
2017/2018 уҡыу йылында Башҡортостан Республикаһы мәғариф 

ойошмаларында башҡорт телен һәм әҙәбиәтен өйрәнеүҙе һәм уҡытыуҙы 

ойоштороу буйынса методик кәңәштәр 

 I. Башҡортостан Республикаһының дҽүлҽт теле булараҡ башҡорт телен 

ҿйрҽнеүҙең норматив-хоҡуҡи нигеҙҙҽре. Башҡортостан Республикаһының 2 0 1 3 

йылдың 1 июленҽн №696-з “Башҡортостан Республикаһында м ҽғариф 

тураһында”ғы Законының 6 статьяһына (п.2 ) ярашлы Башҡортостан 

Республикаһының дҽүлҽт теле булараҡ башҡорт теле республиканың дҿйҿм белем 

биреү, башланғыс һҽм һҿнҽри белем биреү м ҽғариф ойошмаларында ҿйрҽнелҽ. 

“Башҡортостан Республикаһының дҽүлҽт теле булараҡ башҡорт телендҽ уҡытыу 

һҽм уны ҿйрҽнеү Башҡортостан Республикаһы территорияһында урынлашҡан 

дҽүлҽт һҽм муниципаль м ҽғариф ойошмаларында дҽүлҽт аккредитацияһы булған м 

ҽғариф программалары сиктҽрендҽ федераль дҽүлҽт м ҽғариф стандарттарына, м 

ҽғариф стандарттарына ярашлы тормошҡа ашырыла”. Милли республикаларҙа 

икенсе дҽүлҽт телен индереү Рҽсҽй Федерацияһының Конституцияһының 6 8 

статьяһында ла (п.2 ) ҡаралған. “Башҡортостан Республикаһы халыҡтары телдҽре 

тураһында” Башҡортостан Республикаһы Законының 3 статьяһына (п.1 ) ярашлы 

Башҡортостан Республикаһының бҿтҽ 2 территорияһында башҡорт һҽм рус 

телдҽре дҽүлҽт телдҽре булып тора. Рҽсҽй Федерацияһының 2 0 1 2 йылдың 2 9 

декабренҽн № 2 7 3 -ФЗ “Рҽсҽй Федерацияһында м ҽғариф тураһында” Федераль 

Законының 14 статьяһына (п.3 ) ярашлы Рҽсҽй Федерацияһының милли 

республикаларында ерле закондар ға ярашлы дҽүлҽт аккредидацияһы үткҽн м 

ҽғариф ойошмаларында республиканың дҽүлҽт телдҽрен ҿйрҽнеү м ҿмкинлеге 

бирелҽ. Рҽсҽй Федерацияһы Мҽғариф һҽм фҽн министрлығының 2 0 0 9 йылдың 6 

октябренҽн № 3 7 3 бойороғо менҽн раҫланған Федераль дҽүлҽт белем биреү 

стандарттарының 1 9 .3 пунктына ярашлы башланғыс дҿйҿм белем биреүҙҽ Рҽсҽй 

Федерацияһы субъекттары дҽүлҽт телдҽрен ҿйрҽнеү һҽм туған телдҽрҙҽ белем 

биреүҙе ойоштороу мҿмкинлеге бирелҽ. Федераль дҽүлҽт белем биреү 

стандарттарын ғҽм ҽлдҽ ҡулланыу шарттарында башланғыс кластарҙа башҡорт 

телен дҽүлҽт теле булараҡ ҿйрҽнеү базис пландарҙың вариатив ҿлҿшҿ сҽғҽттҽре 

иҫҽбенҽ тормошҡа ашырыла. II. Туған телдҽрҙе ҿйрҽнеү һҽм туған телдҽрҙҽ 

уҡытыуҙың норматив-хоҡуҡи нигеҙҙҽре. Рҽсҽй Федерацияһы Конституцияһының 6 

8 статьяһы (п.3 ) Рҽсҽй Федерацияһында “…уның бҿтҽ халыҡтарына туған телен 

һаҡлау, уны ҿйрҽнеүгҽ һҽм үҫтереүгҽ шарттар тыуҙырыу хоҡуғы” гарантиялай. 3 

Башҡортостан Республикаһы Конституцияһының 5 4 статьяһы “Башҡортостан 

Республикаһы үҙ территорияһында йҽшҽгҽн халыҡтарға туған телдҽрен һаҡларға 

тиң хоҡуҡтар гарантиялай, уны ирекле ҿйрҽнергҽ һҽм үҫтерергҽ мҿмкинлектҽр 

тыуҙыра”. Рҽсҽй Федерацияһының 2 0 1 2 йылдың 2 9 декабренҽн № 2 7 3 -ФЗ 



“Рҽсҽй Федерацияһында м ҽғариф тураһында” Федераль Законының 14 статьяһына 

(п.1 , 4 ) ярашлы һҽр кемгҽ м ҽғариф системаһы биргҽн м ҿмкинлектҽрҙҽн сығып 

туған телендҽ белем алыу хоҡуғы гарантиялана. “Рҽсҽй Федерацияһында м ҽғариф 

тураһында” Рҽсҽй Федерацияһы Законының 9 статьяһына (п.1 -5) ярашлы Рҽсҽй 

Федрацияһы граждандары тҽрбиҽ һҽм белем алыу телен һайлау хоҡуғына эйҽ. Ошо 

уҡ закондың 1 0 статьяһына ярашлы туған телендҽ белем алырға телҽүселҽргҽ 

дҽүлҽт һҽм м ҽғариф ойошмалары бҿтҽ шарттар тыуҙырырға бурыслы. 

