположение слов в повествовательном или 

вопросительном предложении играет огромную роль, нарушая 

правила, мы теряем смысл информации.  

В арабском языке имеются вспомогательные частицы и 

вопросительные слова и несут те же самые функции и звучат, 

при переводе, практически одинаково. Вопросительные слова 

помогаю нам лучше сформировать свои мысли и указать на 

конкретную информацию. Также очень важную функцию несет 

интонация, характерная вопросительному предложению. 

Обычно происходит повышение или понижение голоса, таким 

образом, добавляется акцент и собеседнику становится легче 

воспринимать исходящую информацию.  
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Бикбаева Алһыу Мөхәрәм ҡыҙы, 

БДУ-ның Стәрлетамаҡ филиалы 

Стәрлетамаҡ ҡалаһы, БР 

 

Поэтик текста мин-персонаны белдереүсе саралар 

(Р. Ғарипов әҫәрҙәре материалында) 

 

Тел, телмәр коммуникатив функция үтәй. Антропоцентрик 

телдең асылы булараҡ ул һәр ваҡыт кешегә хеҙмәт итә. «Кеше 

менән тел араһындағы бәйләнеште сағылдырыусы категория – 

ул персоналлек категорияһы. Индивидтың эшмәкәрлек 

процесында асылған төрлө үҙенсәлектәрен, характер һыҙаттарын 

сағылдырыусы булараҡ билдәләй һәм кешене телдә күп 

аспектлы итеп интерпретациялай» [6, 8-се б.]. А.В. Бондарко 

хеҙмәттәрендә телмәр ситуацияһында ҡатнашыусыларға (тәү 

сиратта һөйләүсегә) теге йәки был ситуацияла 

ҡатнашыусыларҙың төрлө типтағы мөнәсәбәттәрен билдәләүсе 

семантик категория персоналлек, тип билдәләнә [2, 54-се б.]. 

Рус телендә персоналлек функциональ-семантик 

категорияһының үҙәге булып зат категорияһы формаһындағы 

ҡылымдар һәм эйәлек алмаштары ята. Башҡорт тел ғилемендә 

функционаллек теорияһы тик формалашыу осорон кисерә, шуға 

күрә “персоналлек” айырым функциональ-семантик категория 

булараҡ әлегә өйрәнелмәгән. Беҙҙең тикшереү һөҙөмтәләре 

күрһәтеүенсә, башҡорт телендә, башҡа телдәрҙәге кеүек үк, 

персоналлек мәғәнәһен белдереүсе саралар булып зат 

категорияһы формаһындағы ҡылымдар һәм эйәлек алмаштары 

менән берлектә исемдәрҙең эйәлек аффикстары ҡулланыла.  

Зат категорияһы – универсаль категория [1, 174-се б.]. I зат 

һөйләүсенең ниндәй ҙә булһа ваҡиғала ҡатнашыуын, II зат 

адресаттың да ошо ваҡиғала ҡатнашыуын, III зат субъекттың 

телмәрҙә ҡатнашмауын белдерә. Персоналлектең «үҙәк» 

категорияһы рәтенә поэтик грамматика ла инә. Сөнки ул лирик 

текстың структураһын, спецификаһын тулы асыҡлай. Телсе-

ғалимдар күрһәтеүенсә, эпик телмәрҙә – заман категорияһы, 

лирик телмәр грамматикаһында – зат категорияһы доминант 

функцияһын үтәй. Лирикала, поэтик мәғәнәне формалаштырыу 
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өсөн, грамматик зат коммуникатив сиктәрҙе билдәләүҙән тыш, 

төп ролде лә башҡара [3, 109-сы б.]. 

Поэтик текста персоналлек категорияһы модаллек, 

посессивлыҡ, предикативлыҡ менән берлектә үрелеп килә. Тап 

алмаштар текста поэтик донъяның моделен төҙөй һәм әҫәрҙең 

мәғәнәһе (лексик-семантик) тулыһынса зат категорияһы 

ярҙамында асыла, тип яҙа Ю.М. Лотман [5, 77-се б.]. Поэтик 

телдең үҙенсәлектәрен, донъяға ҡарашын, авторҙың шәхси 

һыҙаттарын асыҡлауҙа зат категорияһы ҙур әһәмиәткә эйә.  

Был мәҡәләлә Рәми Ғариповтың поэтик телмәрендә мин-

персонаны белдереүсе саралар анализлана.  

Лирик телмәрҙә адресат аша I, II, III зат алмаштары һәм 

затлы ҡылым формалары кеүек грамматик күрһәткестәр 

ярҙамында һөйләмдә предикативлыҡ төҙөлә. Мин-персона аша 

шағирҙың шәхси һыҙаттары: характеры, яҙмышы, хис-

тойғолары, донъяға ҡарашы, йәмғиәттә тотҡан урыны сағыла. 

Поэтик текст ижад иткәндә автор лирик геройҙың уникаль 

образын тыуҙыра. Рәми Ғарипов шиғырҙарында мин-персона I 

зат алмашы һәм ҡылым-хәбәргә эйәлек заты аффиксы ҡушылыу 

юлы менән белдерелә. Миҫалдар:  

Ҡояш сыға, мин дә сығам  

Баҡсаға һыу һибергә [4, 11-се б.]. 

 

Бала сағым һеҙҙең гөрләүҙәрҙә.  

Ни тиклем мин һеҙҙе һағындым! [4, 18-се б.]. 

 

Яратам мин йөрәкһенеп үткән  

Студенттың ҡыҫҡа төндәрен. [4, 30-сы б.]. 

 

Бөтә моңом – тыуған ерҙәремдә, 

Башҡаса мин йәшәй белмәйем. [4, 216-сы б.]. 

 

Мин генә тик һине йондоҙ иттем,  

Һин генә тик быны һиҙмәнең. [4, 219-сы б.]. 

Рәми Ғариповтың айырым әҫәрҙәрендә I зат 

деперсонифицировать ителеп, хис-тойғоларға бирелмәйенсә, 

нисек бар шулай тасуирлана. «Мин-персонаны» шиғырының 
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переферияһына сығарып, геройҙы ситләтеп кенә сағылдыра. 

Формаль рәүештә мин-персона булмаһа ла, субъектың булыуы 

билдәле. Был осраҡта I зат категорияһының күрһәткесе булып 

ҡылым-хәбәр килә. Миҫалдар: 

Ҡалдың, мәктәп. Ҡалдың, туған детдом...  

Иҫкә алам һеҙҙе һағынып. [4, 17-се б.]. 

 

Осоп атлап, ҡайтып етеп киләм,  

Еткән һайын арта һағыныуым. [4, 18-се б.]. 

 

Шиғырҙы күпме яҙҙым,  

Юҡ бит, юҡ шиғырҙарым [4, 169-сы б.]. 

 

Дағалаттым туратымды  

Алтын даға-сөй менән.  

Йыр сығарып киләм әле 

Шуға көмөш көй менән... [4, 173-сө б.]. 

Эйәлек күрһәткесе ҡабул иткән исемдәр предикатҡа әйләнә 

һәм һөйләмдә хәбәр функцияһын үтәй. Эйәлек күрһәткестәре 

билдәне сағылдырыусы зат субъекты булараҡ сығыш яһай. Рәми 

Ғариповтың поэтик телмәрендә лә улар иғтибар үҙәгендә тора. 

Түбәндәге грамматик күрһәткес аша лирик геройҙың 

тормоштағы урыны, бурыстары, тормоштоң төрлө 

өлкәләрендәге роле асыҡлана. Мәҫәлән:  

Мин үҙ яҙмышыма үҙем хужа,  

Бөтәһенән элек, мин – Кеше! [4, 76-сы б.]. 

 

Бына шуның өсөн мин –  

Коммунист, революционер һәм шағир! [4, 105-се б.]. 

 

Ә мин хужаң,  

Ғорур ижадсың мин,  

Мин – биҙәүсең һинең,  

Мин – кеше!.. [4, 115-се б.]. 

 

Илаһи бер һүрәт яһап ҡуйғас,  

Мин йәшәйем әле, мин – кеше!.. [4, 157-се б.].  



67 

 

Рәми Ғарипов тирә-яҡтағы ысынбарлыҡ тураһында 

мәғлүмәт биргәндә, үҙенең хис-тойғоларын, кисерештәрен 

еткерер өсөн һәр һүҙҙе ижади инструмент булараҡ ҡабул иткән. 

Мин-персона һәм мөхит, кешенең эске һәм тышҡы донъяһы 

араһындағы мөнәсәбәтте поэтик тестарҙа автор тулы сағылдыра 

алған. Был тел саралары төрлө үҙгәретеү процестарына ярашлы 

булдырылған. Был осраҡта поэтик текста эйәлек 

категорияһының роле билдәләнелә. Эйәлек категорияһы 

(поссесивлыҡ) предметтың, әйберҙең эйәһен, эш-хәрәкәттең 

башҡарыусыһын, бер кешенең икенсе кешегә ҡәрҙәшлек 

буйынса мөнәсәбәтен зат формаһы аша билдәләй. Эйәлек 

төшөнсәһе исем, субстантив сифат, һан, алмаш, исем ҡылым, 

сифат ҡылым аша килә. Тар мәғәнәлә посессивлыҡ «эйә 

булыуҙы» аңлата, был осраҡта субъект-посессор булып 

йышыраҡ кеше. Ә субъект-посессор эйә булған предмет – 

посессивлыҡтың объекты була. Лирик әҫәрҙәрҙә адресатты, 

йәғни лирик геройҙы, авторҙы билдәләү өсөн хеҙмәт итә. 

Мәҫәлән: 

Көс ташыуҙан ҡулдарыма минең 

Эш етмәҫтәй ине был ерҙә!.. [4, 33-сө б]. 

 

Алыҫ нурым,  

Алыҫ йырым минең, [4, 221-се б.]. 

 

Минең башҡорт халҡым ҡуша һиңә  

Намыҫ эшен, көсөн, уйҙарын. [4, 16-сы б.].  

 

Һеңлем минең, уңған күбәләгем,  

Һиндә күрәм әсәй йәшлеген, [4, 38-се б.].  

 

Ил бәхете – күркәмлегем минең,  

Ил йәшлеге – йәшел япрағым. [4, 52-се б.].  

 

Исемдәрҙең эйәлек заты – предметтың ҡайһы затҡа йәки 

предметҡа ҡарағанын белдерә: I зат -ым/-ем аффикстары 

ярҙамында яһала. Мәҫәлән: 
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Ташты ла бит сәскә аттырырлыҡ  

Ғәжәп ҡулдары бар халҡымдың! [4, 52-се б.]. 

 

Ҡанатлана һәр бер класташым,  

Эшен уйлап Тыуған еренең: [4, 8-се б.].  

 

Ләкин йөрәгемдә һин, мәҡтәбем, 

Һаҡланырһың ғүмер буйына... [4, 8-се б.].  

 

Ә ул сәләм Ҡыҙыл майҙандағы  

Илем йөрәгенең үҙенән. [4, 18-се б.].  

Модаль һүҙҙәр хәбәр ителә торған фекергә һөйләүсенең 

мөнәсәбәтен белдереү өсөн хеҙмәт итәләр. Субъектың теге йәки 

был эш-хәрәкәткә мөнәсәбәте сағыла. Р. Ғариповтың лирик 

телмәрендә лә модаллек төрлө эш-хәлдәрҙе башҡарыу 

кәрәклеген, раҫлауҙы, инҡар итеүҙе, теге йәки был ваҡиғаларҙың 

булыуы-булмауын фараз ҡылыуҙы, икеләнеүҙе аңлатып киләләр. 

Лирик геройҙың хис-тойғоларын, мөнәсәбәтен, кисерештәрен 

асыҡлайҙар. Мәҫәлән: 

Күрәһең, тик миңә кәрәк булған,  

Сәскә кеүек сабый һөйөүе...  

Керһеҙ, тоғро сабый һөйөүе... [4, 389-сы б.]. 

 

Имеш, ялға ғына ҡайтҡанмын да  

Китәсәкмен тиҙҙән ҡалаға. [4, 99-сы б.]. 

 

Бәлки, мәңге юҡһынырмын һине,  

Бәлки, башҡа берәү тиң булыр?.. [4, 33-сө б.]. 

 

Юҡ, кәрәкмәй миңә аһ-ваһтарың,  

Ары торһон йәннәт – ожмахтарың. [4, 244-се б.]. 

 

Ләкин күптән минең телем дә бар  

Үҙ бәхетемде үҙем йырларға. [4, 12-се б.]. 

Шулай итеп, поэтик текстың структураһын, үҙенсәлеген 

сағылдырыуҙа персоналлек категорияһы «үҙәк» 

категорияларҙың береһе булып тора. Р. Ғариповтың лирик 
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телмәрен анализлағандан һуң персоналлек категорияһының 

(мин-персона миҫалында) модаллек, посессивлыҡ, 

предикативлыҡ менән бәйләнеше мөһим бурыстарҙы 

башҡарғанын асыҡлана. Мин-персона булып һөйләүсе 

тормоштоң йәмен, ауырлығын, кешелектең күп яҡлылығын, 

ҡапма-ҡаршылыҡтарын күргән лирик герой, йәғни автор үҙе, 

сығыш яһай һәм ошо һыҙаттарҙы асыҡлауҙа I зат 

категорияһының роле ҙур. 
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Бикбаева Лилиә Ғилметдин ҡыҙы 

башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы,  

Фатима Мостафина исемендәге 

 20-се Өфө ҡала башҡорт гимназияһы, 

Өфө ҡалаһы, БР 

 

Туған тел булараҡ башҡорт телен ҡала мәктәбендә 

уҡытыуҙың ҡайһы бер актуаль проблемалары 

 

Туған тел – халыҡтың күңел көҙгөһө. Һәм һәр халыҡ – аҙ 

һанлымы ул, күп һанлымы – үҙ телен киләһе быуындарға 

тапшырыу өсөн ҡәҙерләп һаҡлай. Бала тыуа-тыуғандан туған 

теленең матурлығын һәм аһәңен, тәрәнлеген, көсөн тойоп, 

ишетеп үҫергә тейеш. Тел – кешенең ғүмерлек юлдашы. 

Балаларҙы туған телдә тәрбиәләү, беренсенән, һүҙ көсөн 

тойомлауға күнектереү, икенсенән, телдең икһеҙ-сикһеҙ 

байлыҡтарына аңлы рәүештә эйә булырға өйрәтеү ул. Туған тел 

кешенең аң-белем үҫеше кимәлен тәьмин итеүсе нигеҙ. Баланың 

телмәрен, грамоталы һәм таҙа һөйләшә белеүен үҫтереү һәр саҡ 

көнүҙәк һорау. Кеше ни тиклем бай лексикалы, ни тиклем 

телмәре дөрөҫ, ул шул тиклем үҙ фекерен асыҡ, аңлайышлы, 

еңел әйтә белә. Шул тиклем уның тирә-яҡ мөхитте танып-

белеүе, башҡа кешеләр менән мөнәсәбәт ҡора белеүе һәм хатта 

психик үҫеше лә уңышлыраҡ буласаҡ. Балаларҙы туған телгә 

өйрәтеүҙе, һис шикһеҙ, бала биләүҙә ятҡанда уҡ, ғаиләлә 

башларға кәрәк. Шул саҡта бала туған тел мөхитендә әсә телен 

яратып үҫәсәк. 

Ә был мөһим маҡсат һәм бурыстарҙы мәктәптә, тел һәм 

әҙәбиәт дәрестәрендә нисек уңышлыраҡ тормошҡа ашырырға 

һуң? Нисек үҙ предметыңды яратырға, башҡа уҡыу 

предметтарынан кәм күрмәҫкә өйрәтергә? Был – бик актуаль 

мәсьәлә. Балаларҙың һәләтен күреп, үҫтереү, уларҙың әүҙемлеген 

арттырыу өсөн башҡорт теле һәм әҙәбиәт дәрестәрендә бөтә 

мөмкинселектәрҙе файҙаланырға кәрәк. Уҡыусының күңел 

донъяһын тейеш йүнәлештә тәрбиәләү өсөн уҡытыусы үҙе лә 

ҡыҙыҡһыныусан булырға, балаларҙың күңелендә осҡон ҡабыҙа 

белергә тейеш. Бөгөн уҡыусыларҙың ҡағиҙә ятлап уҡыуҙары 
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мөһим түгел, иң мөһиме – улар дәрестә алған белемдәрен 

тормошта ҡуллана белеүе. Уҡыусыларҙың ижади һәләтен 

үҫтереүҙә яҙма эштең үҙенсәлекле төрҙәрен, ижади сығыштар 

яһау, викториналар ойоштороу башҡорт теле һәм әҙәбиәт 

дәрестәрендә отошло аҙымдар була. Дәрестә инновацион 

технологиялар файҙаланыу – белем биреү сифатын күтәреүҙә ҙур 

роль уйнай. Сөнки улар уҡыуға ҡыҙыҡһыныу тыуҙыра, уҡыу 

материалын тәрәнерәк үҙләштереү теләге булдыра, 

уҡыусыларҙың ижади һәләттәрен үҫтереү мөмкинселеген бирә. 

“Теләһә ниндәй телде лә комплекслы, дүрт аспектта өйрәнеү 

кәрәк: тыңлау, яҙыу һәм уҡыу. Барыһы ла баланста булырға 

бурыслы, сөнки тел – тере организм, унда бөтә «органдар» ҙа 

хәрәкәттә,” – ти Әль-Фараби исемендәге Ҡаҙаҡ милли 

университеты ғалимәһе Айгерим Альжанова. Тел һәр саҡ 

үҫештә, һәр саҡ хәрәкәтттә. Һәм бөгөнгө башҡорт теле ул инде 

“ауыл теле” генә түгел. Телде популярлаштырыу, 

замансалаштырыу һәм үҫтереү өҫтөндә ата-әсәләр, 

уҡытыусылар, йәштәр ҙә әүҙем эшләй. Улар заманса, смартфон, 

айфон кеүек гаджеттар менән күберәк эш итә, әлбиттә. Башҡорт 

телен өйрәнеү өсөн “IQБалаБаш”, “Әлләсе”, “Хәйләкәр төлкө”, 

“Сәләм”, “Башҡортса һүҙлек” кеүек ҡулланмалар балалар 

тарафынан бик яратып ҡулланыла. Был ҡулланмалар балалар 

өсөн генә түгел, беҙгә, уҡытыусыларға ла бик кәрәкле, 

әһәмиәтле. Сөнки, заман башҡа - заң башҡа, тигәндәй, 

уҡытыусы алдында ла яңы талаптар ҡуйыла. Бөгөн беҙ 

тормошобоҙҙо смартфон, планшеттарҙан тыш күҙ алдына ла 

килтерә алмайбыҙ. Ҡала башҡорт мәктәбе уҡыусылары һәм 

уҡытыусылары иң йыш ҡулланылған мобиль һүҙлектәрҙең 

береһе – “Башҡортса һүҙлек”. Был ҡулланма русса-башҡортса, 

башҡортса-русса бүлектәрҙән тора. Урамға сығыу менән рус 

мөхитенә солғанған ҡала башҡорт балалары өсөн баһалап 

бөткөһөҙ хазина. Ҡушылмала телде өйрәнеү һәм үҙләштереүҙе 

еңеләйтеү өсөн эҙләү функцияһы бар. Уҡыусылар һүҙҙең 

мәғәнәһе менән таныша, хатта уның тамырҙаш һүҙҙәрен дә таба 

ала ошо функция ярҙамында. Йыш ҡулланған һүҙҙәргә билдә 

ҡуйып була. Ғаиләлә башҡортса һөйләшеп тә, мегаполис 

шарттарында бик йыш рус мөхитендә булырға тура килгән ҡала 
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балаларына был мобиль һүҙлек үҙ аллы эшләргә, һәләттәрен 

үҫтерергә ярҙам итә, логик фекерләргә, һығымта яһарға өйрәтә. 

Үрҙә атап киткән юғары технологиялар ғына белемле шәхес 

тәрбиәләүҙең төп шарты түгел. Үҙемдең педагогик бурысым 

итеп мин шуны билдәләйем: башҡорт теле дәрестәрендә 

ҡағиҙәләр өйрәнеп уҡытыу ғына түгел, ә коммуникатив 

компетентлы уҡыусы әҙерләү, башҡаларҙы тыңлай, аңлай 

белгән, улар менән диалогҡа кергән, әңгәмәсенең фекерен 

иҫәпкә алыу, мәғлүмәтте ҡабул итеү һәм тапшырыу, 

хеҙмәттәшлек итә белгән балаларҙы үҫтереү. Балалар, айырыуса 

туған тел һәм әҙәбиәтте яратыусылар, гел дәреслек материалы 

менән генә дәрес үткәреүҙе хушһынмай, уларға дәреслектә 

булмаған өҫтәлмә материал күп кәрәк. Шуға күрә белем биреү 

процесын ирекле һәм ҡыҙыҡлы итеп ойоштороу өсөн көн дә 

тиерлек төрлө сығанаҡтарҙан материалдар туплайым, эҙләнәм. 

Сер түгел, уҡыусыларҙың күбеһе инша яҙырға, нәфис әҙәбиәт 

уҡырға яратмай, ғөмүмән, бер кемде лә көсләп нәфис әҙәбиәт 

уҡытып булмайҙыр ул. 

Балаларҙың яҙма телмәрен, ижади һәләтен үҫтереү буйынса 

эш төрҙәре бик күп, шулар араһынан инша яҙыуҙы айырып 

билдәләр инем. Теге йәки был әҙәби әҫәрҙе анализлап бөткәндән 

һуң яҙылған иншалар, әкиәт, хат, сәйәхәтнамә кеүек ижади эш 

төрҙәре уҡыусыларҙың ижади фекерләүен үҫтерә, һүҙлек 

байлығын арттыра, бәйләнешле текст төҙөү күнекмәләрен 

нығыта. Шул уҡ ваҡытта уларҙы ижади эшкә дәртләндерә, 

үҙәрен төрлө өлкәлә һынап ҡараға ярҙам итә. Уҡыусыларҙың 

яҙма һәм һөйләү телмәренең байлығы, әсә телен боҙмайынса, 

башҡа тел һүҙҙәре менән сыбарламайынса матур һөйләй һәм яҙа 

алыуына ирешеү – башҡорт теле һәм әҙәбиәте 

уҡытыусыларының төп бурысы. Мәктәптә әсә теле дәрестәрендә 

балаларҙың телмәрен үҫтереү буйынса алып барылған эштәр 

уларҙың юғары мәҙәниәтле, төрлө яҡлы эрудициялы, рухлы 

булып формалашыуына ҙур йоғонто яһай. Айырыуса, ҡалала 

йәшәп, башҡорт телен туған тел булараҡ өйрәнгән уҡыусылар 

менән эште дөрөҫ ойоштороп, уларҙы дәрес материалы менән 

генә сикләнмәйенсә, төрлө конференция, конкурс, викторина, 

олимпиадаларға йәлеп итеү әһәмиәтле. Мәҫәлән, быйылғы уҡыу 
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йылында ғына ла беҙ 10-11-се класс балалары менән 

уҡыусыларҙың башҡорт теле һәм әҙәбиәте буйынса төбәк-ара 

олимпиаданан башлап, республикабыҙҙың юғары уҡыу 

йорттары үткәргән, федераль исемлеккә индерелгән Төньяҡ-

көнсығыш, Аҡмулла олимпиадаларында әүҙем ҡатнашабыҙ. 

Бөйөк мәғрифәтселәр Мифтахетдин Аҡмулла, Мөхәмәтсәлим 

Өмөтбаевтарҙың ижады буйынса викторинала, “Аҡмулла һүҙе”, 

“Аҡмуллаға эйәреп...”, “Мин-тәржемәсе” “Бикбай уҡыуҙары, 

“Кейекбай уҡыуҙары” кеүек конференция, конкурстарҙа 

ҡатнашып, призлы урындар ҙа яулағас, был уҡыусыларҙың ғына 

түгел, ҡалған балаларҙың да башҡорт теленә ҡыҙыҡһыныуы 

йәнләнде, һәр төрлө бәйгеләрҙә ҡатнашырға теләүселәр һаны 

бермә-бер артты. Эйе, башҡорт теле дәрестәрендә, дәрестәрен 

тыш үткәрелгән саралар аша уҡыусыларҙа юғары милли рух 

тәрбиәләү – мөһим бурыс. Милли рухлы шәхестәр 

тәрбиәләгәндә генә беҙ уларҙа телебеҙгә, мәҙәниәтебеҙгә, 

әҙәбиәтебеҙгә һөйөү уята алабыҙҙыр.  

Башҡорт телен уҡытыуҙа актуаль проблемалар тураһында 

һүҙ алып барғанда, мин 10-11 кластарҙағы башҡорт теле һәм 

әҙәбиәт дәреслектәренең ҡала балалары өсөн артыҡ ҡатмарлы, 

материалдың күләмле булыуын әйтеп китергә теләйем. Һис 

шикһеҙ, был дәреслектәрҙә бирелгән материал кәрәкле, бай 

мәғлүмәтле. Әҙәбиәтебеҙ классиктарын, уларҙың үлемһеҙ 

әҫәрҙәрен һәр башҡорт белергә тейеш, тип иҫәпләйем мин. 

Ләкин был материалды бирелгән күләмдә 34 сәғәт эсендә үтеп 

бөтөү мөмкин түгел. Былай ҙа ҡыҫҡартылған материалды тағы 

ла ҡыҫҡартып, обзор рәүешендә бирергә мәжбүрбеҙ. Айырыуса 

әлеге пандемия шарттарында, әленән-әле дистанцион уҡытыуға 

күскән мәлдә, программаны үтәү бик ауырға тура килә. Әгәр ҙә 

инде ҡала балаларының мәктәптән сығыу менән рус мөхитенә 

сумыуҙарын (транспорт, магазин, поликлиника, һ.б. урындар) 

иҫәпкә алғанда, дәрес рамкаларында ғына башҡорт теле, 

әҙәбиәтен өйрәтеү икеләтә ҡатмарлаша. Шулай уҡ 10-11 класс 

уҡыусыһының күп иғтибарын, ваҡытын берҙәм дәүләт 

имтихандарына йүнәлтеүен дә күҙ уңында тотоу мотлаҡ. 10-сы 

класта башҡорт әҙәбиәте курсында Һәҙиә Дәүләтшинаның 

“Ырғыҙ” романын, Ноғман Мусиндың “Мәңгелек урман” 
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дилогияһын, Зәйнәб Биишеваның “Яҡтыға” трилогияһын, һ.б. 

күләмле әҫәрҙәрҙе үрҙә әйтелгән әүҙем уҡыусыларҙың тексты 

белеүенә таянып өйрәнәбеҙ. Ғөмүмән, һәр авторҙың иң билдәле 

бер әҫәрен өйрәнергә өлгөрөлә. 10 класс материалында 

Әхмәтзәки Вәлидиҙең “Хәтирәләр”ен ҡыҫҡартырға булыр ине, ә 

Баязит Бикбайҙың “Ҡарлуғас” драмаһын обзор рәүешендә 

бирергә мөмкин. 11 класта Мостай Кәримдең “Ташлама утты, 

Прометей!” трагедияһын, Рәми Ғариповтың “Интегралдар 

поэмаһы”н программала күҙәтеү рәүешендә ҡалдырырға 

мөмкин, тип иҫәпләйем, ә Хәсән Назарҙың “Шәмсыраҡ” 

поэмаһын ғына өйрәнеп тә шағирыбыҙҙың ижадын күҙаллап 

булыр ине. Башҡорт теле дәреслегенә килгәндә (Башҡорт теле: 

уҡытыу туған (башҡорт) телендә алып барылған дөйөм белем 

биреү ойошмаларының 10-11-се кластары өсөн уҡыу 

ҡулланмаһы (Ю.В.Псәнчин, В.Ш.Псәнчин. Өфө: Китап, 2021), 

бында ла теоретик материал бик бай, киң һәм тулы итеп 

бирелгән. Эш төрҙәре 10-11 класҡа тиклем үҙләштерелгән 

материалды күҙ уңында тотоп төрләндерелгән. Шул уҡ ваҡытта 

ҡатмарлы ғына эштәр ҙә бар, теоретик материал артыҡ күп (10-

11-се класс балаһы өсөн), һуҙып бирелгән, тип билдәләр инем. 

Мәҫәлән, бер составлы һөйләмдәрҙең төрҙәре 7-се класс 

дәреслегендә (Уҡытыу туған (башҡорт) телдә алып барылған 

дөйөм белем биреү ойошмаларының 7-се класы өсөн уҡыу 

ҡулланмаһы (Ә.М. Аҙнабаев, С.А. Таһирова, М.Ә. Ғәзизуллина. 

Өфө: Китап, 2020, [101-110-сы биттәр] билдәле эйәле һөйләм, 

билдәһеҙ эйәле һөйләм, эйәһеҙ һөйләм, атама һөйләм тип 

бирелһә, 10-11-се класс дәреслегендә (Башҡорт теле: уҡытыу 

туған (башҡорт) телендә алып барылған дөйөм белем биреү 

ойошмаларының 10-11-се кластары өсөн уҡыу ҡулланмаһы 

(Ю.В.Псәнчин, В.Ш.Псәнчин. Өфө: Китап, 2021, [244-249-сы 

биттәр] билдәле эйәле, билдәһеҙ эйәле, дөйөм эйәле, эйәһеҙ, 

инфинитив-модаль, атама һөйләмдәр тип киңәйтелә. Был, үҙ 

йәһәтендә, программа материалын ҡатмарлаштырыуға килтерә. 

Артабанғы яҙмышын филология менән бәйләргә теләгән уҡыусы 

өсөн дәреслек, әлбиттә, бик ҡулай. Улар башҡорт теле 

лексикаһы, фонетикаһы, һүҙьяһалышы, грамматикаһынан алған 

белемдәрен ябай ҡабатлап сығыу ғына түгел, ә уны тәртипкә 
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килтереү, артабан телмәрҙә дөрөҫ, образлы итеп ҡулланыу 

мөмкинлегенә эйә. Ә инде мәктәптән һуң медицина 

университетына, техник вуздарға, һ.б. шундай уҡыу йорттарына 

инергә йыйынған уҡыусыларҙың башҡорт телен төпкә төшөп 

өйрәнергә ҙур теләге юҡ, теләк булмағас, дәреслек материалы 

ҡыҙыҡһындырыу ҙа уятмай. Шулай уҡ башҡорт теле 

программаһын да аҙнаға 1 сәғәт (йылына 34 сәғәт) эсендә үтеп 

бөтөү мөмкин түгел. Мәктәптә 30 йылға яҡын эшләгән 

уҡытыусы булараҡ, мин, бөтә материалды ябайыраҡ, 

ҡыҙыҡлыраҡ, балаларҙың ихласлығын уятырҙай эштәр менән 

төрләндереп бирергә тырышам. Бында инде уҡыусылар менән 

берлектә төҙөлгән презентациялар, үрҙә аталған мобиль 

ҡушымталар ҙур ярҙамсы. Дәрес-әңгәмәләр йыш үткәрәм, 

балаларҙың саф башҡортса аралашып, үҙ фекерҙәрен туған 

телдәрендә матур итеп әйтә белеүҙәрен талап итәм. Академик 

Ғайса Хөсәйеновтың ошо һүҙҙәрен балаларға йыш ҡабатлайым: 

“Уй күрке тел икән, тел күрке – һүҙ. Һүҙе яғымлының үҙе лә 

матур, теле матурҙың күңеле лә матур. Минең туған башҡорт 

телем әсә һөтө менән ҡаныма һеңгән әсә телем – донъяны 

танытҡан, кешеләр менән аралаштырған, белем, ғилем биргән 

ғәзиз телем. Шул тел мине киң донъяға алып сыҡҡан, бүтән 

телдәрҙе белергә, рус телен икенсе туған телдәй итергә юл 

асҡан. Рус теле мине бөтә кешелек ғилеменә, мәҙәниәт 

донъяһына алып инде, бүтән халыҡтар менән уртаҡ телдә 

аралашырға мөмкинлек бирҙе”. 

Үрҙә әйтелгәндәрҙе йомғаҡлап, шуны билдәләргә була: 

беренсенән, башҡорт телен уҡытыуҙа, һис шикһеҙ, оригиналь 

методикалар, ҡыйыу аҙымдар, креатив идеялар телде өйрәнеүҙә 

ыңғай динамика бирә; икенсенән, башҡорт телен өйрәнеү 

темаһында төп роль, традицион уҡытыу формаларын инҡар 

итмәйенсә, заманса парадигмаларҙа нығына. Өсөнсөнән, уҡытыу 

процессында һәләтле балаларҙы таба, күрә, үҫтерә белергә. 

Бындай уҡыусылар программа материалын теләп, еңел 

үҙләштерә, дәрестә уҡытыусыға төп ярҙамсы. Һәләтле 

балаларҙың (ә улар, ғәҙәттә, башҡорт теленә генә түгел, рус 

теленә, инглиз теленә лә һәләтле, тимәк, башҡа уҡыусылар 

араһында абруйлы, лидерлыҡ һыҙаттары көслө) белеменә, 
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көсөнә, инициативаһына таянып, ҡыҙыҡлы дәрес формалары 

ойоштороу еңел. Шулай уҡ был балалар менән предмет 

олипиадаһында, ҡала, республика, халыҡ-ара конкурс, 

конференцияларҙа ҡатнашыу, дипломдар, грамота, рәхмәт 

хаттары алыу – башҡа балаларға ҙур этәргес көс бирә. Башҡорт 

теле мәктәп программаһына индерелгән, көсләп уҡытылған 

предмет ҡына түгел, ә юғары кимәлдә ойоштороп үткәрелгән 

төрлө сараларҙа ҡатнашып, үҙеңдең көсөңдө, мөмкинлектәреңде 

һынап ҡарау, сәләмәт амбицияларыңды тормошҡа ашырыу, рухи 

ҡәнәғәтлек кеүек уңыш ситуацияһы тыуҙырыу сараһы. 2021/22 

уҡыу йылының башҡорт теле һәм әҙәбиәте буйынса 11-се класс 

уҡыусылары арһында төбәк-ара олимпиада еңеүсеһе, уҡыусым 

Ҡыуатова Камила әйтеүенсә, “Олимпиадала ҡатнашыусылар бик 

күп булды һәм араларында башҡорт телен бик яратҡан, 

киләсәктә һөнәре итергә уй-ниәте булған тиҫтерҙәрем бихисап 

ине. Улар менән көс һынашыуы айырыуса сәмле булды. Үҙемде 

киләсәктә бөтөнләй башҡа йүнәлештә күрергә уйлаһам да, 

башҡорт теле һәр саҡ минең менән буласаҡ.” (“Киске Өфө” 

гәзите, №3, 2022 й.) 

 

Әҙәбиәт 
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өсөн уҡыу ҡулланмаһы / Ғ.Б.Хөсәйенов, Р.Н.Байымов. – Өфө: 

Китап, 2021. 

2.Башҡорт теле: уҡытыу туған (башҡорт) телендә алып 

барылған дөйөм белем биреү ойошмаларының 10-11-се кластары 

өсөн уҡыу ҡулланмаһы / Ю.В.Псәнчин, В.Ш.Псәнчин. – Өфө: 

Китап, 2021. 

3.Уҡытыу туған (башҡорт) телдә алып барылған дөйөм 

белем биреү ойошмаларының 7-се класы өсөн уҡыу ҡулланмаһы 

/ Ә. М. Аҙнабаев, С. А. Таһирова, М. Ә. Ғәзизуллина. – Өфө: 

Китап, 2020. 

4. Ғарипова С., Сафуанова Г. Башҡорт телендә һөйләшәм! // 

Киске Өфө. – 2022. – № 3. URL: 

http://www.kiskeufa.ru/index.php?dn=news&to=art&id=5337  
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Развитие исследовательских компетенций у учащихся при 

изучении русского языка и литературы 

 

Познавательная деятельность и её наивысший уровень – 

исследовательская деятельность – имеет особый статус. Это 

работа, связанная с поиском ответа на исследовательскую задачу 

с заранее неизвестным решением и предполагающая наличие 

основных этапов, характерных для исследования в научной 

сфере. Исследовательскую деятельность школьников можно 

осуществлять как в учебном процессе, так и во внеурочное 

время. 

В современной педагогике выделяют три уровня реализации 

исследовательского обучения: 

-педагог ставит проблему и намечает стратегию и тактику 

ее решения, а само решение предстоит найти учащемуся 

самостоятельно; 

- педагог ставит проблему, но сам метод ее решения ученик 

ищет самостоятельно (на этом уровне допускается 

коллективный поиск); 

- на третьем уровне постановка проблемы, поиск методов ее 

исследования и разработка решения осуществляется учащимися 

самостоятельно. 

Основной особенностью, отличающей исследования от 

других видов учебной деятельности, является его результат – 

новая информация, которую можно формализовать в виде 

классификации, закономерности, понятия или ответа на 

поставленный вначале проблемный вопрос (подтверждение или 

опровержение гипотезы). Для решения исследовательских задач 

необходимы следующие навыки: умение видеть проблемы, 

выдвигать гипотезы, задавать вопросы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, высказывать суждения, делать выводы и 
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умозаключения. Исходя из этого, для эффективного применения 

исследовательского метода, необходимо поставить следующие 

цели и задачи: 

 сформировать у учащихся навык исследования как 

способ получения нужной информации; 

 развивать способности к исследовательскому типу 

мышления; 

 развивать умение учеников аргументировать свою точку 

зрения по заданному вопросу; 

 стимулировать творчество учащихся, исследовательскую 

деятельность. 

В структуре исследовательской деятельности в учебном 

процессе можно  

выделить: 

1. Отдельный этап урока (объяснение нового материала, 

повторение пройденного, обобщение и систематизация знаний). 

2. Урок – исследование. 

3. Исследование может охватывать определенную тему 

(проводится ряд уроков). 

4. Исследование может быть самостоятельной творческой 

деятельностью учащегося. 

Организация поисковой, исследовательской работы 

учащихся достигается путем постановки учителем 

познавательных и практических задач, требующих 

самостоятельного решения новой для них проблемы с 

применением таких элементов научного познания, как 

наблюдение и самостоятельный анализ фактов, выдвижение 

гипотезы и ее проверка, формулирование выводов, закона или 

закономерности. Известно, что знания, добытые самими 

учениками, сохраняются у них в памяти гораздо дольше, чем те, 

что получены в готовом виде.  

Основными этапами решения исследовательских задач при 

этом являются: 

 постановка проблемного вопроса; 

 знакомство с содержанием задачи; 

 подбор способов решения задачи (алгоритм: формула, 

схема, инструкция, эвристическая беседа); 
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 рассуждения с помощью логических приемов (анализ, 

синтез, сравнение, абстрагирование); 

 высказывание предположений; 

 проверка правильности умозаключений; 

 формулировка выводов; 

 реализация; 

 рефлексия.  

Идея нашего опыта заключается в развитии 

исследовательских способностей учащихся, нацеленных на 

саморазвитие и самосовершенствование ученика через 

организацию исследовательской деятельности на уроках 

русского языка. Я считаю, что любое знание –предметно. Оно 

отражает те или иные свойства, связи, взаимодействия объекта, 

открываемые исследовательской деятельностью. Моя задача – 

помочь ученику найти себя, сделать первое и самое важное 

открытие – открыть свои способности, а может быть и талант. 

Главная составляющая учебного процесса – урок. Для 

стимулирования исследовательских навыков, учащихся на уроке 

можно использовать различные виды учебной деятельности: 

опору на воображение, использование аналогий, метафор, 

работу с творческими проектами, сравнительно-

сопоставительный анализ, лингвистический эксперимент.  

Познавательная ценность русского языка чрезвычайно 

высока: на уроках прививается чувство любви к языку, через 

язык осмысливаются общечеловеческие ценности, 

воспитывается личность, с помощью языка происходит 

интеллектуальное развитие ребенка, усвоение всех других 

учебных дисциплин. Организация исследовательской 

деятельности на уроках позволяет развить у школьников навыки 

аналитического мышления в процессе анализа информации, 

отбора необходимых материалов, ассоциативного мышления в 

процессе установления ассоциаций нового учебного материала с 

ранее изученным, логического мышления, умение выстраивать 

логику доказательств, умение рассматривать проблему в 

целостности связей, с опорой на ранее изученный материал. 

Создание такой исследовательской атмосферы урока 

позволяет формировать умение открывать, искать, перебирать, 
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взвешивать и оценивать разные варианты действий и находить 

единственно правильное решение. Схема урока-исследования 

может быть следующей: 

1) актуализация. 

2) художественное чтение отрывка из текста произведения 

(читает учитель или подготовленный ученик). 

3) постановка проблемы, формулировка темы исследования 

(зависит от содержания текста). 

4) решение проблемы – лингвистический или комплексный 

анализ текста.  

5) вывод по теме исследования. 

6) рефлексия: домашнее сочинение-миниатюра или 

домашнее контрольное сочинение, связанное с темой 

исследования. 

Учебный процесс рассматривается мною с позиции 

самостоятельной деятельности ученика. Формирование 

исследовательской компетенции учащихся вижу в усвоении ими 

норм языка на основе знаний-понятий, знаний-условий, в 

овладении научными методами познания по русскому языку и 

литературе (наблюдение, лингвистический эксперимент и 

другие). Создание такой исследовательской атмосферы урока 

позволяет развивать творческие способности личности, умение 

открывать, искать, исследовать, чтобы ученик смог не повторять 

или пересказывать чужое мнение, а выдвигать свое 

«собственное», не бояться ошибок, уметь преодолевать их. 

Для создания атмосферы исследования тщательно выбираю 

виды и формы заданий, нужный уровень проведения занятия в 

зависимости от уровня развития мышления учащихся; стараюсь 

сочетать индивидуальные, парные и групповые формы 

проведения исследований на уроке; формирую проблемные 

ситуации в зависимости от уровня исследовательских задач, его 

места в структуре урока и от цели урока. Домашнее задание 

может сочетать в себе все перечисленные виды и позволяет 

провести исследование, достаточно протяженное во времени. 

При этом под руководством учителя может заниматься весь 

класс или отдельные ученики. 



81 

 

Задачи исследовательского характера включаю в систему 

уроков на разных этапах: в качестве проблемного введения в 

тему, актуализируя знания, в ходе практической работы или 

закрепления материала, в качестве проверочных заданий, 

зачётов, а также исследуемые явления могут послужить началом 

или основой будущих исследовательских работ, проектов. 

Постановка исследовательских задач помогает уйти от шаблона, 

развить у учащихся осмысленность, а осмысленность приводит к 

глубине и прочности знаний.  

Все нестандартные задания на уроках русского языка 

делятся на два типа: учебно-поисковые, исследовательские. 

Учебно-поисковые задания рассчитаны на «открытие» 

учащимися уже известных и познанных истин. Их можно 

разделить по источникам возникновения интереса на два вида: 

задания, возникновение интереса к которым создается за счет 

языковых, лингвистических явлений и задания с элементами 

занимательности.  

Проблемные ситуации – это ситуации, вызывающие у 

учащихся затруднение, путь преодоления которого следует 

искать. Приведу примеры таких заданий: 

 сгруппируйте по смысловому или грамматическому 

признаку части речи;  

 постройте словообразовательную цепочку, учитывая, что 

ее компоненты даны вперемешку, один из компонентов 

отсутствует и его нужно установить или поставить на 

соответствующее место; 

 определите, какие части речи, и в каких значениях имеют 

определенные окончание или суффикс. 

Задания поискового характера могут быть связаны с 

изучением всех разделов русского языка (фонетики, лексики, 

словообразования, морфологии, синтаксиса и пунктуации). 

Введение элементов занимательности на уроках – одно из 

средств активизации исследовательской деятельности учащихся.  

Занимательными заданиями служат игры-загадки, 

лингвистические задачи и миниатюры, включающие элементы 

фантастики, шарады, кроссворды, интеллектуальные викторины 
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и конкурсы, которые требуют сообразительности, фантазии, 

обширных знаний, четкой работы мысли.  

Для качественной организации исследовательской 

деятельности на уроке провожу диагностику: выявляю 

учащихся, склонных к определенному виду деятельности, в 

зависимости от полученных данных выделяю идеологов, 

оппонентов, иллюстраторов, архивариусов. Мотивационно-

целевое направление, на мой взгляд, должно пронизывать все 

этапы поисковой деятельности. Ученик, в первую очередь, 

должен понимать, с какой целью и почему он вовлечен в 

определенный вид деятельности. А во-вторых, учителю 

необходимо постоянно поддерживать интерес и желание 

ребенка к исследованию. 

Обучение навыкам исследовательской деятельности в 5-7 

классах можно начинать с приобретения простейших знаний, 

умений и навыков, необходимых для выполнения 

исследовательской работы. На данном этапе важно научить 

детей ориентироваться в материале самостоятельно, выделять 

главное, оценивать и ставить вопросы, развивать навыки 

критического мышления. В этом возрасте ведущей является 

игровая деятельность, дети любят сочинять сказки на 

лингвистические темы, на правила орфографии. На стадии 

осмысления содержания можно предложить ребятам задания по 

группам. Подобная работа обогащает словарный запас ученика, 

подготавливает его к опросу, учит формулировать главное. 

Предлагаю в качестве примера некоторые методы, которые 

можно использовать в процессе урочной деятельности в 6-7 

классах: 

1. Выбрать тему, требующую анализа, синтеза, суждения.  

2. Сообщить учащимся необходимую информацию, 

сформулировать вопросы.  

3. Ученикам необходимо в группах обсудить проблему и 

ответить на вопросы. 

На уроке провожу фронтальный опрос с опорой на 

составленные дома таблицы: синтезирование информации 

посредством синквейна: синквейн развивает способность 
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ученика резюмировать информацию, излагать сложные идеи, 

чувства и представления в нескольких словах.  

В 8-9 классах выполнение самостоятельных исследований и 

заданий творческого характера, углубление знаний по методике 

исследования и обработке результатов проходит на более 

высоком уровне. На этом этапе усложняются формы 

исследовательской работы, увеличивается их объем.  

В 10-11 классах происходит дальнейшее развитие у 

учащихся направленности на исследовательскую работу, 

совершенствование творческих подходов к решению 

конкретных задач, умений самостоятельно реализовывать 

полученные знания на практике. На данном этапе учащиеся уже 

могут самостоятельно выбирать тему исследования, 

анализировать источники, выдвигать гипотезы, делать выводы, 

готовить доклады, рефераты и др. Но помощь и руководство со 

стороны учителя все ещё необходимы. Очень интересны в этот 

период уроки разных форм: уроки-исследования, уроки-

диспуты, уроки-проекты и т.д.  

Каждый ученик имеет возможность реализовать себя, 

применять уже имеющиеся у него знания и опыт, выбрав тему 

исследования, партнеров по работе, источник и способы 

получения информации, методы исследования, форму 

представления результатов своих исследований. Являясь 

научным руководителем группы учащихся, провожу 

практикумы, способствующие формированию 

исследовательских навыков, аналитического мышления, 

самостоятельного экспериментирования через поиск. Веду 

кружок «Юный исследователь», где знакомлю учащихся 5-9 

классов с подстилями научного стиля, их специфическими 

оборотами, помогаю учащимся определить тему, 

сформулировать ее. Обучаю составлению плана работы, 

глоссария, словаря терминов, написанию рецензии на 

исследовательские работы разного жанра, приучаю учащихся к 

поиску нужной научной информации в сети Интернет и 

разумном пользовании им. В мою группу входят учащиеся, 

интересующиеся образовательной областью «Русский язык», 

«Литература», а также культурологическим, краеведческим 
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материалом, построенным на регионально-национальном 

компоненте. 

Моментом завершения детской учебно-исследовательской 

работы должно являться не только индивидуальное признание ее 

завершенности учителем, а непременно публичное 

представление и коллективное обсуждение. На протяжении 

многих лет мои ученики являются призерами и победителями 

научно-практических конференций разного уровня: Малой 

академии наук, Валидовские чтения, Искужинские чтения, 

Биишевские чтения, «Свет познания», «Мой край – моя Россия, 

«Мой край – Башкортостан» и др. Работы детей получили 

высокую оценку жюри и напечатаны в сборниках данных 

конференций. 

Работа с одаренными детьми дает положительные 

результаты: имею победителей, призеров, лауреатов предметных 

олимпиад по русскому языку и литературе, конкурсов, научно-

практических конференций регионального, всероссийского и 

международного уровней. Мои ученики являются активными 

участниками инновационных процессов: интерактивных 

образовательных событий, видеоконференций, международных 

проектов, публикаций.  

Таким образом, исследовательская деятельность, 

используемая как метод или как самостоятельная деятельность 

на уроках русского языка и внеурочной работе, позволяет 

решить многие задачи, стоящие перед современной школой. 

Во-первых, она изменяет суть преподавания: ученик не 

воспринимает «готовый» материал, а находит его и работает с 

ним сам; учитель же руководит, направляет, создает условия для 

реализации способностей учащегося. 

Во-вторых, доля самостоятельности ученика в учебной 

деятельности увеличивается, что в свою очередь повышает 

качество обучения и делает знания учащегося более прочными. 

В-третьих, результатом исследовательской деятельности 

становится определённый «продукт»: доклад, реферат, 

исследовательская работа, проект.  

Всё это позволяет исследователю заявить о себе, 

представить свою работу не только на уроке, но и на конкурсе, 
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фестивале, семинаре, научно-практической конференции. 

Участие в подобных мероприятиях способствует социализации 

школьников, реализации их потенциала, определению профиля 

обучения на старшей ступени и, как следствие, – правильному 

выбору профессии, формирует метапредметные и личностные 

компетенции учащихся, является развивающей средой для 

активизации творческого потенциала личности. 
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Бускунова Алсыу Ануровна, 

преподаватель башкирского языка,  

колледж БГПУ им. М. Акмуллы, 

г. Уфа, Республика Башкортостан, 

 

Эффективные меры при преподавании государственного 

башкирского языка 

 

Государственный башкирский язык в Республике 

Башкортостан преподается во всех учебных заведениях с 

февраля 1999 года, когда в силу вступил Закон «О языках 

народов РБ», который был принят Государственным-Собранием 

Курултаем. Все эти мероприятия введения башкирского языка 

наряду с государственным русским языком повлияли на 

дальнейшее развитие языка, культуры и истории коренного 

народа нашей республики.  

Надо учитывать тот факт, что учатся в одной группе в 

колледжах и техникумах студенты разных национальностей. На 

первом занятии надо выяснить, с какими знаниями по 

башкирскому языку пришел тот или иной обучающийся. Для 

начала надо провести тестирование на знание алфавита и 

грамматики башкирского языка, истории и культуры 

Башкортостана. После тестирования приступаем к 

собеседованию с каждым студентом. Каждый из детей должен 

ответить на следующие вопросы:  

1. Откуда ты родом?  

2. На каком языке говорят твои родители? 

3. Какой язык ты используешь при общении с родителями и 

друзьями? 

4. Что делал на уроках башкирского в школе? 

Выслушав все ответы, можно приступать к дальнейшим 

занятиям по изучению языка.  

При преподавании башкирского языка, многие 

преподаватели полагают, что учащийся должен знать 

грамматику и все правила правописания и произношения. На 

самом деле современная молодежь тяжело воспринимает 

грамматику любого языка в целом. Они плохо запоминают 
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правила, не ведут словарь для новых слов, не переводят текст со 

словарем, не учат стихи наизусть. Поэтому нам, педагогам, 

нужно работать с ними совершенно в другом новом направлении 

и научиться располагать к себе учащихся.  

Самое главное это – положительный настрой к учащимся. 

Они не виноваты, что не знают башкирский язык. Часто 

встречаются студенты, у которых оба родителя носители языка, 

но они не говорят с ними на родном языке. Это явление связано 

с тем, что родители сами выбрали для своего ребенка 

оптимальный язык – русский язык, который на сегодняшний 

день является международным языком. По радио и телевизору 

говорят и показывают все на русском языке, в Интернете ребята 

смотрят видеоролики и изучают сайты на русском и английском 

языках. Поэтому государственный башкирский язык не так 

популярен в среде молодежи.  

Во-вторых, на занятиях следует учитывать интересы 

студентов и проводить с ними отведенное время занимательно и 

интересно. Во время изучения фонетики башкирского языка, 

включайте башкирские песни или аудиозаписи известных 

актеров, которые выразительно читают стихи башкирских 

классиков. Вы будете приятно удивлены, когда ваши ученики 

начнут петь башкирские песни и интересоваться их творчеством.  

В-третьих, постоянно меняйте деятельность учащихся. На 

уроке объяснили новую тему, сделали один-два упражнения и 

отвлекитесь на просмотр короткометражных фильмов на 

башкирском языке с русскими субтитрами. Большой выбор 

башкирских фильмов таких, как «Настырный» («Еңмеш»), 

«Визит», «Я женюсь» («Кәләш алам»), «Из Уфы с любовью», 

«Долгое-долгое детство» («Оҙон-оҙаҡ бала саҡ») и т.д. можно 

найти в Ютубе в свободном доступе. После просмотра, можно 

организовать посещение Башкирского академического театра 

драмы имени М. Гафури. Студенты обычно проводят свое 

свободное время за просмотром фильмов или общением со 

сверстниками. А наша задача показать им культуру и историю 

Башкортостана на примере фильмов и спектаклей на 

башкирском языке.  
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В-четвертых, проводите с обучающимися семинары, уроки-

диспуты, конференции, брейн-ринги. Можно выбрать темы, 

касающиеся жизни и творчества известных башкирских поэтов, 

писателей и драматургов, истории Башкортостана в годы 

Великой Отечественной войны, достопримечательности города 

Уфы, интересных фактов о башкирском языке и т.д. Студенты 

на семинары готовят презентации и доклады, на уроках-

диспутах защищают зайца из произведения Мажита Гафури 

«Кто съел барана?», на конференциях показывают свои научные 

и исследовательские проекты, на брейн-рингах делятся на две 

команды и соревнуются в знаниях по истории, культуре и 

литературе Башкортостана. Такого формата занятия меняют 

отношение учащихся к башкирскому языку и историческим 

личностям республики, вдохновляют их на самостоятельное 

изучение языка и культуры.  

В-пятых, преподаватель из года в год объясняет свой 

материал в однообразной манере. Предлагаем посмотреть на 

башкирский язык, как на иностранный язык, и проводить 

занятия в этом русле. Всегда урок начинать с артикуляционного 

упражнения. Это может быть стихотворение или скороговорка 

на башкирском языке, которая несет элементы воспитания или 

обучения чему-либо полезному. Например:  

Өләсәйем. 

Өйҙәгеләрҙе өҙлөкһөҙ 

Өйрәтә өләсәйем: 

«Өлкәндәр өгөт өләшә, 

Өгөттәр өләшәйем! 

Өлкәндәр өмөт өләшә 

– Өмөттәр өләшәйем!» 

– Өҙөлөп-өҙөлөп, 

Өҙөлөп-өҙөлөп, 

Өндәшә өләсәйем. (Ә. Әхмәт-Хужа). 

В-шестых, при чтении и переводе башкирского текста на 

русский язык, можно башкирские слова переводить на 

английский язык. Студенты с удовольствием записывают новые 

слова в словари и быстрее запоминают их перевод. Например: 

Кисә – yesterday 
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Уҡырға – to study 

Уҡыусы – student 

Уҡытыусы – teacher 

Белем – knowledge 

Мәктәп – school 

Дәрес – lesson 

В-седьмых, современных студентов тяжело заставить читать 

произведения башкирских авторов. Поэтому предлагаем давать 

определенный список авторов и их произведения на учебный 

семестр. И в течение данного семестра учащиеся должны читать 

данный перечень книг и во время зачета ответить на 

дополнительные вопросы, касающиеся этих произведений. 

Таким образом, обучающиеся будут знакомиться с самыми 

популярными романами и повестями на башкирском или на 

русском языках. Хорошие и качественные переводы башкирских 

произведений в онлайн-формате представлены на сайте 

https://kitaptar.bashkort.org/, где студент может скачать книгу на 

телефон, компьютер или планшет.  

Итак, преподавание башкирского языка как 

государственного необходимо сделать современным. Изучение 

языка коренного населения нашей республики должно быть 

направлено на привитие любви и уважения к данному языку, 

истории и культуре данного народа.  

© Бускунова А.А., 2022 

 

Боҫҡонова Фәүзиә Ғүмәр ҡыҙы, 

башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы,  

мөмкинлектәре сикләнгән балаларға 

Республика дистанцион белем биреү үҙәге, 

 Сибай ҡ., БР, Рәсәй Федерацияһы 

 

Башҡорт телен дәүләт теле булараҡ уҡытыуҙың сифатын 

күтәреү юлдары 

 

Хәҙерге ваҡытта Башҡортостан Республикаһында рус телле 

балаларға башҡорт (дәүләт) телен уңышлы өйрәнеү өсөн кәрәкле 

социаль-педагогик шарттар булдырыу буйынса ҙур эштәр алып 

https://kitaptar.bashkort.org/
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барыла. Башҡорт (дәүләт) теле, мәктәп предметы булараҡ, 

уҡыусыларҙы уҡытыуҙа һәм тәрбиәләүҙә перспективаға, йәғни, 

уҡыусыға тормошта осрай торған ситуацияға йүнәлдерелгән 

булыуы мөһим. Балаларҙы башҡорт теленә уҡытыуҙы 

ойошторғанда быны иҫәпкә алыу мотлаҡ. 

Бөгөнгө көндә башҡорт теле уҡытыусыларына был еңел 

булмаған эштә бик күп ҡаршылыҡтар, ҡыйынлыҡтар менән 

осрашырға тура килә. Тәү сиратта башҡорт (дәүләт) теленә 

уҡытыуҙың билдәләнгән маҡсаттары һәм реаль һөҙөмтәләр 

араһында ятҡан ҡаршылыҡтарҙы айырып билдәләргә кәрәк. Рус 

телле балаларҙы башҡорт (дәүләт) теленә уҡытыуҙың маҡсаты 

булып уҡыусыларҙың реаль шарттарҙа аралаша алырлыҡ 

коммуникатив оҫталыҡтарын үҫтереү тора. Ләкин әлеге ваҡытта 

дәрестәрҙә алынған күнекмәләрҙе һәм оҫталыҡтарҙы класс 

кабинеты сиктәренән тыш ҡулланыуҙа әллә ни уңыштар 

күренмәй.  

Башҡорт телендә аралашыуға уҡыусыларҙың мотивацияһы 

булмауы һәм дәрестәрҙә алған телмәр күнекмәләрен көндәлек 

тормошта ҡулланыу мөмкинлектәренең аҙ булыуы, уҡытыуҙа 

ҙур һөҙөмтәләргә ирешергә мөмкинлек бирмәй. Педагогия 

фәндәре докторы, психолог А.А. Люблинская: «Телмәрҙең 

уңышлы үҫеше... баланың көндән-көн арта барған ихтияждарына 

бәйле. Аралашыуға ихтияж, яңыны аңларға, танып белергә 

теләү, аңлайышлы булыуға ынтылыш, башҡаларға ниҙер һөйләү 

теләге, тәьҫир итеү, яуап биреү тойғоһон тыуҙырыуға ынтылыш 

– баланы телде актив үҙләштереүгә этәргес мотив булып тора», – 

тигән фекерҙә. [4, 299-300-сө бб.]. Телебеҙгә бындай ихтыяж 

башҡорт теленен йәмғиәтебеҙҙә тулы ҡеүәтендә ҡулланыуы 

булғанда ғына мөмкин. 

Тағы шуға иғтибар итергә кәрәк, был тәү сиратта 

уҡытыусының уңышлы эшмкәрлеге менән бәйле. 

Уҡытыусының шәхси, социаль-психологик сифаты, 

педагогик оҫталығы, рухи һәм интеллектуаль байлығы,күп 

нәмәне хәл итә. Уҡытыу процессы уңышлы булһын өсөн 

уҡытыусыға психолог та, актер ҙа, оратор ҙа булырға тура килә. 

Башҡорт телен дәүләт теле булараҡ уҡытыуҙың сифатын 

күтәреү – һүҙҙәрҙе ниндәй тәртиптә, ниндәй ҡағиҙәләр 
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ярҙамында, ниндәй методика менән өйрәнеүгә генә бәйләнмәгән. 

Уҡытыусы беренсе дәрестә үк телгә психологик уңайлы ҡараш 

тыуҙырырға тейеш. Уҡытыу методикаһы һәм тел өйрәнеү 

мотивацияның бер-береһенә бәйләнешен дә күҙ уңында тотор 

кәрәк. Уҡытыыу методикаһы нисек кенә яҡшы булмаһын, әгәр 

ҙә уҡыусының телде өйрәнеүгә мотивацияһы юҡ икән, алға 

китеш тә булмай. Уҡыусыла телде өйрәнеүгә ынтылыш 

булдырыу өсөн уҡыу процессының атмосфераһы ыңғай һәм 

дуҫтарса булыуы һәм һәр балаға индивидуаль алымдар 

ҡулланыу бик тә мөһим. Был уҡыусының индивидуаль һәм йәш 

үҙенсәлектәрен иҫтә тотоу, уҡыусының ыңғай сифаттарын күрә 

белеү, шәхси уңыштарын нығытыу һәм күрһәтеү. 

Психолингвист Д.Ю. Петров: «Психологик күҙлектән 

ҡарағанда, сит милләтле балаларға сит телде өйрәтеүҙе был 

халыҡтың тарихы, мәҙәниәте, ғөрөф-ғәҙәттәре, йолалары 

тураһында мәғлүмәттәр менән тулылындырып алып барыу, 

баланы өйрәнәсәк телгә яҡынайта», – тип иҫәпләй. Шуға күрә, 

башҡорт теленә өйрәтеү, дәрестә ниндәй генә технологиялар 

ҡулланылһа ла, башҡорт мәҙәниәтенә, тарихына ихтирамлы 

ҡараш формалаштырыу менән берлектә барырга тейеш. Сит 

милләтле балаларға башҡорт йәки башҡа сит телде өйрәнеү, 

кешенең киләсәктә интеллектуаль һәм физик һәләтен үҫтереүгә 

йоғонто яһауын аңлатырға кәрәк. Башҡорт телен үҙләштереү 

киләсәктә уға башҡа төрки халыҡтар менән аралашыу 

мөмкинлеген биреүен дә әйтергә була. Телдәр белеү офоҡтарҙы 

киңәйтә, хәтерҙе яҡшырта, башҡа милләттәргә ҡарата яҡшы 

мөнәсәбәт, ихтирам тойғоһо тәрбиәләй. 

Башҡорт телен сит милләт балаларына өйрәтеүҙә миңә 

В.Н. Мещерякованың «Балаларға инглиз теле» методикаһын 

өйрәнеү күп ярҙам итә, ул коммуникатив һәм уйын 

технологияларына нигеҙләнгән система булып тора. 

В.Н. Мещерякова: «Әгәр ҙә уҡыусы үҙенең телмәрендә 

ниндәйҙер хата ебәрә икән, уны төҙәтергә ашыҡмаҫ кәрәк, сөнки 

был балала психологик һәм тел барьеры тыуҙырырға булышлыҡ 

итә», – тигән ҡарашта. Мин был фекер менән тулыһынса 

килешәм: хата яһамайынса, кеше бер нәмәгә лә өйрәнә алмай. 

Был осраҡта уҡытыусы тарафынан өндәрҙең, һүҙҙәрҙең дөрөҫ 
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әйтелеше балаланың хәтерендә ҡалһын өсөн мөмкин тиклем 

күберәк ҡабатланыу кәрәк. Бала телде өйрәнеүҙән тик ыңғай 

кисерештәр генә алырға тейеш. 

Балаларҙы мауыҡтырыу өсөн дәресте уйын һәм музыкаль 

формала үткәрәм: төрле уйын алымдарын: коммуникатив, 

ситуатив, ролле уйындарҙы алыштырып торам, башҡорт телендә 

йырҙар, шиғырҙар тыңлайбыҙ, мультфильмдар ҡарайбыҙ. Уйын 

баланың фекерләү эшмәкәрлеген көсәйтеүсе инструмент булып 

тора, дәресте ҡыҙыҡлы һәм мауыҡтырғыс итә. Был этаптың 

маҡсаты булып балаларҙың телмәрҙе ишетеп ҡабул итеүе һәм 

үҙләштереүе тора. Башҡорт (дәүләт) телен уҡытыу методикаһын 

камиллаштырыуҙа, электрон әсбаптар, интерактив, интернет-

технологиялар ҡулланып уҡытыу дәресте ҡыҙыҡлы һәм 

һөҙөмтәле итеү менән бергә уҡыусыларға телде яратып 

өйрәнеүгә булышлыҡ итә. 
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Роль родного языка, народной педагогики и этнических 

традиций в воспитании подрастающего поколения 

 

Язык – сокровище каждой нации. Язык – это нить, 

связующая поколения. 

https://studyinjoy.ru/
https://www.youtube.com/


93 

 

Формированию национального самосознания 

подрастающего поколения способствует любовь к родному 

языку, родному краю, ценностям национальной культуры, 

традициям своего народа, народным праздникам и традициям. 

Духовные ценности народа, его традиции, обычаи и нравы в 

течение многих поколений играли и играют сегодня решающую 

роль в становлении личности, в формировании духовно-

нравственных качеств подрастающего поколения. В них 

сосредоточены такие гуманистические ценности, которые не 

подвержены старению. В то же время они создают этническую 

специфику народов, украшают их духовный облик. Сейчас 

важно не растерять те ценности в духовной культуре прошлого, 

которые были накоплены многими поколениями того или иного 

этноса, так как в воспитании подрастающих поколений 

невозможно обойтись без использования опыта народа в этой 

области, его педагогических традиций. Следует учитывать, что в 

основе сообщаемых знаний об обычаях, культурных ценностях, 

стереотипных нормах поведения других народов должно лежать 

полноценное овладение этническими особенностями своей 

культуры – лишь человек, глубоко уважающий и понимающий 

самобытность своего народа, сможет понять и принять 

специфику культурных ценностей других этнических 

коллективов. Роль родного языка, народной педагогики и 

этнических традиций в воспитании подрастающего поколения - 

это процесс социального взаимодействия и общественно-

народного воздействия, в ходе которого воспитывается, 

развивается личность, усваивающая социальные нормы, 

ценности, опыт, собирает и систематизирует народные знания о 

воспитании и обучении детей, всю народную мудрость, 

отраженную в религиозных учениях, сказках, сказаниях, 

былинах, притчах, песнях, загадках, пословицах, играх, 

игрушках, в жизни, быте, традициях. Педагог, обеспечивая 

национальное воспитание, формирует национальное 

самосознание ребёнка путём обучения родному языку, путем 

ознакомления с обычаями, традициями, ценностными 

ориентациями народа. Особо следует подчеркнуть, что задачи 

национального образования могут решаться только при наличии 
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соответствующим образом подготовленного педагогического 

персонала. Подрастающий человек воспитывается только 

личностью учителя, и никакие учебники не могут его заменить, 

это и есть основополагающий принцип народной педагогики. 

Значимость нравственного и эстетического воспитания 

отмечалась исстари, во все времена. Каждая историческая эпоха 

имеет свой эстетический идеал, свою систему воспитания, 

выдвигает те или иные формы, средства и методы воспитания, 

образования, которые соответствуют социально-экономическим 

условиям общества. 

Эстетическое воспитание осуществляется через усвоение 

народной этики, эстетики, участие в ритуалах и обрядах. Песни, 

сказания, былины, постоянное общение с природой развивают 

художественный вкус людей, обеспечивает связь нравственного 

с прекрасным. В нашей школе стало традицией проводить 

каждый год «Фестиваль Дружбы народов». Учащиеся каждого 

класса представляют национальность Башкортостана: 

представить национальный костюм народа, выступить с 

концертными номерами, приготовить национальные блюда, 

инсценировать обычаи народа. Здесь дети знакомятся с 

традициями, обычаями, культурой, историей, бытом разных 

народов нашей республики. К празднику они готовятся 

тщательно, с интересом, творчески. На этом празднике звучат 

задорные русские частушки, трогательная татарская песня, 

проникающая в душу мелодия башкирского курая, веселая 

удмуртская песня. Республика Башкортостан стал родным 

домом для представителей более 130 национальностей. 

Межнациональное согласие, общественно-политическая 

стабильность и спокойствие – это самое дорогое, что мы сегодня 

имеем в Башкортостане. Дружба и согласие между народами у 

нас складывались в течение четырех столетий. За эти годы 

создался уникальный межнациональный микроклимат, который 

заключается во взаимном уважении и культурно-духовном 

обогащении людей разных национальностей. Задача педагогов и 

воспитателей сохранить все это самое ценное для нашей 

республики и преумножать его. И в этом большое преимущество 

имеют учителя родных языков. На уроках родного языка 
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учителя стараются передать детям духовно-нравственное 

богатство предков, чтобы не прервалась «времён связующая 

нить». Для них самым надёжным стержнем учебно-

воспитательного процесса является идея воспитания учащихся 

на традициях и обычаях национальной культуры, на истории 

земли родной, судьбах наших земляков, прошлом и будущем 

нашей Родины. Учителя проводят встречи с писателями и 

поэтами разных национальностей, с известными людьми села и 

района. Они на уроках и во внеурочное время знакомят 

учащихся с фольклорными традициями и обрядами 

башкирского, русского, марийского и удмуртского народов, а 

также вовлекают и родителей в организацию праздников и 

мероприятий. Учителя марийской национальности создали 

фольклорный коллектив «Мур памаш», в репертуаре которого не 

только лирические и плясовые песни, но и обрядовые песни. 

Ведь через обряды, сопровождаемые песнями, отображается 

стремление осмыслить окружающий мир, объяснить связь 

человека с ним. Учащиеся школы с большим интересом 

принимают участие в таких этнокультурных мероприятиях. При 

составлении своей родословной на уроках башкирского языка 

дети изучают историю своей семьи, Родины, интересуются 

традицией, обычаями своего рода, профессиями своих предков, 

гордятся ими, и тем самым они вовлекаются в 

исследовательскую деятельность, учатся самостоятельно 

работать, получать знания, радуются своим открытиям. 

Задачу передачи накопленного духовного опыта, ценностей, 

воспитания и обучения конструктивно мыслящей личности, 

допускающей множество истин, уважающей взгляды и позиции 

другого, можно решить через приобщение детей к духовному 

наследию человечества, усвоение культуры родного народа как 

общечеловеческой культуры. Духовно-нравственное воспитание 

является важнейшей стороной формирования и развития 

личности ребёнка. Поэтому целостная система образования 

должна включать не только обучающий компонент, но и 

систему нравственного просвещения и воспитания школьников.  

Для активизации познавательной деятельности обучаемых 

по проблемам народной педагогики и этнических традиций 
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можно использовать следующие формы работы: беседы, 

диспуты по педагогическим воззрениям разных народов, идеале 

совершенного человека, методам и приемам воспитания; 

творческие вечера с выступлениями представителей 

национальной интеллигенции (композиторов, художников, 

писателей); проведение КВН по материалам фольклора; 

подготовка рефератов о традициях воспитания детей, нормах 

поведения разных народов (по итогам самостоятельной 

поисковой деятельности). Очень важно, чтобы задачи обучения 

гармонично сочетались с задачами воспитания и закреплялись в 

поведении обучаемых. В нашей школе учатся дети русской, 

татарской, марийской, удмуртской, башкирской 

национальностей. Задача педагогов, учителей родных языков: 

научить детей уважительно относиться к ритуалам, обрядам, 

обычаям, традициям не только своего народа, но и других 

наций; быть тактичными в общении с людьми другой 

национальности – тактичный человек никогда не позволит себе 

оскорбить и унизить человека другой национальности, осмеивая 

традиции, обычаи его народа или используя анекдоты, шутки, 

поговорки о представителях другой национальности. Дети 

должны понять, что знание своего родного языка – это один из 

важнейших аспектов культуры человека. 
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Роль поэтики фольклора в отражении социально-

нравственного содержания эпохи 

 

Изучение сюжетно-композиционной структуры некоторых 

форм восточной литературы (эпопейных, как «Шах-намэ», 

хамса-пятириц, месневи, касыда, газель и т.д.) показало, в 

частности, своеобразное отражение их поэтики в жанрах прозы, 

в том числе и романа, особенно в начальный период развития 

башкирской советской литературы [1, с. 19-22].  

В истории башкирского романа отражается огромный 

исторический опыт грандиозных эпохальных преобразований, 

духовно-нравственного обновления, социалистического 

переустройства жизни народа. Анализ первых башкирских 

романов показывает активное их взаимодействие с эпическими 

формами, системой жанров литературы в целом. 

Эпической основой новаторства башкирских романов 1920-

1930-х годов выступает естественный, обусловленный новой 

действительностью синтез личного и общенародного, 

включенность отдельной судьбы в историческое деяние, в 

общественно-созидательный процесс. Наиболее важными в этих 

условиях становятся вопросы историзма в изображении 

«движущейся панорамы народной жизни», на авансцену 

выходит проблема героя, отношений человека и мира.  

Башкирский роман ХХ века формировался в сложном 

борении новых и старых социально-эстетических 

представлений, традиций и новаторства; становление его 

неразрывно связано с особенностями и уровнем развития 

жанровых форм прозы и национальной литературы в целом.  

Обращение башкирских писателей на заре формирования 

национальной литературы к прошлому вызвано, наряду с 
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общественно-политической необходимостью, и рядом 

внутренних, литературных причин. 

Одна из них кроется в стремлении писателей познать 

объективные закономерности развития истории вообще. 

Прошлое, в отличие от современности, привлекало писателей 

своей относительной изученностью и доступностью, как 

предмет сравнения и сопоставления с существующим. 

Формирование нового искусства на башкирской почве 1920-

1930-х годов потребовало освоения методологических основ и 

эстетических критериев художественного подхода к живой 

действительности.  

Анализ прошлого в свете настоящего, раскрытие сходства и 

различия между ними в конечном счете могли способствовать 

углубленному познанию современности. Так, уже в повестях 

“Черноликие”, “Ступени жизни” М. Гафури, “На развалинах 

бурной реки”, “Первые дни” А. Тагирова, в драме “Карагул” 

Д. Юлтыя и, конечно же, в первых башкирских романах 

обращение к прошлому принимает характер выявления связи 

времен [3, с. 87-95]. Они отличаются стремлением глубже 

осмыслить предысторию современности, эпохи и воссоздать 

объективный ход истории. 

Вторая причина обращения молодой литературы к 

прошлому народа объясняется исторической обусловленностью 

формы искусства, требованием соответствия формы 

содержанию [2, с. 23-25]. Известно, что новаторство литературы 

проявляется наиболее полно только тогда, когда необходимость 

его поддерживается общественно-историческими условиями и 

потребностью самого искусства. 

Общественно-исторические условия 1920-х годов поставили 

перед молодой башкирской литературой задачи 

художественного освоения и отражения современной 

действительности, но еще не был достаточно велик 

художественно-эстетический опыт [1, с. 3-18 ]. Поэтому 

обращение башкирских писателей к прошлому служило и 

формой накопления и переосмысления национального 

литературного наследия. При этом традиционные формы 

требовали и традиционного содержания: в произведениях 20-х и 
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начала 30-х годов содержание прошлого в некоторой мере 

находило соответствие в уже выработанных, готовых формах 

искусства. Дух и колорит изображаемой эпохи передавался 

традиционными поэтическими средствами национальной и 

восточных классических литератур. 

Первые попытки художественного осмысления 

действительности часто облекались в фольклорные формы, как 

это было, например, в больших эпических поэмах “Пряха” 

(1924) С. Кудаша, “Земля” (1936) Б. Бикбая, “Ак-Иделкай” 

(1930) Р. Нигмати и т.д. [5, с. 121-143 ]. Эти произведения, 

лежащие на границе между поэтическим эпосом и большими 

прозаическими формами, стали по сути переходными 

произведениями романного содержания.  

Таким образом, башкирский роман уже в конце 20-х и 

начале 30-х годов ХХ века возник как самостоятельный тип 

художественного мышления и прошел в системе жанров , как и 

любой из них, ряд этапов структурно-содержательного 

обогащения и обновления [4, с. 87-89]. Это является разными 

сторонами, разными истоками и аспектами становления и 

разными стадиями развития: “ступенчатость” жанров 

характерны более ранним периодам литературы; обогащение и 

раздвижение границ жанра, в данном случае романа, происходит 

обычно после его формирования в традиционных канонах, что 

носит общий характер [3, с. 280-288]. Эволюция романных форм 

в башкирской литературе 20-30-х годов убедительно показывает 

системную соподчиненность, взаимосвязь и взаимодействия 

жанров.  

Историко-революционные трилогии 1960-1980-х годов 

необходимо определять как новую ступень жанровых 

образований в национальной литературе. В то же время 

жанрово-содержательные особенности этих трилогий не 

отрывны и от предшествующего художественного опыта, в 

первую очередь, завоеваний национального историко-

революционного романа. 

 Социальная хроника, преобладающая в романах 

А. Тагирова “Солдаты”, “Красногвардейцы”, обогащалась в 

романе “Поворот” Г. Хайри фольклорно-этнографическими 
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мотивами, семейно-бытовыми обрядовыми деталями. Переход 

от хроники, документальной публицистики к социально-

историческому, социально-психологическому роману 

наблюдается в романах “Кудей” И. Насыри, “Кровь” Д. Юлтыя, 

“Иргиз” Х. Давлетшиной.  

Все это на новом уровне мастерства нашло отражение и в 

типологии историко-революционных трилогий 1960–1980-х 

годов: З. Биишевой “Пробуждение” (“Униженные”, “У 

Большого Ика”, “Емеш”), Ф. Исянгулова “Верный конь и 

добрый молодец” (“Ржаной колос”, “Верный конь и добрый 

молодец”, “Памятники – для живых”), Я Хамматова “Золото 

собирается крупицами” (“Золото собирается крупицами”, 

“Акман-токман”, “Грозовое лето”). [3, с. 145-146].  

В романе З. Биишевой явны черты социально-исторической 

семейной хроники: историко-революционные события 

просматриваются через судьбу одной семьи – детей и 

родственников Байгильде агая. Трилогии Я. Хамматова присущи 

особенности романа-хроники с “объективным” реалистическим 

стилем повествования, трилогия Ф.Исангулова отличается более 

свободной композицией, сложной структурой, сочетанием в 

повествовании лирических, сказовых, публицистических начал. 

Усиление субъективно-лирической, фольклорно-сказовой 

повествовательной стихии, орнаментальности обусловлены 

особенностями литературного процесса данного периода. 

 В отличие от первых башкирских романов, в которых 

имеют место одноплановый сюжет, герой, часто 

автобиографический, вовлечен в хронологическое течение 

времени, трилогии 60-70-х годов ХХ века тяготеют к 

панорамности, монументальности. Они отличаются сложной 

композицией, пришзванной раздвинуть пространственные и 

временные границы изображаемого, усилить эпическое качество 

повествования. В этом плане трилогии З. Биишевой, 

Ф. Исангулова, Я. Хамматова можно было назвать 

произведениями эпопейного типа. Вовлеченные в ткань романа 

исторические, социально-бытовые события и детали, сплетение 

мотивов народного творчества с реальностью, мечты с 

действительностью, внесюжетные лирические и 
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публицистические отступления, поучительные притчи –сказания 

намного расширяют смысловые и временные рамки 

произведения [2, с. 54-56].  

Традиции восточной литературы, поэтика фольклора 

(сказок, легенд, притч, песен), творчески осмысленные и 

оригинально отраженные в трилогиях, в отличие от 

хроникального изображения действительностив первых 

романах, развивают глубинное видение, помогают эпическому 

обобщению конкретных жизненных фактов и ситуаций. В 

разных ипостасях происходит закономерный и плодотворный 

процесс – обогащение больших эпических форм романа 

социально-аналитического типа лирическими, фольклорно-

романтическими тенденциями. 
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Рәшит Солтангәрәевтың “Беҙ йәшәгән ер” романында 

характерҙар асылы 

 

Күренекле башҡорт яҙыусыһы, публицист, әүҙем йәмәғәт 

эшмәкәре, Салауат Юлаев исемендәге дәүләт премияһы 
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лауреаты Р. Солтангәрәевтың «Беҙ йәшәгән ер» романында 

геройҙарҙың күңел донъяһын асыуҙа элек ҡулланған 

принциптарҙың үҙенсәлекле синтезы күҙәтелә. Сюжет ҡоролошо 

персонаждарҙың күңел түренә тәрәнерәк үтеп инеү, тышҡы 

тотош, ҡылыҡ, хәрәкәттәрҙең социаль һәм психологик 

мотивтарын асыҡлау маҡсатына буйһондоролған. Роман 

буйынса күҙәтеүҙәр алып барыу яҙыусының образдар ижад 

итеүҙәге эстетик принцибын, индивидуаль характерҙар 

тыуҙырыуҙағы ижади алымдарының үҫеш – хәрәкәтен күрергә 

ярҙам итә. Психоанализдың күп төрлө сараларының 

берләшмәһе: көсөргәнешле психологик диалогтар, эске 

монологтар, автор хикәйәләүе аша комментарийланыусы һәм 

тулылана барыусы тойғоларҙы бар нескәлегендә һәм 

тулылығында, пластие асыҡ итепһүрәтләүсе саралар барыһы ла 

персонаждарҙың күңел йәшәйешенең динамикаһын биреүгә, 

ҡатмарлы психологик процестарҙы асыуға хеҙмәт итәләр. 

Яҙыусының 1970–1986-се йылдарҙа яҙылған был романы 

беҙҙең ысынбарлыҡтағы етешһеҙлектәрҙе аяуһыҙ дөрөҫлөк 

менән һүрәтләп биргән. С. Айтматовтың «Яза урыны», 

В. Дудинцевтың «Аҡ кейемдәр», О. Гончарҙың «Собор», 

Д. Граниндың «Зубр», Ю. Бондаревтың «Уйын», 

В. Распутиндың «Янғын», Ю. Сергеевтың «Самородок», 

В. Ардаматскийҙың «Суд», В. Астафьевтың «Күңелһеҙ 

детектив», Н. Кузьминдың «Хөкөм» һ. б. әҫәрҙәре һымаҡ уҡ, 

бөгөнгө тормош шарттарына яуап биреүсе, ваҡыт рухына тап 

килеүсе әҫәр. Шул уҡ ваҡытта уны илебеҙҙә барған оло 

һынылыш тәьҫирендә тыуған әҫәр тип кенә ҡарау дөрөҫ булмаҫ. 