Башҡортостан Республикаһының 2 0 1 3 йылдың 1 июленҽн №696-з 

“Башҡортостан Республикаһында м ҽғариф тураһында”ғы Законының 6 

статьяһына (п.3 ) ярашлы Башҡортостан Республикаһында һҽр кем дҽүлҽт 

аккредитация үткҽн м ҽғариф программалары нигеҙендҽ Федераль дҽүлҽт белем 

биреү стандарттарына ярашлы туған телендҽ белем алырға хоҡуҡлы. Бының ҿсҿн 

дҽүлҽт шаттар тыуҙырырға бурыслы. “Башҡортостан Республикаһы халыҡтары 

телдҽре тураһында” Башҡортостан Республикаһы Законының 8 4 статьяһына (п.1 -

5) ярашлы һҽр кем тҽрбиҽ һҽм белем алыу телен һайлау хоҡуғына эйҽ. 9 

статьяһында (п.1 ) дҽүлҽттең туған телдҽрҙе ҿйрҽнеү ҿсҿн шарттар тыуҙырыу 

бурысы билдҽлҽнҽ. Рҽсҽй Федерацияһы Мҽғариф һҽм фҽн министрлығының 2 0 0 9 

йылдың 6 октябренҽн № 3 7 3 бойороғо менҽн раҫланған Федераль дҽүлҽт белем 

биреү стандарттарының 1 9 .3 пунктына ярашлы башланғыс дҿйҿм белем биреүҙҽ 

Рҽсҽй Федерацияһы субъекттарына дҽүлҽт телдҽрен ҿйрҽнеү һҽм туған телдҽрҙҽ 

белем биреүҙе ойоштороу мҿмкинлеге бирелҽ.                                                                       

III. Федераль дҽүлҽт белем биреү стандарттары талаптары буйынса эшкҽртелгҽн 

башҡорт теле һҽм ҽҙҽбиҽтенҽн уҡыу- уҡытыу методик комплекттар:  

I. Башҡорт милли мҽктҽптҽре ҿсҿн: 

 1) “Башҡорт ҽҙҽбиҽте” 1. Юлмухаметов М.Б. «Примерные образовательные 

программы по предмету “Башкирская литература” для 5-11 классов 

общеобразовательных организаций с родным (башкирским) языком обучения. –

Уфа: «Китап», 2016;  

2. Юлмухаметов М.Б., Идельбаев М.Х. и др. «Туған ҽҙҽбиҽт - 5”. Уфа: «Китап», 

2016;  

3. Юлмухаметов М.Б., Идельбаев М.Х. и др. «Туған ҽҙҽбиҽт - 6”. Уфа: «Китап», 

2016;  

4. Юлмухаметов М.Б., Идельбаев М.Х. и др. «Туған ҽҙҽбиҽт - 7”. Уфа: «Китап», 

2016; 5 

 5. Юлмухаметов М.Б., Идельбаев М.Х.. «Туған ҽҙҽбиҽт -8”. Уфа: «Китап», 2016;  



6. Кунафин Г.С., Хусаинов Г.Б.. «Туған ҽҙҽбиҽт -9”. Уфа: «Китап», 2016;  

7. Юлмухаметов М.Б. и др. «Методические рекомендации к учебнику «Туған 

ҽҙҽбиҽт -5”.–Уфа: «Китап», 2016.  

8. Юлмухаметов М.Б. и др. «Методические рекомендации к учебнику «Туған 

ҽҙҽбиҽт -6”.–Уфа: «Китап», 2016.  

9. Юлмухаметов М.Б., Кунафин Г.С. “Методическое руководство к учебнику 

«Башкирская литература» для 7-9 классов общеобразовательных организаций с 

родным (башкирским) языком обучения»–Уфа: «Китап», 2016.  

10. Юлмухаметов М.Б. и др. «Рабочая тетрадь -5 к учебнику «Башкирская 

литература для 5 класса общеобразовательных организаций”. Уфа: «Китап», 2013; 

11. Юлмухаметов М.Б. и др. «Рабочая тетрадь -6 к учебнику «Башкирская 

литература для 6 класса общеобразовательных организаций”. Уфа: «Китап», 2013; 

12. Юлмухаметов М.Б. и др. Книга для чтения по башкирской литературе. 5 

класс». Уфа: «Китап», 2012;  

13. Юлмухаметов М.Б. и др. Книга для чтения по башкирской литературе. 6 

класс». Уфа: «Китап», 2012;  

14. Юлмухаметов М.Б. и др. Контроль һҽм баһалау дҽфтҽре – 5кл. –Уфа: «Китап», 

2014; 6 15. Юлмухаметов М.Б. и др. Контроль һҽм  

15. Юлмухаметов М.Б. и др. Контроль һҽм баһал ау дҽфтҽре – 6 кл. –Уфа: «Китап», 

2014; 2) “Башҡорт теле”  

16. Габитова З.М. «Примерные программы по башкирскому для 5-9, 10-11 классов 

башкирских школ». –Уфа: «Китап», 2016;  

17. Псянчин Ю.В., Габитова З.М., Аюпов Р.Р., Мухаметова Р.М.. и др. «Башкорт 

теле-5». Уфа: «Китап», 2016;  

18. Султанбаева Х.В. Балапанова Л.С. «Башкорт теле-6». Уфа: «Китап», 2016; 

 19. Азнабаев А.М., Тагирова С.А., Газизуллина М.А. «Башкорт теле-7». Уфа: 

«Китап», 2016; 

 20. Самситова Л.Х., Тагирова С.А. Рахимова Э.Ф., Исламова Т.М. «Башкорт теле-

8». Уфа: «Китап», 2016;  

21. Псянчин В.Ш., Псяничн Ю.В., Игелекова А.И., Үтҽбҽаева Ф.Ю. «Башкорт теле-

9». Уфа: «Китап», 2016; 



 22. Псянчин Ю.В., Габитова З.М., Аюпов Р.Р., Мухаметова Р.М., Султанбаева Х.В. 

Балапанова Л.С., Азнабаев А.М., Тагирова С.А., Газизуллина М.А., Самситова 

Л.Х., Тагирова С.А. Рахимова Э.Ф., Исламова Т.М., Псянчин В.Ш., Псяничн Ю.В., 

Игелекова А.И., Үтҽбҽева Ф.Ю. “Методическое руководство к учебнику 

«Башкирский язык» для 5-9 классов общеобразовательных организаций с родным 

(башкирским) языком обучения»–Уфа: «Китап», 2016.  

 Рус телле мәктәптәрҙә башҡорт телен туған тел булараҡ уҡытыу өсөн: 

“Башҡорт теле һҽм ҽҙҽбиҽте” 

 23. Хажин В.И., Вилданов А.Х., Аккужина Ф.А. «Примерные образовательные 

программы по предмету “Родной (башкирский язык и литература) для 5-11 классов 

общеобразовательных организаций с русским языком обучения»–Уфа: «Китап», 

2016 

 24. Хажин В.И., Вилданов А.Х., Аккужина Ф.А., Карабаев М.И., Аминева З.Р. 

«Башҡорт теле һҽм ҽҙҽбиҽте -5».- Уфа: «Китап», 2016;  

25. Хажин В.И., Вилданов А.Х., Аккужина Ф.А., Карабаев М.И., Аминева З.Р. 

«Башҡорт теле һҽм ҽҙҽбиҽте -6».- Уфа: «Китап», 2016;  

26. Хажин В.И., Вилданов А.Х., Аккужина Ф.А., Карабаев М.И., Аминева З.Р. 

«Башҡорт теле һҽм ҽҙҽбиҽте -7».- Уфа: «Китап», 2016;  

27. Хажин В.И., Вилданов А.Х., Аккужина Ф.А., Карабаев М.И., Аминева З.Р. 

«Башҡорт теле һҽм ҽҙҽбиҽте -8».- Уфа: «Китап», 2016; 

28. Хажин В.И., Вилданов А.Х., Аккужина Ф.А., Карабаев М.И., Аминева З.Р. 

«Башҡорт теле һҽм ҽҙҽбиҽте -9».- Уфа: «Китап», 2016;  

29. Хажин В.И., Аккужина Ф.А. “Методическое руководство к учебнику «Башҡорт 

теле һҽм ҽҙҽбиҽте» для 5-9 классах 8 общеобразовательных организаций с русским 

языком обучения»–Уфа: «Китап», 2016  

. Рус телле мәктәптәрҙә башҡорт телен дәүләт теле булараҡ уҡытыу өсөн: 

“Башҡорт теле”  

30. Габитова З.М. и др. «Примерные программы по башкирскому языку для 5-9, 

10-11 классов» (для русскоязычных школ». –Уфа: «Китап», 2015;  

31. Габитова З.М., Усманова М.Г.«Башҡорт теле -5».- Уфа: «Китап», 2014;  

32. Габитова З.М. “Методическое рекомендации к учебному пособию «Башҡорт 

теле» для 5 класса” - Уфа: «Китап», 2014;  



33. Габитова З.М., Хамитова Р.Р. Рабочая тетрадь к учебному пособию «Башҡорт 

теле-5» - Уфа: «Китап», 2014;  

34. Габитова З.М., Усманова М.Г.«Башҡорт теле -6».- Уфа: «Китап», 2014; 

 35. Габитова З.М., Усманова М.Г.«Башҡорт теле -7».- Уфа: «Китап», 2014;  

36. Габитова З.М., Усманова М.Г.«Башҡорт теле -8».- Уфа: «Китап», 2016;  

37. 38. Габитова З.М., Усманова М.Г.«Башҡорт теле -9».- Уфа: «Китап», 2016;  

39. Габитова З.М., Ямансарина М.Д. “Методическое руководство к учебнику 

«Башкирский язык» для 6-9 классов для изучения башкирского языка (как 

государственного) в общеобразовательных организациях с русским языком 

обучения»–Уфа: «Китап», 2016.  

IV. Башҡорт телеһәм әҙәбиәтенән эш программаларын төҙөү буйынса методик 

кәңәштәр Эш программалары түбәндәге структура буйынса эшкәртелә: 

 1. Уҡыу предметын үҙлҽштереүҙҽ планлаштырылған һҿҙҿмтҽлҽр; 2. Уҡыу 

предметының (курс) дҿйҿм йҿкм ҽткеһе; 3. Тематик планлаштырыу (һҽр теманы 

үҙлҽштереү сҽғҽт һаны бүленешен күрһҽтеп). Эш программаһының структураһы: 

Эш программалары белем бире ү ойошмаларының компетенцияһына инҽ һҽм үҙ 

аллы рҽүештҽ тормошҡа ашырыла. Эш программалары билд ҽле бер белем алыу 

дҽрҽж ҽһен иҫҽпкҽ алып тҿҙҿлҽ. Эш программаһын тҿҙҿгҽндҽ, ҡабул иткҽндҽ һҽм 

раҫлағанда түбҽндҽге документтарға иғтибарлы булыу кҽрҽк: − федераль дҽүлҽт 

белем биреү стандарттары; 10 − уҡыу-уҡытыу предметының ҿлгҿ (примерная) 

программаһы; − экспертизаны һҽм апробациян ы уҙған авторлыҡ программаһы; − 

белем биреү ойошмаһының тҿп белем биреү программаһы; − УМК (дҽреслек, 

дҽреслеккҽ методик ҡулланма, эш дҽфтҽрҙҽре, контроль-тикшереү материалдары, 

электрон ҡулланма). Уҡытыусының эш программаһы административ структуралар 

тарафыннан уҡыусыларҙың уҡыу-уҡытыу предметының йҿкм ҽткеһе ни дҽрҽж ҽлҽ 

үҙлҽштерелгҽнлеген ҿйрҽнҽ һҽм тикшерҽ торған документ булып тора. 

Программаның титул бите документтың беренсе бите булып һанала (ул биттҽ һан 

ҡуйылмай). 1. Эш программаһын эшкҽртеүҙе титул битенҽн башлайбыҙ, ул үҙ 

эсенҽ: - Белем биреү учреждения атамаһы; - Эшкҽртелгҽн программаны раҫлау; - 

Эшкҽртелгҽн программа курсының исеме; - Курсты ҿйрҽнеүсе класс; - 

Программаны тҿҙҿүсе уҡытыусының исем-шҽрифтҽре; - Программаны эшкҽртеү 

урыны һҽм датаһы. 2. Эш программаһының ҡыҫҡаса аңлатма яҙыуы була һҽм ул үҙ 

эсенҽ: 11 1) уҡыу-уҡытыу предметының дҿйҿм белем биреүгҽ индергҽн ҿлҿшҿ; 2) 