Эш шунда, беҙҙең ҡайһы бер яҙыусылар үҙ әҫәрҙәрендә, барлыҡ 

күп милләтле советәҙәбиәтендәге кеүек, тормоштағы негатив 

күренештәрҙе, производствоны, иҡтисадты алға ебәреүҙәге 

етешһеҙлектәрҙе, теләһә ниндәй юлдар менән баһалап бөткөһөҙ 

юғалтыуҙар иҫәбенә план үтәүҙәре, дан, карьера, премия 

артынан ҡыуыуҙары, йоғошло ауырыу һымаҡ таралған рухи 

ярлылыҡ, кеше күңеленә изге тойғоларҙың ҡыҫырыҡлана 

барыуы һымаҡ күренештәрҙе алдан күрә белдәләр, уларҙың 

сығанаҡ – сәбәптәрен асыҡларға, шуларға ҡаршы көрәш 

юлдарын эҙләргә ынтылдылар, ҡырҡыу социаль проблемаларҙы 
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күтәреп сыҡтылар. Ә. Хәкимовтың «Ҡош юлы», 

Н. Ғәйетбаевтың «Буран», Т. Таһировтың «Буранлы көндәр» 

әҫәрҙәре һ.б. бына шундайҙарҙан. Р. Солтангәрәевтың «Беҙ 

йәшәгән ер» романын да яҙыусының ун алты йыл буйынса 

күңелендә йөрөткән, уны борсоған, тулҡынландырған 

проблемаларҙың художестволы сиселеше, тип ҡарарға 

хаҡлыбыҙ. 

Әҫәрҙә тәрән социаль-психологик анализ төп геройҙар 

Азамат Бикбаев һәм Ғәли Басариевтың характерҙарын асыуға 

йүнәлтелгән. Сюжет ағышында тойғо-кисерештәрҙе ентекле 

һүрәтләү аша был геройҙарҙың яңынан-яңы рухи һыҙаттары 

төҫмөрләнә бара. 

Басариев ҡатмарлы, тәкәббер характерлы, үҙе етәкләгән 

нефть идаралығында үҙен тулы хужа итеп тойоусы, кешеләр, 

ҡул аҫтында эшләүселәр менән һөйләшкәндә ҡиәфәте, үҙ -үҙен 

тотошо менән «ни ҡылһам да ҡөҙрәтемдән килә» тигәнде 

белдереүсе кеше. «Тормош – спектакль, ә беҙ барыбыҙ ҙа – 

артистар» – Басариевтың яратҡан ошо әйтеме уның тәбиғәтен 

аңларға ярҙам итә. Басариев хеҙмәт баҫҡысы буйлап үрләүҙә лә 

күптән инде аныҡ, теүәл план төҙөп ҡуйған: идаралыҡ 

началнигы урынынан «Башнефть»тәге юғарыраҡ посҡа ырғыу, ә 

унан инде Мәскәүгә күсеү. Шуға ла ул яңы ғына эшләй 

башлаған бай, ҡеүәтле 100-сө скважинаны һуңғы сиккәсә 

эшләтеүҙе, мөмкин тиклем тиҙерәк, йәһәтерәк нефть һурып 

алыуҙы талап итә һәм шуның менән план үтәп, дан яулап, 

карьераһын күтәрергә, юғарыға үрләргә теләй. Уның 

психологияһында йылдар дауамында ысынбарлыҡта, ижтимағи-

рухи мөхиттә урын алған зарарлы күренештәрҙең, йәмғиәтебеҙ 

тормошондағы торғонлоҡтоң эҙемтәләре сағылыш таба. 

Басариев эстән үҙенең башҡарған эштәренең дөрөҫ түгеллеген, 

хаҡ юлдан бармауын да таный. Уның күңел төбөндә йәшеренп 

ятҡан: «Ә бит дөрөҫөн әйткәндә, һинең бында ҡайһылай 

эшләүең артыҡ береһен дә ҡыҙыҡһындырмай. Технологияны 

боҙаһыңмы, дөрөҫ эшләйһеңме, юҡмы, ул яғын һорамайҙар, тик 

әйҙә нефть бир. Басариевтың төп өмөтө Ташауыҙҙың яңы 

скважиналарында, анығыраҡ әйткәндә, 100-сөлә. Ни хәл итәһең, 

һығырға тура киләсәк. Бар булғанынса! Бикбаев әйткәнсә, был, 
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бәлки, енәйәттер ҙә, ҡасандыр, кемдәрҙер, ах харап иткән, тип 

уны әрләп тә ултырыр, ул саҡ Басариев бында булмаясаҡ. 

Әлбиттә, Басариев та намыҫһыҙҙан түгел, әгәр ҙә донъяһы тик 

ошо Бикбаев ишеләрҙән генә торһа, ул үҙе лә икенсе булыр, 

хоҙай биргән һәләте менән әллә ниҙәр эшләр ине. Ә бөгөн донъя 

икенсе, бер яңғыҙы ахмаҡ булып ултыра алмай...». Ошондай 

уйҙары был характерҙы эстән яҡтырта. Бикбаев менән эскетһеҙ, 

асыҡтан асыҡ һөйләшкән саҡта ул: «Һин белгәнде, һин 

уйлағанды Басариев белмәй ҙә, Басариев уйламай тиҙеңме? Уны 

«Башнефть» тә лә, юғарыраҡ та ла аңлайҙар, күрәләр. Бөтәһе лә 

белә, әммә эш һаман шул көйө бара. Сөнки нефть кәрәк. Бөтә 

ваҡыттағыға ҡарағанда ла, нығыраҡ кәрәк, тиҙәр. Теләһәң ни 

ҡыл, ә планды үтә. Беҙ, ғәҙәттә, үҙ-ара ундай осраҡта 

начальствоны, етәксене әрләйбеҙ. Әммә эш начальствола ғына 

түгел, ә төптә, Бикбаев, икенселә. Һин уныһын да аңлайһың. 

Төптән үҙгәртмәйенсә булмай. Бәлки, ҡасан да булһа үҙгәрер, ә 

хәҙергә шулай бара эштәр», – тип күңелендәген асып һала. Әммә 

Басариев ошо «төптән үҙгәртеүҙе» яҡынлаштырыу өсөн ни ҙә 

булһа башҡарыу түгел, ә ғәҙелһеҙлеккә ҡаршы көрәшкән, тәртип 

урынлаштырырға тырышып йөрөгән Бикбаевты юлынан алып 

ташлау яғын ҡарай. 

Романда Басариев менән Бикбаев араһындағы бәрелеш-

бәхәстәргә ҙур әһәмиәт бирелә. Эш барышында килеп тыуһа ла, 

был конфликт тик производство характерында ғына түгел. Ул 

бөгөнгө көндөң юғары әхлаҡлылык өсөн көрәш, тыуған ер 

байлығына һаҡсыл ҡараш тыуҙырыу, тәбиғәтте, әйләнә-тирә 

мөхитте һаҡлау кеүек актуаль проблемаларына ла, үҙгәртеп 

ҡороу осоро мәсьәләләренә ҡағыла. Тәү ҡарашҡа тик технологик 

проблемаға – 100-сө скважинаның эш режимын билдәләүгә 

ҡарата булған төрлө ҡаршылыҡлы ҡараштарҙа күп 

персонаждарҙың әхлаҡи йөҙө, йәшәү позициялары, принциптары 

асыла. 

Бикбаевты, тәү сиратта, үҙҙәре башҡарған эштең әхләҡи 

яғы, бөтәбеҙ ҙә йәшәгән тыуған ер алдындағы оло бурыс 

тойғоһо, шул ерҙең байлығын алыуҙы ышанып тапшырған ил 

алдындаҡы яуаплылыҡ борсой, һуңғы сигенәсә эшләтеүҙең 

скважина өсөн һәләкәт булыуын, бай нефть яҡтылығын бер нисә 



105 

 

йылда юҡҡа сығарыу урынына, уның киләсәге хаҡында 

ҡайғыртырға тейеш икәнлектәрен инженерҙарға, Басариевҡа 

иҫбатларға тырыша. Быраулауҙың технологик, геологи 

нормаларын һаҡлап эшләү. 100-сө скважинаны нормаль 

режимда эшләтеү өсөн көрәш ғәҙеллек, әхлаҡлылыҡ, 

социалистик хеҙмәт нормаларының тантана итеүе өсөн көрәш. 

Беҙҙең йәмғиәтебеҙ өсөн зарарлы моралдә – «башҡалар ҙа шулай 

эшләй, шуға мин дә шулай ҡыланам» тигән принципты 

тамырынан йолҡоп ташлау өсөн көрәш характерын ала. Ошо 

киҫкен конфликт фонында геройҙарҙың рухи донъяһы бар 

ҡатмарлығында кәүҙәләнә. 

Романда персонаждарҙың күңел төпкөлдәренә үтеп инеү 

юлдары күп төрлө. Диалогик форма менән бер рәттән эске 

монолог мөмкинлектәре киң ҡулланыла, нескә буяу-төҫмөрҙәр, 

штрихтар менән байығыусы психологизмдың пластик саралары 

эске йәшәйеше адекват сағылдырыуға хеҙмәт итә. 

Психоанализдың һәр бер сараһын айырым анализлау мөмкин 

түгел, сөнки тик психологик процестарҙы асырға хеҙмәт итеүсе 

художество саралары һәм алымдарының комплексын 

тикшергәндә генә, уратып алған шарттарҙы, ситуацияны, 

персонаждарҙың кәйефен һ.б. һүрәтләүҙәге үҙенсәлектәрҙе иҫкә 

алғанда ғына яҙыусының психологик хикәйәләү манераһын, 

художество оҫталығын күрергә мөмкин. 

Бикбаевтың эмоциональ торошон, уның күңел 

донъяһындағы үҙгәрештәрҙе байҡау автор иғтибарының 

үҙәгендә тора. Геройҙың эске торошон асыуҙа монологик 

формаға айырыуса әһәмиәт бирелә. Хикәйәләү өсөнсө заттан 

барһа ла, мөһимерәк булған моменттар герой күреүе, уның үҙ 

күңеленән үткәреүе, баһаланма биреүе аша һүрәтләнә. Йәғни, 

ысынбарлыҡ кеше күңеле позициянан сығып яҡтыртыла. Был 

хәл–ваҡиғаларҙы эмоциональ-экспрессив һүрәтләүҙе көсәйтә. 

Ситләтелгән телмәр формаһындағы эске монологтар автор 

хикәйәләүе менән органик берләшкән тип әйтерлек, бер 

форманан икенсе формаға күсеүҙе һиҙелер-һиҙелмәҫ лексик-

стилистик үҙгәрештәрҙән генә күрергә мөмкин. 

Диалогтар психологик көсөргәнешлек, эске тормоштоң 

динамикаһын сағылдырыуы менән айырылып тора. Яҙыусы 
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йыйнаҡ, йәки күп мәғәнә һыйҙырышлы, йөкмәткеле телмәр 

формалары аша персонаждарҙың уй-тойғо хәрәкәтен бирергә 

тырыша. Һөйләүсенең психологик торошон тулыраҡ, һәр яҡлы 

һүрәтләү өсөн шул моментта уны уратып алған шарттар 

тураһында, ситуация үҙенсәлектәре, персонаждарҙың 

/тыңлаусыларҙың/ һөйләүсегә, әңгәмәгә мөнәсәбәте хаҡында 

автор белешмәләре индерелә. Интонацияларға, әйтелгән 

һүҙҙәргә үҙенсәлекле ҡараш белдерелә, психоанализдың портрет 

һүрәтләнеше, мимика, ым-ишара-хәрәкәттәрҙе теркәү, сағыу 

психологик деталдәр кеүек саралары ҡулланыла. Бөтә был 

тулыландырыу саралары, һүрәтләүҙең сәхнәләштерелеүе һәм 

телмәр драматизацияһының берләшмәһе геройҙың күңел 

донъяһын сағыу яҡтыртырға ярҙам итә. Бикбаевтың Басариев 

менән осрашыу күренеше, уларҙың романда һуңғы бәрелешен 

күрһәтеүсе мәл дә шундайҙарҙан. 

Был өҙөктән күренеүенсә, тойғолар ағышының бер-нисә 

ҡатламы барлыҡҡа килә: психологик торош туранан-тура 

геройҙың телмәрендә, күңел хәрәкәтен авторҙың дөйөм рәүештә 

атап барыуында, һөйләүселәрҙең реакцияларын даими күҙ 

уңында тотоуҙа, сағыу хәрәкәт-ишараларҙы, интонациялағы, 

ҡәҙимге мимикалағы, үҙгәрештәрҙе фиксациялауҙа, 

әйтелгәндәрҙең мәғәнәһен сисеүҙә бирелә. Психиканы туранан-

тура анализлау, ҡатмарлы ситләтеләгн психологик һүрәтләү 

менән берләшеп, кисерештәрҙең байлығын, хәрәкәтен 

төҫмөрләндереүсе гамманы барлыҡҡа килтерә. Йыш ҡына 

яҙыусы ентекле күңел анализы урынына бер нисә һыҙат, сағыу 

деталь ҡуллана. Шундай сағыштырыу: «Бикбаев идаралыҡ 

началнигы менән айҡашырға уйлай икән, үҙе ҡараһын, әле 

Мусинға үҙен ике арыҫлан толошҡанда ағас башынан ҡарап 

ултырған маймыл кеүегерәк тотоу яҡшы» – был инженерҙың 

ҡурҡаҡ күңелен, принципһыҙлығын аса. 

Романда геройҙарҙың күңел торошо уратып алған мөхитте, 

тәбиғәт күренештәрен улар күреүе, күңеленән үткәреүе аша ла 

тасуирлана. Геройҙарҙың кәйефенә, кисерештәренә ҡарап тирә-

яҡ күренештәр йә яҡты, сағыу төҫтәргә буяп һүрәтләнә, йәиһә 

объектив төҫ-буяуҙарын юғалтып, ҡараңғы, күңелһеҙ 

төҫмөрҙәргә инә. Мәҫәлән, Бикбаев эштән ҡыуылғас, күңел 
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төшөнкөлөгөнә бирелгән саҡта, уны уратып алған донъя бына 

нисек һүрәтләнә: «Ҡапыл ғына шау-гөр килеп, һис кенә лә ваҡыт 

еткерә алмай интеккән донъя буш. Ҡайһылайтырға, ни ҡылырға 

икәнлеген Азамат үҙе лә белмәй. Торҙо-торҙо ла тәмәке 

тоҡандырҙы, идаралыҡ бинаһына төкәлде. Уныһы ла сәйер, 

ошоғаса үҙе бер донъя, тыуған йорт кеүегерәк күренеп торған 

йорт ят, матурлыҡ өсөн быҙыртмаҡлап һалынған штукатураһы 

әллә ниндәй ҡотһоҙ, һалҡын».  

Шулай итеп, романда геройҙарҙың күңел донъяһын 

анализлау тормоштағы социаль үҙгәрештәрҙе анализлау менән 

тығыҙ бәйләнә. Яҙыусының «Йылы ямғыр», «Умырзая», «Тау» 

повестарында пунктир рәүешендә билдәләнгән проблемалар был 

әҫәрҙә бөтә ҡырҡыулығында күтәреләләр. Ҡатмарлы, 

көсөргәнешле–ҡаршылыҡлы йәшәйештә реаль хәрәкәттә, төрлө 

буяу–төҫмөрҙәрҙә сағылдырыу, күңел кисерештәрен күрһәтеүск 

айырым деталдәрҙе генә ҡулланыу һәм ҡатмарлы психологик 

процестың һөҙөмтәләрен атап китеү урынына, психоанализдың 

күп төрлө сараларын, күңел диалектикаһын бөтә реаль 

байлығында сағылдырыуға буйһондора алыу, интим тойғоларҙы 

ижтимағи тойғолар менән бер бөтөн итеп күреү 

Р. Солтангәрәевтың художество оҫталығы артыуын күрһәтә. 
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108 

 

хикәйәһе әҙәбиәт белгестәре тарафынан юғары баһаланды, киң 

ҡатлам уҡыусыларҙың һөйөүен яуланы, авторға танылыу 

килтерҙе. Шул уҡ «Атай икмәге» исемендәге хикәйәләр 

йыйынтығы (1993) өсөн Фәрзәнә Фәтих ҡыҙы Аҡбулатова 

Шәйхзада Бабич исемендәге Башҡортостан республикаһының 

йәштәр премияһына лайыҡ булды.  

Фәрзәнә Аҡбулатова артабанғы йылдарҙа жанр-стиль 

өлкәһендә интенсив эҙләнеүҙәр алып барҙы, фантастик повесть-

ҡиссалары, хикәйәләре тупланған «Зәңгәр ҡаялар» (1997) тигән 

икенсе йыйынтығы әҙибәнең өр-яңы юҫыҡтағы ижади 

эшмәкәрлеген асып ебәрҙе, уны эксперименталь әҙәбиәттең 

сағыу бер вәкиле итеп танытты, оригиналь, бер кемгә лә 

оҡшамаған ҡәләм эйәһе икәнлеген дәлилләне.  

Фәрзәнә Аҡбулатованың «Һомайғош юлы», «Остаз менән 

Нәркәс йәки фанилыҡтағы хыял», «Таш ҡәлғә» исемле реализм 

ҡатыш фантастик хикәйәләре символикаға, шартлылыҡҡа, ҙур 

ижтимағи яңғырашҡа эйә фәлсәфәүи кинәйәгә ҡоролғандар. 

«Һомайғош юлы» хикәйәһендә төш менән өн, ысынбарлыҡ 

менән хыял, ҡәҙимге ер тормошо менән мөғжизәләр тулы әкиәт 

донъяһы аралаштырып һүрәтләнә, хикәйә, хикәйәт, әкиәт 

жанрҙары ҡатнашмаһы, ҡырыҫ реализм, юғары романтизм 

синтезы урын ала. Хикәйәнең геройҙары ла – ғәҙәти ер кешеләре 

һәм әкиәт геройҙары.  

Төйөнләнештә Арыҫланғәли исемле малай янына аҡҡош 

йөҙөп килә лә, донъяға тағы ла Урал батыр кеүек батыр 

тыуасағын хәбәр итә. Йыр, ҡобайыр, риүәйәттәрҙе яттан белгән, 

күп китаптар аҡтарған малай был ҡоштоң Һомайғош икәнен 

таный. Ерҙә үҙ балаларын етем иткәндәр, эскелек һаҙлығына 

батҡандар, үҙ файҙаһына изге ҡоштар йәнен ҡыйырға әҙер 

торған яуыздар бар саҡта кешелек, тереклек өсөн үҙен ҡорбан 

итеүсе Урал батыр кеүектәргә әлегә урын юҡ, уларҙың фиҙаҡәр 

көрәше уңышһыҙлыҡ менән осланасаҡ, батырҙың эшен күтәреп 

алыусылар, дауам итеүселәр булмаясаҡ тигән фекер тел төбө 

менән еткерелә. Бысраҡҡа батҡан ер йөҙөндә изгелектәр ҡылыу 

әлегә иртәрәк тигән идея алға һөрөлә. Тәү ҡарашҡа, балаларға 

тәғәйенләнгән һымаҡ тойолһа ла, бөгөнгө ысынбарлыҡҡа 

образлы кинәйә рәүешендә ижад ителгән был әҫәрҙә актуаль 
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заман проблемалары, мөһим ижтимағи-рухи мәсьәләләр 

күтәрелә. 

«Остаз менән Нәркәс йәки фанилыҡтағы хыял» хикәйәһендә 

лә әҙибә халыҡтың ауыҙ-тел ижадындағы образдарҙы, һүрәтләү 

сараларын киң ҡуллана, әммә уларға үҙ маҡсатына ярашлы, яңы 

йөкмәтке, яңы функция һала. Реализм һәм фантастика, проза һәм 

поэзия, бөгөнгө ысынбарлыҡ һәм фольклор ысынбарлығы 

аралашып килә. 

Нәркәс – һыу ҡыҙымы, ер кешеһеме – был мөһим түгел. 

Мөһиме – Остаздың үҙ идеалына хыянаты, рухи түбәнлеккә 

төшөүе. Уның ғәйепһеҙ ауылдаштарына нахаҡ бәлә ябыуҙа, 

хөкөмгә оҙатыуҙа ҡатнашыуы Нәркәсте тетрәндерә. Иманын 

һатҡан, ғәҙеллеккә хыянат иткән Остаздың ғазаптарын, эске 

яңғыҙлығын һүрәтләүҙе автор төп маҡсат итеп ҡуя. 

Дөйөмләштерелгән образдар яҙмышында 1937 йылғы 

репрессияларҙың бер ғәйепһеҙ кешеләрҙе ҡоротҡослоҡта 

фашлауы, «халыҡ дошманы» яһаған йылдарҙың шәхес 

психикаһына емергес тәьҫир яһауы асып һалына. Әммә яҙыусы 

Нәркәсте хыял ҡыҙы йәки ҡәҙимге ер ҡыҙына бүлмәгән һымаҡ, 

ваҡытты ла үткәнгә һәм бөгөнгөгә, донъяны ла ысынға һәм 

уйҙырмаға бүлмәй. Сирле күңелдең һауыға алыу-алмауы, 

Остаздың ҡабаттан рухи бай шәхес, таҙа намыҫлы кеше була 

алыу-алмауы – әҙибәне иң борсоғаны. 

Фәрзәнә Аҡбулатованың «Таш ҡәлғә» әҫәрендә 

тасуирланған мөхит, дәүер ысынбарлыҡ менән хыял, уйҙырма 

ҡатнашмаһынан тыуған, кинәйәгә, киңәйтелгән символикаға 

ҡоролған. Боронғо ҡәлғә тормошо, ундағы ҡан-

ҡәрҙәштәребеҙҙең көнитмеше бөгөнгөбөҙ менән сағыштырыла, 

бөгөнгө булмышыбыҙҙы, йәшәйешебеҙҙе, кешелек донъяһында 

тотҡан урыныбыҙҙы нығыраҡ танырға, аңларға булыша, ситтән 

тороп баһа бирергә мәжбүр итә. Хикәйәнең төп геройы дәүерҙән 

дәүергә күсеп йөрөй, бөгөнгөнән үткәнгә үтә, киләсәккә баға. 

Шул рәүешле дәүерҙәр алмашыныуы, фанилыҡтан баҡыйльгкҡа 

күсеү, хыял менән ысынбарлыҡтың аралашыуы был әҫәр 

сиктәрендә бер ҡаршылыҡһыҙ, еңел башҡарыла. 

Туған халҡының оло фажиғәһен асып һалған хикәйәлә 

авторҙың үҙ баһаһы, ҡарашы ла сағыла, ул әсе сарказм менән 
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һуғарыла. Автор милләте позицияһынан сығып фекер йөрөтә, 

донъяға үҙ халҡы күҙлегенән тәнҡит менән баға. Таш ҡәлғә – 

тәрән фәлсәфәүи мәғәнәгә дәғүә итеүсе символик образ. Ул -ҙур 

юғалтыуҙар кисергәндән һуң, донъянан айырылып, үҙ эсенә 

бикләнгән, хәҙер килеп эстән тарҡалған ил. 

Был ҡәлғәлә өҙлөкһөҙ мәжлес бар: мөгөҙ тулы шараптар, 

өҫтәл тулы сусҡа боттары (милли аҙыҡҡа урын юҡ!). Ҡәлғә бер 

туҡтауһыҙ өйөр-өйөр, көтөү-көтөү ҡунаҡтар ҡабул итә, һәр 

береһенә түренән урын бирә, ер бүлә, ҡәҙер-хөрмәт күрһәтә, 

тышҡы дошмандарҙан йәшерә. Тора-бара был өйҙәш ҡунаҡтар, 

үрсеп китеп, ҡәлғәнең хужаһына әйләнә, үҙҙәрен төп халыҡ итеп 

атай башлай. Ә хужалар иһә ҡунаҡтарҙың иманын ҡабул итә. 

Ашай-эсә, күңел аса, ә хәтерен тәрән йоҡоға талдыра. Сөнки 

хәтер йоҡламаһа, күңелгә тынғылыҡ бирмәй, даулаша башлай. 

Ҡәлғә эсендә ысын хужалар өсөн үкенесле хаталар ҡылына, 

уларҙы аяныслы тәҡдир көтә. Кәңәштәр берлеге тип аталған 

табындың килгән, хужа булып алған, «төп» халыҡҡа 

әйләнгәндәрҙең хәйлә тоҙағы икәнлеге, дошмандарҙан ҡотолоу, 

үҙ милләтен, бойондороҡһоҙлоғон һаҡлап ҡалыу урыны булған 

таш ҡәлғәнең күптән инде ҡәбергә әйләнгәнлеге бер көн килеп 

асыла. 

Хәҡиҡәт бик әсе, ә ни ҡылырға, үҙ ҡулдары, үҙ ихтыярҙары 

менән ҡылған үкендергес, һәләкәтле хаталарҙы нисек төҙәтергә? 

Кульминация нөктәһе – бына шул трагизм менән һуғарылған 

һорауҙарҙа. «Рух үлемһеҙ, рухты ҡотҡарығыҙ!» тигән һөрән 

яңғырай. Хикәйәлә рух йәшәгәндә халыҡты юҡҡа сығарыу 

мөмкин түгел, ундай көс тотош ер йөҙөндә юҡ, рух булғанда, 

милләт алдағы цивилизацияларҙа ла йәшәйәсәк тигән идея 

раҫлана. Рухы үлмәһә, башҡорт халҡы ла, үҙ-үҙен яндырып, 

көлөнән ҡабат яралған әкиәт ҡошо Феникстай, яңынан терелер, 

тип өмөтләнә автор. 

Күренеүенсә, хикәйәләге хыялға, уйҙырмаға барып 

тоташҡан тарихты бәйән итеү ғәжәйеп рәүештә халыҡтың 

бөгөнгө реаль ысынбарлыҡтағы хәлен сағылдыра, үҙ илендә 

ҡунаҡтарҙы хужа итеп, үҙ йыры урынына сит-ят көй-моңдар 

һуҙыусыға әйләнеүен, башҡа халыҡтар тарафынан йотолоп, 

ассимиляцияға бирелеүен асып һала. Символикаға ҡоролған, 
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хыял донъяһында тыуҙырылған тексҡа һалынған кинәйә, тәрән 

фәлсәфә уны бөгөнгө көн ҡаҙағына һуғыусы, замандың үткер 

проблемеларын күтәреүсе, актуаль яңғырашлы әҫәр итә. 

Фәрзәнә Аҡбулатова «Тәгәрмәсҡала йәки «ер кендеге», 

«Ҡорбанлыҡ, йәки ябай ғына алыш-биреш» исемле мистик 

ҡиссаларында изгелек менән яуызлыҡтың мәңгелек көрәшен 

шартлы, фантастик һәм реалистик алымдарға таянып һүрәтләй. 

Тәүге әҫәрҙең конфликтын яуызлыҡ, золом эйәһе, ваҡыт 

ҡуласаһын үҙенә буйһондорорға ынтылған, ер йөҙөндә яман 

көстәр хакимлыҡ итергә тейеш тип тәҡрарлаған Ҡара көстө 

символлаштырыусы Сенатор менән изгелек хаҡын яҡлаусы ябай 

башҡорт егете Фәтҡулла араһындағы көрәш тәшкил итә.  

Икенсе әҫәрҙә Ҡара көстө символлаштырыусы Ғазази 

(Ш. Бабичтың Ғазазилы шунда уҡ иҫкә төшә) ябай бер студент 

Артур менән килешеү төҙөй: алтын-көмөш, мул тормош, дан-

шөһрәт барәбәренә егет үҙенең һөйгәне, гүзәллек алиһәһе 

Нурияны ҡорбан итергә тейеш булып сыға. Аңы асылып киткән 

мәлдәрҙә Артур ҡара көскә ҡаршылыҡ күрһәтергә маташып 

ҡараһа ла, Нурияны юғалтырға теләмәһә лә - эш уҙған, алыш-

бирештә уның намыҫы һатылған, бер ниҙе лә ҡайтарып алып 

булмай. Мистик, фантастик алым аша әҙибә рәхәт, мул тормош 

хаҡына намыҫын, иманын һатҡан, әхлаҡһыҙ бөгөнгө көн 

«эшҡыуарҙарын», эшмәкәрҙәрен кинәйәле фашлай. 

Үҙ-үҙеңә анализ яһау алымын яҙыусыларҙың интенсив 

ҡулланыуы, әйләнә–тирә мөхиттең тәьҫирен рефлексив ҡабул 

итеүсе герой образын үҙәккә ҡуйыу, тормошта урын алған реаль 

тарихи ваҡиғаларҙың объектив сағылышын хикәйәләүҙән 

уларҙың кеше күңеленә яһаған тәьҫиренә, геройҙың уларҙы 

нисек итеп шәхси ҡабуллауына, баһалауына, субъективлыҡҡа 

акцент яһалыуы бөгөнгө башҡорт прозаһында экзистенциализм 

ағымы, шулай уҡ модернизм йүнәлеше урын алыуы хаҡында һүҙ 

алып барырға нигеҙ бирә. Был фекер Фәрзәнә Аҡбулатова ижады 

миҫалында ла раҫлана.  

Ф. Аҡбулатова “Мин тынлыҡты тыңланым” повесында, 

ваҡиғалар сылбырын хикәйәләүҙән бигерәк, героиняһы 

күңелендә барған психологик процестарҙы, тойғоларҙың үҫеш–

үҙгәрешен, рухи һынылыштарҙы, киҫкен боролоштарҙы, эске 
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драматизмды, әйләнә-тирә тормошто шәхестең рефлексив 

ҡабуллауын бар тулылығында сағылдырыуҙы маҡсат иткән. 

Сюжетты нәҡ ошо эске рухи-әхлаҡи тормош ағышы хәрәкәткә 

килтерә лә инде. Күңел конфликты, повесть героиняһы 

Камиланың үҙ-үҙе менән көрәше, тормошҡа ҡарашындағы 

элекке бер ҡатлы уйҙарҙан айырылыуы, айыҡ, төплө фекер 

йөрөтөргә өйрәнеүгә килеүе, кешеләр араһындағы 

мөнәсәбәттәрҙәге ихласлыҡ, эскерһеҙлек менән бергә мәкер, 

яуызлыҡ та йәнәш тороуын төшөнөүе, шуларҙы айырырға 

өйрәнеүе, йәғни героиняның шәхес булараҡ өлгөрөүе өсөн 

барған эске көрәш – яҙыусының һәр даим иғтибар үҙәгендә тора. 

Сиселештә героиня йәшлек романтикаһына ғына бирелгән 

елбәҙәк ҡыҙ түгел инде, һикәлтәле тормош юлынан аҙашмай 

атларлыҡ, буш вәғәҙәләр менән ысын эш–ҡылыҡтар араһындағы 

айырманы баһалай, үҙ ҡулдары менән фиҙаҡәр төҙөгән 

бәхетенең ҡәҙерен белерҙәй, яратҡан эшенән йәм-тәм табып 

йәшәрҙәй сыныҡҡан, рухи эволюция кисергән кеше булып 

кәүҙәләнә. 

Фәрзәнә Аҡбулатованың «Әлморонда бал тәме» тигән ярым 

реалистик, романтик, ярым мажаралы, детектив повесында 

ваҡиғаларҙың серлелек, кинәйәлек менән сорналыуы, йәшерен 

тарих тағатыласағы, шартлылыҡ экспозиция өлөшөндә үк 

билдәләнә. Капиталистик илдә ниндәйҙер ханымдың Рәсихте 

белеүе, төпкөлдә ятҡан башҡорт ауылын, ниндәйҙер 

мөғәллимәне телгә алыуы, Латиповтың был һүҙҙәрҙән тертләүе, 

ҡырҡа баш тартыуы, ҡатып ҡалыуы – былар барыһы ла әлегә 

аңлашылмаған сер төйөнө ятыуына ишаралай. 

Граждандар һуғышы ҡырҙарында большевистик идеялар 

ҡаҙанында ҡайнаған, Совет власын урындарҙа нығытыу өсөн 

Ырыҫбайға килеп төшкән Шайморат менән большевичка, 

пулеметчица Таня Рәсүл старшинаның йортона урынлаша. Улар 

өйгә ингәндә күҙҙәренә салынған йөҙө күренмәгән бөкөрө 

ҡарсьгктың үҙ-үҙен тотошо, шәл аҫтында ҡыҫып бысаҡ тотоуы 

сәйер, серле тойола. Ә уның тапҡыр, әсе, мыҫҡыллы 

яуаптарынан кем булыуы, ҡыҙылдарға мөнәсәбәте асыҡ күренә.  

Шайморат, Совет власының дошмандарынан аяуһыҙ 

ҡырырға әҙер ҡаты бәғерле һәм ҡаты ҡуллы кеше, 18-се 
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йылдарҙа Ырыҫбай ауылынын, «милләтселәр ояһы» булыуын, 

Рәсүл старшина, уның туғандары, яҡындарының милли 

хәрәкәттә актив ҡатнашыуҙарын белеп, халыҡта улар 

тоҡандырып ҡалдырған зарарлы рухты һүндерергә, контраларҙы 

юҡ итергә әҙерләнә. Шул контраларҙың береһе – Рәсүл 

старшинаның ҡыҙы Фәйрүзә.  

Әммә ваҡиғалар ағышында уларҙың бер ниндәй ҙә дошман 

булмауы, ә Фәйрүзәнең ҡот осҡос ҡайғы-бәләләргә дусар 

ителгән, михнәт сиккән халыҡ хәлен еңеләйтергә тырышыуы 

асыла. Контраларҙы ҡыйратыр, революция ҡаҙаныштарын 

нығытыр, иҫкелекте емерер өсөн Ырыҫбайға килгән, 

большевистик идеяларҙы алға һөрөүсе иң баш кеше Шайморат, 

Фәйрүзәнең башҡорттарҙың донъялағы иң аҡыллы, иң 

уҡымышлы, ҡол түгел, ә сәләмәт рухлы, бөйөк башҡорттар 

булыуын теләп, шул маҡсатын тормошҡа ашырыу өсөн фиҙаҡәр 

хеҙмәт итеүен күреп, аптырап ҡала. Уның бер ниндәй ҙә синфи 

дошман, ҡоротҡос булмауын, ә абруйы ҙур, халыҡ бик хөрмәт 

иткән мөғәллимә икәнлеген күрә. 

«Иҫке шәл бөркәнгән бөкрө ҡарсыҡ» булып күренгән 

Фәйрүзәнең, ярлы активист Сәғит әйткәнсә, һыу һөлөгө кеүек 

һылыу, йөҙө фәрештәнекеләй булыуын күреп Шайморат хайран 

ҡала. Фәйрүзәнең ауыр яралы ҡыҙылармеец Әҙһәмде дауалап, 

аяҡҡа баҫтырыуы, халыҡҡа күрһәткән ярҙамдары, «ирекле 

мөхәббәт»те пропагандалаусы әхлаҡһыҙ, аҙғын Таняның 

ҡыланыштары янында мөғәллимәнең саф намыҫы, башҡорт 

милли хәрәкәте ағзаларының халыҡ мәнфәғәттәрен алға ҡуйып 

көрәшеүҙәрен ҡыйыу ярып әйтеүе, ире Ҡасимдың 

ҡаһармандарса көрәше, фажиғәле яҙмышы хаҡындағы 

фекерҙәре, ҡыҙылдарҙың Семеновский полкының вәхшилеген 

ҡурҡмай фашлауы ҡаҡшамаҫ большевикты, коммунистик 

идеалдарға йәне-тәне менән бирелгән Шайморатты тәүҙә 

шаңҡыта, аҙаҡ тәрән уйландыра, ысынбарлыҡҡа икенсе 

күҙлектән дә ҡарарға мәжбүр итә. 

Бынан һуң дуҫы, кантревком рәйесе урынбаҫары Илнур 

Алпарскийҙың бойороҡтарын, талаптарын үтәүҙе инде 

Шайморат дөрөҫ, кәрәкле тип һанамай. Аҡылы менән 
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Фәйрүзәнең синфи дошман булыуын ни тиклем генә танырға, 

уға ҡаршы көрәшергә тырышһа ла, киреһе килеп сыға.  

Яҙыусы Шайморат күңелен елкендергән ҡыҙҙың тыныс, 

бәрхәт тауышын, аҡыллы ҡараштарын, һылыу йөҙөн, 

әңгәмәләрҙә айыҡ, дәлилле фекер йөрөтөүен ҡат-ҡат телгә 

ала,буш минуттарында егеттең Фәйрүзәне уйлауын, ундағы рухи 

һынылышты һүрәтләй. 

Бер аҙҙан Шайморат күңелендә Фәйрүзәгә ҡарата ҡайнар 

һөйөү тоҡана. Фәйрүзә лә уны тәүҙә Ҡасимға оҡшағаны өсөн үҙ 

итә. Башҡорт халҡы хоҡуҡтарын яҡлап аҡтарға ла, ҡыҙылдарға 

ла ҡаршы һуғышҡан Ҡасимындағы тәүәкәллек, ҡыйыулыҡ, үҙ-

үҙенә ышанғанльгк һымаҡ характер сифаттары, йөҙ-һынында 

көс-ғәйрәт бөркөлөп тороуы өсөн ярата ул егетте.  

Тәүҙә Шайморат менән Таняның «тотҡан ерҙән 

һындырыуҙары», ҡаты ҡыланыуҙары халыҡты өркөтһә, һуңынан 

хәлдәрҙең айышына төшөнә барыусы, сәйәси ҡарашында ҡырҡа 

үҙгәрештәр кисергән, милли үҙаңы уянған Шаймораттың 

кешеләрҙең ауыр тормошон мөмкин тиклем еңеләйтергә 

тырышыуы уларҙың да мөнәсәбәтен үҙгәртә. 

Фәйрүзә менән Шаймораттың никахлашыуын ауылдаштар 

шатланып, хуплап ҡаршы ала. Яҙыусы был мөхәббәттең синфи 

көрәш барған ҡыҙыу атмосферала тоҡаныуын, уның фажиғә 

менән осланырын иҫкәртә. Сюжет һыҙығында хәрәкәт итмәһә лә, 

Фәйрүзәнең тәүге ире Ҡасим, уның тәүге никах төнөндә 

саҡырып сығарылыуы һәм зым-зыя юғалыуы – мажаралы ваҡиға 

ҡат-ҡат телгә алына тора. Шулай уҡ, ялҡынлы большевиктың 

буржуаз элемент, синфи дошманға булған мөхәббәтенә ҡарата 

кантревком ағзаларының ҡарашы, дөрөҫөрәге, Илнур 

Алпарскийҙың мәкерлеге трагик сиселешкә алып килере көтөлә. 

Фәрзәнә Аҡбулатова революция юлында йөрөүселәрҙең 

төрлө асылын күрһәтә. Шайморат ысын-ысынлап большевистик 

идеалдарға тоғро коммунист, ғәҙел, тигеҙ тормош 

төҙөйәсәктәренә эскерһеҙ инанған, шуға ынтылған кеше. Таня 

революция бишеге булған Петербургтан килеүе, пролетариат 

вәкиле булыуы менән маҡтаныусы, «үҙебеҙ яһаған революция, 

ни теләһәк, шуны эшләйбеҙ» тип үҙен сикләнмәгән хоҡуҡлы, 
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башҡаларҙы эксплуатацияларға әҙер тороусы, хакимлыҡ итергә 

яратыусы аҙғын, әхлаҡһыҙ ҡатын булараҡ күҙ алдына баҫа. 

Әҙибә айырыуса Илнур Алпарскийҙың яуыз, мәкерле, ике 

йөҙлө булмышын фашлауға иғтибарын йүнәлтә. Нәҡ ул ҡорған 

яуыз хәйлә буйынса мажаралы рәүештә юғалған Ҡасимдың да, 

Шаймораттың да үлтерелеүе асыҡлана. 

Алпарскийҙың хәтирәләре аша уның бала саҡтан уҡ ике 

йөҙлө яуыз асылы фашлана. Революция мәлендә ул үҙ 

амбицияларын ҡәнәғәтләндереү өсөн, үс һаҡлаған кешеләренең 

барыһын да ҡырыу өсөн сикһеҙ мөмкинлектәр ала. Уның 

аяуһыҙлығын революцион пролетариаттың «синфи аң» тип 

юғары хуплауы ҡеүәтләй генә, күңелендә тыуған шик-

шөһбәләрҙе һүндерә. Атаһының бәддоғаһы ла уны ҡурҡытмай. 

Урыҫ иптәштәренә тоғролоҡ һаҡлап, башҡорттарға ҡаршы ҡаты 

аяуһыҙлыҡ күрһәткән Алпарский үҙен иң ысын, иң ышаныслы 

революционер итеп танытырға ирешә, карьера буйлап өҫкә 

үрләй.  

Һис тә революцион идеяларға бирелгәне, уларҙы 

пропагандалағаны өсөн түгел, ә башҡаларҙы арттан эйәртеү, 

буйһондороу өсөн Алпарский ялҡынлы лозунгыларҙы тырышып 

ятлап, оҫта ораторға әйләнә. Һүҙҙә ҡыҙыл көрәшсе, 

революционер, эстән яуыз, мәкерле карьерист, аҙғын күңелле 

бәндә булған Алпарский, үҙен үлемдән ҡотҡарған Шайморатты 

үлтереп, сәйәси капитал да тупламаҡсы, һылыу Фәйрүзәне 

ҡулына төшөрөп, аҙғын теләктәрен дә ҡандырмаҡсы булла. 

«Ҡош аулау» тип выжданһыҙ циниктарса атаған 

операцияһы үҙе планлаштырғанса уҡ шыма барып сыҡмаһа ла, 

Алпарский уны аҙағына тиклем еренә еткереп ҡуя: үҙе үлтерткән 

Шайморатты ерләүгә килеп, уның милләтселәр, синфи 

дошмандар ҡулынан ҡорбан булыуы хаҡында телмәр тота, 

халыҡтан «Бөтһөн милләтселәр!» тип ҡысҡырта.  

Кульминацияла Рәсихтең бейеүе һүрәтләнә. Тәүҙә ҡурҡыу, 

йән һаҡлау хисе оялаған, «яңылыш берәй нәмә ысҡындырырһың 

да следующий званиенан тороп ҡалырһың» тип ҡалтыраған 

Рәсихтең меҫкен тойғоларын быуаттарҙан килгән башҡорттоң 

көрәш рухы, мөғәллимә Фәйрүзә һеңдергән рухи азатлыҡ, рух 

сәләмәтлеге, ғорурлыҡ хисе еңә: ҡыйғыр бөркөт тә, утлы дауыл 
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да, мәңге юйылмаҫ яугир ҙа булып һынлана ул үҙенең бейеүендә, 

туй көнөндә Шайморат ағаһы бейегән бейеүҙе башҡарғанында. 

Сиселеш, ваҡиғалар үҫеше һымаҡ уҡ, драматик, хатта 

трагик. Намыҫы үлмәгән, күңел гөлө ҡоромаған Рәсих 

Латиповҡа Алпарскийҙар төҙөгән йәмғиәттә урын юҡ. 

Ғәҙелһеҙлек хөкөм һөргән, ҡорбандар өҫтөндә төҙөлгән был 

йәмғиәттә барыһы ла, шул иҫәптән сәнғәт тә, улар 

идеологияһына буйһона. Рәсих тә, һәләк булған Ҡасим, 

Шайморат кеүек үк, үҙ халҡын бүтәндәргә ҡарағанда нығыраҡ 

яратҡаны, уның бәхете хаҡына күберәк көрәшкәне өсөн тыуған 

ерен ҡалдырып китергә тейеш булған Фәйрүзә һымаҡ уҡ,ҡорбан 

була: егерме биш йыл ғүмере яратҡан һөнәренән айырылып, 

эшһеҙ ҡалып, ғаиләһеҙ тилмереп заяға үтә. Әммә сирек быуаттан 

һуң булһа ла, ул Ырыҫбайға килә, зыяратта үҫкән, ҡара 

сәскәләре ҡояш нурында ҡып-ҡыҙыл төҫкә ингән еҫле әлморонға 

Фәйрүзә апаһының сәләмен ҡундыра, Шаймораттың тоҡомо 

ҡоромауын еткерә.  

Шулай итеп, урыны менән ҡырыҫ реалистик стилдә, урыны 

менән юғары рухлы романтик стилдә һүрәтләнгән мажаралы, 

детектив сюжет һыҙығында Башҡортостанда барған ҡатмарлы 

ижтимағи күренештәр, тарихи ваҡиғалар, киҫкен боролоштар, 

ғибрәтле яҙмыштар сағылыш таба. 
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Ноғман Мусиндың әҫәрҙәрендә заман проблемалары 

сағылышы 

 

Хәҙерге башҡорт прозаһының күренекле вәкиле, эпик 

йөкмәткеле романдарҙың, үткер проблемалы повестарҙың, күп 

һанлы хикәйә һәм очерктарҙың авторы Ноғман Мусин, нигеҙҙә, 

заман темаһын яҙа, замандаш образын тыуҙырыу өҫтөндә эшләй. 

Уның әҫәрҙәрен хронологик тәртиптә күҙҙән үткәрһәң, 

тормоштоң һуңғы ҡырҡ-илле йылдағы ынтылышлы үҫеше күҙ 

алдына баҫа. Ошоға ҡарап Ноғман Мусин яҙған әҫәрҙәрҙә 

сағылған тормош ҡына түгел, геройҙар ҙа үҫә, үҙгәрә баралар. 

Тимәк, автор тормошто уның тарихи үҫешендә һүрәтләй. 

 “Ереккәнде ер ярата”лағы Ирғәле, “Йырланаһы йыр”ҙағы 

Фәйрүзә лә тормошҡа актив мөнәсәбәтле кешеләр. Әммә Әбүзәр 

Борһанов-көрәшсе натуралы, ҙур ихтыярлы ҡыйыу кеше булһа, 

Фәйрүзә менән Ирғәле әле эҙләнеү юлындалар. 

“Нөгөш буйҡайҙары бөҙрә сауҡа”, “Ҡатмарлы операция”, 

“Яңы көн тыуғанда”, “Тимерйән ағайҙың тыуған көнө”, 

“Фәрзәнәнең йыры” хикәйәләрендә лә автор кеше яҙмышының 

бер боролош мәлен күрһәтә. “Нөгөш буйҡайҙары бөҙрә сауҡа”ла 

граждандар һуғышы осороноң сағыу эпизоды тасуирланһа, 

“Ҡатмарлы операция” тигән хикәйәһендә яңы ғына вуз 

тамамлап, ауыл больницаһына баш врач килгән Асҡар исемле 

егеттең рухи-психологик портреты тыуҙырыла. Баҡса тотоп 

шәхси байығыу юлына баҫҡан Асҡарҙың холоҡ-ҡылыҡтарын 

автор социаль планда хөкөм итә. Ул үҙенең кешеләрҙе дауалау 

кеүек юғары мәғәнәле эшенә һалҡыная, хатта баҡсаһында 

ҙурайтыр өсөн ауыл халҡы йөрөй торған тыҡрыҡты ла кәртәләп 

ҡуя. Ошо күңел аҙауынан уны коллектив тырышлығы ғына 

ҡотҡарып ҡала.  



118 

 

Ноғман Мусин ҙур күләмле әҫәрҙәр менән бер рәттән 

хикәйәләр яҙыуын да туҡтатмай. Уларҙа ла авторҙың 

замандаштары хаҡында уйланыуҙары сағыла. “Ҡоралайҙар”, 

“Йәнле йүкә”, “Ир исеме иҫкермәҫ”, “Маҙаһыҙ төн”, “Донъя 

ҡуласа икән”, “Моряк күңеле”, “Хамматтың шатлығы” кеүек 

хикәйәләрендә әҙиптең бәләкәй формала ла оло фекерҙәр әйтә 

алыуы күренә. 

“Тарих яҙыр инем ташына”ла тыуған ер һәм уның һәр ағас-

ташының ҡәҙере, күңел тетрәтерлек уй-хистәр уятыуы хаҡында 

автор уҡытыусы Мирсәйет Нуретдинов күңеленә шул ағас-

таштарҙың йәнле риүәйәт-легендалар рәүешендә бер йылылыҡ, 

яҡтылыҡ булып төшөүен тасуирлай. Автор фольклорға хас 

һүрәтләү сарларын үҙенсә һәм бик урынла файҙалана. Хикәйәлә 

поэтик предметлаштырыу ҙа халыҡса. Әйтәйек, тасуир элементы 

булып ингән йылғаның исеме Аҡмуйыл, ауыл-Айсыуаҡ, 

тауҙары-Аҡбейек, Аҡъюл ысынлап та аҡлыҡ-матурлыҡ символы 

итеп, яҡты тойғо менән һүрәтләнә. Хикәйәлеге туҡһанйәшәр 

Айытҡол бабайҙың, тарихһыҙ ер-үле ер ул, тиеүендә лә ҙур 

мәғәнә бар. Тарихһыҙ тигән һүҙ бында халыҡһыҙ рәүешендә лә 

яңғырай. Сөнки тарихты тик халыҡ ҡына тыуҙыра. Үҙ еренең 

һәр ташын яратып поэтик легенда сығарған халыҡ-талантлы 

халыҡ. Шулай уҡ яҙыусы төптө юҡтан асмай тыуған ер һәм 

уның тарихы хаҡындағы һүҙҙе. Уға бәйләп тәрбиә мәсьәләһе 

күтәрелә әҫәрҙә. Сөнки тау-ташҡа, ер-һыуға атама юҡтан 

ҡушылмай. Һәр атаманың үҙ мәғәнәһе бар. Был мәғәнә-йәш 

быуынға күңел, рух аманаты ул. Олоғайып барған Мирсәйет 

ҡапыл шул хәҡиҡәтте аса һәм киләсәктә мәктәптә, дәрестәрҙә 

был материалды файҙаланырға уй беркетеп ҡуя. 

 “Китмәсе, һандуғас” хикәйәһенең исемендә үк, халыҡ йыры 

“Һандуғас”ты сюжет үҫтерелешендә яңғырап-яңғырап алыуында 

уҡ драматизм ипкене һирпелеп тора, моң-һағышлы яҙмыштар, 

фажиғәле ваҡиғалар тасуирланасағы һиҙемләнә. 

Хикәйәне экспозицияһында ҡасандыр гөрләп торған 

Оҙонҡыр ауылында хәҙер ни бары ике генә кеше донъя көтөүе 

һүрәтләнә. Береһе – бар ғүмерен урман үҫтереү уны һаҡлау 

эшенә бағышлаған Сәғитйән Хафизов. Ул кәзә тәкәһе Билдәш, 

һөт кәзәһе Һыртлан, иркә бесәйе мырай, тоғро эте Көтмөр менән 
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донъя көтә. Бөткән ауылда йәшәһә лә, ҡатыны үлеп, балалары үҙ 

аллы тормош ҡороп, таралышып бөтөп, яғыҙы ҡалһа ла, күңел 

төшөнкөлөгөнә бирелмәй. 

Яҙыусы бар ғүмере тыуған ауылында үткән, урмандарына 

бөтә ғүмерен бағышлаған оло йөрәкле шәхестең яҙмышын 

тәбиғәт ҡулына тапшыра, берҙән-бер логик ышандырғыс һәм 

психологик тетрәндергес сиселеш таба. Ҡайҙа ғына йәшәһәң да, 

хатта төпкөлдә ятҡан бөткән ауылда ла, бөгөнгө йәмғиәттә 

хөкөм һөргән ҡырҡыу социаль-әхлағи проблемалар үҙ 

сағылышын таба. 

Ноғман Мусиндың “Ғәйет намаҙы йәки ҡара шәлле ҡатын” 

исемле икенсе хикәйәһенең башында Хажиәхмәттең бик ихлас 

мәсеткә ғәйет намаҙына барырға йыйыныуы һүрәтләнә. Ул бик 

иртә, ҡояш сыҡмаҫ борон уҡ йоҡонан тора, ғөсөл ҡойона, шым 

ғына йыйынып сығып китмәксе була. Әммә ҡатыны Мәрфуға 

уянып, ай-вайына ҡуймай, уны ашатып ебәрә. Сәй табынына 

Мәрфуғаның төртмә һүҙҙәре Хажиәхмәткә булған тәүге 

тәьҫоратты – уның дин юлында тороуына, хаҡ мосолман 

булыуына ышанысты ҡаҡшата төшә, ҡатындың бергә ғүмер 

иткән иренең диндарлығына мөнәсәбәтендә бер аҙ ирония 

ятҡанлығы һиҙелеп тора. 

Дингә ҡаршы көрәшкә ҡағылышлы тәнҡитле фекерҙәрен 

инструктор ҡағыҙға яҙып тапшырһа ла, райкомдың өсөнсө 

секретарының әҙәпһеҙлеген, бригадир менән араҡы эсеүен, 

дингә ышаныусыларҙы яҡлап маташыуын индермәй.  

Ноғман Мусин хәҙерге башҡорт прозаһының күренекле 

вәкиле, эпик йөкмәткеле романдарҙы үткер проблемалы 

повестарҙың, күп һанлы хикәйә һәм очерктарҙың авторы. уның 

тәүге хикәйәләре илленсе йылдарҙың уртаһында күренә башлай: 

“Минең дуҫ”, “Исемһеҙ бейеклек”, “Яҡшы һабаҡ” һ.б. автор 

тематик мотивты тормоштоң киң һулышы, тыуған ерҙе матурлар 

өсөн замандаштарҙың ынтылышлы эшмәкәрлеге менән 

бәйләнештә биреүгә өлгәшә. “Саҙрый менән Нурсилә”, Ир 

намыҫы”, “Йырланаһы йыр”, “Ҡарағайҙар”, “Ереккәнде ер 

ярата” һ.б. хикәйәләре тыуған ерҙең матурлығын, биҙәген, төҫөн 

һаҡларға бөтә көсөн һалған Әбүзәр Борһанов образы. Уның өсөн 

урман – үҙе бер донъя, ер ҡото, халыҡ байлығы. Әбүзәр, ауыр 
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хәлдә ҡалһа ла, үҙ ҡараштарына тоғро, ныҡ ихтиярлы кеше, 

халыҡтың бер вәкиле итеп тоя үҙен. Эш – уның өсөн намыҫ 

билдәһе. Автор ана шулай ергә мөнәсәбәт тойғоһон әхлаҡ-әҙәп 

проблемаһына бәйләй. 

Н.Мусиндың тәүге “Зөһрә” повесы заман һәм замандашҡа 

арнала. Унда һалдат хеҙмәтенән яңы ғына ҡайтып, ең һыҙғанып 

эшкә тотонған һәм урман эшселәренең ауыр хеҙмәтен еңеләйтеү, 

тормош-көнкүрешенә яңылыҡтар индереү өсөн тырышып 

йөрөгән Ғәлимдең яҡты һыны, актив натураһы асыла. Ауылағ 

уҡытыусы булып килгән Зөһрә образы уның уй-хыялдарын, эске 

донъяның асыуға булышлыҡ итә. Бнда эпик хикәйәләү менән 

лирик аһәң үрелеп аға. Һуңға табан яҙылған әҫәрҙәрендә лә 

яҙыусы ошо алымды бик урынлы ҡуллана. Әммә бында инде 

объектив хикәйәләү публицистика менән түгел, ә философик 

фекер йөрөтөү һәм лирик сигенеүҙәр уратылышында ла бирелә.  

“Ауылым юлы” повесы ла ошондай алым менән яҙыла. 

Бында ретроспектив хикәйәләү герой – юл төҙөүсе шофер Ғаяз 

исеменән алып барылғанлыҡтан нәҫергә тартым. Шул ерлектә 

автор конкрет ауыл юлы хаҡындағы ябай хикәйәтете бермә-бер 

киңәйтеүгә, художестволы дөйөмләштереү йәһәтенән 

байыҡтырыуға өлгәшә. “Ауылым юлы” заман хаҡында, йәмғиәт 

тураһында тәрән мәғәнәле уйланыу рәүешендә ала. Әммә автор 

үҙ ижадында бының менән генә сикләнмәй. Ул үҙ стилен 

байыҡтыра бара. Обьектив һүрәтләүгә ул ысынбарлыҡты тәрән 

анализлау юлын ҡуша. Был алым тормоштоң ҡатмарлығын 

тәрәндән асырға иөикинлек тыуҙыра. Ошо йәһәттән “Ер биҙәге” 

әҫәр бик характерлы. 

Шулай итеп, Н. Мусиндың үҙенсәлекле табыштары күп. 

Быны әлеге эпик йөкмәткеле “Тарих яҙыр инем ташына” йәки 

“Хыялый ҡыҙ хикәйәте” әҫәрҙәрҙе менән рәттән лирик пландағы 

“Ҡоралайҙар” хикәйәһе һәм нәҫер атамаһы менән сыҡҡан 

парсаларҙы раҫлай. Яҙыусының һәр хикәйәһендә тиерелек 

айырым шәхестең заманса биографияһы, яҙмышы бирелә. Шул 

яғы менән бындай хикәйәләр повесҡа тартым. Уларҙа ваҡиға-

ситуациялар әхлаҡлылыҡ, рухлылыҡ кеүек категориялар менән 

ҙурайтыла. Шуға ла был хикәйәләрҙең үҙәгенә ҡуйылған 

замандаш образы, эше менән ябай булһа ла, маҡсаты һәм уй-
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ниәттәре менән юғары сифаттарға, яҡты һыҙаттарға бай кеше 

булып күҙ алдына баҫа. 
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Әнисә Таһирова ижадында сонет жанры 

  
Күренекле башҡорт шағирәһе, драматург Әнисә Таһирова 

1941 йылдың 15 декабрендә Ишембай районы Маҡар ауылында 

тыуған. Ауылдарында мәктәп тамамлағас, төҙөлөштә эшләй, 

башланғыс мәктәптә балалар уҡыта. 1961-1966 йылдарҙа 

Стәрлетамаҡ педагогия институтында уҡый. 1966-1968 йылдарҙа 

Көйөргәҙе районы ауылдарында башланғыс кластарҙа 

уҡыта.1968 йылдан журналистикаға күсә. Күп йылдар 

«Башҡортостан ҡыҙы» журналында эшләй. Мәскәү ҡалаһында 

Юғары курстарҙа уҡый. Аҙаҡтан Башҡортостан 

телерадиокомпаниеһында әҙәби хеҙмәткәр булып эшләй.  

Күп йылдар дауамында Әнисә Таһирова башҡорт 

шиғриәтендә илһамланып ижад итә. Уның әҫәрҙәре 

поэзиябыҙҙың лирик йүнәлешен үҙенсәлекле әҫәрҙәр менән 

байытты. Шағирәнең ижады оригиналь поэтик образдарға, 

строфаларға бай, рифма-ритмик ҡоролошо менән берәүҙе лә 

ҡабатламай, тик үҙенсә генә яңғырашлы. 

Һикһәненсе йылдарҙа шағирә «Әсә һуҡмағы» (1976-1983), 

«Мөхәббәтте сикләр ара юҡ» (1983), «Зәлиә-Зара» (1985), 

«Һикәҙе шаршылары» (1985), «Икмәк – ер ҡояшы» (1986), 

«Бытырый» (1987-1988) тип аталған ҡырҡлап сонеттар ижад итә, 
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бихисап шиғырҙар һәм тиҫтәгә яҡын поэмалар, баллада яҙа. 

Былар уның бик әүҙем ижади эшләүен күҙ алдына баҫтыра. 

1982 йылда шағирә «Йөрәк һүҙе», «Әсә», «Күҙҙәремдә 

ҡалды күҙ нурҙарың...» тип аталған өс сонет ижад итә. 

Етмешенсе йылдар уртаһында яҙыла башлаған «Әсә һуҡмағы» 

тигән сонеттар тажын иҫкә алмағанда, был өс сонетты 

шағирәнең сонет формаһын үҙләштерә башлауҙағы тәүге 

өлгөләре тип атарға була. Әммә, тәүгеләрҙән булһа ла, 

йөкмәткеләре менән дә, яңғыраштары йәһәтенән дә улар 

ҡатмарлы. Эске художестволы төҙөлөштәре яғынан да бер-

береһенә яҡындар – һәр ҡайһыһы дүртәр юллыҡ һәм сонетты 

бикләп ҡуйыусы икешәр юллы бер строфанан тора. 

Ә. Таһированың «Йөрәк һүҙе» сонетында художестволы 

йөрәк образы телгә килә лә, үҙенең күкрәк ситлегендә йөрөтөүсе 

хужаһына аҡыллы кәңәштәр бирә: моңдарына ярһып, 

ашҡынмаҫҡа саҡыра, сөнки донъяла ул тыңлаған башҡа моңдар 

ҙа бар, ҡулдарын теләһә кемгә тартылмаҫҡа саҡыра, сөнки уны 

наҙлар башҡа ҡулдар ҙа бар, ҡараштарын моңһоуланмаҫҡа 

саҡыра, сөнки уға бағыр башҡа күҙҙәр ҙә бар, аяҡтарын ят 

һуҡмаҡҡа баҫмаҫҡа саҡыра, сөнки унда йәнәш эҙҙәр ҙә бар. Ябай 

ғына итеп әйткәндә, бер туҡтауһыҙ тибеп торған йөрәк – лирик 

героиняның тоғро юлдашы ла, һаҡсыһы ла. «Тик шым ғына 

әйтте йөрәгем: барыбер уны ғына һөйәмен» тигән һуңғы ике юл 

лирик героиня менән уның йөрәге араһындағы гармонияны уғата 

ла көсәйтеп ебәрә, был бәйләнеште ышаныслыраҡ итә. 

Атамалары менән «Әсә» сонеты һәм «Әсә һуҡмағы» тигән 

сонеттар тажы бер-береһенә яҡындар кеүек. Ләкин был 

яҡынлыҡ – атамаларҙа ғына. Һүҙ икеһендә лә әсә тураһында 

барһа ла, асылда улар бөтөнләй үҙ аллы әҫәрҙәр. 

Социаль-психологик сонет өлгөһө булған «Әсә 

һуҡмағы»нда кеше ғүмере һағында торған фельдшер образы 

кәүҙәләндерелгән. Ауыр һуғыш йылдарында ул «көҙөн, ҡышын, 

елдә, яуында, һары таңда, ҡара төндә ете ауылды 

хеҙмәтләндергән. Һуғыштан һуңғы йылдарҙа ла күптәрҙе үлем 

тырнағынан алып ҡалған, «һүнеп барған усаҡтарға тере ҡуҙҙар 

илткән». Халыҡ телендә уның «врач апай», «духтыр-фәрештә» 

тип йөрөтөлөүе лә юҡтан ғына түгел.  
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«Әсә» сонетында иһә әсәлек тойғоһоноң ҡайһылай көслө, 

мәле менән хатта ғүмерлек булыуы асып бирелә. Дөрөҫөрәге, 

был тойғо тормошта һирәк осраған тетрәткес хәл-ваҡиға аша 

образлы итеп тасуирлана: үлем түшәгендә әсә, ситтә йәшәүсе 

улының сирле икәнлеге хаҡында хәбәр алғас, уның янына барып 

етергә йыйына башлай. Ғөмүмән, әсә образы Ә. Таһирова 

ижадында ифрат ҙур урын биләй. Шағирә был образға һуңыраҡ 

«Өҫтәгеҙсе тере ялҡындарҙы!» сонеттар тажы бағышланы.  

Һикһәненсе йылдарҙа «Юҡҡа ғына, онотайым, тиеп...» 

(1983), «Көмөш даға булам» (1984), «Караптарың кирә 

елкәндәрен» (1984), «Диңгеҙ ярында мин һинһеҙ генә», «Килдем 

әле диңгеҙ буйына», «Сик-самаһыҙ диңгеҙ ярһыуҙары», «Һинең 

менән бары бер күрештем», «Бармаҡтарың еләҫ ел шикелле», 

«Хистәреңдең аҡ ебәге инем», «Ынйы сәскә», «Осрашырбыҙ 

әле», «Ҡарашыңдың тәрән күлдәренә», «Йәшәй өмөт», «Һин 

килгәйнең миңә әкиәт булып», «Йән өшөгәндә» һәм башҡа 

байтаҡ сонеттар яҙа, «Икмәк – ер ҡояшы» тигән сонеттар тар 

тажы ижад итә. Был сонеттарҙың күбеһендә авторҙың төп 

иғтибары лирик героиняларҙың күңел донъяһын яҡтыртыуға, 

эске кисерештәрн сағылдырыуға, уларҙың холоҡ-фиғеленә хас 

ҡайһы бер үҙенсәлектәрҙе һүрәтләүгә йүнәлтелгән. Ошо 

йәһәттән «Көмөш даға булам...» тигән фәлсәфәүи сонет 

айырылыбыраҡ тора: 

Көмөш даға булам толпарыңа,  

Яуға сыҡһаң, ерең-йортоң һаҡлап. 

Илһам уты булам моңдарыңа, 

Яңғыраһа илең ҡотон яҡлап. 

Аҙаҡ биҙәк булам билбауыңа,  

Хаҡ эш өсөн билдәреңә быуһаң.  

Йәнәш ебәк булам ҡул бауыңа,  

Хәсрәтленең күҙ йәштәрен йыуһаң. 

Көн яҡтыһы булам һуҡмағыңа,  

Ҡарт әсәңә ҡайтып башың эйһәң.  

Һүнмәҫ ялҡын булам усағыңа,  

Тоғролоҡло йөрәк менән һөйһәң. 

Ләкин һис ҡасан да юлдаш булмам, 

Мүк ҡаплаған һалҡын бер таш булһаң. 
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Бер-береһенән эске структуралары менән айырылған 

«Көмөш даға булам...» һәм «Бармаҡтарың еләҫ ел шикелле...» 

ике сонет үҙҙәренең төрҙәре, формалары буйынса ғына түгел, 

героиняларының характер үҙенсәлектәре йәһәтенән дә, жанр 

төрҙәре буйынса ла бер-береһенән айырыла. Тәүгеһенеке, 

мәҫәлән, күҙ атҡан кешеһе «мүк ҡаплаған һалҡын бер таш» икән, 

уға бер ҡасан да «юлдаш» булмаясағын өҙөп әйтә, фәлсәфәүи 

уйланыуға күсә. Икенсеһенеке иһә, һөйгәненең тоғролоғона 

башын эйеп, уның иңдәренә һарылырға әҙерлеген белдерә, тимәк 

мөхәббәт сонетына әйләнә. 

«Аҡтарылды баш осонда болот...» тигән юлдан башланған 

сонет – пейзаж сонетының күркәм өлгөһө – тәүҙә шом уята. 

Артабанғы юлдарҙа һүрәтләнгән тәбиғәт күренеше был шомдо 

көсәйтеп ебәрә: тирә-яҡты ҡара сатыр ҡаплап алған; диңгеҙ 

өҫтөн ҡуйы томан япҡан; тәбиғәттең ошолай көйһөҙләнеүе хатта 

аҡсарлаҡтарҙы ла һағайтҡан - улар кинәт тынып ҡалған. Икенсе 

строфала - көтөлмәгән үҙгәреш була: күҙ асып йомған арала 

ҡуйы болот араһынан, «бер һылыуҙың сәсе ҡараһынан 

ҡаймаланған сағыу алҡа һымаҡ», яҡты һыҙат балҡып китә. Өсәр 

юллы һуңғы строфала иһә (терцеттарҙа) тәбиғәт күренешенән 

кеше күңеленә һикереш яһала. Һәм әҫәр лирик героиняның 

күтәренке рухын сағылдырған юлдар менән тамамлана: 

«Ҡаплаһа ла болот – һүнмәй шәфәҡ», «Алда әле балҡыр нурҙар! 

Һуҡмағымды әйҙәр ҡырҙар бар». 

«Ҡарашыңдың тәрән күлдәренә...» тигән мөхәббәт 

сонетында, ҡырыҫлығының аръяғына сыҡҡан лирик герой 

яҙмышына буйһонмайынса, үҙ бәхетенә үҙе ҡаршы төшкән кеше 

һымаҡ кәүҙәләндерелгән. «Арабыҙға ҡорос ҡойма ҡойҙом, ситкә 

юллатырға эҙемде», тип маһайһа ла, ахыр сиктә ул «Һин үтәнең 

минең теләкте: киттең... Алып киттең йөрәкте» тигән 

һыҙланыуҙары менән бүлешергә мәжбүр. «Аҡтарылды баш 

осонда болот...» һәм «Ҡарашыңдың тәрән күлдәренә...» тигән 

ике типтағы ике сонет төҙөлөштәре менән генә түгел, мотивтары 

менән дә бер-береһенән айырыла.  

«Сик-самаһыҙ диңгеҙ ярһыуҙары...», «Һинең менән бары бер 

күрештем...», «Мөхәббәт тылсымы», «Ынтылмасы, күңел....» 

кеүек сонеттары ла мөхәббәт лирикаһына ҡарайҙар. Ошо әҫәрҙәр 
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араһында «Мөхәббәт тылсымы» иң уңышлыларҙандыр. Был 

сонеттың идеяһы – мөхәббәттең бөйөклөгөн, бейеклеген раҫлау. 

«Мин, яҙмышым, һиңә рәхмәтлемен», «Тормош һуҡмағында 

һаҡла, яҙмыш», «Ижад», «Алтын шарҙай, ҡояш ҡалҡа балҡып» 

тигән сонеттарҙың лирик героинялары үҙҙәренең уй-хистәре, 

донъяға ҡараштары, эске кисерештәре менән «Йәшәй өмөт», 

«Ниңә әле был күңелем...», «Йән өшөгәндә» тигән фәлсәфәүи 

сонеттарҙан әллә ни айырылмайҙар. Уларҙың бөтәһендә лә 

тиерлек һүҙ көндәлек тормошта, ижадта ла намыҫлылыҡ, 

выжданлылыҡ, изгелеклелек, хаҡлыҡ кеүек әхлаҡи сифаттар 

тураһында бара. Сонеттарҙың авторы ла, героинялары ла ошо 

ыңғай принциптарҙы алға һөрә. Ләкин донъя, ҡыҙғанысҡа 

ҡаршы, һин тигәнсә генә бармай - кешене бөтә яҡлап та кеше 

юғарылығына күтәрә торған сифаттар йыш ҡына артҡы планға 

күсә йә бөтөнләй үк юғалып ҡуя. Был хәҡиҡәт фәлсәфәүи 

сонеттың һуңғы терцеты айырыуса көслө яңғырай: «Ҡурсалай 

күр ғәйбәттәрҙән, барыһынан нығыраҡ һаҡла, яҙмыш, битлек 

кейгән ялған дуҫтарҙан».  

Шекспир өлгөһөндәге «Ниңә әле был күңелем» фәлсәфәүи 

сонетында: 

Ниңә әле был күңелем, 

Гүйә, сиселмәгән йомаҡ. 

Йөрөйөм мин гел болоҡһоп, 

Осоп төшкән бала һымаҡ. 

Ҡайҙа ҡояш, ҡайҙа айым,  

Ҡайҙа миңә килер бәхет?  

Яҙмышыма яҙылғаны 

 Һыҙландырғыс ҡара тәхет? 

- Юҡ та, юҡ, юҡ! - тигән кеүек 

 Кемдер тауыш биреп ҡуя.  

Йәнемә йылы йүгерә,  

-Йырым тыуа, йырым тыуа! 

Һауалағы ҡош кеүекмен, 

Йырым барҙа йәнем бөтөн 

«Алтын шарҙай, ҡояш ҡалҡа балҡып», «Яр, Һыу һәм 

мөхәббәт» кеүек пейзаж сонеттарында диңгеҙ ҡосағынан яр 

буйҙарына эркелгән сүп-сар өсөн талашыусы аҡсарлаҡтарҙы - 
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ҡасандыр уның йырҙарына илһам биргән заттарҙы - күҙәтеп 

торған лирик героиня көтөлмәгән һығымта яһап ҡуя: 

Эй, был тормош!  

Илаһилыҡ менән  

Түбәнлектәр ҡай саҡ йәнәш килгән  

Әрнеткес һәм бөйөк тамаша! 

Егерменсе быуаттың һикһәненсе йылдарында яҙылған 

«Гәлсәр күпер», «Беҙҙең байрам», «Һатылған ҡот», «Һынау», 

«Казино», «Мин – ҡабырсаҡ эсендәге мәрйен...», «Яңғыҙ торна» 

һ.б сонеттарында Ә. Таһированың, был боронғо жанрға 

мөрәжәғәт итеп, уны лирик яҡтан төрләндереүе, фәлсәфәүи, 

мөхәббәт, пейзаж, социаль-психологик тематкиалы әҫәрҙәрҙе 

күпләп яҙыуы күренә.  

Шағирә Петрарка сонеттарын да тәржемә итеп, башҡортса 

уңышлы яңғыратыуға өлгәште. Был жанрға әҙибәнең 

һоҡланыулы мөнәсәбәте шиғырҙарында асыҡ сағыла: 

Ерҙәге иң бөйөк китап – изге Ҡөрьән, 

Уға йәнәш Инжил, Тәүрәт – тәрән өмөт. 

Шиғриәттә ошо бейеклеккә яҡын  

Ике шиғри түбә – ғәзәл менән сонет. 

Шағирә ун дүрт сонет циклына һөйкәлмә – ун бишенсе 

бүлек өҫтәү нигеҙендә төҙөлгән сонеттар тажы ижад итеү 

өҫтөндә лә уңышлы эшләй. «Сонет оҫталары был төргә 

тотонорға бик атлығып бармай, сөнки ул тағы ла нескәрәк һәм 

таһыллыраҡ шиғри формалар менән эш итеүҙе һорай», – тип 

яҙҙы Ғайса Хөсәйенов. Әнисә Таһированың күберәк осраҡта хәл-

ваҡиғалар сюжетына ҡоролған «Салауаттың ҡаны беҙҙә 

ҡайнай», «Икмәк – ер ҡояшы», «Мария», «Бытырый», «Һикәҙе 

шыршылары», «Мөхәббәтте сикләр ара юҡ», «Әсә һукмағы» 

сонет таждары – шағирәнең камиллаша барыуын, һүҙ сәнғәте 

нескәлектәренә эйә булыуын иҫбат итеүсе тос дәлилдәр.  

Әнисә Таһированы сонет жанрында поэтик традицияларҙы 

үҫтерә һәм үҙенсәлекле яңғыратыу хәстәрлеген күрә. Шағирә, 

атаҡлы Шекспир, Петрарка традицияларына эйәреп, тыуған 

ергә, әсәгә, мөхәббәткә бағышланған байтаҡ сонеттар, уның 

таждары шәлкеменең уй-хис, ташҡын тойғолар менән 

һуғарылған өлгөләрен тыуҙыра алды.  
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Зөлфиә Ханнанова шиғриәтенең идея-тематик даирәһе 

 

Танылған башҡорт шағирәһе, Шәйехзада Бабич исемендәге 

республика дәүләт йәштәр премияһы (2004) һәм Рәмзилә 

Хисаметдинова исемендәге әҙәбиәт премияһы лауреаты (1996), 

Башҡортостан Республикаһының атҡаҙанған мәҙәниәт 

хеҙмәткәре (2008) Зөлфиә Миндибай ҡыҙы Ханнанова Дыуан 

районының Иҫке Хәлил ауылында 1970 йылдың 1 ғинуарында 

тыуған. Һигеҙенсе синыфтан һуң уҡыуын Өфө ҡалаһының 1-се 

мәктәп-интернатында дауам итә. Башҡорт дәүләт 

университетының филология факультетын тамамлағас, Белорет 

районы мәктәптәрендә балалар уҡыта. Аҙаҡтан Өфөгә күсеп 

килеп, «Шоңҡар» журналында бүлек мөдире, Өфө ҡалаһы Киров 

районы хакимиәтенең мәҙәниәт һәм йәштәр эштәре буйынса 

бүлек етәксеһе булып эшләй. Бөгөнгө көндә Өфө ҡала 

хакимиәтенең мәғариф идаралығында Телдәр сәйәсәте бүлеген 

етәкләй. 

Зөлфиә Ханнанова әҙәбиәткә Башҡорт дәүләт 

университетында уҡыған йылдарында килә, филология 

факультетының «Шоңҡар» әҙәби-ижад түңәрәгендә әүҙем 

шөғөлләнә. Дүрт шиғри йыйынтыҡ авторы. 

Зөлфиә Ханнанованың күп hанлы шиғырҙарында ҡатын-

ҡыҙ, әсәлек тойғолары сағылдырыла. Яҙыусы, актер, йырсы, 

бейеүсе, ғалим, спортсы булhынмы – уның төп геройҙары hәр 

ваҡыт ғаилә мөнәсәбәттәре, балалар тәрбиәләү мәсьәләләренә 
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битараф түгелдәр. Шағирә заман hулышын hиҙгер тойған, уның 

тиҫкәре яҡтарына битараф булмаған ил ҡыҙы булып күҙ алдына 

баҫа. Милләтебеҙҙең йөҙөк ҡашы булған шәхестәрҙең бәҫен 

артабан күтәреү, тарих һәм халыҡ яҙмышы, әхлаҡи мәсьәләләр 

hәм башҡа дөйөм кешелек проблемаларына арналған шиғырҙары 

һәм поэмалары күңелгә үтеп инә, хәтергә hеңә. 

Зөлфиә Ханнанованың 1993 йылда сыҡҡан “Бәйге” тип 

аталған шиғырҙар йыйынтығынла байтаҡ үҙенсәлекле ижад 

емештәре тупланған. Шағирә донъяны сағыу образдар, төҫ-

биҙәктәр, үҙенә генә хас моң аша hүрәтләү ҡеүәhе менән 

башҡаларҙан айырылып тора. “Ҡот” поэмаһында ул, донъяның 

аһ-зарын тойоп, һағышлы уйҙарға бирелә. «Беҙ икебеҙ», «Ике 

һағыныу» кеүек шиғырҙарҙа ҡатын-ҡыҙҙың ерҙәге төп вазифаhы 

булған әсәлек hәм уға ҡағылышлы уй-кисерештәре һүрәтләнә, 

ғаилә именлеге өсөн борсолған, балаларым тип өҙгөләнгән 

лирик героиняның кисерештәре урын ала. Был әҫәрҙәрҙә 

шағирәнең актив гражданлыҡ позицияhы ла, милләтебеҙҙең 

киләсәге, уның рухи торошо өсөн борсолоуҙары ла ярылып ята. 

2003 йылда баҫылып сыҡҡан “Килен тәңкәһе” исемле 

йыйынтығына З. Ханнанованың төрлө йылдарҙа баҫылып 

сыҡҡан иң уңышлы әҫәрҙәре тупланған. Был әҫәрҙәр мөхәббәт, 

ғаилә, халыҡ яҙмышы, тыуған ергә, илгә, тәбиғәткә һөйөү менән 

һуғарылған. Әҙибәнең һоҡланыуҙар һәм һыҙланыуҙар 

тыуҙырған, тормошҡа, кешегә булған мөхәббәтен сағылдырған 

шиғырҙарына ғәжәпләнеү һәм ихлас шатлана белеү, тормоштағы 

ябай ғына күренештәрҙән дә оло мәғәнә, образ таба белеү 

оҫталығы хас. 

Зөлфиә Ханнанова ижадының төп темалары – йәшәү һәм 

үлем, яҡшылыҡ һөм яуызлыҡ, матурлыҡ һәм ҡотһоҙлоҡ, 

мөхәббәт һәм нәфрәт. Шағирә үҙенсәлекле образдар менән эш 

итә, тәбиғи хискә, тойғоға ирек ҡуя. Фекерҙәре лә асыҡ, һүҙҙәре 

сәпкә атҡан уҡтай тапҡыр һәм урынлы. Шиғырҙарҙың һәр 

образы бик үҙенсәлекле .  

Зөлфиә Ханнанова шиғриәтендә төп илһам сығанаҡтарының 

береһе - уны табындырған һәм рухландырған тыуған ере: 

Башҡортостан – 

Хазиналар иле: 
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Аяҡ аҫтым тоташ йәшмәнән, 

Ә күктәрҙә күпме шағир һүҙе 

Утлы йәшен булып йәшнәгән! (“Бәхетемдер, тимен…”) 

Шағирә бөтә башҡорт илен йәне-тәне менән һөйә. Уның 

өсөн Торатауға ҡул һуҙыу башҡортлоҡтан баш тартыуға, илен 

һатыуға тиң: 

Ил байлығын уйһыҙ таратырға… 

Шуның өсөнмө ни баш һалдыҡ, 

Һеҙ түгелме ергә ысын хужа, 

Һеҙ түгелме илдә баш халыҡ?! (“Батырҙың әйткәне”). 

Шағирәнең бигерәк тә һуңғы йылдарҙа яҙылған шиғырҙары 

өсөн фекер тығыҙлығы, фәлсәфәүи тәрәнлек хас. Ғүмер һәм 

йәшәү мәғәнәһе тураһында уйланыуҙар – Зөлфиә Ханнанова 

ижадының төп темаларының береһе. 1993 йылда донъя күргән 

“Бәйге” йыйынтығында уҡ тормош һәм яҙмыш хаҡында 

уйланыуҙарҙан торған шиғырҙарҙың күплеге күҙгә ташлана. 

Мәҫәлән, шағирә ғүмер юлдарын бер әҫәрендә инә бөркөттөң 

ҡанат ҡағышы менән сағыштыра: 

Һауаларҙа оса инә бөркөт, 

Аҡлы ҡаурыйҙары нисә икән? 

Мал-тыуарым ишле, донъям етеш, 

Йәнкәйемде ниҙәр киҫә икән?! 

 

Инә бөркөт кеүек ҡанат ҡаҡ та 

Тотош илкәйеңде иңләп сыҡ. 

Миңә бары ниҙер етмәҫ һымаҡ, 

Таба алмаҫ йәнем тыныслыҡ. (“Инә бөркөт”). 

Тәүге осор ижадында, “Бер минут”, “Ғүмер” кеүек 

шиғырҙарында шағирә тотош ғүмер юлын һәм йәшәүҙең бер 

мәлен, уларҙың асылын образлы тасуирлауҙар аша ярһыу хис-

тойғо солғанышында уҡыусыға еткерһә, әммә мөһим 

һығымталар яһауға әле күтәрелмәһә, һуңғыраҡ осорҙа яҙылған 

“Көҙ” исемле шиғырында ғүмер һәм үлем темалары сағыуыраҡ, 

тәрән мәғәнәлерәк булып сағыла. Кескәй сағын һағынып иҫкә 

төшөрөүсе шағирә әсә һәм бала араһындағы өҙөлмәҫ ғәзиз 

бәйләнеште күрһәтә, үҙенең ғүмер юлын өҙҙә китеүсе ҡоштар 

менән сағыштыра: 



130 

 

Ҡоштар китә... 

Әллә шуға 

Йоҡом ҡасҡан. 

Миңә лә бит көҙҙәр етер 

Аңғармаҫтан. 

Күрһәм икән ергә яңы 

Ҡар ятҡанын, 

Уландарым ҡанаттарын  

Нығытҡанын. 

Зөлфиә Ханнанованың мөхәббәт хаҡындағы шиғырҙары 

йыш ҡына өндәшеү, һөйгәне менән һөйләшеүгә ҡорола, ир-

ҡатын мөнәсәбәттәре үҙәктә тора: 

Илаһи зат инең һин үҙең дә, 

Мин дә түгел ябай ер ҡыҙы. 

Ғашиҡтарға айҙы бүләк итеп, 

Йәрһеҙҙәргә һондоҡ йондоҙҙо. 

Ғөмүмән, Зөлфиә Ханнанованың мөхәббәт темаһына 

яҙылған шиғырҙарына ялҡынлы экспрессия һәм хис-тойғо 

ҡайнарлығы хас. Шағирә шиғриәтендә тағы ла бер үҙәк 

темаларҙың береһе – кеше һәм тәбиғәт мөнәсәбәттәре. 

Тәбиғәттең матурлығы һәм инсафлығы уның шиғырҙарында 

йыш ҡына кешенең күңел сафлығына һәм намыҫ таҙалығына 

бәйләнә. Ошондай образлы сағыштырыуҙар аша автор тәрән 

фәлсәфәүи һығымталарға өлгәшә. Зөлфиә Ханнанова 

шиғырҙарында тәбиғәттең матурлығы һәм мөһабәтлегенә 

һоҡланыуҙар ҡанатлы образлы юлдар аша еткерелә. Мәҫәлән, 

Торатауға арналған шиғырында шағирә изге тау уртаһында 

тороусы халҡының көслө рухына һоҡлана һәм тауҙы донъя 

тотороҡлоғо символы итеп һүрәтләй: 

Тамерландың ҡәберен асҡас, 

Һуғыш сыҡҡан, 

Ә Торатау Еребеҙгә  

Беҙҙең ҡалҡан. 

Торатау бит бөкө һымаҡ –  

Башы таҡыр. 

Ҡуҙғатһағыҙ уны Ерҙә 

Туфан ҡалҡыр! 
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Тәбиғәттең мөһабәтлеге уның шиғырҙарында кешенең 

вәхшилеге һәм ҡанһыҙлығына ҡаршы ҡуйыла. Үҙенең 

әҫәрҙәрендә шағирә әҙәм балаларын тәбиғәткә ҡарата 

мәрхәмәтле булырға, уның байлыҡтарын һаҡларға саҡыра.  

З.Ханнанованың «Ҡот» поэмаһы тетрәндергес сюжетҡа, 

өҙгөләнеүле уйланыуҙарға ҡоролған. Әҫәр шәхси кисерештәр 

хаҡында ғына түгел, ә әсәлек, бурыс, иман, кешелеклелек 

тураһында. Сабыйының йәнен ҡыйғандан һуң уны кире 

ҡайтарыуҙы, Алланан ялбарып гонаһтарын кисереүҙе һораған 

лирик героиняға олуғ Тәңре шундай шарт ҡуя: «Әсәлектән 

өҫтөнөрәк ҡуйма бер ниҙе һәм онотма, ҡулыңдағы сабый - 

ҡурсалауға мохтаж Ер үҙе!». Шул рәүешле, әҫәрҙә шәхси 

кисерештәр аша бар кешелеккә хас рухи мәсьәләләргә, 

масштаблы фекерләүгә юл асыла. 

З. Ханнанованың ҙур төркөм шиғырҙары рухиәт hәм милләт 

хаҡындағы уйланыуҙарҙан тора. Гражданлыҡ лирикаһы өлгөләре 

бик үҙенсәлекле, төплө уйланған, ир-уҙаманының күңел 

донъяhын сағылдырырҙай бүлектәрҙән тора. 

Гражданлыҡ лирикаһы йүнәлешендә әҙибә шиғриәтенең 

йөҙөн билдәләрлек әҫәрҙәр байтаҡ. Хатта уларҙың исемдәре лә 

«Телһеҙ, моңһоҙ мин кем инде», «Башҡортлоҡтоң орлоҡтарын 

сәсәм», «Ил өҫтөндә иң яманы…» һәм башҡалар ошо хаҡта 

әйтеп тора. Тыуған ер, халыҡ теле, уның яҙмышы, Ватан 

төшөнсәләре шағир өсөн яңғырауыҡ һүҙҙәр түгел, улар йәнгә 

үрелеп, ҡанға һеңеп береккән тыуған яғынан, еренән башлана . 

Лирик геройҙың һын-ҡиәфәтен, характер үҙенсәлектәрен З. 

Ханнанова шиғырҙарында күберәк гражданлыҡ пафосы 

билдәләй. Публицистик аһәңлелек ярылып ятһа ла, лирик 

геройҙың йөрәк тибеше, күңел донъяһы үҙенең ҡатмарлылығы 

һәм фәлсәфәгә нигеҙләнеүе менән алдыра. Бөгөнгөнө барлар һәм 

баһалар өсөн халыҡтың тарихына, булмышына күҙ һалыу ғына 

аҙ. Шуға ла З. Ханнанова бындай тәғлимәттәрҙең ҡиммәттәрен 

белә, һәр нәмәгә тарих күҙлегенән баға ла: 

Миллионлаған башҡорт башын һалды, 

Миллионлаған! 

Түгел йөҙ, ҡыр(ы)ҡ. 

Әле һаман беҙҙең баш осонда 
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Яуыз көстәр төйнәй йоҙороҡ! 

Беҙ бит, Рәсәй, һиңә тоғро ҡалдыҡ, 

Тоғролоҡҡа тарих өйрәтте. 

Туған күреп беҙгә ус һуҙғанда 

Беҙ һуҙабыҙ һиңә йөрәкте! («Күрешергә һуҙ усыңды…»). 

Шағирәнең гражданлыҡ поэзияһында Уралына, 

Торатауына, тыуған иленә, халҡына, теленә, аҡһаҡал-

сәсәндәренә, уның күренекле шәхестәренә һөйөү, дан йыры 

булып, киңерәк ҡолас ала. Башҡортостан, туған халҡы 

тураһында уйланыу шағирәнең төп темаларының береһенә 

әүерелә. 

«Аманат» тигән шиғырында З. Ханнанова халҡының 

киләсәге өсөн хәүефләнә: 

Һиҙмәнегеҙ. Барығыҙҙың иртән 

Ҡағып сыҡтым күңел ишектәрен, 

Юлай улы Салауат рухына, тип, 

Доға ҡылғандарҙы ишетмәнем. 

З. Ханнанова табан аҫтында һәр саҡ тыуған ерен тоя, уның 

баш осонда йә сағыу ҡояш, йә ай-йондоҙло күк әйләнә, 

күңелендә иһә халыҡ моңо, халыҡ йыры тирбәлә: 

Башҡортлоғом – ҡанат иңемдә. 

Таң ҡалырлыҡ эштәр эшләйһем бар 

Башҡортостан тигән илемдә. 

Батырҙарҙың ҡаны урғый миндә, 

Рухың миндә йәшәй, Салауат! (“Башҡортлоҡ”) 

Шағирә әйләнә-тирәне туған халҡының тере бер күҙәнәге 

итеп ҡабул итә, халҡы өсөн ҡәҙерле ҡиммәттәр уның өсөн дә 

ғәзиз, халҡын борсоған хафалар уның өсөн дә оло ҡайғы: 

Утайҙар халҡымды, утайҙар. 

Кем ҡалыр был ерҙә – Ҡытайҙар?! 

Һағынып ирәбе саҡтарын 

Ер-һыуҙар, сал тауҙар һыҡтайҙар. 

Берәүҙәр ҡаныға тауыма, 

Берәүҙәр телемде быуырҙай. 

Берәүҙәр юхалап күҙ быуа, 

Берәүҙәр ҡылана убырҙай. (“Утайҙар”) 
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Зөлфиә Ханнанованың лирик геройы үҙен тыуған еренән 

башҡа күҙ алдына килтерә алмай. Бындай бергәлек-береккәнлек 

тойғоһо олоғара яуаплылыҡты ла йөкмәтә: 

Риза булһын халҡым! Ейәндәрем 

Туған телдең бәҫен һаҡлаһын! 

…Бер көн килеп әгәр Әжәл ҡаҡһа 

Мин йәшәгән йорттоң ҡапҡаһын. 

Шулай итеп, шағирә ижадында төп мотив – тыуған яҡтың, 

тыуған ауылдың, әсә, туғандар, дуҫ-иштәрҙең ғәзизлеге, 

ҡәҙерлелеге.  
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Гәрәева Гөлфирә Ниғәмәтйән ҡыҙы,  

ф.ф.д., БДУ профессоры,  

Өфө ҡ., Башҡортостан Республикаһы 

Мостафина Ирина Азат ҡыҙы,  

ФБФВиЖ-ның 4 курс студенты, 

 Өфө ҡ., Башҡортостан Республикаһы 

 

Әнүәр Бикчәнтәев ижадында ысынбарлыҡты 

художестволы сағылдырыу принциптары 

  

Башҡорт әҙәбиәтенең һуғыштан һуңғы йылдарҙағы үҫеше, 

бигерәк тә роман һәм балалар өсөн повесть жанрҙарының яңы 

сифаттар менән байығыуы Әнүәр Бикчәнтәев исеме менән тығыҙ 

бәйле. Милли проза ҡаҙаныштарынан тыш, рус һәм донъя 

әҙәбиәтендәге киң күләмле прозаның күп кенә һыҙаттарын 

ижади файҙаланып, Ә. Бикчәнтәев ысынбарлыҡты 

художестволы сағылдырыуҙың, характерҙар тыуҙырыуҙың 

заманса алымдарын башҡорт һүҙ сәнғәтенә ҡыйыу индерҙе һәм 

уны оло тәжрибәле әҙәбиәттәр кимәленә күтәреүгә, шуның 

һөҙөмтәһендә бөтә Союз һәм донъя аренаһына сығарыуға ҙур 

ғына өлөш индерҙе. 
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Әнүәр Һаҙый улы Бикчәнтәев 1913 йылдың 4 октябрендә (21 

сентябрендә) Өфө ҡалаһында хеҙмәткәр ғаиләһендә тыуа. 

Егерме беренсе йылғы аслыҡ мәлендә Бикчәнтәевтәр ғаиләһе 

Ырымбурға күсеп китә. Буласаҡ яҙыусы ошонда мәктәптә, 

педагогия техникумында уҡый, Лев Толстой һәм Пушкин, 

Лермонтов һәм Чехов, Достоевский һәм Горький әҫәрҙәрен, 

Европа классиктарын уҡыу менән бер ҡатарҙан, ул 

стратосфераға осоу тураһында хыялланып йәшәй. 1933 йылда 

Архангельск ҡалаһында ете йыллыҡ мәктәптең уҡытыу бүлеге 

мөдире булып эшләй, ә бер йылдан, Алыҫ Көнсығыш тайгаһы 

эсендәге яңы Өфө тигән ауылға китеп, уҡытыусылыҡ эшен 

дауам иттерә. 1933 йылда Өфөгә ҡайтып, журналистика менән 

шөғөлләнә башлай, тәүҙә «Коммуна» газетаһы редакцияһында, 

1935-1937 йылдарҙа Ҡыҙыл Армияла хеҙмәт итеп ҡайтҡандан 

һуң, «Йәш коммунар», «Красная Башкирия», «Ленинсы» һ.б. 

газеталарҙа эшләй.  

Ә. Бикчәнтәев, һуғыш башланыу менән, үҙе теләп, фронтҡа 

китә. Гвардия майоры, дивизия политбүлеге начальнигының 

комсомол эше буйынса ярҙамсыһы һәм хәрби газеталар 

хеҙмәткәре булған Ә.Бикчәнтәев Калинин өлкәһендә 

солғанышта ҡалған отряд менән командалыҡты үҙ өҫтөнә алып, 

дошман ҡулсаһын йырып сыға, Курск дуғаһындағы һуғыштарҙа, 

Корсунь-Шевченковск «ҡаҙаны», Карпат һәм Дунай өсөн 

алыштарҙа, Венгрия ҡалаларында һәм Вена урамдарындағы 

бәрелештәрҙә ҡатнаша. 

«Лондонға хат» исемле беренсе хикәйәһе «Коммуна» 

газетаһында 1934 йылдың 20 ғинуарында сыға, артабан 

матбуғатта очерктары даими баҫылып тора. 1944 йылда рус 

телендә уның «Ҡыҙыл мәктәр» исемле тәүге йыйынтығы донъя 

күрә. Был йыйынтыҡта нигеҙҙә яҙыусының фронт юлдарында 

күргән ғибрәтле ваҡиғалары, фашистар менән бәрелештең 

киҫкен моменттары сағылдырыла. «Мәңгелек ҡәләм», «Маяҡтың 

бөтөүе», «Хәтерлә!», «Монах ҡатын» кеүек әҫәрҙәрҙә үҙәккә 

киҫкен бәрелеш йә иһә көтөлмәгән бер эпизод ҡуйыла, шуның 

ярҙамында автор дөйөмләштерелгән совет һалдаттарының 

образын тыуҙыра, фиҙакәрлеге тураһында һөйләй. «Арбат», 

«Дуҫым, рәхмәт», «Ғәлиә» кеүек әҫәрҙәрҙә иһә төрлө милләт 
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вәкилдәренең иң дәһшәтле мәлдәрҙәге ҡаҡшамаҫ берҙәмлеге 

һыҙыҡ өҫтөнә алына. 

1946 йылда баҫылған «Рус һалдаты тураһында новеллалар» 

китабында тупланған күпселек әҫәрҙәргә инде тормош 

күренештәрен киңерәк дөйөмләштереү хас; автор хәҙер Ватан 

һуғышы эпизодтарын үткер-үткер художество деталдәре 

ярҙамында һүрәтләй. Ә. Бикчәнтәев әле генә тамамланған 

һуғыштың халыҡтарҙы фашизмдан азат итеүҙәге ролен тулыраҡ 

асырға ынтыла, совет кешеһенең Европа илдәренә яҙ алып 

килеүен күрһәтә, «Һалдат бункер ишеген асты», «Ян Гус 

майҙанындағы сәғәт», «Ерән Яноштың зары» һ. б. хикәйәләрҙә 

яҙыусы һуғыш күренештәренең конкрет бер детален алып, 

шуның аша чех, венгр, румын һ. б. халыҡтарҙы азатлыҡҡа 

сығарыу темаһын хәл итеүҙә мөһим художестволы 

дөйөмләштереүгә ирешә. 

«Алҡа», «Зәңгәр күҙҙәр» һымаҡ хикәйәләрҙә фашистарҙың 

бысраҡ пропагандаһы һөҙөмтәһендә Советтар Союзына 

ышанмай ҡараған кешеләрҙең рус һалдаттарына ҡаршылыҡлы 

мөнәсәбәте лә күрһәтелә. Совет һуғышсыларының уларға ҡарата 

йылы мөғәмәләһе, ярҙамсыллығы һәм ғәҙел мөнәсәбәте нисек 

итеп гитлерсыларҙың йылдар буйы туҡып килгән ялғанын юҡҡа 

сығарыуы яҡтыртыла. Был хикәйәләрендә лә Ә. Бикчәнтәев 

һуғышсыларҙың, индивидуаль характерын ентекле асыу 

бурысын ҡуймай, хатта күп ваҡыт уларҙы исемләп тә 

тормайынса, бер нисә штрих ярҙамында романтик һүрәтен бирә. 

Совет Армияһының Европаға яҙ алып килеүен Ә. 

Бикчәнтәев фашизмға ҡаршы көрәштә беҙҙең һуғышсыларыбыҙ 

менән сит ил кешеләре араһында тыуған дуҫлыҡ аша ла күрһәтә. 

Гитлерсылар табаны аҫтында ғазап сиккән халыҡтарҙың совет 

һалдаттарына теләктәшлеге, уларға ярҙам итергә тырышыуы 

«Чардаш» хикәйәһендә айырыуса ҡуйы буяуҙар аша психологик 

тәрәнлек менән һүрәтләнгән. 

Ваҡиғалар тураһында тәфсилләп һөйләүҙән бигерәк, һәр 

фактты художестволы символ кимәленә күтәреп, 

дөйөмләштерелгән бер фекерҙе биреү өсөн файҙаланыуы яҙыусы 

хикәйәләрен романтик күтәренке итте. Әҙәби тәнҡит уларҙы 

һуғыш темаһын уңышлы хәл иткән юғары художестволы әҫәрҙәр 
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тип баһаланы. «Бикчәнтәй новеллаларын «һүҙгә һаран, фекергә 

йомарт» итеп яҙырға тырыша... ҡыҫҡа формаларҙың үҙ 

мөмкинлектәре менән оҫта файҙалана белә» тип баһа бирә 

күренекле ғалим Ә. Харисов. 

Ватан һуғышы ваҡиғаларын яҡтыртҡанда Ә. Бикчәнтәевте 

һәр ваҡыт киҫкен ситуациялар, көслө, сағыу характерҙар 

ҡыҙыҡһындыра, ул романтик образдар менән эш итергә, тәрән 

пафослылыҡҡа ынтыла.. Һуғыштан һуң ул ике тапҡыр Советтар 

Союзы Геройы Муса Гәрәев тураһында, башҡа батырҙар 

хаҡында очерктар яҙҙы. Совет кешеһенең батырлығы һәм 

патриотизмы айырыуса уның «Бөркөт һауала үлә» повесында 

киң планда хәл ителде. Повесть беренсе тапҡыр «Үлемһеҙлеккә 

хоҡуҡ» тигән исемдә 1950 йылдың апрель – май айҙарында 

«Ҡыҙыл Башҡортостан» газетаһында баҫылды. Шул уҡ йылды 

Өфөлә һәм Мәскәүҙә рус телендә айырым китап итеп 

сығарылды. Оҙаҡламай ул болгар, ҡытай, поляк телдәренә лә 

тәржемә ителде, һуңынан яҙыусы уны ҡабат-ҡабат эшкәртте, 

камиллаштырҙы һәм «Бөркөт һауала үлә» тигән исем аҫтында 

сығарҙы. 

Беҙҙең атаҡлы яҡташыбыҙ, Ватан һуғышының данлы 

геройы Александр Матросов образын тыуҙырыуға арналған был 

повесть үҙенең төп ике сифаты менән – беренсенән, көслө 

романтик геройҙы үҙәккә алыуы менән, икенсенән, конкрет 

тарихи факттарға, документаль материалға таяныуы менән 

Ә.Бикчәнтәевтең быға ҡәҙәрге әҫәрҙәренең стиль үҙенсәлеген 

дауам иттерә. Шул уҡ ваҡытта яҙыусы унда беренсе тапҡыр 

ваҡиғаларҙы тәфсилле һүрәтләй, образдарҙы күп яҡлы итеп 

кәүҙәләндереү йүнәлешендә эш итә. 

Ә.Бикчәнтәев, А. Матросовтың Өфө балалар колонияһында 

тәрбиәләнеүе хаҡындағы ысын факттарға нигеҙләнеп, уның 

Башҡортостан шарттарында формалашыуына баҫым яһай. 

Дөрөҫ, Ә. Бикчәнтәев был повесын ижад иткән ваҡытта 

геройҙың Учалы районы башкорто булыуы, ысын исем-

фамилияһы Шакирйән Мөхәмәтйәнов икәнлеге билдәле түгел 

ине, шуға күрә яҙыусы был хаҡта һүҙ алып бара алманы. Шулай 

ҙа ул уны Өфө менән, башҡорт халҡы менән бәйләүсе бик күп 

ептәрҙе уңышлы файҙаланды. 
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Повеста Матросовтың Өфө балалар колонияһына килеү 

тарихынан башлап тыуған ил хаҡына иҫ киткес ҙур геройлыҡ 

күрһәтеүенә тиклемге оҙайлы осорҙағы ваҡиғалар хикәйәләнә. Ә. 

Бикчәнтәев Матросовтың Өфөләге тормошон сағылдырыуға ҙур 

ғына урын бирә. Тәүҙә колония тәртиптәренә буйһонорға 

теләмәгән үҫмерҙең үҙ характерындағы кире яҡтарҙы еңә 

барыуы, ысын кеше булып формалашыу процесы әҫәрҙә төрлө 

эпизодтарҙа ышандырырлыҡ итеп күрһәтелә. 

Яҙыусы бында колониялағы тәрбиәсе-педагогтарҙың да, 

ябай эшселәрҙең дә, ғөмүмән, бөтә коллективтың кешелә иң 

яҡшы һыҙаттарҙы үҫтереүҙәге шифалы ролен яҡтырта. 

Матросовтың Тыуған ил өсөн юғары геройлыҡ өлгөһө күрһәткән 

ысын кеше булып формалашыуында хәл иткес роль уйнаған 

Петр Филиппович Стасюк һәм Ольга Васильевна образдарына 

ҙур урын бирелә. Стасюк беренсе сиратта тимер дисциплинаға 

буйһоноп йәшәүсе үтә теүәл, ғәҙел кеше итеп кәүҙәләндерелгән. 

Ул тәрбиәләнеүселәргә ҡарата талапсанлығын үҙенең дә уларға 

өлгө булыуы менән берләштерә. Һуғыш башланыу менән үҙе 

теләп фронтҡа китеүе колонияла уның ҡулы аҫтында 

тәрбиәләнеүселәргә бигерәк тә ныҡ тәьҫир итә. 

Уҡытыусы Ольга Васильевна иһә үҙенең яғымлылығы, 

хаҡлыҡты һөйөүе, кешеләргә аҡыллы кәңәштәр биреүе менән 

үҙенә ылыҡтыра. Уның ысын күңелдән әйткән һәр һүҙе 

Матросовтың йөрәгенә һеңә бара. 

Күп һанлы персонаждар менән бәйләнештә, коллектив 

эсендә үҙәк геройҙың образы тулы кәүҙәләнә. Колония өсөн һал 

менән килгән бүрәнәләрҙе Иҙелдән сығарыу, урман ҡырҡыу 

эшендә ҡатнашыу, фронт өсөн йәшниктәр әҙерләү, блокадала 

ҡалған Ленинградтан эвакуацияланып килгән ауырыу ҡыҙҙарҙы 

ҡаршы алыу һәм урынлаштырыу, хәрби училищела тәртип 

боҙған Рәшит менән бәрелеш һ. б. эпизодтарҙа Матросов 

тайпылышһыҙ үҫеүсе кеше булып асыла бара. 

Ә. Бикчәнтәев герой күңелендәге боролоштарҙы уның төрлө 

һынауҙарҙы үтеүе аша күрһәтә (колониянан ҡасырға әҙерләнеү, 

хәрби уставты боҙоусыларға мөнәсәбәт һ. б.). Ленинград ҡыҙы 

Лидаға булған мөхәббәтендә лә герой күңеленең эске матурлығы 

яңы яҡтары менән күҙ алдына баҫа. 
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Образды тулыһынса асыуҙа Александр Матросовтың 

донъяны таң ҡалдырған батырлыҡ күрһәткәндәге кисерештәрен 

һүрәтләү бик әһәмиәтле. Уның был аҙымы көтөлмәгән ярһыу, 

осраҡлы бер ҡабынып китеү түгел, ә намыҫы ҡушҡан аңлы 

хәрәкәт, шуның берҙән-бер дөрөҫ юл булыуын, кешеләр өсөн, 

тыуған ил өсөн иң кәрәклеһе икәнен төшөнөп эшләү 

формаһында бирелгән. Матросов Чернушки ауылын алыу 

бурысы ҡуйылған комсомол йыйылышында беренсе тапҡыр 

сығыш яһай, был сығыш иптәштәре алдында, бөтә ил алдында 

ант булып яңғырай, ул, биргән антына тоғро ҡалып, үлем сәсеп 

торған дзотҡа ташлана. 

Геройының дошман амбразураһын үҙ күкрәге менән 

ҡапларға барғандағы кисерештәрен Ә.Бикчәнтәев тәрән итеп 

бирә. Бөтә был ҡаһарманлыҡ Матросовтың үҙенең күреүе, уның 

тойоуы аша һүрәтләнә.  

Повестағы Матросов – ҡатмарлы, ҡаршылыҡлы үҫеш юлы 

кисергән, ябай ер кешеһе; уның тарафынан күрһәтелгән иҫ 

киткес фиҙәҡәрлек сифаттары илебеҙ кешеләренең күпселеге 

өсөн хас икәнлеге раҫлана. Уның яҙмышы, үҫеш юлы тормоштоң 

үҙендәге конкрет факттарға нигеҙләнеп һүрәтләнә. 

Милли характер һыҙаттары менән асылған Рәшит 

Ғабдрахманов, Матросов менән бер рәттән, повестың үҙәгендә 

тора һәм колонияла гына түгел, хәрби училищела ла, фронтта ла 

уның менән бергә һүрәтләнә. Был герой, бер яҡтан, колонияла 

тәрбиәләнеүсе булараҡ, үҙе лә үҫештә, формалашыу процесында 

күрһәтелә, икенсе яҡтан, үҙ отрядындағы Матросовтың яҡын 

дуҫы, кәңәшсеһе булып китә. 

Халыҡ аҡылын үҙендә туплаған Апуш бабайҙың, буласаҡ 

батырҙа хеҙмәткә мөхәббәт уятыуҙа ҙур йоғонто яһаган 

Мөхәррәм ҡарттың образдары, эпизодик төҫтә булһа ла, повеста 

әһәмиәтле урын тоталар. Әҫәрҙә айырым персонаждарҙан тыш, 

дөйөм коллективтың кешеләрҙе үҫтереүҙәге роле лә күрһәтелә. 

Тәүге өлөштә, ана шулай, тәрбиәселәр һәм 

тәрбиәләнеүселәр коллективы эсендә Матросовтың күңеле 

сафланыуы һәм характеры сынығыуы һүрәтләнһә, китаптың 

икенсе киҫәгендә һуғышсылар коллективы, Ҡыҙыл Армия 

командирҙарының геройҙы артабан үҫтереүҙәге эшмәкәрлеге 
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яҡтыртыла. Бында инде старшина Соснин, рота командиры 

Артюхин, полк командиры Гаркуша һ. б. образдар беренсе 

планға сыға. 

Шулай итеп, повеста бөтә совет халҡының геройҙы 

тәрбиәләүе, иҫ киткес батырлыҡҡа күтәреүе сағылдырыла, 

һөҙөмтәлә илебеҙ кешеләре батырлығының төп сығанағы асыла. 

Матросов кешеләрҙән өҫтөн торған бер зат булып түгел, ә 

халҡыбыҙ тәрбиәләгән, уға хас булған иң күркәм сифаттарҙы 

үҙендә туплаған шәхес булараҡ һынлана. 

Рус телендә сыҡҡан «Ҡариҙел тулҡындары» (1949) 

йыйынтығына ингән «Ауыл сәғәте һуҡҡанда», «Далала», 

«Шеф», «Әлфиә», «Көтөүселә ҡунаҡта» һ.б. хикәйәләрҙең 

бөтәһен берләштергән уртаҡ идея - кешеләрҙә хеҙмәткә яңыса 

мөнәсәбәтте күрһәтеү һәм хеҙмәт кешеһенең бөйөклөгөн раҫлау, 

эске күркәмлеген асыу. Хеҙмәт, яҙыусының һүрәтләүенсә, 

кешенең төп ихтыяжы, көндәлек тормошо һәм шул уҡ ваҡытта 

ул - бөйөк подвиг та. Яҙыусы үҙенең күпселек хикәйәләрендә 

хеҙмәт процесында кешеләрҙең «Бер төндә» хикәйәһендә 

кешеләрҙең үҙ-ара мөнәсәбәттәрендә, донъяға ҡараштарында 

сағылған рухи күркәмлеге асыла. Теләһә ниндәй һынауҙар 

ҡаршыһында ла үҙ мөхәббәтеңә тоғро ҡалыу, кешегә ихтирам 

әҫәрҙә айырыуса сағыу буяуҙарҙа күрһәтелә. 

Ә. Бикчәнтәев «Зифа», «Ул түгелме икән?» һ.б. 

хикәйәләрендә кеше тормошоноң үткер бер мәлен, характерҙы 

асырҙай бер ваҡиға ала ла, шул ваҡиғала персонаждың 

ҡылыҡтарын, хис-тойғоларын һүрәтләгәндә аҙ һанлы, ләкин бик 

отошло деталдәргә һәм штрихтарға мөрәжәғәт итә. 

Күренештәрҙе, деталдәрҙе «ҙурайтып», ҡабартып биреү, киң 

дөйөмләштереүҙәргә ынтылыу ваҡиғаларҙы символик 

яңғырашлы яһай. Көслө романтик геройҙар, уларҙың характерын 

тулы асырҙай көсөргәнешле ваҡиғалар һайларға ынтылыу Ә. 

Бикчәнтәевтең әҫәрҙәренә хас сифаттар булды.  

 

Әҙәбиәт 

Башҡорт әҙәбиәте тарихы. 7 томда. Т.4. – Өфө: Китап, 1993. 

– 380-405-се биттәр. 

© Гәрәева Г.Н., Мостафина И.А., 2022 
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Гәрәева Гөлфирә Ниғәмәтйән ҡыҙы,  

ф.ф.д., БДУ профессоры,  

Өфө ҡ., Башҡортостан Республикаһы 

Нәжметдинова Нәркәс Миннат ҡыҙы,  

ФБФВиЖ-ның 1 курс студенты, 

 Өфө ҡ., Башҡортостан Республикаһы 

 

Рәмзилә Хисаметдинованың балалар өсөн яҙылған 

әҫәрҙәренең художество үҙенсәлектәре 

 

Рәмзилә Миндеғәли ҡыҙы Хисаметдинова 1949 йылдың 28 

майында Учалы районының Сәфәр ауылында тыуған. 1966 

йылда ун йыллыҡ ауыл мәктәбен уҡып бөтә. Мәктәпте 

тамамлағас, ауылындағы интернатҡа тәрбиәсе булып эшкә 

урынлаша. 1970–1975 йылдарҙа тәүҙә Өфөлә башҡорт дәүләт 

университетында, һуңынан Стәрлетамаҡ дәүләт педагогия 

институтында уҡый. Ошо осорҙа “Шоңҡар” әҙәбиәт түңәрәгенә 

йөрөй, шиғырҙар яҙа. Институтты тамамлағас, Юлдаш, Сәфәр 

мәктәптәрендә тел һәм әҙәбиәт уҡытыусыһы булып эшләй. 

Һуңынан Салауат районы Малаяҙ урта мәктәбендә уҡыта. 

Эшендәге ҡаҙаныштары өсөн “Рәсәй халыҡ мәғарифы 

отличнигы” исеменә лайыҡ була. 

Рәмзилә Хисаметдинованың шиғырҙары республика 

матбуғатында 1965 йылда баҫыла башлай. 1975 йылда “Бүләгем” 

исемле шиғырҙар йыйынтығы сыға. 1981 йылда “Ирәмәл 

ҡыҙҙары”, 1989 йылда “Әсә һүҙе”, 1999 йылда “Һандуғас 

ғүмере”, 2001 йылда “Моңдоң йәне – мөхәббәт” тигән китаптары 

донъя күрә. 

Шағирә ижадына төрлө тематик йүнәлештәр хас. 

Шағирәнең ижадын тулайым ҡарағанда дөйөм, ҙур темалар һәм 

шәхси, бәләкәй темаларҙың булыуы асыҡлана.  

Рәмзилә Хисаметдинованың әсә һәм бала темаһына 

арналған шиғырҙарында ғүмер бүләк итеүсе берҙән-бер ҡәҙерле 

кеше – әсәләргә рәхмәт һүҙе, дан йырлана. Әсә һәм бала 

араһындағы һөйөү, ҡәҙерләү, хөрмәт итеү кеүек изге хистәр 

сағылыш таба. “Әсәйемә” шиғырында тыуған йортона ҡайтҡан 

баланың инде кире юлға сығырға йөрөүе, әсәнең төйөнсөктәр 
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бәйләп оҙатыуы һүрәтләнә. Шиғырҙан лирик геройҙың да әсәнең 

дә бер үк хистәре - тын моңһоулыҡ, һағыныу, юҡһыныу 

бөркөлә: 

Алһыу -ҡыҙыл күҙ йәштәрен түгеп, 

Һаубуллаша тамсы гөлдәре. 

Әйтерһең дә улар әсәйемдең 

Тын моңһоулыҡ тулы күҙҙәре. 

“Ҡайтыуҙары өйгә күңелле лә, китеүҙәре ҡыйын, тейәлеп” 

тип лирик герой “әсә сәсендәге аҡ юлаҡтар” буйлап аҡ юлға 

сыға. Әсә менән бала араһындағы күҙгә күренмәҫ ептәрҙең 

булыуы, әсәнең үҙ балаһы күңелен һиҙеүе, уны йөрәге менән 

күреүе, тойоуы образлы юлдарҙа бирелә. Ошо эске тойомлау 

ярҙамында бала күңелендә ни булғанын әсә алдан уҡ белеп тора, 

“барыһы ла яҡшы” тиеп уны алдаштырыу мөмкин түгеллеген 

лирик герой “Әйләнә лә әсәй һорап ҡуя” шиғырында асыҡлай: 

“Ни булды һуң, балам, ни булды һуң? Күҙ ҡарашың бүтән, 

күңелем тоя... ” Әсәһенең борсолоулы һорауҙарына лирик герой, 

уны ҡайғыртмаҫ өсөн, ышандырам тиеп, хатта бейеп киткән 

була. Әммә һынап торған әсә алдында балаһы уға өс ағаслы 

урман кеүек: 

Әсәйемдән булмай йәшеренеп, 

Йәшерен серем уны утҡа һала. 

Шатлығымды теләп бирәм дә бит, 

Хәсрәтемде үҙе һорап ала... 

Әсәгә һөйөү бүләк итеү, ҡарт көнөндә ҡарау, ҡәҙерен белеү 

– былар барыһы ла һәр кемдең тормошондағы үтәлергә тейешле 

бурысы. Әсә һәм бала темаһына арналған күпселек 

шиғырҙарында лирик герой әсә алдында үҙен бурыслы һанай, 

уға хөрмәт күрһәтергә теләй. Әммә әсә кеше балалары бүләк 

иткән бүләктәрен дә, ризаларға тигән теләктәрен дә йомшаҡ 

ҡына кире ҡаға “Әсәйем ризалығы” шиғырында: “Мин ризамын 

эшегеҙҙән, һеҙҙең яҡты йөҙөгөҙҙән” – тип, бүләктәрҙе ейәндәргә 

өләшеүҙәрен һорай.  

“Бүләктәр” шиғырында лирик герой әсәһе күңелен күрәм 

тиеп, төрлө бүләктәр биреп ҡарай:  

Көҙгө бүләк иттем әсәйемә 

– Шатландырам, тимен, күңелен күрәм.  



142 

 

– Көҙгө, йәштәр, һеҙгә кәрәк,  

 - Мин үҙемде һеҙҙең йөҙҙә күрәм! 

 – ти ул. Тимәк, әсә кешегә балаһының бәхетле йөҙөн, 

тыныс, шат күңелен күреү – үҙе оло бүләк, ҙур бәхет.  

 “Инә ҡош” шиғырында лирик героиня сабыйҙарын 

ҡурсалаусы, һаҡлаусы инә ҡош образында бирелә. “Ә миңә тик 

кәрәк бала! Мин – Инә ҡош! Мин – Инә ҡош!”, – тип тәбиғәттән 

бирелгән әсәлек тойғоларын асып һала. Иғтибар итегеҙ, автор 

был шиғырын яҙғанда “Инә ҡош” һүҙен ун тапҡыр ҡабатлай, 

шулай уҡ уны яңғыҙлыҡ исемгә индереп, баш хәрефтән яҙған, 

тимәк автор өсөн был һүҙҙәр бик мөһим. “Әсә һүҙе”, “Яратыу 

йыры” шиғырҙары туранан – тура ғәзиз балаға бағышланып 

яҙылған. Композицион ҡоролошо йәһәтенән улар 7-7 ижек 

ҡалыбы менән яҙылып, ҡобайырға тартым, халыҡ ижадындағы 

теләк теләү жанрына яҡын. “Сәйер гөл” тигән шиғырҙа һүҙ 

баҡсала үҫеп килгән бер гөл тураһында ғына барған һымаҡ. 

Әммә шиғырҙың төпкөл мәғәнәһе балаға барып тоташа:  

Мин түтәлгә бер гөл сәстем, 

Шытып сыҡҡанын көтәм. 

Күҙ нурымды һибәм кисен, 

Йөрәк йылымды – иртән. 

Автор гөл образы аша ғәзиз баланы күҙ уңында тотоп, уға 

күпме наҙ, тәрбиә, йылы өләшһәң, шунса ул гөл – бала яҡшыраҡ 

шәхес булып үҫеп етер тигән мәғәнә һалған.  

Рәмзилә Хисаметдинованың балаларға яҙылған шиғырҙары 

уларҙы образлы уйларға, тәбиғәт күренештәрен образлы итеп 

күрергә өйрәтә. Диалог формаһында яҙылған “Бәшмәк 

йыйғанда” шиғыры аралашыуға ҡоролған:  

- Буш түгел шул эшләпәм, 

Атла ары, ҡыҙыҡмай. 

Эшләпәмдең эсендә 

Башым бар бит, ҡыҙыкай. 

Баланың телмәрен үҫтереү өсөн яҙылған “Шыҡыр, шыҡыр, 

һайыҫҡан!” шиғыры формаһы менән тиҙәйткескә тартым. Ә инде 

“Туҙғаҡбаш” шиғырындағы туҙғаҡбашты малай итеп тасуирлау 

балаға тәбиғәтте йәнле итеп күҙ алдына баҫтырырға ярҙам итә. 

Шуның менән баланың образлы фекерләүе үҫешә: 
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Туҙғаҡбаш көлөп ҡарай, 

Ҡаҡ башты һыйпап ҡарай: 

- Мин дә бит ул, - ти, - малай, 

- Беҙгә сәсһеҙ ҙә ярай. 

Шағирәнең “Алсаҡлыҡ теләү”, “Олатай теләге”, “Әсә һүҙе” 

шиғырҙары, исеменән үк күренеүенсә, төп баҫым балаға изге 

теләктәр теләүгә йүнәлтелгән.  

Көҙ шикелле йомарт бул һин, 

Көләс йәйҙәй алсаҡ бул. 

Яҙын-көҙөн, йәйен-ҡышын 

Алсаҡ бул һин, һәр саҡ бул! 

Бындай изге һәм матур теләктәр бала күңеленә бәләкәйҙән 

үк һеңдерелә килә. Баланың рухын байытырға, күңелен 

үҫтерергә ярҙам итеүсе, тәрбиәүи көскә эйә булған көслө 

сараларҙың береһе ул әйтем жанрына ҡараусы был әҫәрҙәр. 

“Яҡтырып торһон йөҙө, ялтырап торһон эҙе; әсәһенә иш булһын, 

атаһына ҡуш булһын” кеүек һүҙҙәр һәр әсә күңеленән балаһына 

әйтелгән изге теләктәрҙең бер өлөшө генә. “Олатай теләге” 

шиғыры ла оло кешенең ҡыҙ балаларға төбәп әйткән 

теләктәренән тора: “Һеҙ – әле таралған быу, түгел йәйҙең 

ямғыры”, – тип, оҫта сағыштырыуҙар ярҙамында изге 

кәңәштәрен еткерә.  

Шулай уҡ ауыҙ-тел һүҙ сәнғәтендә йыш осраған һамаҡлау ҙа 

шағирә ижадында үҙенсәлекле ҡулланыла. Р.Хисаметдинованың 

“Баланы мунсала сабыу”, шиғыры нәҡ һамаҡлау жанрында ижад 

ителгән: 

Һап-һап, мунса, һап, 

Ҡыуаныс тап,йылы тап. 

Таш ул сирле, балам һау, 

Быу менән осһон сырхау. 

Рәмзилә Хисаметдинова ижадында ҡобайыр жанрына 

ҡараған әҫәрҙәрҙе лә осратырға була. Шағирә ижадында форма 

төҙөлөшө буйынса етегә-ете ижек ҡалыбы менән яҙылған 

ҡобайыр шиғырҙары байтаҡ. Иркен ағышлы, матур яңғырашлы 

ҡобайыр шиғырына Р.Хисаметдинованың “Эй бала саҡ!”, 

“Батырҙар һүҙе” әҫәрҙәре миҫал була ала. Тәүгеһендә һәр кемдең 

күңелендә яҡты иҫтәлектәр менән һаҡланған изге, алтын бала 
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сағы хаҡында һүҙ бара. Атай-әсәй менән үткән йылдар балдан 

татлы булһа, уҡытыусың менән бергә мәктәп йылдарын һүткән 

ғүмер – ҡояштай нурлы, мәңге хәтерҙә балҡыр мәл тип билдәләй 

автор.  

Ә бына “Батырҙар һүҙе” шиғыры һорау-яуапҡа ҡоролған, 

тыныслыҡҡа бағышланған ҡобайыр формаһында. Шиғырҙа 

етегә-ете ижекле юлдар теҙемендә ҡабатланған тыныслыҡ һүҙе 

эпифора булып килә. Ул иһә юл башы һәм эске яңғыраш 

булараҡ ҡобайыр шиғырының ритмик-интонацияһын көсәйтә, 

тәрән моң менән һуғара. Шиғырҙың атамаһынан уҡ күренеүенсә, 

был әҫәр башҡорт халҡының батырҙары әйтеп ҡалдырған оран 

һүҙе, изге теләге булып яңғырай: 

“Ҡыр батырға ни кәрәк?  

Ҡыҙ батырға ни кәрәк? 

Һыу батыр һуң ни һорай?  

Урман батыр ни юрай?”,  

- тип автор тәүҙә риторик һорауҙар менән уҡыусыла 

ҡыҙыҡһындырыу уята. Башҡорт халҡының мифологияһына 

буйынса борон һәр тәбиғәт күренешенең үҙ эйәһе, хужаһы 

булған тигән ышаныуға таянып, шағирә һәр тәбиғәт 

күренешенең генә түгел, хатта моңдоң да үҙ эйәһе, батыры 

булыуын күрһәтә. Тәбиғәт эйәләрен батырҙар тип нарыҡлап, 

улар исеменән тормоштоң йәшәү сығанағы булған тыныслыҡҡа 

өндәй ул. “Уттың һуңы көл булыр, көлдөң һуңы ел булыр”, - 

юлдарында иһә, бөйөк мәғрифәтсе Аҡмулла традицияларының 

дауам ителеүе күҙәтелә. “Еребеҙ көлгә ҡалмаһын, көнөбөҙ елгә 

ҡалмаһын” өсөн тәбиғәт көстәре генә түгел, ә бөтә кешелек тә 

тыныслыҡ һағына баҫырға тейеш тигән идеяны тантаналы 

интонация менән ҡобайыр жанрында еткерә. Был ҡобайыр 

шиғыры Ҡараһаҡал, Батырша, Салауат Юлаев кеүек башҡорт 

халҡының батырҙары ораны менән ауаздаш. Үҙ ереңдә иркен 

һәм тыныс йәшәү теләге башҡорт халҡының батырҙары 

йөрәгендә лә изге хыял-маҡсат булып янған. 

“Батырҙар һүҙе” шиғри ҡобайырына “Ҡаһарманлыҡ” әҫәре 

лә тематик яҡтан һәм формаһы буйынса яҡын тора. Был 

шиғырҙа иһә автор батырҙарҙың рухы, уларҙың йәне мәңге тере 

булыуын, халҡы күңелендә йәшәүен билдәләй. Тыуған ил, 
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Ватандың яҙмышы ғәзиз йәндән дә ғәзизерәк булыуын һыҙыҡ 

өҫтөнә ала. Шулай уҡ, Рәмзилә Хисаметдинова ижадында 

тыуған илгә булған һөйөү рухы менән һуғарылған шиғырҙары 

ҡобайыр жанрына яҡын формала ижад ителә. Мәҫәлән, 

“Ирәмәл”, “Ирәмәл түбәләре” “Ирәмәл ҡыҙҙары” шиғырҙары 

Салауат Юлаев данлаған “Уралым” ҡобайыры менән бер ни 

тиклем ауаздаш. Рәмзилә Хисаметдинованың был 

шиғырҙарында ла бөйөк тауҙың матурлығына, тыуған илдең 

хозурлығына һоҡланыу менән тәрән һөйөү сағыла:  

 Ирәмәлдәй алтын һонһалар ҙа,  

Семтем тупрағын да мин бирмәм!  

Ғөмүмән, халыҡ күңелендә һаҡланған батырҙарыбыҙ рухы, 

уларҙың ҡаһарманлыҡтары, тыуған илгә булған ҡайнар һөйөүе 

шағирә ижадында ҡобайыр шығыры формаһында сағылыш 

алып, йәш быуынды батыр, патриот рухлы итеп тәрбиәләүгә 

булышлыҡ итә. 
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ФБФВиЖ-ның 4 курс студенты, 

 Өфө ҡ., Башҡортостан Республикаһы 

 

Рәлиф Кинйәбаевтың ижадында заман проблемалары 

сағылышы 

 

Танылған прозаик, драматург, журналист, Башҡортостан 

Республикаһының атҡаҙанған матбуғат һәм киң мәғлүмәт 

хеҙмәткәре Рәлиф Мөстәҡим улы Кинйәбаев хеҙмәт юлын 1981 

йылда Күгәрсен районының Теләүембәт урта мәктәбендә 

башлай. Мәктәп директоры урынбаҫары вазифаһын башҡара. 
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1981–1985 йылдарҙа Стәрлебаш районында Ҡалҡаш урта 

мәктәбе директоры булып эшләй. 1985 йылдан журналистика 

эшенә күсә, “Совет Башҡортостаны” газетаһының үҙ хәбәрсеһе, 

1999 йылдан – баҫманың баш мөхәррире. 2011 йылдан “Һәнәк” 

журналының, 2016 йылдан 2020 йылға тиклем “Ағиҙел” 

журналының баш мөхәррире булып эшләй.  

Рәлиф Кинйәбаевтың ижади эшмәкәрлеге үткән быуаттың 

80-се йылдарынан башлана. Гәзит-журналдарҙа бер-бер артлы 

тиҫтәләгән хикәйәләре баҫыла. 1988 йылда «Һыу юлында һылыу 

ҡыҙ» исемле тәүге китабы донъя күрә. 1992 йылда сыҡҡан 

«Йәйҙең һуңғы көндәре» китабындағы повесть һәм хикәйәләре, 

шулай уҡ, уҡыусыларҙың күңеленә хуш килде. 

Рәлиф Кинйәбаевтың «Йәйҙең һуңғы көндәре» повесында 

перспективаһыҙ тип табылған төпкөл ауылдарҙағы кешеләрҙең 

драматик яҙмышы, колхоз етәкселәренең шәхси мәнфәғәттәрен 

күҙ уңында тотоп баш-баштаҡланыуҙары, закон боҙоуҙарҙың, 

енәйәтсел эшмәкәрлектәренең тәбиғәтте ҡоротоуы, халыҡ 

сәләмәтлегенә зарары һымаҡ рухи, социаль, әхлаҡи, экологик 

проблемалар бер-береһенә тығыҙ үрелеп яҡтыртыла. 

Хәйретдин төшөндә үлгән ейәне Азаматты күреүе, уның 

ҡарт атаһан бесән сабырға саҡырыуы, ҡарттың уҡыған 

доғаһының ясин булып сығыуы повеста барасаҡ драматик 

ваҡиғаларға ишаралай. Ҡасандыр гөрләп торған ҙур ауыл, 

колхоз үҙәге булған Туғай һүнеп ҡалған, клуб, мәктәп, башҡа 

йәшәү өсөн мөһим объекттар булмағанлаҡтан, кешеләр тыуған 

төйәктәренән күсеп китергә мәжбүр булғандыр. Колхоз 

председателе Шәмсетдинов үсләшеп, Туғай ауылына «ясин 

уҡыған». Ауылды тотоп тороусы берҙән-бер ферманы ла инде 

хәҙер үҙәккә күсереп алырға йыйынғанын ишеткән һауынсы 

Айһылыу председатель менән ҡаты итеп һөйләшергә, үҙенең 

хаҡлығын раҫларға, көрәшергә бара. Әммә Шәмсетдинов менән 

һөйләшеү-аңлашыу килеп сыҡмай. Гәрәй боҙған оло эш, енәйәт 

тип баһаланыусы оло серҙең осо сығыу ихтималлығы ҡаты 

хафаға һала. 

Элекке хәрби зона булған, хәҙер тимерсыбыҡтар менән 

уратып алып «Инеү тыйыла» тигән белдереү эленгән Ҡарауыл 

тауындағы председатель һәм Борһан үҙе генә белгән йәшерен 
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келәткә улы Гәрәйгә йөгөн алып барып бушатырға ҡуша. Гәрәй 

келәткә кергәндә тормозын һалырға онота һәм трактор арбаһы 

яр өҫтөндә ҡалҡып торған бетон ҡулсаға барып бәрелә. Ҡара 

төтөн сығарып юғарыға үрмәләгән трактор артынан тәрән эҙ 

ҡала. Аҙналар буйы йыйылған ямғыр һыуы шаулап аҫҡа ынтыла 

һәм бетон ҡулса аҫтына инеп китеп, ҙур таш һауыт эсенә тула 

һәм ағыулы химикаттар ағып сығып тирә-яҡ мөхитте зарарлай. 

Төшөндә мәрхүм ейәне саҡырыуҙан болоҡһоп уянған 

Хәйретдин ҡарт туғайлыҡҡа һыйырын эсерергә төшә һәм яр 

буйында үлеп ятҡаан балыҡтарҙы күреп аптырап китә. 

Тәбиғәткә килтерелгән зыянды күреүҙән былай ҙа хәлһеҙ 

ҡарттың йөрәге ҡаты һыҙлай. Йылғаны ағыулаусыларҙы табырға 

тигән ниәт менән ултырған урынынан торорға уҡталып ҡараһа 

ла, йөрәге ауыртыуға түҙмәй, яй ғына ҡараңғылыҡ донъяһына 

сума. 

Ғүмере тырыш, намыҫлы хеҙмәттә үткән, Туғай ауылына 

үлгәнсе тоғро ҡалған атаһы Хәйретдин һымаҡ уҡ, Айһылыу ҙа 

Туғай яҙмышын ҡайғыртып, уны һаҡлап ҡалыуҙы юллап район 

үҙәгенә юллана. Ғүмере буйына колхоз эшендә тир түккән 

колхозсы ҡатындың дәлилдәренә район етәкселәре битараф 

ҡалмаҫ, ярҙам ҡулы һуҙырҙар, тип өмөт итә ул. Әммә атаһының 

үлем хәбәрен ишетеү уны был ниәтен кисереп торорға мәжбүр 

итә. Бөтөп барған ауылда кешене һуңғы юлға оҙатыу нисек ауыр 

мәшәҡәткә әйләнеүен автор ентекләп һүрәтләй бара һәм шуның 

аша халыҡты ошондай әрнеүле, кәмһетеүле хәлгә ҡуйған 

тормош, йәмғиәт ҡанундарын тәнҡитләй, хәсрәт етәкселәрҙе 

фашлай. Кешеләрҙе тыуған ерҙәренән айырылып китергә 

мәжбүр иткән сәбәптәрҙе асып һала. 

Шәмсетдинов үҙенең әшнәләре, дәүләт милкен урлауҙағы 

дуҫтары бклған завод директоры Радик Закирович, полковник 

Владимир Петрович менән кәңәшләшергә тип килә. Химик 

ҡалдыҡтарҙың ағып сығыуын ишеткәс тә уларҙың һис иҫтәре 

китмәүен күреп, үҙе лә батырайып китә, полковниктың 

һалдаттар әбрермен тигән вәғәҙәһен алғас, өҫтөнән йөк 

төшкәндәй була. Йылға ағыуланыуы, балыҡтар үлеүе уға ваҡ 

мәсьәлә булып күренә. 
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Ҡарауыл тауындағы енәйәт эҙҙәрен йәшереп, ағыулы 

урындарҙы күмер өсөн киләгн һалдаттар араһында Айһылыуҙың 

йәшлегендәге һөйгән егете, Афғанстанда һәләк булған улы 

Азаматтың атаһы Фәнүр Иркәбаев та була. Эскрһеҙ, саф күңелле 

ҡыҙҙы кәләш итеп алам, яратам тип йөрөп тә, ауылдан китеү 

менән онотҡан Фәнүр әле килеп кенә Айһылыуҙың яҙмышын 

боҙғанлығы, үҙенең гонаһлы булыуын таный, уйлана. Хәйретдин 

ҡартты оҙатҡас, Фәнүр Айһылыуҙан улының атаһы кем булыуын 

һорай. Ләкин Айһылыу уның атаһының кем булыуын хәҙер 

белеү кәрәкмәй, ти. Оҙаҡ йылдар Фәнүрҙең килерен көтөп, 

өмөтләнеп йәшәгән Айһылыуҙың мөхәббәте һүнгән, уларҙы 

бәйләүсе улдары Азаматтың тупрағы әсә күңелен һыуындырған. 

Атайһыҙ үҫкән улының өнһөҙ ҡараштары йөрәгендә уйылып 

ҡалған уның. Фәнүрҙең тәҡдиме йәйҙең һуңғы көндәре кеүек 

һуңлаған. Элек ата-әсәһенең ихтыярына буйһонған бахыр, әле 

ҡатынының хыянатын белеп тә, кисереп, бахыр ғына йәшәргә 

мәжбүр ир, үҙ ҡатынына кәрәкмәгән кеүек үк, Айһылыуға ла 

кәрәкмәй. 

Финалда Айһылыу бала саҡтан уҡ үҙен яратҡан, көткән, 

өмөтө өҙөлгәс, эскелеккә һалышҡан эскерһеҙ, матур күңелле, 

әммә йомшаҡ холоҡло Әхмәҙулла эргәһендә баҫып ҡала. 

Яҙыусы персонаждарҙың булмышын асыуҙа уларҙың йә 

ниндәй ҙә булһа бер ҡалҡыу характер һыҙатын ҡат-ҡат телгә 

алыуҙы, йә берәй сағыу деталь ҡулланыуҙы уңай күрә. 

Шәмсетдиновтың ҡрҡаҡлығын, уның нервылары туҙғанлығын, 

йыш тирләүен һәр ваҡыт ҡулъяулыҡ йөрөтөүен, «ҡулъяулыҡ» 

тигән ҡушамат тағылыуын йыш телгә алыу, төрлө ситуацияларҙа 

ҡат-ҡат күрһәтеү аша аса. Ситтән килгән кеше булыуына баҫым 

яһау аша уның кешеләрҙең ата-бабалар рухына тоғро ҡалыуына, 

нигеҙҙәрен һыуытмауға, тамырҙарынан өҙөлмәүҙәренә төкөрөп 

ҡарауының сәбәбен аса. Полковниктың эшләргә түгел, ә ял 

итергә яратыуы һыҙыҡ өҫтөнә алына. Завод директоры өсөн аҡса 

экономиялау мөһим, ә кешеләр, һауаа, ер, тәбиғәт ағыулануы 

уны һис борсомай. Кешеләр, ер яҙмышы ошондай әҙәмдәр 

ҡулында булыуын фашлай яҙыусы. 

Яҙыусы персонаждарҙың булмышын асыуҙа уларҙың йә 

ниндәй ҙә булһа бер ҡалҡыу характер һыҙатын ҡат-ҡат телгә 
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алыуҙы, йә берәй сағыу деталь ҡулланыуҙы уңай күрә. 

Шәмсетдиновтың ҡрҡаҡлығын, уның нервылары туҙғанлығын, 

йыш тирләүен һәр ваҡыт ҡулъяулыҡ йөрөтөүен, «ҡулъяулыҡ» 

тигән ҡушамат тағылыуын йыш телгә алыу, төрлө ситуацияларҙа 

ҡат-ҡат күрһәтеү аша аса. Ситтән килгән кеше булыуына баҫым 

яһау аша уның кешеләрҙең ата-бабалар рухына тоғро ҡалыуына, 

нигеҙҙәрен һыуытмауға, тамырҙарынан өҙөлмәүҙәренә төкөрөп 

ҡарауының сәбәбен аса. Полковниктың эшләргә түгел, ә ял 

итергә яратыуы һыҙыҡ өҫтөнә алына. Завод директоры өсөн аҡса 

экономиялау мөһим, ә кешеләр, һауа, ер, тәбиғәт ағыулануы уны 

һис борсомай. Кешеләр, ер яҙмышы ошондай әҙәмдәр ҡулында 

булыуын фашлай яҙыусы.  

Һуңғы тиҫтә йылдарҙа Рәлиф Кинйәбаев күберәк 

драматургия өлкәһен үҙ итә. Уның «Миңә атай табығыҙ» (1997), 

«Гүргә инер сер ине» (1998), «Айғырыңды үтескә бир!» (2002), 

«Эх, Байтимер дуҫ!» (2003), «Әбейүшкә@тущка.ru», «Ә Торатау 

һаман тора» (2005) һ.б. тигән хәҙерге замандың әхлаҡ 

мәсьәләләре ҡыйыу күтәрелгән пьесалары буйынса спектаклдәр 

М. Ғафури исемендәге Башҡорт академия драма театрында, 

Стәрлетамаҡ һәм Сибай драма театрҙарында уңышлы ҡуйылды. 

Рәлиф Кинйәбаевтың «Айғырыңды үтескә бир!» 

комедияһында крәҫтиән көнкүрешендәге комик хәлдәр 

яҡтыртылһа ла, нигеҙендә замандың етди проблемалары ята, 

улар үткер конфликт үҫтерелешендә асыла. Көндәлек 

тормоштағы мәшәҡәттәр менән бер рәттән, ауылдарҙың аяныс 

хәлдә ҡалыуы, ташландыҡҡа әйләнә барыуы, билдәһеҙ киләсәге 

кеүек мәсьәләләр күтәрелә. 

«Перспективаһыҙ ауылдар» тигән термин үткән быуаттың 

етмешенсе йылдарында йәмғиәтебеҙҙә йышыраҡ осрай башлай. 

Дәүләт эшмәкәрҙәре, бәләкәй ауылдарҙың сығымлы булыуына 

һылтанып, күптәрен күрәләтә юҡҡа сығарҙы. Ҙур ҡасабалар 

төҙөлдө, әммә икенсе проблема килеп тыуҙы: йыйылма 

халыҡтан торған ундай йәшәү пункттарында әхлаҡһыҙлыҡ 

артты, эскелек һәм аҙғынлыҡ көсәйҙе, хеҙмәткә ҡараш бөтөнләй 

үҙгәрҙе. Ә былар инде кешене рухи деградацияға илтте. Ауыл 

йәштәре күпләп ҡалаға ынтылды, сөнки уларҙы сәғәте билдәле 

эш көнө, матур тормош, ҡала шау-шыуы тартты. Колхоздар 
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көсһөҙләнеп, бөтә барған һайын, ауыл ерендә эш тә кәмене. Эш 

бөткәс, эскелек, аҙғынлыҡ, уғрылыҡ артты. Йәмғиәттең 

яҙылмаған, әммә ҡотолғоһоҙ ҡануны был. Драматург, ошоларҙы 

иҫәптә тотоп, комедияһында ауылдың киләсәге нисек булырға 

тейешлеген үҙенсә күҙаллай, юҡҡа сығыуҙан һаҡлап ҡалыу 

сараларын эҙләй, йәнтөйәк менән бәйләнеш өҙөлгәс, әхлаҡтың 

да яйлап юғаласағына ишаралай. 

Рәлиф Кинйәбаевтың «Айғырыңды үтескә бир!» пьесаһында 

конфликт башлыса ике ут күрше араһында килеп сыға. Нисәмә 

йыл бергә йәщәп тә бындай хәлгә ҡалғандары булмай уларҙың. 

Нәҫеләдәренә «Ташбаш» ҡушаматы йәбешкән Хәмиҙулла – 

ауылдағы берҙән-бер айғыр хужаһы. Әле ул айғыр йәй буйы 

бейәләр менән йөрөп, ябығып бөткән һәм шуға ла хужаһы уны 

сығармай һарайға бикләп ҡуйған. Иҫәбе – көҙгә тиклем 

һимертеп һуйырға. Быны ишеткән күршеһе «Күҫәк» Сынтимер 

дүрт бейәһенең ҡыҫыр ҡалыуынан ҡурҡа, сөнки колхоз бөткәс, 

ҡарап торғандары шул мал-тыуар. Хәмиҙулланы өгөтлөп тә 

күндерә алмағас, Сынтимер уға хатта аттарҙы алмашырға 

тәҡдим яһай. Тормош көйһөҙләнеүенә асыуы килгән 

Хәмиҙулланың тиҫкәреһе сыға – ул айғырын күрше бейәләренә 

ҡушыуға теше-тырнағы менән ҡааршы тора.  

Ошо арҡала, һүҙ артынан һүҙ сығып, ике күрше араһында 

яман талаш ҡуба, хатта, алтмышты уҙыуҙарына ҡарамай, 

көрмәкләшеп тә алалар. Күршеһе айғырын ике көнгә бейәләргә 

ҡушып ебәреүҙән баш тартҡас, Сынтимер ҙә уларға ҡоҙоғонан 

һыу алыуҙы тыя. Бына ошо сәбәпле гүмерҙә һүҙгә килешмәгән ут 

күршеләр, үҙҙәре лә һиҙмәҫтән, киҫкен генә булған конфликтҡа 

керәләр. Ә сәбәбе иһә төптәрәк ятҡан булып сыға, хатта 

конфликт күпмелер кимәлдә социаль яңғыраш ала. Сөнки колхоз 

булған осорҙа берәү ҙә бейәгә айғыр, һыйырға үгеҙ эҙләп 

йөрөмәй. Ҡоҙоҡтағы тәбиғәт биргән һыуға талашыу аҡылдарына 

ла килмәй күршеләрҙең, ссөнки быға уларҙың ваҡыттары 

булмай. Ә хужалыҡ тарҡалғас, ҡайҙа барып һуғылырға белмәгән 

миллиондарса крәҫтиәндәр кеүек, Сынтимер менән 

Хәмиҙулланың эштәре мөшкөлләнә. Бер ғаләмде аптырап, юҡ 

сәбәпте бар итеп, дошманлашып ҡуялар. 
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Колхоз бөткәс, күршеләргә иҫке булһа ла комбайн эләгә: әле 

ул ишек алдарында ултыра. Колхозсыларҙың ерен «помещик» 

Лотфрахман тигән кеше арендаға ала һәм хаҡты түләгәндә 

уңыштың ундан бер өлөшөн вәғәҙә итә. Әммә эшҡыуар, 

игенселек үҙен аҡламауға һылтанып, бөтә ергә лә тәмәке сәсә. 

Үҙҙәрен төп башына ултыртыуҙарын аңлаған колхозсылар ҡаты 

асыуланалар, әммә эш үткән: ер ваҡытлыса булһа ла 

Лотфрахмандыҡы. Нишләһендәр, баш эйеп помещикка эшкә 

ялланалар һәм уның тәмәкеһен йыйырға эшкә төшәләр. 

Өҫтәүенә, «Бүре» Хәйрүш күршеләренең бесәнлектәрен урлап 

сабырға тырыша. Тәү мәл, әле низағ сыҡҡанға тиклем, ғаиләләре 

менән күмәкләшеп барып ҡыуып-туҡмап ҡайтаралар ҙа ул 

уғрыларҙы. Яланлыҡтарын бергәләшеп алмаш-тилмәш 

ҡарауылларға һүҙ ҡуйышҡан күршеләр, конфликт көсәйгәс, был 

турала оноталар һәм һөҙөмтәлә ҡышҡылыҡҡа бесәнһеҙ тороп 

ҡалалар: талаш сыҡҡас, икеһенең дә бесәнлеген сабып алып китә 

Хәйрүштәр. Халыҡ мәҡәлендәгесә, «Айырылғанды айыу ашар, 

бүленгәнде бүре ашар» кеүек килеп сыға. 

Әҫәрҙә мөхәббәт проблемаһы ла ныҡ ҡына ҡуйыртыла. 

Хәмиҙулланың улы Илшат Сынтимерҙең ҡыҙы Рәшиҙәгә 

мөкиббән киткән. Лирик күңелле егет тыуған төйәген бик ярата, 

ғүмерен дә крәҫтиән еҙмәте менән бәйләргә ынтыла. Ә Рәшиҙә 

иһә ҡалаға ысҡыныу яғын ҡайыра. Шуға ла ул егеттең ауылдағы 

киләсәк тормошо тураһындағы хыялына мыҫҡыллап ҡарай, 

матур тормош ҡороу тураһындағы теләктәрен, уйҙарын кәмһетә. 

Ҡыҙ фекеренсә, ҡала урамдары буйлап асфальт юлдарҙан матур 

кейенеп, шпилькалы туфлиларҙа йөрөүгә ни етә? 

Икенсе ғашиҡтар – Сынтимерҙең ҡырҡ йәшлек улы 

Хөснулла Хәмиҙулланың ултырып ҡалған ҡыҙы Фәйруза. Эштән 

башҡаны белмәүсе буйҙаҡ ир үҙенә Фәйрузаны яңы асҡан кеүек 

була. Улар араһындағы мөнәсәбәт айырыуса ҡыҙыҡ итеп 

кәүҙәләндерелә. 

«Хөснулла. Күпме ваҡытым бушҡа үткән. Ниндәй иҫәр 

булғанмын! Әгәр ҡатын-ҡыҙ ҡосағының ниндәй татлы икәнен 

белһәм, әллә ҡасан өйләнгән булыр инем. 

Фәйруза. Кемгә өйләнер инең? Әйт әле – кемгә? Тиҙ генә! 

Хөснулла. Һиңә, тик һиңә. 



152 

 

Фәйруза. Бына шулай тиген. Мин һине күпме саҡырҙым, 

иҫлә әле, ә һин һәр саҡ ҡолағыңа ла элмәнең. Эшкинмәгән төк 

эшкинмәгән». 

Күршеләр араһындағы низағ та был ике ғашиҡ арҡаһында 

ыңғай сиселеш ала. Өйләнешергә һүҙ ҡуйышҡандан һуң улар 

тәүҙә айғырҙы яланға сығарып ебәрә, аҙаҡтан ҡоҙоҡтағы 

йоҙаҡты алып ырғыта. Айғыр юғалыуына енләнгән Хәмиҙулла 

ла балаларының был ҡарарына ҡаршы килә алмай, һыуына, атын 

да күршеһенә «үтескә» биреп торорға ризалаша. 

Драматург пьесаһын оптимистик рәүештә тамамлай: 

Рәшиҙә, Илшатты ҡыуандырып, ҡаланы ерһенмәй ҡайтып төшә. 

Лотфрахмандың тәмәке баҫыуын борсаҡ ямғыры һуғып китә, 

өйө һәм хужалығы йәшен һуғыуҙан ягып бөтә, ә иң мөһиме – 

күршеләр яңынан дуҫлаша һәм ҡоҙалашып та ҡуя. Күмәкләгән 

яу ҡайтарған, ти халыҡ. Күршеләр ҙә хужалыҡтарын 

берләштереп, үҙҙәренең колхозын төҙөргә ҡарар ҡыла. Татыу 

йәшәүгә ни етә, тигән мәғәнә үткәреү менән бер рәттән, автор 

тамашасы иғтибарын йәммғиәттә инде әллә ҡасан өлгөрөп еткән 

мәсьәләгә йүнәлтергә тырыша. Совет осоронда төҙөлгән колхоз-

совхоздар үҙ мөмкинлектәрен әллә ҡаса сарыфлап бөткән.  

Әйтергә кәрәк, заманында улар ауыл тормошонда мөһим 

роль уйнай, хәл иткес ваҡыттарҙа ҙур файҙа килтерә, ил 

иҡтисадын алға ебәреүгә өлөш индерә. Быны инҡар итеп 

булмай. Һуңғы йылдарҙа өлкән быуын колхоз-совхоздарҙы 

һағынып иҫкә алһа ла, был хужалыҡ төҙөлөшө хәҙерге ауыл өсөн 

яраҡһыҙ. Крәҫтиән хужалығын, үткән тәжрибәгә таянып, 

үҙгәртеп ҡорорға ваҡыт етте, әммә ул дәүләт тарафынан яҙмыш 

ҡосағына ташланырға тейеш түгел. Иҡдисады алға киткән 

илдәрҙә лә ауыл хужалығы ярҙамға мохтаж. Беҙҙә иһә киреһенсә 

– кешеләрҙе туйындырыусы хужалыҡ тармағы ташландыҡ 

хәлдә. Бына ошо нескә фәлсәфәне тотоп алған да инде 

драматург. Ауылдың бөгөнгө торошон ябай, көлкөлө һәм сағыу 

биҙәктәр аша һүрәтләп, көнкүрештәге ғәҙәти ҡаршылыҡтарҙы 

оҫта кәүҙәләндергән. 

«Гүргә инер сер ине « драмаһында бөгөнгө замандың 

актуаль пробелмаларының береһе күтәрелә: аҡсаға бөтә нәмәне, 

шул иҫәптән мөхәббәтте лә һатып алып буламы? Был әҫәрҙә 
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әхлаҡи ҡиммәттәр юғары күтәрелә. Ҡасандыр йәш ғаилә, үҙ 

балалары булмау сәбәпле балалар йортонан уллыҡҡа малай ала. 

Бала уларҙы үҙ ата-әсәләре тип үҫә. Инде өйләнергә лә йыйына. 

Тик Фәнилгә һөйгән йәре менән ҡауышып матур тормош 

ҡорорға яҙмай, ҡаланан ҡайтҡан Дилбәр апаһының бер-бер 

артлы ҡылған яңылыш аҙымдары был ғаиләнең хыялдарын 

селпәрәмә килтерә, сәскә кеүек йәш ғүмер өҙөлә. 

Оҫта ҡоролған ваҡиғалар сылбыры һәм финал сәхнәһе 

менән автор үҙе үк был һорауға кире яуап бирә – бар әҙәмдәр ҙә 

кешелеклелек менән әҙәпте юғалтмаған әле. Пьесала баҙыҡ 

характерҙар хәрәкәт итә, сюжет ҡыҙыҡтырырлыҡ итеп ҡоролған, 

конфликт көслө һәм үҫешә бара. 

Ошондай уҡ ситуацияны «Ете ҡыҙ» пьесаһында ла тап 

итәбеҙ. Һуғыш йылдарында бер театрҙың актрисалары (актерҙар 

барыһы ла һуғышҡа киткән) астан үлер хәлгә етә. Һәм бер 

актриса әхирәттәрен, шул иҫәптән үҙ театрын ҡотҡарыу өсөн 

яратмаған кеше менән йәшәргә риза була. Сөнки теге әҙәм 

быларға ризыҡ бирә ала. Пьеса тормошта булған ваҡиғаларға 

таянып яҙылған, шуға тулҡынландыра ла, тетрәндерә лә. 
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Милли спорт төрҙәренең сығанағы булараҡ уйын 
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Аннотация. В данной статье на основе классификационных 

характеристик национальных видов спорта и детских игр не 

только башкирского, но и других тюркских народов, 

акцентируется внимание на анализе семантики лексем, 

составляющих терминологию спорта. 
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история, культура народа, народные традиции, детские игры. 

 

Game vocabulary as a source of national sports 

 

Annotation. In this article, based on the classification 

characteristics of national sports and children's games not only of the 

Bashkir, but also of other Turkic peoples, attention is focused on the 

analysis of the semantics of lexemes that make up the terminology of 

sports. 

Key words: sports, national sports, history, people's culture, 

folk traditions, children's games. 

 

Берәй милләтте аңларға ниәтең бар икән, уның уйындарына 

иғтибарыңды йүнәлт. Ысынлап та, халыҡ уйындары милләттең 

мәҙәниәтендә иҫ киткес ҙур урын биләй, уйындар аша халыҡтың 

ғөрөф-ғәҙәттәре, тарихы, уның көнкүреше тураһында күп төрлө 

мәғлүмәт туплап була. Уйындар элек-электән кешенең тәнен, 

аңын сыныҡтырыусы мөһим сара һаналған, балалар яратып 

уйнаған хәрәкәтле уйындарҙы ниндәйҙер кимәлдә милли спорт 
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төрҙәренә нигеҙ һалыусы элемент тип атап була. Башҡорт халыҡ 

уйындары – башҡорт халҡының тарихи яҡтан нығынған күңел 

асыу, уйын-көлкө, тамаша ҡылыу саралары һәм спорт, бейеү, 

йыр бәйгеләре ул. Башҡорт халыҡ уйындары күсмә мәҙәниәт 

традицияларында формалашҡан һәм башҡорттарҙың тарихы, 

хеҙмәте, көнкүреше һәм йолалары менән бәйле үҫешкән. 

Уйындар кешелә ғәйрәтлелек, сыҙамлылыҡ, етеҙлек кеүек 

сифаттар үҫтерә һәм тәрбиәләй, башҡалар менән аралашырға, 

хеҙмәткә һәм хәрби ҡоралдар менән эш итергә өйрәтә. 

Уйындарҙың берәүҙәре ҡатнашыусыларҙың уҙышыуына, 

ярышыуына, икенселәре оҫталыҡты күрһәтеүгә, өсөнсөләре 

донъяны танып белеүгә ҡоролған. «Халыҡ уйындары халыҡтың 

тормошона һәм шөғөлөнә тығыҙ бәйләнгән, борон-борондан 

баланы донъя көтөргә әҙерләү сараһы булып хеҙмәт иткән», – 

тип яҙа И. Ғ. Ғәләүетдинов [3, с. 26].  

Уйын лексикаһы Р.Ә. Солтангәрәева һәм 

Ә.М. Сөләймәновтың “Башҡорт халыҡ йола уйындары” (Өфө, 

1997) [5], И.Ғ. Ғәләүетдиновтың “Башҡорт халыҡ балалар 

уйындары” (Өфө, 2002) [3], Г.Р. Хөсәйенованың “Башҡорт 

халыҡ уйындары” (Өфө, 2006) [6] хеҙмәттәрендә ентекле 

өйрәнелгән. Башҡорт теленең уйын лексикаһын боронғо һәм 

үҙенсәлекле һүҙҙәр ҡатламы тәшкил итә. 

Уйындар башлыса түбәндәге тематик төркөмдәргә бүленә: 

1. Балалар уйындары (уҡсы, баҡыр бүкән, күҙ бәйләш, 

гөрөлдәк, өс ҡуңыс, таяҡ ташлаш, өс эт, ҡул туп, тирмә – улар 

барыһы ла үҙҙәренең йөкмәткеһе буйынса рус халҡының 

жмурки, прятки, горелки, лапта һәм башҡа уйындарына оҡшаш) 

һәм өлкәндәр уйындары. 

2. Персонаждары булған сюжетлы-ролле («Убырлы 

ҡарсыҡ» – «ведьма», «Айыу менән ҡуяндар» – «медведь и 

зайцы», «Йәшерәм яулыҡ» – «прячу платок») һәм сюжетһыҙ 

ярыш уйындары («Йәмшәйгән уҡ», «Аҡ тирәк, күк тирәк», 

«Йәбешкәк түңгәктәр» һ.б.). 

3. Йәнлектәрҙе һәм ҡош-ҡортарҙы эләкләгән 

импровизациялы уйын-бейеүҙәр: «Ҡорҙар уйыны», «Кәкүктәр 

уйыны». 
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4. Спорт уйындары: йүгереш (бег на перегонки), тоҡ кейеп 

йүгереү, тоҡтар менән һуғышыу, ҡолға буйлап үрмәләү, ҡалаҡҡа 

йомортҡа һалып йүгереү, һуғылған таҫтамалдарҙы тартыш һ.б. 

(«Уҡ атыу» – «стрельба из лука», «Күк бүре» – «серый волк», 

«тал сабыу» – «рубка лозы», «ҡырҡҡы уҡ» – «расщепляющая 

стрела», «өс бүкән» – «три пня». 

5. Байрамдарҙа уйналған уйындар (Ҡарғатуй, Һабантуй, 

Майҙан, Туй), шулай уҡ кешенең тыуым һәм үлеме, балалыҡтан 

оло тормошҡа күсеү, ғаилә ҡороу кеүек тормош осорҙары менән 

бәйле уйындар, календарь байрам уйындары. 

6. Ирҙәр (атлы спорт) һәм ҡатын-ҡыҙ уйындары. 

7. Танып белеү уйындары [2, c. 12]. 

Башҡорт халыҡ уйындары бик бай һәм күп төрлө. Уларҙы 

төп өс төргә бүлеп ҡарауҙы маҡсатҡа ярашлы тип таба 

Г.Р. Хөсәйенова: 

1. Йәш кимәленән сығып төркөмләү: балалар уйындары 

(Уҙымлашыу, Убыр әбей, Сыҙма туп һ.б), йәштәр уйындары 

(Таштуғай уйындары, Әмбәл-дөмбәл, Үгеҙ йөҙөк һ.б), ир-

егеттәр/ҡатын-ҡыҙҙар уйындары (Мәләкүт, Таҡыя типкес, 

Соңҡор һ.б), ололар уйындары (Теүәтәй алыш, Ҡоҙағыйҙар 

уйыны һ.б). 

2. Йөкмәткеһенән сығып төркөмләү: драмалы / сюжетлы 

йәки башҡарыусылы / (Уҡытыусы, Табип, Һатыусы уйындары) 

һәм хәрәкәтле (Сәкән уйыны, Һауа шар, Сәпәмә туп). 

3. Йыл миҙгеленә ҡарап төркөмләү: Ҡарға бутҡаһы. 

Башҡорт халыҡ уйындары лексикаһы әйтештәргә, 

һынамыштарға, төрлө лексик сараларға, диалект һүҙҙәренә бай. 

Халыҡ уйындары ҡатмарлы үҫеш баҫҡыстары үткән. Беҙҙең 

көндәргә тиклем килеп еткән уйындарҙа халыҡтың боронғо 

ышаныуҙарын, хәрби мөнәсәбәттәрҙе һәм күп төрлө хеҙмәт 

элементтарын күреп була. Мәҫәлән, тәүтормош кешеләренең 

төрлө ышаныуҙары «Ҡарға бутҡаһы», «Убыр әбей», «Аҡ тирәк, 

күк тирәк», «Соҡор туп», «Ашыҡ сағыу», «Үгеҙ уйыны», 

«Һаҡыташ» кеүек уйындарҙа һаҡланған [6, c. 4]. 

Борон халыҡтың көнкүрешендә иң мөһиме үҙеңде, 

ғаиләңде, ереңде дошмандарҙан һаҡлау булғанлыҡтан, күп 

уйындар етеҙлекте, көстө, мәргәнлекте үҫтереүгә йүнәлтелгән. 

https://ba.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D2%AF%D0%BA_%D0%B1%D2%AF%D1%80%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ba.wikipedia.org/wiki/%D2%A0%D0%B0%D1%80%D2%93%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%B9
https://ba.wikipedia.org/wiki/%D2%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B9
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Был уйындарға балаларҙы ла өйрәткәндәр, был йәш саҡтан уҡ 

яҡшы ил һаҡлаусылар тәрбиәләргә мөмкинлек бирә: «Сыҙма 

туп» – осоп килгән тупты тотоп алып ҡасып барған «дошманға» 

бәреп, уны «үлтерергә» тырышыу, «Һапҡын» – һапҡын исемле 

ҡулланма менән ташты йыраҡ һәм мәргән итеп бәреү, «Һыҙма 

туп» – уйнаусыларҙың ике яҡҡа бүлешеүе һ.б.  

Ярыш, бәйге, тартышыу, һикереү, ҡолғаға үрмәләү кеүек 

уйындар тән сәләмәтлеген яҡшыртыу маҡсатында уйлап 

сығарылғандар, улар күбеһенсә төрлө байрамдарҙа, йыйындарҙа 

уйналғандар. Егеттәр бер осорҙан икенсе – ирҙәр осорона 

күскәндә, уларҙың көстәрен һынар өсөн, Алтын ашыҡ, Уҡ атыш 

һ.б кеүек уйындар уйнағандар. Ирҙәр инде үҙ-ара көс 

һынашырға булһалар, ярышып йөк күтәреү, ярышып ҡымыҙ 

эсеү, ҡатыҡ тулы һауыт төбөнән тәңкә табыу, ат сабышы кеүек 

бәйгеләр ойошторған.  

Төрки халыҡтарҙың мәҙәниәте үҙ-ара тығыҙ бәйләнештә 

үҫешкән. Беренсенән, элек айырым халыҡтарға айырылыу 

булмаған, икенсенән, халыҡтар формалашҡандан һуң да улар 

бер-береһе менән тығыҙ мөнәсәбәттә йәшәгәндәр. Был күренеш 

уйындарҙа, спорт бәйгеләрендә лә сағылыш тапҡан. 

Мәҫәлән, төрки халыҡтарының төп спорт уйындарының 

береһе – көрәш (курес, гуреш). Көрәш Урта Азия, Урал-Иҙел 

буйы, Кавказ, Анатолия һәм Балкан төркиҙәре араһында киң 

таралған, күбеһенсә, ул төрлө байрамдарҙа, тантаналарҙа 

үткәрелә [4, c. 150]. 

Төркиҙәрҙең тағы бер киң таралған уйыны – ат бәйгеләре. 

Улар күп төрлө, һәр халыҡтың үҙенә хас ҡағиҙәләре була. Төрки 

халыҡтар күсмә тормош алып барғанлыҡтан, уларҙың аттары 

сыныҡҡан, көслө булыуҙары менән айырылып торған.  

Бәйге – ул оҙон дистанцияға ат сабышы, әле ул 5-15 саҡрым 

арауыҡ самаһы булһа, элек хатта 50-нән дә артып киткән. 

Хәҙерге көндә бәйге ипподромдарҙа уҙғарыла. Бәйгенең ҡайһы 

бер төрҙәрендә бер һыбайлы алдан сабып китә, ҡалғандары уны 

ҡыуып етергә тейеш булалар [1, c. 71].  