уҡыу-уҡытыу комплекттары тураһында м ҽғлүм ҽт; 3) уҡыу-уҡытыу предметының 

дҿйҿм максаттары һҽм бурыстары. Планлаштырылған һҿҙҿмтҽлҽр бүлегендҽ 



федераль дҽүлҽт белем биреү стандарттары талаптарына ярашлы шҽхси, 

метапредмет, предмет һҿҙҿмтҽлҽре теркҽлҽ. “Туған тел” фҽнен үзлҽштереүҙҽ 

ирешелергҽ тейеш шҽхси һҿҙҿмтҽлҽр булып түбҽндҽгелҽр тора: 1) патриотик хис, 

илгҽ, Рҽсҽйҙең күп миллҽтле халҡының үткҽненҽ һҽм бҿгҿнгҿһҿнҽ хҿрм ҽт 

тҽрбиҽлҽү; үҙеңдең этник сығышыңды, үҙ халҡыңдың, тыуған ереңдең тарихын, 

телен, ҽҙҽбиҽтен, м ҽҙҽниҽтен, кешелектең һҽм Рҽсҽй халыҡтарының мҽҙҽни мираҫ 

нигеҙҙҽрен белеү; күп миллҽтле Рҽсҽй йҽм ғиҽтенең гуманистик, демократик һҽм 

традицион ҡимм ҽттҽрен үҙлҽштереү; 2) у ҡыуға, хеҙм ҽткҽ ҡарата яуаплы м 

ҿнҽсҽбҽт формалаштырыу; 3) хҽҙерге донъяның социаль, м ҽ ҙҽни, тел, рух күп 

тҿрлҿлҿгҿн иҫҽпкҽ алған, фҽндең һҽм ижтимағи тҽжрибҽнең хҽҙерге заман үҫеш 

дҽрҽж ҽһенҽ тап килгҽн донъяға тулайым ҡараш формалаштырыу; 4) башҡа 

кешегҽ, уның фекеренҽ, донъяға ҡарашына, мҽҙҽниҽтенҽ, теленҽ, диненҽ, 

гражданлыҡ позицияһына, донъя 12 һҽм Рҽсҽй халыҡтарының тарихына, м 

ҽҙҽниҽтенҽ, диненҽ, ғҿрҿф- ғҽҙҽттҽренҽ, телдҽренҽ, ҡимм ҽттҽренҽ аңлы, 

ихтирамлы һҽм игелекле мҿнҽсҽбҽт формалаштырыу; 5) ф ҽнде үҙлҽштергҽндҽ 

ижтимағи тормоштоң формаларын һҽм ролдҽрен, тҽртиплелек ҡағиҙҽлҽрен, йҽшҽү 

нормаларын үҙлҽштереү; 6) шҽхси һайлап алыу нигеҙендҽ ҽхлаҡ проблемаларын 

хҽл итеүҙҽ компетентлыҡты һҽм ҽхлаҡи аңлылыҡты үҫтереү, ҽхлаҡлылыҡ тойғоһо 

һҽм ҽхлаҡи яктан үҙ-үҙеңде тҽртипле тотоу нормаларын формалаштырыу; 7) 

фҽндҽрҙе үҙлҽштереү барышында, фҽнни -эҙлҽнеү, ижади һҽм башҡа эшм ҽкҽрлек 

ваҡытында, шулай уҡ аралашыу процесында (у ҡыусы -уҡыусы, уҡыусы-

уҡытыусы һ.б) коммуникатив компетентлыҡты үҫтереү; 8) йҽм ғиҽт һҽм кеше 

тормошонда ғаилҽнең ҽһҽмиҽтен аңлау, ғаилҽ ҡимм ҽттҽрен ҡабул итеү, ғаилҽ 

ағзаларына ҡарата хҿрм ҽтле һҽм ҡайғыртыусан м ҿнҽсҽбҽттҽ булыу; 9) донъя һҽм 

Рҽсҽй халыктарының ҽҙҽби мираҫын үҙлҽштереү процесында эстетик зауыҡты 

үҫтереү. “Туған тел” фҽнен ҿйрҽнеү барышында ирешелергҽ тейеш метапредмет 

һҿҙҿмтҽлҽр булып түбҽндҽгелҽр тора: 1) белем алыу маҡсатын һҽм бурыстарын 

үҙаллы билдҽлҽү, танып белеү мотивтарын һҽм ҡыҙыкһыныусанлыҡты үҫтереү; 13 

2) максаттарға ирешеү юлдарын, уҡыу һҽм танып белеү бурыстарын хҽл итеүҙең 

эффектив ысулдарын аңлы рҽүештҽ һайлау; 3) планлаштырылған һҿҙҿмтҽлҽр 

менҽн үҙ хеҙм ҽтеңде тиңлҽштерҽ белеү, һҿҙҿмтҽлҽргҽ ирешеү процесында 

эшмҽкҽрлекте контролдҽ тотоу, тҽкдим ителгҽн шарттарҙа һҽм ҡуйылған 

талаптарҙа эшм ҽкҽрлегеңдең ысулын билдҽлҽү, үҙгҽреп торған ситуацияларҙа эшм 

ҽкҽрлегеңҽ коррекция индереү; 4) баһалау, үҙбаһалау нигеҙҙҽренҽ эйҽ булыу; 5) 