Төрки халыҡтарының тағы бер уйыны – ат өҫтөндә үле кәзә 

тәкәһен алдан һөйләшеп ҡуйылған билдәле урынға (ҡапҡаға 

тиклем, йәки уйнаусы үҙ ауылына) тиклем еткерергә кәрәк 



158 

 

булған. Ҡырғыҙҙарҙа был уйын «Кёкбёрю» исеме аҫтында 

билдәле, ҡаҙаҡтарҙа – «Кокпар», үзбәктәрҙә – «Копкари» йәки 

«Оглак». Был уйындың күп төрҙәре Анатолияла һәм Кавказда ла 

осрай. Бөгөнгө көндә был уйындың ҡағиҙәләре үҙгәрә төшкән, 

2016 йылдан башлап ысын кәзә тәкәһе урынына муляж ҡуллана 

башлайҙар, уйынды өс судья күҙәтә.  

Спорт уйындарына нигеҙ һалыусы уйындарҙың киң 

таралған төрө – балаларҙың хәрәкәтле уйындары. Уйындар иң 

тәү сиратта балалар өсөн тән нығытыу, һауыҡтырыу өсөн 

әһәмиәтле. Хәрәкәт уйындарының атамалары күбеһенсә уйын 

барышындағы ниндәйҙер эш-хәрәкәткә ҡорола (Йәшенмәк, Күҙ 

бәйләш, Бесәй тотош, Ҡыңғырау, Йөҙөк кемдә? Йәшерәм 

яулыҡ).  

Йүгерешле, баҫтырышмаҡ уйындарҙа һәр саҡ ике ҡапма-

ҡаршы яҡ осраша: баҫтырыусы һәм ҡасыусы, уларҙың күләме 

төрлө булырға мөмкин [4, c. 131]. Был төр уйындарҙы ике төргә 

бүлеп була: 1) һүҙһеҙ башҡарылғандары (Ҡатырғыс, Энә менән 

еп, Бесәй менән сысҡан), 2) һүҙле, һамаҡлы уйындар 

(Батырышмаҡ, Әбәк-көбәк, Ҡул бәйләш) 

Хәрәкәтле уйындарға әңгәмәләшеү бик характерлы түгел. 

Һынамыштар, һамаҡлауҙар уйындың тәүге өлөшөндә генә осрай. 

Шуға ҡарамаҫтан, был уйын барышында балалар бөтөнләй 

һөйләшмәй тигән һүҙ түгел, аралашыу айырым һүҙҙәр, фразалар 

ярҙамында ғына бара: йәшендем, таптым, тоттом һ.б. Бынан 

тыш, вербаль булмаған лексика ла ҡулланыла, мәҫәлән: берәй 

уйынсыға “шым ғына ултыр” тигәнде бармаҡты ирендәргә терәү 

аша күрһәтеү, ҡул менән генә ҡайҙа барырға икәнлеген 

күрһәтеү. 

Ҡайһы бер уйындарҙа атрибуттар ҡулланыла: Һөйәк (ашыҡ) 

уйыны, Шар, Бура һуғыу, Сүрәкә, Туп уйындары. 

Һөйәк уйыны иң боронғо уйындарҙан һанала. Был 

уйындарҙың килеп сығышы башҡорт халҡының элек-электән, 

бөтә төрки халыҡтары менән бер рәттән, малсылыҡ менән 

шөғөлләнеүенә бәйле [3, с. 14]. Һөйәк уйындары хатта халыҡ 

ижадында ла сағылыш тапҡан, мәҫәлән, “Алтын ашыҡ” 

әкиәтендә: Атаһы уға алтын ашыҡ биргән, ти. Малай гел генә 
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шул ашығы менән уйнай торған булған. Уйында бер кемде лә 

өҫтөн сығармаған. 

Һөйәк уйындарына ҡараған лексикаға һөйәктәрҙең 

атамалары (ашыҡ, йәкәл) һәм уның ятыштары ҡарай. Ашыҡ – ул 

һарыҡ, кәзә тояҡтарынан алынған һөйәк, уның дүрт ятышы бар: 

алсы (ашыҡтың уйымлы ҡабырға яғы өҫтә ҡалһа), бүк (һөйәктең 

сик ятышына ҡаршы арҡа яғы), сик (һөйәктең бүк ятышына 

ҡаршы батынҡы яғы), төй (ашыҡтың алсы ятышына ҡаршы 

яғы). Йәкәл – ат, һыйыр тояҡтарынан алынған һөйәк, уның ике 

генә яғы була: арҡаһы аҫта булһа – исаҡ, арҡаһы өҫкә ятһа – бүк. 

Һөйәк уйындарының төрлө атамалары бар: Ашыҡ уйыны, 

Бишәмбәк, Алтын ашыҡ, Ат йыйыу, Һаҡыташ, Йәкәл һуғыу һ.б. 

Шар, бура, сүрәкә уйындары бөтә тәнде сыныҡтыра, 

берҙәмлек, иптәшлек, дуҫлыҡ тойғоларын тәрбиәләй [7, c. 55]. 

Был төр уйындарҙың атамалары бик бай һәм күп төрлө: Сәкән 

һуғыу, Шар һуғыу, Бура уйыны, Ҡала һуғыу, Мәкәз (себен) һ.б. 

Хәрәкәтле уйындарҙың тағы бер төрө ул – туп уйындары, 

уларҙың ике төркөмгә бүленеп уйналғандары ла (Туп тибеш 

/хәҙерге – футбол/, Урталы уйыны), бер генә көтөүсе менән һәр 

кем айырым уйналғандары бар (Соҡор туп, Түңәрәктән 

түңәрәккә). 

Ваҡыт үткән һайын, уйындарҙың функцияһы ла, эстәлеге лә 

үҙгәрә, һуңғы осорҙа күмәкләшеп, бергә йыйылып, йүгереп 

уйнай торған уйындарҙы онлайн, компьютер, телефон уйындары 

ҡыҫырыҡлай. Халҡыбыҙҙан мираҫ булып ҡалған матур, тәрән 

эстәлекле уйындарҙы тергеҙеү, йәш быуынға тапшырыу – бер 

мөһим мәсьәлә булһа, милли спорт төрҙәренең сығанағы 

булараҡ уйын лексикаһына ҡараған атамаларҙы махсус өйрәнеү 

– заман талабы.  
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Ғәзизуллина Миндиниса Әхәт ҡыҙы, 

башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы  

М.Исҡужин исемендәге 136-сы башҡорт лицейы 

Өфө ҡалаһы, Башҡортостан Республикаһы  

  

Башҡорт теле һәм әҙәбиәте дәрестәрендә уҡыусыларҙың 

коммуникатив компетентлығын үҫтереү 

 

Бөгөнгө көндә уҡыусылар бик күп мәғлүмәт алалар,ләкин 

кәрәкле шарттарҙа, ситуацияларҙа алынған мәғлүмәттәр менән 

ҡуллана белмәйҙәр. Теге йәки был мәсьәләнең бер яҡлы ғына 

сиселешен күрәләр. Һүрәтләнгән төрлө ситуацияларға үҙ аллы 

анализ яһай алмайҙар, йәғни гипотеза сығарыу һәм уны 

тикшереү юлдарын насар беләләр. 

Беҙ, балаларға белем һәм тәрбиә биреү менән бер рәттән, 

уларҙы тормошта үҙ юлын дөрөҫ табырға, төрлө шарттарҙа ла 

юғалып ҡалмаҫҡа, белем алыу өлкәһендә генә түгел, ҡатмарлы 

ситуацияларҙан сығыу юлдарына өйрәтергә, ижади һәләттәрен 
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үҫтерергә бурыслыбыҙ! Һәләтһеҙ бала юҡ. Баланың һәләтен үҙ 

ваҡытында күрә, тоя, аңлай белеү һәм үҫтереү, камиллаштырыу 

беҙҙең-педагогтарҙың изге маҡсаты!  

Темам түбәндәге проблемаларҙан сығып билдәләнде: 

1) мәктәптә  белем биреү йөкмәткеһенең саманан тыш күп 

булыуы, ҡайһы саҡта үҙ аллы аралашыуға ваҡыттың аҙ ҡалыуы; 

2) уҡыусыларҙа үҙ аллы уҡыу эшмәкәрлегенең түбән 

булыуы; 

3)  өлкәндәр һәм тиҫтерҙәре менән ҡайһы саҡта ыңғай 

мөнәсәбәт булдыра алмауы, аралашыу ҡағиҙәләрен белмәүе; 

4) балаларҙың донъяуи хәл-ваҡиғаларға үҙ ҡараштарын, уй-

хистәрен аныҡ һәм асыҡ әйтә белмәүе, үҙ фекерен яҡлай 

белмәүе; 

5) үҙ һәләттәрен асыҡлай алмауҙары һәм тормошта ҡуллана 

белмәүе. 

Проблеманың актуаллеге шунда: 

Бөгөн йәмғиәтебеҙ юғары коммуникатив компетентлы, 

аралашыу ҡағиҙәләрен яҡшы үҙләштергән, тәрбиәле, белемле, 

фекерләүе ҡалыплашмаған, бүтәндәрҙең фекерен хөрмәт иткән, 

төрлө тормош шарттарында ла юғалып ҡалмаған, ҡыйыу 

шәхестәргә мохтажлыҡ кисерә. Уңышлы коммуникатив 

эшмәкәрлек коммуникатив компетентлы ижади һәләтле шәхес 

үҫтереүгә булышлыҡ итә.  

Ошо актуаллектән сығып шундай маҡсат ҡуйҙым:  

Мәктәп шарттарында, башҡорт теле һәм әҙәбиәте 

дәрестәрендә уҡыусыларҙың коммуникатив компетентлығын, 

ижади һәләттәрен үҫтереүҙә эффектив алымдар, технологиялар, 

юлдарҙы һайлап алыу һәм ҡулланыу минең педагогик эшемдә 

мөһим сараларҙың береһе.  

Маҡсаттан сығып, түбәндәге бурыстарҙы билдәләнем. 

Башҡорт теле һәм әҙәбиәте дәрестәрендә бала теманы өйрәнһен, 

аңлаһын, уйланһын ,ғәжәпләнһен, илһамланһын, дәртләнһен, 

киләсәге хаҡында уйлаһын, матурлыҡҡа ынтылһын, тәрбиә, 

фәһем алһын, сәмләнһен, үткәне менән ғорурланһын, ижадҡа 

ынтылһын ,үҫһен, камиллашһын! 

Методик эшемдең объекты: Башҡорт теле һәм әҙәбиәтенән 

белем биреү процесы. 
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Методик эшемдең предметы: Башҡорт теле һәм әҙәбиәте 

дәрестәрендә уҡыусыларҙың коммуникатив эшмәкәрлеге 

Ҡуйылған маҡсаттан, бурыстарҙан сығып, түбәндәге 

гипотезаға туҡталайыҡ. Әгәр уҡыусыларҙың  коммуникатив 

компетентлығын, ижади һәләтен үҫтереүҙә башҡорт теле һәм 

әҙәбиәте дәрестәренең мөмкинселектәрен маҡсатлы һәм 

системалы файҙаланһаҡ, түбәндәге проблемалар хәл ителәсәк: 

1) уҡыусыларҙың бөтә яҡлап үҙ мөмкинселектәрен, 

һәләттәрен, маҡсаттарын  ҡыйыу рәүештә тормошҡа ашыра 

алыуы; 

2)  өлкәндәр һәм тиҫтерҙәре араһында ыңғай мөнәсәбәт 

булдыра алыуы, аралаша белеүе; 

3) тирә-яҡ мөхит, донъяуи хәл-ваҡиғалар тураһында уй-

хистәрен төрлөсә белдерә һәм яҡлай, иҫбатлай алыуы. 

Көтөлгән һөҙөмтәләр 

1) уҡыусыларҙың коммуникатив компетентлығын,ижади 

һәләтен юғары кимәлгә күтәреү; 

2) уҡыусыларҙың бөтә яҡлап үҙ мөмкинселектәрен, 

һәләттәрен, маҡсаттарын  ҡыйыу рәүештә тормошҡа ашыра 

белеүе; 

3) тормоштағы төрлө сетерекле шарттарҙа, ситуацияларҙа 

яуаплы һәм аңлы хәл итеү юлдарын һайлай белеүе; 

4) әҙәби тел нормаларын яҡшы үҙләштереп, иркен рәүештә, 

яҙма һәм телдән үҙ фекерен, уй-хистәрен әйтеп , яҡлай һәм 

иҫбатлай белеп, аралашыу ҡағиҙәләрен белеп, һаҡларға 

өйрәнеүе; 

5) уҡытыуҙың сифатын юғары күтәреү, үҙ аллы белем 

алыуға ынтылыш тәрбиәләү; 

6) уҡыусыларҙың яңы киң мәғлүмәтте ҡабул итеп, 

инновацион-мәғлүмәти технологиялар ҡулланып, үҙ аллы 

уҡырға, эшләргә өйрәнеүе; 

Коммуникация этаптары: 1. Үҙ билдәләмә: маҡсат һәм 

коммуникацияның кәрәклеге; 2. Коммуникацияның алымдары. 

3. Ситуацияға ҡарап, кәрәкле телмәр стилен, жанрын һайлау; 

4.Коммуникация һөҙөмтәһенә үҙ баһа.  

“Коммуникатив компетентлыҡ” төшөнсәһенең йөкмәткеһе: 

1. Төрлө типтағы әңгәмәсе менән, уның үҙенсәлектәрен иҫәпкә 
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алып, аралаша белеү оҫталығы; 2. Монолог йәки диалог 

формаһында аралашыу ҡағиҙәләрен, формаларын һаҡлап, 

әңгәмәне дауам итә белеү. 3. Әңгәмәсенең фекеренә хөрмәт 

күрһәтеп, уны тыңлай белеү. 4. Үҙ фекереңде әйтеү, 

төшөндөрөү, аңлатыу һәм яҡлай алыу. 5. Әңгәмәсе менән 

һөйләшеүҙе дауам итеүгә этәрә белеү. 6. Аралашыу конфликтын 

әҙәпле тамамлай белеү. 7. Аралашыуҙың уңышлылығын баһалау. 

 Компетентлыҡ элементтарын өйрәнеү. Башҡорт теле һәм 

әҙәбиәте 

Лингвистик элементтар. Орфографик ҡағиҙәләр, һүҙлек 

запасы, грамматик күренештәр. Орфоэпия ҡағиҙәләрен, 

һүҙьяһалыш нормаларын, профилле терминдарҙы белеү. 

Социолингвистик элементтар. Телмәр мәғлүмәтен контекст 

нигеҙендә файҙалана белеү. Бөтәһе лә аңларлыҡ итеп 

материалды аңлата белеү. 

Социомәҙәни элементтар. Рәсми йәки рәсми булмаған 

аралашыуҙа телмәр сараларын файҙалана белеү. Тарих, 

мәҙәниәт, ғөрөф-ғәҙәттәр өлкәһендәге белемде ҡулланыу 

оҫталығы. 

Дискурсив элементтар. Һөйләшә белеү оҫталығы. 

Әңгәмәсегә һорауҙы бирә белеү. Яуапты аныҡ һәм асыҡ төҙөү. 

Әңгәмәсене тыңлай белеү, уның фекерен хөрмәт итеп, 

һөйләшеүҙе дауам итә белеү оҫталығы. 

Коммуникацияның төп компоненттары. Тормошҡа ашырыу 

юлдары: 1. Заманса белем биреү алымдары, технологиялары. 

2. Уйын технологияһы. 3. Эҙләнеү-тикшеренеү алымы. 

4. Мәғлүмәти технологиялар. 5. Проблемалы уҡытыу. 

6. Проектлау технологияһы. 

Коммуникатив-шәхси ориентирлы эш төрҙәре: 1. Тексҡа 

предмет-ара комплекслы анализ. 2. Прогноз яһау, текст менән 

диалог. 3. Күҙаллауҙы үҫтереү. 4. Төрлө яҙма эштәр башҡарыу. 

5. Театрлаштырыу. 6. Һүҙҙәр менән һүрәтләү. 7. Һәләтенә ҡарап 

эш төрҙәре биреү: һүрәт төшөрөү, презентация эшләү һәм 

сығыш яһау, шиғыр яҙыу, ғилми эш башҡарыу, фото һәм 

видеоролик төшөрөү һәм һөйләү, рецензиялар яҙыу, гәзит-

журналдарға мәҡәлә яҙыу, алып барыусы булыу, 

сәхнәләштереүҙәрҙә, онлайн, интернет конференцияларҙа, 
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дистанцион олимпиадаларҙа, әҙәби-ижади конкурстарҙа 

ҡатнашыу, төрлө саралар, конкурстар ойоштороу һ.б. 

Тормошҡа ашырыуҙа эш төрҙәре: Монолог. Диалог. 

Диалогтағы монолог. Монологтағы диалог. Төрлө типтағы 

фразалар. Монолог төрҙәре - хәбәр итеү, фекер йөрөтөү, 

иҫбатлау, хикәйәләү, һүрәтләү, һығымта яһау, фараз итеү 

.Диалог төрҙәре – әңгәмә, бәхәс, диспут, дискуссия, һорау-яуап, 

фекер алышыу. 

Күҙаллауҙы үҫтереү. 1. Тексты уҡы һәм күҙ алдына килтер, 

йәнәһе, һин йәнһүрәт ҡарайһың. Әгәр һиңә йәнһүрәт төшөрөргә 

ҡушһалар, тағы ниндәй күренештәр, хәл-ваҡиғалар, геройҙар 

менән тулыландырыр инең? 2. Текста һүрәтләнгән картинаны 

күҙ алдына килтерергә тырыш. Ниндәй һорауҙар, уй-фекерҙәр 

тыуҙы? Һинеңсә, текстағы картинаны һүрәтләгән кеше ҡайһы 

ерҙә йөрөнө икән? 3. Был шиғырҙы уҡығанда нимә уйландырҙы? 

Шул уйҙарыңды һүрәт итеп төшөрөп ҡуй. Шиғырҙың темаһы 

буйынса үҙеңдең тарихыңды уйлап сығар. 4. Бер һөйләмде тулы 

хикәйәгә әйләндер. 5. Әкиәтте, авторҙың хикәйәһен үҙеңсә дауам 

ит һәм тамамла. 

Текст менән диалог. Төрлө яҙма эштәр. Һүрәт буйынса 

ижади инша. Әҙәби әҫәрҙәр буйынса инша яҙыу. Ирекле темаға 

инша яҙыу. Прогноз яһау, телмәр һәм фекер үҫтереү алымдары. 

Театрлаштырыу. Тексҡа комплекслы анализ яһау төрҙәре.  

Шулай итеп, уҡыусыларҙың коммуникатив 

компетентлығын, ижади һәләтен үҫтереүҙә ҡулланылған һәм 

уңышлы тип табылған алымдар, технологиялар:  

-уҡыусыларҙың бөтә яҡлап үҙ мөмкинселектәрен, 

һәләттәрен, маҡсаттаран тормошҡа ашырырға ярҙам итә; 

- тормоштағы төрлө сетерекле шарттарҙа, ситуацияларҙа 

яуаплы һәм аңлы хәл итеү юлдарын һайлай белеү һәләтен 

үҫтерә; 

- үҙ-үҙенә маҡсат ҡуя, тормошон планлаштыра, шәхси 

һәләттәрен тулыһынса ҡуллана белергә өйрәтә; 

 - әҙәби тел нормаларын яҡшы үҙләштерергә, иркен 

рәүештә, яҙма һәм телдән үҙ фекерен, уй-хистәрен әйтә, яҡлай 

белергә, аралашыу ҡағиҙәләрен һаҡларға өйрәтә; 
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-башҡорт теле һәм әҙәбиәте дәрестәрендә уҡыусыларҙың 

коммуникатив компетентлығын, ижади һәләтен үҫтереү 

нигеҙендә балаларҙың ижади эшмәкәрлек менән ҡыҙыҡһыныуы 

артты, яңы мәғлүмәтте файҙаланырға өйрәнде. 
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Ғәниева Ғәлиә Ғәнийән ҡыҙы, 

БДУ-ның Бөрө филиалы 

Бөрө ҡалаһы, БР 

 

М.Әбсәләмов әҫәрҙәренең ҡайһы бер лексик үҙенсәлектәре 

(“Хәлфә романы нигеҙендә) 

 

Башҡорт халҡының ижтимағи-мәҙәни үҫеше барышында 

барлыҡҡа килгән матди, рухи, милли, эстетик байлыҡтарының 

тарихи йыйылмаһы М.Әбсәләмовтың әҫәрҙәрендә айырыуса 

асыҡ сағыла. Халыҡтың быуаттар буйына тупланған рухи 

хазинаһын, телен, мәҙәниәтен романда ҡулланылған лексик 

берәмектәр, морфологик синонимдар, һөйләмдәр төҙөлөшө 

арҡылы күрергә мөмкин.  

Яҙыусының тел байлығы, тәү сиратта, башҡорт телендә 

синонимик рәтте төҙөүсе барлыҡ һүҙҙәр менән иркен эш итә 

белеүендә күренә. Билдәле булыуынса, тел ғилемендә лексик-

фразеологик синонимдар аңлатҡан мәғәнәләренә ҡарап төрлөсә 

бүлеп йөрөтөлә. Фәнни терминдар араһында абсолют, 

идеографик, стилистик, эмоциональ-экспрессив, контекстуаль 

синонимдар өҫтөнлөк итә [1; 70-81], [2; 36-39], [3; 5-7], [4; 49-

53]. 

М.Әбсәләмовтың “Хәлфә” романында эмоциональ-

экспрессив характерҙағы синонимдар өҫтөнлөк итә. Миҫалдар: 

Аҡҡужа тамам аптыраны, һаҡал-мыйығын семтегеләне, баш 

сайҡаны, тел сыртлатты. Илаған, һыҡтаған, тажлаған, 

сеңләгән, сәрелдәгән, бурылдаған, мыжыған – ғөмүмән, нотаның 

ете төрө лә һыйған был кескәй өйгә! Тормошоноң ҡыйын 

мәлдәрендә, күңеле болоҡһоғанда, хәлфәнең яҡты һынын күҙ 

алдына баҫтырып, йыуаныс, көс, ҡеүәт, ҡөҙрәт аласаҡ ул. Ай-

һай, бер-икәү генәме икән Мансурҙың күргән-кисергәндәре: 

ыҙалары, яфалары, нужалары. Әҙәм аяғы теймәгән, сана 



167 

 

табаны йырмаған, яныуарҙар сар һалмаған төштә ҡар 

япмаһының селтәрләнә башлауы – ергә тағы ла яҙ килеүенең 

һөйөнөслө хәбәре ине.  

Яҙыусы Ватан, Урал, Башҡортостан, тыуған ил, тыуған яҡ, 

тупраҡ төшөнсәләрен төрлө һүҙҙәр менән генә атап ҡалмай, ә 

уларҙы характерлаған сифат, сифат-ҡылымдар менән оҫта эш 

итә. Миҫалдар: Кемде генә һағындырмай һуң кендегең киҫелгән, 

бишегең бәүелткән, тәү атҡа мендергән, сибәрен һөйҙөргән 

тыуған яҡ. Мәрхәмәтле тупрағыбыҙҙың тулғағы тулып, уның 

ниғмәттәрен йыйыр миҙгел еткән. Иҙрис... ағай. Нишләп 

ятаһың ул шыҡһыҙ далала? Ҡайт байман Уралыңа... 

Телдең һүҙ байлығы менән оҫта эш итеүсе, аныҡ фекер 

йөрөтөүсе яҙыусы синонимдарҙың хәҙерге әҙәби телдә актив 

ҡулланылғандарын архаизмдар, фразеологизмдар, халыҡ 

телендә йөрөгәндәре менән аралаштыра: Әле кәкүк айы ғына 

булһа ла, төн ул хәтлем үк ҡыҫҡа түгел бит. Бына шундай 

көтөлмәгән сәбәптәр арҡаһында Иҙрис тыуған тупрағына 

быйыл май башында ғына аяҡ баҫты. Жәүзәлә (май айы – Ғ.Ғ.) 

хис-тойғоға бирелеп, тәбиғәт ҡыҙырып йөрөү ҡайғыһы юҡ: 

көнө – йыл туйҙырыр мәл. Ғөмүмән, автор апрель, март, май 

кеүек ай исемдәре менән бер рәттән уларҙың иҫке атамаларын 

иркен ҡуллана. Мәҫәлән, ғаҡрап (октябрь), ҡәүес (ноябрь), 

хәмәл (март), сәүер (апрель), жәүза (май), мизан (сентябрь), 

Әсәд менән Мизан бөрөждәре, Сөмбәлә йондоҙлоғо һ.б. 

Синонимдар әҫәрҙә ҡулланылған мәҡәл-әйтемдәрҙә лә күҙгә 

салына. Белемдең кәрәклеген, бөйөклөгөн данлаған әҫәрҙә 

уларҙың түбәндәгеләрен осратырға мөмкин: Белем алмаҡ – 

ҡоҙоҡ ҡаҙмаҡ. Белем – иң ҙур байлыҡ. Күп йәшәгән – ни белгән, 

күпте күргән – шул белгән. ...Һигеҙ йыл һуҙымы арымай-талмай 

энә менән ғилем ҡойоһо ҡаҙып, бөртөкләп алтын эҙләүселәрҙең 

хушлашыу кисәһе була. Үҙенән башҡаның уңышына һарыуҙары 

ҡайнаған был мөртәттәр, хәлдәренән килһә, тырыштар 

үрмәләгән бейек ҡаяны ла селпәрәмә килтерер, зыялылар һыуһын 

ҡандырған белем шишмәһен дә ҡороторҙар ине. 

Афористик жанрҙарҙан мәҡәл-әйтемдәр М.Әбсәләмов 

әҫәрҙәрендә айырым урын алып тора. Халыҡҡа хас телмәрҙе, 

өлкәндәр аҡылын күрһәтә улар. Миҫалдар: Ир-ат аҫылы бисә-
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сәсә эшенә ҡул төртмәҫ булыр. – Мыйыҡ аҫтынан ғына 

йылмайып, улына күҙ ҡыҫты. “Тәмле күп булмай, рәхәт оҙаҡ 

булмай” тигәне дөп-дөрөҫ икән. “Урыҫ байыһа, өй һалыр, 

башҡорт байыһа, бисә алыр”, тигәндәре ҡаҙаҡтарға ла хас. 

Көн уҙһын, сабата туҙһын, тигәндәй... Сираттан ҡалғансы, 

үләттән ҡал, тигәндәр бит. Ә бит утһыҙ төтөн булмай. Ир-

егеттең эсендә эйәрле-йүгәнле ат ятыр. Сабыр иткән – 

моратына еткән. Ҡуян алмаҫ, артынан ҡалмаҫ. Ҡуян ул 

тапҡан, ҡуйыр урын тапмаған. Эт юрта тип бет юрта. Тура 

ултырып, ҡырын һөйләп булмай. Барҫ йылы барын сәс, һис 

булмаһа тары сәс. Вәғәҙә – ярты иман. Ете үлсәп, бер киҫеп... 

Һыныҡҡа – һылтау. Өй фәрештәһе – ҡатын һ.б.  

Бөгөн халыҡ телендә ҡулланылыштан төшөп ҡала барған 

фразеологизмдар ҙа урынлы ҡулланыла әҫәрҙә. Миҫалдар: әүен 

баҙары, әлепте таяҡ тип белмәү, һалпы яғына һалам 

ҡыҫтырыу, оҙон һүҙҙең ҡыҫҡаһы, күкрәк киреү, уҡа ҡойолоу, 

ауыҙ һыуы ҡороу, бала аҡылы кереү, ҡолаҡ һала йөрөү, ҡараға 

аяҡ баҫыу, төбөнә тоҙ ҡойоу, кейеҙ ҡолаҡ, бер балыҡ башын 

сәйнәү, эт һуғарыу, мөҙҙәте етеү һ.б. 

Антонимдар яҙыусы телмәрендә үҙенсәлекле урын алып 

тора. Ғөмүмән, әҫәрҙә күренештәрҙе, ваҡиғаларҙы, заттарҙы 

сағыштырыу, ҡапма-ҡаршы ҡуйыу үҙәк урында тора. 

Башҡортарҙың көнитмеше менән ҡаҙаҡтарҙың тормошо, осон-

осҡа ялғап йәшәгән халыҡ менән байҙарҙың донъяһы, белем һәм 

наҙанлыҡ, кеше һәм тәбиғәт, ҡыш менән йәй һ.б. күренештәр 

сағыштырыу, антитеза алымдары менән бирелә: Миҫалдар: Ҡыш 

бауыры оҙон шул, ә йәйе күҙ асып йомғансы геүләп үтә лә китә. 

Барса дини кешелек тик әхирәткә баш эйгәндә, пантеизмды 

әләм итеп күтәреп ал әле! Әҫәрҙә һүрәтләү сараһы булараҡ 

оксюморондарға ла миҫалдар табырға мөмкин. Мәҫәлән, аҡыллы 

тиле, күҙле бүкән. 

М. Әбсәләмов халыҡ тормошон һүрәтләгәндә халыҡ 

телендә ҡулланылған тормош-көнкүреш һүҙҙәрен урынлы 

ҡулланып, ХХ быуат осоро күренештәрен уҡыусыла тормошсан 

итеп күҙ алдына баҫтырта. Һауыт-һаба атамаларынан ул осорға 

хас төрҙәренән түбәндәгеләрҙе осратырға мөмкин: силәк, иләк, 

көбө, тәпән, күнәсек, тырыз, киле, тирмән, һаба, ижау, сүгәтә, 
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туҫтаҡ, алдыр, ҡомған, тас, аяҡ, табаҡ һ.б. Әйтергә кәрәк, 

ҡата, итек, көләпәрә, көпө, кәпәс, кәзәкей, камзул, тиртун, тун, 

сәкмән, билбау, салбар, селтәр һәм башҡа кейем-һалым 

атамалары образдарға ярашлы төрлө сифаттар менән 

тасуирлана. Мәҫәлән: ҡама бүрек, ҡамсат бүрек, шымтырый 

бүрек, һырыған бишмәт, бәрхәт елән, сөм калуш, ап-аҡ тула 

ҡуңыслы сарыҡ, ҡоба сарыҡ, ситек-ҡата, төплө быйма, хром 

итек, атлас ыштан, киндер ыштан, шығырлап торған ялтыр 

ҡара штиблет, ҡара сюртук, “күбәләкле” ап-аҡ күлдәк. һ.б 

Мал-тыуар атамаларының да хәҙерге һәм боронғо атамалары 

урынлы ҡулланыла: бәрәс, ылаҡ, илек, ҡуй, ат, йылҡы, бейә, 

тай, ҡолон, ишәк, һыйыр, быҙау, ҡашғар, бүре, айыу, дөйә, бута 

(дөйә балаһы), мышы, марал, болан һ.б. 

Аҙыҡ-түлек атамаларын белдереүсе һүҙҙәр теҙмәһе лә 

байтаҡ әҫәрҙә. Донъя кимәлендә танылыу алған балды бына 

нисек данлай автор: Башҡорт урманынан – бал. Балдың ниндәй 

төрө генә юҡ: йүкә шау сәскә атҡанда йыйылғаны, туғай-

болондар йөҙ төҫлө, мең төрлө сәскәләргә күмелгәндә 

һығылғаны, күҙ йәшендәй саф тамсылары һарҡып торған 

уҡыран бал да, ҡыналы бал да, ауыҙға алмаҫ борон уҡ тамаҡты 

ҡытҡылдатҡан телем-телем кәрәҙлеһе лә.  

Тыуған тәбиғәтенә ғашиҡ яҙыусы уҡыусыларҙы турғай, 

сәпсек, ҡарабаш турғай кеүек ҡоштарҙы айырырға өйрәтә. 

...алаҡас турғай, ҡыҙылтүш турғай, ҡашҡа турғай. Һиҙәһеңме, 

төҫтәренә ҡарап исем бирелгән. Төйәгенә ҡарап исем 

бирелгәндәре лә бар: ҡамыш турғайы, шыршы турғайы, ерек 

турғайы, таш турғайы, һыу турғайы. Ҡайһы бер турғайҙың 

исеменә ҡарап уның ни менән туҡланғанын белеп була. Йәғни 

мәҫәлән, һоло турғайы, себен турғайы, тарма турғайы, мышар 

турғайы... 

Әҫәрҙә үҫемлек, ағас, рельеф атамаларына ла байтаҡ урын 

бирелә. Миҫалдар: Дөрөҫ, алтын төҫө көндә-көн генә түгел, 

сәғәтләп арта бара: Көньяҡ Урал урманының күпселеген 

тәшкил иткән ҡайын, йүкә, ҡарама, йыла, тирәктәр 

башҡаларҙан иртәрәк һарғая. Ғорур имәндең һорғолтланған 

япраҡтары ла алтын онтағы менән буталлана, ә саған менән 

муйыл ҡарағусҡыл-ҡара төҫ ала. Гөлдәргә генә хас алһыу 
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төҫтән дә мәхрүм түгел көҙгө урман: улары – зелпе ҡыуаҡтары. 

Тик шыршы менән ҡарағай ғына ғүмер туҙмаҫ тундарын 

алмаштырмай ҡупырайышып ултыра. 

Әҙип әсә теленең ҡатып ҡалған метафоралары менән эш 

итеүҙән тыш күп мәғәнәлелектең индивидуаль-стилистик 

төрҙәрен уйлап сығара. Миҫалдар: Был юлы ла бер нисә ҙур 

табаҡ ҡунаҡтарҙың төпһөҙ ҡарынында урын тапты, ...синыф 

һаҡ ҡолаҡҡа, үткер күҙгә әүерелде..., ...нужа ҡаласын бүккәнсе 

ейҙеләр генә, …тәржемәи хәлен тотош тиреп һалды, ...анауы 

ҡуян уты леберләгән офоҡтар арты..., ...хеҙмәт симфонияһына 

сағыу биҙәк өҫтәй, ...тупрағыбыҙҙың тулғағы тулып... һ.б. 

М.Әбсәләмов тарафынан ҡулланылған йәнләндереүҙәр 

романдағы образлылыҡты көсәйтә. Мәҫәлән: нахаҡ тантана 

итә, ҡояш йылмая, донъяның һөрөмө ҡойола, күңеле күктә йөҙә, 

түштәрен киреп ғорур ҡаяға әүереләләр, эре-эре йондоҙҙар 

тоҡанды һ.б. 

Яҙыусының әҫәрендә художестволы һүрәтләү алымдарынан 

эпитеттар – поэтик аныҡлаусылар ҙур ғына урын биләй. Улар 

персонаждарҙың портреттарын, тәбиғәт күренештәрен 

тасуирлағанда оҫта файҙаланыла. Миҫалдар: Тулған айҙай 

түңәрәк йөҙлө, йылмайғанда соҡорайып китер алһыу биттәр, 

бешеп һытылырға етешкән ҡарағусҡыл сейә төҫлө ҡабарынҡы 

ирендәр. Шоморттай сөм ҡара күҙҙәр башҡорттоҡо икәнен 

ишаралап торһалар ҙа, һис кенә лә ҡыпыс тип әйтерлек түгел.  

Ғөмүмән, Мөслим Әбсәләмовтың “Хәлфә” романы лексик 

байлығы менән айырылып тора. Әҫәрҙә ҡулланылған уңышлы 

эпитеттар, бай синонимдар теҙмәһе, яҙыусы телмәренә генә хас 

индивидуаль-стилистик метафоралар, тапҡыр мәҡәл-әйтемдәр, 

фразеологик берәмектәр яҙыусының халыҡтың тарихын, милли-

мәҙәни тормошон яҡшы белеүен һәм уларҙы үҙ әҫәрендә дөрөҫ 

файҙалана алыуын күрһәтә лә инде. 
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Ғәниев Винер Вәлиәхмәт улы,  

БДУ-ның Бөрө филиалы 

Бөрө ҡалаһы, БР 

 

Дипломатик терминологияла дәүләт документтары 

атамалары 

 

Йөкмәткеһе һәм атамалары буйынса дипломатик 

документтар күп төрлө һәм күп һанлы. Хәҙерге башҡорт телендә 

халыҡ-ара мөнәсәбәттәр сфераһында “документ” һүҙе теләһә 

ниндәй рәсми эш ҡағыҙҙарының дөйөм атамаһы булып тора. 

Мәҫәлән, документҡа ҡул ҡуйыу, документты архивҡа 

тапшырыу һ.б. Документтар резолюция, мандат, декларация, 

протокол, килешеү, договор һ.б. һүҙҙәр менән аталып йөрөтөлә. 

Документ һүҙенә “ҡағыҙ” һүҙе синоним булып тора. Башҡорт 

теленең аңлатмалы һүҙлегендә фарсы сығанаҡлы һүҙ “яҙыу, 

китап баҫыу һ.б. өсөн ҡулланылған, ағас, сепрәк, һалам кеүек 

нәмәләрҙе ҡайнатып, йоҡа итеп йәйеп яһалған материал” тип 

аңлатыла [БТАҺ, V; 74]. Икенсе мәғәнәһе:“һәр төрлө рәсми 

яҙыу, документ” [БТАҺ, V; 74]. Дипломатик терминологияла 

икенсе мәғәнәлә ҡулланыла һәм халыҡ-ара килешеүҙәрҙә 

документ һүҙен алмаштырып килә. Мәҫәлән, ҡағыҙға ҡул ҡуйыу, 

ҡағыҙҙың күсермәһен алыу, ышаныс ҡағыҙы һ.б.  

Халыҡ-ара хоҡуҡта халыҡ-ара килешеүҙең ҡабул ителгән 

тексы төп нөсхә (подлинный текст) тип атала. Әгәр текст ике 

йәки бер нисә телдә яҙылһа, йомғаҡлау өлөшөндә һәр текстың 

берҙәм көскә эйә булыуы тураһында хәбәр ителә.  

Бирелгән дөйөм мәғәнәле һүҙҙәрҙән тыш дипломатик 

терминология составында яҙма документтарҙы белдергән байтаҡ 
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махсус атамалар бар. Уларҙы, үҙ сиратында, түбәндәге 

синонимик рәттәргә бүлергә мөмкин: 

1. Дәүләт, юридик йәки физик шәхестәрҙең үҙ-ара һөйләшеп 

төҙөлгән рәсми йөкләмә ҡағыҙҙары: шартнамә, Килешеү, 

договор, конвенция, пакт, акт һ.б.  

2. Хөкүмәт органдарының халыҡҡа ҡарата яҙма бойороу 

ҡағыҙҙары: ярлыҡ, әмер, фарман, циркуляр, ҡарар, бойороҡ, указ 

һ.б. 

3. Хөкүмәттең, власть органдарының халыҡҡа ниндәйҙер 

мөһим ваҡиға тураһында хәбәр итеү ҡағыҙҙары: Белдереү, 

Манифест, Мөрәжәғәт, Декларация, Коммюнике, Бюллетень, 

рапорт һ.б. 

Дипломатик терминологияла дәүләт атамалары 

терминдарын, тәү сиратта, ғәрәп һәм фарсы телдәренән 

үҙләштерелгән һүҙҙәр тәшкил итә. Мәҫ, шартнамә, шикәйәт, 

фарман. Улар хәҙерге телдә иҫкергән һүҙҙәр һанала.  

Шикәйәт – 1) Кемгәлер йәки нимәгәлер ҡарата ризаһыҙлыҡ 

белдергән зар һүҙе; 2) Ниндәйҙер шәхестең йәки ойошманың 

берәй кешегә ҡарата законһыҙ эш итеүе хаҡында рәсми 

белдереүе, ялыу [БТАҺ, IX; 809].  

Фарсы сығанаҡлы фарман һүҙе ҡулында власть булған кеше 

тарафынан халыҡҡа бирелгән күрһәтмә, указ мәғәнәһендә 

ҡулланыла, халыҡтың һөйләү телмәрендә – “бойороҡ”. Тарихтан 

билдәле булыуынса, ХХ быут башында Ваҡытлы хөкүмәт 

“Ғөмүм Башҡортостан халҡына, башҡорт төбәк һәм өйәҙ 

шураларына” үҙенең 1-се һәм 2-се фармандарын иғлан итә. Был 

фарманда бойороҡтан бигерәк мөрәжәғәт сағыла. Мәҫәлән: “Беҙ 

большевик та, меньшивик та түгел, беҙ – башҡорт ҡына. Һуң 

беҙ ҡайһы яҡта булырға тейеш? Бер яҡта ла түгел. Үҙ 

яғыбыҙҙа. Беҙҙең был ихтилафлы эштәрҙә сығарышыу тәртип-

низам керетеүҙә башҡорттар менән бер булһындар ине” (1-се 

фармандан). 

Шартнамә ике нигеҙҙе ҡушыу ҡалыбы менән яһалған 

термин. Ул граждандарҙың хоҡуҡтарын һәм бурыстарын 

билдәләү, үҙгәртеү йәки туҡтатыу тураһында ике йәки бер нисә 

заттың үҙ-ара килешеү сараһы булып торған. Шулай уҡ 

ойошмалар, илдәр араһында хужалык элемтәләре 
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урынлаштырыу, ойоштороу сараһы вазифаһын башҡарған. 

Башҡорт телендә пассив лексик ҡатламға ҡарамаҫтан, татар 

телендә актив ҡулланыла. 

Хәҙерге дипломатик сферала киң ҡулланылған Килешеү 

(килешеү) лексемаһы документты ғына күҙ уныңда тотмай, ә 

документ исеме булып тора. Үҙ-ара шарт, йөкләмәләр ҡуйып, 

яҙма рәүештә төҙөлгән килешеүҙәр дәүләттәр, ойошмалар 

араһында төҙөлә. Башҡорт Совет Социалистик Республикаһы 

менән Рәсәй Совет Федератив Социалистик Республикаһы 

араһында Килешеү (20 март 1919 й.), Союз Килешеүе (3 август 

1994 й.) тарихҡа инеп ҡалған. Термин башҡорт телендә лексик-

грамматик ысул менән исем-ҡылымдың исемләшеүе 

һөҙөмтәһендә барлыҡҡа килгән. Килешеүҙең структураһы төрлө 

булырға мөмкин, ләкин һәр Килешеү бер үк принцип буйынса 

төҙөлә торған инеш өлөштән – преамбуланан башлана. Ҡағиҙә 

булараҡ, преамбулала килешеүҙе төҙөүсе яҡтарҙың исемлеге, 

уларҙың мотивтары, маҡсаттары һәм принциптары, башҡа 

килешеүҙәр менән бәйләнеше күрһәтелә. Килешеү ҡушымтанан 

торорға мөмкин. Дипломатияла ул протокол термины менән 

атала. Протокол һүҙенең тағы бер мәғәнәһе – Халыҡ-ара 

килешеү акты. 

Дипломатик терминологияла халыҡ-ара килешеү 

(межнациональный договор), дәүләт-ара килешеү 

(межгосударственный договор), хөкүмәт-ара килешеү 

(межправительственный договор) һүҙбәйләнештәре ҡулланыла. 

Ике һәм унан да күберәк субъект араһындағы килешеүҙәрҙә 

сәйәсәт, иҡтисад, фәнни-техника, мәҙәниәт һәм башҡа өлкәләрҙә 

үҙ-ара хоҡуҡтар һәм вазифалар барлыҡҡа килтереү юлы менән 

уларҙың мөнәсәбәттәре көйләнә. Башҡорт телендә шул уҡ 

мәғәнәле документтарҙы атау өсөн Договор (договор) һүҙе 

йөрөй. Әңгәмә барышында телдән әйтелгәндәрҙе раҫлау 

маҡсатында шәхсән тапшырылған документ – иҫтәлекле яҙыу 

(“памятная записка”) – шулай уҡ дипломатик хатлашыуҙың бер 

төрө һанала. 

Ҙур сәйәси әһәмиәтле килешеүҙәрҙә конвенция, пакт 

атамалары ҡулланыла. Конвенция “сonventio” рус теле аша 

латин теленән үҙләштерелгән һүҙ шулай уҡ килешеү тигәнде 
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аңлата. “Дәүләттәр араһында айырым бер мәсьәлә буйынса 

төҙөлгән килешеү” [БТАҺ, IV; 559]. Мәҫәлән, бактериология 

ҡоралы тураһында конвенция. Гражданлыҡ, ғаилә, енәйәт 

эштәре буйынса хоҡуҡи ярҙам һәм хоҡуҡи мөнәсәбәттәр 

тураһында ковенция һ.б. 

Латин сығанаҡлы пакт “pactum” һүҙе – ҙур сәйәси әһәмиәткә 

эйә булған ике йәки күп яҡлы халыҡ-ара килешеү [БТАҺ, VII; 

60]. Үҙ-ара йәки коллектив хәүефһеҙлекте тәьмин итеүсе 

мәсьәләләр менән идара итә. Гражданлыҡ, сәйәси хоҡуҡ 

буйынса Халыҡ-ара пакт.  

Хөкүмәт органдарының халыҡҡа яҙма бойороу 

ҡағыҙҙарынан ярлыҡ, әмер, бойороҡ, өндәмә, ҡарар, указ, 

циркуляр һ.б. терминдары актив ҡулланыла. 

Ярлык (повеление, письменный указ) – дөйөм төрки телендә 

йарлыҡ, монг. Жарлыҡ, зарлиг “ярлыҡ, иғлан, белдереү” Дөйөм 

төрки телдәрендә яр- йар, жар – “ҡысҡырып әйтелгән белдереү, 

һөрән” [7; 265]. Хан грамотаһы, бойороҡ, хандың яҙма указы. 

Һүҙ йыш ҡына фольклор материалдарында, яҙма ҡомартҡыларҙа 

осрай.  

Әмер – ғәрәп һүҙе, батша әмере, ҡәтғи бойороҡ. Термин 

шулай уҡ ҡулланылыштан төшөп ҡалып, уны бойороҡ, указ 

терминдары алмаштырған. Бойороҡ (приказ) – дөйөм төрки 

телендә буйуруҡ һүҙе буйур-, бойор- ҡылымдарынан. 

Р.Әхмәтйәнов билдәләүенсә, буйур- буйғур- иһә боронғо уйғыр 

диалекттарында буй- “йөкләү, йөкләнү” [7; 265]. Указ – рус һүҙе, 

юғары властың закон көсөндәге ҡарары.  

Өндәмә – халыҡҡа телдән йәки яҙма рәүештә еткерелгән 

саҡырыу һүҙе. Өн – дөйөм төрки һүҙе; ун – “өн, тауыш” тигәнде 

аңлата. Термин аффиксация ысулы менән яһалған: өн + -дә + -

мә.  

Хөкүмәттең, власть органдарының халыҡҡа ниндәйҙер 

мөһим ваҡиға тураһында хәбәр итеү ҡағыҙҙары. Манифест, 

Декларация, Мөрәжәғәт, Коммюнике, депеша, нота, 

Бюллетень, Белдереү, рапорт, резолюция, устав һ.б.  

Мөрәжәғәт – ғәрәп һүҙе. Халыҡҡа бағышланған һүҙ, өндәмә. 

Мөрәжәғәтнамә – яҙма формалағы мөрәжәғәт. 
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Манифест – юғары властың ҙур ваҡиға айҡанлы халыҡҡа 

яһаған яҙма мөрәжәғәте. Петр I Манифесы төрки теленә тәржемә 

ителә. 

Декларация – латин һүҙе, deklaratio “белдереү”, “иғлан” 

тигәндән алынған. Башҡорт теленең аңлатмалы һүҙлегендә ике 

мәғәнәлә ҡулланыла: 1) Дәүләт, хөкүмәт исеменән ниндәйҙер 

ҡараш йәки ҡарарҙың тантаналы рәүештә белдерелеүе йәки шул 

белдереү яҙылған ҡағыҙ; 2) Кәрәкле мәғлүмәттәр бирә торған 

ҡайһы бер рәсми документтарҙың исеме [БТАҺ, III; 362]. 

Дипломатик терминологияла лексик берәмек беренсе 

мәғәнәһендә ҡулланыла. Мәҫәлән, 1990 йылдың 11 октябрендә 

Башҡортостандың дәүләт суверенитеты тураһында Декларация 

ҡабул ителеп, унда түбәндәге тантаналы белдереү бирелде: 

...уның бөтә бөгөнгө сиктәрендәге территорияһында 

Башҡортостандың дәүләт суверенитетын иғлан итә һәм 

башҡорт Автономиялы Совет Социалистик Республикаһын 

Башҡорт Совет Социалистик Республикаһы (Башҡорт ССР-ы) 

Башҡортостан тип иғлан итә. Киләсәктә республиканың 

Конституцияһында, башҡа хоҡуҡи акттарында, дәүләт һәм 

йәмәғәт тормошонда республиканың был атамаһын уның рәсми 

исеме сифатында файҙаланырға (“Башҡорт Совет 

Социалистик Республикаһының дәүләт суверенитеты 

тураһында Декларация”нан. “Совет Башҡортостаны”, 1990 

йыл, 12 октябрь).  

Хәҙерге дипломатияла мөрәжәғәт мәғәнәһенә яҡын булған 

депеша, коммюнике, нота терминдары ҡулланыла. 

Коммюнике – дипломатик документың бер төрө, хөкүмәттең 

халыҡ-ара әһәмиәтле булған дипломатик һөйләшеү һөҙөмтәләре 

тураһында рәсми белдереүе [БТАҺ, IV; 548].  

Депеша француз теленән depecher “ҡабаланыу”, “ашығыу” 

тигәнде белдерә. Мәғәнәләре: 1) ашығыс рәсми хат; 2) 

телеграмма (иҫкесә) [БТАҺ, III; 371]. 

Нота термины латин теленән үҙләштерелгән, “билдә” 

тигәндән алынған. Тәү сиратта музыкаль тауыштың шартлы 

билдәһе булараҡ билдәле. Мәғәнә күсерелеш һөҙөмтәһендә 

дипломатик термин яһалған. Нота – бер дәүләт хөкүмәтенең 

икенсе дәүләт хөкүмәтенә яҙма рәүештә ебәргән рәсми 
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дипломатик мөрәжәғәте [БТАҺ, VI; 584-585]. Дипломатияла 

протест нотаһы, ноталар менән алмашыу һүҙбәйләнештәре 

нығынған. 

“Башҡорт теленең академик һүҙлегендә меморандум 

терминының өс мәғәнәһе бирелгән. Уларҙың икәүһе дипломатик 

характерлы: 1) ниндәйҙер мәсьәләгә ҡарата хөкүмәттең ҡарашы 

белдереп яҙылған дипломатик документ. Мәҫәлән, меморандум 

ебәреү, меморандумға ҡул ҡуйыу; 2) Дипломатик мәсьәләнең 

юридик һәм документаль яғын яҡтыртҡан, ҡайһы бер саҡта 

нотаға ҡушып ебәрелгән документ [БТАҺ, VI; 254]. 

Демарш – Ниндәйҙер дәүләттең хөкүмәтенә ҡарата булған 

дипломатик сығыш [БТАҺ, III; 366]. Демарш формаһы буйынса 

нота, меморандум, ғариза булырға мөмкин. Йөкмәткеһе буйынса 

протест белдереү, үтенес, иҫкәртеү кеүек төрҙәргә бүленә. 

Денонсация (фр. > рус. denoncer “өҙөү”, “юҡҡа сығарыу”). 

Ниндәйҙер бер дәүләттең халыҡ-ара килешеүҙе өҙөү тураһында 

белдереүе. Денонсация иғлан итеү [БТАҺ, III; 370]. 

Дипломатияла халыҡ-ара йыйылыштарҙа һәм 

ултырыштарҙа ҡаралған фекерҙәр һөҙөмтәһендә ҡабул ителгән 

төп ҡарарҙар, положениелар һәм йомғаҡтар индерелгән 

документтар бар. Улар устав, резолюция кеүек терминдарҙы үҙ 

эсенә ала. Резолюция латин сығанаҡлы “resolution” “рөхсәт” һүҙе 

башҡорт телендә яҙма телмәрҙә ҡулланыла. Дипломатик 

терминологияла “һығымта”, “ҡарар” мәғәнәһендә йөрөй. 

Устав термины урта быуаттарҙа актив ҡулланылышта булыуға 

ҡарамаҫтан, хәҙерге документтарҙа һирәк ҡулланыла. Төп 

мәғәнәнән тыш халыҡ-ара сәйәсәттең төп принциптарынан 

торған “тантаналы ҡотлау документы” мәғәнәһенә эйә. 

Учредителдәрҙең 2018 йылдың 8 февралендә үткән дөйөм 

йыйылышы ҡарары менән раҫланған “Башҡорт телен һаҡлау һәм 

үҫтереү буйынса автономиялы коммерцияға ҡарамаған 

ойошманың уставы” быға миҫал булып тора.  

Дәүләт документтарын төҙөү, йөкләмәләрен үтәү 

барышында “консенсус”, “парафирование”, “иҫтәлекле яҙыу”, 

“ҡул ҡуйыу”, “раҫлау”, “ратификациялау” терминдары 

ҡулланыла. Халыҡ-ара килешеүҙәргә ҡул ҡуйыу алдынан 

тарафтар яғынан, үҙ-ара һөйләшеүҙәр үткәреп, уртаҡ фекергә 
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килеү консенсус тип аталһа [БТАҺ, IV; 565], халыҡ-ара 

килешеүҙәргә йәки уларҙың өлөштәренә алдан ҡултамға ҡуйыу 

парафирование термины менән атап йөрөтөлә. Дәүләттәр 

араһында вәкәләттәр төҙөгән килешеүҙе дәүләттең юғары 

органынының ҡултамға менән раҫлауы, документтың 

рәсмилеген, дөрөҫлөгөн белдереү, уны закон, ҡултамға, мисәт 

менән нығытыу ратификация (лат. > фр. > рус. ratificatio ratus 

“хәл ителгән”, “раҫланған” + facere “эшләү”) [БТАҺ, VII; 235], 

йәки халыҡсан термин менән “раҫлау” тип атала. Дипломатик 

терминологияла шулай уҡ “ратификацияланыу”, 

“ратификациялау”, “ратификацияланған килешеү” 

һүҙбәйләнештәре нығынған. 

Ғөмүмән, дипломатик терминологияла документ 

атамаларын белдергән терминдар айырым урын алып тора һәм 

тотош синонимик рәтте барлыҡҡа килтерә. Әгәр дөйөм төрки 

сығанаҡлы һәм ғәрәп-фарсы телдәренән үҙләштерелгән 

терминдар ҡулланылыштан төшөп ҡалһа, бөгөн уларҙы рус теле 

аша европа телдәренән килеп ингәндәре алмаштыра. 
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Дауытова Әлфирә Фәйзрахман ҡыҙы,  
башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы,  

Мәләүез киң профилле һөнәр биреү колледжы, 

Мәләүез ҡалаһы, БР 

 

“Антонимдар” темаһын өйрәнгәндә мәҡәл һәм 

әйтемдәрҙе ҡулланыу тәжрибәһенән 

 

Мәҡәл – афористик ижад төрө. Тормоштоң һәр яғын 

сағылдырған, ваҡыт һынауын үткән тәрән фекерле тапҡыр һәм 

образлы һөйләмдәргә “мәҡәл” һәм “әйтем” тиҙәр. “Мәҡәлле һүҙ 

– аҡыллы һүҙ” , “Йөҙ күрке – һаҡал, һүҙ күрке – мәҡәл”, – ти 

халыҡ мәҡәл тураһында. 

Йөкмәткеһе буйынса башҡорт халыҡ мәҡәлдәрен биш ҙур 

төркөмгә бүлеп ҡарайҙар: 

1) хеҙмәт тураһындағы мәҡәлдәр; 

2) ғаилә, туғанлыҡ мөнәсәбәттәре тураһындағы мәҡәлдәр; 

3) әҙәп – әхлаҡ нормалары тураһындағы мәҡәлдәр; 

4) донъя, тормош, яҙмыш тураһындағы мәҡәлдәр; 

5) юрауҙар, һынамыштар. 

Мәҡәл һәм әйтемдәрҙең айырмалы яҡтары: мәҡәлдә 

дидактик дөйөмләштереү, өгөт-нәсихәт, хөкөм-нәтижә бар, 

әйтемдә – юҡ; мәҡәл тура һәм күсмә мәғәнәлә була, әйтем – юҡ; 

мәҡәл тамамланған фекерҙе белдерә, ә әйтемгә хикәйәләү хас. 

Һөйләмдә уларҙы шулай айырырға була: әйтемгә синоним 

табырға була, мәҡәлгә - юҡ. 

Мәҡәл һәм әйтемдәрҙе антонимдарҙы өйрәнгәндә 

ҡулланырға була:  

Аҙ һүҙ менән күпте әйт. Антонимдар: аҙ, күп. Аҙ һүҙҙән 

мәғәнә сығыр, күп һүҙҙән бәлә сығыр. Антонимдар: аҙ, күп; 
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мәғәнә, бәлә. Аҙаман ирҙең билдәһе – аҙ һөйләр ҙә күп тыңлар, 

арғымаҡ аттың билдәһе – аҙ уртлар ҙа күп юшар. 

Антонимдар: аҙ, күп; һөйләр, тыңлар; уртлар, юшар. Был 

мәҡәлдәр фекереңде төйөрөм генә тел менән аныҡ итеп аңлата 

белергә өйрәтә.  

Яҡшы һүҙ – йән аҙығы, яман һүҙ – баш ҡаҙығы. 

Антонимдар: яҡшы, яман; йән аҙығы, баш ҡаҙығы. 

Бер йәҙрә берҙе үлтерер, бер һүҙ меңде үлтерер. 

Антонимдар: берҙе, меңде. Һүҙҙең ниндәй ҙур көскә эйә 

булыуын белдерә. Һүҙ ярҙамында кешене хатта үлтерергә 

мөмкин икәнлеген аңғарта.  

Атаһыҙ ул аҫрама, инәһеҙ ҡыҙ аҫрама. Антонимдар: атаһыҙ, 

инәһеҙ; ул, ҡыҙ. Атайһыҙҙы кейәү итмә, инәйһеҙҙе килен итмә. 

Антонимдар: атайһыҙҙы, инәйһеҙҙе; кейәү, килен.  

Ысынлап та, атай тәрбиәһен алмаған ир-егеттәр икенсе 

була. Тик әсә тәрбиәһен генә алып үҫкәндәрендә күберәк ҡатын-

ҡыҙҙарға хас сифаттар тәрбиәләнә. Шуның өсөн дә хәҙерге ир-

егеттәребеҙ йомшаҡ, ауырлыҡтарҙан ҡурҡа, ҡатынының йәки, 

өйләнмәйенсә, ҡарт әсәһенең елкәһендә йәшәй. Әгәр ҙә ата 

тәрбиәһе күреп үҫһә, бөгөнгө көндә айырылышыуҙарҙың һаны 

кәмер ине. Шулай уҡ ҡыҙ бала әсә наҙын, әсә тәрбиәһен алырға 

тейеш. Сөнки ул – буласаҡ әсә, буласаҡ ир ҡатыны. Иренә 

ҡарата йомшаҡ һүҙе, мөләйем ҡарашы булмаһа, ғаиләлә ыҙғыш 

сығыуы мөмкин. Ҡатынынан йылылыҡ ала алмаған ир йә уны 

ситтән эҙләй, йә был ғаилә, бөтөнләй бер-береһен аңлай алмай, 

айырылыша. 

Әлбиттә, бер ниндәй тәрбиә лә тулы ғаиләнең тәрбиәһенә 

етмәй. Ғаиләлә атаның да, әсәнең дә үҙ урыны, үҙ бурысы бар. 

«Аталы бала – арҡалы, инәле бала – иркәле», - тимәҫ ине 

халыҡ. Атаны күреп ул үҫер, инәне күреп ҡыҙ үҫер. 

Антонимдар: атаны, инәне; ул, ҡыҙ. Атанан күргән – уҡ юнған, 

инәнән күргән – тун бескән. Антонимдар: атанан, инәнән. 

Ғаиләлә бала ғаилә тормошон күреп үҫә, буласаҡ ғаиләһенә 

нигеҙ шунда һалына. Һәм, һис шикһеҙ, был йәштәр үҙҙәре 

тормош ҡорғас, бер-береһен аңлай алырҙар, ғаиләлә үҙ 

урындарын белерҙәр, үҙ бурыстарын яҡшы аңларҙар, тәүге 

ҡытыршылыҡтарҙан уҡ айырылышырға йүгермәҫтәр. Шул саҡта 
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ғына тулы ғаилә тәрбиәһе сылбыры өҙөлмәҫ, ысын ир-егеттәр, 

ысын ҡатын-ҡыҙҙар тәрбиәләнер. 

Кешене артында һөйләмә, алдында һөйлә. Антонимдар: 

артында, алдында. Ғәйбәт һөйләүҙән тыйылырға ҡуша.  

Тура барһаң – уңырһың, кәкре барһаң туңырһың. 

Антонимдар: тура, кәкре; уңырһың, туңырһың. Хәйлә, ялған 

менән дуҫ булмаҫҡа өйрәтә.   

Тәмле тел – ағыу, әсе тел – дарыу. Антонимдар: тәмле, әсе; 

ағыу, дарыу. Теленең өҫтө – һөт, аҫты – ағыу. Антонимдар: өҫтө, 

аҫты; һөт, ағыу. Йомшаҡ теллеләнеп юхаланыу, ялағайланыу 

күренеше маҡталмағанлығын белдерә.  

Йоҡоһо оҙондоң бәхете ҡыҫҡа. Антонимдар: оҙон, ҡыҫҡа. 

Йоҡлаған ҡалыр, уяу донъяны алыр. Антонимдар: йоҡлаған, уяу; 

ҡалыр, донъяны алыр. Ялҡаулыҡтың иң насар ғәҙәт икәнлеген 

иҫкәртә. Хеҙмәтте һөйөргә саҡыра. 

Үҙ ҡәҙерен белгән – солтан, белмәгән – олтан. Антонимдар: 

белгән, белмәгән; солтан, олтан. Үҙ ҡәҙереңде белергә, бәҫеңде 

ебәрмәҫкә өйрәтә.  

Донъяның рәхәтенән михнәте күп. Антонимдар: рәхәт, 

михнәт. Шатлыҡ күрһәң – шашма, ҡаза күрһәң – аҙашма. 

Антонимдар: шатлыҡ, ҡаза; шашма, аҙашма. Бәхет-шатлыҡҡа ла, 

ҡайғы-хәсрәткә лә түҙә белергә икәнлеген аңғарта.  

Бер әсеһен күрмәйсә, бер сөсөһөн күрмәҫһең. Антонимдар: 

әсеһен, сөсөһөн. Был донъяла ҡайғы ла, шатлыҡ та йәнәш йөрөй. 

Байтал яманы ике айғырҙы тибештерер. Антонимдар: 

байтал, айғыр. Бейә кешнәмәй – айғыр тешләмәй. Антонимдар: 

бейә, айғыр; кешнәмәй, тешләмәй. Инә ҡаҙ ҡаңғылдамаһа, ата 

ҡаҙ бармай. Антонимдар: ата, инә. Төрлө егеттәргә баш-күҙ 

уйнатып йөрөү ғәйепкә алына. Әҙәпле булырға өйрәтә.  

Ҡыҙ байлығы – тыйнаҡ холоҡ, егет байлығы – тәүәккәл. 

Антонимдар: ҡыҙ, егет; тыйнаҡ, тәүәккәл. Егет булһа, батыр 

булһын, ҡыҙ булһа, матур булһын. Антонимдар: егет, ҡыҙ; 

батыр, матур. Егет – ҡыйыу, ҡыҙ һылыу булғаны яҡшы. 

Антонидар: егет, ҡыҙ; ҡыйыу, һылыу. Егет – егәр, ҡыҙ сибәр 

булһын. Антонимдар: егет, ҡыҙ; егәр, сибәр. Күренеүенсә, 

ҡыҙҙың һылыулығы, әҙәплелеге, ә егеттең батырлығы, 

тәүәккәллеге, егәрлелеге иғтибарға алына. 
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Орошҡаҡ булһа – улың яу, ҡарышҡаҡ булһа – ҡыҙың яу. 

Антонимдар: улың, ҡыҙың. Ата-әсәне ихтирам итергә, уларға 

ҡаршы һүҙ әйтмәҫкә өйрәтә. 

Атаһы тороп,улы һөйләгәндән биҙ, инәһе тороп,ҡыҙы 

һөйләгәндән биҙ. Антонимдар: атаһы, инәһе; улы, ҡыҙы. 

Рөхсәтһеҙ өлкәндәр хәбәренә ҡушылыу насар икәнлеген аңғарта. 

Ата һүҙен тотмаған, әсә һүҙе йоҡмаған – яуға сабыр ир 

булмаҫ. Антонимдар: ата, әсә. Ата-әсәнең һүҙен тыңларға, 

тәрбиәле булырға өйрәтә. 

Ят – ярлыҡамаҫ, үҙеңдеке ташламаҫ. Антонимдар: ят, 

үҙеңдеке; ярлыҡамаҫ, ташламаҫ. Туғандарыңа һәм яҡындарыңа 

ҡарата ихтирамлы, иғтибарлы булыу. Туғандарҙы беҙ үҙебеҙҙе 

яратҡан кеүек яратырға тейешбеҙ. Ата-әсәнең вафатынан һуң иң 

оло ул – атай, иң оло ҡыҙ – әсәй урынында ҡала. 

Олоно – оло, кесене кесе ит. Антонимдар: оло, кесе. 

Ололарҙы хөрмәтләргә, үҙеңдән кеселәрҙе яҡларға, кәрәк булһа, 

ярҙам ҡулы һуҙырға өндәй. 

Асыу – ағыу, йотһаң – дарыу. Антонимдар: ағыу, дарыу. 

Асыуҙың ағыу икәнлеген иҫкәртә, үпкәләш-рәнйеште онота 

белергә саҡыра. 

Асыу – алдан, аҡыл арттан йөрөр. Антонимдар: алдан, 

арттан; асыу, аҡыл. Хисте тыя белергә, нимәлер әйтер, эшләр 

алдынан уйларға кәрәк икәнлеген аңғарта. 

Атай малы – мал түгел, инәйҙеке – йәл түгел. Антонимдар: 

атай, инәй. Ата-әсәнән мираҫҡа ҡалған донъяның ҡәҙерен 

белергә өйрәтә. 

Кейеменә ҡарап ҡаршылайҙар, аҡылына ҡарап оҙаталар. 

Антонимдар: ҡаршылайҙар, оҙаталар, кейеменә, аҡылына. Кейем 

байлығына ҡарағанда аҡыл-күңел байлығы өҫтөн икәнлеген 

аңлата. 

Шаян кеше – яҡшы кеше, йыуаш кеше – шаҡшы кеше. 

Антонимдар: шаян, йыуаш; яҡшы, шаҡшы. Йыуаш, тыныс 

кешенең аҫтыртын, эскерле булыуы мөмкинлеген иҫкәртә. 

Шундай күнегеү төрҙәрен тәҡдим итергә мөмкин:  

1-се күнегеү. Күп нөктәләр урынына мәҡәлдәрҙең дауамын 

яҙығыҙ. Антонимдарҙың аҫтына һыҙығыҙ. 
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1. Астан ҡаҙан аҫтырма, ... 2. Сит илдә әлбә ашағансы, ... 3. 

Ҡурай тартһаң – көй булыр, ... 4. Үткән ҡылыс ҡынға көс, ... 5. 

Астың хәлен ... 6. Ағай-эне талашыр, ... 7. Өйөң тар булһа ла, ... 

8. Ямғыр яуһа, ер ырыҫлы, ...  

2-се күнегеү. Ҡапма-ҡаршы мәғәнәле 10-15 мәҡәл һайлап 

яҙығыҙ. Антоним һүҙҙәрҙең яһалышын тикшерегеҙ. 

3-сө күнегеү. Мәҡәлдәрҙән тел антонимдарын һәм телмәр 

антонимдарын һайлап яҙығыҙ. Уларҙың мәғәнә үҙенсәлектәрен 

тикшерегеҙ. 

1. Йөрөй белмәгән юл боҙор, һөйләй белмәгән ил боҙор. 2. 

Ҡоҙа ашы мул булһа, ҡоҙағый йомарт була. 3. Уңған кеше эш 

ырата, уңмағаны төш юрата. 4. Атаһыҙ етем – туйҙа етем, әсәһеҙ 

ба-ла – көн дә етем. 5. Атай – еҙнә, инәй – ҡаҙна. 

4-се күнегеү. Мәҡәлдәр менән кроссворд төҙөгөҙ. 

5-се күнегеү. Мәҡәлдәргә ребустар төҙөгөҙ. 

Мәҡәл һәм әйтемдәр балаларҙың насар ҡылығынан 

арынырға ярҙам итә. Улар кешеләрҙә батырлыҡ, егетлек, 

ҡыйыулыҡ, дуҫлыҡ, берҙәмлек, тыуған тупраҡҡа тоғролоҡ, 

ололарға ихтирам, кеселәргә кеселеклелек, тәртиплелек, 

намыҫлылыҡ, оҫталыҡ, уңғанлыҡ һ.б. сифаттар тәрбиәләй. 

Башҡорт теле дәрестәрендә студенттар уларҙы бик ихлас һәм 

ҡыҙыҡһынып өйрәнә. Мәҡәлдәр йәш быуындың һөйләү 

телмәрен уҫтерә, шулай уҡ уларҙың белем даирәһен киңәйтеү 

өсөн дә бик файҙалы. 
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Актуальные проблемы и пути повышения качества 

преподавания башкирского языка  

и литературы как родного и государственного 
 

Изучение родных языков в школах города организовано в 

соответствии с Законами «Об образовании», «О языках народов 

Республики Башкортостан», государственной программы 

сохранения, изучения и развития языков народов Республики 

Башкортостан. 

В центре внимания современной школы находится 

личность, которая воспитывается и развивается в 

поликультурном обществе. Язык является важнейшим 

признаком нации, он сохраняет и передает из поколения в 

поколение сведения об истории и культуре нации, нравах и 

обычаях, оказывает мощное влияние на этническое 

самосознание, которое заставляет людей все чаще обращаться к 

народным истокам, национальным корням. Рост культурного 

уровня населения выражается в желании знать и понимать свой 

родной язык, обучать своих детей родным языкам. Вопросы 

национального образования являются приоритетными в 

современной образовательной политике Республики 

Башкортостан. 

Именно язык является выразителем души народа, любого, 

независимо большого и малого. В родном языке заложены 

основы национальной духовности, он несёт в себе традиции 

народа и тепло первых родительских слов над колыбелью, 

именно через него открываются двери собственной и 

общечеловеческой науки и культуры. Недаром в народе говорят: 

«Знание родного языка открывает путь к сердцу». Не обучая 

детей родному языку, мы обделяем их, обрекаем на духовную 

ущербность, неполноценность. Лишь человек, умеющий ценить 

свой родной язык, в состоянии сознательно уважать и понимать 
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язык другого народа, быть толерантной и 

высокоадаптированной личностью. 

Задача сохранения родных языков важна для всех народов. 

На земле живут люди разных национальностей, их 

объединяют языки, которые рождены самими же людьми. 

Важной задачей перед человечеством стоит сохранение своего 

родного языка, как неповторимого феномена. Действительно, на 

сегодняшний день по данным ЮНЕСКО в мире существует 

около семи тысяч языков, но большинство из них под угрозой 

исчезновения, потому что в печати, в просвещении, а также в 

других областях используется только одна четверть из 

существующих языков. 

Рост и развитие национального просвещения – это одна из 

главных задач. 

Учитель сегодня формирует завтрашний облик общества, 

страны, мира, ведь ученики, которые сегодня сидят за партой, 

завтра будут управлять государствами, делать научные 

открытия, создавать, созидать, определять развитие 

человеческой цивилизации, защищать свою родину от 

посягательства врагов. И за спиной каждого из них будет стоять 

его учитель, его пример для подражания, образ, который он 

пронесёт в своей памяти через всю жизнь. 

Поэтому учитель несёт огромную ответственность перед 

обществом, страной, семьёй своего ученика за результаты своего 

труда. Учитель – это не профессия, это – призвание, миссия. 

Нельзя закончить урок, закрыть за собой двери школы и 

перестать быть учителем. 

К языку и культуре башкирского народа приобщаются дети 

разных национальностей. Сегодня необходимо формирование 

коммуникативной компетентности. Это значит, что 

русскоязычная школа должна учить школьников общаться на 

башкирском государственном языке в устной и письменной 

форме. Ее задача – подготовить пользователя языка, который 

может применить свои знания не только для ответа на уроке, но 

и в любой жизненной ситуации. Современные требования к 

изучению языка строятся на принципиально новой основе. 

Школьники должны осваивать устную и письменную речь для 
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того, чтобы познакомиться с богатым литературным наследием 

башкирских писателей и поэтов, чтобы ознакомиться с 

содержанием периодической печати, которая в настоящем 

времени имеется в достаточном количестве в любой библиотеке, 

чтобы послушать и посмотреть интересные передачи, спектакли 

на башкирском языке. Во внеурочное время мы изучаем с 

ребятами историю своего родного края, свою родословную, 

составляем шэжэре, посещаем краеведческие музеи, библиотеки, 

концерты артистов башкирской эстрады, выступления 

известных кураистов, башкирские спектакли, ставим 

башкирские народные танцы, выступаем перед родителями.  

На своих уроках, создавая проблемную ситуацию, стараюсь 

пробудить интерес детей к знанию. На своих уроках 

башкирского языка и литературы использую современные 

обучающие технологии: 

1) при обучении языку использую учебно-методические 

комплексы, стараюсь включить в активную индивидуальную 

учебную деятельность по овладению аудированием и чтением 

всех учащихся; 

2) дидактическая игра занимает важное место в системе 

личностно-ориентированного обучения. 

Дидактические игры эффективны в обеспечении успешного 

развития коммуникативных навыков. В игровой практике я 

придерживаюсь определенных принципов: 

1. Для имитации заданной среды, как правило, 

используются музыка, выставка книг, репродукции картин, 

перестановка в классе. Целесообразно привлекаю учащихся и к 

процессу изготовления дидактических игр. 

2. Кроме духа соревновательности, придаю играм 

проблемность. Учащиеся, играя, решают важные задачи, 

связанные с устранением пробелов в их знаниях, с отработкой 

навыков произношения, с решением проблем 

литературоведческого анализа текста. 

З. Учитывая разный уровень развития учащихся, предлагаю 

игры на выбор, нередко составляю индивидуальные планы игр. 

4. После игры обязательно обсуждается итог, отмечаются 

успехи каждого. 
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Считаю нужным донести до своих учеников слово писателя. 

Путь один - обучение анализу художественного текста, 

аналитическая работа, при которой читатель стремится 

максимально полно и точно воспринять содержащуюся 

информацию, осмыслить. 

Чтобы добиться определенных результатов и вовлечь 

ученика в активный процесс получения и переработки знаний 

использую в своей работе методы интерактивного обучения, 

основанные на диалоговых формах процесса познания. Это 

работа в группах, учебная дискуссия, ролевые, деловые игры. 

Развитие коммуникационных умений учащихся происходит как 

в общении микрогрупп, так и в диалоге между группами. В 

повышении эффективности образовательного процесса уделяю 

особое внимание развитию у обучающихся инициативы к 

активному добыванию знаний. 

Однако, несмотря на провозглашение равноправия 

башкирского и русского языков как государственных, на 

практике сферы и объем функционирования башкирского языка 

остаются ограниченными. В настоящее время еще не сложилась 

практика применения башкирского языка в процессе 

законотворчества и государственного управления, не 

определены принципы организации документооборота в 

условиях двуязычия в органах власти и государственных 

учреждениях. Остается актуальной проблема изучения 

башкирского языка в северо-западных районах республики. 

Отсутствие системы непрерывного образования на родном 

языке. 

Семья является ведущим институтом сохранения и развития 

родного языка. Но этот социальный институт способствует 

конструктивному решению национально-языковых проблем 

только в той мере, в какой семья оказывается 

взаимодействующей с образовательной системой. 

На современном этапе необходимо разработать программу 

мероприятий по усилению роли семьи в приобщении детей к 

ценностям родного языка и культуры, в которой необходимо 

сформулировать принципы национально-языкового семейного 
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воспитания, определить соответствующие координирующие 

органы. 

Языковое регулирование посредством формирования 

общественного мнения предполагает регулярное изучение 

общественного мнения по вопросам языковой политики. 
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Кашапова Гөлназ Ғабдулла ҡыҙы,  

башҡорт теле уҡытыусыһы,  

Раевка ауылы гимназияһы 

Әлшәй районы, БР 

 

Федераль дәүләт белем биреү стандары шарттарында 

рус мәктәптәрендә башҡорт дәүләт телен уҡытыуҙа 

эффектив алымдар 

 

Уҡытыу идеологияһы сиктәрендә уҡытыу сифаты тигән 

төшөнсә лә бар. Уҡытыу сифаты төрлө факторҙарға бәйләнгән. 

Бында иң мөһиме – балаларға белем биреү системалары күҙ 

уңында тотола. 

Мәғарифты модернизациялау сиктәрендә белем биреүҙең 

үҫтереүсе уҡытыу системаһы торған һайын күберәк 

уҡытыусыларҙы йәлеп итә.  

Дәрес – ул эҙмә-эҙлекле ижади эш, тирә-йүн һәм ундағы 

күренештәр тураһында белем, информация алыуға йүнәлтелгән 

эшмәкәрлек процесы. 



188 

 

Дәрес – ул баланы шәхес итеп үҫтереүгә көйләнгән 

«уҡытыусы-уҡыусы», «уҡыусы-уҡыусы» эшмәкәрлеге. Уның 

һөҙөмтәһе булып, белем алыу менән бер рәттән, балала 

эмоциональ тотороҡлоҡ, хис-тойғоларын белдереү һәләте, үҙ-

үҙенә ышаныс, әүҙемлек, инициативалылыҡ, төплө фекер 

йөрөтөү, аралашыу оҫталығы һәм башға төрлө психологик 

сифаттар тәрбиәләнеү тора. 

Башҡорт телдәре рус мәктәптәрендә, шул иҫәптән беҙҙең 

гимназияла, традицион методика нигеҙендә үҫтереүсе уҡытыу 

системаһы ла уңышлы ҡулланыла. 

Л.В. Занков системаһының теоретик һәм методик 

үҙенсәлектәре түбәндәгесә билдәләнә: бала шәхесен комплекслы 

үҫтереү; уҡытыуҙы тәрән теоретик нигеҙҙә алып барыу; 

уҡытыуҙы йәһәт темп менән башҡарыу; баланың белем алыу 

процесын аңлауы, үҙләштереүе; белем алыу процесында 

баланың хис-тойғоларына таяныу; материалды проблемалы итеп 

биреү; белем алыу процесының вариатив булыуы һ.б. 

Һәр дәрестә үрҙә һаналып киткән төркөмдәрҙе уңышлы 

ҡулланып була. Рациональ фекерләү менән бер рәттән белем 

алыу процесында баланың хис-тойғолары ла эшкә егелә. 

Уҡыусы бөгөн үҙенә ниндәй яңы белем алыуын, ниндәй яңылыҡ 

асыуын билдәләй, шуның менән уның үҫеше асыҡлана. 

Мин дәрестең темаһын уҡыусыларға әҙер рәүештә бирергә 

тырышмайым. Бөгөнгө дәрестә ниндәй яңылыҡ булыуы, яңы 

материалды өйрәнеүҙе уҡыусылар үҙҙәре табырға тейеш. 

Мәҫәлән, З. Биишеваның «Һөнәрсе менән өйрәнсек» хикәйәтен 

(текст йөкмәткеһен өйрәнгән ваҡыттарҙа) өйрәнгәндә дәрескә 

прогноз биреҙ уңышлы. Хикәйәттең йөкмәткеһенә тап килеүсе 

һүрәттәр эленә. Әҫәрҙең йөкмәткеһе тәртибендәге һүрәттәрҙә 

нимәләр һүрәтләнеүе әйтелә. Беренсе һүрәттә – тау битләүенән 

ҡыҙҙар көршәк менән һыу ташый, икенсе һүрәттә – көршәк 

эшләүсе кешеләр, өсөнсө һүрәттә – әҙер эшләнгән көршәк. Был 

һүрәттәрҙе ҡарап сыҡҡандан һуң, «Беҙ нимә һәм кемдәр 

тураһында уҡыясаҡбыҙ?» тигән һорау ҡуйыла. Бында 

уҡыусыларҙың һүрәттәрҙе дөрөҫ аңлап дәрескә дөрөҫ прогноз 

биреүе мөһим.  
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Шулай уҡ һәр дәрестә проблемалы һорау ҡуйыу һәм дәрес 

аҙағында шул һорауға яуап алыу ҙа уңышлы. Дәрестә һәр бер эш 

төрө ошо проблемалы һорауға яуап биреүгә ҡоролорға тейеш. 

Мәҫәлән, ошо уҡ дәрестә мин ошондай шиғыр юлдарын 

ҡулланам: 

Бул, һин, тик халҡыңа тоғро, 

Ит хеҙмәт арыу белмәй. 

Маҡтау, ҙурлау ғүмерһеҙ ул, 

Тик хеҙмәт йәшәй, үлмәй (З. Биишева). 

Шиғырҙы уҡығандан һуң «Тик хеҙмәт йәшәһен, үлмәһен 

өсөн нимә эшләргә кәрәк?» һорауы ҡуйыла. Хикәйәттең 

йөкмәткеһе менән танышҡандан һуң, ошо һорауға яуап әҙерләр 

өсөн, һорауҙарға яуаптар бирелә. Яуаптар сағыштырылып 

бирелергә тейеш. Яҡшылыҡ менән яманлыҡ, миҫалдарға таянып, 

сағыштырылып өйрөтелә. Һәр һорау уҡыусыларҙы ижади 

фекерләргә өйрәтергә тейеш. 

Дәрес аҙағында проблемалы һорауға яуап бирер алдынан, 

дөрөҫ яуапты раҫлау өсөн, шундай мәҡәлдәр бирәм: 

Хеҙмәте барҙың – хөрмәте бар. 

Һәр хеҙмәттең үҙ емеше була һ.б. 

Мәҡәлдәр ярҙамында ҡуйылған һорауға яуап биреү 

еңелерәк. Уҡыусылар ситуацияны анализларға өйрәнәләр. 