тҿшҿнсҽлҽрҙе билдҽлҽү, дҿйҿмлҽштерҽ, аналогиялар таба, тҿркҿмдҽргҽ бүлҽ, 

сҽбҽп-нҽтиж ҽ бҽйлҽнешен күрһҽтҽ, логик фекерҙҽр тҿҙҿй, һығымта яһай 

(индуктив, дедуктив, аналогия буйынса) алыу; 6) модель һҽм схемалар, билдҽ һҽм 

симво лдарҙы тҿҙҿү, үҙгҽртеү һҽм ҡуллана белеү; 7) аңлап-тҿшҿнҿп уҡыу алымына 

эйҽ булыу; 8) үҙ тиңдҽштҽрең һҽм уҡытыусылар менҽн уҡыу эшмҽкҽрлеген 



ойоштора, тҿркҿмдҽ һҽм үҙаллы эшҽй, үз фекереңде формалаштыра, 

аргументлаштыра һҽм уны яҡлай белеү. “Туған тел” фҽнен ҿйрҽнеү барышында 

түбҽндҽге предмет һҿҙҿмтҽлҽре сағылдырырға тейеш: 1) формаль һҽм формаль 

булмаған м ҽҙҽниҽт ара һҽм шҽхес ара аралашыуҙарҙа кешелҽр араһындағы 

аралашыуҙарҙың эффектлығын тҽьмин итеүсе телм ҽр эшм ҽкҽрлеге тҿрҙҽрен 

үҙлҽштереү (тыңлау, уҡыу, һҿйлҽү һҽм яҙыу); 14 2) белем биреү һҽм үҙаллы белем 

алыу процесында шҽхестең ижади һҽм интелектуаль һҽлҽттҽрен үҫтереүҙҽ телдең м 

ҿһим роль башҡарыуын аңлау; 3) туған телдең коммуникатив-эстетик 

мҿмкинлектҽрен ҡулланыу; 4) ту ған тел тураһындағы фҽнни белем де 

системалаштырыу һҽм киңҽйтеү, уның берҽмектҽре һҽм баҫҡыстары араһындағы 

бҽйлҽнештҽр барлығына тҿшҿнҿү, туған телдең тҿп берҽмектҽрен һҽм 

категорияларын, лингвистиканың тҿп тҿшҿнсҽлҽрен үҙлҽштереү; 5) һүҙгҽ тҿрлҿ 

тҿрҙҽге анализ (фонетик, морфемик, һүҙьяһалыш, лексик, морфологик), 

һүҙбҽйлҽнешкҽ һҽм һҿйлҽмгҽ синтаксик анализ һҽм шулай уҡ теҡсҡа күп аспектлы 

анализ яһау күнекм ҽлҽрен формалаштырыу; 6) актив һҽм потенциаль һүҙлек 

запасын байытыу, аралашыу стиленҽ һҽм ситуацияға ярашлы туған телдҽ хистҽрҙе 

һҽм уйҙарҙы иркен белдереү ҿсҿн һҿйлҽмдҽ ҡулланылыусы грамматик сараларҙың 

күлҽмен киңҽйтеү; 7) туған тел лексикаһының һҽм фразеологияһының тҿп 

стилистик ресурстарын, тҿп нормаларын (орфоэпик, лексик, грамматик, 

орфографик, пунктуацион), һҿйлҽү этикеты нормаларын үҙлҽштереү; уларҙы 

телдҽн һҽм яҙма фекерҙҽрҙе барлыҡҡа килтергҽндҽ һҿйлҽү практикаһында 

ҡулланыу тҽжрибҽһен булдырыу; телм ҽрҙе үҙаллы камиллаштырырға ынтылыу; 

15 8) дҿйҿм кешелек ҡимм ҽте булараҡ тел м ҽҙҽниҽте ҿсҿн яуаплылыҡ хисе 

формалаштырыу. Уҡыу предметының йҿкм ҽткеһе Уҡыу предметының йҿкм 

ҽткеһе бүлегендҽ үтелҽсҽк темаларҙың исемлеге һҽм уларҙың ҡыҫкаса йҿкм ҽткеһе 

бирелҽ. Тематик планлаштыру Тематик планлаштырыу эш программаһының иң м 

ҿһим компоненты булып иҫҽплҽнҽ, сҿнки ул уҡыу материалын, уҡыу планына һҽм 

белем биреү ойошмаһының йыллыҡ график эшенҽ яраҡлы рҽүештҽ тҿ ҙҿлҽ. Унда 

дҽрестҽрҙең темалары, сҽғҽттҽр һаны, планлаштырылған һҿҙҿмтҽлҽр, ҿй эше, 

дҽресте үткҽреү ваҡыты, иҫкҽрм ҽлҽр урынлаштырыла. Уҡыу материалы тематик 

план буенса эҙмҽ-эҙлекле тормошҡа ашырыла. Һеҙҙең ҡарамаҡҡа тематик 

планлаштырыуҙың якынса формаһы (бер нисҽ вариантта) тҽҡдим ителҽ. 

(Уҡытыусы уға мҽктҽп ким ҽлендҽ һайланылған йҽ методик берекм ҽ 

ултырышында ҡабул ителгҽн формаға яраҡлы үҙгҽрештҽр индерҽ ала). 1-се 

вариант Бүлек атамаһ ы, дҽрес темаһы Сҽғҽ т һаны Планлаштырылған һҿҙҿмтҽлҽр 

Ҿй эш е Үткҽрү вакыты Предме т Метапредме т Шҽхс и План. Фак т. 16 2 -се 

вариант Бүлек атамаһы , дҽрес темаһы Сҽғҽ т һаны Уҡыусыларҙы ң эшмҽкҽрлек 

тҿрҙҽре Ҿй эш е Үткҽрү вакыты Иҫкҽрм ҽлҽ р План. Фак т. Иҫкҽрм ҽлҽрҙҽ 

уҡытыусы үҙенҽ кҽрҽкле м ҽғлүм ҽтте урынлаштыра ала. Мҽҫҽлҽн, дҽрес белем 



биреү йҿкм ҽткеһенең вариатив компонентын тормош ҡа ашырыу нигеҙендҽ 

уҙғарылыуы, ауырлыҡ ким ҽлен иҫҽпкҽ алып, ҿй эшен дифференциациялауы һ.б. 

V. Заман талаптарына ярашлы башҡорт теле дҽрестҽрен проектлау Хҽҙерге заман 

башҡорт теле дҽресенең структураһы Яңы Федераль дҽүлҽт белем биреү 

стандарттарының тҿп үҙенсҽлеге –уларҙың эшм ҽкҽрлеккҽ ҡоролған белем биреү 

һҽм уҡыусы шҽхесен үҫтереүгҽ йүнҽлтелгҽн булыуы. Хҽҙерге заман белем биреү 

системаһы уҡытыу һҿҙҿмтҽлҽрен билдҽле белемдҽр йыйылмаһы итеп ҡарауҙан баш 

тартып, реаль эшм ҽкҽрлек тҿрҙҽрен формалаштырыуға йҿҙ тота. Йҽғни белем 

биреүҙҽн тыш, был белемдҽрҙе ғҽм ҽлдҽ ҡулланырға ҿйрҽтеүҙе маҡсат итеп ҡуя. 