Әҫәрҙең геройҙарын сағыштырып өйрәнеү менән бер рәттән, 

мәҡәлдәрҙең тапҡырлығы асыҡлана. Шул уҡ ваҡытта халыҡ 

ижадына ҡарата балала ҡыҙыҡһыныу уяна. Артабан, хикәйәттә 

бирелгән «Хеҙмәттең һәр төрө лә үҙ емешен бирмәй ҡалмай 

шул». Һөйләменең мәғәнәһе өҫтөндә уйланабыҙ. Геройҙар икеһе 

лә хеҙмәт итәләр. Һәр ҡайһыһының «хеҙмәт емеше» булып нимә 

тора? Хикәйәттең йөкмәткеһен үҙләштереү барышында схемалар 

рәүешендә геройҙарҙың эштәре, ҡылыҡтары теркәлә бара. 

Проблемалы һорауға, асҡыс һөйләмдең мәғәнәһен аңлауға, 

проблеманы сағыштырып өйрәнеүгә материал әҙер. 

Дәрестә техник ҡулланыу саралары, интерактив таҡта 

ҡулланыу ҙа ыңғай һөҙөмтә бирә.  

Үҫтереүсе уҡытыуҙың Д.Б. Эльконин – В.В. Давыдов 

системаһы башҡа төрлө технологияларҙан бер ни тиклем 

үҙенсәлеге менән айырылып тора. Улар түбәндәгеләр: дәрестә 
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бала белемде үҙе эҙләп таба; уҡытыусы балаларға әҙер белем 

бирмәй, ә уҡыусыны эҙләнеү, тикшеренеү эшенә йәлеп итә, уға 

ярҙамлаша; белем алыу өсөн бала теоретик кимәлдә фекерләргә 

тейеш; баланың фекер һөҙөмтәләре хаталы булырға мөмкин, 

ләкин ул ошо кәмселектең хата икәнен асыҡлай алырға 

бурыслы; теоретик белемдең моделдәрен төҙөү, шул моделдәр 

аша конкрет миҫалдарға килеү; белем алыуҙың коллектив 

формаларын файҙаланыу; баланың үҙ эшенә баһа бирә алыуы; 

белем алыуҙың конкрет мотивацияһын булдырыу һ.б. 

Уҡытыуҙың был системаһы менән тулыһынса уҡытыу мөмкин 

түгел. Сөнки программаға ярашлы айырым дәреслектәр булырға 

тейеш. Ләкин, был системаның ҡайһы бер төрҙәрен уңышлы 

ҡулланырға мөмкин. Мәҫәлән, исем темаһын өйрәнгәндә 

теоретик белемде терәк схемалар, модулдәр ярҙамында өйрәтеп 

һәм уңышлы ҡулланып була. 

Күп уҡыусылар һүҙҙә башҡорт өндәрен, һуҙынҡы өндәрҙе, 

хәреф-ҡушымсаларҙы бутайҙар, дөрөҫ яҙмайҙар. Бының өсөн 

мин «Ниндәй хәреф төшөп ҡалған?» уйынын үткәрәм. Яуапты 

әҙер килеш кенә әйтмәйенсә уйланабыҙ, ҡағиҙә менән 

нығытабыҙ. Бында уҡыусыларҙың төрлө дәрөҫ булмаған 

яуаптарын да ишетергә лә тура килә. Был осраҡта теманы үҙ-ара 

фекер алышыу, миҫалдар ярҙамында нығытыу файҙалы була.  

Һөйләмдә һүҙ тәртибен дөрөҫ ҡулланмау осраҡтары йыш 

осрай. Бындай хатаны булдырмау өсөн схемалар менән эшләү 

отошло. Бер һөйләмде төрлөсә төҙөп дөрөҫ вариантты һайлай 

белергә өйрәтеү мөһим. 

Коллектив, парҙар менән эш төрҙәре лә уңышлы һөҙөмтә 

бирә. Мәҫәлән, бирелгән темаға төркөмләп хикәйә, диалог төҙөү, 

яуаптар яҙыу. Һуғынан һәр төркөмдөң эштәрен сағыштырыу, 

уңышлы алымдарын өйрәнеү кәрәк. 

Дәрес-биржа үткәреү уҡыусылар өсөн ҡыҙыҡлы. Дәрес 

башында уҡыусылар үҙҙәренә баһа ҡуя һәм дәрес аҙағында ошо 

баһаны алыр өсөн тейешле кимәлдә эшләгәнме, эшләмәһә 

нимәләрҙе белергә, белемен камиллаштырырға кәрәклеген 

аңлай. 

Уҡытыу рус телендә барған мәктәптәрҙә башҡорт телен 

өйрәнеүҙә коммуникатив технология ҡулланыла башланы. Был – 
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әлегә яңы технология, ул сит телдәрҙе өйрәнеү процесында 

башҡа илдәрҙө лә файҙаланыла. Рус мәктәбендә, шулай уҡ 

беҙҙең гимназияла, балалар башҡорт телен аҙ-маҙ белә йәки 

бөтөнләй белмәй. Был осраҡта телдең теоретик нигеҙҙәрен 

уҡытыу тураһында һүҙ алып барып булмай. Балаларҙы иң элек 

ошо телдә һөйләгәнде, уҡығанды аңлатырға кәрәк. Шунан һуң 

ошо телдә һөйләшергә, уҡырға, грамоталыҡҡа өйрәтеү башлана. 

М.Г. Усманова, Х.А. Толомбаев, З.М. Ғәбитова, М.С. 

Дәүләтшиналар тарафынан төҙөлгән программалар, I – IX синыф 

дәреслектәре (башланғыс төркөм) һәм уҡыу-уҡытыу методик 

ҡулланмалары коммуникативлыҡ принцибына нигеҙләнеп 

төҙөлгән. 

Был төркөмдәрҙә түбәндәге технологиялар ҡулланыу 

отошло: белем биреүҙе проектлау технологияһы, 

дифференциациялы уҡытыу технологияһы, материалды блоклап 

уҡытыу системаһы, профилле уҡытыу һ.б. 

Мин үҙемдең эш тәжрибәмдән алып проектлау һәм 

дифференциациялы уҡытыу уңышлы тип һанайым. Балалар 

темаға ярашлы төрлө проекттар төҙөйҙәр. Был ваҡытта 

уҡыусыларҙың ижади фекерләүе, һөйләмде уңышлы һәм дөрөҫ 

төҙөй белеүе, фекереңде яҡлай алыу күҙ уңында тотола. 

Уҡыусыларҙың белем кимәле, мөмкинлектәре төрлөсә 

булғанлыҡтан һәр береһенә төрлө кимәлдәге эш бирелә. Шулай 

уҡ өй эштәрен дә өс төрлө кимәлдә йәки вариантлап биреү ҙә 

уңышлы һөҙөмтә бирә.  

Үрҙә әйтелгәндәргә таянып, шуны әйтергә була: уҡытыусы 

балаларға яңы белем биреү менән бер рәттән уларҙы ижади 

фекерләргә, белемде әҙер рәүештә генә ҡабул итергә түгел, ә 

үҙҙәренә яуапты табырға өйрәтеү кәрәк. Быларҙы булдырыу өсөн 

уҡытыусыға традицион методиканан тыш төрлө эҙләнеү эш 

төрҙәре булдырға кәрәк. Уҡыусыларға әҙер материал биреүгә 

ҡарағанда яңылыҡты үҙҙәре эҙләп табыуҙары һөҙөмтәлерәк. 

Уларҙа телгә ҡыҙыҡһыныу, ижади фекерләү, логик фекерләү, 

фекереңде яҡлай белеү сифаттары үҫешә. Шулай уҡ балалар 

менән уртаҡ тел табыу, дәрестә ҡояшлы һауа торошо булдырыу 

ҙа мөһим. 
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Л.В. Занков фекеренсә, балаларҙа сифатлы белем, 

күнекмәләр балаларҙы шәхес булараҡ үҫтергәндә күтәрелә. 

Үҫтереүсе уҡыу системаһын яҡлаусылар белемде 

формалаштырыуҙа ижади эш төрҙәре һөҙөмтәле тип ҡарай. Яңы 

материал ятлау өсөн генә түгел, ә артабан тормошта сифатлы 

һәм ижади ҡуллана белеү өсөн бирелергә тейеш. Шәхес үҙенең 

эшмәкәрлеге, үҫеше барышында ғына формалаша. Уҡыусыны 

интеллектуаль яҡтан үҫтереү өсөн уҡыу-үҙләштереү асылын 

булдырырға кәрәк. 

© Кашапова Г.Ғ., 2022 
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Роль родного языка, народной педагогики и этнических 

традиций в воспитании подрастающего поколения 

 

Люди не понимали сущности природных явлений, поэтому 

они поклонялись грому и молнии, которые они могли убить; 

перед лесом, который кормил и укрывал его, перед водными 

элементами, с одной стороны, кормящими людей, а с другой, 

представляющими угрозу для жизни. На протяжении многих 

тысячелетий человек наблюдал за природой, постигал ее законы, 

учился жить с ней в гармонии, осознавая раз и навсегда, что это 

всего лишь ее маленькая частица. Люди, которые не умели 

читать, писать, твердо знали, что, разрушая природу, человек 

убивает не только себя, но и своих потомков. Уже в древние 

времена сформировались, а позже воспринимались и 

развивались традиции поведения в природе, суть которых 

заключается в том, чтобы относиться к нему как к живому 

существу. Эти традиции, обычаи в их первоначальном виде 

выполняли регулирующую и спасательную функцию. Они, 

безусловно, помогли выжить первобытным людям и обеспечили 

прогресс общества на определенном этапе. Более того, одними 
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из первых возникли традиции, регулирующие отношения 

человека и природы.  

Эстетическое воспитание осуществляется через усвоение 

народной этики, эстетики, участие в ритуалах и обрядах. Песни, 

сказания, былины, постоянное общение с природой развивают 

художественный вкус людей, обеспечивает связь нравственного 

с прекрасным. Народная педагогика, обогащённая вековыми 

национальными традициями, народной мудростью и 

составляющая основу культуры любого народа, имеет огромные 

возможности в воспитании. 

В старину боялись обидеть природу, поэтому появились 

запреты, адресованные детям и передающиеся из поколения в 

поколение. Народная педагогика - это целая система воспитания 

и образа жизни. Они так прочно проникли в нашу жизнь, что 

содержатся в разных жанрах фольклора. 

Таким образом, само по себе нашими предками заложены 

принципы экологического и нравственного воспитания. В этих 

запретах проявляется желание воспитать достойного сына или 

дочь, привить те или иные качества, они призваны оградить от 

беды, от возможных опасностей, предугадать судьбу, будущее. 

Ребёнок вырастает, твёрдо усваивая правила поведения в 

природе, в обществе людей, в семье. Нам, учителям родного 

языка и литературы, мамам нужно активнее использовать жанры 

фольклора в воспитательных целях. Духовно-нравственное 

воспитание является важнейшей стороной формирования и 

развития личности ребёнка. Поэтому целостная система 

образования должна включать не только обучающий компонент, 

но и систему нравственного просвещения и воспитания 

школьников. Очень важно, чтобы задачи обучения гармонично 

сочетались с задачами воспитания и закреплялись в поведении 

детей.  

Народная традиция – исторически сложившиеся устойчивые 

закономерности и правила поведения, отношения, вкусы, 

обычаи, привычки любого этноса, сознательно передаваемые из 

поколения в поколение, обеспечивающие этническую 

преемственность своей культуры и сохраняющие ее единство. 

Народные традиции и обычаи являются важнейшим средством 
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обеспечения организации и субъективного формирования 

этнической общности. 

Воспитательный потенциал народных традиций есть. 

Высокая духовность и мораль, заложенные в традиционной 

культуре, являются гарантами поддержания здорового образа 

жизни, гармоничной организации повседневной жизни, 

уважения к традициям, дружеских отношений с другими, любви 

и уважения к природе. 

Воспитательная роль народной культуры и, прежде всего, 

традиционной культуры проявляется через воздействие на 

каждую личность, будь то младший школьник или дошкольник, 

поэтому она активно влияет на весь образ жизни. Народные 

традиции, передаваемые из поколения в поколение, создают 

разнообразные средства и формы воспитания. Были 

рассмотрены такие способы передачи традиций, как песни, 

сказки, пословицы, народные обряды, связанные с игрой. 

Использование народных традиций в образовательной и 

внешкольной деятельности позволяет уделять больше внимания 

работе учеников и выявлять те недостатки, которые дети имеют 

в знаниях.  

Таким образом, мы приходим к выводу, что можно найти 

множество способов использования народных традиций в 

воспитательной и внеклассной работе при воспитании детей. 

Башкиры – коренная национальность республики. 

Своеобразная культура башкир имеет свою историю, отличается 

особым колоритом, яркостью, предметами одежды, домашней 

утвари, декоративно-прикладного искусства. В условиях 

многонациональности идея воспитания детей в духе 

патриотизма к родной стране и одновременного взаимоуважения 

к культурным традициям других народов является актуальной и 

востребованной.  

Любовь к Родине – это потребность каждого здорового 

сердца. Для мужчины также естественно любить свою родину, 

так же, как птица любит свое гнездо. Это примитивное, 

прирожденное чувство. Родина для человека такая же, как почва 

для дерева. Патриотические традиции уходят корнями в 

древность. Военно-патриотические традиции имеют свою 
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многовековую историю. Они возникли в древние времена, но 

получили особое развитие во время племенных общин.   Таким 

образом, самым надёжным стержнем учебно-воспитательного 

процесса является идея воспитания учащихся на традициях и 

обычаях национальной культуры, на истории земли родной, 

судьбах наших земляков, прошлом и будущем нашей Родины. 

Задачу передачи накопленного духовного опыта, ценностей 

можно решить через приобщение детей к духовному наследию 

человечества, усвоение культуры родного народа как 

общечеловеческой культуры.  
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Һәҙиә Дәүләтшинаның “Аҡыҡ бөртөктәре” очеркында 

башҡорт ҡатын-ҡыҙы образының эволюцияһы 

 

Замандың көнүҙәк мәсьәләләрен ваҡиғаларҙың ҡайнар 

эҙенән яҡтыртып барыуға ынтылыш Һәҙиә Дәүләтшина ижадына 
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очерк жанрын алып инә. Яҙыусының “Аҡыҡ бөртөктәре” (1935) 

әҫәре “Еңелмәҫ батырҙар”, “Ҡыҙылармеец Сынтимер” 

очерктары кеүек үк Баймаҡ районының Йылайыр орлоҡсолоҡ 

совхозының “Орлоҡ фабригы” гәзите редакцияһында эшләгән 

йылдарында яҙылған әҫәрҙәр серияһынан. 

“Аҡыҡ бөртөктәре” сәсеү эштәренә әҙерлек мәлен 

тасуирлауҙан башлана ла, көтөлмәгән боролош ала: 

ретроспектив алым ярҙамында 8-се март кисәһен хәтерләүгә 

тоташа. Алдынғы трактористка, комбайнеркалар менән бер 

рәттән ударница исеменә лайыҡ булып, ҡатын-ҡыҙҙар 

ойоштороусыһы Данилова ҡулынан бүләк алған Кинйәкәй 

Байғужинаның ҡыуаныслы мәле яҡтыртыла бында. Бүләкләү 

ваҡытында ҡыҫҡа дәртле көй уйнаған духовой оркестр, шат 

көлөп бүләк тапшырыусы Данилова, иркәләгән һүҙҙәр менән 

өндәшеп, уның шатлығын уртаҡлашыусы трактористка Маруся, 

ҡара күҙҙәрен нурлы көлдөрөп бағыусы төп герой аша осорҙоң 

күтәренке рухы, күмәк хеҙмәт шатлығы йәнле буяуҙарҙа бирелә.  

Кинйәкәйҙең яңы заман кешеһе, коллектив ағзаһы булып 

формалашыуы тура юлдан ғына бармай. “Ҡыш буйы эшләп биш 

тәңкәлек шәл алдың” тип ҡәнәғәтһеҙлек белдереүсе ире Ибрай, 

ударница булып бүләк алыуын яратмаған, мәлен тура килтереп 

мыҫҡылларға тырышҡан Сәғиҙә, кулак, спекулянт Ҡужаҡ 

кеүектәр Кинйәкәйҙең психологик хәл-торошона киҫкен тәьҫир 

итәләр – күңелен эштән һүрелдерәләр. Ибрайҙың: “...һеҙ 

бисәләрҙең сырылдашып йыйылышта ҡысҡырып, урамда 

һертелдәп йүгерекләүҙән башҡа эшегеҙ юҡ бит”, – тип, һанға 

һуҡмай маташыуы ҡатын-ҡыҙға ҡарата ҡатып ҡалған 

мөнәсәбәттәрҙең һаман да йәшәп килеүен дәлилләй. “Башҡорт 

ҡатынының иҫке ғөрөф-ғәҙәттәр менән конфликты шулай 

төйөнләнә”, – тип билдәләп үткәйне был турала профессор Рәиф 

Әмиров [1, 194-се б.]. 

“Уның (Кинйәкәйҙең – Г.Ҡ.) йөрәге әллә нисек уңайһыҙ, 

һалмаҡ тибә, эсе әләп-йөләп булып бошоп тора”, – тип һүрәтләй 

яҙыусы төп геройының күңел халәтен. Әйткәндәй, башлыса 

Һамар башҡорттары телмәрендә ҡулланылған “әләп-йөләп 

булып” һүҙбәйләнешен яҙыусының ғүмеренең һуңғы 
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йылдарында ижад иткән дүрт юллыҡ ҡына шиғырында ла 

осратабыҙ: 

Ниңә минең эсем бер өҙлөкһөҙ 

Әләп-йөләп булып боша икән?! 

Ниңә оло йәнем көндәр һайын 

Баҫҡыс-баҫҡыс түбән төшә икән?! [6] 

Үҙен ҡатын-ҡыҙҙар йыйылышына саҡырырға килгән 

аҡыллы, үткер малай Ҡыуатҡа, уның сонтоҡ танаулы һөйкөмлө 

иптәшенә ҡаршы һүҙ әйтмәүе Кинйәкәйҙең ыңғай натураһы, 

өмөтлө булыуы, күршеһе Сәғиҙәгә ҡапма-ҡаршы тәбиғәте 

тураһында тағы ла бер тапҡыр иҫбатлай. 

Ҡара үҙәк буйында урынлашҡан ауылда тыуып, көрәк 

менән гумналарҙа бойҙай елгәреп, эштә сынығып үҫкән 

Кинйәкәй менән Сараның диалогында тыуған ауылдарындағы 

колхоздың ударник рәтенә сығыуына, техникалы булыуҙарына 

ҡыуаныуҙары, Кинйәкәйҙең колхоз председателе дәрәжәһенә 

тиклем үҫкән атаһы тураһында хәбәр ителеүе төп геройҙың 

характеристикаһын тәрәнәйтеберәк ебәрә. 

Очеркта исем-шәрифтәре күрһәтелмәһә лә, Ғөбәй 

Дәүләтшин икәне аңлашылып торған политбүлек башлығының 

эшлекле образы сағылып ҡала. Сал инә башлаған ҡара бөҙрә 

сәсле, ҡайыш менән быуып һары күн тужурка, йәшел ғәскәри 

фуражка кейгән етәксенең телмәре аналитик характерҙа, ҡатын-

ҡыҙҙар араһында алып барылған эшкә баһаһы ғәҙел, улар алдына 

ҡуйған бурыс-маҡсаттары аныҡ. 

Һәҙиә Дәүләтшина үҙ геройҙарын яратып, ҡеүәтләп 

һүрәтләй. Бында ошо уҡ совхоз эшсәндәре тураһындағы 

“Еңелмәҫ батырҙар” әҫәре (яҙыусы жанрын билдәләгәндә “очерк 

урынына” тигән иҫкәрмә биреүҙе кәрәк тапҡан – Г.Ҡ.) менән 

ауаздаш моменттар яңғырай: “Өйөлөп ҡуйған биш эре бойҙай 

түмәләстәренең аҙағын үткәргәндә, ҡулына иҫәп ҡағыҙы тотҡан 

Данилова, иптәштәренә шатлыҡлы хәбәр итеп: – Бына бит, 

ҡыҙыҡайҙар, беҙ эшләһәк нишләтәбеҙ! – тине.  

Бисәләр төрлөһө төрлө яҡтан уны һырып алып:– Күпме 

эшләгәнбеҙ, Клавдия Петровна, нисә центнер? – тип 

сыуылдаштылар. 
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Данилова маһайып: – Ун ике тонна, иптәштәр, – тине” 

(“Аҡыҡ бөртөктәре”). 

«– Трактор ҡарҙы бар тип тә белмәй ул. – Солонин, 

маһайып, тракторҙар яғына ҡарап йылмая. 

Политбүлек башлығы улар менән һаулашҡанда яҙға табан 

бындай ауыр йөктәр менән боҙ өҫтөнән йөрөүҙең ҡурҡыныс 

булыуын иҫкәртә. Ләкин Хәбиров yғa батырҙарса маһайған 

йылмайыу менән: – Эй начальник ағай, большевиктар ҡулында 

тракторҙар боҙға уйыламы һуң инде? Әллә ниңә лә батмайбыҙ 

ул! – ти. 

Ул, тракторына һикереп менеп, рулде ҡулына алып, уны 

ходҡа ебәрҙе лә, тағы ла аҡ тештәрен йылтыратып, шаян 

күҙҙәрен уйнатып, гөрөлдәгән машинаны алға тәгәрәтте” 

(“Еңелмәҫ батырҙар”). 

Яҙыусы үҙе рус теленә “Зернышки драгоценных камней” 

тип тәржемә иткән [6] әҫәрҙең исеме үҙе үк метафора – аҡыҡ 

бөртөктәре. “Очерктың исеме дөйөмләштерелгән мәғәнә ала: 

аҡыҡ бөртөктәре – ул хеҙмәт емеше, муллыҡ һәм тормош 

билдәһе, коллектив хеҙмәттә тыуған саф тойғолар, был хеҙмәтте 

ойоштороусы Кинйәкәй кеүек кешеләр”, – тип билдәләгәйне 

Марат Минһажетдинов [5, 36-сы бит]. Аҡыҡ йәки алтын иген 

бөртөктәре ни ҡәҙәр ҡәҙерле булһа ла, совет йәмғиәте өсөн иң 

ҡиммәтлеһе – кешеләр, тигән фекерҙә яҙыусы: “Уның 

(Кинйәкәйҙең – Г.Ҡ.) күңеле яҙ көндәре йәшел иген 

ҡурпыларына төрөлгән совхоз яландары һымаҡ йәш, йөрәге йәй 

көнө эре башаҡлы алтын тулҡынлы иген ҡырҙары кеүек 

тулҡынлы ине”. “Аҡыҡ бөртөктәре – кешелек бәхетенең 

символы, эскерһеҙ хеҙмәт юлында үҙ бәхетен тапҡан Кинйәкәй 

кеүек йәмғиәт, дөйөм хәрәкәт өсөн ҡиммәтле кешеләр”, – тигән 

фекерҙә Рәиф Әмиров [1, 194-се б.]. Үрҙә әйтелгән фекерҙәргә 

өҫтәп, Октябрҙең 17 йыллығына ҡарата алдынғы комбайнерҙар 

Солонин, Ҡаһарманов, Яковлевтарҙы һәм башҡа ураҡ 

батырҙарын тәбрикләгән “Ҡайнар сәләм” (1934) шиғырында ла 

бойҙай бөртөктәре автор тарафынан алтынға тиңләнеүен 

билдәләп үтергә кәрәк:  

Таң атамы, әллә көн батамы, 

Уның унда эше булманы. 
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Тик бер бурыс алтын бөртөктәрен 

Йыйыу тураһында уйланы [6]. 

Очерктағы “Йылан һымаҡ борғоланып, уралып, ярҙарға 

күкрәк ҡағып аҡҡан Урғаҙа ташҡыны” (киләсәктә “Ырғыҙ” 

романында ҡулланыласаҡ “Бейек тауҙар араһынан сығып, 

далаларҙа борғоланып-борғоланып шыуған оло аҡ йылан һымаҡ, 

наҙланып аҡҡан Ырғыҙ йылғаһы...” тигән сағыштырыуҙы 

хәтерләтә – Г.Ҡ.), “үркәс-үркәс тирәс менән матурлап 

әйләндереп ҡуйған һымаҡ, күҙ күреме ерҙән дуғаланып уралып 

ятҡан Урал тауҙары” кеүек сағыштырыуҙар Йылайыр 

орлоҡсолоҡ совхозы биләмәләренең йәнле пейзажын 

һынландыра. “Сәскәнән сәскәгә осҡан бал ҡорттары һымаҡ” 

(гөжләп йөрөгән тракторҙар, сәскестәр, автомашиналар – Г.Ҡ.), 

“совхоздың эре, тигеҙ, аҡ өйҙәре ҡар диңгеҙендәге аҡ кораблдәр 

шикелле, ҡалын төтөндәр һирпеп ҡояш сығышына ҡарай йөҙгән 

шикелле...” ише очерк жанрына ярашлы ҡулланылған заманса 

сағыштырыуҙарҙа осор һулышы һиҙелә. Ғөмүмән, совхоздың 

киң яландарын, иген баҫыуҙарын һүрәтләгәндә диңгеҙ 

ассоциацияһын ҡулланыу Һәҙиә Дәүләтшинаның 30-сы йылдар 

ижадына характерлы күренеш. Сағыштырайыҡ:  

Шаулы Ҡара диңгеҙ тулҡындарын 

Кораблдәр ярып йөҙһәләр, 

Ҡотороп үҫкән иген тулҡындарын 

Комбайндар ярып йөҙәләр [4]. 

Авторҙың ҡабатлауҙарға юл ҡуймауы, синонимдарҙың 

мәғәнә төҫмөрҙәрен оҫта ҡулланыуы иғтибарҙы йәлеп итә: 

“...үҙенең эре мастерскойҙары, машиналар гөрләүҙәре, гудок 

күкрәүҙәре менән шаулап, телефон, электр, радиолар менән 

геүелдәп бәләкәй генә матур ҡала булып, орлоҡ совхозының 

үҙәк бүлексәһе ултыра”. 

Башҡорт теленең йәнле һөйләү өлгөләре (ҡабағы төксәйеп, 

һемтәңнәп, елмәңләп, һертелдәп, шыптырлап, бырылдап һ.б. 

эмоциональ-экспрессив синонимдар) ҡыйыу рәүештә 

ҡулланылған текста триер, “Амо” машиналары кеүек 

неологизмдар, рус теленән тәржемәһеҙ алынған веялка, счет, 

рубильник, пурга һүҙҙәре, Маруся һәм Дашаның русса 
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өндәшеүҙәре сама белеп, әҫәргә зыян килтермәҫлек кимәлдә 

индереп ебәрелгән. 

Очеркта “«Яман һаҙ», «Эйәле төбәк» тип, унда йәйләһәң 

мал үлә, кеше ауырый тип ҡурҡып төшмәй әйләнеп үтә торған” 

Урғаҙа бөгөлөн тасуирлағанда әҙибәнең тормош иптәше, яҙыусы 

Ғөбәй Дәүләтшиндың “Ҡуңалтаҡ тормош эсендә” (1924) 

хикәйәһенә [2, 14-cе б.)] ауаздаш моменттар ҙа төҫмөрләнеп 

ҡалғандай. Ғөбәй Дәүләтшин үҙ әҫәрендә боронғо хөрәфәттәрҙе 

тәнҡитләп сыҡһа, Һәҙиә Дәүләтшина яңы замандың был 

стереотиптарҙы емереп ташлауы – Урғаҙаның был бөгөлөндә 

хәҙер орлоҡ совхозының үҙәк бүлексәһе ултырыуын хәбәр итә. 

Ваҡиғалар тап ошо Урғаҙа буйҙарында, орлоҡ совхозының 

үҙәк бүлексәһендә бара. Спекулянт Ҡужаҡтың Кардаилдан 

(Ырымбур өлкәһе Кваркен районы Кардаиловка ауылы – Г.Ҡ.) 

көҙ көнө шәл кеүек әйберҙәр алып ҡайтып майға алыштырып 

йөрөүе хәҙерге заман уҡыусыһына халыҡтың башҡа төбәктәр 

менән бәйләнеше тураһында ла мәғлүмәт бирә. 

Очерктың ҡыҙыу ваҡиғалар эҙенән яҙылыуын Кинйәкәйҙең 

туғыҙынсы бөтә Башҡортостан советтар съезы исеменә яһалған 

бөтә өмәләрҙә ҡатнашыуы кеүек факттар ҡеүәтләй. 

Ғалим Марат Минһажетдинов яҙыусының “Айбикә” 

повесын анализлап: “Һәҙиә Дәүләтшина яңы кеше проблемаһын 

башҡорт ҡатын-ҡыҙҙарының аңлы тормошҡа уяныу тарихы аша 

хәл итә”, – тип билдәләгәйне [5, 20-се б.]. Киң йәмәғәтселеккә аҙ 

билдәле, матбуғатта ни бары бер генә тапҡыр [3] донъя күргән 

“Аҡыҡ бөртөктәре” очеркына ҡарата ла был фекерҙе ҡыйыу 

ҡулланырға мөмкин. Кинйәкәй Байғужина яҙыусының Айбикә, 

“Ырғыҙ” романындағы Гөлйөҙөм, “Башаҡтар тулҡыны” 

повесындағы Гөлйөҙөм, Нәсимә, “Һырға һабағы” хикәйәһендәге 

Юлдаш, Көмөш кеүек алдынғы ҡарашлы, эшлекле ҡатын-ҡыҙҙар 

образдары галереяһында лайыҡлы урын алды. 
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Роль башкирских ученых в истории развития методики 

обучения башкирскому языку 

 

Первые работы по методике преподавания башкирского 

языка относятся к XIX веку. Большой вклад в развитие методики 

обучения башкирской грамоте внесли М.М. Биксурин, 

С.А. Кукляшев, М.И. Уметбаев, Н.И. Ильминский, 

В.В. Катаринский, А.Г. Бессонов, Н.Ф. Катанов, М.А. Кулаев, 

венгерский ученый-филолог Проле Вильмош и другие. В трудах 

этих ученых и просветителей ставились и решались вопросы 

организации первоначального образования в билингвистическом 

направлении, которые остаются актуальными и сегодня [4, с. 5].  

Биксурин М.М., известный башкирский педагог, 

просветитель, работал учителем татарского, казахского и 

русского языков, при этом владел восточными, в частности 

арабским языком и фарси, благодаря чему долгие годы работал 

переводчиком в Средней Азии и Оренбурге. Он прославился 

своими научными трудами, самым главным из которых является 

«Начальное руководство к изучению арабского, персидского и 

татарского языков с наречиями бохарцев, башкир, киргизов и 

жителей Туркестана». В этой книге осуществлен первый опыт в 
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истории тюркологии по составлению сборника для чтения, куда 

были включены образцы произведений башкирской, татарской, 

казахской, арабской литератур, направленный на 

сопоставительное изучение текстов разных народов. С 

современной точки зрения, это был первый опыт «диалога 

культур». Он также впервые поднимает вопрос о необходимости 

создания башкирского литературного языка в целях обучения 

детей на их родном языке. 

Уметбаев М.И., представитель башкирской интеллигенции 

второй половины XIX века, ученый-просветитель, много сделал 

для просвещения башкирского народа. Он отличался 

незаурядными способностями: увлекался русским, персидским, 

татарским языками, историей, географией. Наряду с научной, 

переводческой деятельностью, он уделял большое внимание 

проблемам просвещения, поднимал вопрос об обучении 

нерусских народностей на родном языке, при этом подчеркивал 

необходимость обучения не только русскому, но и восточным 

языкам для получения европейского образования. В личном 

архиве ученого сохранились указания на порядок изучения 

русской азбуки нерусскими. Эти высказывания М.И. Уметбаева 

поражают своей прозорливостью и актуальностью.  

Первый башкирский алфавит с учетом всех фонетико-

графических особенностей языка был составлен общественным 

деятелем и просветителем М. Кулаевым в 1910-1912 годах. Его 

работа «Основы звукопроизношения и азбука для башкир» 

состоит из 22 страниц вместе с приложениями [1]. Он 

предлагает алфавит из 34 букв, составленный на основе русской 

и греческой графики. В 1919 году М. Кулаев  вторично составил 

и выпустил более совершенный вариант башкирского алфавита. 

Позже автор несколько раз обращался в правительство с 

предложением о целесообразности принятия башкирской 

национальной письменности на базе русской графики, 

состоящей из 34 букв. Из-за того, что грамотная часть 

башкирского населения состояла в основном из умеющих читать 

и писать на арабском алфавите, поэтому было принято решение 

в пользу арабского алфавита.  
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Первые башкирские буквари на арабском алфавите 

появились в 1923 году и были составлены по методу целых слов. 

Позже в 1927 году был опубликован первый проект 

латинизированного алфавита, который был принят в том же году 

решением специальной конференции, посвященной обсуждению 

перевода башкирской письменности на латинизированный 

алфавит. Решение конференции было утверждено специальным 

Декретом в 1928 году.  

В 1929-1932 годах башкирские буквари были составлены 

З.Н. Аюхановым, А. Мустафиным и Г. Сагди по методу целых 

слов. Первый букварь башкирского языка  «комбинированным 

методом» был составлен З. Аюхановым в 1933 году, который 

позже был усовершенствован Й. Гареевым в 1938-1939 годах.  

«Практика обучения грамоте показала преимущество 

русского алфавита перед латинским», – напишет М. Кулаев в 

своей книге «Твердый алфавит башкирского языка» (1928), где 

отмечает, что звуко-буквенная система его букваря, 

составленная еще в 1919 году на основе русской графики и 

представленная в Башнаркомпрос для просмотра, оказалась 

правильной, ибо она соответствовала основным положениям 

звукового аналитико-синтетического метода. 

В 1939 году был осуществлен перевод  башкирской 

письменности на русскую графику, которая была введена в 

течение 1940-1942 годов. Первый башкирский букварь на основе 

русской графики был составлен С. Муратовым. Он 

руководствовался звуковым аналитико-синтетическим методом. 

Букварь его выдержал два издания. В последующие годы 

башкирские буквари были составлены З. Аюхановым (1942-

1947),  З. Аюхановым и С. Муратовым (1948 г.), З. Аюхановым 

(1949-1961 гг.).      

Аюханов З.Н. (1889-1961) вложил большой вклад в 

разработку лингводидактических основ башкирской алифбы. Он 

учился в известном медресе «Хусаиния» в Оренбурге, 

одновременно преподавал в начальных классах. В 1911-14 годах 

учился в Каирском университете, преподавал в БГУ арабский 

язык.  
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В 1940-60-ые годы в связи с переходом на русскую графику 

в свои «Алифбы» вводит звуковой аналитико-синтетический 

метод обучения грамоте. Таким образом, он осуществил полный 

перевод обучения грамоте с метода полного предложения и 

метода целых слов, не соответствовавшего духу и строю 

башкирского языка, к методу звуковому аналитико-

синтетическому. Принимал активное участие в подготовке 

дидактических материалов, живой и разрезной азбуки, таблиц и 

т.д. и навеки вошел в историю башкирского народного 

образования. В последние к составлению «Алифбы» он 

привлекает молодого ученого А.А. Галлямова, который 

впоследствии до конца своей жизни посвятил себя 

совершенствованию обучения башкирской грамоте и 

башкирскому языку. Его педагогическая деятельность тесно 

связана с начальной школой. Область его исследований – это 

обучение грамоте, уроки классного и внеклассного чтения, 

вопросы развития речи. В его становлении как методиста 

сыграла большую роль работа в Белорецком педучилище.  

А.А. Галлямов– автор «Алифбы», которая переиздавалась 

30 раз, и  многочисленных учебных пособий, Им разработан 

учебно-методический комплекс по башкирскому языку для 

начальных классов, составил первый в республике сборник 

дидактических материалов по развитию речи для учащихся. В 

1968-74 годах подготовил и выпустил первую в республике 

фонохрестоматию по башкирскому языку и литературе из 54 

долгоиграющих пластинок. А.А. Галлямов успешно работал 

также составлением учебников и учебных пособий для 

педучилищ и средней школы.  

В 1967 году под руководством доктора филологических 

наук, профессора БГУ Ж.Г. Киекбаева успешно защитил 

кандидатскую диссертацию на тему «Обучение грамоте. В своем 

диссертационном исследовании он изложил краткий историко-

критический анализ возникновения башкирской письменности, 

национальных букварей, методов обучения грамоте. В разделе 

«Краткий обзор истории обучения башкирской грамоте» 

подробно проанализированы все имеющиеся к тому времени 

пособия и буквари башкирского языка, изданные в период с 
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1898 года до первой половины XIX века [3, с 249]. Процесс 

развития методов обучения грамоте рассматривается на 

широком фоне истории развития методов обучения в русских и 

татарских школах.  Своим трудом он увековечил имена своих 

предшественников – своих учителей. А.А. Галлямов является 

продолжателем дела и традиций В.В. Катаринского, А.Г. 

Бессонова, М.А., З.Н. Аюханова – авторов первых учебников по 

обучению грамоте «Алифбы» с 1962 года по 1995 годы. Он – 

заслуженный учитель школы БАССР, отличник народного 

образования РФ, обладатель медали К.Д. Ушинского (1975). 

Также его учебники были отмечены дипломом международной 

Лейпцигской книжной ярмарки (1974).  

Обзор истории развития методики обучения башкирскому 

языку – это есть история научной и просветительской 

деятельности целой плеяды ученых-филологов и просветителей, 

педагогов и методистов.  В своих трудах эти ученые решали 

самые актуальные проблемы развития просвещения, искали 

пути обучения не только родному и русскому языкам, но 

ставили вопросы о необходимости изучения восточных и 

европейских языков. Их смело можно назвать основателями 

развития башкирско-русского билингвизма. Они были 

всесторонне развитыми личностями, знатоками нескольких 

языков – истинными полиглотами.  
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Эпистоляр текстарҙың үҙенсәлектәре 

 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению одного из 

актуальных вопросов башкирского языкознания – особенностям 

текстов эпистолярного стиля, по некоторым показателям 

довольно отличающегося от других языковых стилей, а по 

некоторым признакам и схожего, к примеру, текста частного 

вида письма с текстом разговорного или художественного стиля, 

а текста официального письма – близкого к тексту официально-

делового стиля.  

Ключевые слова: эпистолярный стиль, письмо, частное 

письмо, официальное письмо, эпитет, обращение, декларация, 
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Features of epistolary texts 

 

Annotation. The article is devoted to the consideration of one of 

the topical issues of Bashkir linguistics - the features of the texts of 

the epistolary style, which in some respects is quite different from 

other language styles, and in some respects similar, for example, the 

text of a private type of letter with the text of a colloquial or artistic 

style, and the text of an official letter - close to the text of the official 

business style. 

Key words: epistolary style, letter, private letter, official letter, 

epithet, appeal, declaration, treatise. 

 

Хаттар стиле йөкмәткеһе, төҙөлөшө буйынса башҡа 

стилдәрҙән шаҡтай айырыла. Ул үҙ аллы телмәр төрөнә эйә. 
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Улар төрлө ҡатлам шәхестәренең үҙ-ара мөнәсәбәттәрен, 

ысынбарлыҡ хаҡындағы тәҫьораттарын, тормош-көнкүреш 

мәсьәләләрен, көндәлектәрҙе, ҡотлауҙарҙы сағылдыра [2, с. 14]. 

Аралашыуҙың бер төрө, сараһы булараҡ, хаттарҙың үҙҙәренә 

генә хас телмәр үҙенсәлектәре, алымдары бар.  

Эпистоляр жанр – киң һәм ҙур төшөнсә. Уның аныҡ ҡына 

сиктәрен билдәләүе үтә ныҡ ҡыйын [1, с. 110]. Хаттарҙың 

түбәндәге төрҙәрен күрһәтергә була: шәхси хаттар һәм рәсми 

хаттар. Шәхси хаттарҙың үҙҙәрен тағы бер нисә төргә бүлергә 

була: туғанлыҡ хаттары, дуҫлыҡ хаттары, мөхәббәт хаттары. 

Сағылдырылған маҡсатҡа ҡарап, хат белдереү (хәбәр итеү), 

ялыу, теләк, ҡотлау, ғәфү үтенеү, ҡайғы уртаҡлашыу, 

тынысландырыу, үтенес, кәңәш, тәҡдим, саҡырыу, рәхмәт хаты, 

килешеү, кире ҡағыу, фекер әйтеү, хуплау-хупламау һ.б. хаттар 

айырып йөрөтөлә. Һәр төрлө хат үҙенә генә хас нығынған телмәр 

стереотибы менән характерлана. Ҡотлауҙар, ҡайғы 

уртаҡлашыуҙар, рәхмәт хаттары ҡулдан яҙыла. Хөрмәтле, 

ҡәҙерле, яҡыным, иптәш кеүек эпитеттар адресаттың танышлыҡ 

кимәленә ҡарап ҡуйыла. Шәхси хаттарға шулай уҡ иреклелек, 

шаяртыу, эмоциялар белдереү хас.  

Миҫал итеп К. Мәргәндең “Фирүзә тауы” хикәйәһен 

килтерергә мөмкин. Әҫәрҙә төп геройҙар Байморат менән 

Фирүзәнең бер-береһенә хистәрен аңлатып яҙған хат төрө 

бирелгән: “Фирүзәкәй! Һин башыңды уйынға һалһаң да, мин 

ысын йөрәктән янып, көйөп яҙам. Мәрхәбә ҡарсыҡ әйткән һүҙгә 

риза булһаң, беҙ икебеҙ ҙә парлашып бик матур итеп тормош 

көтөп китер инек. Һин ҡурҡма, миңә ышан. Мин һине өҙөлөп 

яратам, йәнем. Үҙ ҡулың менән яҙған яҡшы яуабыңды көтөп: 

Байморат”. Миҫалдан күренеүенсә, был мөхәббәт хаты, сөнки 

төп герой һөйгән йәренә хистәрен аңлатып яҙған. Элек-электән, 

заман технологиялары үҫешмәгән ваҡытта, хаттар кешеләргә 

хистәрен еткереү, мөхәббәтен белдереү ысулы булып та хеҙмәт 

иткән. Бындай хат ябай тел менән яҙыла, ирекле һәм эмоциялар 

сағыла. 

Шулай уҡ эпистоляр стилдең икенсе һыҙаттарын үҙ эсенә 

алған һәм авторҙың философик, эстетик, сәйәси фекерҙәрен 

туплаған икенсе төр хаттар бар. Улар үҙ эсенә декларацияларҙы, 
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төрлө трактаттарҙы индерә. Юридик яҡтан әһәмиәткә эйә булған 

хат төрө лә билдәле. Бындайҙарға төрлө документтар инә. Был 

хаттарға етдилек, аныҡлыҡ, теүәллек хас. Шул яғы менән был 

хат төрө бер ни тиклем рәсми стилде хәтерләтә.  

Шәхси хаттар бер нисә төргә бүленә: 1) күренекле шәхестәр 

араһында яҙылған хаттар; 2) тормош-көнкүреш, сауҙа эштәре 

менән бәйләнешле хаттар ҙа киң таралған. Быға сауҙагәрҙәр 

араһындағы яҙышыуҙар, приказчиктарҙың хужаhына, 

шәкерттәрҙең остазына, остазының шәкертенә яҙған хаттары һ.б. 

инәләр; 3) туғанлыҡ-ҡәрҙәшлек хаттары. Был төркөмгә туғандар 

араһында яҙылған хаттар инә. Мәҫәлән, ата-әсәнең балаларына, 

баланың туғандарына, туғанлык мөнәсәбәтендәге төрлө быуын 

кешеләренең бер-береһенә ебәргән хаттары шундайҙарҙан; 4) 

дуҫлыҡ хаттары. Был төркөмгә үҙ-ара ҡәрҙәш булмаған, ләкин 

бер-береһе менән яҡын мөнәсәбәттә торған кешеләрҙең хаттары 

инә; 5) мөхәббәт хаттары. Бындай хаттар эске кисерештәргә, 

эмоциональ хис-тойғоларға бай булыуҙары яғынан башҡа 

хаттарҙан айырылып торалар; 6) рәхмәт хаттары. 

Хаттарҙың күбеһендә инеш йәки сәләм тапшырыу өлөшө 

була [1, с. 111]. Унда автор үҙенең һаулыҡ торошон бәйән итә, 

шуны уҡ мөрәжәғәт иткән кешеһенә лә теләй. Бындай 

хаттарҙағы алмаштарҙың стилистик үҙенсәлектәренә килгәндә, 

шуны әйтергә кәрәк: бында алмаштарҙың ҡулланылыу даирәһе 

бик киң, сөнки шәхси хаттар һәр кем тарафынан ирекле формала 

яҙыла. Был күренеште күҙ алдына килтерер өсөн, төрлө 

сығанаҡтарҙан алынған шәхси хаттарҙың эстәлегенә күҙ һалып 

китәйек. Мәҫәлән: “Мәғлүм булһын. Үҙем бик яҡшы хеҙмәт итеп 

йөрөйөм. Йылы кейемдәр алдыҡ: куртка, бүрек, быйма, йылы 

салбар, силғау, подшлемник, бейәләй. Тик йылы күлдәк кенә 

алмағанбыҙ әле. Шинелдең яурынына мамыҡ һалып, һырытып 

алдым. Ашау яҡшы. Теләгәнсә етерлек. Даже икмәк артып ҡала. 

Яҡындан иптәштәр юк. Үҙем кис һәм көндөҙ бишәр сәғәт поста 

торам... Фронттан 5-6 километр артта Дранкино тигән ауылда 

ятабыҙ. Тағы ауылда ниндәй яңылыктар бар? Зариф менән Ғәли 

туғандарҙың хат-хәбәрҙәре бармы? Айырып яҙығыҙ. Үҙегеҙҙән 

июль айында яҙған хатығыҙҙан башҡа хат алғаным юҡ. Бик күп 

хәбәр яҙып, иҫәнлегегеҙҙе белдереп, хат яҙып тороғоҙ. Минең 
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яҙған хаттар барамы икән, айырып яҙығыҙ. Нимәләр һуйҙығыҙ 

һуғымға? Ниндәй малдар аҫырарға уйлайһығыҙ? Ашау яғы 

нисек? Был хатты ошонда тамамлайым” (М. Яҡупов). 

Күреүебеҙсә, бында үҙем, үҙегеҙҙән, башҡа – билдәләү, ниндәй, 

нимәләр, нисек – hopaу, минең зат алмаштары ҡулланылған. 

Миҫал өсөн М. Ғафуриҙын бер хатын да ҡарап үтәйек: 

«Fәйшә туған! Һиңә хөрмәт менән һағыныулы сәләм! Һинең 

көләс йөҙөң ваҡыт минең күҙ алдында тора. Мин һеҙҙең 

хөрмәтегеҙ һәм һеҙҙең ғаиләнән алған тәҡәсәсем тураһында бик 

оҙон хат яҙмаҡсы инем дә үҙем артыҡ көтмәгән күңелһеҙ 

әхүәлләргә лә етмәне. Дәфтәрҙәр тоторға һәм яҙыу-һыҙыу 

нәмәләрҙе бутарға ҡушмайҙар... Тәфсирле итеп Фатима һөйләр. 

Унан һуң минең һиңә дуҫтарса һәм иптәштәрсә үтенес шул: мин 

heҙҙeң көтөпханала үҙемдең «Фәҡирлек менән үткән тереклек» 

тигән нәмәм бар тип ишеткән инем (Үҙең дә әйттең, буғай). 

Шуны Фатимаға бирһәң, ул миңә ебәрер, был бик яҡшы булыр 

ине. Мин күсереп алғандан һуң кире ебәрер инем. Ғибаш Ҡаһым 

үзбәккә сәләм. Ғибаш менән йәнәш ултырып үзбәк 

фотографында рәсемгә төшә алмай ҡайтыуға бик үкендем. Был 

теләктәрҙең үтәлеүе ғүмер буйынса алдағы көндәргә ҡалды 

инде. Мин Уфаға ҡайтһам да Уфаны күрә алғаным юҡ. Ҡазанға 

барғанда эләктергән ауырыу менән мөбтәлә булып өйҙә генә 

ятам. Ғүмәр Ғәлигә һәм уның жәүжәһенә ихтирам менән 

«Тормош баҫҡыстары» тигән бер әҫәрем сыҡҡан ине. Шуны 

һеҙгә лә, бүтән иптәштәргә лә ебәрәмен. Һеҙҙәр хуш булып 

тороғоҙ». 

Был хаттан күренеүенсә, бында мин, миңә, һинән, һеҙгә, ул, 

унан, һинeӊ, минеӊ, унын, һеҙҙең зат, был, шул, шуны – күрһәтеү, 

үҙем, үҙең, үҙемдең, һәр, бүтән билдәләү алмаштары 

ҡулланылған.  

Шулай итеп, үрҙә әйтелгәндәрҙе дөйөмләштереп, эпистоляр 

стилдә алмаштарҙың стилистик үҙенсәлектәре тураһында 

шуларҙы әйтеп була: рәсми хаттарҙа, мөрәжәғәттәрҙә 

алмаштарҙы ҡулланыуға ниндәйҙер сикләүҙәр ҡуйылһа 

(мәҫәлән, күплектәге зат алмаштарын ғына ҡулланыу), шәхси 

хаттарҙа алмаштарҙы ҡулланыу мөмкинлектәре күп төрлө. 
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Ике кеше араһындағы һөйләшеүгә, йәғни диалогҡа 

ҡоролған йәнле һөйләшеүҙән айырмалы рәүештә, хаттар дистант 

аралашыу ысулы булып тора. Хаттар диалог-монолог 

формаһында яҙыла. Тимәк, хатта бер кеше үҙенең хистәрен, 

уйҙарын, хәлдәрен, серҙәрен ҡағыҙ битенә тултырып яҙып ҡуя. 

Был адресанттың үҙ-үҙе менән аралашыуына, йә иһә монологҡа 

оҡшап китә. Ләкин шул хатына яуап булып, уның әңгәмәсеһе 

һорауҙарына яуап яҙа, фекерен еткерә, үҙе лә һорауҙар биреп, 

ошо һорауҙарға яуап талап иткән хат ебәрергә ҡуша. Шулай 

итеп, хат алышыусылар араһында яҙма рәүештә диалог, 

бәйләнеш алып барыла. Мәҫәлән, Ринат Камалдың “Таня-

Таңһылыу” әҫәрендә ошондай хат бар: 

“Һаумы, Фәнисәкәйем, ҡәҙерлем минең – иң яҡын 

әхирәткәйем! 

Ни хәлдәрҙә йәшәп ятҡан көнөң, диплом яҡланыңмы? 

Алдан ҡотларға рөхсәт ит! Хәҙер бөтә ыҙаларың артта ҡалды, 

тырышлығың емеше – ҡулыңда. Игелеген күрергә яҙһын. 

Көнләшәм һинән. Ул яҡҡа, был яҡҡа сабыулап йөрөп, томана 

наҙан ҡалдым инде...”. Бирелгән хатта мәғлүмәтте бер генә кеше 

еткерә һәм бер генә кешенең телмәре бирелә. Ләкин хат 

яҙыусының адресат, йәғни Фәнисә менән бәйләнеше өҙөлмәй. 

Төп герой уға төрлө һорауҙар бирә, өндәшә, хәлдәрен белешә 

һәм шунда уҡ, һорауҙарына яуап алғандай, хат яҙыуын артабан 

дауам итә. Һәм шуның өсөн хат эсендә ике кеше һөйләшкән 

кеүек тойола: 

“Ҡәҙерле улыбыҙ Абдуллаға атайыңдан, әсәйеңдән, йәнә лә 

ҡатының Мәйсәрәнән күп сәләм. Йәнә лә шуны әйтәбеҙ, улым, 

Мәйсәрә килен бик ҡайғыра, бик илай, бабаңдар ҙа килеп 

тиргәшәләр. Унда барып тағы өйләнгәнһең, тип ишетәбеҙ, 

ысынмы, бушмы? Ысын булһа, риза, бәхил түгелбеҙ. Ҡараныҡ, 

үҫтерҙек, ас-яланғас итмәнек... ғәфү итмәйәсәкбеҙ...”(А. Карнай 

“Далалағы уттар”, 29-сы бит). 

Билдәле булыуынса, диалогҡа йәнле һөйләү лексикаһының 

һәм фразеологизмдарҙың актив ҡулланылышы, ҡыҫҡалыҡ, 

фекерҙең ҡайһы саҡ бөтөн булмауы, һөйләмдәрҙең өҙөк-йолоҡ 

булыуы, интонация һәм ым-ишараларҙың өҙлөкһөҙ роль уйнап 

тороуы хас. Ә инде монологҡа килгәндә, уның төп билдәләре 
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булып әҙәби-китапса лексика, фекер бөтөнлөгө, логик эҙмә-

эҙлелек тора. Хат текстарында өҫтә һаналып үтелгән диалог 

билдәләренең күптәрен осратырға мөмкин. Мәҫәлән: 

“Фатима ҡыҙым! Кешегә иң кәрәк саҡта әллә ҡайҙа 

йөрөйһөң. Көтә-көтә арып бөттөм, ҡайтманың. Ахырҙа бына 

һиңә яҙып ҡалдырам, үҙем сығып китәм, эштәрем бар. Өҫтәл 

тартмаһына бер асҡыс һалып ҡалдырам. Ул – Шакирҙеке. Ул 

бөгөн уны минән һорағайны, мин әйттем: “Юғалттым”, – тинем. 

Шулай шаярттым уны...” (Ғ. Хәйри “Кооператорҙар”, 146-сы 

бит). 

“...Ғәлимә һылыуым! Мин һаман үҙемдең элекке 

штурмовигым менән үҙебеҙҙең Көнбайыш Украинаның киң 

күгендә йөҙәмен. Осоусылыҡ һөнәремде көндән-көн арттырам. 

Оҙаҡламай капитан званиеһын аласаҡмын. Һинең һуңғы 

хатыңдағы хәбәрҙәр мине бик шатландырҙы...” (Һ. Дәүләтшина 

“Дуҫтар” хикәйәһе, 150-се бит). Күреүебеҙсә, миҫалға 

килтерелгән хаттарҙа һөйләмдәр ҡыҫҡа, өҙөк-йолҡо бирелгән, 

ябай йәнле һөйләү лексикаһы ҡулланылған. Был хас та диалог 

билдәләре булып тора. Тимәк, хатты монолог формаһында 

яҙылған диалог тип әйтергә була. Ике ҡапма-ҡаршы булған 

күренештәрҙе – монолог һәм диалогты үҙендә берләштерә алыу 

– хаттарҙың беҙгә тағы ла бер үҙенсәлекле яғын аса. 

Хаттарҙың тағы ла бер үҙенсәлекле яғы – улар шиғри 

формала ла яҙыла ала. Мәҫәлән: 

“Сәйҙел бәғерем! 

Бөгөн мин ниндәй шат, 

Ҡыуанысым һыймай үҙемә! 

Бөгөн беренсе ҡат һинең ҡандың 

Тибеүен тойҙом йөрәгем төбөндә...” (Ғ. Сәләм “Бала”, 301-

се бит) 

Шулай итеп, хат жанры – уникаль жанр. Уны башҡа 

жанрҙарҙан айырып тороусы үҙенә генә хас бихисап 

үҙенсәлектәре бар.   
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Разетдинова Зифа Фәнил ҡыҙы, 

башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы, 

2-се Иҫке Балтас дөйөм белем биреү мәктәбе,  

Балтас районы, БР  

 

Башҡорт теле һәм әҙәбиәте дәрестәрендә 

уҡыусыларҙа эстетик һәм этик ҡиммәттәр тәрбиәләү 

 

Мәктәптә башҡорт телен һәм әҙәбиәтте уҡытыуҙың бурыс 

һәм маҡсаттары әҙәбиәттең донъяны танып белеү һәм йәш 

быуынды тәрбиәләүҙәге үҙенсәлегенән сығып билдәләнә. 

Уҡыусыларҙы рухи байлығыбыҙҙың иң ҙур 

ҡаҙаныштарыбыҙҙың береһе – матур әҙәбиәт өлгөләре менән 

таныштырыу нигеҙендә уларҙы замандың рухи тормошона 

яҡынайтыу, әҙәбиәт, сәнғәткә ылыҡтырыу, шуның менән 

художество үҫешен, мәҙәнилек кимәлен арттырыу бурыстары 

хәл ителә. Художестволы әҫәрҙең йөкмәткеһе уҡыусыларға 

эмоциональ-эстетик тәьҫир яһай, әҙәбиәт тарихы, теорияһы 

буйынса мәғлүмәттәр, ҡағиҙәләр уларҙа эстетик зауыҡ, нәфис 

әҙәбиәткә мөхәббәт уята, әхләҡи тәрбиә бирә,  донъяға фәнни 

ҡараш формалаштыра, логик һәм образлы фекерләү һәләтен, 

телмәр байлығын тәьмин  итә. 
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Фекерҙәр һәм тойғолар синтезы булған әҙәбиәт кеше 

аҡылына, тойғоларына, хыялдарына йоғонто яһап, уның бөтә 

яҡлап үҫеше өсөн киң мөмкинлектәр тыуҙыра. 

Әҙәби әҫәрҙәрҙе өйрәнеү процесында тәрбиә биреү кешенең 

әхлаҡи йөҙөн формалаштыра.  

Был йәһәттән мәктәп программаһына индерелгән Мостай 

Кәрим, Зәйнәб Биишева, Рәми Ғарипов, Ноғман Мусин, Рауил 

Бикбаев, Талха Ғинитуллин, Һәҙиә Дәүләтшина кеүек күренекле 

аҡыл эйәләренең әҫәрҙәре иғтибарға лайыҡ. Һанап үткән 

яҙыусыларҙың һәр әҫәре эстетика, әхлаҡ-әҙәп мәсьәләләрен 

күтәрә, бөтә кешелек өсөн актуаль идеяларҙы, тойғоларҙы 

сағылдыра. Һ.Дәүләтшинаның “Ырғыҙ” романы, М.Кәримдең 

“Өс таған”, “Беҙҙең өйҙөң йәме”, “Оҙон-оҙаҡ бала саҡ” һәм 

башҡа повестары, З.Биишеваның “Яҡтыға” трилогияһы менән 

танышҡан балаларҙың рухи яҡтан ярлы булыуы мөмкин түгел. 

Шәхес тәрбиәләүҙә халыҡтың быуаттар буйы туплаған 

тәрбиәүи тәжрибәһен файҙаланыу бик ҡулай ысул, сөнки 

халыҡтың боронғо йолалары, традициялары йәш быуынды 

тәүфиҡлы, ихтирамлы, иғтибарлы, эшһөйәр кешелекле, үҙ 

тыуған төйәгенең, иленең патриоты итеп тәрбиәләүгә 

йүтәлтелгән. “Урал батыр”, “Аҡбуҙат”, “Иҙеүкәй менән 

Мораҙым” эпостары, “Аҡъял батыр”, “Урал батыр” әкиәттәре, 

“Ҡариҙел” легендаһы, халыҡ йырҙары һәм мәҡәл-әйтемдәре – 

барыһы ла изгелекте, уңғанлыҡты, кешелекте данлай, һәм 

киреһенсә, яманлыҡты, яуызлыҡты, ялҡаулыҡты тәнҡитләй. 

Билдәле булыуынса, балаға ғибрәтле хикәйәт күҙенә ҡарап 

әйтелгән аҡ менән ҡара, яҡшы менән насар күренештәр 

тураһындағы әңгәмә ҡарағанды нығыраҡ тәьҫир итә. 

Шуға күрә ижад емештәрендә халыҡ ижады өлгөләрен 

ҡулланған яҙыусылар тәрбиәүи яҡтан отошта ҡалалар тип, һис 

шикһеҙ, әйтеп була. 

М.Кәримдең Шәрифулла, Оло инәй, Һ.Дәүләтшинаның 

Шаһиҙә инәй һ.б. образдар тарафынан һөйләнелгән әкиәттәр, 

ысын күңелдәренән әйтелгән өгөт-нәсихәттәр уҡыусының 

күңеленә үтеп инә һәм уйланырға мәжбүр итә. 

Әҙәбиәт дәрестәрендә тарихи шәхестәргә арнап яҙылған 

романдарға, шәхестәрҙең биографияһын яҡтыртыуға ҙур урын 



214 

 

бирелгән. Алдар батыр, Ҡараһаҡал, Батырша, Салауат, Зәки 

Вәлиди, Һ.Дәүләтшина, Р.Ғарипов һ.б. кеүек арҙаҡлы 

шәхестәребеҙҙең тормош юлы, ҡаһарманлыҡтары, һынмаҫ 

рухтары балаларҙа милли ғорурлыҡ, батырлыҡ сифаттары 

тәрбиәләй. Патриотик рухлы әҫәрҙәр нигеҙендә иншалар, 

рецензиялар, эҙләнеү һәм тикшеренеү эштәре, докладтар 

яҙҙырыу һөҙөмтәһеҙ ҡалмай.  

Йыш ҡына балаларға: “Матур кеше ниндәй булырға 

тейеш?” – тигән һорау бирһәң, яуапҡа тышҡы матурлыҡ 

хаҡындағы фекерҙәр ишетергә тура килә. Шуға күрә лә был 

төшөнсәлә йышыраҡ туҡталырға кәңәш итер инем. Дәрестәрҙә 

үткән ижад емештәре миҫалдарында кешегә хас матурлыҡтың 

тышҡы гүзәллекте генә түгел, ә күңел донъяһының сафлығын да, 

изгелеген дә үҙ эсенә алыуын кешенең рухи донъяһының 

күрһәткесе.  

Уҡыусылар уратып алған һәр нәмәнең үҙенә күрә гүзәллеген 

күрергә өйрәнергә, улай ғына түгел, уны һаҡлау, киләсәк 

быуынға еткереү хәстәрен дә күрергә бурыслы. Тәбиғәт 

ҡосағына экскурсияларға сығыу, республикабыҙ буйлап 

походтарға йөрөү, сәнғәт, музей, театрҙар, күргәҙмәләрҙә алған 

тәьҫораттар хаҡында әңгәмәләр, инша, һүрәт , рецензия – йәғни 

ижади эштәр конкурсы ойоштороу, тирә-яҡ тормошто күҙәтеү, 

ҡабул итеү нигеҙендә уҡыусыларҙа гүзәллек тойғоһо, эстетик 

зауыҡ, тәбиғәткә, Тыуған илгә мөхәббәт тәрбиәләнә, баланың 

зиһене үҫешә, рухы байый.  

Ғөүмән, художестволы әҫәр ул – тормошто, ысынбарлыҡты 

сағылдыра. Шуға күрә әҙәбиәт дәресендә үтелгән һәр теманы 

халыҡтың үткәненә, тарихына, рухи мираҫына, шулай уҡ 

бөгөнгө хәленә, көнкүрешенә бәйләп өйрәтергә кәрәк. 

 Баланың үҙаллығын формалаштырыуҙа, рухи һәм ижади 

үҫешенә тейешле йүнәлеш биреүҙә беҙҙең, уҡытыусыларҙың, 

роле баһалап бөткөһөҙ. Шуға ла предметҡа һөйөү, ә иң мөһиме 

белемле һәм тәрбиәле йәш быуын вәкилдәрен әҙерләү өсөн беҙ 

дәрестәребеҙҙе ҡыҙыҡһындырғыс, халыҡ педагогикаһына, 

психология, педагогика фәндәренең яңы асыштарына таянып 

үткәрергә тейешбеҙ. 

© Разетдинова З.Ф., 2022 
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Саламатова Гөлсәсәк Дәүләтбай ҡыҙы, 

З. Исмәғилев исемендәге Өфө дәүләт  

сәнғәт институты доценты, 

Өфө ҡалаһы 

 

Кем ул Солтанмәхмүт Юлдашев? 

 

Күптән түгел минең ҡулыма М.Аҡмулла тураһында ике 

ҡыҙыҡлы мәҡәлә килеп эләкте. Шағирҙың тыуыуына 190 йыл 

тулған көндәрҙә ошо хаҡта гәзит уҡыусылар менән дә бүлешке 

килә. Улар икеһе лә уҙған быуаттың 20- се йылдарында 

“Башҡортостан” гәзитендә баҫылғандар. Тәүгеһе 1924 йылда. 

Авторы – Сәғит Мерәсов, 1926 йылдың 26 авгусында 

баҫылғанының авторы Дауыт Юлтый. Тәүгеһе Мифтахетдин 

Аҡмулланың биографияһы хаҡында ҡиммәтле генә мәғлүмәттәр 

бирә. Икенсеһе асыҡ хат рәүешендә яҙылған.  

Сәғит Мерәсовтың мәҡәләһендә Аҡмулланың әлегә аҙ 

билдәле шиғырын баҫылған: 

Оло тип әйткән түрәң муллаң – әрәмтамаҡ,  

Күңеле ҡара, үҙе ала, ирене ялаҡ. 

Тоғро һүҙҙе әйтһәк, аттай сығынлай,  

Дау тиһәң, арыҡ аты китә сабып. 

Йөрәккә түҙмәй әйтәм был һүҙҙәрҙе 

Һеҙҙәй ҡасҡыр йөрәгемде яралаған,  

Йыһанда тоғролоҡ һәм дә хаҡлыҡ 

Һаман шулай йөрөрмө тапталмай? 

Ватылғас таш йөрәклек, аҡһөйәклек 

Фәҡир халыҡтар ҙа бер шатланырмы?[ 1]. 

Был шиғырҙың һуңғы дүрт юлы Әхәт Вилданов тарафынан 

төҙөлгән “Аҡмулла. Шиғырҙар” китабында донъя күрә. Ә тәүге 

алты юлы Аҡмулланың шиғырҙары араһында әле булһа ла 

осрамай: 

Бынан тыш, Сәғит Мерәсов “Аҡмулла башҡорт старшинаһы 

Буранғолдоң ҡушыуы буйынса, 1895 йыл 8 октябрендә Миәс 

менән Һарыҫлан ауылы араһында Ғәфиәт һәм Дәүли тигән 

башҡорттар тарафынан үлтерелә”, тигән мәғлүмәт тә бирә.[ ] 



216 

 

Ә бына Дауыт Юлтый мәҡәләһе шуныһы менән ҡыҙыҡ. 

Унда Аҡмулла менән яҡын таныш булған Солтанмөхәмәт тигән 

кеше хаҡында һүҙ бара. Мәҡәләне тулыһынса бирәм. 

“Ошо көндә минең тарафтан мәшһүр башҡорт шағиры 

Аҡмулланың шиғырҙары һәм тәржемәи хәленә бәйле 

материалдары йыйылып ята. Уның тураһында беренсе 

сыҡҡан мәжмүғәһендәге (Барый Батталдың һүҙ башы 

менән) шиғырҙары һәм “Үрнәк” матбуғаһында Ҡазанда, 

Мәржәни мәрҫиәһе менән бергә сығарылған икенсе 

нәшеренән башҡа баҫылған әйберҙәре юҡ. Тәржемәи хәленә 

бәйле материалдарҙан Риза Фәхретдиндең “Аҫар”ы һәм 

“Шура” журналында баҫылған, Хәсән Ғәли, шулай уҡ Сәғит 

аға Мерәҫовтың бәғзе бер яҙма әйберләренән башҡа бер нәмә 

лә юҡ. Ул материалдарға ҡарағанда, Аҡмулланың туған 

йылы, айы, көнө лә асыҡ билдәле түгел. Аҡмулла 

тураһында материал булған кешеләрҙән, (шиғыр, 

парсалары, тәржемәи хәленә ҡағылышлы материалдары, 

иҫтәлектәре, хаттары, ҡулъяҙмалары һаҡланған булһалар) 

әҙәбиәте хөрмәтенә ебәреүҙәрен, йәки белдереүҙәрен 

һорайым. Тарихи ҡиммәте булған материалдарға хаҡ та 

түләрбеҙ. Ваҡыты менән төрөк матбуғатында ла Аҡмулла 

тураһында әҙәби баһалар ҡуйылған мәҡәләләр баҫылыуы 

ишетелә. Ҡулдарында шуларҙың һаны һаҡланған 

кешеләрҙең һанын ебәреүҙәре йәки күсереп ебәреүҙәре (һаны, 

йылы күрһәтелеүе шарт) мотлаҡ. Шуны ла әйтеп үтергә 

кәрәк: Тамъян-Ҡатай кантоны Ташбулат ауылының 

Солтанмөхәмәт тигән гражданиндың Троицкиҙа Аҡмулла 

менән күп йылдар бергә тороуон һәм уның тураһында күп 

кенә хәтирәләр һәм шиғырҙарын белеүен һөйләйҙәр. 

Солтанмөхәммәт бабанан ул турала хәтирәһен яҙып ебәреүен 

айырым рәүештә һорайбыҙ. 
Адрес: Уфа, “Башкнига” Дауыт Юлтый” [ 4]. 

Билдәле булыуынса, Дауыт Юлтый 1925-26 йылдарҙа 

Мәскәүҙә СССР халыҡтарының үҙәк нәшриәтендәге милли 

әҙәбиәт секцияһында эшләй. Ошо секция бөгөнгө көндә ҡиммәте 

баһалап бөткөһөҙ булған ике китапты баҫтырып сығара. Тәүгеһе, 

1925 йылда, Ш.Бабичтың шиғырҙары, икенсеһе Хәбибулла 
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Ғәбитовтың “Ынйыҡай менән Юлдыҡай” шиғри драмаһы. 

Мәҡәләлә Д. Юлтыйҙың башҡорт шағиры Аҡмулланың 

шиғырҙары һәм тәржемәи хәленә бәйле материалдары йыйыуын, 

артабан ихтимал, китап итеп баҫтырыу маҡсаты менән эш итә.  

Асыҡ хатта “Тамъян-Ҡатай кантоны Ташбулат ауылының 

Солтанмөхәмәт тигән гражданиндың Троицкиҙа Аҡмулла менән 

күп йылдар бергә тороуон һәм уның тураһында күп кенә 

хәтирәләр һәм шиғырҙарын белеүен һөйләйҙәр” тигән һөйләм 

бар. Хәҙерге Әбйәлил районының Ташбулат ауылында йәшәгән 

Солтанмөхәмәт бабай кем ул? 

Был һорау менән мин Әбйәлил районының Күсем ауылында 

йәшәүсе курсташым, билдәле шағирә Зөлфирә Ҡарағужина-

Моратшинаға мөрәжәғәт иттем. Күсем ауылы Ташбулат ауыл 

советына ҡарай, йәнә лә Зөлфирә Фәрит ҡыҙы хәҙер күп йылдар 

инде тыуған ауылы һәм Ташбулат ауылы халҡы менән шул 

төбәктең тарихына, шәхестәренә бәйле бик матур саралар 

үткәрә. Ул миңә Солтанмөхәмәт тигән кеше тураһында беренсе 

тапҡыр ишетеүен, ә бына Троицкиҙа уҡып ҡайтып, аҙаҡ оҙаҡ 

йылдар Күсем ауылында мулла булып торған Солтанмәхмүт 

Юлдашев тигән кеше йәшәгәнлеге хаҡында әйтте. Исемдәренең 

яңғырашы оҡшаған, әлбиттә, тик Д.Юлтый “Солтанмөхәмәт” 

тип яҙа. Яңылыштымы, әллә икеһе ике кешеме? Бәлки, ағалы-

ҡустылы Юлдашевтарҙыр? 

Солтанмәхмүт Юлдашев – репрессия ҡорбаны. Һорауға 

яуап эҙләп, мин уның енәйәт эшен өйрәндем. Документта тыуған 

йылы 1871 йылдың аҙағы, яңы стиль менән 1872 йылдың башы, 

тип күрһәтелгән. Әбйәлил районының Күсем ауылынан. 1900 

йылдан ошо ауылда мулла булып тора. Һөнәре – игенсе һәм 

мулла. Фирҡәһеҙ. Белемле – Троицкиҙа мәҙрәсә тамамлаған. 

Ғаиләһендә алты кеше. Урта хәлле: ике өйө, бер келәте һәм бер 

мунсаһы бар. Бынан тыш, дүрт бейә бәйләй, бер ҡонан, өс 

һыйыр тота [2, 5-се б]. 

Беренсе тапҡыр 1930 йылдың 5 мартында ҡулға алына. Өс 

айҙан, 5 июнь көнө енәйәт кодексының 58-10 статьяһы буйынса 

биш йылға хөкөм ителә. Сәбәбе: колхоз төҙөүгә ҡаршы агитация 

алып барыу һәм хөкүмәттең халыҡтан көсләп иген йыйыуына 

ҡаршылыҡ күрһәтеү.  
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1930 йылдың 13 февралендә Ташбулат ауылында ҙур 

йыйылыш үтә. Йыйылышта Ташбулат һәм Күсем ауылдары 

халҡы ҡатнаша. Көн тәртибенә халыҡтан иген йыйыуҙы 

ойоштороу һәм колхоз төҙөү эшен яйға һалыу кеүек мөһим 

мәсьәләләр ҡуйыла. Йыйылышта ауыл муллаһы Солтанмәхмүт 

Юлдашев: ”Халыҡта иген юҡ. Әгәр ҙә бер генә бөртөк бойҙай 

тапһағыҙ ҙа, башымды киҫергә бирәм”, - тип ҡаршы сыға. Ауыл 

халҡы үҙ малы менән колхозға инергә тейешле тигән өгөтләүҙәр 

башланғас, С. Юлдашев тағы ла һүҙ ала һәм шаяртыу ҡатыш: 

“Колхозға ингән кешеләрҙең ҡатындарына Африканан кешеләр 

килтереп ҡушалар. Колхоздың нәҫелен яҡшыртыу өсөн”, - тип 

хәбәр ташлай. Башҡорт телендә латин хәрефтәре менән яҙылған 

хөкөм ҡарарында тап шулай тип яҙылған.  

Уның авторитеты, уҡымышлы булыуы үҙ эшен эшләй. 

Ауылдаштары колхозға инеүҙән баш тарта. С.Юлдашевты 

ауылдаштарынан айырып төрмәгә оҙатыуҙан башҡа әмәл 

ҡалмай.  

Икенсе тапҡыр 1937 йылдың 3 декабрендә ҡулға алына һәм 

алты көндән: “Муса Мортазин менән бәйләнештә булып, 

йәшерен йыйылыштарҙа совет власына ҡаршы көрәш ойоштороу 

мәсьәләләрен күтәрә. Колхозды юҡҡа сығарыу өсөн агитациялар 

алып бара. Һуғыш башланасағы һәм совет власының юҡҡа 

сығауы хаҡында хәбәрҙәр тарата” тигән ғәйепләү менән хөкөм 

ҡарары сығарыла. Белорет ҡалаһының төрмәһендә 9 декабрҙән 

10 декабргә ҡарай төндә атыла. Енәйәт эшендә ике исем 

күрһәтелгән. Енәйәт эше Солтанмәхмүт Юлдашевҡа ҡарата 

асылған булһа, хөкөм ҡарары Солтанмөхәмәт Юлдашевҡа 

ҡарата сығарылған [3, 538-се б ]. Шуға күрә, Дауыт Юлтый 

мәҡәләһендә телгә алған Солтанмөхәмәт шул уҡ Солтанмәхмүт 

Юлдашев булып сығыуына хәҙер шик юҡ. 

Солтанмәхмүт (Солтанмөхәмәт) Юлдашев, ысынлап та, 

енәйәт эшендә яҙылғанса, Муса Мортазин менән яҡын аралаша. 

1919 йылдың ҡышында М. Мортазин полкында башта аҡтарға, 

аҙаҡ ҡыҙылдарға ҡаршы һуғыша. 1936 йылдың авгусында Муса 

Мортазин ике аҙна самаһы бер туған бажаһы (ҡатындары бер 

туған була – С.Г.) Ташбулат ауылы уҡытыусыһы Ситдиҡов 

Харунда ҡунаҡта булып китә. Үҙенең элекке яуҙаштары менән, 
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тәү сиратта, Солтанмәхмүт Юлдашев менән дә осраша. Муса 

Мортазиндың яуҙашы, Мифтахетдин Аҡмулла менән күп 

йылдар бергә Троицкиҙа йәшәгән Солтанмәхмүт 

(Солтанмөхәммәт) Юлдашев хаҡында киләсәктә ваҡытлы 

матбуғатта тағы ла һүҙ булыр, тигән ышаныс бар. 
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Самарбаева Гүзәлиә Рәсих ҡыҙы, 

башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы 

64-се һанлы гимназия,  

Өфө ҡалаһы, БР 

 

Башҡорт теле һәм әҙәбиәте дәрестәрендә уҡыусыларҙың 

ҡыҙыҡһыныуын үҫтереүҙең бер сараһы булараҡ 

learningsapps платформаһын ҡулланыу үҙенсәлектәре 

 

Уҡытыу системаһы, уҡытыу методтары йылдан-йыл үҫешә, 

яңы технологиялар, яңы платформалар барлыҡҡа килә. Ер 

йөҙөндәге, илдәге һуңғы ваҡиғалар уҡыу-уҡытыу системаһына 

үҙгәрештәр индерергә мәжбүр итте, яңы уҡытыу формаларын, 

методтарын, платформаларын эҙләргә, өйрәнергә ынтылыш 

бирҙе. Уҡыу һәм уҡытыу эшмәкәрлеген ойошторғанда Zoom, 

Учи.ру, ЯКласс, Яндекс учебник, Stepik, learningApps, padlet.com 

һәм башҡа бик күп сервистар, платформалар һәм ҡушымталар 

әүҙем ҡулланыла башланы. Бөгөнгө көндә яңы методтар, яңы 

технологиялар ҡулланыу – ул заман талабы.  

В.А. Сухомлинский: “Дәрес – ҡыҙыҡһыныусанлыҡ һәм 

әхлаҡи инаныуҙар факелен тоҡандырыусы осҡон”, – тигән. Шул 
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осҡондо тоҡандырыу, бала телде ҡыҙыҡһыныу, теләк менән 

өйрәнһен өсөн уҡытыусыға үҙенең һәр дәресендә ғәжәпләнеү 

уятырлыҡ заманса технологиялар, уҡытыу методтары эҙләргә, 

ҡулланырға тура килә. 

 Башҡорт телен өйрәнеү өсөн «IQ БалаБаш», «Әлифба», 

«Әлләсе», «Сәләм», «Башҡортса филворд», «BashWord», 

“Афарин”, “Интерактив башҡорт теле” кеүек интерактив 

сервистар һәм ҡушымталар бар. Уларҙың һәр береһе менән 

тиерлек башҡорт теле уҡытыусыһы таныш һәм уларҙы уҡытыу 

процессында әүҙем ҡуллана. Уларҙан тыш, башҡорт телендә 

уҡытыу эшмәкәрлеген ойоштороу өсөн тағы ла бер платформа – 

LearningApps сервисын да ҡулланып була.  

Был сервис төрлө фәндәр буйынса дәрестә һәм дәрестән 

тыш саралар өсөн интерактив уҡыу модулдәре төҙөү өсөн 

ҡулланыла. Бында һәр предмет буйынса әҙер күнегеүҙәр бар, 

башҡа уҡытыусыларҙың төҙөгән эштәрен дә ҡулланыу 

мөмкинлеге бар. Был онлайн-сервиста үҙеңә кәрәкле, кластың 

кимәленә, үткән темаға тура килгән күнегеүҙәр төҙөү 

мөмкинлеге күп кенә уҡытыусыларҙы ҡыҙыҡһындырҙы. 

LearningApps сервисында теркәлеү бер ниндәй ҙә 

ауырлыҡтар тыуҙырмай. Күрһәтмә буйынса һәр кем эшләй ала. 

Теркәлеү үткәс, үҙеңә кәрәкле күнегеүҙәр төҙөргә мөмкинселек 

асыла. Бында бөтәһе егерме төрлө уйын формаһында интерактив 

күнегеүҙәр төҙөү өсөн модулдәр бирелә. Мәҫәлән:  

1) Һүҙҙәрҙең парын табырға: 

https://learningapps.org/watch?v=p83guf3ot20 

2) Классификациялау: 

https://learningapps.org/watch?v=pa5f50wzj21  

3) Викторина төҙөү: 

https://learningapps.org/watch?v=pvxdi5v8n21  

4) Төшөп ҡалған һүҙҙәрҙе өҫтәп яҙыу: 

https://learningapps.org/watch?v=p569n296n21 

5) “Кем миллионер булғыһы килә?” уйынын үткәреү: 

https://learningapps.org/view2196901  

6) Һүҙҙәр табыу: https://learningapps.org/watch?v=pszfy9jpt21  

7) “Ат сабышы” уйынын уйнау: 

https://learningapps.org/watch?v=p0fexfayt21  

https://teachbase.ru/obuchenie/kak-sozdavat-zadaniya-v-servise-learningapps/
https://teachbase.ru/obuchenie/kak-sozdavat-zadaniya-v-servise-learningapps/
https://teachbase.ru/obuchenie/kak-sozdavat-zadaniya-v-servise-learningapps/
https://teachbase.ru/obuchenie/kak-sozdavat-zadaniya-v-servise-learningapps/
https://teachbase.ru/obuchenie/kak-sozdavat-zadaniya-v-servise-learningapps/
https://teachbase.ru/obuchenie/kak-sozdavat-zadaniya-v-servise-learningapps/
https://teachbase.ru/obuchenie/kak-sozdavat-zadaniya-v-servise-learningapps/
https://teachbase.ru/obuchenie/kak-sozdavat-zadaniya-v-servise-learningapps/
https://teachbase.ru/obuchenie/kak-sozdavat-zadaniya-v-servise-learningapps/
https://teachbase.ru/obuchenie/kak-sozdavat-zadaniya-v-servise-learningapps/
https://learningapps.org/watch?v=p83guf3ot20
https://learningapps.org/watch?v=pa5f50wzj21
https://learningapps.org/watch?v=pvxdi5v8n21
https://learningapps.org/watch?v=p569n296n21
https://learningapps.org/view2196901
https://learningapps.org/watch?v=pszfy9jpt21
https://learningapps.org/watch?v=p0fexfayt21
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8) “Парҙар” уйыны  

9) Хронолгик линейка 

10) Һүрәттәрҙе айырыу 

11) Текст төҙөү һәм башҡа бик ҡыҙыҡлы күнегеүҙәрҙе 

төҙөргә була.  

Өлгөгә ҡарап күнегеүҙәрҙең төрөн һайлайһың, аудио һәм 

видеоматериалдар ҡуйып та тулыландырырға була. Тағы ла 

ыңғай яғы: күнегеүҙәрҙе тулыландырыу, үҙгәртеү мөмкинселеге 

бар. 

Төрлө типтағы күнегеүҙәрҙе бер онлайн-сервиста эшләү 

отошло һәм еңел.  