Яңы Федераль д ҽүлҽт белем биреү стандарттарының 17 методологик нигеҙен 

шҽхесте үҫтереүгҽ, гражданлыҡ тойғоһон формалаштырыуға йүнҽлтелгҽн 

системалы-эшмҽкҽрлекле белем биреү алымдары тҽшкил итҽ. Системалы-

эшмҽкҽрлекле белем бире ү алымдары уҡыусылар үҙлҽштерергҽ тейешле 

универсаль уҡыу эшм ҽкҽрлеге һҽм тҿп бурыстарҙан сығып белем биреүҙең м ҿһим 

һҿҙҿмтҽлҽрен айырып алырға м ҿмкинлек бирҽ. Мҽғариф системаһында м ҽктҽп 

уҡыусыһының шҽхесе үҫеше, беренсе сиратта, уҡыу-уҡытыу, тҽрбиҽ процесының 

нигеҙе булараҡ сығыш яһаусы универсаль уҡыу эшм ҽкҽрлеген формалаштырыу 

аша тҽьмин ителҽ. Уҡыусыларҙың универсаль уҡыу эшм ҽкҽрлек тҿрҙҽрен 

үҙлҽштереүҙҽре уларға артабан үҙ аллы яңы белемдҽр алырға, шулар аша 

компетенцияларын үҫтерергҽ, индивидаль белем алыу траектория һын 

ойошторорға м ҿмкинлектҽр тыуҙыра. Бҿгҿнгҿ кҿндҽ белем биреү процесында 

уҡыусыларҙың үҙ аллы белем ала (таба), кҽрҽкле м ҽғлүм ҽт туплай, гипотеза 

тҽҡдим итҽ, һығымталар яһай белеүҙҽрен формалаштырыусы алымдарҙы һҽм 

методтарҙы ҡулланыу проблемаһы актуаль булып ҡала. Йҽғни бҿгҿнгҿ уҡыусыла 

уның үҙ аллы белем ала белеүен тҽмьин итеүсе универсаль уҡыу эшм ҽкҽрлеге 

формалашырға тейеш. Ш уға күрҽ лҽ белем алыуҙы ойоштороуҙа алға ҡуйылған 

бурыстарҙы һҽм килеп тыуған м ҽсьҽлҽлҽрҙе сисеүгҽ йүнҽлтелгҽн системалы- 

эшмҽкҽрлекле белем биреү ысулдары уңышлыларҙан һанала. Бҿгҿнгҿ м ҽғариф 

системаһы - мҽктҽп - мҽғлүм ҽт сығанағы булыуҙан бигерҽк белем алырға ҿйрҽнеү 

үҙҽгенҽ ҽүерелҽ. 18 Бында уҡыусы белем алырға ҿйрҽнҽ, уҡытыусы уны ҽҙер 

килеш биреүсе биреүсе генҽ түгел, ҽ был белем алыу процесын ижади 

ойоштороусы оло иптҽш, ярҙамсы булараҡ сығыш яһай. Ҽлеге бурыстар 

уҡыусыларҙың универсаль уҡыу эшм ҽкҽрлектҽрен формалаштырыу аша 

тормошҡа ашырыла ла инде. Универсаль уҡыу эшм ҽкҽрлектҽре (шҽхсҽн, танып 

белеү, регулятив һҽм коммуникатив) - дҿйҿмлҽштерелгҽн эш-хҽрҽкҽттҽр, 

уҡыусыларҙың донъяны танып белеүен, белем алыуға ынтылыштарын тҽьмин итҽ, 

ҡыҙыҡһыныуҙарын ҡандыра. Уҡыусыларҙың алған белемдҽре уларҙың үҙ 

эҙлҽнеүҙҽре, эшмҽкҽрлектҽре һҿҙҿмтҽһе булһын ҿсҿн был эҙлҽнеүҙҽрҙе, танып 

белеү эшм ҽкҽрлеген ойошторорға (ойоштора белергҽ), был эшмҽкҽрлек йҽки 



процесс менҽн идара итергҽ, уҡыусыларҙың эшмҽкҽрлек тҿрҙҽре артабан үҫтерергҽ 

кҽрҽк. Бҿгҿнгҿ кҿндҽ яңы Федераль дҽүлҽт белем биреү стандарттары заманса 

дҽрестҽргҽ дҿйҿм талаптар билдҽлҽй: • яҡшы йыһазландырылған кабинетта 

ойошторолған яҡшы дҽрес һҽйбҽт башланып һҽйбҽт тамамланырға тейеш; • 

уҡытыусы дҽрестең темаһын, маҡсатын, бурыстарын аныҡ формалаштырып, 

үҙенең дҽ уҡыусыларының да эшм ҽкҽрлеген планлаштырырға тейеш; • дҽрес 

ниндҽй ҙҽ булһа проблеманы хҽл итеүгҽ ҡоролған һҽм үҫтерешле булырға тейеш: 

уҡытыусы үҙе лҽ уҡыусылар менҽн хеҙм ҽттҽшлеккҽ ынтыла һҽм шул уҡ ваҡытта 

уҡыусыларҙы ла уҡытыусы һҽм класташтары менҽн хеҙм ҽттҽшлеккҽ йүнҽлтҽ 19 

белҽ; • уҡытыусы проблемалы һҽм эҙлҽнеү ситуациялары ойоштора, 

уҡыусыларҙың эшм ҽкҽрлеген ҽүҙемлҽштерҽ; • уҡыусылар үҙҙҽре һығымта яһайҙар; 

• дҽрес ижади м ҿхиттҽ үтҽ; • ваҡытты һҽм һаулыҡты һаҡлау ҡағиҙҽлҽре үтҽлҽ; • 

иғтибар үҙҽгендҽ - уҡыусылар; • уҡыусыларҙың белем ким ҽлен һҽм м 

ҿмкинлектҽрен иҫҽпкҽ алып эш материалы һайлана; • уҡыусыларҙың 

психофизиологик, индивидуаль, кластың профиль үҙенсҽлектҽрен, кҽйеф-

тороштарын иҫҽпкҽ алына; • уҡытыусының үҙ методик оҫталығын күрһҽтҽ, 

файҙалана белеүе; • кире бҽйлҽнеш булдырыу; • дҽрес ыңғай психологик м ҿхиттҽ 

үтергҽ тейеш. Яңы шарттарҙа уҡытыусы түбҽндҽге педагогик техника 

принциптарына таянып эшлҽргҽ тейеш: • һайлау ирке (белем биреүсе йҽки етҽксе 

эшм ҽкҽрлектҽ уҡыусыға һайлау хоҡуғы бирелҽ); • асыҡлыҡ (белем биреп кенҽ 

ҡалмай, уның сиктҽрен дҽ күрһҽтергҽ, уҡыусыны сиселеше ҿйрҽнелеүсе курс 

сиктҽренҽ сыҡҡан проблемалар алдына ҡуйыу); • эшмҽкҽрлек (уҡыусылар 

тарафынан белемдҽрҙең эшмҽкҽрлек формаһында үҙлҽштерелеүе, йҽғни уҡыусы 

алған белемдҽрен практикала ҡуллана, файҙалана белергҽ тейеш); 20 • идеаллыҡ 

(эшм ҽкҽрлектең юғары һҿҙҿмтҽлелеге, уҡыусыларҙың үҙ м ҿмкинлектҽрен, 

белемдҽрен, ҡыҙыҡһыныуҙарын максималь файҙаланыу); • кире бҽйлҽнеш (белем 

биреү процесын кире бҽйлҽнеш ысулдары системаһы ярҙамында контролдҽ тотоу). 

Бҿтҽ белем биреү процесы хеҙм ҽттҽшлеккҽ нигеҙлҽнгҽн эшмҽкҽрлеккҽ ҡоролған 

булырға тейеш. Уҡыусы был процестың ҽүҙем ҡатнашыусыһы булғанда ғына ул 

эшм ҽкҽрлеккҽ йҽлеп ителеп, юғары сифатлы тҿплҿ белемгҽ эйҽ була. Яң ы 

стандарттарға ярашлы дҽрестҽ уҡыусының тирҽ-яҡты танып белеүгҽ 

мотивацияһын булдырыу зарур, уға м ҽктҽптҽ алған белемдең тормоштан 

айырмалы рҽүештҽ алынған булмауын, ҽ киреһенсҽ, шҽхес булараҡ тормошҡа 

ҽҙерлҽнергҽ, уны танып белергҽ, тейешле м ҽғлүм ҽтте эҙлҽп табырға булышлыҡ 

итеүен күрһҽтеү м ҿһим . Тапҡан белемдҽрҙе һҽм күнекм ҽлҽрҙе реаль тормошта 

ҡулланыу м ҿмкинлектҽрен күрһҽтеү ҙҽ талап ителҽ. Яңы стандарттар уҡыу 

ситуацияһы тигҽн яңы термин индерҽ, был белем биреү процесының шундай 

айырым берҽмеге - уҡыусылар у ҡытыусы ярҙамында үҙҙҽренең эшм ҽкҽрлек 

предметын билдҽлҽйҙҽр, тҿрлҿ уҡыу эшм ҽкҽрлеге ярҙамында уны тикшерҽлҽр, 



үҙгҽрештҽр индерҽлҽр (м ҽҫҽлҽн, формулировкаһын үҙгҽртҽлҽр, йҽ үҙҙҽренсҽ 

тасуирлайҙар һ.б., ҿлҿшлҽтҽ уны хҽтерҙҽ ҡалдыралар). Уҡытыусы алдына айырым 

белем алыу эшмҽкҽрлеге берҽмеге булараҡ уҡыу ситуацияһын барлыҡҡа килтерҽ, 

шулай уҡ 21 белем биреү бурыстарын уҡыу ситуацияһына ҽйлҽндерҽ белеү 

бурысы ҡуйыла. Уҡыу ситуацияһын барлыҡҡа килтереү түбҽндҽгелҽрҙе иҫҽпкҽ 

алырға тейеш: • уҡыусының йҽш үҙенсҽлеге; • уҡыу предметының үҙенсҽлеге; • 

уҡыусыларҙа универсаль уҡыу эшм ҽкҽрлегенең формалаштырыу. Предмет 

һҿҙҿмтҽлҽренҽн тыш уҡыусыларҙың метапредмет һҿҙҿмтҽлҽрен дҽ уңышлы 

формалаштырыу ҿсҿн бҿгҿн дҽресте нисек тҿҙҿргҽ һуң? Ғҽҙҽттҽ традицион 

рҽүештҽ уҡытыу процесының биш принцибын билдҽлҽйҙҽр (Анри Файол): • 

планлаштырыу; • ойоштороу; • ғҽм ҽлгҽ ашырыу һҽм контроль; • коррекция; • 

анализ. Уҡыу-уҡытыу процесының тҿп формаһы булараҡ бҿгҿн дҽ дҽрес ошо уҡ 

принциптарға нигеҙлҽнҽ. Уҡытыусы быға тиклем дҽ, бҿгҿн дҽ дҽресен алдан 

планлаштырырға, уны ойоштороуҙо ныҡлап уйларға, алып барырға, уҡыусыларҙың 

эшм ҽкҽрлеген баһаларға, кҽрҽк булғанда тҿҙҽтм ҽлҽр индерергҽ, анализ яһарға, 

контроль-баһалау эштҽрен үткҽрергҽ бурыслы. Эш практикаһында киң таралған 

ҡатнаш дҽрес миҫалында дҽрестҽ 22 уҡыутыусы менҽн уҡыусы эшм ҽкҽрлегенҽ 

талаптарҙы ҡарап үтҽйек: Дҽрескҽ талаптар Традицион дҽрес Заманса д ҽрес тибы 

Дҽрес темаһын иғлан итеү Уҡытыусы уҡыусыларға хҽбҽр итҽ (еткерҽ) Уҡыусылар 

үҙҙҽре формалаштыра Маҡсатты һҽм бурыстарҙы хҽбҽр итеү Уҡытыусы 

формалаштыра һҽм уҡыусыларға ним ҽгҽ ҿйрҽнергҽ тейеш булыуҙарын хҽбҽр итҽ 

(еткерҽ) Белгҽндҽренең һҽм белмҽгҽндҽренең сиген билдҽлҽп, уҡыусылар үҙҙҽре 

формалаштыра Планлашт ырыу Уҡытыусы уҡыусыларға маҡсатҡа ирешеү ҿсҿн 

улар ниндҽй эштҽр башҡарырға тейеш икҽндҽрен хҽбҽр итҽ Уҡыусылар тарафынан 

ҡуйылған маҡсаттарға ирешеү юлдары билдҽлҽнҽ Уҡыусылар ҙың практик 

эшмҽкҽрлеге уҡытыусы етҽкселеге аҫтында уҡыусылар практик эштҽр башҡаралар 

(ғҽҙҽттҽ фронталь ысул менҽн) Уҡыусыларүҙҙҽре билдҽлҽгҽн планға ярашлы белем 

алыу эшмҽрлеген тормошҡа ашыралар (индивидуаль һҽм тҿркҿм ) 23 Контролде 

тормошҡа ашырыу Уҡытыусы уҡыусылар тарфынан практик эшт ҽрҙең 

башҡарылыуын контролдҽ тота Уҡыусылар контролде тормошҡа ашыралар 

(үҙконтроль, үҙ-ара контроль формалары ҡулланыла) Коррекция ны тормошҡа 

ашырыу Уҡытыусы уҡыусыларҙың эштҽрҙе башҡарыу барышында һҽм 