LearningApps сервисында күнегеүҙәрҙе ике юл менән 

эшләргә мөмкин. Беренсе юл, бирелгән егерме интерактив 

күнегеү өлгөһө араһынан дәрестең маҡсатына ярашлыһын 

һайлап алыу. Өлгө буйынса кәрәкле материалдарҙы - һүрәттәрҙе, 

аудиояҙмаларҙы, видеояҙмаларҙы тултырыу - ауырлыҡтар 

тыуҙырмай. Икенсе юл, әҙер күнегеүҙәрҙе алыу. Әммә кәрәкле 

күнегеүҙе табыу ваҡыт талап итә һәм дәрестең маҡсатына 

тулыһынса тап килмәүе лә мөмкин.  

Һәр төҙөлгән күнегеү уҡытыусының шәхси битендә 

һаҡлана. Күнегеүҙәргә дөйөм файҙаланыу мөмкинлеге бирергә 

лә, йә иһә сикләргә лә була. Уҡытыусы балаларға шул 

күнегеүҙең һылтанмаһын ебәрә. Уҡыусылар шул һылтанма йәки 

QR-code аша күнегеүҙе башҡара алалар. 

Был платформаны дәрестең бөтә этаптарында ла 

ҡулланырға була. Башҡа ҡушымталарҙан айырмалы рәүештә, 

был платформала уҡыусыларҙың кимәленә ҡарап, дәрестең 

маҡсаттарынан сығып уҡытыусы күнегеүҙәрҙе үҙе теләгәнсә 

төҙөү мөмкинлеге менән отошло.  

Был платформаны ҡулланыуҙың ыңғай һәм кире яҡтары: 

Ыңғай яҡтары: 

1) Бушлай ҡулланыу 

2) Төрлө күнегеүҙәрҙе һайлау мөмкинлеге 

3) Башҡа күнегеүҙәрҙе шаблон итеп ҡулланыу 

4) Күнегеүҙәрҙе төҙөү ябайлығы 

Кире яҡтары: 

1) Күнегеүҙәрҙең һөҙөмтәһен тикшереү мөмкинлеге юҡ 
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2) Күнегеүҙәрҙең биҙәлеше етешмәй 

3) Ҡайһы бер күнегеүҙәрҙең рус телендә биреме юҡ (ҡайһы 

бер күнегеүҙәрҙең биреме инглиз телендә) 

LearningApps сервисы, әлбиттә, башҡорт телен өйрәнеү 

өсөн мөмкинлектәрҙең бер төрө генә. Шулай ҙа дәрестә төрлө 

платформаларҙы, ҡушымталарҙы ҡулланыу уҡыусыларҙа 

ҡыҙыҡһыныу уята, дәресте йәнләндерә, үҙ аллы эшләү һәләтен 

үҫтерә, уҡытыуҙың сифатын күтәрә.  

 

Әҙәбиәт 
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3. https://learningapps.org/my.php  
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Башҡорт халыҡ йырҙарында «ҡатын-ҡыҙ» 

концептының сағылышы 

 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности отражения 

концепта «женщина» в башкирском народном песенном 

творчестве. Авторами отмечается широкое разнообразие 

башкирских песен о женщине, как маме, домохозяйке, 

хранительнице домашнего очага.  

Ключевые слова: лингвокультурология, научное 

направление, концепт, национальная культура, языковая картина 

мира. 

 

Reflection of the concept «woman» in Bashkir folk songs 

 

Annotation. The article discusses the features of the reflection of 

the concept of «woman» in the Bashkir folk song art. The authors 

note a wide variety of Bashkir songs about a woman as a mother, 

housewife, keeper of the hearth. 

Keywords: linguoculturology, scientific direction, concept, 

national culture, linguistic picture of the world 

 

Лингвокультурология – лингвистика һәм культурология 

фәндәре сиктәрендә үҫеп сыҡҡан айырым бер ғилми йүнәлеш, 

уның нигеҙендә үҙ телендә һөйләшеүсе һәм халҡы мәҙәниәтен 

сағылдырыусы лингвистик шәхес тора. Был фән 

лингвистиканың яңы формалашып килгән тармағы. Ул милли 

тел менән мәҙәниәтте өйрәнеүсе фәндәрҙең синтезын тәшкил 
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итә, телдең мәҙәниәт менән үҙ-ара бәйләнешкә инеүен дә, бер-

береһенә мөнәсәбәтле булыуын да өйрәнә. [2; 4] 

Хәҙерге тел ғилемендә милли донъя картинаһын өйрәнеү 

йүнәлешендә бай тәжрибә тупланған. Донъя картинаһын 

өйрәнгәндә ғалимдар «концепт» төшөнсәһенә таяналар. Бөтә 

билдәләмәләрҙе лә иҫәпкә алғанда, лингвистикала концепт тип 

культурологик мәғәнәгә эйә һәм телде төрлө лексемалар, саралар 

ярҙамында белдерелгән һүҙҙәргә әйтәләр. 

«Ҡатын-ҡыҙ» – йәмғиәттә дөйөм кешелектең әхлаҡ 

ҡиммәттәрен, ғаиләне, нәҫелде, тормоштоң үҙен һаҡлау серҙәрен 

тапшырыусы, күсереүсе бөйөк донъя. Был сифатты тәрбиәһенә, 

белеменә ҡарамай һәр ҡатын-ҡыҙ үҙендә йөрөтә. Башҡорт донъя 

тел картинаһында «Ҡатын-ҡыҙ» концепты мөһим сағылыш 

тапҡан. 

Концепттың образлы мәғәнә биҙәктәрен һәм төрлө тел 

саралары ярҙамында эмоциональ планда белдерелеүен беҙ 

башҡорт халыҡ ижадының күркәм жанры – халыҡ йырҙарында 

күрәбеҙ. 

Ҡатын-ҡыҙҙар яҙмышы тураһындағы йырҙар ярайһы ҙур 

ғына урын алып тора. Ҡайһы бер фольклорсылар был йырҙарҙы 

мөхәббәт йырҙары төркөмөнә индерергә тырыша. Дөрөҫ, һөйөү 

йырҙарының үҙәгендә, башлыса, гүзәл зат, матур ҡатын, һылыу 

ҡыҙ образы алына. Хатта теге йәки был образдарҙың исеме 

ҡайһы бер башҡорт халыҡ йырҙарының исеменә күсерелгән. 

Әйтәйек, «Сәлимәкәй», «Мәҙинәкәй», «Күсбикә» исемле йырҙар 

төп образдар исемен алған. Был образдар, ғәҙәттә, үҙе хәрәкәтһеҙ 

ҡалған кеүек ҡабул ителә, уға ҡарата икенсе шәхестең, йәғни 

яратҡан егеттең уй-кисерештәре тасуир ителә. Егеттең 

кисерештәре аша ҡыҙҙың буй-һыны, зифалығы, гүзәллеге, 

сафлығы, матурлығы күҙ алдына баҫтырыла. Мәҫәлән, 

«Күсбикә» йырынан өҙөк: 

Уйташҡай ҙа менән Ирәмәлгә 

Ат уйнатып менгән дә бармы икән? 

Күсбикәләй һылыу был донъяла 

Берәй һылыу тағы ла бармы икән? 

Мөхәббәт йырҙарында, нигеҙҙә, ике ғашиҡ йәндең 

осрашыуға ашҡыныуы, шул мәлдәрҙе түҙемһеҙлек менән 
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көтөүҙәре, бер-береһе өсөн йән атыуҙары, бергә булыу, бер 

күреү өсөн үлергә әҙер булыуҙары сағылыш таба. 

Ҡатын-ҡыҙҙар яҙмышы тураһындағы йырҙарҙың иһә, минең 

уйлауымса, асылы ла, мәғәнәһе лә, йөкмәткеһе лә икенсерәк. 

Бындай типтағы йырҙарҙың ерлеге боронғо патриархаль-феодаль 

мөнәсәбәттәргә ҡайтып ҡала. Уларҙың ҙур ғына өлөшө боронғо 

йолалар буйынса һөйгәненән айырып, малға һатып ебәрелгән 

ҡыҙҙарҙың фажиғәле яҙмышын тасуир итә. Миҫалға «Таштуғай», 

«Зөлхизә», «Зәлифәкәй» йәки «Мәҙинә» йырҙарынан өҙөк 

килтерергә була. 

«Зөлхизә»лә йырҙың тарихын уҡымаһаң да, ҡыҙҙың йәш 

көйөнсә ҙур ҡалымға йәки аҡсаға һатылғанлығын аңларға була, 

сөнки унда һәр тыңлаусыны һағышҡа һалырлыҡ шундай һүҙҙәр 

бар: 

...Мендәркәйен һәрмәп, кем, Зөлхизә, һыйпап ҡарай, 

Ҡарт уянмай микән тип, кем ҡыҙ бала. 

Йырҙың икенсе вариантындағы һүҙҙәр ҙә тетрәндергес: 

...Ҡанлы йәштәр түгеп тә бер ҡыҙ илай, Зөлхизә, 

Көләс ғүмерем үтә тип ут булып... 

«Таштуғай»ҙа ла бәхетһеҙ ҡатын-ҡыҙ яҙмышы сағыла. 

...Таштуғай ҙа һыуының ҡамышын 

Ҡурай ғына итеп тартайым. 

Ҡоштар ғына осоп етмәҫ ергә 

Биргән икән мине атайым... 

Йәки «Мәҙинәкәй» йырында: 

...Ыласындар оса, ай, һауала, 

Мәҙинәкәйгенәм, гөлкәйем, 

Һандуғастар ҡуна талдарға. 

Һандуғастай һайрар ҡыҙ баланы, 

Мәҙинәкәйгенәм, гөлкәйем, 

Яҙмыш һата икән малдарға... 

«Зәлифәкәй» халыҡ йырында ла шундай аяныслы юлдар 

бар: 

...Зәлифәкәй һылыу һыуға бара, 

Һыу һибәйем тиеп талдарға. 

Зәлифәкәй, бахыр, көн-төн илай, 

Үҙ ағаһы һатҡас малдарға... 
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Гөлзәйнәб исемле бик матур ҡатын булған. Тормош иптәше 

Бикмөхәмәт менән күсеп киткән яҡындарын күрергә тип, 1860 

йылдарҙа Үҙән буйына (Һарытау губернаһы) килә. Шунда 

ҡатынға Хисам тигәндең күҙе төшә, уны ҡулына төшөрөргә 

уйлап Гөлзәйнәбтең ирен, йәғни Бикмөхәмәтте үлтерә, ләкин 

ҡатын уға кейәүгә бармай, ҡәйнеше Әбделкәримгә йәш 

бисәлеккә бара. Гөлзәйнәбтең Әбделкәримдән Мәхиән, Зәлифә 

исемле балалары тыуа. Зәлифә үҙе матур булһа ла, бәхетһеҙ 

була. Уның ризалығына ҡарамай, Алламорат исемле егеткә 

бирмәксе булалар. Ҡыҙға күҙе төшөп йөрөгән Яҡуп исемле егет, 

Зәлифәнең үгәй ағайҙары ярҙамы менән ҡыҙға көсләп ҡушыла. 

Шулай ҙа уға өйләнмәй. Шул ваҡиғанан һуң Алламорат та 

ҡыҙҙы алмаҫ була. 

Шунан Бикмөхәмәттең Бәкәтәрҙәге (Орск өйәҙе) Дәүләт 

исемле улы Зәлифәләргә килеп, Зәлифәне, Мәхиәнде, уларҙың 

әсәһе Гөлзәйнәбте алып ҡайтып китә. Китер алдынан Зәлифә бик 

моңло йыр йырлай. Шул көйгә үҙәндәр Зәлифәкәй көйө тип исем 

бирәләр. Зәлифәкәй киткәс, уны башта яратып йөрөп, ситтәргә 

бирергә теләмәй мыҫҡыл иткән Яҡуп шул көй менән ҡыҙға 

бағышлап, уның иҫтәлеге итеп, йыр сығартҡан. 

Ғөмүмән, малға, аҡсаға һатыу – башҡорт халыҡ йырҙарында 

киң таралған мотив. Мал образы ҡатын-ҡыҙҙарҙың аяныслы 

яҙмышын тулыраҡ аңларға ярҙам итеүсе ҡөҙрәтле көс булып 

һынлана. 

Быларҙан тыш, тағы конкрет фажиғә, шәхси бәхетһеҙлек 

ерлегендә тыуған йырҙар йыш осрай. Бындай йырҙарҙа ла шул 

фажиғәгә бәйле булған бәхетһеҙ ҡатын-ҡыҙ яҙмышы тасуир 

ителә. 

Ҡатын-ҡыҙҙарҙың әсе яҙмышы хаҡындағы йырҙар араһында 

йәш ҡыҙҙарҙы кәрткә уйнап оттороу мотивы ла йыш ҡына осрай. 

Сәйер булһа ла, шуныһы иғтибарҙан ситтә ҡалмай: бындай 

йырҙарҙың төп геройы, ғәҙәттә, муллалар. Миҫалға «Мостафа 

мулла» (икенсе исеме «Зөлхәбирә»), «Хамсадиҡ мулла». Ике 

осраҡта ла ҡыҙҙар аталары тарафынан урыҫ кешеһенә кәрткә 

отторолған. 



227 

 

Шәхси фажиғә ерлегендә тыуған, үҙем яратып башҡарған 

һәм яратып тыңлаған йырҙарымдың береһе «Ашҡаҙар»ҙа йән 

әрнеткес шундай юлдар бар: 

Йәнкәй-йәнәш китте, ай, һунарға, 

Ашҡаҙарҡай буйы ла шәшкегә. 

Шәшкеләргә китеп, вафат булды, 

Башҡынайым ҡалды ла йәш кенә. 

Атҡайҙарға менеп, теҙген тотҡас, 

Мылтыҡҡайын бирҙем дә ҡулына. 

Күрә алмаҫтай булып, ҡарап китте, 

Киткән икән үлем дә юлына... 

Ҡатын-ҡыҙҙарҙың аяуһыҙ яҙмышы тасуирланған киң 

билдәле «Ғилмияза» йырын да миҫалға килтерергә мөмкин: 

Йәштән генә менгән туры атымдай, 

Ялбыр яллы аттар юҡ икән. 

Ҡайғыларым тарҡап һөйләшергә, 

Телем аңлар кеше юҡ икән. 

Һаҡмар һыуы аға ҡибла табан, 

Урал тауы буйлап, көн битләп. 

Илкәйемә лә шул ҡайтыр инем, 

Аяҡтарым талһа, имгәкләп. 

Шулай уҡ феодаль-патриархаль тәртип хөкөм иткән 

шарттарҙа килеп тыуған ижтимағи, ғаилә һәм йәмғиәт 

араһындағы мөнәсәбәттәр сағылыш тапҡан. 

«Ғилмияза» йырының тарихы иһә түбәндәгесә: 

Ете-һигеҙ йәшендә генә үҙ йәйләүенән юғалған башҡорт 

ҡыҙын урыҫтар табып алып аҫраған. Сит яҡтарҙа тыуған 

төйәген, халҡын, туғандарын, телен, моңон һағынып, зар-

интизар булған был бала үҫә килә йыр сығара. Был йырҙы 

ишетеп ҡалған башҡорт уҙаманы ҡыҙҙың кем булыуын, ҡайҙан 

икәнен йыр һүҙҙәре аша танып ҡала. Бала ғына сағынан 

бөтөнләй сит милләт, ят мәҙәниәт араһында үҫһә лә үҙ телен, 

моңон онотмай, хатта улар араһында йәшеренеп булһа ла 

йырларға йөрьәт итә. 

Шулай итеп, ҡатын-ҡыҙҙарҙың аяныслы яҙмышы тураһында 

йырҙарҙың һәр береһе – тотош драма. Уларҙа интегеү ҙә, 

һыҙланыу ҙа, ҡайғы-һағыш та бар. Ә кешенең күңел 
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кисерештәрен иһә, бигерәк тә, ҡайғыһын, зарын тик моң аша 

биреп була. [2; 491] 
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Собханғолова Зәйнәп Кинйәбай ҡыҙы, 

башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы, 

20-се дөйөм белем биреү мәктәбе,  

Белорет ҡалаһы, БР  

  

Мәңгелек мираҫ 

 

Бөгөнгө мәғариф өлкәһенең төп актуаль маҡсаты – белемле 

генә түгел, рухи байлыҡҡа эйә булған, әхлаҡлы, милләттәрҙе 

ихтирам иткән, телдәрҙе яратҡан, өйрәнгән, халыҡ 

традицияларын, ил тарихын һанлаған, кешелекте һөйгән шәхес 

тәрбиәләү. Был заман ғына түгел, заң талабы ла. Ҡуйылған 

бурыстарҙы үтәүгә, дәрес менән кластан тыш сараларҙың 

сифатын күтәреүгә, фәнни-педагогика менән бер рәттән, 

коммуникатив-лингвокультурологик аспекттың бер өлөшөн 

тәшкил иткән халыҡ педагогикаһының элементтарын ҡулланып 

өлгәштем. Халҡыбыҙҙың йәшәү рәүеше, боронғолоғо, 

фәлсәфәһе, рухиәте, халыҡсанлығы, бала саҡта алған 

тәрбиәмдең дә ошо алымдарға нигеҙләнеүе, яҡшы һөҙөмтә 

күрһәтеүгә этәргес көс булғандыр. 
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 Эшемдә күренекле педагогтар А.С. Макаренко, 

В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский, Башҡортостандың халыҡ 

шағиры Мостай Кәрим, фольклорсылар Розалия Солтангәрәева, 

Әхмәт Сөләймәновтың, тел ғалимдары Марат Зәйнуллин, Лена 

Саяхованың хеҙмәттәренә, Мәрйәм Буракаеваның “Тормош 

һабаҡтары” дәреслектәренә, “Аманат” йыйынтығына таяндым, 

ҡыҙыҡлы мәғлүмәттәр тупланым, уҡыусылар, ата-әсәләр, 

коллегаларым менән уртаҡлаштым. 

Дәрестең тәрбиәүи маҡсатына өлгәшеү – үтәсәк 

материалдың йөкмәткеһенә бәйле. Халыҡтың ауыҙ-тел ижадын 

туплаған бөтә төр жанрҙар ҙа теманың тәрбиәүи маҡсатын 

уңышлы атҡарырға ярҙам итә. «Һандар» темаһын һанашмаҡтар 

менән үткәрергә күнеккәнмен. 1-10, унда- уймаҡ, табала ҡоймаҡ. 

Уңышлы һайланған һанашмаҡ үтелгән теманы нығытыу 

(мәҫәлән, был һанашмаҡта аҙыҡ-түлек темаһы ҡабатлана), тел 

сарлағыс ролен дә үтәй. Ете һаны һәр милләттә лә изге һан. Был 

һан менән мәҡәлдәрҙе үҙҙәре табалар. «Етегән тигән ете 

йондоҙҙо ете уратып әйтһәм һауап була» тиҙәйткесен бәләкәй 

сағымда әсәйем өйрәткәйне, үҙемдең һәм уҡыусыларҙың тын 

юлдарына күнекмә өсөн уңайлы. 

Бер генә милләттең дә мәҡәл-әйтемдәрендә лә әхлаҡи 

нормаларҙан ситләтелгән һүҙҙәр юҡ, этик нормалар тулыһынса 

һаҡлана. Йөкмәткеле лә, хәтерләү ҙә еңелерәк. Уларҙы дәрестең 

төрлө этабында уңышлы ҡулланып була. Үҙем мәҡәл-әйтемдәрҙе 

эпиграф итеп алам, яңы теманы асыҡлауҙа, рефлексия этабын 

үтәгәндә, йомғаҡлауҙа ҡулланам. Төп тәрбиә асҡысы ул – мәҡәл-

әйтемдәр. 

Фольклорҙың күңел көҙгөһөн сағылдырған йырҙарын 

башҡорт теле дәресендә тыңлатмау, өйрәтмәү үҙе бер ҙур 

юғалтыу булыр ине. Үҙем дә моңға ғашиҡмын, йырларға яратам. 

Музыка – интернациональ көскә эйә, халыҡтарҙың көй, моң аша 

һөйләшеүе ул. Күңелдәргә ҡыуаныс, һағышлыға йыуаныс та. 

Башланғыс кластарҙа йырҙар өйрәнәбеҙ. Йыр күнекмәләре 

балаларҙа дикция ағышын әүҙемләштерә. Таҙа, асыҡ интонацион 

биҙәк булдырыла. Йырҙың темпы, характеры асыҡлана бара. 

Синхронность, бер-береһен хорҙа ишетә белеү, фонетик-

фонематик һәләте көсәйә. Оялыу, тартыныу, ҡурҡыу һыҙаттары 
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артҡы планға күсә бара. Телдәре көрмәлгән уҡыусыларҙың да 

йырҙы тыныс башҡарыуы күҙгә салына. Бер бөтөнлөк һиҙелә. 

Таныш йыр мотивына һәр бала үҙаллы, мәктәптә өйрәнгән 

шиғырҙарҙы ла көйләрлек мөмкинлек ала. Импровизация үҫешә. 

Телмәрҙәрендә лексик берәмектәр активлаша. Хәтер, 

фонематика, тел байлыҡтары үҫә, нығый. Шунлыҡтан вокал-

артикуляцион, ритмика күнекмәләре тайпылышһыҙ башҡарыла.  

Урта кластарҙа көйҙәрҙе тыңлау – дидактик материалдың 

бер формаһы. Тойомлау үҙенсәлектәрен асыуға, күҙ менән 

күргәнде күңел аша үткәрергә өйрәтеү. Ассоциатив һүратнамә 

өсөн дә бик ҡулайлы тип таптым. Д.Б. Кобалевский һүҙҙәре 

менән әйткәндә , «һәр кем үҙенә кәрәкте ишетәсәк, үҙ тойғо-

хисенән сығып, музыкаль әҫәрҙе ҡабул итәсәк». Һүрәтләү 

саралары – образ, картина, пейзажды көй аша музыкаль картина 

итеп тыуҙырасаҡ. Күҙҙәрҙе йомоп тыңлатыу, күҙҙаллау мотлаҡ. 

Кеше исеме – тарихи күренеш. Исем мәғәнәһе эске һәм 

тышҡы матурлыҡты күҙ уңында тота. Яңғыҙлыҡ исемдәр 

темаһын «Исемең матур – кем ҡушҡан» тип үткәрәм. Төп 

маҡсатым – милли исемдәрҙе пропагандалау. Уҡыусылар төрлө 

белешмәләрҙән исемдәренең мәғәнәһен эҙләп табып, үҙҙәре өсөн 

ниндәйҙер яңылыҡ аса, шулай итеп эҙләнеү эшенә лә бәләкәй 

аҙымдар яһай. 

Йомаҡтарҙың поэтикаһы, тел үҙенсәлеге тураһында байтаҡ 

эҙләнеүселәр үҙ фекерен әйткән. Боронғо грек ғалимы 

Аристотель йомаҡтарҙы «яҡшы төҙөлгән метафора» - тип атаһа, 

рус фольклорсыһы, академик Ю.М. Соколов: «Йомаҡ, ғәҙәттә, 

сеймәлтелгән метафора менән әйтелгән һорау, тип билдәләргә 

мөмкин», - тигән.  

Дәресемә уҡыусылар өсөн ят булған йомаҡтарҙы һайлайым. 

Яуапты тиҙерәк тапһындар өсөн иллюстратив материал 

ҡулланам. Күп уҡыусылар иң ҡәҙерле ризыҡ -икмәктең ниндәй 

процестар аша үтеп, беҙҙең өҫтәлгә килеп ятҡанын күҙҙаллай 

белмәй. Техник прогресс менән йомаҡтарҙың эстәлеге лә 

үҙгәрештәр кисергән. Быға иген урыуҙың боронғо һәм хәҙерге 

алымына йомаҡтар миҫал. 

1. Ҡырҡтылыр мине, йолҡтолар мине,  

Бәйләнеләр ҙә, элделәр мине. 
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Утҡа, һыуға һалдылар,  

Тағы күтәреп алдылар,  

Бысаҡ менән ярҙылар. 

2. Үҙе ура, үҙе һуға,  

Үҙе ҡапсыҡҡа һала,  

Геүелдәп үтеп китә лә,  

Ҡыр таҡырланып ҡала. 

Беренсе йомаҡта иген урыуҙың боронғо алымы тасуирләнә. 

Ураҡ менән урыу, көлтәгә бәйләү, киптереү, шыбағас менән 

һуҡҡылау, бешереү һәм икмәкте өлөштөргә бүлеү. Ураҡты, 

шыбағасты күрһәтеү өсөн мәктәп музейына барһаң, дидактик 

материалдарҙы үҙ күҙең менән күрергә лә була. Тарихты ла 

байҡау, фәнни прогресс үҫеште лә самалау . 

Мәңге һүнмәҫ рухи хазинабыҙ, милләт йәнен һаҡлаусы 

аһәңебеҙ ул – этнопедагогика, этноэтикет, лингвокультурология. 

Быуаттар аша беҙгә мираҫ булып ҡалған халыҡ педагогикаһы 

хазиналарын йәш быуынды тәрбиәләүҙә файҙаланыу 

мөмкинлектәре ифрат ҙур. Ҡәҙерен белеп, һөҙөмтәле итеп 

ҡулланһаҡ, дәрес сифаты күтәрелер, киләсәккә белемле, 

тәрбиәле, халыҡ өсөн үҙен йәлләмәгән шәхестәр тәрбиәләй 

алырбыҙ.  

© Собханғолова З.К., 2022 

 

Солтанбаева Хәҙисә Вәли ҡыҙы, 

ф.ф.д., БДУ профессоры, Өфө 

Ғимашева Гөлдәниә Миңлеғәле ҡыҙы, 

БДУ аспиранты, Өфө 

 

Һәҙиә Дәүләтшинаның “Ырғыҙ” романында 

бер составлы һөйләмдәрҙең ҡулланылышы 

 

Һәҙиә Дәүләтшинаның “Ырғыҙ” романы башҡорт 

әҙәбиәтенең күрке һәм рухи балҡышы, сөнки был әҫәрҙә 

башҡорт халҡының үткәне, тарихи ваҡиғалары, XX быуатта 

йәшәгән халыҡтың тормошо, йәш быуындың һәм ҡарт быуын 

кешеләре араһындағы мөнәсәбәттәрҙең сағылышы, башҡорт 

халыҡ ижадынан – йолалар, боронғо йырҙар, өмәләр, ғөрөф-
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ғәҙәттәр күренеше кеүек мөһим ваҡиғалар төп урынды биләй. 

Әҫәрҙең ябай халыҡ телендә яҙылыуы сәбәпле, һәр уҡыусыға 

роман йөкмәткеһенә төшөнөү еңел бирелә. Персонаждарҙың 

диалогтары, шул уҡ ваҡытта монологтар, тәбиғәт күренештәре, 

хәл-ваҡиғаларҙың бер составлы һөйләмдәр менән бирелеүе әҫәр 

уҡыуҙы еңелләштерә, әҫәрҙе төрлө яҡтан тикшереү, 

сағыштырыу өсөн материал бирә. Шуға ла “Ырғыҙ” романының 

әҙәбиәт, тел ғилеме күҙлегенән билдәле ғалимдар тарафынан 

өйрәнелеүе дауам итә. 

Был йәһәттән персонаждарҙың үҙ-ара диалогтарында, 

тәбиғәт һәм башҡа күренештәрҙә бер составлы һөйләмдәрҙең 

барлыҡ төрҙәре осрай. Мәҫәлән, Ҡыраулы һалҡын кис. Был 

һөйләм тәбиғәт күренешен күҙ алдына килтерә. Өс һүҙҙән генә 

торған һөйләмдән ҡыраулы һалҡын кис картинаһын һәр уҡыусы 

үҙенсә күҙ алдына килтерә, уның үҙенә генә хас фекере тыуа. 

Мәҫәлән: Йәйге ҡыраулы һалҡын кис, тирә-яҡ тыныслыҡҡа 

сумған, көтөүҙән ҡайтҡан малдарын һауып бөткән ҡатын-ҡыҙҙар 

уларҙы кире яланға ҡыуалыр, ҡоштар тауышы тынған, тик күл 

буйҙарында бер туҡтауһыҙ баҡалар гөрөлдәй … Шул рәүешле, 

Ҡыраулы һалҡын кис һөйләме уратып алған донъя 

күренештәрен үҙ эсенә ала һәм уҡыусыға был хаҡта күп 

мәғлүмәт бирә. 

Шулай итеп, “Ырғыҙ” романында бер составлы 

һөйләмдәрҙең бөтә төрҙәре лә осрай, улар һәр һөйләмгә хас 

булғанса, төрлө функцияла ҡулланыла: хәбәр итеү, һорау, теләк, 

шарт, бойороҡ белдереү һәм башҡалар. 

“Ырғыҙ” романында билдәле эйәле һөйләмдәр киң таралған, 

сөнки, персонаждарҙың исемдәрен ҡабатламаҫ өсөн, улар төшөп 

ҡала, хәбәрҙең бирелеше кем хаҡында һүҙ барыуын белдереп 

тора. Мәҫәлән: 

Айбулат менән Гөлйөҙөмдөң диалогы: 

- Ебәргән бүләкте алдыңмы? 

- Алдым. 

- Тимерғәле олатайым килгәнен ишеттеңме? 

- Ишеттем. 

Бында һин һәм мин алмаштары төшөп ҡалған. Был уларҙы 

ике тапҡыр ҡабатлауҙан һаҡлай. Әгәр ҙә атамалар ике тапҡыр 
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ҡабатланһа, әҫәрҙең йөкмәткеһе, уның эстәлеге икенсе 

төрлөлөрәк, күңелгә ятышһыҙ булыр ине. 

Башҡа миҫалдар: 

Барсын әбей: Йыш килә алмайһың. Кемгә барып кәңәш 

итергә лә аптырайһың. Шуны көтөп ултырып оҙаҡланым. Бер 

баш ҡорот менән ҡыйырсыҡ икмәк бирҙем. … Шуға аҙыраҡ 

күңелем тынысланып ҡайттым әле. 

Ҡотлояр:Өтәләнеп эште боҙорһоғоҙ әле. Ҡояш батыуға пар 

ат менән өйҙә булырмын. Штобы әҙер тороғоҙ. 

Ҡотлоярҙың хаты: 

Һарытау ҡалаһында ятам. Юлда бик оҙаҡ килдек. Әхмәҙи 

ҡайнаға менән һәр ваҡыт бергә булдыҡ. Мин ранен булғас ҡына 

айырылыштыҡ. Уға хат яҙғанда минән сәләм яҙығыҙ. 

Адресымды ебәрегеҙ. Шулай ҙа минең өсөн бик ҡайғырмағыҙ. 

Һамарҙан хат алып торам. Юлия Ивановна хаттан өҙмәй, рәхмәт 

яуғыры. Хәҙергә шулай. Киләсәктең хәйерле булыуын көтәбеҙ. 

Билдәле эйәле һөйләмдәрҙән тағы ла хәбәре бойороҡ 

һөйкәлешендәге ҡылымдарҙан килгән һөйләмдәр осрай, сөнки 

әҫәрҙә персонаждарҙың телмәрендә бойороу, яҡшылыҡҡа өндәү, 

аҡыл өйрәтеү, тыйыу кеүек нәсихәттәр бик күп. 

Бойороҡ һөйкәлешендәге ҡылымдар менән төҙөлгән 

билдәле эйәле һөйләмдәр: 

Барып әйлән. Хат яҙмаһын. Әйтмә инде. Тыныңды сығарма. 

Юҡҡа туҙҙырма. Абай бул. 

Рәхимә:Үҙебеҙсә теккән кейемдәр алып кей. Кейен дә ана 

тегеләргә һалма ҡырҡыш. 

Айбулат: Илама. Балаларҙы яҡшы ҡара, етемһерәтмә. 

Ураҡҡа ялланып торма. 

Зәлифәнең өләсәһе: 

– Барығыҙ. Еңгәңде уртаға алығыҙ. Һыу алған көйәнтәне 

еңгәңдең уң яҡ яурынына күтәрт. Ҡайтҡанда ҡабаланмағыҙ. 

Ипле йөрөгөҙ. 

Хәбәре һәр ваҡыт 3-сө заттың күплек формаһында килеп, 

эйәһе асыҡ билдәле булмаған һөйләмдәр билдәһеҙ эйәле һөйләм 

тип атала. Хәбәр белдергән эште кемдер башҡара, ләкин ул үҙе 

билдәһеҙ булып ҡала. Хәбәре күплектәге III зат ҡылымдарының 

хәбәр, бойороҡ, шарт һөйкәлештәре формаларынан килә. 
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Билдәһеҙ эйәле һөйләмдәр ҙә әҫәрҙә бик ҙур урын алған, сөнки 

был әҫәрҙә барған күренештәр, ваҡиғалар ауыл халҡын, илдә 

булған ҡоролоштар етәкселәрен, ҡыҙылдар һәм аҡтар ғәскәрен, 

ҡала халҡын үҙ эсенә ала. Башҡарған эштәрҙе, сараларҙы кем 

башҡарыуы һәм кем тарафынан ҡаралыуы ентекле 

асыҡланмаған. 

Билдәһеҙ эйәле һөйләмдәр шуның менән әһәмиәтле: улар 

әҫәр масштабының киңәйеүен, ваҡиғаларға бөтә халыҡ йәки бер 

нисә группаның йәлеп ителеүен аңлата, һәм төп иғтибар эш-

хәрәкәткә, процесҡа йүнәлтелә. Күплектәге III зат ҡылымдары 

әҫәрҙең йөкмәткеһен тулыландыра. 

Ҡылымдар хәҙерге заман, үткән заман, киләсәк заманда 

килә. “Ырғыҙ” романында күбеһенсә үткән заман формаһында 

булған ҡылымдар осрай. Киләсәк заман һәм хәҙерге заман 

ҡылымдарының ҡулланылышы аҙыраҡ. Был авторҙың үткән 

йылдарҙағы ваҡиғаларҙы һүрәтләүенән тора. Миҫалдар: Уны 

Ғәзимәгә ҡапма-ҡаршы ҡылыҡлы кеше тип йөрөтәләр. 

Гөлйөҙөмдөң янына ситтән бер кемде лә индермәйҙәр (хәҙерге 

заман ҡылымы); Йәйләүҙә өс көн буйы йыйынға әҙерләнделәр. 

Айбулатты ҡалған сәй янына ултырттылар (үткән заман 

ҡылымы); Әллә ҡайҙан эҙләп таба алмаҫтар әле. Шунан 

старшина һайларға барасаҡтар әле (киләсәк заман ҡылымы). 

Эйәһеҙ һөйләмдәрҙең хәбәре тик ҡылымдарҙан һәм 

рәүештәрҙән килә. Был һөйләмдәр күберәк кешенең уйын, 

теләген, хәл-торошон, икенсе кешенең характерын, ҡылығын 

билдәләргә ярҙам итә. Һөйләмдең эйәһе булмай, тик ҡылым ғына 

мәғлүмәтте еткереү функцияһын үтәй. Мәҫәлән: Бер ҙә шуға 

барғым килмәгәйне. Кешенең берәй эште эшләргә теләгәне йәки 

теләмәгәне белдерелә. Гөлйөҙөмдөң уға яуап итеп әллә ниҙер 

әйткеһе килде. Уларҙың түрәләр ҡулында ҡол булып торғолары 

килмәй. 

Шулай уҡ эйәһеҙ һөйләмдәр кешенең хәлен, уның торошон 

белдерә. Айбулаттың Васяның был шаярыуынан бик ныҡ 

көлкөһө килде. Ошо һөйләмгә оҡшаш эйәһеҙ һөйләмдәр әҫәрҙә 

бик йыш осрай: Ләкин Әхмәҙи алдында һүҙ көрәштергеһе 

килмәне. Имайҙы әйтеп булмай. Үпкәләшмәй булмай инде. 

Эштән бушап күптән бирле йырлашҡан да юҡ. 
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Атама һөйләмдәр “Ырғыҙ” романында күбеһенсә 

әйберҙәрҙе, кеше исемдәрен, хәл-ваҡиғаларҙы атау һәм аңлатыу, 

мәғлүмәт биреү, тәбиғәт күренештәрен, ауыл һәм уның 

урамдарын, кешенең сифаттарын, икенсе ҡәрҙәшкә ҡарата 

мөнәсәбәттәрен, абстракт билдәләрҙе һүрәтләү өсөн ҡулланыла, 

шуның менән әҫәрҙе тағы ла байыта. Китап уҡыусы атама 

һөйләмдәрҙе уҡып, ошо күренеште күҙ алдына килтереп, 

аңлайышлы бер картинаны барлыҡҡа килтерә. Һәр кем ошо 

күренеште үҙенсә аңлай, билдәле бер һөҙөмтә яһай. Мәҫәлән: 

Ашлыҡтың уңған йылы. Был һөйләмде уҡығас, диңгеҙ кеүек 

тулҡынланып ултырған иген баҫыуы күҙ алдына килә. Икенсе 

миҫал итеп ошо һөйләмде алырға була: Бик ҙур хәбәр. Илгә афәт 

булып, халыҡтың күҙ йәшен түктереп, балаларҙы етем 

ҡалдырып, ир-егеттәрҙе ҡорбан иткән ҡот осҡос һуғыш 

күренеше күңелде солғап ала. Ә икенсе ваҡиға ауылға 

шатлыҡлы хәбәрҙәр, һөйөнөстәр килеү менән бәйле. Ул 

никахмы, туймы, һалдат хаттарымы, ауылдаштарҙың тыуған 

ауылға ҡайтыу ҡыуаныстарымы – барыһы ла ошо һөйләм 

мәғәнәһенә ҡарай. Ошондай атама һөйләмдәр әҫәрҙә байтаҡ. 

Төрлө китаптар. Газеталар ҙа... “Искра” тигән газета… 

Өс тәҙрәһе һыу буйына ҡараған, ҡыйыҡһыҙ стена, түбәләре 

тотош шыма итеп һылап ҡуйылған йыйнаҡ ҡына бер кирбес өй. 

Үмәр ҡарттың өйө. 

Был өйҙөң түбәһе бейек, таҡта иҙәне һап-һары итеп ҡырып 

йыуылған. Уның бер яҡ мөйөшөндә өлкән ап-аҡ рус мейесе. 

Уның уң яғында киң таҡта өҫтәл. 

Атама һөйләмдәр персонаждарҙың үҙ-ара һөйләшеү 

телмәрендә лә осрай һәм улар шәхестәр тураһында мәғлүмәт 

бирә, йә ваҡытты, предметтарҙы һәм башҡа күрештәрҙе атап 

килә. 

Дөйөм эйәле һөйләмдәр күберәк дөйөм кешелеккә, халыҡҡа, 

билдәле бер ойошмаға ҡағыла. Бында инде әйтемдәр, теләктәр, 

мәҡәлдәр, йәғни дөйөм мәғәнәгә эйә һөйләмдәр инә. “Ырғыҙ” 

романы халыҡ ижады менән бәйле булыуы, ундағы йолаларҙың 

бер составлы һөйләмдәр менән башҡарылыуы менән дә 

аңлатыла. Мәҫәлән: Хәйерлегә булһын инде. Был һөйләм халыҡ 

ижадында теләк теләүҙең иң билдәле мираҫы. Инәйҙәр, апайҙар 
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әгәр ҙә берәй яҡшы хәбәр ишетһә, хужа кешенең ҡыуанысы 

менән уртаҡлашып: “Хәйерлегә булһын инде”, – тиҙәр. Йә яңы 

кейем кейер булһалар, йә яңы йортҡа күсһәләр, йә бала тыуһа, йә 

мал алһалар һәм башҡа шарттарҙа ошо һөйләмде ҡабатлайҙар. 

Шуға ла был әйтем дөйөм эйәле һөйләм булып һанала. Мәҫәлән: 

Бәхетең булмаһа, башыңды бөгәһең дә, ҡамытыңды һөйрәй 

бирәһең. Таш менән атҡанға, аш менән ат”, тигән боронғолар. 

Инфинитив-модаль һөйләм хәбәре уртаҡ ҡылым менән 

модаль һүҙҙәрҙән килеп, берәй эш-хәрәкәтте башҡарырға йәки 

башҡармаҫҡа кәрәклекте аңлата һәм эш-хәл эшләнеүенең 

мотлаҡ булыуын белдерә. Был һөйләмдәр “Ырғыҙ” романында 

киң ҡулланыш алған. Интонация яғынан өндәү һөйләм 

рәүешендә лә килергә мөмкин. Нәмәһен ҡарап торорға! 

Уға бер ҙә ҡаршы килергә ярамай. 

Тыңларға кәрәк инде. 

Тағы ла таң менән торорға кәрәк. 

Беҙ күргәнде һеҙгә күрергә тура килмәһен. 

Ошонда килергә, һаулыҡ һорашырға, яманмы, яҡшымы, 

ағаһы бит, хәлен белергә кәрәк ине. Тыңларға кәрәк ине. Миңә 

лә, Айбулатҡа ла китергә кәрәк инде, әсәй. 

Шулай итеп, бер составлы һөйләмдәр “Ырғыҙ” романында 

киң ҡулланылған һәм уларҙың функциялары ла төрлө. Тәбиғәт 

күренештәрен, кешенең холҡон, характерен билдәләү, дөйөм 

халыҡҡа ниндәй ҙә булһа мәғлүмәт еткереү, башҡорт халыҡ 

ижадынан булған әйтемдәрҙе, йолаларҙы ябай халыҡ теле менән 

китап уҡыусыға тәьҫир итеү һәм аңлатыу менән башҡарыла. 

Бындай һөйләмдәр әҫәрҙе тулыландыра, сөнки бер үк атама 

менән килмәй, икенсе алмаштар менән алмаштырылып, шул уҡ 

исемгә тулыраҡ мәғлүмәт бирә. Был ысул һүҙҙәрҙе бер-бер 

артлы ҡабатлауҙан һаҡлай. Шуға ла бер составлы һөйләмдәр 

әҙәби әҫәрҙәрҙең нигеҙен тәшкил итә, уның йөкмәткеһен генә 

асып һалмай, ә композиция йүнәлешендә лә мөһим роль уйнай. 
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Солтанова Рәмилә Тәлғәт ҡыҙы, 

башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы,  

Илсе ауылы дөйөм белем биреү мәктәбе,  

Учалы районы, БР 

 

Халҡым гәүһәрҙәрен бала күңеленә еткереү – изге эш ул! 

 

Йәш быуынды тәрбиәләү өлкәһендә башҡорт халҡы борон-

борондан бай тәжрибә туплаған.Тормош-көнкүреш,ғаилә, ырыу-

ҡәбилә, халыҡ педагогикаһы хаҡында үҙенең тотороҡло ҡараш 

системаһын барлыҡҡа килтергән. 

Хәҙерге заман мәктәп алдына етди талаптар ҡуя [3;27]. Йәш 

быуынды тәрбиәләүҙә туған телдең, халыҡ педагогикаһының, 

этник традицияларҙың роле үтә лә әһәмиәтле. Әҙәбиәт дәресенең 

әҙәпкә өйрәтеүсе фән икәнен дә онотмайыҡ. 

Уҡытыу һәм тәрбиә эшен ойоштороу – халыҡтың 

көнкүрешен, тәрбиә алымдарын, ғөрөф-ғәҙәттәрен дәрестә һәм 

дәрестән тыш сараларҙа мотлаҡ ҡулланыу,уҡыусыларҙа туған 

телгә, тыуған төбәккә, туған халҡыңдың мәҙәниәтенә, 

традицияларына мөхәббәт, бергә аралашып йәшәгән халыҡтарға 

ихтирам тойғоһо тәрбиәләү ул. 

Үҙ халҡыбыҙға,тыуған еребеҙгә, йәнтөйәгебеҙгә, туған 

телебеҙгә булған һөйөү хисе әсә һөйөүе аша бала йөрәгенә күсә. 

Үҫә төшкәс, ошо хистәрҙе көсәйтеүҙә, тәрбиә эшендә балаға 

халыҡ һүҙе, ата-бабаларыбыҙҙың аҡылын туплаған халыҡ ижады 

өлгөләре ярҙам итә лә инде [1;95]. 

Халыҡ ижадының бер төрө булған әйтем, мәҡәлдәрҙе 

үткәндә, башҡорт халҡына хас булған бик күп ыңғай сифаттарҙы 

күрһәтеп китеү зарур: “Өйөң тар булһа ла, күңелең киң булһын”. 

Мәҡәл дөйөмләштерелгән бер фекер әйтә, күңел киңлегенә, 
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ҡунаҡсыллыҡҡа өндәй, йәғни, өгөт-нәсихәт итә, өйрәтә.Бындай 

тәрбиәне биреү бигерәк тә кәрәк. Юғиһә, һуңғы ваҡытта, беҙҙең 

халыҡта ла бикле ҡапҡалар, күрше күршегә инмәү кеүек 

күренештәр йышайҙы. 

Халҡыбыҙҙың хеҙмәткә ода булып яңғыраған, элек-электән 

хеҙмәт һөйөүсән, уңған, тырыш булыуын раҫлаусы мәҡәлдәр: 

«Ялҡау кеше – ярты кеше, уңған кеше – ун кеше», «Хөрмәт 

һөйһәң, хеҙмәт һөй», «Эш һөйгәнде ил һөйгән» кеүек мәҡәлдәрҙе 

өйрәнгәндә, халҡыбыҙҙың эш тәжрибәһенән сығып, хеҙмәттең 

ҡиммәтен, эш һөйгән хәлдә генә уңышҡа өлгәшергә мөмкин 

икәнлегенә төшөндөрәһең [2;18]. 

 Белеүебеҙсә, халыҡ телендә йөрөгән боронғо ырым-

юрауҙар шулай уҡ тәбиғәт, донъяны танып-белергә, уның 

серҙәрен төшөнөргә өйрәтә. Мәҫәлән, “Ҡояш ҡолаҡланып 

сыҡһа, ямғыр яуыр”, “Ашлыҡ урғанда һалам шартлап һынһа, 

ямғыр яуыр”, “Томан күп төшһә, емеш күп булыр” һ.б. 

Мин дәрестәремдә ниндәй генә әҫәрҙе үткәндә лә халыҡ 

мәҡәлдәрен, әйтемдәрен ҡулланмайынса ҡалмайым. Мәҫәлән,10-

сы класта “Зәки Вәлиди – Башҡортостан дәүләтселегенә нигеҙ 

һалыусы, ғалим” темаһын үткәндә: “Был мәҡәлдәр З.Вәлидиҙең 

ниндәй сифатын аса?” тигән һорауға яуап алыу өсөн: 

1.“Ир аҡылы – бер алтын. 

“Халҡым” тигән ир алтын. 

2.Алтын дәүләт түгел, ғилем дәүләт. 

3.Ир аҫылы эштә беленә. 

4.Һыу ағыр ҙа – таш ҡалыр. 

 Ир үлер ҙә – дан ҡалыр,” – кеүек эштәр бирәм. 

5-се класта Фәрзәнә Аҡбулатованың “Атай икмәге” әҫәрен 

үткәндә: “Малайҙарҙың ниндәй сифатын аса?” – тигән һорауға 

ошо мәҡәлдәрҙе тәҡдим итәм: 

1. Сыҡмаған йәндә өмөт бар. 

2. Башыңа бәлә төшкәндә, 

  Туғаныңды танырһың. 

3.Йәйәүлегә туғай яҡшы, 

 Кәңәшкә ағай яҡшы. 

4. Яҡшылыҡҡа яҡшылыҡ– һәр кешенең эшелер. 
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Жәлил Кейекбаевтың “Туғандар һәм таныштар”романы 

буйынса “Үҙ-үҙеңде тикшереү һәм үҙ аллы эш”те башҡарғанда 

бирелгән мәҡәлдәрҙең ниндәй образға тап килеүен әйтергә 

тейештәр. 

1.Ете ауылда ете ҡәрҙәшең булһын. 

2.Үҙең үлһәң, нәҫелең ҡалһын, 

 Торған урыныңда утың янһын. 

3.Эт ырыуын танымаҫ. 

4.Кешене белгең килһә,ҡылығына ҡара. 

Дәрестән тыш “Тәүге тамсылар” фольклор түңәрәгендә 

халҡыбыҙҙың үлемһеҙ, йәш быуынды илаһи оло тәрбиәгә 

саҡырған сәхнәләштереү әҙерләйбеҙ. Сәхнәләштереүҙе 

ауылыбыҙҙың ағинәйҙәре ауыҙынан ишеткән хәтирәләргә 

таянып төҙөйбөҙ. “Ҡаҙ өмөһе”, “Ҡарға бутҡаһы,” “Балам, балам, 

балғынам!”(бала һатып алыу) һ.б. йолаларҙы тергеҙеп кенә 

ҡалмай, сәхнәлә күрһәтәбеҙ.  

1. Сәхнәләштереүҙән бер өҙөк: 

Хәмиҙә. Кеше артты донъяла. Ризығың менән, төклө аяғың 

менән! Бәхетле, сәләмәт бул! Тәүфиғең, аҡылың үҙеңдә булһын! 

Әсәйеңә – ярҙамсы, атайыңа иш бул! Кешеләргә игелекле, 

изгелекле бул! 

Кендек инәһе. Хәмиҙә, был баланы һатыу йолаһын 

атҡарайыҡ. Ул бурыс һиңә йөмәтелә. (Баланы бирә.)  

Ҡыҙҙар (аптырап). Нисек инде бала һатаһығыҙ? (Бер-

береһенә ҡарашалар.) 

Кендек инәһе. Хәҙер, үҙегеҙ күрерһегеҙ. Бәпестең үҙ ата-

әсәһенә һатып бирәбеҙ. 

Ҡыҙҙар. Ҡыҙыҡ!.. 

2. Сәхнәләштереүҙән икенсе өҙөк: 

Сәрбиямал.  Ҡайҙа әле бәпесемдең ҡарын сәсен алайыҡ. ( 

Ике өләсәй ҡарын сәсен ала.) Ҡыҙҙар, ҡарап тороғоҙ! 

Фәрхинур.Бына тамамланыҡ. Бәпесем, минән һиңә – бер 

бәрәс. 

Зөлхизә. Ҡарын сәсен алыусыларға беҙҙән бүләк – яулыҡ! 

(Ике өләсәйгә яулыҡ бүләк итә.) 

Фәрхинур. Рәхмәт, балалар! 
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Сәрбиямал.Ҡарын сәсен төрөп ҡуяйыҡ. (Төрә.) Ҡарын сәсен 

ташларға ярамай. 

Зөлхизә.Ҡарын сәсен алғас, тумалатып, ҡарын сәлләһе 

(хәҙер инде “башлыҡ” тибеҙ)  кейҙерәйек. (Башлыҡ кейҙерелә.)  

Фәрхинур. Башлыҡ кейҙереү йолаһын үтәнек.Әйҙәгеҙ инде, 

һыу һыуына биргәндер, баланы йыуындырайыҡ. 

Хәҙерге ваҡытта яңы тыуған балаға башҡорт исемдәренән 

башҡа күңелгә ятмаған исемдәр ҡушыу күҙгә ташлана. Ә бит 

кеше исеме менән бөтә ғүмерен уҙғара.Шуға күрә исемдең уға 

иш булырлығын,төҫ бирерлеген,күңеленә хуш килерлеген 

һайлай белергә кәрәк.Исемдең матурлығы тышҡы ауазынан 

ғына түгел, эске мәғәнәһенән дә килә, ә ул мәғәнәне һәр кем 

белмәҫкә мөмкин: [5;4]. Дәрестә башҡорт исемдәренең иҫ киткес 

тәрән мәғәнә эйә булыуын иҫбатлау маҡсатында, әҫәрҙәрҙең 

геройҙарына, уларҙың исемдәренә ярашлы мәғәнәһен табыуға 

иғтибар йүнәлтелә. Мәҫәлән, Һ.Дәүләтшинаның “Ырғыҙ” 

романынан өҙөктө үткәндә, проект эше итеп, “Һ. 

Дәүләтшинаның “Ырғыҙ” романында башҡорт исемдәре һәм 

уларҙың мәғәнәһе” темаһына уҡыусылар эш 

башҡаралар.Миҫалдар: 

1. Ир-ат исемдәре: 

Айбулат – боронғо фарсы теленән, ай+ булат. 

Айҙар – айға оҡшаш; дәрәжәле,билдәле. 

Йәнтүрә – фарсы теленән, йән + түрә. 

Ныязғол – фарсы теленән, бүләк. ныяз+ ғол 

Сәйетҡол – ғәрәп теленән, башлыҡ, баш кеше, сәйет + ҡол 

2. Ҡатын-ҡыҙ исемдәре: 

Гөлйөҙөм – фарсы теленән, йөҙөм сәскәһе. 

Ғәзимә – ғәрәп теленән, бөйөк, абруйлы. 

Диләфрүз – фарсы теленән, шатлыҡ биреүсе. 

Мәғфүрә – ғәрәп теленән,кисерелгән,ғәфү ителгән. 

Рәхимә – ғәрәп теленән, мәрхәмәтле,рәхимле. 

Хәлимә – ғәрәп теленән, йомшаҡ күңелле, баҫалҡы, сабыр. 

Шулай итеп, уҡыусылар исемдәрҙең тәрән мәғәнәгә эйә 

булыуын, киләсәктә, һис юғы, ата-әсә булғас та, балаларына 

исем ҡушыуға әҙерлек тә, ниндәйҙер мәғлүмәт тә алғандарҙыр, 
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тип уйлайым. Ысынлап та, исемдәребеҙҙә халҡыбыҙҙың 

борондан тупланған рухи байлығы тупланған. 

“Һүҙ аша баланы халыҡтың рухи донъяһына,тормошона 

алып инергә кәрәк”, – ти К.Д.Ушинский. Һәр һүҙҙә, һәр атамала 

билдәле халыҡтың аңы ята. Уҡыусыларым менән тирә-яҡ 

мөхитте өйрәнеүгә, ауылыбыҙ тарихын өйрәнеүгә эшебеҙҙе 

йүнәлттек. Бер үк ер-һыу атамаһына ҡағылышлы әллә нисәмә 

вариантта легенда-риүәйәттәр табылды. Мәҫәлән, “Юрғатау” 

исемле тау атамаһы хаҡында легенданың бер варианты. 

Ҡасандыр йәшәгән, ти, бер бай.Уның берҙән-бер ҡыҙы булған. 

Бай тирә-яҡҡа үҙенең юрға аты менән танылған булған. Бер 

көндө уның ҡыҙы, теге юрғаны менеп, йөрөп килергә булған. 

Юрға ҡыҙҙы елдереп алып сығып киткән. Сабып барғанда, үлән 

араһынан бер ҡош кинәт осоп килеп сыҡҡан. Юрға, өркөп, ситкә 

тайпылған. Шул саҡта ҡыҙташҡа башы менән барып төшкән. 

Байтаҡ ваҡыттан һуң юрға өйгә ҡайтҡан, ә ҡыҙ – юҡ. Байҙың 

ҡото осҡан. Күңеле ниҙер һиҙгән. Бай ялсыларын ҡыҙҙы 

эҙләтергә сығарған. Уны үле килеш тау итәгенән тапҡандар. Бай, 

асыуынан, юрғаны ҡыҙы үлгән тауға алып барып атырға 

ҡушҡан. Шунан бирле тауҙы ЮРҒАТАУ тип атағандар. 

Бөгөнгө мәктәптә белем алыусы материалды пассив 

үҙләштереүсе генә түгел, фәндә эҙләнеүсе һәм кәрәкле 

мәғлүмәттәрҙе үҙе таба һәм ҡуллана блеүсе лә булырға тейеш. Ә 

уҡыусыны тикшеренеүсе кимәленә еткереү – уҡытыусының 

бурысы.Уҡыусылар менән проект эштәре башҡарып, МАН-да 

(Бәләкәй Фәндәр академияһында), М.Аҡмулла исемендәге 

БДПУ-ла “Уҡыусы-уҡытыусы. Педагогик оҫтахана”ла, 

республика кимәлендә үткән конференцияларҙа, Сибай, 

Күгәрсен, Стәрлетамаҡ гимназияларында уңышлы сығыш яһап, 

еңеүҙәр яуланыҡ. Уҡыусыларым Хәйретдинова Эльвина, 

Медяник Марина, Кәримова Айгөл, Таһиров Камил һәм бик 

күптәр менән эҙләнеү-тикшеренеү, фәнни-эҙләнеү эштәрен 

башҡарып, үҙнәшер юлы менән китапсыҡ баҫтырҙыҡ. 

Халҡыбыҙҙың тарихи үткәнен,төрлө яҙмыштарҙы, хәл-

ваҡиғаларҙы өйрәнеү уҡыусыларҙа ҡыҙыҡһыныу уятып ҡына 

ҡалмай, киләсәккә маҡсаттар билдәләүгә йүнәлеш тә бирә, үҙаң 

тәрбиәләй. 



242 

 

Этнотрадицияларҙың юғалыуына юл ҡуймау – беҙҙең 

мөҡәддәс бурысыбыҙ ул. В.А.Сухомлинский үҙенең 

сығыштарында халыҡ традицияларын тергеҙеү, уны ғаиләгә һәм 

мәктәпкә киңерәк индереү кәрәклеген әйтеп ҡалдырған. Үҙе лә 

балаларға халҡыбыҙҙың тарихын,сәнғәтен, йолаларын 

пропагандалай,балаларҙы әҙәплелек ҡағиҙәләренә өйрәткән [5;4]. 

Һәр йыл үткәрелгән “Башҡортостан ынйылары” фольклор 

конкурсында беҙҙең фольклор түңәрәге тарафынан “Уның 

исемен халыҡ онотмаҫ” (ауылдашыбыҙ, 112-се Башҡорт атлы 

дивизияһы һуғышсыһы В.В.Сибәғәтовҡа арнап), “Зәйнулла – үҙ 

халҡының рухи короле” (теолог, мәғрифәтсе З.Рәсүлевҡа арнап), 

“Ҡайтыуҙарың менән, Мортазин!” (комбриг М.Мортазинға 

арнап) кеүек сценарийҙар менән уңышлы сығыш яһаныҡ. 

Уҡыусылар тыуған төбәгебеҙҙең арҙаҡлы шәхестәре менән 

ғорурланып ҡына ҡалманы, хөрмәт тойғоһон тамашасы 

хөкөмөнә сығарырға ла өйрәнде. Халыҡ йырҙарын, уйындарын, 

бейеүҙәрен, таҡмаҡтарын, тиҙәйткестәрен, әҙәп хаҡындағы 

мәҡәл-әйтемдәрен ишеттерҙе.  

Халҡыбыҙҙың тарихын, боронғо йәшәү рәүешен, сәнғәтен 

өйрәнеү ҙә төп бурыс булып тора. Беҙҙең халыҡ үҙ милли 

орнаменттарын, йорт-йыһаз әйберҙәрендә, яу ҡоралдарында, 

кейем-һалымдарында, атты йыһазлауҙа күрергә мөмкин. Был 

юҫыҡта үҙебеҙҙең сығарылыш уҡыусыһы, боронғо башҡорт 

яугирҙары кейемдәрен тергеҙеүсе, 1812 йылғы Ватан һуғышы 

яугирҙарының кейемен, һуғыш ҡоралдарын, ат йыһаздарын 

(сбруй) булдырыусы Ибраһимов Мәжит Нәжип улы менән 

матур, эшлекле дәрес ойошторолдо. Ул һәр кейемде әҙерләү 

үҙенсәлектәре менән таныштырҙы. Уҡыусылар осрашыуҙан 

матур тойғолар менән таралыштылар. 

Эйе, беҙгә мираҫ булып ҡалған халыҡ педагогикаһын, 

ғөрөф-ғәҙәттәрҙе, традицияларҙы киләсәк быуынға түкмәй-

сәсмәй еткереү – уҡытыусының изге бурысы. Беҙ йәш быуынға 

туған телебеҙгә ҡарата хөрмәт тойғоһо тәрбиәләргә, 

халҡыбыҙҙың моңон, аш-һыуын, йорт-ерҙе, шәжәрәһен, 

батырҙарын белергә, улар менән ғорурланырға, яҡшы 

сифаттарын бала күңеленә һеңдереп, изгелек орлоҡтарын 
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сәсергә бурыслы. Икенсе төрлө әйткәндә, халҡым гәүһәрҙәрен 

уҡыусы күңеленә еткереү – изге эш ул! 
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Тимерғәлиева Светлана Ивановна, 

башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы,  

Стәрлетамаҡ күп профилле һөнәри колледжы, 

Стәрлетамаҡ ҡалаһы, БР 

 

Заманса белем биреүҙә өҫтөнлөклө йүнәлеш булараҡ  

Soft skills 

 

Хәҙерге заманда донъяла, уңышлы һәм кәрәкле шәхес 

булыу өсөн белем һәм тәжрибә булыу ғына аҙ. 

Киләсәктә кәрәкле күнекмәләр, цифрлаштырыу, тренд-

йүнәлештәр, soft skills – былар хәҙерге заман кешеһенең 

тормошонда барлыҡҡа килгән һәм хәҙер инде ныҡлы урын алған 

төшөнсәләр һәм мәғәнәләр. Һәр төрлө технологиялар беҙҙең 

тормошобоҙға нығыраҡ үтеп инеп ауыр һәм ҡатмарлы эштәрҙе 

башҡарған һайын, һығылмалы күнекмәләре үҫешкән кешеләргә 

мохтажлыҡ арта бара. 
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Президентыбыҙ А.В.Путин фекеренсә, беренсе планға 

башҡа кешеләр менән аралашырға, үҙ хис-тойғолары менән 

идара итергә, командала эшләргә һәләтлелек сыға. «Белем биреү 

көндән-көн үҙгәрә барыусы тормош менән тиң атларға тейеш. 

Тимәк, заманса уйлай белгәндәр генә түгел, ә төрлө өлкәләге 

белемдәрен урынлы ҡуллана алған креатив һәм киң планлы 

фекер йөрөтөүсе шәхестәр өҫтөнлөклө буласаҡ», – тине ул 

йәштәр менән осрашыуҙағы сығышында.  

Хәҙерге көндә soft skills тураһында йыш һөйләйҙәр, әммә 

уны бит бөгөн йәки 100 йыл элек уйлап сығармағандар. Бындай 

күренеш элек тә булған. Әммә уны төшөнсә һәм күренеш 

булараҡ үткән быуатта ғына тикшерә һәм өйрәнә башлағандар. 

Мәҫәлән, һуғыштағы уңыш һәм еңеү күберәген һуғышсыларҙың 

эшмәкәрлегенә нисек етәкселек итеүҙән ғибәрәт булған. 

Америка ғалимдары физик предметтар менән эшләүгә бәйле 

бөтә нәмәне hard (ҡаты), ә үлсәмдәргә һәм ҡалыптарға 

һыйҙырып булмаған һәм кешенең башында булған аңлатыуға 

ҡатмарлы һәләтлектәрҙе soft skills тип атағандар. Был турала 

хәҙер күптән инде сит илдәрҙә фәнни хеҙмәттәр яҙалар һәм 

диссертациялар яҡлайҙар. Тик беҙ беләбеҙ инде, бөтә 

инновациялар ҙа, ғәҙәттә, ҡасандыр элек булған һәм йылдар 

уҙғас онотолған яҡшы традицияларға таяналар. Бына 1861 йылда 

«Русский педагогический вестник» журналында баҫылып 

сыҡҡҡан мәҡәләнән өҙөк: «Мәктәп өсөн тәрбиәләнеүсенән 

сәләмәт, физик яҡтан дөрөҫ үҫешкән  йәмғиәти шәхес; 

тормоштоң мөһим ғәмәли шарттарын белеүсе файҙалы йәмғиәт 

ағзаһы; барлыҡ эстетик талаптарҙы ла ҡәнәғәтләндерерлек 

нәзәҡәтле нәфис әҫәр; бөйөк фән өлкәһендә эшмәкәр булырлыҡ, 

йә булмаһа ҡыҙыҡһыныусанлыҡ күрһәтерлек һәм барлыҡ 

донъялыҡта үҙенең булмышының әһәмиәт аңлаған яҡты һәм 

үҫешкән аҡыл; ысынбарлыҡ ҡанундарын һәм үҙенең кешелек 

дәрәжәһен таныусы юғары әхлаҡлылы һәм гуманлы йән эйәһе 

барлыҡҡа килтереү мөһим». 

Тик 19 быуат аҙағы – 20 быуат башындағы экономик хәл, 

йәғни, хеҙмәтте автоматлаштырыу һәм конвейерлаштырыу 

эффектив белем биреүҙең махсус һөнәри белем биреүгә 

ҡоролғанлыҡ идеяһына килтерә. Профессионаллек ниндәйҙер 
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бер өлкәлә генә яҡшы булырға мөмкин һәм был осраҡта йәнәш 

фәндәрҙе иҫәпкә алмаҫҡа ла була, тип уйлаусылар һаны арта. 

Хатта беҙҙең квалификацияны арттырыу курстары ла тар өлкәлә 

генә оҫталыҡты арттырыуҙы күҙ уңында тотто. Тик хәҙер был 

ҡарашты артта ҡалдырып яңыса йәшәү башлау мөһимдер. 

Әйҙәгеҙ, яңы төшөнсәләрҙе сағыштырып ҡарап үтәйек. 

I. Hard skills (ингл. «твердые навыки») – уҡыу йорттарында 

алырға мөмкин булған тар ҡулланылышлы һөнәри, техник 

күнекмәләр... Математика, физика, биология фәндәре. Уларҙы 

үҙләштереү өсөн инструкция һәм интеллект кәрәк һәм был 

осраҡта мейенең һул яғы (логика) эшләй, юғары  кимәлдәге IQ 

кәрәк. 

Hard skills: 

1. IQ кимәле менән үлсәнгән интеллект һәм логик фекерләү 

мөһим. 

2. «Ҡаты» күнекмәләрҙең барлығы һәм кимәле имтихан һәм 

аттестация ярҙамында тикшерелә. 

3. Кеше ниндәй мөхиттә булыуына ҡарамаҫтан, үҙгәрмәй.  

4. Әҙер материалды (лекция, китаптар, аудио һәм 

видеоматериалдар, инструктаждар һ.б.) анализлау, иҫтә 

ҡалдырыу юлы менән үҙләштерелә. 

II. Soft Skills (ингл. «мягкие навыки») – диплом менән 

раҫлап булмаған күнекмәләр. Стандарт булмаған осраҡтарҙа был 

хәлдән тиҙ генә  сығыу юлын табыу һ.б. Был күнекмәләрҙә 

мейенең уң яғы (ижадилыҡ) эшләй, юғары кимәлдәге EQ 

(эмоциональ интеллект) кәрәк. 

Soft Skills: 

1. EQ менән билдәләнгән юғары коэффициентлы 

эмоциональ интеллект  мөһим. 

2. «Һығылмалы» күнекмәләрҙең сағылышын күҙәтеү, үлсәү 

һәм күрһәтеү бик ҡатмарлы. 

3. Конкрет осраҡҡа ҡарап яраҡлашыуҙы талап итә. 

4. Күнекмәләр шәхси тәжрибәнән сығып формалаша бара. 

(*soft skills-ҡа ҡарағанда hard skills тиҙерәк үҙләштерелә) 

Иң кәрәкле 10 soft skills компетенциялар: 

1.Аралашыу, бәйләнеш булдыра алыу 

2.Мотивация 
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3.Ойоштора белеү 

4.Яуаплылыҡ 

5.Командала эшләй алыу 

6.Проблемаларҙы сисә алыу 

7.Ҡарарға килеү 

8.Эшкә һәләтлелек 

9.Зирәклек 

10.Һөйләшеүҙәр алып бара белеү 

Күренеүенсә, һанап сығылғандарҙың күпмелер өлөшө  

аралаша, килешә белеүгә, кешеләрҙе аңлауға һәм уларҙы 

ойоштора алыуға ҡағылһа, ҡалған өлөшө  мейенең 

мөмкинлектәренә бәйләнгән: эштең айышын асыҡлау, тиҙ уйлау, 

фекерләү, яңы идеялар тәҡдим итеү һ.б.  

Уҡытыусының бурысы: 

- башҡаларҙы аңлау һәм тойоү һәләттәрен үҫтереү;  

- уҡыусыларҙың мөмкинселектәренә  һәм характерына тап 

килерлек бурыстар ҡуйыу һәм уларҙың үтәлешенә  ирешеү;  

- уҡыусыларҙа лидерлыҡ һыҙаттары булдырыу, уларҙы 

дәртләндереү һәм  үҙ артынан эйәртеү. 

Бөгөнгө көндә педагогтың төп маҡсаты – дәрестәрҙә, 

сараларҙа һәр бер балаға ла  киләсәктә алдынғы уҡыусы ғына 

түгел, киләсәктә лә ышаныслы баҫып алға барыусы уңышлы 

шәхес булып үҫерлек шарттар тыуҙырыу.  Педагогиканың төп 

заманса йүнәлеше – балаларҙа креатив фекерләүҙе, 

үҙаллылыҡты, тәнҡитле фекерләүҙе үҫтереү, үҙгәреүсән 

тормошобоҙға яраҡлашырға, үҙҙәренә лә дөрөҫ үҫешергә, дөрөҫ 

йүнәлеш ала белергә өйрәтеү. Был осраҡта Soft Skills  

алымдарын ҡулланыу бик отошло буласаҡ. 
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Хажиева Гөлнара Салауат ҡыҙы, 

башланғыс класс уҡытыусыһы, 

Ф.Х.Мостафина исемендәге 20-се Өфө ҡала  

башҡорт гимназияһы 

Өфө ҡалаһы, БР 

 

Башҡорт телен дәүләт теле булараҡ уҡытыуҙың сифатын 

күтәреү юлдары 

 

Күп мәҙәниәтле йәмғиәттә тәрбиәләнгән шәхес заманса 

мәктәптең иғтибары үҙәгендә. Тел милләттең иң мөһим өлөшө 

булып тора.Ул уның тарихы һәм мәҙәниәте, ғөрөф-ғәҙәттәре һәм 

йолалары тураһында мәғлүмәттәрҙе һаҡлай һәм быуындан-

быуынға тапшыра, этник үҙаңға ҙур йоғонто яһай. Тел кешеләрҙе 

төрлө националь сығанаҡтарға, милли тамырҙарға йышыраҡ 

мөрәжәғәт итергә мәжбүр итә. Халыҡтың мәҙәни кимәле үҫеше 

үҙ туған телен белеү һәм аңлау, балаларын туған телдә уҡытыу 

теләгендә күренә.  

Тап тел халыҡтың күңелен сағылдыра. Туған телдә милли 

рух нигеҙҙәре һалына, халыҡ йолалары, ата-әсәләрҙең йылы 

һүҙҙәре, нәҡ ошо тел аша кешелеккә һәм мәҙәниәткә ишектәр 

аса. «Туған телде белеү йөрәккә юл аса», - тип юҡҡа әйтмәйҙәр 

халыҡта. Балаларҙы туған телгә өйрәтмәйенсә, беҙ уларҙы 

ситләтәбеҙ, рухи зыян күрһәтәбеҙ, насар сифаттарға дусар 

итәбеҙ. Туған телен хөрмәт итә һәм аңлай белгән, башҡа 

халыҡтың телен аңлы рәүештә белгән, толерантлы кеше генә 

тормошҡа яраҡлашҡан шәхес була ала. 

https://oysterkit.ru/soft-skills
https://www.jcat.ru/job_vacancy/blog/chto-takoe-soft-skills/
https://www.jcat.ru/job_vacancy/blog/chto-takoe-soft-skills/
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Бөтә халыҡтар өсөн туған телдәрҙе һаҡлау бурысы мөһим. 

Ерҙә төрлө милләт кешеләре йәшәй, уларҙы үҙҙәре 

тыуҙырған телдәр берләштерә. Кешелек алдында, ҡабатланмаҫ 

феномен булараҡ, туған телен һаҡлау мөһим бурыс булып тора. 

Ысынлап та, бөгөнгө көндә ЮНЕСКО мәғлүмәттәре буйынса 

донъяла ете меңгә яҡын тел бар, ләкин уларҙың күбеһенә 

юғалыу ҡурҡынысы янай, сөнки матбуғатта, мәғарифта, шулай 

уҡ башҡа өлкәләрҙә булған телдәрҙең дүрттән бер өлөшө генә 

файҙаланыла. 

Милли мәғарифты үҫтереү – төп бурыстарҙың береһе. 

Бөгөн уҡытыусы йәмғиәттең, илдең, донъяның иртәгәһе 

ҡиәфәтен формалаштыра, сөнки әлеге парта артында ултырған 

уҡыусылар иртәгә дәүләттәр менән идара итәсәк, фәнни 

асыштар яһаясаҡ, кешелек цивилизацияһы үҫешен билдәләйәсәк, 

тыуған илен дошмандарҙан яҡлаясаҡ. Уларҙың һәр береһенең 

артында уҡытыусыһы торасаҡ, уның өлгөһө, образы. Уның 

хәтерендә ғүмере буйы һаҡлап ҡаласаҡ. 

Шуға күрә лә уҡытыусы үҙенең хеҙмәтенең һөҙөмтәһе 

менән йәмғиәт, ил, уҡыусыһының ғаиләһе алдында ҙур 

яуаплылыҡ тота. Уҡытыусы – һөнәр түгел, ә булмыш. Дәресте 

тамамлап, мәктәптең ишеген ябып, уҡытыусы булыуҙан 

туҡтарға ярамай. 

Бөгөн коммуникатив компетентлыҡ булдырыу мотлаҡ. 

Тимәк, уҡыусылар башҡорт телендә аралашырға өйрәтергә 

тейеш. Үҙенең белемен дәрестә генә түгел, ә һәр тормош 

шарттарында ла ҡулланыусы булһын. Хәҙерге телдәрҙе 

өйрәнеүгә талаптар бөтөнләй яңы нигеҙҙә ҡорола. 

Уҡыусылар башҡорт яҙыусыларының һәм шағирҙарының 

бай әҙәби мираҫы менән танышыу, башҡорт телендәге ҡыҙыҡлы 

тапшырыуҙарҙы, спектаклдәрҙе тыңлау өсөн, китапханала 

булған ваҡытлы матбуғаттың йөкмәткеһе менән танышыу өсөн 

телде үҙләштерергә тейеш. Саранан тыш балалар менән тыуған 

яҡтың тарихын, шәжәрәне өйрәнәбеҙ, шәжәрә төҙөйбөҙ, тыуған 

яҡты өйрәнеү музейҙарына, китапханаларға, башҡорт эстрадаһы 

артистарының концерттарына барабыҙ, билдәле ҡурайсыларҙың 

сығыштарын, башҡорт спектаклдәрен ҡарайбыҙ, башҡорт халыҡ 

бейеүҙәрен ҡуябыҙ, ата-әсәләре алдында сығыш яһайбыҙ.  
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Дәрестәремдә, проблемалы хәл булдырып, балаларҙа 

белемгә ҡыҙыҡһыныу уятырға тырышам. Башҡорт теле һәм 

әҙәбиәте дәресендә заманса уҡытыу технологияларын ҡулланам: 

1) телде өйрәнгәндә уҡытыу-методик комплекстарын 

ҡулланам, бөтә уҡыусыларҙы ла уҡыу эшмәкәрлегенә индерергә 

тырышам; 

2) дидактик уйын уҡытыу системаһында мөһим урын биләй. 

Ошо эштәр менән бер рәттән компьютер менән эшләй 

белеү, унда булған икһеҙ-сикһеҙ мәғлүмәт араһынан, үҙенә 

кәрәкте генә һайлап алыу, уларҙы системаға килтереү, 

белемдәрҙе тулыландырыу кеүек эштәрҙе лә алам. Сөнки “бөгөн 

балаларға кисәге кеүек белем бирһәк, беҙ уларҙың иртәгәһе 

көнөн урлаясаҡбыҙ”, тигән Джон Дьюи. Федераль дәүләт белем 

стандарттарының төп маҡсаты – уҡытыу сифатын үҫтереү. 

Хәҙерге белем биреү заман талаптарына ярашлы булырға, ә XXI 

быуат уҡытыусыһы иң һуңғы мәғлүмәткә, инновацияларға эйә 

булырға тейеш. Был талаптарҙы беҙ ата-әсәйҙәр теләге һәм 

ярҙамы менән хәл итергә булдыҡ. Уларға компьютерҙың 

мөмкинселектәре, уның менән эш төрҙәрен башҡарыу өлкәндәр 

ярҙамында булырға тейеш, компьютерҙар ҡулланып дәрестәрҙе 

бик ҡыҙыҡлы, бай материаллы, балаларға аңлайышлы икәнен 

һөйләнек. Һәм беренсе класҡа уҡырға килгәндә беҙҙең балаларға 

мобиль компьютерлы класы астыҡ.  

“Мобиль компьютер класы” нимә һуң ул? Ул “тәгәрмәстә” 

булған тулы функциональ компьютер класы. Был класта һәр бер 

баланың үҙ персональ ноутбугы булыуы шарт. Тағы сейф-арба 

(ноутбуктар һаҡлана торған урын), сымһыҙ локаль селтәргә инеү 

нөктәһе була. 

Мобиль компьютер класы уҡытыусыға ниндәй 

мөмкинселектәр бирә һуң? 

 Һәр бер баланың компьютерҙа эшләгән эшен уҡытыусы 

үҙенең эш өҫтәлендә күҙәтә. 

 Уҡыусыларҙың төркөмдә һәм индивидуаль эштәре менән 

идара итә. 

 Диагностика үткәреүҙә ҙур ярҙам.  

  “Бер уҡыусы – бер компьютер” электрон уҡытыу эш 

моделе буйынса эш алып барыла. 
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 Уҡыусы традицион уҡытыуға ҡарағанда мәғлүмәтте 

күберәк һәм нығыраҡ үҙләштерә, эштәрҙең күләме яҡынса ике 

тапҡырға арта. 

 Уҡыусыларҙы үҙ аллы эшләү күнекмәләрен 

формалаштыра, тейешле мәғлүмәт табырға өйрәтә. 

 Бала яңы белемде үҙе табып үҙләштерә, ижади үҫергә 

мөмкинселектәр бирә. 

Компьютер – информацияның уҡытыу сығанағы. Бөгөн 

баланы информация менән эшләргә өйрәтеү бик мөһим. Уны 

төрлө юлдар менән алып була икәнен беҙ яҡшы беләбеҙ – 

уҡытыусынан, китаптан, өҫтәлмә матбуғаттан, киң мәғлүмәт 

сараларынан, шулай уҡ Интернет селтәренән. Уҡыусы 

Интернеттан үҙенә кәрәкле генә информацияны һайлап ала 

белһен. Бының өсөн эҙләнеү программаһы менән эшләргә 

өйрәтеү мөһим.  

Компьютер – күргәҙмә әсбаптар. Компьютерҙа күргәҙмә 

материалды күрһәтеү тураһында һүҙ йөрөткәндә, иң отошлоһо 

баланың ноутбугында, уҡытыусы әҙерләп алып килгән эштәрҙең 

күренеүе тора. Төп компьютерҙың эш өҫтәлендә ниндәй һүрәт, 

таблица, һ.б. ебәрелһә, махсус Classroom management by Prestigio 

программаһы ярҙамында, ул һәр бер баланың экранында күренә. 

Шулай итеп, уҡыусылар күргәҙмә материалды асыҡ итеп 

күрәләр, аңлашылмағанын һорайҙар.  

Шул уҡ ваҡытта уҡыусылар ҡарап ултырыусы ғына түгел. 

Улар үҙҙәренең яуаптарын, төҙөгән төрлө ижади эштәрен 

дәфтәргә теркәмәйҙәр, ноутбукта яҙалар. Уҡытыусы балаларҙың 

“яуабын” күрә. Тикшерергә теләгән баланың битен үҙенең 

компьютерында аса ала. Хаталарын төҙәтеп кире ҡайтара. 

Компьютер – тренажер. Әлеге көндә Интернет селтәрендә 

төрлө темаларға тренажерҙар бик күп. Уларҙы “бер уҡыусы – 

бер компьютер” моделе буйынса эшләгәндә ыңгай яҡтары бик 

күп. Мәҫәлән, ҡабатлау һәм бүлеү таблицаһын тикшереү өсөн 

UCHI.ORG сайтында онлайн тренажер үтергә мөмкин. 

Интерактив прграмманың “Уҡыу тиҙлеген тикшереү” тренажеры 

уҡытыусы өсөн бик уңайлы, сөнки һәр бер баланы сиратлап 

тикшерергә кәрәкмәй. Балалар тексты бер юлы уҡый, бер минут 
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эсендә бөтә кластағы уҡыусыларҙы тикшереп була. Шунда уҡ 

эстәлеген аңлағанмы юҡмы икәнен тикшере- мөмкинселеге бар. 

Компьютер – диагностика сығанағы. Мобиль компьютерлы 

класының иң мөһим мөмкинселектәренең береһе – ул 

дигностика. Уҡытыусы һәм уҡыусыларҙың бер-береһе менән, 

махсус программа ярҙамында (CLASSROOM MANAGEMENT 

BY Prestigio) аҙ ваҡыт эсендә мәғлүмәт менән алышырға 

мөмкинселек асыла. 

Уҡытыусы балаларға тест ебәрә. Уны ул үҙе әҙерләп алып 

килә ала йәки төрлө платформаларҙан әҙерҙе генә бирә. 

Уҡыусылар тәҡдим ителгән биремдәрҙе башҡара. Бының өсөн 

балаға айырым күнекмәләр кәрәкмәй. Уға клавиатуралағы дөрөҫ 

яуап булған һан йәки хәрефле төймәгә баҫырға ғына кәрәк. 

Мәҫәлән, тесты ебәргәс һорауҙарға яуап биреү башлана: яуап 

бирергә нисә секунд ҡалғанын, нисә кеше яуап биргән икәнен 

күрһәтә. 

Эште ошо рәүешле ойошторғанда белемде аҙ ваҡыт эсендә 

тикшерергә, йомғаҡ яһарға ярҙам итә. Тесттың һөҙөмтәләре 

шунда уҡ уҡытыусыла күренә: кем хатаһыҙ эшләгән, кем 

беренсе, ниндәй һорауҙарҙа хата күберәк ебәрелгән, нисә 

процент сифат, нисә өлгәш.... Тулы анализ яһала. 

Балаларҙың, үҙ ваҡыттары менән, төрлө порталдарҙа эшләү 

мөмкинселектәре лә бер нисә тапҡырға арта. Улар бер-береһе 

менән ярышып “Якласс”, “Учи.ру” порталдарында марафондар 

үтә, төрлө эштәрҙе башҡаралар. Үҙе һайлап алған предмет 

буйынса тәҡдим ителгән биремдәрҙе башҡара. Хатаһы китһә, 

программа күрһәтә, уҡыусы материалды ҡабатлап, уны төҙәтә. 

Ижади эштәр башҡарырға ла мобиль компьютер класы 

ярҙам итә. Өйгә эштәр әҙерләгәндә бала өҫтәлмә материалдар 

эҙләп, белеменең сифатын арттыра. Һөйләргә әҙерләнгәндә 

презентация төҙөй. Эҙмә-эҙлекле төҙөлгән презентацияға 

уҡыусы үҙе иллюстрациялар төшөрә. Шулай итеп, ул һөйләү, 

һүрәт төшөрөү һәләтен, фантазияһын үҫтереүгә ирешә. 

Балаларға иң мауыҡтырғыс эш, ул үҙ ҡулдары менән йәнһүрәт 

төшөрөү. Һайлап алған сюжетҡа уҡыусылар пластилиндан 

фигураларҙы һынлай. Уларҙың хәрәкәттәрен фотоға төшөрөп, 
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Stop motion программаһы ярҙамында фигураларҙы 

йәнләндерәләр.  

Ошо эшемдең һөҙөмтәһе булып уҡыусыларымдың матур 

итеп башҡортса һөйләшеүе, төрлө кимәлдәге олимпиадаларҙа 

беренсе урындар яулауы тора. Дистанцион укыуҙарға еңел 

өйрәнеүҙәре, уҡыу матералын үҙҙәре табып, эшләй белеүҙәре 

һөйөнөслө.  
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Роль народной педагогики и этноэпических традиций в 

воспитании подрастающего поколения 

 

Значение традиционных народных культур в образовании и 

воспитании подрастающих поколений огромно, воспитанный 

человек может быть сформирован только в среде, в которой чтят 

традиции и обычаи поколений, сохраняется преемственность 

между прошлым, настоящим и будущим . Воспитательный 

потенциал народной педагогики является фундаментальной 

основой формирования нравственности, духовно-личностных 

качеств человека, гражданина, патриота. Через почитание 

семейных ценностей, индивидуальных особенностей каждого 

рода сохраняется связь поколений, формируются идеи 

терпимости, вера в доброе, вечное.  

Главная ценность этнопедагогических традиций состоит в 

формировании духовно-нравственного воспитательного 
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потенциала, который обогащается через изучение народного 

фольклора, сохранение семейных традиций и обычаев, уважение 

к родным и близким, привитие таких морально-нравственных 

качеств, как гражданственность, патриотизм, доброта, 

толерантность. Этнопедагогические традиции башкирского 

народа – общечеловеческая идеология, и, как любая идеология, 

имеет свою нравственную доминанту [3, с. 6].  

Источники истории башкирской народной этнической 

педагогики имеют устный и письменный характер. К устным 

источникам относятся произведения фольклора и сам язык 

башкирского народа. Как известно, фольклор имеет разные 

жанры – кубаиры, легенды и предания, народные сказки, 

народные песни, которые являются неиссякаемыми источниками 

сведений, информации о жизни народа, его прошлом, идеалах и 

воззрениях. В содержании эпосов находим не только 

нравственный идеал личности, но и методы, средства, формы и 

педагогические условия воспитания. В пословицах и 

поговорках, с присущей им лаконичностью и экспрессией, 

заключены проницательность, глубокая мудрость, а также 

художественно-обобщенный социально-исторический опыт 

многих поколений, их мировоззрение, нравственные и 

эстетические идеалы [2, с. 85]. Однако, следует заметить, что 

произведения афористической поэзии башкир до посленего 

времени оставались малоизученными с педагогической точки 

зрения. 

Достаточно упомянуть кубаиры дидактического 

содержания, как бы специально «сотканных» из пословиц и 

поговорок. Яркие образцы метода поучения представляют 

кубаиры: «Яҡшы азамат менән кире азамат» («Хороший 

молодец и строптивый молодец»), «Әйт тиһәгеҙ әйтәйем» («Если 

хотите, то скажу»), «Бур байымай» («Вор не будет богат»), 

«Яман яҡшы була алмай» («Плохой человек не станет 

хорошим»). 

Идея солидарности, коллективизма отражается в 

пословицах «Яңғыҙҙың йәйәһе лә юғалыр, күмәктең уғы ла 

юғалмаҫ» («У одинокого и лук теряется, у тех, кто вместе – не 
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потеряется даже стрела»), «Ырыу-ырыуҙың уғы юғалмай» 

(«Вместе не пропадет и стрела»), 

Труд в воспитании личности выступает не только как 

социальная необходимость существования, но и как средство 

воспитания и как определяющий фактор человеческой 

нравственности. Поэтому вполне естественно, что тема труда в 

пословицах занимает центральное место: «Бүренең көсө – 

тешендә, кешенең – эшендә» («Сила волка – в его зубах, сила 

человека – в его делах»), «Ағас емеше менән, кеше эше менән» 

(«Дерево красно плодами, человек – делами»). Наряду с 

прославлением мастерства, трудолюбия, пословицы резко 

осуждают лень, тунеядство: «Тырышлык – ҙурлык, ялҡаулык – 

хурлыҡ» («Трудолюбие - достоинство, а лень - позор») [1, с. 35-

89]. 

Высшим проявлением положительного идеала следует 

считать патриотические чувства народа, выраженные в его 

пословицах: «Алтын-көмөш яуған ерҙән, тыуып-үҫкән ил якшы» 

(«Дорога не та земля, где дождем сыплется злато-серебро, а та, 

на которой ты вырос»). 

Ценнейшим источником этноэпических традиций и 

педагогической культуры башкирского народа, основой 

народной этнопедагогики является древнейший эпос «Урал-

батыр». Эпос «Урал-батыр» – одно из самых крупных 

произведений башкирского фольклора, он является огромным 

пластом для изучения мировоззрения и мировосприятия башкир. 

Сюжет эпоса основан на древней мифологии, почитании 

природных стихий, Урал-батыру, главному положительному 

герою, присущи черты нравственного идеала: он очищает землю 

от змей, сражается со злом, приносящим вред всему обществу 

(например, изживает обряды человеческих жертвоприношений в 

царстве Катила), его деятельность всегда направлена на 

созидание – после себя он оставляет жизнь. В эпосе затронуты 

глубокие вопросы этнопедагогики, как воспитание детей 

согласно нравственным взглядам народа, верность идеям добра, 

нравственной самореализации. Все действия Урал-батыра 

направлены на истребление смерти и поиск живого Родника. 

Даже обретение жен и любви (дочь побежденного царя Катила, 
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Гулистан и возлюбленная Хомай) не способно остановить 

батыра в главном его намерении, осознание которого всегда при 

нем: «Из дома я вышел, чтобы убить смерть, не видимую для 

глаз». Причем изначально им двигало стремление найти и 

уничтожить смерть именно в ее физическом, конечном, 

телесном понятии. Лишь с опытом и пройденными 

испытаниями, к нему нисходит просветление, осознание того, 

что есть высший смысл в вечном тандемном танце жизни со 

смертью, смерти с жизнью, что они – суть нравственной 

самореализации. Народ, сделав главным в действиях и 

поступках положительных героев и персонажей мотив 

созидания, отразил в эпосе свои этнопедагогические идеи.  

Творцы великого сказания воспели гимн добру, 

нравственности, этноэтикету. В древнем эпосе «Урал батыр» 

наряду с вечными философскими проблемами жизни и смерти, 

добра и зла, решаются вопросы воспитания подрастающего 

поколения. Требование формирования целостной личности 

также выступает в эпосе как положение, в соответствии с 

которым следовало организовать воспитание подрастающего 

поколения. Воспитание таких качеств, как патриотизм, 

ответственность, смелость, уважение к старшим, выносливость, 

доброжелательность, человечность по представлению башкир 

должно обеспечить развитие целостной личности – «камил 

кеше», которая по всем отношениям является главным 

показателем человека. Для башкирского эпического сказания 

«Урал батыр» характерна абсолютизация идей добра, 

провозглашается вечность добра.  

В современный период развития этнопедагогики жизненно 

важно изучение проблемы реализации этнопедагогических идей 

башкирского народа в главном монументальном произведении 

изустного творчества – эпосе «Урал батыр». Воспитание 

подрастающего поколения и внедрение этнопедагогической 

концепции развития личности в современную школьную 

практику должно происходить на основе произведений 

народного творчества. Эпос «Урал батыр» – это целая 

концепция нравственного воспитания, формирования 

этнокультурных знаний учащихся о жизни народа, философии 
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культуры и поисках древними смысла жизни и смерти. Именно 

поэтому так важно развитие этнопедагогической концепции 

воспитания на основе эпоса «Урал батыр» в системе 

современного образования. 

Во взаимосвязи способностей и умений понимать, 

восхищаться девственной красотой окружающей роскошной 

природы из поколения в поколение передавались житейские 

обычаи, добрые традиции и нравственные нормы человеческих 

взаимоотношений, традиции борьбы за свободу и независимость 

своей страны, за освобождение народа от многовекового гнета и 

порабощения.   

Традиции семейного воспитания в эпосе «Урал батыр» 

отражают древнюю этнопедагогическую культуру башкирского 

народа. 

К примеру, почитание старших – давний обычай башкир. 

Он обладает очень большой устойчивостью, так как за ним стоит 

могущественная сила народных традиций и сила привычки 

народа. Примером могут служить такие моменты из эпоса, когда 

при выборе дорог Шульгену по жребию выпало идти в страну, 

где горе и страдания, но он не согласился и решил пойти в 

страну, где радость и веселье:  

Я ведь старше, – он сказал.  

– Я налево пойду», – сказал,  

Сам себе выбрал дорогу он  

Как сказал, так и поступил [5, с. 99]. 

Уралу пришлось уступить, так как он младше и он почитает 

старших. 

В устном народном творчестве добрый белобородый старик 

– довольно типичный и распространенный персонаж. В эпосе он 

встречается братьям по дороге, когда они искали Смерть:  

У берега какой-то реки, 

Под древом большим  

Седобородого старца 

Встретили они, говорят [5, с. 106]. 

В эпосе Урал с раннего детства рос послушным, выполнял 

все указания отца: например, не охотился сев на льва. Далее, как 

мы видим из эпоса, если сын почтителен, то отец любвеобилен; 



257 

 

батыр смел, умён; сыновья верны ему – в этом прослеживаются 

основы семейного воспитания башкир. От Урал батыра 

рождаются такие же дети, как он сам: смелые, умные, сильные, и 

они приезжают помочь ему в борьбе против дивов: 

С мыслью: « Яик – Урала сын», 

Мечтая твоим спутником стать, 

Чтобы тебе помощником стать, 

Пришёл я издалека, тебя разыскал. 

Второго и третьего сына (Нугуша и Иделя) матери сами 

отправляют на помощь отцу: 

(Настоящим) батыром вырос ты, 

Стал уже помощником ему. 

Садись на тулпара, дитя моё, 

Стань подвижником отцу, моё дитя. 

Ты батыром от батыра родился, 

Батыром стал под стать отцу; 

Пусть отец не будет один, 

Пусть враги не сразят (его) в бою, 

Поезжай к отцу, соратником его стань [5, с. 93]. 

С почитанием старших тесно связано стремление народа 

воспитать молодое поколение на примере старших. Все, что 

делалось старшими, делалось на глазах у детей (подготовка и 

сборы в походы, проводы воинов, их возвращение, рассказы о 

ратных подвигах и так далее.). Дети на их примере учились не 

только любить, но и ненавидеть, не только уважать, но и 

презирать, не только подчиняться, но и восставать, не только 

говорить, но и бороться и умирать. 

Отношению добру и злу в эпосе «Урал батыр» уделено 

большое внимание. В своем предсмертном слове к людям Урал 

говорит:  

Пусть добро станет вашим конем, 

Не уступайте дорогу злу ...  

Бессмертный» старик в своем обращении к Уралу и людям 

проникновенно говорит о добре: 

На свете остается [лишь] то,  

Что составляет мира красоту,  

Что украшает наш сад,  
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Имя ему добро. 

Оно превыше всех дел  

И людям и тебе самому 

Станет источником вечного бытия [5, с. 201]. 

Делай добро людям, и имя твое вечно, потому что добро 

вечно живет в сердцах потомков – вот смысл слов 

«бессмертного» старика. В чем видят наши предки добро: 

служение людям – это добро. Своекорыстие (дела Шульгена) 

отрицается и осуждается нашим народом. Дела Урала 

прекрасны, потому что они живут интересами людей, борются за 

их свободу, против их угнетателей. 

Помощь, какой не послал бы сам бог, 

Ты нам оказал, батыр, 

Захватившее всю [нашу] страну 

Огненное войско злодея ты истребил [5, с. 203]. 

Так благодарят люди Урала после освобождения из-под 

власти змея. Люди, освобожденные из-под гнета Масем-хана 

Хаубаном, благодарят его следующими словами: 

Лев [нашей] страны! 

Ты освободил людей 

От злодея - хана, 

Державшего их в рабстве столько лет, 

Силой заставившего подчиниться себе [5, с. 211]. 

Самоотверженная борьба за свободу людей, за свободу 

страны, за интересы простых людей – замечательная черта 

нашего народа. Она воспета нашим народом в легендах, песнях, 

преданиях о Салавате, Карахакале, Буранбае и др. 

Любовь к Родине – добро. Родина, отчизна, отчий дом, его 

фундамент, земля, на которой он стоит, – любовь к ним, 

преданность им, готовность защитить их от посягательств 

врагов – вторая национальная черта, формируемая эпосом 

«Урал-батыр». 

На землях, что очистил я, 

Счастье найдите для людей; 

Будет битва - возглавьте [войска] 

Благоустраивайте страну для людей ... [5, с. 215]. 
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Урал всегда помнит об отчем доме, о своей ответственности 

перед ним, напротив, для Шульгена это понятие не имеет 

особого значения, в конце концов он придает это понятие 

полному забвению. 

Башкиры издревле самоотверженно защищали свою 

отчизну - горы Урал, что отражено в песне: 

Ты мне отец, ты мне и мать, Урал,  

Уйду в могилу с именем твоим.  

Мы в лютый бой готовы за тебя,  

Мы никому тебя не отдадим [5, с. 221]. 

Также самоотверженно защищали они общую Родину – 

Россию после вхождения в ее состав. Чтобы показать 

патриотизм как национальную черту, по нашему мнению, 

достаточно напомнить о героических подвигах славных сынов 

нашего народа. 

Уважение чужих обычаев, нравов, если они гуманны, – 

добро. С негуманными обычаями и порядками нужно бороться – 

этому учит эпос. На вопрос Катила: 

Почему нарушаешь обычаи мои?  

Почему не идешь и медлишь ты?  

Урал-батыр смело отвечает: 

Не знаю обычая резать людей.  

Мне видеть и слышать [о таком]  

– Сколько не странствовал я 

Нигде на земле не пришлось [5, с. 216]. 

Урал-батыр в бою уничтожает Катила и его воинство и 

отменяет бесчеловечные обычаи.  

В стране Самрау, где существуют гуманные обычаи, Урал 

батыр очень бережно относится к местным порядкам. Когда 

Шульген предлагает ему захватить власть в стране Самрау, Урал 

с возмущением отвергает и разъясняет брату: 

Здесь они никому из людей 

Никогда не причиняли зла, 

Не убивали, не проливали кровь 

Не были враждебны человеку они [5, с. 226]. 
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Уважение к представителям других народов, 

гостеприимство, уважительное отношение к чужому языку, 

обычаям, культуре, вере – характерно для нашего народа. 

Ухаживая за гостем, даже важным, башкир не снисходит до 

низкопоклонства, до заискивания, сохраняет свое достоинство, 

держится независимо. 

Чувство человеческого достоинства, равноправия и 

независимости – эта национальная черта также формировалась 

под влиянием эпоса. «Человек – пусть будет имя вам», – 

завещал, умирая, великий Урал, и башкиры жили, преумножая в 

себе человеческое. 

Основная цель воспитания средствами этнопедагогики на 

уроках регионального цикла состоит в реализации подчинения 

общим задачам школьного обучения.  

Программы таких школьных предметов, как «Башкирский 

язык и литература» и «Культура Башкортостана» имеют 

большие возможности для реализации воспитательного 

потенциала эпоса «Урал батыр» в духовно-нравственном 

воспитании учащихся в Республике Башкортостан. Среди 

указанных предметов в первую очередь следует особо выделить 

изучение башкирского языка как родного, имеющее 

колоссальные возможности для формирования нравственной 

стороны личности в воспитании посредством башкирского 

народного эпоса «Урал–батыр». Родное слово стоит на 

недосягаемой высоте: безгранична сила родного слова, родной 

речи, родного языка как безгранична любовь родной Матери; 

звуки же родной речи перекликаются со звуками родной 

матушки – Природы, поэтому родной язык напоминает нам о 

матери, о родном крае [Ахияров, 1992: 14]. 

Еще большие возможности использования башкирского 

народного эпоса «Урал-батыр» в качестве средства 

природосообразного воспитания учащихся содержит предмет 

«Башкирская литература». Это связано с тем, что содержание 

программы данного предмета включает специальный раздел, где 

подробно изучается такая тема, как «Башкирский народный эпос 

«Урал-батыр». Изучению эпоса в программе по башкирской 

литературе отведено 7 часов. Тема предполагает ознакомление с 
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теорией вопроса: понятия «народный эпос», «кубаир», «сэсэн», 

история письменного изложения эпоса «Урал-батыр»; 

непосредственное чтение отрывков текста, а также анализ 

основных событий эпоса и обсуждение главных идей: идея 

единства всего живого в самой природе, идея победы жизни над 

смертью, добра над злом и др. Так, повествование о героических 

деяниях Урал-батыра, характеризующие его как человека 

мудрого, сильного, но доброго заставляет учащихся задуматься 

об актуальных для современности проблемах добра и зла. А 

идеал совершенного человека в лице благородного героя эпоса 

Урал-батыра будет способствовать выбору правильного 

жизненного пути: в жестокой схватке с драконом-аждахой он 

добыл живую воду из родника бессмертия. Он мог бы выпить ее 

сам, чтобы обрести вечную жизнь. Но Урал-батыр разбрызгал 

воду вокруг, даровав бессмертие природе [3, с. 41].  

Ведущее место в преподавании занимают такие активные 

методы обучения, как ролевые игры и игры-драматизации. Они 

непосредственно знакомят с явлениями культуры, способствуют 

формированию ценностного отношения и творческого 

мышления, воспитанию и одновременно развивают их 

познавательную деятельность. Только включение учащихся в 

активную познавательную деятельность дает им возможность 

проникнуть в суть народного эпоса «Урал-батыр», освоить его 

на уровне общих закономерностей природы, использовать 

усвоенный материал в качестве способа дальнейшего познания 

окружающего мира. Процесс обучения с использованием 

вышеназванных методов порождает внутренние стимулы 

учения, способствует переходу знаний в убеждения, развитию 

познавательной самостоятельности в деятельности учащихся. 

Таким образом, все это вносит существенный вклад в 

воспитаниею 

Анализируя этнопедагогические ценности эпоса «Урал 

батыр», мы определили основные направления методической 

работы в школе – нравственное и патриотическое воспитание 

учащихся на интегрированных уроках литературы, культуры и 

истории народа. 
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Нравственное воспитание на уроках гуманитарного цикла 

подразумевает глубокое понимание учащимися сути изучаемых 

им явлений и ценностей народа. Этноэпические традиции 

башкирского народа богаты на философские идеи, которые 

,основываясь на деятельностном подходе и самостоятельной 

работе, используя проектные и проблемные технологии и 

руководствуясь методическим планом анализа нравственной 

проблематики произведения педагоги должны донести до 

сознания учащихся. 
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Хафизова Римма Флүр ҡыҙы, 

башҡорт теле уҡытыусыһы, 

Өфө автотранспорт колледжы, 

Өфө ҡалаһы, БР 

 

Рус телле мөхиттә башҡорт теленә өйрәтеү алымдары 

 

Һәр уҡыусы – ҡабатланмаҫ шәхес. Бала шәхесенең һәр яҡлы 

үҫеше өсөн матди, рухи шарттар тыуҙырыу, заман талаптарына 

яуап бирерлек белем һәм тәрбиә биреү – уҡытыусының изге 

бурысы. Тел – тарихи үҫешкән система, фекерләү, аралашыу, 

донъяны танып белеү сараһы, милли мәҙәниәттең айырылғыһыҙ 

өлөшө. Башҡортостан балаларын илен һөйөүсе, уға тоғро хеҙмәт 

итеүсе, халыҡтар дуҫлығын нығытып, берҙәмлектә бәхетле 
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тормош ҡороусы шәхестәр итеп тәрбиәләү уҡытыусы алдында 

күп бурыстар ҡуя. 

Халыҡ-ара мөнәсәбәттәр үҫешкән дәүерҙә Башҡортостан 

Республикаһын төрлө кимәлдәге  килешеүҙәрҙә иҡтисади һәм 

фәнни ҡаҙаныштарҙа күрһәтерлек, ихтирамға лайыҡ булырҙай, 

башҡорт телен яҡшы белгән юғары белемле һәм мәҙәниле 

шәхестәр үҫтерергә кәрәк. 

Урыҫ телендә белем алған төрлө милләт балаларын башҡорт 

теленә өйрәтеүҙең төп бурысы бына шул. Ошо бурыстан сығып 

ике ҙур маҡсат алға ҡуйыла: 1) урыҫ мәктәптәрендә уҡыған 

башҡорт балаларына туған телен өйрәтеү; 2) Башҡортостанда 

йәшәгән төрлө милләт балаларына башҡорт телен өйрәтеү. 

Белем биреуҙең уңышы – ул иң элек уҡытыуҙың эффектлы 

алымдарын ҡулланыу, йөкмәткеле эш алып барыу өсөн етерлек 

белемгә эйә булыу, профессиональ әҙерлек  кимәлен күтәреү 

һәм, иң мөһиме, балаларҙы яратыу. Уҡытыу-тәрбиә эше баланың 

шәхесен формалаштырыуҙа төп урынды ала. Төрлө милләт 

балалары өсөн башҡорт теле дәресе яратҡан фән булһын өсөн, 

дәресте ҡыҙыҡһындырырлыҡ итеп ҡорорға кәрәк 

.Уҡыусыларҙың башҡортса аңлау кимәле төрлө булғанлыҡтан, 

бер-береһенә ярҙам итерлек итеп ултыртыу, дәресте тәржемәүи 

рәүештә алып барыу, һәр баланың тырышлығына ҡарап баһалау 

дөрөҫөрәктер. 

Ҡулланылған алымдарҙың бер нисәһендә туҡталып 

китмәксемен: 

1) башҡорт телен өйрәнә генә башлағанда, ә, c, ө, ү – өн-

хәрефтәрен бутамаһындар өсөн, ҡул хәрәкәте менән ирендәрҙең 

әйтеүен берлектә яҙып күрһәтәм;  

2) ҡ-к, ғ-г өндәрен бутамаһындар өсөн, сингармонизм 

ҡәғиҙәһен аңлатып, таблица формаһында яҙып ҡуям, йыш ҡына 

ҡабатлайбыҙ; 

3) исемдәрҙең килеш менән үҙгәреүен хәрәкәттәр менән 

иҫтә ҡалдырыу бик уңайлы; 

4) һүҙ төркөмдәрен өйрәнгәндә терәк конспект менән 

аңлатам, артабан һөйләм тикшергәндә, морфологик һәм 

синтаксис анализ яһағанда уҡыусыларға ярҙамы ҙур; 
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5) әҙәби әҫәрҙе уҡығас, схема ҡулланыу ҙа бик отошло, 

ҡабатлау дәресе һорау алыуға әйләнмәй, уҡыусыларға 

уйланырға һәм яҡшы билдә алырға мөмкинселек бирә. Әҫәрҙең 

сюжет өлөштәрен  дә схема ярҙамында тикшерәбеҙ; 

6) йәшәү мәғәнәһен асырлыҡ темаларға иншалар яҙабыҙ , 

мәҫәлән , “Бәхет өсөн нимә кәрәк?”, “Бала – тормош йәме”, 

“Әсәйем күҙҙәре” , “Йәшәү мәғәнәһе нимәлә?”; 

7) беренсе курс уҡыусылары “Боҙоҡ телефон” уйынын 

уйнарға яраталар, үҙҙәре лә һиҙмәҫтән  уйынға бирелеп китәләр, 

был күнекмә телмәр үҫтереүгә ҙур булышлыҡ итә . 

Беҙҙең колледжда урыҫ телле, шулай уҡ Рәсәйҙең башҡа 

төбәктәренән килгән балалар етерлек. Уҡыусылар үҙҙәренең 

һәләтенә ярашлы йүнәлеш һайлап, төрлө бүлектәрҙә уҡыйҙар. 

Шуға күрә башҡорт теле дәрестәрен төрлө алымдар ҡулланып 

уҡытыу маҡсатҡа ярашлы. 

Мәҫәлән, төҙөлөш бүлегендә В.В. Давыдов – Д.Б. Эльконин 

системаһын ҡулланып, материалды тәрән теоретик кимәлдә 

өйрәнеп, уҡыусыларҙың логик фекерләүен үҫтереп, һәр ваҡытта 

ни өсөн? тигән һорауға урын ҡалдырып, яуапты үҙҙәренә табып 

ҡағиҙәне сығарырлыҡ итеп ойошторорға кәрәк. Мотлаҡ рәүештә 

төҙөлөш һөнәрен уратып алған лексиканы өйрәнеү кәрәк. 

Балалар тәүҙә урыҫса һүҙҙәр яҙалар, йәнәш һүрәттәр ҡуябыҙ, 

шунан һүҙҙең тәржемәһе табыла. Шул һүҙҙәрҙе ижектәргә 

бүләбеҙ, алфавитты ҡабатлап китәбеҙ. Шул һүҙҙәр менән 

һүҙбәйләнештәр, һөйләмдәр төҙөйбөҙ. Һәр дәрестә һүҙлек эше 

башҡарылырға тейеш. Автомобилистар һәм логиссылар 

бүлегендә күберәк Занков системаһына таянып, әҙәби әҫәрҙе 

Никитин өйрәткәнсә, эсенә инеп өйрәнеп, кешелек сифаттарын 

билдәләп, тормошҡа таянырға өйрәнеү тора.  

Тәнҡитле фекерләү алымын әҙәби әҫәрҙең идеяһын 

билдәләүҙә ҡулланыу отошло, уҡыусылар үҙҙәре әҫәрҙең 

идеяһын табалар. А.С. Границкаяның адаптив системаһы төрлө 

милләт балаларын башҡорт теленә өйрәтеүҙә бигерәк тә уңайлы. 

Уҡыусылар бер-береһенә ярҙам итәләр, берҙәмлектә, 

теләктәшлектә йәшәргә өйрәнәләр, ярҙамсыл һәм ышаныслы 

булып үҫәләр. 
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Штейнберг технологияһын һүҙ төркөмдәрен, сифат 

темаһын, яҙыусыларҙың тормошон, өйрәнгәндә, ҡабатлау һәм 

йомғаҡлау дәрестәрендә ҡулланыу отошло. 

Уҡыусыларҙың танып белеү эшмәкәрлеген әүҙемләштереү, 

ҡыҙыҡһыныуҙарын, иғтибарын арттырыу, башҡорт теле дәресе 

һәр ваҡыт ҡыҙыҡлы һәм файҙалы үтһен өсөн эш төрҙәрен 

төрләндерәм, ижади эштәргә йәлеп итәм. 

Уҡыусыларҙың һөйләү телмәрен үҫтереү фекерләү үҫешенә 

бәйле була. Шуға күрә башта ситуация тыуҙырып, проблемалы 

һорау ҡуйып, күргәҙмәлелек, ижади эш, көтөлмәгән хәл 

ҡулланып логик фекер йөрөтөргә шарт тыуҙырыла. Артабан 

уҡыусы дәрестән ниндәйҙер яңылыҡ табып, үҙе һығымта яһай. 

Эште шулай ойоштороу уҡыусыға үҙ-үҙенә ышаныс өҫтәй, үҙ 

баһаһын күтәрә, фәнгә ҡыҙыҡһыныуын арттыра. 

Һәр уҡытыусы үҙе ижад кешеһе, шул уҡ ваҡытта белемде 

камиллаштырып, яңылыҡтар менән ҡыҙыҡһынып, алдынғы 

тәжрибәләрҙән өлгө алып, яңынан-яңы алымдар, эш төрҙәре, 

ҡыҙыҡлы ысулдар ҡулланып, дәресте файҙалы итеп үткәреү 

ыңғай һөҙөмтәләр бирә. Дәрестә һәр ваҡыт психологик комфорт, 

йылы мөнәсәбәттәр, толерантлыҡ, дуҫлыҡ тойғолары булырға 

тейеш. Дөйөм алғанда, дәрестәрҙе ойоштороуҙы мин шундай 

бүлектәрҙән күрәм: 

1. Психологик инеш. 

2. Үҙ аллы эшмәкәрлек, ситуация тыуҙырыу, яңы темаға 

күсеү. 

3. Күҙәтеүҙәр, күнегеүҙәр, уҡыу мәсьәләһен сисеү. 

4. Үҙ ҡарашын яҡлау. 

5. Ҡағиҙә, билдәләмә, һөҙөмтә сығарыу. 

6. Практик эштәр. 

7. Дәрескә рефлексив анализ. 

8. Йомғаҡлау, һығымта яһау. 

9. Уҡыусының эшмәкәрлеген баһалау. 

10. Өйгә эш биреү. 

Башҡорт теле, әҙәбиәт дәрестәрендә матурлыҡты күрә, тоя 

белергә өйрәтеү, ыңғай характер сифаттары тәрбиәләү, 

илһөйәрлек һәм эшһөйәрлек һыҙаттарын тәрбиәләү төп урында 

торорға тейеш. 
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Хөснуллина Роза Дияс ҡыҙы, 

башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы 

116-сы дөйөм белем биреү мәктәбе,  

Өфө ҡалаһы, БР 

 

Талха Ғиниәтуллиндың прозаһында һуғыш архетибы 

 

Әҙәбиәттә һәм сәнғәттә архетиптар проблемаһы хәҙерге 

гуманитар фәндәрҙә иң актуаль проблемаларҙан һанала. 

«Архетип» һүҙе ике грек һүҙенән: «архи» - «баш» һәм «тип» – 

«өлгө» тигәнде аңлата, йәғни уның мәғәнәһен «тәү образ», 

«праформа», «башланғыс» тип аңлатырға була. Архетиптарҙы 

ике төргә бүлеп ҡарарға мөмкин: универсаль һәм милли. 

Универсаль архетиптар молекуланың йәҙрәһе тип ҡабул ителһә, 

милли-мәҙәни архетиптар – «хәрәкәтсән элемент – атомдар». 

Улар гел динамикала, үҫештә бирелә. Бына ошо үҫеш-үҙгәреште 

күҙәтеү әҙәбиәтселәрҙең бурысы булып тора. Бер үк образ һәр 

халыҡта төрлөсә булыуы мөмкин. Милли образ – архетиптар 

тураһында һүҙ йөрөткәндә, беҙ аныҡ милли мәҙәниәттең 

менталь-психологик үҙенсәлеген күҙ уңында тотабыҙ. Ә милли 

мәҙәниәттәр менталь-философик яҡтан төрлө була [6].  

Башҡорт әҙәбиәтендә күп милли һәм универсаль архетиптар 

барлығы асыҡланды [1]. Әлеге мәҡәләнең маҡсаты Талха 

Ғиниәтуллин прозаһында һуғыш архетибын анализлау.   

Талха Ғиниәтуллиндың повесть һәм хикәйәләренең 

барыһында ла тиерлек һуғыш темаһы үҙәктә тора. Фронтовик-

яҙыусы һуғыш һалған һағыштың, һуғыш тыуҙырған бәлә-

ҡазаларҙың, яу яраларының, биниһая юғалтыуҙарҙың, тиҫтә 
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йылдар үткәс тә, кешеләрҙе тән һәм йән ғазаптарына дусар 

итеүен һыҙыҡ өҫтөнә ала. 

Яугир яҙыусының «Бына һуғыш бөтөр ҙә...» повесында 

Бөйөк Ватан һуғышының 1945 йылы һүрәтләнә. Әҫәрҙә барлыҡ 

һалдаттарҙы ла бер уртаҡ тойғо берләштерә, дәртләндерә, 

киләсәккә өмөт менән ҡарарға ындай: «Бына һуғыш бөтөр ҙә...» 

Ысынлап та, бөтәһе лә һуғыштан арыған, тыныс тормошта 

йәшәүгә, эшләүгә сарсаған. Һәр бер яугир. һуғыш тамамланғас 

нисегерәк йәшәйәсәге хаҡында пландар ҡора, хыялдарға 

бирелеп китә. Ошо яҡты хыялдарына ирешер өсөн улар һаман да 

алға бара ла бара, ә үлемесле һөжүмгә барыусылар һаман да яу 

ҡырында ятып ҡала тора. Һуғыш бөтөр алдынан ғына ғүмерҙәр 

өҙөлөүе ни тиклем үкенесле булмаһын, һалдаттар алға ынтыла. 

Повесть ошондай юлдар менән башланып китә: «Һуғыш 

көнбайышҡа тәгәрәне. Көнбайыштағы сик буйынан Волга 

ярҙарынаса ғәйәт ҙур территорияны ҡанға батырып, үҙе артынан 

көлгә әйләндерелгән ауылдар, харабаға әйләндерелгән емерек 

ҡалалар, баҫыу-яландарҙа һәм юл буйҙарында ватыҡ металл 

өйөмдәре, күмелмәгән-ерләнмәгән кеше һөйәктәре, һалдат 

ҡәберҙәре ҡалдырып, һуғыш артҡа, үҙе килгән яҡҡа, тәгәрәне». 

Был тәүге юлдар ҡанлы һуғыштың илгә, кеше яҙмышына күпме 

ҡайғы, нәфрәт, юғалтыулар килтергәнен һүрәтләй. Эйе, һуғыш 

ҡан түгеүһеҙ, бер ни ғәйепһеҙ кешеләр ҡырылмайынса, ил 

емерелмәйенсә, тарҡалмайынса ғына бөтә торған әйбер түгел. 

Уның аҙағы бик тетрәндергес һәм ҡурҡыныс. Бына ошо 

картинаны автор уҡыусының күҙе алдына килтерергә тырышҡан 

да инде.  

 «Бына һуғыш бөтөр ҙә...» повесында автор геройы Тәлғәт 

алдына Граждандар һуғышы барған бер тәрән йөкмәткеле 

картина килтерә. Бына нисек һүрәтләй ул уны: «Бер картина 

алдында оҙаҡ баҫып торҙом. Картинала һуғыш һүрәтләнгән ине. 

Әлегеһе түгел, тәүгеһе, минең олатай ҡатнашҡан Беренсе рус-

герман һуғышы. Ялбыр йөнлө папахалар, ал лампаслы салбарҙар 

кейгән һаҡал-мыйыҡла казактар, баш осонда яланғас 

ҡылыстарын уйнатып, һыбай килеш немец окоптарына ҡарай 

саба. Ә һоро-йәшел шинель, осло мөгөҙлө каскалы немецтар 

станковый пулеметтарын казактарға ут асҡан. Алдағы ат артҡы 
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аяҡтарына баҫып үрәпсеген, уның артынан сабыуға һаҡаллы 

казак пуля тейеп һөрлөккән атының башы аша ооп төшөп бара, 

йәнә бер ат өркөпмө, ҡурҡыпмы ситкә һикергән дә үлгән 

казактың өҙәңгенән ысҡынмаған аяғынан һөйрәп бара, артта, 

картинала фон рәүешендә генә, саң-тауҙан араһында, ҡото 

алынған бер казак ҡурҡыуҙан атын артҡа бора. Немецтар окопта 

миңә арттары менән тора, мин уларҙың елкәләрен, ҡырылған 

баштарын һәм ҡолаҡтарын ғына күрәм. Рустың ярһыу 

ғәййәрлеге менән германдың тимер һалҡын ҡанлылығы 

бәрелешә. Германдар еңә» [3, 61-се б.]. Тәлғәт был картинаның 

оҡшамауын йәшермәй. Ниндәйҙер сәйер уңайһыҙлыҡ, борсоулы 

тойғолар кисерә ул. Герой бар булмышы менән пулемет утынан 

һәләк булған казактар янында. Уларҙың хәрәкәтен немец окопы 

аша, дошман артынан, немецтар күҙе менән күрә. Картиналағы 

һуғыш, ҡурҡыныс төштәге кеүек, бына шулай баш түбән 

әйләндерелгән. 

Талха Ғиниәтуллин был повесында һуғышты ҡараңғы 

төҫтәр менән ассоциациялай. Автор бик оҫта итеп һуғыш 

барышын тәбиғәт күренештәре менән күрһәтә алған. Мәҫәлән, 

повестан бер-ике өҙөк: «Һуғышҡа яҡыныраҡ килгән һайын һауа 

ла икенсерәк һымаҡ, шулай уҡ яландар бүтән, юлдар, 

ҡыуаҡлыҡтар башҡа төҫтә, әйтерһең бөтәһе лә һалҡын һәм 

ҡурҡыныс төҫ менән яҡтыртылған» [3, 31-се б]. «Күктәге зәңгәр 

асыҡлыҡты йәнә болоттар ҡапланы, йәнә ҡар яуа башланы. 

Пулеметтар тыҡылдауы, пушҡалар гөрһөлдәүе яҡынайғандан-

яҡыная, снарядтар хәҙер беҙҙең алда ғына ярыла» [3, 27-се б.]. 

«Һәм бына беҙ йәнә һуғыш киңлегенә инәбеҙ, оборонаға ятырға 

өлгөргән дошман менән бәрелешеү киңлегенә» [3, 31-се б]. 

Автор был повесында һуғышҡа ҡарата сыҡҡан нәфрәтен асыҡ 

итеп кенә күрһәтмәй, уны бер ниндәй артыҡ төҫтәргә буямай, ул 

һуғыш нисек бар шулай тасуирлай. Айырым һуғышҡа ғына 

ҡағылышлы эпитеттарын табып булмай тип әйтергә була. Быны 

түбәндәге повестарҙың өҙөгө иҫбатлай ала: «Фашист 

хәшәрәтенең муйынын һындырҙыҡ!» [3, 63-сө б.]. «Урамда 

ҡапыл атыша башланылар. Автоматтарҙан, карабиндарҙан. Нимә 

уйларға ла белмәй мин аҫҡа йүгерҙем, ишектән сыҡтым һәм 

егеттәрҙең «ура!» ҡысҡырғанын, пилотҡалар сөйөп, һауаға 
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атҡандарын күрҙем. Төшөндөм: һуғыш бөткән. Ысынлап та 

егеттәр янына килһәм, әле генә полк штабынан һуғыш 

тамамлауы тураһында хәбәр иттеләр, тип торалар» [3, 62-се б.].  

Әҫәрҙә һуғыш эпизодтары күп түгел, бер нисә яу ғына 

ентекле һүрәтләнә. Һуғыш бөтөр алдынан ғына булғаняу 

айырыусы драматизм, трагизм менән тулы психологик 

көсөргәнешле картина рәүешендә һүрәтләнә. Был картина – 

кульминация. Тере ҡалыу мөмкин булмаҫтай бурыс йөкмәтелә 

Ғәйнуллинға. Ул фашистар туҡтауһыҙ ут һиптергән тәҙрәгә 

граната ырғытырға тейеш була. Тәлғәтте ҡурҡыу тойғоһо солғап 

ала: «Үлермен инде. Мин бит етем, үлһәм, иларлыҡ кешем юҡ, ә 

башҡаларҙың яҡындары бар, уларға тере ҡалырға кәрәк», тип 

уйлай Тәлғәт [2, 15-се б.].  

Яҙыусының һуғыш, ҡурҡыныс алыш, дәһшәтле һөжүм 

ваҡиғаларына арналған һәр әҫәрендә шундый тетрәндергес 

эпизодтар, аяуһыҙ, бар тормошсан реаллегендә уның 

эҙемтәләрен күрһәтеүҙе осратырға була. «Ҡайтыу» повесында 

ла, Измайловтың үлемен һүрәтләгән һымаҡ уҡ, бөтә реалистик 

тулылығында йәш һалдат Васиндың үлеме тасуирлана. Васин 

һуғышҡа беренсе тапҡыр инә. Уның аҡһыл-һары ҡашы, 

малайҙарса һипкелле йөҙөндә аптырашлы йылмайыу 

ғәләмәттәре йыш сағыла. Ул котелогынан алып сохари 

кимергәнда шартлау яңғырай. Был портрет характеристикаһы 

яҙыусыға егеттең әле балалыҡтан да сығып бөтмәүен, ә үлемдең 

шул тиклем дә аяуһыҙ, мәғәнәһеҙ булыуын киҫкен контраст итеп 

биреү өсөн кәрәк: «Васин бик яйһыҙ ятҡан һымаҡ ҡырын ауған, 

башы менән окоп стенаһына терәлгән, һул ҡулында сохари 

киҫәге, ә уң ҡулы менән ҡалтырына-ҡалтырына ботон тота, мина 

ярсыҡтары тейеп, уның аяғын өҙгән, салбары теткеләнеп бөткән 

һәм быҫҡып яна башлаған. Бер тамсы ҡан әҫәре күренмәй, 

майлаған һымаҡ ялтырап торған аҡһыл ботонан тап-таҙа алһыу 

һөйәк башы тырпайып килеп сыҡҡанАуыҙы йән әсеһе менән 

ҡысҡыра, ғазапланған кеүек асыҡ ҡалған, күҙҙәре шарҙай булып 

ҡатҡан, ә йөҙө шул тиклем ағарған – һипкелдәре ҡап-ҡара 

тиерлек, бөртөк-бөртөк булып беленеп тора» [2, 18-се б.]. Шулай 

итеп, әле йәшәп тә, һуғышып та өлгөрмәгән йәп-йәш һалдат 

беренсе алышта уҡ, мина ярсығы тейеп, ҡот осҡос ғазапланып 
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йән бирә. Тағы ла бер тапҡыр ҡот осҡос ҡурҡыныс һуғыштың 

күпме йәш, әле генә аяҡ баҫып килгән сабыйҙарҙың, егеттәрҙең 

гөмөрөн өҙгән тип әйтергә була.  

Йәшлектәре, киләсәккә яҡты хыялдары һағыш ялҡынында 

көйрәп янған, аяуһыҙ һынауҙар аша үткән, әммә тормошто 

сикһеҙ яратҡан, йөрәктәрендә еңеүгә оло өмөт йөрөткән, рух 

ныҡлығы, әхлаҡ сафлығы менән һоҡландырған, үлем-ҡыйралыш 

эсендә лә мәрхәмәтле тойғоларға һәләтле геройҙар һәр береһе 

ябай ҙа, бөйөк тә асылында хәтерҙәргә онотолмаҫлыҡ булып 

уйыла.  

«Туннель» повесында ла быуыны нығыныр-нығынмаҫ көйө 

һуғыш тирмәненә эләккән, һуңынан, тыныс тормошта үҙ урынын 

таба алмайынса ҡаңғырған һалдат яҙмышы тураһында хикәйәләй 

[2, 25-се б.]. 

Павел Клешнин яу утында янған, физик һәм рухи имгәнгән 

меңәрләгән һалдаттарҙың дөйөмләштерелгән образы итеп ҡабул 

ителә. Һуғыш – Павелдың яҙмышында ҡырҡа боролоштар 

яһаған ваҡиға ла, уны сыныҡтырған, ваҡ мәшәҡәттәрҙән 

өҫтөнөрәк булырға өйрәткән тормош мәктәбе лә. Ул һуғышта 

тәү тапҡыр ғашиҡ була, ышаныслы дуҫтар таба, шул уҡ ваҡытта 

һөйгәнен мәңгелеккә юғалтыуҙың ауыр ғазабын да кисерә, бик 

күп полкташ дуҫтары туғандар ҡәберлегендә ятып ҡала. Павел 

барлыҡ немецтарҙы күрә алмау дәрәжәһенә етә. Шулай итеп, 

Бөйөк Ватан һуғышы тәүге мөхәбәтен, дуҫтарын юғалтҡан, күп 

тапҡырҙар үлем менән күҙмә-күҙ осрашҡан Павелда немец 

халҡына ҡарата нәфрәт уята. Бынан сығып, һуғыш милләттәр 

араһында нәфрәт, ыҙғыш-талаш, төҙәлмәҫ яралар барлыҡҡа 

килтерә. Павел кеүек геройҙар беҙҙең башҡорт әҙәбиәтендә 

осрай, автор ваҡыт үтеү менән Павелдың ҡараңғы «туннелдән» 

сығыуын, насар милләттәр юҡлығына, ә бары тик ҡара уйлы 

милләт вакилдәре булыуын аңларға ярҙам итер тип ышана. 

Талха Ғиниәтуллиндың «Ҡайтыу» исемле повесында ла 

дәһшәтле һуғыш картиналары тәрән психологик планда 

һүрәтләнә [4]. Ваҡиғалар үҙәгендә ике тапҡыр яраланған, 

үлемдән ҡурҡыу тигән йәмһеҙ тойғоно бер тапҡыр ҙа 

кисермәгән, сабыр була белергә күнеккән пулеметсы Ғайса ағай 

тора. Һуғышҡа, үлемгә, фашистарға ла нисектер тыныс һәм 
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ғәҙәти ҡарай был ҡаһарман, баҫалҡы холоҡло башҡорт егете. 

Немец танкылары менән совет танкылары араһында ҡайнашҡан 

фашист һалдаттарына ул аяуһыҙ ут яуҙыра. Окоп өҫтөн ҡара 

туҙан һәм дары төтөнө ҡаплай. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, һуғышта 

һатлыҡ йәндәр ҙә, ҡурҡаҡтар ҙа була, әммә был повестың геройы 

ундайҙарҙан түгел. Ул ысын башҡорт егетенә генә хас 

сифаттарға эйә: батыр, тыныс холоҡло, түҙемле, үлемдән 

ҡурҡмай, ҡыйыу. Нәҡ Ғайса ағай кеүек образдарҙы архетип 

образ тип әйтергә була. Был образ электән-элек ир-егеттәр 

араһында илһамландырыусы булып, ә ҡатын-ҡыҙҙар араһында 

ғорурлыҡ, ихтирам иткән образ булып тора.   

Совет яугирҙарының еңелеү аҙымдарын, ҡурҡыу белмәҫ, 

ҡоростай ныҡлы йөрәкле булыуҙарын ҡабарынҡы итеп 

хикәйәләүҙе маҡсат итеп ҡуймай яҙыусы. Ул күберәк һуғышты 

ябай һалдат күреүе, күңеле аша үткәреүендә, уның кисереш-

тойғолары яҡтыһында һүрәтләй, һалдат күңеленә иғтибар итә. 

Шуныһы менән ота ла, сөнки күпкә тормошсаныраҡ, тәбиғи 

булмышында, тәрән асылған герой образы уҡыусы өсөн яҡын, 

уҡыусы ҡыҙыҡһыныуын уята алырлыҡ булып кәүҙәләнә. 

Талха Ғиниәтуллин әҫәрҙәрендә геройҙар бер нисек тә 

кешене кеше үлтереүенә күнегә алмайҙар, һәр ваҡыт һуғыштың 

кешелек тәбиғәтенә ят күренеш, афәт, ҡаза килтереүсе икәнлеген 

күңелдәре, булмыштары менән тойоп, кире ҡағып йәшәйҙәр, 

хәрәкәт итәләр. Йыш ҡына күңел ғазаптары кисерәләр. Әсир 

дошман һалдаттарына ҡарата ла уларҙы бөтмәҫ-төкәнмәҫ нәфрәт 

юҡ. Шул уҡ «Бына һуғыш бөтәр ҙә...» повесында Евстигнеевтың 

йәш кенә ҡоралһыҙ әсир немецты атып йығыуын күргән 

һалдаттарҙың – һәр саҡ алғы һыҙыҡта ҡан ҡойош эсендә 

ҡайнаған яугирҙарҙың ҡурҡыныс алыш тынғас, был сержанттан 

ерәнеүҙәре һүрәтләнә [5]. 

Ғөмүмән, байтаҡ хикәйә һәм повестарҙың төп геройы 

булған Толя Ғиниәтуллин образында автор авторҙың үҙен, уның 

ҡараштарын, күңел донъяһын тойомларға була. Һуғыш һалған 

һағыш, ҡара ҡағыҙҙарҙың бәғерҙәре өтөп алыуы, яу яралары 

һалҡындары, бәлә-ҡаза, афәт тыуҙырған драматизм, трагизм 

тулы тетрәндергес хис-кисерештәр донъяһы, әрнеүле уй-
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фекерҙәр теҙмәһе – былар барыһы ла һуғышҡа ҡаршы көслө 

нәфрәт уята.  
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Роль родного языка, народной педагогики и этнических 

традиций в воспитании подрастающего поколения 

 

Язык отражает многовековой опыт духовной жизни народа. 

Язык – это важнейший народный наставник. Язык – это средство 

познания себя. Стоит помнить, что творцом языка является 

народ. Язык народа – это не просто средство общения. Конечно, 

эту функцию он выполняет прежде всего.  

К.Д. Ушинский высоко оценивал роль родного языка в 

духовном и нравственном развитии человека. Пользуясь языком 

как средством общения, ребенок впитывает в себя культуру 

поколений, познает окружающий мир и самого себя, усваивает 

нормы социального взаимодействия. Владение культурой речи, 

умение выражать содержательно и логично свои мысли 

являются необходимыми условиями формирования 

интеллектуально и духовно развитой личности. Именно поэтому 

в теории Ушинского родной язык выступает как один из 

основных факторов воспитания и развития ученика как 

личности. Он указывал на неизмеримое значение родного языка 

в формировании подрастающих поколений, которые вместе с 

языком усваивают продукты духовного развития, пройденного 

народом в его «тысячелетнем историческом движении». 

«Отнимите у народа все – и он все может вернуть, но отнимите 

язык, и он никогда более уже не создаст его» Первый опыт 

общения ребенок получает уже в младенческом возрасте, 

поэтому все те, кто окружает ребенка с рождения, являются его 

первыми учителями в освоении родного языка. 

 Роль родного языка, народной педагогики и этнических 

традиций в воспитании подрастающего поколения - это процесс 

социального взаимодействия и общественно-народного 

воздействия, в ходе которого воспитывается, развивается 

личность, усваивающая социальные нормы, ценности, опыт, 
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собирает и систематизирует народные знания о воспитании и 

обучении детей, всю народную мудрость, отраженную в 

религиозных учениях, сказках, сказаниях, былинах, притчах, 

песнях, загадках, пословицах, играх, игрушках, в жизни, быте, 

традициях. Педагог, обеспечивая национальное воспитание, 

формирует национальное самосознание ребёнка путём обучения 

родному языку, путем ознакомления с обычаями, традициями, 

ценностными ориентациями народа. Особо следует подчеркнуть, 

что задачи национального образования могут решаться только 

при наличии соответствующим образом подготовленного 

педагогического персонала. Подрастающий человек 

воспитывается только личностью учителя, и никакие учебники 

не могут его заменить, это и есть основополагающий принцип 

народной педагогики. 

Основная цель обучения родному языку состоит в 

формировании у учащихся речевых умений в различных видах 

речевой деятельности. Речевые навыки и умения достигаются 

путем определенной системы упражнений. Чем раньше начинать 

грамотное и осознанное обучение родному языку, тем свободнее 

ученик будет им пользоваться в дальнейшем. При этом следует 

принимать во внимание своеобразные и неповторимые 

особенности речи каждого ребенка, проявляющиеся в способе 

выражения мыслей, умении использовать имеющиеся у него в 

запасе речевые средства, а также в особенностях оформления 

высказывания (мимика, интонация, жесты). 

 С помощью языка мы не только общаемся, передаем свои 

мысли, но и выражаем образовательный, духовный и 

культурный уровень. Сегодня уже не осталось сомневающихся 

по поводу необходимости изучать родной язык, как язык матери. 

Национальный (родной) язык – это ценность народа, 

которая формировалась веками, одна из форм духовного 

наследия. 

Национальное воспитание немыслимо без изучения истории 

своего народа, невозможно развить чувство патриотизма у 

подрастающего поколения без знания прошлого. Воспитание 

должно базироваться на общечеловеческих ценностях принятых 

в обществе на протяжении многовековой истории, примерами 
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должны служить выдающиеся исторические личности, внесшие 

весомый вклад в развитие республики, сохранении мира, 

развитии культуры и искусства 

 Для активизации познавательной деятельности обучаемых 

по проблемам народной педагогики и этнических традиций 

можно использовать следующие формы работы: беседы, 

диспуты по педагогическим воззрениям разных народов, идеале 

совершенного человека, методам и приемам воспитания; 

творческие вечера с выступлениями представителей 

национальной интеллигенции (композиторов, художников, 

писателей); проведение КВН по материалам фольклора; 

подготовка рефератов о традициях воспитания детей, нормах 

поведения разных народов (по итогам самостоятельной 

поисковой деятельности). 

Современный подход к обучению родного языка состоит в 

том, что в идеале мы учим не столько общению, сколько 

воспитываем личность, гармоничную, и, как того требует жизнь, 

социально-адаптированную. Воспитание личности требует, 

чтобы мы говорили с детьми на родном языке так, и на такие 

темы, когда они не могут оставаться равнодушными к 

происходящему на уроке. Этого можно добиться более успешно 

с привлечением таких дидактических материалов, как хорошие 

тесты, произведения живописи, музыки. Они помогают ребятам 

выражать свое мнение по теме разговора, формировать свои 

мысли, сформированная мысль - это и есть настоящая речь. 

Задача педагога в том, чтобы ученики вступали в 

сознательное духовное обладание сокровищами родного слова. 

Учитель, раскрывая детям богатство родного слова, тем самым 

раскрывает им богатство их собственной души. Изучение 

родного языка - это верный путь к самопознанию человека. Если 

язык, на котором начинает говорить ребенок, противоречит его 

врожденному национальному характеру, то он никогда не 

окажет такого сильного влияния на его духовное развитие, какое 

оказал бы родной ему язык. 

 С раннего детства мы слушали сказки, рассказы, предания 

наших бабушек и дедушек, в которых ярко воссоздается красота 

родных гор и рек, озер и лесов. 
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Бабушки исполняли нам песни, рассказывали сказки, учили 

нас жизни своими пословицами, поговорками, объяснили 

приметы, которые несут не только познавательный, но и 

эстетический потенциал. Но ситуация сегодня изменилась. 

Современные условия почти полностью вытеснили из жизни 

детей школу бабушек и дедушек, которая играла огромную роль 

в воспитании, любви к родному языку, истории, традициям. И 

сегодня, уже ни у кого не вызывает сомнения та огромная роль, 

которую играет урок родного языка в развитии личности 

ученика. 

По определению Сухомлинского, школа становится очагом 

культуры лишь тогда, когда в ней царят четыре культа: культ 

Родины, культ матери, культ книги, культ родного слова.  

Когда дети приходят в школу, то они уже обладают 

«громадным сокровищем, даже превышающим детские 

потребности» . У шестилетнего ребенка гораздо больше слов и 

оборотов для выражения чувств и мыслей, чем самих этих 

чувств и мыслей. «Он во многом только по врожденной 

человеку переимчивости перенимает язык взрослых, но сам еще 

не вырос до этого языка. Из этого вытекает важная для семьи и 

школы обязанность: исправлять и пополнять словарный запас 

детей в соответствии с правилами родного языка, вводя их не 

только в сознание ребенка, но и в число его привычек, 

«выполняемых с той легкостью и быстротой, которых требует 

речь словесная и даже письменная». Необходимо заботиться о 

том, чтобы ученик сознательно усваивал все возможности 

родного языка. 

 Речь является важным показателем мышления, как человек 

говорит, так он и мыслит. Поэтому, развивая речь воспитанника, 

семья и школа развивают, прежде всего, мыслительные 

способности, умение грамотно и логично выражать свои мысли, 

что соответственно влияет на культуру поведения ребенка в 

обществе. Невозможно развивать язык отдельно от мысли, но и 

развивать его перед мыслью – вредно. Это приводит к одной из 

самых дурных человеческих привычек – «болтать чисто, гладко, 

изящно всякий вздор и связывать ловкими фразами пустые, не 

вытекающие одна из другой мысли» 
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Педагоги не должны допускать речевые ошибки учеников, 

запускать дефекты звукопроизношения, следует своевременно 

исправлять недостатки в развитии речи, пока они не стали 

привычной формой общения для них. 

Особое внимание следует обращать на становление и 

развитие всех сторон речи – фонематической, лексической, 

грамматической. В этом отношении перед семьей и школой 

стоит важная задача – контролировать выработку, закрепление, 

соблюдение правил и законов грамотной речи ученика на 

родном языке, т. е. точность, полноту, логичность выражений. 

Работая преподавателем башкирского языка и литературы 

на протяжении многих лет, всегда ставлю перед собой цель: 

привить учащимся уважение и любовь не только к своему языку, 

но языкам других народов. Ведь знание языка является 

необходимостью в наши дни 

На уроках учащиеся с интересом изучают близкий им 

местный материал, национально-культурного содержания. 

Использование материала, отражающего историю, традиции и 

культуру этноса, приобщает учащихся к интеллектуальным 

ценностям своего народа, сохраняет и передает историческую 

память от поколения к поколению. На своих уроках использую 

национально-региональный компонент. Практически все устные 

темы даются в сравнении с темами о Башкортостане : 

географическое положение республики, об окружающей среде 

республики, о дикой природе. Важно, чтобы дети увидели 

красоту и богатство нашей степи. 

Под руководством учителей башкирского языка в школе 

проводятся такие массовые мероприятия как Шежере байрамы 

(Праздник родословной), на которых исполняются народные 

песни, танцы, проводятся конкурсы на знание национальных 

традиций и обычаев.  

Башкирские загадки, пословицы, поговорки, сказания, 

легенды, благопожелания – все эти формы устного народного 

творчества, использованные в учебной и воспитательной работе, 

служат средством активизации родного языка.  
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Следовательно, дети должны понять, что знание своего 

родного языка – это один из важнейших аспектов культуры 

человека  

Республика Башкортостан стал родным домом для 

представителей более 130 национальностей. На уроках родного 

языка мы стараемся передать детям духовно-нравственное 

богатство предков, чтобы не прервалась «времён связующая 

нить». Для нас самым надёжным стержнем учебно-

воспитательного процесса является идея воспитания учащихся 

на традициях и обычаях национальной культуры, на истории 

земли родной, судьбах наших земляков, прошлом и будущем 

нашей Родины. 

Но главное в воспитании граждан – это знание истории 

своей Родины, места, где ты родился, истории своего народа. Без 

знания исторических корней – откуда ты, кто ты – нет общей 

культуры, располагающей к изучению родного языка. Каковы 

предания, легенды, ритуалы народа? Знает ли наша молодежь 

истоки своего народа? 

«Многонациональной российской школе предстоит 

проявить свою значимость в деле сохранения и развития 

русского и родного языков, формирования российского 

самосознания и само идентичности» (Из Концепции 

модернизации российского образования на период до 2010 года). 

Таким образом, серьезное отношение к родному языку, 

большое внимание к народной культуре в системе школьного 

образования приведет нашу педагогику к более значительным 

успехам в деле эстетического и художественного воспитания 

детей, приобщению их к традиционному народному искусству; 

поможет привить каждому ребенку любовь к творчеству, к 

прошлому своего народа. 
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Шахмөхәмәтова Рәзилә Иҙрис ҡыҙы, 

башҡорт теле һәм әҙәбиәте укытыусыһы, 

100-сө дөйөм белем биреү мәктәбе, 

Өфө ҡалаһы, Башҡортостан Республикаһы 

 

Башҡорт теле һәм әҙәбиәте дәрестәрен  

Padlet виртуаль онлайн-таҡтаһы ярҙамында ойоштороу 

 

Мәғариф өлкәһе бөтә замандарҙа ла көнүҙәк мәсьәләләрҙең 

береһе булып тора. Был аңлашыла ла: ижтимағи күренеш 

булараҡ, мәғариф йәмғиәтебеҙҙең бөтә өлкәләре менән дә тығыҙ 

бәйле. Ғалимдарыбыҙҙың был юҫыҡтағы тикшеренеүҙәре, төрлө 

майҙансыҡтарҙағы полемик әңгәмәләр, мәҡәләләр, яңы ҡанундар 

– былар барыһы ла белем биреү технологияларын 

камиллаштырыуға, педагогик эшмәкәрлекте заман талаптарына 

яраҡлаштырыуға йүнәлтелгән.  

Был йәһәттән мәктәп уҡытыусыларының да ролен һыҙыҡ 

өҫтөнә алып үтке килә. Ни өсөн тигәндә, тап практик уҡытыусы 

уҡыусы менән күҙгә-күҙ осраша, йәнле аралаша. Шунлыҡтан, 

заман уҡыусыһының ихтияждарын да аңлауға уның 

мөмкинлектәре ҙурыраҡ. Үҙемдең 15 йылға яҡын педагогик 

эшмәкәрлегемдән сығып, шуны әйтә алам: һуңғы йылдарҙа 

уҡыусы портреты бермә-бер үҙгәреш кисерҙе.  

Урта дөйөм белем биреү мәктәбендә белем алған 

уҡыусыларҙы бөгөнгө көндә Z-быуын йәки, икенсе төрлө, 

цифрлы быуын вәкилдәре, тип йөрөтәбеҙ. Рәсәй социологтары 

иҫәпләүенсә, беҙҙең илдә Z-быуын 2000 йылдан һуң барлыҡҡа 

килә. Улар цифрлы технологияларҙы яҡшы беләләр, бик 

әүҙемдәр һәм дә уларҙа әйләнә-тирәләгеләренә, донъяға йоғонто 

яһау теләге бик ҙур. Әлбиттә, быларҙың барыһын да белем биреү 

процесында иҫәпкә алырға кәрәк. Бөгөнгө көндә мәғарифты 
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цифрлаштырыу ихтыяжының килеп тыуыуына үрҙә әйтеп 

үтелгәндәрҙең йоғонтоһо ла юҡ түгел. Шуға күрә һуңғы 

йылдарҙа цифрлы белем биреү мөхитен барлыҡҡа килтереү үтә 

лә көнүҙәк мәсьәләләрзән һанала. Был йәһәттән интернет 

киңлектәрендә уҡыусыларҙы уҡыу эшмәкәрлегенә йәлеп итерҙәй 

белем биреү платформалары, төрлө электрон ҡорамалдар 

(инструменттар) байтаҡ ҡына. Шуларҙың араһынан мин үҙемдең 

эшмәкәрлегемдә, бигерәк тә дистанцион дәрестәр үткәргәндә, 

Padlet виртуаль онлайн-таҡтаһында эшләүҙе бик һөҙөмтәле тип 

таптым. “Информацион технологиялар быуатында интерактив 

онлайн-таҡта проекттар эшләү өсөн иң файҙалы ҡорал булып 

тора ала. Төрлө онлайн-сервистар ҡулланып, төркөмдә, 

дистанцион, йә булмаһа координатор ярҙамында эшләнгән 

проекттар үҙенең уңышлы һәм файҙалы яҡтарын күрһәтә. Был 

технологияны дәрес барышында ҡулланыу уҡыу сифатын 

яҡшырта, уҡыусыларҙың үҙ алдында эшләү һәләтен үҫтерә, үҙ-

үҙенә ышанысын арттыра, башҡорт телен өйрәнеүгә 

ҡыҙыҡһыныуын уята. Padlet виртуаль таҡтаһын ҡулланып 

үткәрелгән дәрестәр уҡыусының ихтыяр көсөн, ижади 

мөмкинлектәрен үҫтереүгә булышлыҡ итә, уның кәйефенә яҡшы 

тәьҫир итә һәм теманы өйрәнеүгә теләк уята. Шулай уҡ дәрестә 

уҡыусы билдәле бер тема өҫтөндә эшләргә, төрлө сығанаҡтарҙы 

ҡуллана белергә, үҙ аллы мәғлүмәт табырға өйрәнә. Проект 

эшсәнлегенә мотивация тыуҙырыла. Был виртуаль таҡтала 

уҡыусылар теге йәки был күренешкә үҙҙәренең фекерҙәрен 

белдерә алалар, бер береһенә кәңәштәр яҙып ҡалдыра алыу 

мөмкинлеге лә бирелгән. Онлайн виртуаль таҡтаның сиктәре 

юҡ, төрлө видео-аудио яҙма, фотоһүрәт, төрлө ресурс, сайттарға 

һылтанмалар биреп була” [2]. Миҫал өсөн, түбәндәге 

фотоһүрәттәргә иғтибар итәйек:  
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Күреүебеҙсә, был осраҡта Padlet виртуаль онлайн-таҡтаһы 

уҡыусыларҙың проект эштәрен бер ергә туплау максатында 

файҙаланылған. Уҡыусылар үҙҙәренең проектын башҡарғандан 

һуң, уҡытыусы ебәргән һылтанма буйынса инеп, таҡтаға 

эштәрен “эләләр”. Эштәрҙе шунда уҡ баһалап, теләк-
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тәҡдимдәрҙе яҙып ҡуйырға ла мөмкин. Иң мөһиме барлыҡ 

уҡыусылар ҙа бер-береһенең эштәрен күрәләр. Бындай 

күргәҙмәләр коммуникатив күнекмәләрҙе камиллаштырыу өсөн 

дә шарттар тыуҙыра. 

Шулай уҡ Padlet виртуаль онлайн-таҡтаһын үҙ 

эшмәкәрлегемдә методик ҡумта итеп тә файҙаланам. Уҡытыу 

рус телендә алып барылған дөйөм белем биреү ойошмаларында 

“Туған (башҡорт) тел һәм әҙәбиәт” предметы буйынса 

программала “Тарих”, “Башҡортостан”, “Өфө” темаларына 

байтаҡ сәғәттәр ҡаралған [1, 46]. Был темалар буйынса дәрестәр 

биргәндә материалдарҙы, әлбиттә, дәреслек менән генә сикләнеп 

ҡалмай, төрлө сығанаҡтарҙан туплау зарур. Интернет селтәрендә 

төрлө сайттарҙа, Youtube каналында видео-яҙмалар, ҡыҙыҡлы 

мәғлүмәттәр, телетапшырыуҙар яҙмалары бихисап бөгөнгө 

көндә. Уларҙы бер тәртиптә, маҡсатҡа ярашлы итеп 

файҙаланыуҙа Padlet таҡтаһының уңайлылығы баһалап бөткөһөҙ. 
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Был фотоһүрәттәрҙән төрлө сығанаҡтарҙан йыйылған 

материалдарҙың ыҡсым итеп, билдәле бер тәртиптә 

урынлаштырылғанлығын күрәбеҙ. Дөйөм алғанда, бөгөнгө 

заманда мәғлүмәткә ҡытлыҡ юҡ, киреһенсә, уның саманан тыш 

күп булыуын, ҡайһы бер осраҡтарҙа тарихи хаҡиҡәткә тура 

килмәүен дә күҙәтәбеҙ. Ошондай шарттарҙа мәғлүмәти суп-сар 

араһынан үҙ дәрестәреңдә файҙалана алырҙай материалды 

туплап, уны маҡсатҡа ярашлы ҡулланыу, профессиональ 

технологияларҙы, сығанаҡтарҙы урынлы файҙаланыу мөһим. 

Сөнки былар педагогтың профессиональ компетентлылығын 

ғына билдәләп ҡалмай, ә уның заман менән бергә атлауы 

тураһында ла һөйләй. 
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Шәрәфетдинова Гөлфиназ Хәйернас ҡыҙы, 

башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы, 

Салауат белем биреү һәм һөнәри  

технологиялар колледжы, 

Салауат ҡалаһы, БР 

 

Башҡорт теле дәрестәрендә проект методикаһын 

ҡулланыу 

 

Башҡорт телен колледжда дәүләт теле булараҡ өйрәнеүҙе 

иҫәпкә алып, уҡыусылар алдына ныҡ юғары талаптар ҡуйып 

булмай. Ләкин башҡорт теле дәрестәрен алып барыу һәм телде 

рус балаларына өйрәтеү киләһе маҡсат һәм бурыстар күҙ уңынан 

ысҡындырылмай:  

• башҡорт телен өйрәнеүгә ыңғай ҡараш тыуҙырыу; 

• тел компетенцияһын булдырыу. Уҡыусыларҙа башҡорт 

теле буйынса дөйөм белем биреү, башҡорт теленең үҙ аллы фән 

икәнен аңлатыу; 

- фонетика, лексика, һүҙъяһалыш, орфография һәм 

стилистика буйынса теоретик белем биреү; 

- орфоэпик, лексик, грамматик, орфографик һәм пунктацион 

күнекмәләргә эйә булдырыу; 

• ғәмәли маҡсат: телде практик яҡтан өйрәтеү, 

уҡыусыларҙа телмәр эшмәкәрлегенең бөтә төрҙәрен 

төшөндөрөү. Башҡортса һөйләгәнде аңларға, аралаша белергә, 

дөрөҫ яҙырға өйрәтеү; 

• тәрбиәүи маҡсат: төрлө милләт уҡыусылары араһында 

үҙ-ара дуҫлыҡ, толерантлыҡ тәрбиәләү. 

Тел практикаһы биреүҙә иң алдынғы алымдарҙың береһе 

булып дәрестәрҙә проект методикаһын ҡулланыу тора. Проект 

методикаһы башланғыс һөнәрселек лицейында «Юл йөрөү 

ҡағиҙәләре», «Башҡорт милли аштары», «Мин һайлаған һөнәр» 

һ.б. темаларҙы үткән саҡта актив ҡулланыла. Ҡыҫҡаса ғына ошо 

методика тураһында.  

Нимә ул проект методикаһы? Метод – ул дидактик 

категория, теоретик һәм ғәмәли белемде үҫтереү, 

камиллаштырыу алымы, белем алыу юлы һәм шул процесты 
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ойоштороу ысулы. Тимәк, проект методикаһы – ҡуйылған 

проблема өҫтөндә ентекле эшләү барышында дидактик маҡсатҡа 

ирешеү алымы. 

Проект эше – ул ниндәйҙер идея, фекер өҫтөндә, ентекле 

планлаштырып, эҙмә-эҙлекле эшләү һәм эш аҙағында күҙгә 

күренерлек, матур биҙәлешле, тотоп ҡарарлыҡ һөҙөмтә сығарыу, 

уны ҡулланыу. Төп маҡсат – башҡорт телендә һөйләшергә, 

аралашырға өйрәтеү. Телмәр эшмәкәрлегендә фекер төп урында 

тора, ә тел – фекерләү ысулы. Сит телдә үҙ фекереңде белдереү 

өсөн тел практикаһы кәрәк. Дәрестә эшләгән күнегеүҙәрҙән тыш, 

проект эштәрен башҡарған уҡыусы ошо тел практикаһына эйә 

була.  

Проект методикаһын ҡулланыу түбәндәге бурыстарҙы үтәй: 

 Эш барышы уҡыусының кәйефенә тәьҫир итә һәм телде 

өйрәнеүгә теләк уята. 

 Уҡыусыны билдәле бер тема өҫтөндә ижади эшләргә, 

төрлө сығанаҡтарҙы ҡулланып, үҙ аллы мәғлүмәт табырға 

өйрәтә. 

 Уҡыусыла конкрет проект буйынса конкрет эшкә 

коллектив йәки индивидуаль яуаплылыҡ уята. 

 Бөтә уҡыу процесы уҡыусыға йүнәлтелә, уның тормош 

тәжрибәһе һәм шәхси һәләттәре иҫәпкә алына. 

 Проект эшен ойоштороуҙа уҡыусылар үҙ-ара аралаша, 

бер-береһенә йоғонто яһай, уҡытыусы консультант ролен үтәй. 

 Бергәләп эшләү уҡыусыға башланған эште аҙағына 

тиклем еткереү, эш һөҙөмтәһен күрһәтергә өйрәтә. Презентация 

формаларын (репортаж, хат ебәреү, дискуссия, викторина) 

уҡыусылар үҙҙәре һайлай. 

Проект төрҙәре: 

 Ниндәй эш башҡарылыуына ҡарап (ижади проект, 

информацион проект, тикшеренеү проекты, алдан уҡ ғәмәли эш 

һөҙөмтәһенә йүнәлтелгән проект). 

 Йөкмәткеһе буйынса (монопроект йәки предмет-ара 

проект). 

 Проектта ҡатнашыусылар һаны буйынса (шәхси, 

төркөмдә, парлы). 
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 Проект дауамы буйынса (ҡыҫҡаса, уртаса һәм оҙайлы 

ваҡытҡа). 

Проект өҫтөндә эшләү этаптары: 

 әҙерлек эше: 

- план төҙөү; 

- проблема тәҡдим итеү; 

- проблема буйынса фекер алышыу; 

 эште ойоштороу: 

- микротөркөмдәр булдырыу; 

- эш төрҙәрен бүлеү; 

- проект өҫтөндә конкрет эшләү; 

 йомғаҡлау: 

- эш барышын тикшереү; 

- проектты документаль яҡтан биҙәү; 

- эштәрҙе баһалау, һығымта яһау. 

 Проект эш һөҙөмтәләрен ҡулланыу. 

Проект методикаһы уҡыусыны ижади эшләргә өндәй. 

Уҡытыусы консультант ролен генә үтәй: проблеманы сисеү, 

үтәү юлдарын өйрәтә, һәр уҡыусының эшенә иғтибар бирә, 

баһалай, ләкин эште үҙе башҡармай. Проект методикаһы 

уҡыусыларҙа башҡорт теле дәрестәрендә үҙ аллылыҡ сифатын 

тыуҙыра. 

© Шәрәфетдинова Г.Х., 2022 
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Башҡорт телендә парлы һандарҙың структур-семантик 

төркөмсәләре 

 

Аннотация. Целью данной статьи является изучение 

структурно-семантических групп имен числительных в 

башкирском языке. Актуальность данного вопроса заключается 

в том, что при рассмотрении категории парных слов, либо имен 

числительных как самостоятельной части речи понятие «парное 

имя числительное» практически не используется. С точки зрения 

семантики некоторые из них можно отнести к разряду 

приблизительных имен числительных. В некоторых случаях 

конструкции, образованные путем спаривания имен 

числительных, могут переходить совсем к другой части речи. 

Ключевые слова: имя числительное, количественные 

числительные, порядковые числительные, приблизительные 

числительные.  

 

Structural-semantic groups of paired numerals in the 

Bashkir language 

 

Annotation. The purpose of this article is to study the structural-

semantic groups of numerals in the Bashkir language. The relevance 

of this issue lies in the fact that when considering the category of 

paired words, or numerals as an independent part of speech, the 

concept of "paired numeral" is practically not used. From the point of 

view of semantics, some of them can be classified as approximate 

names of numerals. In some cases, constructions formed by pairing 

numerals can move to a completely different part of speech. 

Keywords: noun, cardinal numbers, ordinal numbers, 

approximate numbers. 
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Башҡорт тел ғилемендә һандарҙың яһалышы йәһәтенән 

парлы төрҙәрен өйрәнеү бөтөнләй күҙәтелмәһә лә, был һүҙ 

төркөмө эсендә нигеҙҙәрҙең ишләшеү осраҡтарына күҙ һалып, 

уларҙың үҙенсәлектәрен билдәләргә була. Һандарҙың бөтә 

төркөмсәләренә тиерлек ҡараған берәмектәр үҙ-ара ишләшә ала. 

Шуны әйтеп үтергә кәрәк: һандар ишләшкән формаларҙың 

бөтәһе өсөн дә тиерлек яҡынса сама, йәки тәртип мәғәнәһен 

белдереү хас. Нәфис-публицистик әҙәбиәттән алынған 

миҫалдарҙы ҡарап үтәйек: 

-төп һандарҙың ишләшеүе: 1. Уны машинкала баҫҡанда 

биш-алты битенән көскә бер бит сығалыр, моғайын 

(Н. Мусин). 2. Мин бер-ике көн редакцияға бармайым, өйҙә 

ултырып эшләй торған эшем бар (Н. Мусин). 3. Оло юл 

ағастары һирәкләнә төшкән урман аша килә-килә лә, ҡырҡ-илле 

шәхси хужалыҡтан торған ауылды ситләтеп үтеп, һөҙәк яр 

аҫтына төшә (Р. Әхмәтов). 4. Ҡаршылағы йорттарға ни бары 

дүрт-биш метр ара ҡалғайны (Р. Әхмәтов). 5. Лидерға дүрт-

биш бүре ян-яҡтан һөжүм итә (С. Ильясов). 6. Көн эҫеһендә 

ете-һигеҙ сәғәткә ялға туҡтайҙар (Л. Шакирова). 

7. Бығаулының һәр хәрәкәте күҙәтеү аҫтында, эргәһенән ике-өс 

кеше һис өҙөлмәй (Ғ. Хөсәйенов). 8. Ул бына шуларҙың 

барыһынан да ҡотолоу өсөн “яңыса”, “советса” торорға 

булып, ун биш-егерме һыйырҙы биш-алтыға, етмеш-һикһән 

һарығын егерме-утыҙға, иллеләп йылҡыны ун алтыға ҡалдырып, 

бейәне лә биште генә һауа (Һ. Дәүләтшина). 9. Ауылдаштары 

араһында дүрт-биш мөғәлимәне, элекке колхоздың өлкән 

бухгалтерын, ауыл хакимиәтендә эшләп хаҡлы ялға сыҡҡан 

ханымды һәм башҡа – яҡынса ун биштән ашыу яҡташын 

таныны (И. Исламов). 

10. Өс-дүрт шағир бергә йыйылдымы, 

Онотола фани донъяһы (Т. Ниәтшин). 

Һорау киҫәксәһе ҡабул иткән һандар ҙа ишләшергә мөмкин, 

мәҫәлән: Яман төштәгеләй ошолай ғүмер һөрөп ятҡанда, 

икеме-өсмө туған тейешле Ғәзиз ағаһы килеп инде (М. Хужин); 

-рәт һандарының ишләшеүе: 1. Икенсе-өсөнсө урындарҙы 

Норвегия менән Франция командалары бүлеште (“Йәшлек” 
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гәзитенән). 2. Егерменсе-утыҙынсы йылдарҙа тәүҙә ғәрәп 

графикаһында башҡорт әҙәби яҙма телен булдырыуға, һуңыраҡ 

латин һәм рус графикаларына күсеүгә бәйле саралар алға сыға 

(“Башҡортостан уҡытыусыһы” журналынан) 3. 3әйнәб Биишева 

өсөн илленсе-алтмышынсы йылдар – жанр һәм форма 

өлкәһендә лә актив эҙләнеүҙәр, ҙур табыштар осоро 

(Ә. Вахитов). 4. Мәҡәләмде башҡорт әҙәбиәтенең 

алтмышынсы-етмешенсе йылдарҙағы ижади күтәрелешенән 

башлауымдың үҙ сәбәптәре бар (Р. Бикбаев). 5. Торлаҡ төҙөү 

буйынса беҙ илдә бишенсе-алтынсы урында киләбеҙ 

(“Башҡортостан” гәзитенән); 

- йыйыу һандарының ишләшеүе: 1. Етмәһә, ҡараштар 

икәү-өсәү түгел, күп (И. Нурғәлиев). 2. Бала-саға иһә һәр 

ғаиләлә бишәү-алтау (“Шоңҡар” журналынан); 

- сама һандарының ишләшеүе: 1. Ҡасабала немецтар, 

утыҙлап-ҡырҡлап танк (Й. Солтанов). 2. Энәһе күп: йөҙләп-

меңләп, бер ни тегә алмай йүнләп (Йомаҡ). 3. Хәйер, хайуандар 

бит беҙгә ҡарағанда йөҙләгән-меңләгән тапҡыр яҡшыраҡ 

ишетә, күрә, еҫ һиҙә, тәм тоя (“Йәшлек” гәзитенән); 

- бүлем һандарының ишләшеүе: 1. Райондар күп булғас, 

өсәр-дүртәр төбәк вәкилдәре бер командаға берләштерелә 

(“Яйыҡ” гәзитенән). 2. Хәйер, донъяға бишәр-алтышар бала 

бүләк итеү кеүек ҙур яуаплылыҡты иңдәренә алған әсәләр һәм 

уларҙың ғаиләләре үҙҙәре лә ҡул ҡаушырып ултырмай, тырыш, 

аҡыллы сабыйҙарына тейешле тәрбиә һәм белем биреп, ҙур 

тормош юлына сығарыу маҡсатында алдарына оло бурыстар 

ҡуйып йәшәй (“Йәшлек” гәзитенән). 3. Егермешәр-утыҙар йыл 

кеше тупһаһын тапағандар өсөн ошо үҙе мөғжизә түгелме ни?! 

(“Йәшлек” гәзитенән). 4. Шуларҙы ҡоторто-о-п, утыҙар-

ҡырҡар гектар ер биреп байыттылар (И. Исламов); 

- төп һәм башҡа төркөмсәләргә ҡараған һандарҙың 

ишләшеүе: 1. Ултырғыстарҙың, эскәмйәләрҙең дағыр-доғор 

итеүҙәре, утыҙ-ҡырҡлап кешенең әле генә бер юлы һөйләшә 

башлаузары, шау-шыуҙар араһында ҡайнашып, Айбикә лә 

коридорға сыҡты (Һ. Дәүләтшина). 2. Былтыр ҡортсолоҡ менән 

шөғөлләнгән дүрт-бишләп ғаилә еңел автомобиль һатып алған 

(М. Ғабдрахманова). 
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Башҡорт телендә шулай уҡ үҙенсәлекле юл менән яһалған, 

“әллә нисә, күп, һанап бөткөһөҙ” мәғәнәһен биреүсе ҡырҡмаһа-

ҡырҡ парлы һаны бар: 1. Хәҙер сәсеүлек булмағас, халыҡ баҫыу 

аша, ҡырҡмаһа-ҡырҡ юл һалып бөткән (И. Исламов). 2. Һәр 

беребеҙ шешлек әҙерләүҙең ҡырҡмаһа-ҡырҡ ысулын белә 

(“Йәшлек” гәзитенән). 3. Бынан тыш, хужалыҡтарҙың 

ҡырҡмаһа-ҡырҡ төрлө эш-мәшәҡәтен ойоштороуҙа ла 

көндәлек сығымдары артҡандан-арта (“Башҡортостан” 

гәзитенән). 4. Ҡырҡмаһа-ҡырҡ еренән ямау һалынған киндер 

елкән, мачтаға уралғас, һуғыш майҙанында тар-мар ителгән 

ғәскәрҙең байрағын хәтерләтә (Г. Ғиззәтуллина). 5. Ҡырҡмаһа-

ҡырҡ төрлө эше ярылып ятһа ла, ул бошонмай (Л. Басирова). 

Шулай итеп, башҡорт телендә, башҡа һүҙ төркөмдәре 

өлкәһендәге кеүек үк, һандарҙың да үҙ-ара парлашып, яңы 

мәғәнәгә эйә булыуы, йә иһә башҡа һүҙ төркөмөнә лә күсеүе 

мөмкин. 
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Н. Ғәйетбаевтың «Төн» драмаһының лексик-стилистик 

үҙенсәлектәре 

 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению лексико-

стилистических особенностей языка драмы Н. Гаитбаева 

«Ночь». Анализ показал, что произведение написано живым 

литературным языком с использованием богатейшей лексики, 

фразеологических оборотов, пословиц и многих других 

изобразительно-выразительных средств. 

Ключевые слова: художественный стиль, антоним, синоним, 

эпитет, метафора, олицетворение, фразеологизм, редупликация, 
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Lexical and stylistic features of N. Gaitbaev's drama «Night» 

 

Annotation. The article is devoted to the consideration of the 

lexical and stylistic features of the language of N. Gaitbaev's drama 

«Night». The analysis showed that the work was written in a living 

literary language using the richest vocabulary, phraseological turns, 

proverbs and many other figurative and expressive means. 

Key words: artistic style, antonym, synonym, epithet, metaphor, 

personification, idiom, reduplication, syntactic repetition. 

 

«Төн» драмаһы матур әҙәбиәт стиленә ҡарай. Мәғлүм 

булыуынса, матур әҙәбиәт стиленең маҡсаты – яҙыусы ижад 

иткән образдар (һындар) ярҙамында тыңлаусылар менән 

уҡыусыларҙың тойғоларына һәм уйҙарына йоғонто яһау. Күркәм 

стиль саралары алдан тел сараларын һайлауҙы күҙ уңында тота. 



292 

 

Ул стилдә образдар, картиналар тыуҙырыу өсөн бөтә төр телмәр 

саралары ҡулланыла. Һүрәтләү һәм тасуирлауға эпитет, 

метафора, сағыштырыу, гипербола кеүек саралар ҡарай. Һөйләм 

төҙөгәндә, хис-тойғо биҙәктәренә киң урын бирелә, шуға күрә 

тойғоларҙы, төрлө кисерештәрҙе сағылдырыусы һүҙҙәр йыш 

ҡулланыла [3, 61-се бит]. Был йәһәттән «Төн»драмаһы теле лә 

бик үҙенсәлекле. 

«Төн» драмаһының лексик-стилистик үҙенсәлектәре шунан 

ғибарәт. Бында антоним һүҙҙәр ҡулланылған һөйләмдәр, 

стилистика теле менән һөйләгәндә, антитезалар байтаҡ осрай. 

Мәғлүм булыуынса, антонимдар тип төп мәғәнәләре буйынса 

бер-береһенә ҡаршы булған һүҙҙәр, фразеологик берәмектәр 

атала [2, 38-се бит]. Антитезалар тип иһә матур әҙәбиәттә төрлө 

күренештәрҙе, тормош-көнкүреште, хәл-ваҡиғаларҙы, 

характерҙарҙы ҡапма-ҡаршы ҡуйып һүрәтләүҙе (тасуирлауҙы) 

йөрөтәләр [3, 103-сө бит]: 1. Сөнки әҫәр өн, төш менән хыял 

араһында бара. 2. Күрмәйһеңме ни – тәүҙә ирҙәрен алалар, аҙаҡ 

– ҡатындарын. 3. Ярлылар менән байҙарҙы ҡан дошман 

иттем. 4. Халыҡҡа белем бирәйек, наҙанлыҡтан ҡотҡарайыҡ 

тип тырыштыҡ. 5. Был көрәштә ярлы ла, бай ҙа бер булды. 

6. Мин саҡ иреккә сыҡтым, ә һин мине йәнә ситлеккә… 

7. Мәктәп асһалар, унда фәҡәт бай балалары уҡыған, ярлы 

балаларын яҡын да ебәрмәгәндәр! 8. Өлкән улыбыҙға ҡышҡы 

пальто алырбыҙ, кесеһенә кәпәс. 9. Өҫтән ҡарарҙар яуа, аҫта 

улар мотлаҡ үтәлергә тейеш… 10. Был нимә? Төшмө? Өнмө? 

11. Тыштан ғына матур һүҙҙәр һөйләйһегеҙ, ә эстән… 

12. Имеш, иң егәрле, эшлекле кешеләр һөргөнгә ебәрелгән, 

бында гел ялҡауҙар, горлопандар ҡалған! 13. Яҡын барма, ул 

минең туғаным. Алыҫтан килгән. 

Синоним һүҙҙәр ҡулланылған һөйләмдәрҙе лә драмала 

осратырға була. Мәғлүм булыуынса, синонимдар 

ысынбарлыҡтағы бер үк предметты, күренеште, хәрәкәтте, 

билдәләрҙе төрлөсә атау йәки төрлө телдәрҙән, һөйләштәрҙән 

әҙәби телгә килеп ингән һүҙҙәр нигеҙендә барлыҡҡа килә. Улар 

телмәр өсөн бик әһәмиәтле, фекерҙе тапҡыр, тулы, эмоциональ 

итеп тапшырыуға булышлыҡ итә [3, 93-сө бит]. Күркәм 

әҙәбиәттә синонимдарҙың тейешлеһен һайлап алыу һәм улар 
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менән тейешле күренеште һынландырыу ҙур роль уйнай. 

Синонимдар телмәрҙә, стилдең бер сараһы булараҡ, телдең 

мөһим байлығы итеп ҡарала [4, 16-сы бит]: 1. Улар борсоулы, 

хәүефле. 2. Имеш, иң егәрле, эшлекле кешеләр һөргөнгә 

ебәрелгән! 3. Коммунистарҙы һөттәй пак, саф, ғәҙел, батыр 

итеп күрһәтергә кәрәк! 4. Шул уҡ ваҡытта ҡырабыҙ, 

үлтерәбеҙ. 5. Иҫәр, алйот һин! 6. Бөтә ерҙә тәртип, ҡаты 

дисциплина. 7. Партия уларҙы ҡырҙы, тамыры менән йолҡоп 

ташланы. 8. Әҫәремде киренән эшләргә минең көсөм дә, хәлем 

дә юҡ! 9. Мин үтенәм, тубыҡланам! 10. Коммунизм идеалдары 

өсөн барыһын да атырбыҙ, ҡырырбыҙ! 11. Саф, таҙа күңелле 

егет партячейкаһына, юлбашсыларына тоғро егет иленә, 

халҡына ҡаршы сыҡҡан һатлыҡ йән әсәһен атып үлтерә! 

12. Мин саф, таҙа коммунист. 

Килеп сығышы яғынан һүҙҙәрҙе анализлағанда, рус теленән 

һәм рус теле аша сит телдәрҙән ингән һүҙҙәрҙе йыш осратырға 

була. Уларҙы шундай төркөмдәргә бүлеп булыр ине: 

а) матбуғат, әҙәбиәт өлкәләренә ҡараған терминдар: гәзит, 

журнал, радио, очерк, роман, редакция, папка, герой, дело, 

гонорар, экземпляр, машинка, секретарь, статья, номер, рифма 

һәм башҡалар: 1. Иртәгә үк журналға эшкә сыҡ. 2. Быйыл 

сығасаҡ китаптың ярты гонорарын килеп ал, тиҙәр. 

3. Иртәгәге номерға партия хаҡында шиғыр яҙырға ҡуштылар. 

4. Романығыҙ миңә лә бик оҡшаны. 5. Геройҙарың дөрөҫ әйтә. 

6. Секретарығыҙ ҙа һылыу ғына. 7. Исмаһам, машинкала ла 

баҫылмаған. 8. Үҙемдә бит бер экземпляры ла ҡалмай. 9. Миңә 

геройҙарым алдында оят… 10. Һин уның утыҙынсы йылдар 

башында яҙған статьяһын уҡыныңмы? 11. Үҙенә йүнле рифма 

ла юҡ бит әле. 12. Беләм, ғаризаң делола бар. 

б) ижтимағи-сәйәси терминдар, уларҙың ҡайһы берҙәрен 

тарихи һүҙҙәргә лә индереп була: партия, Совет власы, 

доверенное лицо, депутат, кандидат, революция, буржуаз, 

контрреволюцион, коммунизм, коммунистар партияһы, 

восстание, бунт, заговорщик, устав, НКВД, фашист, классовый 

һәм башҡалар: 1. Беҙгә барлығы партияны, беҙҙең йәшәү 

рәүешен маҡтаған шиғырҙар кәрәк. 2. Мине халыҡ 

депутатлығына кандидат итеп теркәнеләр. 3. Һин минең 
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доверенное лицо булырһың. 4. Һиндә партияның уставы 

юҡмы? 5. Шундай кешеләр менән генә беҙ кешелектең оло 

хыялын, бәхетле киләсәкте, коммунизмды төҙөй аласаҡбыҙ! 

6. Ошо классовый көрәш революцияға килтерҙе тине.7. Был 

буржуаз идеология! 8. Улар бит фашист! 9. Бында НКВД 

башлығы совет власына ҡаршы бунт күтәрҙе. 10. Биш йөҙ 

заговорщик ҡулға алынды. 11. «Восстаниены бергә әҙерләнек», 

- тине. 12. Беҙ бында бер ҙур контрреволюцион заговорҙы 

астыҡ! 

в) үҙләштерелгән һүҙҙәр араһында шулай уҡ башҡа төрлө 

өлкәләргә ҡараған һүҙҙәр осрай: ордер, больница, заказ, дача, 

машина, грамота, активист һ.б.: 1. Ул заказ буйынса яҙа алмай. 

2. Беҙҙең аҡса буласаҡ, дача алырбыҙ! 3. Һеҙгә больницаға 

ятырға кәрәк. 4. Ордерҙы килтер әле. 5. Мин бына 

грамоталарымды алып килдем. 6. Төрмәлә яҡшы эшләнем, 

активистка булғаным өсөн бирелгән ҡағыҙҙар... 7. Беҙгә 

башҡорт интеллигенцияһын үҫтереү хаҡында хәстәрлек 

күрергә кәрәк. 8. Иптәштәре велосипедтарына ултырып 

киткәндә, балаларымдың тилмереп ҡарап ҡалыуын күргәндә 

минең дә йөрәгем һыҙлай!.. 9. Улар шул арҡала доктор булды. 

10. Ул бөгөн дә плащ, тишек ботинка кейеп, ялан баш китте 

мәктәпкә. 11. Миңә – юбка! Юҡ, юҡ, ике юбка! 

«Төн» драмаһында бик күп фразеологик берәмектәр 

ҡулланылған. Фразеологик берәмек тип мәғәнәһе һәм төҙөлөшө 

яғынан ойошҡан, нығынған, телмәргә әҙер килеш алына торған, 

экспрессив биҙәкле, образлы һүҙбәйләнештәр атала [2, 77-се 

бит]: 1. Айбулат, төҫөң ҡасҡан. 2. Башыма һыймай. 3. Башым 

етмәй! 4. Ҡолаҡҡа ҡаттығыҙмы? 5. Нимә өсөн ҡан ҡойҙоҡ? 

6. Ул аҡылдан шашҡан! 7. Беҙҙең ҡулдан барыһы ла килә. 

8. Ғәйепһеҙ кешеләрҙе ҡулға алалар. 9. Ҡул ғына ҡуй. 

10. Гөлйөҙөм әйләнеп ҡарай ҙа йөрәк өҙгөс тауыш менән 

ҡысҡырып ебәрә. 11. Һеҙ бит уның тырнағына ла 

тормайһығыҙ!.. 12. Буржуйҙарҙың йөҙөн йыртып асырға, 

уларҙы фашларға кәрәк. 13. Мин был романға ғүмеремде бирҙем. 

14. Уға һыуыҡ тейгән. 15. Байҙар араҡы эсеп, уйнаш итеп, 

ярлыларҙы туҡмаған, бер ни эшләмәйенсә көн күргән. 16. Имеш, 

әсәһе ғәҙел булған, улы – ике йөҙлө, карьерист! 17. Халыҡтың 
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аңын томалау! 18. Иманын уҡытырға кәрәк. 19. Ошо арҡала 

Айбулат менән Имай яғаға яға килһен. 20. Ер йоттомо үҙен? 

Һүрәтләү сараһы булараҡ мәҡәл тик бер ерҙә генә осрай: 

Тырышҡан ташҡа ҡаҙаҡ ҡаҡҡан. 

Драмала метафоралар менән эпитеттар ҙа бик күп 

ҡулланылған, билдәле булыуынса, мәғәнәләр күсешендә 

предметтарҙың, күренештәрҙең оҡшашлығы ҙур урын тота, 

оҡшашлыҡҡа нигеҙләнгән күсеш метафора тип атала [2, 18-се 

бит]: 1. Был бит ҡара дошман фәлсәфәһе! 2. Ә ниңә мин 

алдаҡсы шиғыр яҙа алмайым? 3. Әҙәбиәтебеҙҙе тамыры менән 

йолҡоп алырға маташалар. 4. Беҙҙе партияның ҡарары менән 

бер ниндәй ғәйепһеҙ көйөнә утыҙ етенсе йыл ҡырҙылар! 5. Ул 

[Рәми Ғарипов] да һинең кеүек халыҡ, милләт тип, тел тип яна! 

6. Беҙ ул осор милләтебеҙҙе күтәрәбеҙ, ирекле башҡорт 

республикаһы төҙөйбөҙ тип йөрөнөк. 7. Шуның өсөн ул 

намыҫының боғаҙына баҫырға ла риза… 8. Ул бит – иҙеүсе, 

ярлының ҡанын эсеүсе, эксплуататор! 9. Имай менән Айбулат 

ҡараңғылыҡҡа күмелә. 10. Айбулат менән ҡан дошмандар 

булһын. 11. Ҡыҙыл партизан Айбулат. 12. Мин уның бер генә лә 

бысраҡ эшенә ҡыҫылманым. 

Йәнләндереүгә лә миҫалдар байтаҡ: 1. Яҙыусылар союзынан 

да, нәшриәттән дә хәбәр килмәй… 2. Өҫтән ҡарарҙар яуа, аҫта 

улар мотлаҡ үтәлергә тейеш… 3. Ана шунан башҡорт 

милләте, әҙәбиәте, мәҙәниәте аяҡ үрә баҫасаҡ! 4. Ирек 

ҡыйынлыҡ аша ғына килә, шағир. 5. Һин минең һүнеп барған 

йөрәгемә көс бирҙең. 6. Һине тыңлағас, күңелемдә дәрт уянды. 

7. Бөгөн түҙмәнем, [шиғыр] йөрәгемдән атылып сығып барғас, 

тоттом да радионан уҡыным. 8. Ил бит ҡанға батты. 

Әйтергә кәрәк, «Төн» драмаһында лексик ҡабатлауҙар 

(уларҙы икенсе төрлө «ҡабатлау-һүҙҙәр», «редупликациялар» 

тип тә атайҙар [1, 23-сө бит]) ҙа бик күп ҡулланылған: 1. Хөрт 

эшләйбеҙ, Тимербулат, хөрт! 2. Ундай кешеләр кәрәк, халыҡҡа 

кәрәк! 3. Был коммунистарса тойғо, яңы кешеләр тойғоһо, 

коммунизм йәмғиәте вәкилдәренең тойғоһо! 4. Һиндә һәләт бар, 

көс бар! 5. Беҙҙең халыҡ тип, партия тип, совет власы тип 

көрәшеүебеҙ хаҡында яҙ! 6. Яҙырға, яҙырға, бер нәмәгә ҡарамай 

яҙырға… 7. Тик ул юҡ, юҡ! 8. Надя, ҡәҙерлем, түҙегеҙ, түҙегеҙ 
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саҡ ҡына… 9. Ниңә романыңда партияның ҡара эштәрен 

күрһәтмәнең, ниңә фашламаның? 

Матур әҙәбиәт стиле өсөн хас булған геройҙың уй-

кисерештәрен көсәйтеп күрһәтеү маҡсатында ҡулланылған 

синтаксик параллелизмға (йәки  синтаксик ҡабатлауҙарға) ла 

миҫалдарҙы бик күп табырға була был драмала: 1. Йәнә кеше 

аҡылын томалайҙар! Йәнә ҡоллоҡҡа саҡыралар! 2. Ниңә 

Айбулатты күрһәттегеҙ? Ниңә ҡотҡарманығыҙ? Ниңә 

өндәшмәйһегеҙ? 3. Беҙ нимә өсөн көрәштек? Нимә өсөн ҡан 

ҡойҙоҡ? 4. Әгәр ҡотола алмаһаң, миңә ҡотолоу нимәгә? Һинһеҙ 

тормош нимәгә? 5. Һеҙ партияның бойороҡтарынан 

шикләнәһегеҙ! Һеҙ буржуй ҡотҡоһона бирелгәнһегеҙ! Һеҙ 

партияға хыянат иттегеҙ? Һеҙ – һатлыҡ йән! 6. Партия… һин 

миңә бәхет бирҙең… Партия, һин миңә фатир бирҙең… 

7. Йәнәһе, беҙ Айбулат менән дошман булғанбыҙ. Йәнәһе, беҙ 

Айбулат менән иген арҡаһында һуғышып киткәнбеҙ! 

«Төн» драмаһында хикәйәләү, хөкөмләү (фекер йөрөтөү), 

тасуирлау тибындағы текстарға миҫалдар ҙа осратырға була. 

Был төр текстар синтаксистың өйрәнеү берәмеге булһа ла, беҙ 

уларҙы стилистик үҙенсәлек йәһәтенән ҡарауҙы өҫтөн күрҙек. 

Хикәйәләү – теге йәки был ваҡиға (эш, уйын, ярыш һ.б.) 

тураһында хәбәр итеү [1, 586-587-се биттәр]: Мин уларҙы яҡшы 

белә инем. Беҙ дуҫтар инек. Мин икеһенә лә бик күп ярҙам 

күрһәттем. Китаптары тыйылған саҡта уларҙы баҫтырып 

сығарыу өсөн күп көс һалдым. 

Хөкөмләү (фекер йөрөтөү) тибындағы текст, мәғлүм 

булыуынса, билдәле тема буйынса фекер йөрөтөүҙе, үҙ 

фекереңде иҫбатлауҙы, дәлилләүҙе, һығымта яһауҙы талап 

итеүсе телмәр [1, 586-587-се биттәр]: Ниндәй сәбәптәр? Беҙ 

Айбулат менән ғүмер буйы дуҫ булдыҡ. Ул үҙен ярлы тип, мин 

үҙемде бай тип торманыҡ. Беҙ халыҡ тип йөрөнөк… Халыҡҡа 

белем бирәйек, наҙанлыҡтан ҡотҡарайыҡ тип тырыштыҡ. Ә 

һин нисек күрһәтәһең беҙҙе? Йәнәһе, беҙ Айбулат менән дошман 

булғанбыҙ. Йәнәһе, беҙ Айбулат менән иген арҡаһында һуғышып 

киткәнбеҙ! Булдымы ундай хәл беҙҙең арала, Айбулат? 

Тасуирлау тибындағы текстың маҡсаты – билдәле бер 

предметты, урынды, йәнлекте, ҡошто, тәбиғәт күренештәрен, 
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кешенең ҡиәфәтен һ.б. эҙмә-эҙ тасуирлап яҙыу, һөйләү [1, 586-

587-се биттәр]: Ун етенсе йылда барлыҡҡа килгән система 

бойороҡто уйлап тормайынса үтәрлек итеп ҡорола. Өҫтән 

ҡарарҙар яуа, аҫта улар мотлаҡ үтәлергә тейеш… Өҫтән: 

«Халыҡ дошмандарын юҡ итергә!» Аҫтағылар бер-береһен 

ауларға, тоторға, атырға тотона. Райондар, ауылдар, өлкәләр 

араһында ярыш ойошторола: кем халыҡ дошманын күберәк 

фашлаған, ҡулға алған, атҡан! 

Шулай итеп, драманың лексик-стилистик үҙенсәлектәренә 

синонимдарҙы, антонимдарҙы, үҙләштерелгән һүҙҙәрҙе, 

йәнләндереүҙәрҙе, метафораларҙы, эпитеттарҙы, лексик 

ҡабатлауҙарҙы, синтаксик ҡабатлауҙарҙы, хикәйәләү, тасуирлау, 

хөкөм йөрөтөү тибындағы текстарҙың булыуын индерергә була. 
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Әхмәтова Зөһрә Фәүәдис ҡыҙы, 

башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы, 

Н. Нәжми исемендәге башҡорт гимназияһы,  

Дүртөйлө ҡалаһы, Башҡортостан Республикаһы 

 

Башҡорт теле һәм әҙәбиәте дәрестәрендә халыҡ 

педагогикаһы нигеҙендә уҡыусыларҙың универсаль уҡыу 

эшмәкәрлеген үҫтереү 

 

Башҡорт теле һәм әҙәбиәтен уҡытыуҙың төп маҡсаты 

кешелек сифаттарына эйә булған, алған тәжрибәһенә таянып 

уңышлы йәшәй алған эшмәкәр шәхес итеп тәрбиәләү, 

универсаль уҡыу эшмәкәрлегенә өйрәтеү. Яңы быуын федераль 

дәүләт дөйөм белем биреү стандартының төп 

положениеларының береһе – универсаль уҡыу эшмәкәрлеген 

формалаштырыу. Был төшөнсә уҡый белеүҙе, йәғни баланың 

яңы социаль тәжрибәне  аңлы һәм актив рәүештә үҙләштереүе 

һөҙөмтәһендә үҙүҫешкә һәм үҙкамиллашыуға һәләтлеген аңлата. 

Мәктәп шарттарында универсаль уҡыу эшмәкәрлеге – ул 

уҡыу-уҡытыу процесында уҡыусыларҙа белем алыуға ыңғай 

мотивация булдырыу аша яңы белем, күнекмә һәм 

компетенцияларҙы үҙ аллы уңышлы үҙләштереү, йәғни уҡый 

белеү мөмкинлеген биреүсе дөйөмләштерелгән эшмәкәрлек. 

Дөйөм белем биреү маҡсаттарына яуап биргән универсаль 

уҡыу эшмәкәрлеге төрҙәре дүрт блокка бүленә: 1) шәхси; 2) 

регулятив; 3) танып белеү; 4) коммуникатив. Универсаль уҡыу 

эшмәкәрлегенең һанап үтелгән төрҙәре айырым-айырым түгел, ә 

уҡыу программаһындағы һәр дисциплинаны үҙләштереү 

барышында комплекслы, системалы үҫтерелергә тейеш. 

Туған тел дәрестәрендә уҡыусыларҙа туған телебеҙҙе 

өйрәнеүгә ыңғай мотивация тыуҙырыу, ата-бабаларыбыҙҙың изге 

мираҫын үҙләштереүгә тотороҡло ихтыяж формалаштырыу өсөн 

универсаль уҡыу эшмәкәрлеген үҫтерергә, үҙ аллы белем алыуға 

ынтылыш һәм теләк уятырға кәрәк. Сөнки милли телдәрҙе 

өйрәнеү ата-әсәләр һәм уҡыусылар ҡарамағына һәм теләгенә 

ҡалдырылған ҡатмарлы шарттарҙа тик уҡыу-уҡытыу сифатын 

юғары кимәлгә еткереү аша ғына телебеҙҙең, тимәк, 
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халҡыбыҙҙың да, киләсәген ыңғай хәл итергә мөмкин. Белем 

биреүҙең йөкмәткеһе һәм маҡсаттары үҙгәрә, уҡытыуҙың яңы 

саралары тәҡдим ителә, әленән-әле реформалар тыуып тора. 

Күпме генә яңылыҡтар индерелһә лә, уҡытыусы менән уҡыусы 

дәрестең төп геройҙары булыуҙан туҡтамай. Фәҡәт туған тел 

дәрестәре уҡыусыларҙа милли үҙаң тәрбиәләү мөмкинлеге 

барлығы менән башҡа дәрестәрҙән айырылып тора. 

Бөгөнгө көн мәктәптәрҙә башҡорт телен уҡытыуҙың 

сифатын күтәреүҙә дәрестәрҙе халыҡ педагогикаһына таянып 

алып барыу дәресте бар яҡлап байыта, уҡыусыла предметҡа 

ҡарата ҡыҙыҡһыныу, ихтирам, һөйөү тәрбиәләй. Халыҡ 

педагогикаһының төп маҡсаты – балаларҙы шәхес булараҡ 

тәрбиәләү, халыҡ ыңғай тип тапҡан сифаттарҙы булдырыу 

бурыстарын, педагогик алымдарын түкмәй-сәсмәй ауыҙ-тел 

ижады, йолалар, байрамдар, ғөрөф-ғәҙәттәр аша икенсе быуынға 

тапшырыу. Тағы ырыу, халыҡ, милләттең тарихы, көнкүреш 

тәжрибәһе, үҙаңы, милли мәҙәниәт, милли рух кеүек тәрән 

мәғәнәле төшөнсәләр ҙә инә тигән фекер килтерә халыҡ 

педагогикаһы өлкәһендә эшләүсе В.И. Баймурзина [2, 38-40-сы 

бб.]. 

Туған тел уҡытыу концепцияһының нигеҙендә милли 

мәҙәниәт торорға тейеш, сөнки бөтә ыңғай, яҡшы күренештәрҙең 

башы – мәҙәниәттә.Халыҡтың һаҡланыуы ла туранан-тура 

мәҙәниәткә бәйле. Ә беҙҙең халыҡ тыуҙырған мәҙәниәттең иге-

сиге юҡ [4, 7-14-се бб.]. 

 Халыҡ ижады, фольклор үҙе үк тормош мәктәбе, башҡорт 

халҡының тере тарихы. Телде өйрәнгәндә уны ҡоро күнегеүҙәр 

менән генә өйрәтеү артыҡ ҙур һөҙөмтәләр бирмәй. Милли 

традицияларҙы, ғөрөф-ғәҙәттәрҙе, йола поэзияһын, сәсәнлек 

мәктәбен, халыҡ медицинаһы, мәҙәниәте, халыҡтың кәсептәре 

кеүек темаларҙы грамматик темаға үреп алып барыу – һәр 

дәрестә ҡуйылған маҡсатҡа ирешергә ярҙам итә. Яңы 

стандарттар буйынса ла уҡыусыларҙа лингвистик (тел), 

аралашыу (коммуникатив), этнокультура өлкәһенә ҡараған 

(культурологик) компетентлыҡ булдырыу талап ителә. 

Этнокультура өлкәһенә ҡараған (культурологик) компетентлыҡ 

ул, йәғни телде милли-мәҙәни юҫыҡта үҙләштереү – ул 
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уҡыусыларҙың телгә өйрәнеү барышында милли үҙенсәлектәрҙе 

сағылдырған текстар менән эшләүе, халҡыбыҙҙың тормош-

көнкүреш, йола, ғөрөф-ғәҙәт үҙенсәлектәрен, шанлы үткәнен, 

әҙәп-әхлаҡ нормаларын, телмәр әҙәплелеген, һынлы сәнғәт 

әҫәрҙәрен, мәҙәниәтен, халыҡ ауыҙ-тел ижады үрнәктәрен 

белеүе, башҡорт халҡының телмәр әҙәплелеген үҙләштереүе, 

рухи ҡомартҡыларын ихтирам итеүе һ. б.һанала. Бер генә 

тапҡыр булһа ла дәрестә халҡыбыҙҙың зирәклеген һынар 

йомаҡтар әйтелмәһә, уның бай тормош тәжрибәһе тупланған, 

фекер мәргәнлеген күрһәткән мәҡәлдәр ҡулланылмаһа, күңелгә 

ҡыуаныс, һағышлыға йыуаныс булган моңло ырҙары 

йырланмаһа, ял иттереүсе халыҡ уйындары булмаһа, ул дәрестән 

балаларыбыҙҙың ҡәнәғәт булыуы икеле. Сөнки халҡыбыҙзың 

йәшәү рәүеше, боронғо тарихы, фәлсәфәһе, рухиәте, 

педагогикаһы уларҙың нигеҙендә ята. 

Беҙҙең маҡсат телмәр мәҙәниәте юғары булған, үҙен һәм 

тиңдәштәрен хөрмәт иткән, дәрестә алған белемдәрен артабан 

көндәлек тормошта ла дөрөҫ ҡуллана белгән, төрлө яҡлап 

үҫешкән шәхес тәрбиәләү булһа, төп бурыстарҙың береһе – 

эшеңдең кәрәклеген, актуаллеген күрһәтеү, уңышлы тип 

һаналған, дәрестәрҙә йыш ҡулланылған ысулдар менән 

таныштырыу. 

Башҡорт халҡының иҫ киткес байлығы – ул йырҙарыбыҙ. 

Иртәнән кискә тиклем барабандар дөпөлдәгән көндә беҙҙең 

моңло көйҙәребеҙ балаларҙың рухын үҫтереп кенә ҡалмай, ә 

һаулығына ла ыңғай йоғонто яһау көсөнә эйә.Шуға күрә 

башҡорт теле һәм әҙәбиәте дәрестәренең фоны башҡорт халыҡ 

көйҙәре булһын ине. [4, 7-14-се бб.]. 

Һәр дәрестең башында уҡ уҡыусыларҙың иғтибарын яулау 

өсөн грамматик темаға ярашлы әйтем, мәҡәл, ҡобайыр, йыр, йә 

булмаһа, кескәй генә риүәйәт алып, ғөмүмән, ауыҙ-тел ижадына 

мөрәжәғәт итеү отошло:  

Әйт тиһәгеҙ, әйтәйем, 

Тыңла һүҙем, әйтәйем. 

Һүҙем тыңлап яуап бир, 

Аҡыллы тос фекер бир. 
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Һәр саҡ көйләп тороу мөмкинлеге лә булмай, ул ваҡытта 

матур итеп уҡып ишеттерәһең: 

Телең майҙай шыма булһын, 

Телең балдай татлы булһын, 

Йөҙөң һәр саҡ яҡты булһын, 

Әйткән һүҙең хаҡ булһын! 

Күңелең зирәк, күҙең үткер, 

Ә ҡолағың һаҡ булһын! 

«Исем» темаһын үткәндә, уҡыусыларға милли 

ашамлыҡтарыбыҙ төшөрөлгән һүрәттәр күрһәтеп, уларҙың 

табын күрке булыуы, нисек бешерелеүе тураһында әңгәмәләшеү 

бик яҡшы эш төрө. Шул уҡ милли ризыҡтарҙың атамаларын 

таҡтаға яҙа барып һәм уларға грамматик күҙәтеү үткәреп 

(нимәне белдерә, ниндәй һорауға яуап була Һ.б.), йәғни исемгә 

хас грамматик билдәләрҙе асыҡларға була. Уҡыусылар, ошо 

һүҙҙәрҙе файҙаланып, һөйләмдәр төҙөйҙәр, исем һүҙ төркөмөнә 

билдәләмә сығаралар. Уҡыусыларға «(ҡайһы ла булһа) милли 

ризыҡты бешереү өсөн нимәләр кәрәк?» тигән һорау ҡуйыла. 

Уҡыусылар үҙҙәре теләгән ризыҡ тураһында һөйләйҙәр, 

файҙаланған исемдәргә анализ яһайҙар. 

Мәҫәлән: бишбармаҡ, башҡорт халҡының милли ашы. 

Уҡыусылар, кемдең ашағаны бар? Башҡа төр халыҡтарҙа ул 

бармы? Уны нисек бешерәләр? Рецебын беләһегеҙме? һ.б. (Ваҡ 

итеп туралған йылҡы, һыйыр, һарыҡ итенән һәм һалманан 

әҙерләнә. Бойҙай, арпа, борай ононан баҫылған ҡаты ҡамырҙы 

йәйергә, унан баҡыр биш тинлек дәүмәлендәге һалма киҫергә 

һәм ит бешкән ҡаҙанда ҡайнатырға кәрәк). 

“Һандар” һүҙ төркөмөн өйрәнгәндә уҡыусыларға әйтеш 

тураһында төшөнсә биреп темаға кереп китергә була. “Бер тигәс 

тә ни яҡшы?, Ике тигәс тә ни яҡшы?” тип төп һандарҙы 

ҡулланып, уҡыусылар һорауҙар бирәләр, ә уҡытыусы яуап бирә. 

 “Сәсәндәр ҡоро” уйыны үткәреү: 

Балалар һорай:  

Бер тигәс тә ни яҡшы? 

Уҡытыусы яуап бирә: 

Берҙәм булһаң шул яҡшы, 

Балалар һорай:  
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Ике тигәс тә ни яҡшы? 

Уҡытыусы яуап бирә: 

Икәү берәүҙән яҡшы, һ.б. 

Әйтеште күрһәткәндән һуң, ҡунаҡ ашы-ҡара-ҡаршы әйтеше 

китә. Уҡытыусы “Бер тигәс тә ни яман?” тип һорай, ә 

уҡыусылар, яуаптарында мөмкин тиклем һандарҙы ҡулланып, 

яуап бирергә тейештәр: 

Уҡытыусы һорай:  

Бер тигәс тә ни яман? 

Уҡыусылар яуап бирә: 

Берҙәм булмау – шул яман, 

Уҡытыусы һорай: 
Ике тигәс тә ни яман? 

Уҡыусылар яуап бирә: 

Икеле алһаң, шул яман,һ.б. 

Ошо уҡ әйтеш формаһын тағы ла антонимдар темаһын 

үткәндә лә ҡулланырға мөмкин: яман-яҡшы, ыңғай сифаттар һәм 

кире сифаттар. Шулай уҡ төркөмдәргә бүлеп, ярыш формаһында 

үткәреү ҙә маҡсатҡа ярашлы. Бер төркөм һорау бирә, икенселәре 

яуап ҡайтара. Шунда уҡ үҙҙәренең һорауын беренсе төркөмгә 

бирә. 

Башҡорт халҡы борон-борондан йәш быуынға белем һәм 

тәрбиә биреүҙә, балаларҙың һәләтен, эшмәкәрлеген үҫтереүгә 

айырыуса иғтибар итә килгән. Был бигерәк тә халыҡ ижады 

әҫәрҙәрендә яҡшы сағылыш тапҡан. «Һөнәрле үлмәҫ, һөнәрһеҙ 

көн күрмәҫ», «Атанан күргән уҡ юнған, әсәнән күргән тун 

бескән» һәм башҡа шундай мәҡәлдәр һөнәр һәм һәләттең 

өҫтөнлөгөн данлай. Ғөмүмән, мәҡәл-әйтемдәр, йомаҡтар, 

көләмәстәр кеүек афористик жанрҙарға, әкиәт, легенда-риүәйәт, 

эпос, ҡобайырҙарға халҡыбыҙҙың культураһының төп асылы 

һалынған, тәрбиә принциптары бирелгән.  

Әҙәби әҫәрҙе өйрәнгәндә башҡарған эштәр: бәхәсләшеү, 

фекер алышыу,тормоштан миҫалдар килтереү, әңгәмәләшеү, 

әҫәрҙән мәҡәлдәрҙе, әйтемдәрҙе яҙып алыу, идеяһын табыу, әҫәр 

буйынса һүрәт эшләп һөйләү, презентация эшләү, 

сәхнәләштереү – барыһы ла уҡыусылар күңеленә үтеп инә. 
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Туған тел дәрестәрен уҡытыу, уҡытыусынан яңы ижади 

ҡараш, төрлө яңы алымдар, дәресте заманса, ҡыҙыҡлы итеп 

ойоштороуҙы, үҙебеҙ өҫтөндә бер туҡтауһыҙ ижади һәм ентекле 

эшләүҙе, заман менән бергә атлауҙы талап итә. Шуға башҡорт 

теле һәм әҙәбиәте дәрестәрендә уҡытыусы үҙенең тәү сиратта 

рух тәрбиәсеһе булыуын онотмаҫҡа тейеш. Халыҡ йолаларына 

бәйле рәүештә үткәрелгән яңы формалағы дәрес-йыйын, дәрес-

һабантуй, дәрес-бәйге кеүек дәрес төрҙәре уҡыусыларҙы тик 

әүҙемләштерә генә. 

Халыҡ педагогикаһының тағы бер күркәм сараһы булып 

хеҙмәт тәрбиәһе тора. Хеҙмәткә һәм хеҙмәт кешеһенә хөрмәт, 

ихтирам тәрбиәләү – тел дәрестәре маҡсаттарының береһе. 

Балаға мираҫ итеп байлыҡ түгел, данлы исем, изгелекле һөнәр 

эйәһе булыу серҙәрен ҡалдыр, тип өйрәтә халыҡ. 

«Сифат» темаһын өйрәнеү барышында халҡыбыҙ ижадына, 

тарихына ихтирам, хеҙмәткә һөйөү тәрбиәләүгә һәм яңы теманы 

үҙләштереүгә боронғо, семәрле серле, эсенә халҡыбыҙҙың ҡул 

эштәре һалынған (камзул, ҡашмау, түшелдерек, сигелгән 

таҫтамал, ҡулъяулыҡ, селтәр, түбәтәй, башҡорт ҡатын-

ҡыҙҙарының күлдәге, йүгән, ыңғырсаҡ, туҙҙан эшләнгән тырыз) 

ағас һандыҡ ярҙам итә ала.  

Халҡыбыҙ йәш быуындың сәләмәтлеге тураһында ла 

ҡайғыртҡан. Укыусыларҙы ял иттереү маҡсатында дәрестә төрлө 

уйындар ойошторороға мөмкин. 

Мәҫәлән, «Беҙ ун ике ҡыҙ инек», «Аҡ тирәк, күк тирәк», 

«Йәшерәм яулыҡ», “Тирмә” һ.б. 

Уҡыусыларҙың универсаль уҡыу эшмәкәрлеге кимәлен 

тикшереү өсөн, йәш үҙенсәлектәренән, өйрәнелгән темаларҙан 

сығып түбәндәге күнегеүҙәрҙе эшләтергә була: Уҡыусыларға 

текст таратыла. 

а) «Аҫаба башҡортҡа өс нәмәне белеү мотлаҡ: беренсеһе – 

үҙеңдең сығышыңды, йәғни үҙ ырыуыңды, белеү, икенсеһе – 

йондоҙҙарҙы исемләп аңлатыу һәм өсөнсөһө – хандар 

тураһындағы риүәйәттәрҙе һәм өләңдәрҙе белеү». (М. 

Өмөтбаевтан.) 

 Был текст буйынса түбәндәге эштәрҙе тәҡдим итергә 

мөмкин. 
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1. Килтерелгән өҙөктөң мәғәнәһен аңлат. 

2. Аңлатмалы һүҙлектән аҫаба, ырыу, риүәйәт һүҙҙәренең 

мәғәнәләрен асыҡла. 

3. Үҙ ырыуың төшөнсәһен нисек аңлайһың? 

4. Йондоҙҙарҙы исемләп аңлатыу тигән һүҙҙәргә ниндәй 

мәғәнә һалынған? 

5. Уҡыусылар менән ырыуҙар тураһында әңгәмәләшеү. 

б) «Халҡыбыҙҙа ер-һыу, тәбиғәт, хеҙмәткә бәйләнгән әллә 

күпме байрам бар. Һабантуй, кәкүк сәйе, ҡарға бутҡаһы 

тураһында беҙ бөтәбеҙ ҙә беләбеҙ. Һабантуйҙар республикала 

ғына түгел, унан ситтә лә гөрләп үтеп торһа, ҡайһы бер 

төбәктәрҙә әле лә һирәкләп булһа ла кәкүк сәйенә, ҡарға 

бутҡаһына ла сығалар. Ә бына Сөмбөлә байрамы тураһында 

күптәрегеҙ тәүләп ишетәлер. Башҡорт халҡында элек шундай 

матур байрам булған. Ул көҙөн, 21 – 23 сентябрҙә – ҡояштың 

тылсымлы торошона тура килгән көҙгө тигеҙлек мәлендә 

уҙғарылған. Уңыш байрамында күбеһенсә ир-егеттәр 

ҡатнашҡан. Улар ҡырға сығып, ҙур байрам ойошторған, ат 

сабыштары уҙғарылған, батырҙар билдәрен көрәштә һынаған. 

Ҡорбан итеп йылҡы, һыйыр салғандар, оло инәй-олатайҙарҙан 

фатиха алғандар, Ер-әсәгә уңыш өсөн рәхмәт әйткәндәр. Тора-

бара был йола ярайһы уҡ үҙгәрештәр кисергән, байрамда ҡатын-

ҡыҙҙар, йәштәр генә ҡатнаша башлаған. Улар кендек инәләренә 

бүләктәр биреп, ололарҙан фатиха алған». («Йәшлек» гәзитенән) 

Тексҡа бәйле эштәр: 

1. Өҙөктө уҡығыҙ. Уға исем бирегеҙ. 

2. Текста ниндәй байрамдар һаналып киткән? Улар 

тураһында нимә беләһегеҙ? (Һабантуй, кәкүк сәйе, ҡарға 

бутҡаһы, уңыш байрамы, Сөмбөлә) 

3. Бирелгән һүҙҙәрҙең һәм һүҙбәйләнештәрҙең мәғәнәһен 

аңлатып бир: ҡорбан, фатиха; ҡояштың тылсымлы торошо, 

кендек инәләре, көҙгө тигеҙлек мәле, билдәрен көрәштә һынаған. 

4. Һүҙбәйләнештәге бер һүҙҙе үҙгәрткәндә, икенсе һүҙе 

күсмә мәғәнәгә әйләнерлек итеп үҙгәрт: ҡарға бутҡаһы. 

5. Бер нисә һөйләмде бер һөйләм килеп сығырлыҡ итеп 

ҡушырға. 

6. Берәй һөйләмде бер нисә һөйләмгә тарҡатырға. 
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7. Төбәктәрҙә, һирәкләп, тәүләп, фатиха һүҙҙәренең 

синонимдарын тап. 

8. Текста барған мәғлүмәтте 3 һөйләм менән генә әйтеп 

бирегеҙ һәм яҙып ҡуйығыҙ. 

9. Ни өсөн Ер-әсә һүҙе ҙур хәреф менән яҙылған? 

10. Ер-һыу, Ер-әсә, инә-олатай, ир-егет, ҡатын-ҡыҙҙар 

һүҙҙәре ниндәй юл менән яһалған? 

а) ялғау ярҙамында 

б) һүҙҙәрҙе ҡушыу юлы 

в) һүҙҙәрҙе парлау юлы 

д) бер һүҙҙе ҡабатлау юлы 

12. Халҡыбыҙҙа ер-һыу, тәбиғәт, хеҙмәткә бәйләнгән әллә 

күпме байрам бар. Билдәләнгән һүҙ ниндәй килештә? 

13. Һабантуйҙар республикала ғына түгел, унан ситтә лә 

гөрләп үтеп торһа, ҡайһы бер төбәктәрҙә әле лә һирәкләп булһа 

ла кәкүк сәйенә, ҡарға бутҡаһына ла сығалар. Һөйләмдә 

ҡылымдарҙы табып, уларҙың заманын билдәләгеҙ. 

14. Текстан шартлы сифаттарҙы табығыҙ. 

Быуаттар аша беҙгә мираҫ булып ҡалған халыҡ 

педагогикаһының хазиналары бик күп. Йәш быуынды 

тәрбиәләүҙә халҡыбыҙ хазинаһын файҙаланыу мөмкинлектәре лә 

ифрат ҙур. Әгәр ҙә уны һөҙөмтәле итеп ҡулланһаҡ, 

дәрестәребеҙҙең сифаты күтәрелер, киләсәктә белемле, тәрбиәле, 

төрлө яҡлап үҫешкән, уңышлы, эшмәкәр шәхестәрҙе тәрбиәләй 

алырбыҙ. 

  

Әҙәбиәт 

1. Ахияров К.Ш. Народная педагогика и современная 

школа – Уфа: БашГПУ, 2000. – 328 с. 

2. Баймурзина В. Башҡорт халыҡ педагогикаһының асылы 

// Башҡортостан уҡытыусыһы. – 1993. – № 8. – 38-40-сы бб. 

3. Дәүләтшина М.С. Башҡорт телен уҡытыу методикаһы: 

башҡорт теле дәүләт теле итеп уҡытылған мәктәптәр өсөн. 1-

киҫәк. – Өфө: Китап, 2010. – 120 б. 

4. Хажин В.И. Телебеҙҙе һаҡлаһаҡ, илебеҙҙе һаҡларбыҙ! // 

Башҡортостан уҡытыусыһы. – 2021. - №7. – 14-се б.  



306 

 

5. Абуталипова Р.Ә., Хәсәнова Л.Т. Этномәҙәнилек 

формалаштырыуҙың бер алымы // Башҡортостан уҡытыусыһы. – 

2010. – № 8. – 52-се б.  

6. Вәлиев И. Хәҙерге этнопедагогика мәсьәләләре // 

Ватандаш. – 2011. – № 7. – 59-62-се бб. 

7. Поштарева Т.В. Формирование этнокультурной 

компетентности учащихся в полиэтнической образовательной 

среде [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.scienceforum.ru/2013/151/2187 

© Әхмәтова З.Ф., 2022 

 

Якшимбетова Валия Винилевна, 
магистрант I курса ФБФВиЖ 

 ФГБОУ ВО БашГУ 

г.Уфа, Республика Башкортостан 

 

Основные проблемы в повестях Рината Камала 

 

Творчество Рината Камала, одного из активных писателей 

башкирской литературы, отличается особенным стилем, идейно-

тематическим содержанием, проблематикой, композицией.  

Название повести Р. Камала “Две жизни” уже само по себе 

аллегорично. Долгие годы проработавшая в магазине сельпо 

Банубика, по выходу на пенсию в прекрасные майские дни 

начинает хворать, её мучают головные боли. Больная женщина, 

лёжа на кровати в больнице и дома, вспоминет о всей своей 

жизни, начинает её анализировать со стороны. Если первая 

жизнь героини – это самоотверженный труд, борьба за 

справедливость, достойный уважения и красивый период 

времени, вторая жизнь – это мучение от болезни, хождение по 

больницам, столкновение с безразличием врачей и близких, дни 

и месяцы, полные горести.  

Композиция романа имеет контрастный план. Сегодняшняя 

жизнь героини в болезнях преподносится автором в перемежку с 

её прошлой, здоровой, активной жизнью, события и 

переживания таким образом перемежаются. Такой приём подачи 

http://www.scienceforum.ru/2013/151/2187
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– два измерения времени, противопоставление двух взглядов на 

окружающих, позволяет более возвышенно раскрыть идею.  

Попавшая в беду Банубика нуждается в теплой заботе своих 

близких, в таком состоянии ей открываются вся человечность и 

бесчеловечность большинства людей. В общем автор в 

контрастном плане демонстрирует, что люди, честно 

трудившиеся всю жизнь во благо страны, народа, столкнувшись 

с болезнью, оказываются ненужными обществу, бесполезными 

людьми. С.Сафуанов пишет: “И в этой повести Ринат Камал 

показывает нам грязное тело нашего общества. Он еще шире и 

глубже продолжает тему, начавшуюся в повести “Беда” [1. c. 7].  

Интенсивное использование писателями приёма 

самоанализа, возведение в центр образа героя, который 

рефлексивно воспринимает влияние своего окружения, рассказ 

об объективном отражении реальных исторических событий, 

имевших место быть в жизни, их влияние на сердца людей, 

личное восприятие этих событий героем, оценивание, 

акцентирование субъективности – всё это даёт основание 

говорить о том, что в башкирской прозе прослеживается 

экзистенциальное течение, а также модернистическое 

направление. Это мнение можно подтвердить на примере 

повести “Чужой”. 

В повести Р.Камала “Чужой” рассказывается о молодом 

человеке, который начал свою трудовую деятельность в качестве 

радиожурналиста в, на первый взгляд, красивом и дружном, но 

маленьком и полном противоречий, интриг, столкновений, 

хитросплетений, коллективе карьеристов. Образ Инзера 

раскрывается в возникших конфликтных столкновениях с 

главным редактором Фарраховым в важных и принципиальных 

вопросах, таких, как долг журналиста, какие актуальные 

жизненные вопросы должно освещать радио, в несовпадении 

мнений. Инзер всегда старается освещать жизнь народа, 

стремится готовить радиопередачи, касающиеся важных 

общественных проблем, интересных зрителю.  

Однако перед ним возникает препятствие в лице Фаррахова, 

типичного бюрократа того общества, а также порядки, 

связывающие по рукам и ногам. Главный редактор требует 
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готовить передачи, освещающие жизнь органов партии, 

восхваляющие деятельность советов, воспевающие депутатов, 

он не выдаёт в эфир и резко критикует передачи молодого 

журналиста, посвященные взглядам простых трудящихся, их 

внутреннему миру, проблемам, каждодневным потребностям. 

Героя, который в обществе, стремящемся к внешнему блеску, 

цветущему в застое, борется за справедливость, говорит правду, 

стремится к свободе, не принимают, увольняют его с работы. 

Писатель говорит о том, что таких людей, как Фаррахов и 

Нафиков, которые на начальном этапе стремятся лишить воли 

людей и растоптать её, так же как и таких явлений много не 

только в радиокомитете, но и в целом во всём обществе.  

В центре повести герой, который старается противостоять 

удушающим тискам периода застоя, бороться, не отступать от 

своей гражданской позиции, описывается его рефлексивное 

восприятие событий, оценивание их посредством интенсивной 

умственной деятельности, а также непрерывное внутреннее 

эмоционально-экспрессивное переживание. В произведении 

автор часто обращается к публицистическому отступлению, 

риторическим вопросам, бессвязному потоку мыслей, 

философским внутренним монологам. С помощью этих приёмов 

как один последовательный, непрерывный, психологический 

процесс описывается беспокойный поиск Инзера, его старания 

оценить общественно-социальные явления, душащие волю, дух 

людей, он стремится выяснить их причины, объяснить поступки, 

старается понять, почему он, несмотря на свои светлые мечты, 

высокие цели, самоотверженные дела, все равно остается 

чужаком в своём окружении.  

Повестям Рината Камала «Немощный», «Побег», «Кочка» 

свойственны отказ от нейтрального повествования, 

демонстрация внутреннего конфликта героев, возникшего на 

фоне равнодушия и противеречий, порожденных периодом 

застоя, психологически глубокое описание экспрессивного 

развития этих конфликтов в виде урагана чувств и половодья 

противоречивых мыслей и эмоций, появившихся в результате 

рефлексии, стремление героя освободиться из удушающих 

тисков своего окружения, его духовно-философские поиски и 
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поиски смысла жизни. Эти особенности и явное отражение в 

описываемых материалах влияния автора определяют 

направление стиля писателя.  

Образ радиожурналистки Нажии из повести «Кочка» своей 

принципиальностью, ответственным отношением к работе, 

борьбой за справедливость, постоянным анализом своих 

действий, происходящего вокруг и течения жизни, 

рефлексивным восприятием в субъективном плане всего 

объективного близок к образу Инзера. В этой повести Р.Камал, 

показав преграды из жизни общества на примере столкновений 

внутри одного коллектива, обличает ее духовно-нравственное 

уродство, то, что такие понятия, как принципиальность, 

ответственное отношение к работе, справедливость спотыкаются 

о кочки, описывает ситуации, которые тянут жизнь назад.   

 Если, например, в повести “Беда” секретарь райкома 

Дележных, начальник управления сельским хозяйством Ямалов, 

− это коммунисты, потерявшие стыд ложные диктаторы, 

живущие за счет народа, чувствующие себя ханами и князьями 

на землях, за которые они отвечают, уничтожают 

самотверженного труженника, принципиального, честного, 

верного стране и народу директора совхоза Гайсина, то в 

повести “Враги любви” рассказывается о Зулькарнае, на войне 

служивший командиром роты, вернувшийся с медалями и 

орденами на груди боец, и в мирной колхозной жизни командует 

всеми как в армии так, что никто не может и слова сказать 

против махающего книжкой коммуниста начальника, здесь 

обличается его корыстное, бессовестное лицо по отношению к 

нуждающейся в помощи матери двоих детей.  

Подводя итог, можно сказать, что одним из идейно-

художественных направлений современной башкирской повести 

Рината Камала является тематика актуальных нравственных 

проблем с точки зрения судьбы отдельной личности и 

актуальных проблем в общественно-социальной сфере, 

затхлость времен нынешние перестройки носят репрессивный 

характер и связаны с их безжалостным взрывом. 
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Янбаева Эльвера Ислам ҡыҙы, 

башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы , 

МБДББУ “2-се Башҡорт лицейы”, 

Өфө ҡалаһы, Башкортостан Республикаһы 

 

Нимә ул оҫталыҡ класы? 

 

Уҡытыусыға һәр саҡ уҡырға, бер береһенән өйрәнергә 

кәрәк. Быға иң һәйбәт ҡуҙғытыусы фактор профессиональ 

тәжрибә менән уртаҡлашыу. 

Оҫталыҡ класы – оҫтаның быны нисек эшләүен ҡарап, 

үҙегеҙ ҙә өйрәнәһегеҙ, тигәнде аңлата. 

Оҫталыҡ класының принцибы: “Мин быны нисек эшләргә 

беләм. Мин һеҙҙе өйрәтәсәкмен”. 

Оҫталыҡ класының бурыстары: 

- уҡытыусы-оҫта тарафынан педагогик эшмәкәрлектең 

эҙмә-эҙлекле аҙымдарын, методтарын, алымдарын һәм 

формаларын туранан-тура һәм аңлатмалы күрһәтеү юлы менән 

үҙенең тәжрибәһен тапшырыу; 

- уҡытыусы-оҫтаның методик алымдарын һәм оҫталыҡ 

класы программаһында ҡуйылған проблеманы хәл итеү 

ысулдарын бергәләп һынап ҡарау; 

- шәхси профессиональ оҫталыҡтың оҫталыҡ класында 

ҡатнашыусылар тарафынан рефлекцияһы; 
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- оҫталыҡ класында ҡатнашыусыларға үҙ-үҙеңде үҫтереү 

бурыстарын билдәләүҙә, үҙ аллы белем алыу һәм үҙ-үҙеңде 

камиллаштырыуҙың индивидуаль программаһын 

формалаштырыуҙа ярҙам күрһәтеү. 

Оҫталыҡ класы барышында ҡатнашыусылар: 

- оҫталыҡ класы темаһы буйынса эшкәртмәләрҙе 

өйрәнәләр; 

- алынған (өлгәшелгән) һөҙөмтәләрҙе тикшереүҙә 

ҡатнашалар; 

- тикшереү өсөн үҙҙәренең проблемаларын, һорауҙарын, 

эшкәртмәләрен, дәрес өлгөләрен тәҡдим итәләр; 

- тикшерелгән проблемаларҙы хәл итеү буйынса үҙ 

тәҡдимдәрен әйтәләр. 

Оҫталыҡ класын әҙерләгәндә шуларға иғтибар итергә кәрәк: 

 Оҫталыҡ класын үткәреү технологияһында иң мөһиме – 

мәғлүмәтте еткереү һәм үҙләштереү түгел, ә метод, алым, 

методика йәиһә технология булһынмы – эшмәкәрлек алымдарын 

тапшырыу. Эштең продуктив алымдарын тапшырыу – Оҫта өсөн 

иң мөһим бурыстарҙың береһе. 

Оҫталыҡ дәресен ойоштороу һәм үткәреүгә булған талаптар: 

Оҫталыҡ класы – бәләкәй төркөм (7-15 ҡатнашыусы) 

составындағы педагогтар эшмәкәрлеген ойоштороуҙың 

оригиналь алымы ул. Педагогик тәжрибәне тапшырыуҙың 

локаль технологияһы булараҡ оҫталыҡ класы конкрет методик 

алым йәки ысулды, уҡытыу методикаһын, уҡытыу һәм тәрбиә 

технологияһын күрһәтергә тейеш.  

Бөгөнгө мәктәп белемде түбәндәге йөкмәткелә биререгә 

тейеш: сығарылыш уҡыусыларын етди маҡсатҡа өлгәшеүгә 

мөмкинлек биреүсе, уларҙы килеп сыҡҡан төрлө тормош 

ҡаршылыҡтарын һәм ситуацияларын уңышлы йырып сығырҙай 

белем менән тәьмин итеү – хәҙерге мәктәптең төп 

бурыстарының береһе. 

Был бурысты тормошҡа ашырыу өсөн уҡытыу-тәрбиә 

процесында ғәҙәти булмаған юлдарҙы ҡуллана ала. Эш 

ысулдары бик күп, тик уларҙы педагогик ғәмәлгә индереүҙән 

уҡытыусы ҡурҡмаҫҡа тейеш. “Уларҙы күп нәмәгә өйрәтәм тип, 

үҙегеҙҙең мин-минлегегеҙҙе ҡәнәғәтләндерергә тырышмағыҙ. 
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Тик ҡыҙыҡһыныу ғына уятығыҙ. Тыңлаусыларығыҙҙың 

мейеләренә артыҡ көс төшөрмәгеҙ, тик күҙҙәрен генә асығыҙ. 

Уларға осҡон ғына һалығыҙ, ә ялҡыны “аҙыҡ” булған ерҙә 

үҙенән үҙе тоҡанасаҡ”, – тигән француз яҙыусыһы Анатоль 

Франс. 

“Башҡорт теле дәрестәрендә функциональ грамоталы шәхес 

тәрбиәләү” темаһына оҫталыҡ дәресе тәҡдим иттем.  

Оҫталыҡ класының маҡсаты: башҡорт теле һәм әҙәбиәте 

уҡытыусыларына методик ярҙам, башҡорт теле дәрестәрендә 

функциональ грамоталы шәхес тәрбиәләүгә шарттар тыуҙырыу. 

Ул маҡсатҡа түбәндәге бурыстарҙы хәл итеү аша өлгәшергә 

ниәтләйем: 

- функциональ грамоталы шәхес формалаштырыутың 

теоретик нигеҙҙәрен өйрәнеү; 

- функциональ грамоталы шәхес формалаштырыу 

маҡсатында, уҡыусының  эшмәкәрлеген үҫтереүгә ҡоролған 

технологияларҙы өйрәнеү; 

-дәрестең структураһы менән таныштырыу; 

- функциональ грамоталы шәхес формалаштырыуҙа 

ҡулланылған күнегеүҙәр, дидактик материалдар төҙөү; 

- төрлө ситуация төрҙәрен ҡулланып дәрес моделен төҙөү; 

-технологик карталар төҙөү; 

 - профессиональ компетенлыҡты үҫтереү. 

Актуаллеге: Функциональ грамоталы шәхес тәрбиәләү – 

педагогик теория менән педагогик ғәмәлдең мәктәптәге уҡыу-

уҡытыу процесында йәшәгән ҡаршылыҡтарҙы еңеп сығырға 

мөмкинлектәр бирә.  

Ауыр булғанды ғәҙәти итеү, 

Ғәҙәти булғанды еңел итеү, 

Еңел булғанды ләззәтле итеү. 

Станиславскийҙың был һүҙҙәре минең педагогик 

эшмәкәрлегемдең девизы булып тора.Сөнки улар хәҙерге мәктәп 

принциптарын бик тапҡыр һәм теүәл сағылдырып тора: 

фантазияны талап иткән ижади эштәр аша уҡыусыларҙың 

ҡыҙыҡһыныуын стимуллаштырыу; уҡыусыларҙа кәрәк 

мәғлүмәтте табыу һәм дөрөҫ ҡуллана белеү тәжрибәһен үҫтереү 

һ.б. 
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Ябайлаштырап әйткәндә, функциональ грамоталы шәхес 

тәрбиәләү, беҙ тормошта килеп тыуған һәр төрлө 

ҡаршылыҡтарҙы йырып сығырға, ҡатмарлы мәсьәләләрҙе хәл 

итергә һәләтле, шул уҡ ваҡытта лайыҡлы кеше булып ҡала 

белгән эшмәкәр шәхесте күҙ аллайбыҙ. 

Көтөлгән һөҙөмтәләр: Функциональ грамоталы шәхес 

формалаштырыусы төрлө ситуация төрҙәрен ҡулланып дәрес 

пландары, дидактик материалдар һәм күнегеүҙәр төҙөү, уларҙы 

практикала ҡулланырға өйрәтеү, дәрестәрҙең технологик 

картаһын төҙөү. 

Функциональ грамоталы шәхес формалаштырыу 

маҡсатында, уҡыусының эшмәкәрлеген үҫтереүгә ҡоролған 

технологияларҙы йәлеп итергә тырышам. Уның төп мәғәнәһе 

шунан ғибәрәт: яңы белем һәм тәжрибә әҙер килеш кенә 

бирелмәй. Балалар уларҙы үҙ аллы тикшеренеү процесында 

“асырға” тейештәр. Улар үҙҙәре өсөн үҙ аллы асыштар яһарға 

һәләтле бәләкәй генә ғалим булып етешә. 

 Әүҙем, ижади эшләгән уҡытыусы үҙенең предметына 

тиҙерәк ҡыҙыҡһыныу уята, тимәк, яҡшы һәм сифатлы белем дә 

бирә. (Уйлап табыусы Томас Эдисон ижад процесын шулай 

билдәләй: “... ул 99% тир һәм 1% илһам”).  

Яҡшы белем баланың уңышлы яҙмышының нигеҙе булып 

тора. Оҫталыҡ класын үткәреү барышында Оҫта тик белем 

тапшырырға ғына ынтылмай. Ул ҡатнашыусыларҙы процесҡа 

ылыҡтырырға, уларҙы әүҙемләштерергә, уларҙа хатта үҙҙәре 

өсөн йәшерен булған нәмәләрҙе уятырға тырыша, уларға үҙ-

үҙҙәрен үҫтереүгә ҡамасаулыҡ иткән нәмәләрҙе аңларға һәм 

уларҙан ҡотолорға ярҙам итә. Оҫтаның бөтөн күнегеүҙәре һәм 

уның эштәре (эшмәкәрлеге ) ҡатнашыусыларҙың аҡыл-фекер 

эшмәкәрлеген әүҙемләштереүгә, үҙҙәрен ижадсы итеп күрһәтә 

алырҙай атмосфера тыуҙырыуға йүнәлтелгән. Ул эшмәкәрлек 

менән йомшаҡ, демократик, күҙгә күренмәҫ идара итеү ул. 

© Янбаева Э.И., 2022 
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«Халыҡ ижады» һәм «художестволы әҙәбиәт»: 

уларҙың төшөнсә сиктәрен билдәләү критерийҙарына 

ҡарата 

 

Урта һәм төп белем биреү мәктәптәрендә, башҡорт әҙәбиәте 

буйынса программаларға ярашлы, уҡыусылар халыҡ ижады 

өлгөләре һәм әҙәби әҫәрҙәр менән таныша. Айырыуса урта 

кластарҙа әкиәттәр, йырҙар, таҡмаҡтар, мәҡәл, йомаҡ һәм 

әйтемдәр, бәйеттәр, сеңләүҙәр, легенда менән риүәйәттәр, 

ҡобайырҙар, эпостар һ.б. ауыҙ-тел ижадына ҡараған үрнәктәр 

өйрәнелә. Шулай уҡ шиғыр, поэма, хикәйә, парса, мәҫәл, 

шәжәрә, очерк, иҫтәлек, повесть, драма һымаҡ нәфис әҙәбиәт 

өлгөләренә күп урын бирелә.Уҡытыусы уларҙы анализлау 

дәрестәрендә төрлө методик алымдар ҡуллана, улары иһә 

әҫәрҙең тәбиғәтенә һәм ниндәй төр ижад емеше булыуына 

туранан тура бәйләнгән. 

Һүҙ сәнғәте боронғо замандарҙан ике формала – телдән һәм 

яҙма рәүештә йәшәп килә.Ул бер-береһе менән йәнәш йөрөгән 

халыҡ ижады һәм фольклор, ауыҙ-тел әҙәбиәте, яҙма әҙәбиәт 

кеүек ҡатламдарҙы үҙ эсенә ала. Уларҙың жанр үҙенсәлектәре, 

йәшәү рәүештәренә ҡарап, төрлөсә. Йәғни, был төшөнсәләр 

араһында принципиаль булған айырмалар байтаҡ, тиҫтәләгән 

быуат һуҙымында уларҙың төп критерийҙары, үҙҙәренә генә хас 

сифат-билдәләре нығынып бөткән. 

Атаҡлы фольклорсы Кирәй Мәргән үҙенең хеҙмәттәренең 

береһендә: «Халыҡ ижады тигән төшөнсә киң мәғәнәлә теге 

йәки был халыҡтың быуаттар киңлегендә формалашҡан бөтә 

рухи һәм материаль культура байлығын билдәләү өсөн 

ҡулланыла», – тип яҙа [1, 3-сө бит]. Тимәк, ул халыҡ ижады 

менән биҙәү, музыка, бейеү һ.б. сәнғәт төрҙәрен үҙ эсенә алған 

мәҙәниәт (культура) төшөнсәләрен синонимдар итеп ҡарай. 

Шулай уҡ уның үҙәк, тарыраҡ мәғәнәһен «гүзәл һүҙ материалы 

нигеҙендә ойошҡан ижади күренеш» алып тороуын, уға ҡарата 
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«халыҡтың ауыҙ-тел ижады» тигән төшөнсәнең дә 

ҡулланылыуын әйтә. Шул уҡ ваҡытта ғалим фольклорҙың да 

«халыҡтың рухи һәм материаль культураһын күҙ алдына 

баҫтырыу маҡсатында ҡулланыла» икәнлеген раҫлай [1, 4-5-се 

биттәр]. Ғайса Хөсәйенов фольклор төшөнсәһенә ҡарата: «һәр 

халыҡта ул халыҡ ижады атамаһына синоним булып йыш 

ҡулланыла» тип яҙып китә [5, 189-сы бит]. Икенсе бер 

хеҙмәтендә ғалим, әлеге күренештең йөкмәткеһен 

тарайтыбыраҡ, «фольклор сәнғәттең бер нисә төрөн (һүҙ, көй-

моң, бейеү сәнғәтен) бергә туплай» ,- тип билдәләй [4, 13-сө 

бит].  

Тарих төпкөлдәренә төшкән һайын халыҡ ижады менән 

әҙәбиәт араһындағы сиктәрҙең юйыла барыуын күрергә була. Ә 

киреһенсә, боронғонан бөгөнгә, халыҡ ижадының әүҙемлеге 

һаҡланған XIX быуатҡа ҡарай ҡараш йөрөткәндә иһә, уларҙың 

бер-береһенән айырымлыҡ билдәләре артҡандан арта килеүен 

асыҡ шәйләргә мөмкин.  

Әлбиттә, халыҡ ижады боронғораҡ һәм локаль күренеш, 

йәғни бер ауылда, айырым районда тыуған әҫәрҙең бүтән 

яҡтарҙа билдәле булмауы ла мөмкин. Ул ерле һөйләш телендә 

(диалектта) йәшәй, традицион поэтикаға нигеҙләнеүе, халыҡ 

хәтерендә тупланып, телдән-телгә тапшырыла килеүе менән 

айырылып тора. Художестволы әҙәбиәт ‒ сағыштырмаса яңыраҡ 

ҡатлам, ул әҙәби телдә тыуҙырыла, яҙма менән бәйле 

булғанлыҡтан, уның таралыу даирәһе лә күпкә киң. Әйтәйек, 

башҡорт әҙәбиәтенең иң матур өлгөләре бик ҙур тираж менән 

рус, инглиз һәм тиҫтәләгән башҡа телдәрҙә баҫылыуы уның 

беҙҙең илдә генә түгел, донъяның теләһә ҡайһы төбәктәрендә 

таралыуын тәьмин итә. Шул уҡ ваҡытта һүҙ сәнғәтенең билдәле 

бер осорҙарында ошо ике күренештең дә сифаттарын йөрөтөүсе 

ярым профессиональ ижадсыларҙың булыуын иҫкәртергә кәрәк. 

Мәҫәлән, XX быуат башында ижад иткән Ш.Әминев-Тамьяни, 

З.Шипаев, Н.Йомрани һымаҡ шағирҙарҙың әҫәрҙәре синкретик 

йөкмәткеле булыуҙары менән билдәле. Шуныһы ла раҫ: әҙәби 

әҫәр рәүешендә донъяға тыуып, оҙаҡ ҡына халыҡ араһында 

йөрөй торғас, фольклорлашып киткән өлгөләр ҙә йыш осрай. 
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Һүҙ сәнғәте системаһында фольклор менән яҙма әҙәбиәттән 

тыш ауыҙ-тел әҙәбиәте лә йәшәп килә. Ошо ҡатламды оҙаҡ 

йылдар өйрәнеүсе профессор Мирас Иҙелбаев билдәләүенсә, 

«индивидуаль ауыҙ-тел һүҙ сәнғәте – шул уҡ әҙәбиәт, бары тик 

телдән ижад ителеп, телдән-телгә, нигеҙҙә – үҙгәрешһеҙ таралып 

йөрөй» [3, 16-сы бит]. Ғилми әҙәбиәттә, мәҫәлән, Ҡобағош, 

Ерәнсә, Ҡарас, Байыҡ Айҙар, Буранбай, Ишмөхәмәт, Ғәбит һ.б. 

сәсәндәрҙең ижады ауыҙ-тел әҙәбиәте мираҫы рәүешендә 

тикшерелә. 

Боронғо осорҙарҙа, яҙма барлыҡҡа килгәнгә тиклем, әҙәби 

ҡомартҡыларҙың да, халыҡ ижады әҫәрҙәре кеүек үк, телдән 

йәшәү осоро булған. Художестволы ижадтың элек-электән 

төрки, көнсығыш халыҡтарында «әҙәбиәт» тип йөрөтөлөүе ерле 

юҡтан килмәй. Уның йөкмәткеһе функциональ тәғәйенеше 

менән бәйле: «әҙәп, әҙәпкә өйрәтеү» мәғәнәһендә килә. Тимәк, 

яҙма менән генә бәйле түгел, күпкә киңерәк төшөнсә булып 

сыға. Ә бына урыҫ йәки башҡа славян халыҡтарында ул 

«литература» тип атала, йәғни «литера» (символ, хәреф) һүҙенән 

алынған. Термин булараҡ ул уңышһыҙыраҡ, сөнки әҙәбиәт 

төшөнсәһенең мәғәнәһен тулыһынса асып бөтмәй. 

Халыҡ ижады – коллектив ижад емеше. Телдән телгә күсеп 

йөрөгәнлектән, әҫәр менән уны тыңлаусы араһындағы бәйләнеш 

туранан тура – һөйләүсе йәки башҡарыусы аша 

урынлаштырыла. Башҡарыусы һүҙҙәр менән генә эш итмәй, ә 

бейеү, йыр элементтарын, музыка ҡоралдарын ҡулланып ебәрә, 

сығышы театрлаштырылған тамашаға әүерелеп китеүсән була. 

Унан айырмалы, әҙәби әҫәр авторы менән уҡыусы араһында 

тығыҙ, тура бәйләнеш юҡ кимәлендә, ул яҙма текст арҡылы ғына 

булыуы мөмкин. Автор – «үҙенә генә хас ижад манераһы булған 

конкрет кеше» [2, 17-се бит].  

Йөрөгән таш шымара, тигәндәй, айырым ижадсы тарафынан 

тыуҙырылған фольклор әҫәре лә, халыҡ араһында йөрөй торғас, 

сифат яғынан үҙгәреш кисерә. Оҫта ҡулына килеп юлыҡҡан 

алмас таштың затлы бриллиант булып балҡып киткәне кеүек, 

халыҡ ижады әҫәрҙәре лә оҙайлы ваҡыт эсендә әллә күпме һүҙ 

оҫталары, сәсәндәр тарафынан эшкәртелә килә камиллаша, 

юғары сәнғәт күренешенә әүерелә. Яйлап уның авторы онотола, 
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ул коллектив ижад емеше булараҡ йәшәй башлай. Халыҡ ижады 

ҡомартҡыларының ғына түгел, күп кенә әҙәби әҫәрҙәрҙең дә 

авторлығы онотолоп ҡалған, «аноним әҙәбиәт» ҡатламы 

барлыҡҡа килгән. Боронғо осорҙарҙан алып ХIХ быуат 

аҙаҡтарына саҡлы рухи мәҙәниәт өлкәһендә «интеллектуаль 

милекселекте», конкрет автор хоҡуҡтарын көйләүсе ҡануниәт 

бөтөнләй булмауын да билдәләргә кәрәк. Ижадсы өсөн әҫәр 

тыуҙырыу ни бары рухи ихтыяж, күңел талабын 

ҡәнәғәтләндереү сараһы булған, ул үҙенең әҫәрҙәренә 

көсөргәнешле аҡыл хеҙмәтенең емеше, билдәле бер ҡиммәткә 

эйә булған тауар итеп ҡарамаған, уның өсөн түләү ҙә һорамаған. 

Ҡыҫҡаһы, ижад алыш-биреш, баҙар мөнәсәбәттәренән ситтә 

ятҡан күренеш булған. Әҫәрҙе телдән-телгә тапшырғанда уның 

авторының мәнфәғәте артыҡ күҙәтелмәгән. Был да аноним 

текстарҙың таралыуына булышлыҡ иткән булһа кәрәк.  

Халыҡ ижады әҫәрҙәре, цензуранан азат ижад һөҙөмтәһе 

булараҡ, нигеҙҙә, демократик йөкмәткегә эйә. Сөнки әҫәрҙе 

һөйләүсе ауыҙынан сыҡҡан һүҙҙәр түгелмәй-сәселмәй, бер 

ниндәй үҙгәрешһеҙ, ҡаршылыҡһыҙ тыңлаусыларға барып етә. 

Шулай ҙа айырым осраҡта, йәмғиәттә йәшәгән тәртиптәрҙең, 

тарихи, ижтимағи-сәйәси шарттарҙың үҙгәреп китеүе 

һөҙөмтәһендә, фольклор әҫәрҙәренең халыҡ араһында 

контролһеҙ таралыу мөмкинлеге һиҙелерлек кәмегән. Икенсе 

төрлө әйткәндә, тулы һүҙ азатлығы сикләнә төшкән. Әйтәйек, 

1773-1775 йылдарҙағы Пугачев етәкселегендәге Крәҫтиәндәр 

һуғышы баҫтырылғандан һуң ул ваҡиғалар, унда ҡатнашҡан 

батырҙар тураһында хәтирәләр, тарих һөйләү, йырҙар йырлау 

тыйыла. Халыҡ араһында Салауаттың исемен телгә алған өсөн 

генә лә айырым кешеләрҙе каторгаға оҙатҡандар, язалағандар... 

Йәки руханиҙарҙы, кантондарҙы, түрәләрҙе тәнҡитләгән, уларҙан 

көлөп сығарылған таҡмаҡтар, сатирик көләмәстәр өсөн 

эҙәрлекләгәндәр һ.б. Шулай ҙа киң ҡатлам халыҡтың 

ихтыяждарын, теләк-ынтылыштарын, идеалдарын 

сағылдырыуы, артыҡ цензураға дусар ителмәүе менән фольклор 

әҫәрҙәре демократик йөкмәткеле. Художестволы әҙәбиәтте был 

йәһәттән демократик йөкмәткеле тип әйтеп булмай, сөнки ул, 

киң матбуғат саралары һәм сәнғәттең бүтән төрҙәре кеүек үк, 
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илдә хөкөм һөргән рәсми идеологияны пропагандалауға хеҙмәт 

итеүсе иң мөһим сара. Үткән быуат тотошлайы менән, бигерәк 

тә совет осоро әҙәби процесы, шуны күргәҙмәләп тора. 1905-

1907 йылдарҙағы буржуаз-демократик революция, унан һуңғы 

ҡара рекция йылдары, 1917 инҡилаптар йылы был тәңгәлдә бик 

ҡаршылыҡлы булды. Байтаҡ әҙиптәр эҙәрлекләнде, ижадтан 

ситләтелде, әҫәрҙәре китапхана, сауҙа нөктәләренән йыйып 

алынды. Ҡайһылары псевдоним аҫтында ижад итергә тотондо, 

әҙәбиәттә кинәйәлелек, «эзоп теле»нә яҡынайыу көсәйҙе. 

Революцияға саҡлы беҙҙең төбәктә тыуған барлыҡ яҙма 

продукция Ҡазандағы цензура комитеты күҙәтеүендә булһа, 

совет осоронда был функцияны атҡарыусы ойошмалар һаны 

күпкә артып китте. Яҙыусыларҙың ижади ойошмаларында, китап 

нәшриәттәрендә айырым бүлектәр, социалистик илдең 

хәүефһеҙлеген тәьмин иткән махсус тәғәйенләнешле халыҡ 

комиссариаттары, министрлыҡтар, комитеттар һ.б. әҙәбиәт 

өҫтөнән дә ныҡлы контроль урынлаштырҙы. Быларҙың барыһы 

ла утыҙынсы йылдарҙа, илдәге тоталитар система шарттарында, 

оло фажиғәләргә килтерәсәк. 40-50-се йылдарҙа М.Буранғолов, 

60-70-се йылдарҙа Р.Ғарипов – идеологик ҡыҫым аҫтында 

ҡалған иң аяныслы яҙмышлы әҙиптәрҙән иң билдәлеләре.  

Бер үк фольклор әҫәре күп варианттарҙа йәшәүсән. Сөнки 

ул ҡат-ҡат һөйләнелеп, хатта бер нисә һөйләме үҙгәртелгән 

осраҡта ла, тәүгеһенән айырылып тора. Уға һөйләүсенең 

эмоциональ хәләте, кәйеф торошо, башҡарыу урыны, ваҡыты, 

тыңлаусылар төркөмөнөң кемдәрҙән тороуы ла йоғонто яһауы 

ихтимал. Әҫәрҙең сюжетында һиҙелерлек үҙгәрештәр күҙәтелгән 

осраҡта уның версияһы тураһында һүҙ йөрөтәләр. Мәҫәлән, бер 

үк тарихи ваҡиғаға төрлө халыҡтарҙың үҙ ҡараштарын 

сағылдырған текстар әҫәрҙең милли версияһы төҫөн алып китеүе 

бар (Башҡортостандың Рәсәй дәүләтенә ҡушылыуы, 1812 йылғы 

Ватан һуғышы ваҡиғалары һ.б.). Әҙәби текст иһә тотороҡло 

күренеш, уның варианттары, версиялары булмай тиерлек. Дөрөҫ, 

яҙыусы әҫәрен төрлө жанрҙа, үҙгәрешле бер нисә вариантта 

ташҡа баҫтырыуы мөмкин. Миҫал өсөн, М.Буранғоловтың 

драмалары менән шундай хәл күҙәтелә. С.Злобиндың Салауат 

Юлаев тураһындағы әҫәренең алты редакцияһы бар. Башта ул 
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поэма рәүешендә яҙыла башлай, роман булараҡ тамамлана. 

З.Биишеваның «Дуҫ булайыҡ» повесының ике варианты 

баҫылып сыҡҡан. Шулай уҡ К.Мәргәндең «Ҡариҙел серҙәре» 

повесы ла ике вариантлы. Рус телендә донъя күргәне башҡорт 

телендә сыҡҡанынан ныҡ айырыла, бөтөнләй икенсе әҫәр 

кеүегерәк ҡабул ителә. Ундай миҫалдарҙы күпләп килтерергә 

була. Әммә әҙәбиәт тарихында уларҙың барыбер һуңғы, төп 

варианты урын ала, киң ҡатлам уҡыусылар әҫәр тураһында уның 

төп нөсхәһе буйынса фекер йөрөтә. Шулай ҙа уның һәр 

варианты, донъяға сыға икән, айырым яҙмышлы әҫәр булып 

йәшәй башлай. Тимәк, ни тиһәң дә, ниндәй телдә сығыуына 

ҡарамаҫтан, әҙәби әҫәр стабиль йөкмәткегә эйә. 

Һүҙ сәнғәтенең үрҙә телгә алынған состав өлөштәре бөгөнгө 

көнгә тиклем күпмелер һаҡлана килә, тарихи үҫеш барышында 

был ҡатламдарҙың үҙ-ара әүҙемлек нисбәте, актуаллеге үҙгәреп 

торған. Боронғораҡ дәүерҙә халыҡ ижады, ә ХХ быуат башынан 

яҙма әҙәбиәт беренсе планға сыҡҡан. Бөгөнгө шарттарҙа, халыҡ 

тулыһынса уҡый-яҙа белгән ваҡытта, сәсәндәр ижады өлөшө 

артҡа сигенеп, юҡҡа сыға бара. Нисек кенә булмаһын, беҙ 

йәшәгән дәүерҙә фольклор йәшәмәй, тип өҙөп кенә әйтә 

алмайбыҙ. Шуныһы бәхәсһеҙ: ул халыҡ менән бергә йәшәп килә, 

әгәр ул юғалһа – һүҙ сәнғәте лә үтә ярлыланыр, художество 

фекерләү сараһы булараҡ әҙәбиәтебеҙҙең дә поэтик ҡаҙнаһы 

һайығып ҡалыр ине. Халыҡ ижадының алдынғы традицияларын 

үҙендә мул аҫрауҙары менән Ш.Бабич, М.Ғафури, Б.Бикбай, 

Р.Ниғмәти, М.Кәрим, З.Биишева һ.б. бик күптәрҙең әҫәрҙәре 

айырылып тора. Бөгөн дә фольклор мотивтары нигеҙендә 

яҙылған әҙәби әҫәрҙәр байтаҡ.  

Шулай итеп, әҫәрҙең һүҙ сәнғәтенең ҡайһы ҡатламына, 

ниндәй төргә һәм жанрға ҡарауын иҫтә тотоп тикшереү уны 

билдәле бер тарихи осор контексында, тулайым, йөкмәтке һәм 

форма берлегендә ҡабул итергә, индивидуаль йәки коллектив 

авторҙың донъяға ҡараштарын аңларға, әйтергә теләгән 

мөҡәддәс уй-фекерҙәрен төшөнөргә, ғөмүмән, ижади оҫталыҡ 

мәсьәләләренә үтеп инергә ярҙам итә.  
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