һҿҙҿмтҽлҽре буйынса коррекцион эштҽр үткҽрҽ Уҡыусылар килеп тыуған 

ауырлыҡтарҙы үҙҙҽре хҽл итергҽ тырышалар Баһалау Уҡытыусы уҡыусыларҙың 

дҽрестҽ эштҽрен баһалай Уҡыусылар һҿҙҿмтҽһенҽ ҡарап эшмҽкҽрлеккҽ баһа 

бирҽлҽр Йомғаҡлау Уҡытыусы уҡыусыларҙың ним ҽне иҫтҽ ҡалдырыуҙарын 

асыҡлай Рефлексия үткҽрелҽ Ҿйгҽ эш Уҡытыусы иғлан итҽ һҽм аңлата (ғҽҙҽттҽ 

барыһына ла бер үк эш) Уҡыусылар үҙ мҿмкинлектҽренҽн сығып тҽҡдим ителгҽн 

эш тҿр ҿн һайлап алалар Килтерелгҽн ике дҽрес тибынан күренеүенсҽ, улар, 



беренсе 24 сиратта, уҡытыусының һҽм уҡыусының дҽрестҽге эшм ҽкҽрлеге 

буйынса бер-береһенҽн айырыла.Традицион типтағы дҽрестҽге уҡытыусы 

ҡушҡанды ғына үтҽп ултырыусынан уҡыусы хҽҙер инде тҿп эшмҽкҽргҽ, ижадсыға 

ҽүерелҽ. Дҽрескҽ ҽҙерлек бҿгҿнгҿ кҿндҽ лҽ бҿтҽ уҡытыусыларға таныш дҽрес 

этаптарына нигеҙлҽнҽ. Был инде шулай уҡ дҽрестең маҡсатын һҽм бурыстарын 

билдҽлҽү; уҡыу-уҡытыу материалының йҿкм ҽткеһен һайлап алыу; уҡыусыларҙың 

эшмҽкҽрлеген ойоштороу формаларын билд ҽлҽү; уҡытыу алымдарын һҽм 

методтарын һайлап алыу; ҿйгҽ эш материалын һайлау; контроль ысулдарын 

билдҽлҽү; уҡыусыларҙың эшмҽкҽрлеген баһалау ҿсҿн дҽрестҽ урын һҽм ваҡытын 

уйлау; йомғаҡлау ҿсҿн һорауҙар һайлау, рефлексия ысулдарын билдҽлҽү һҽм 

башҡалар. Лҽкин хҽҙерге заман дҽресенҽ ҽҙерлек ваҡытында уҡытыусы һҽр этапҡа 

эш формаларын, методтарын, уҡыу материалы йҿкм ҽткеһен, уҡыусыларҙың эшм 

ҽкҽрлеген ойоштороу ысулдарын һайлағанда тҽнҡит күҙлегенҽн ҡарап хҽҙерге 

дҽрестҽ уҡыусы менҽн уҡытыусы тиң хеҙм ҽттҽшлек итергҽ тейеш булыуҙан, 

емешле ижад ите ү м ҿмкинлектҽрен тыуҙырыу кҽрҽклегенҽн сығып эш итергҽ, 

йҽғни үҙенең дҽ һҽм уҡыусыларҙың эшм ҽкҽрлеген алдан билд ҽлҽп, педагогик 

хеҙм ҽттҽшлек йҿкм ҽткеһен планлаштырырға бурыслы. Уҡыусының эшм ҽкҽрлеге 

ҿсяҡлап та иҫҽпкҽ алынырға һҽм танып белеү, коммуникатив һҽм регулятив 

һҿҙҿмтҽлҽргҽ ирешеүгҽ йүнҽлтелгҽн булырға тейеш.  

25 Дҽрескҽ ҽҙерлҽнгҽндҽ иң ҡатмарлыһы уҡыу материалының йҿкм ҽткеһен һҽм 

уҡытыу (белем биреү) методтарын һайлап алып оптималь ҡулланыу. Уңы шлы 

дҽрес структураһын түбҽндҽге шарттар тҽьмин итҽ: • белем биреүсе, тҽрбиҽ һҽм 

үҫеш маҡсаттарын комплекслы планлаштырыу; • дҽрес йҿкм ҽткеһендҽ һҽм темала 

тҿп, м ҿһим материалды айырыу; • дҽрес этаптарының маҡсатҡа ярашлы эҙм ҽ-

эҙлеклелеген билдҽлҽү, материалды үҙлҽштереүҙең, эшм ҽкҽрлек тҿрҙҽренең 

рациональ бүленешен тҽьмин итеү; • иң ҡулайлы, эффектив методтарҙы, 

алымдарҙы һҽм уҡытыу сараларын һайлау; • уҡыусыларҙың психо-физиологик, 

индивидуаль үҙенсҽлектҽрен иҫҽпкҽ алыу; • дҽрестең ыңғай үтеүе ҿсҿн уңайлы 

шарттар тыуҙырыу. Нигеҙҙҽ күселек дҽрестҽр ҡатнаш типта ойошторола 

(комбинированный). Был осраҡта дҽрестең күп ваҡыты (2 0 -30 минут) яңы 

материалды үҙлҽштереүгҽ арналған булырға тейеш. Яңы материал ныҡлы 

үҙлҽштерелһен ҿсҿн уны үтелгҽн темаларға бҽйлҽп актуаллҽштереү мҿһим . Ш уға 

күрҽ лҽ яңы тип дҽрестҽрҙең башланғыс ҿлҿшҿндҽ үк белемдҽрҙе актуаллҽштереү, 

уның үткҽн темалар менҽн бҽйлҽнешен асыҡлау, был яңы белемдҽрҙең килҽсҽктҽ 

беҙгҽ ниңҽ, ҡайҙа, ҡасан кҽрҽк буласағын билдҽлҽү бик м ҿһим этаптарҙан һанала. 

Был, үҙ сиратында, 26 предметҡа һҽм темаға ҡыҙыҡһыныуҙы арттыра, м 

ҿһимлеген, кҽрҽклеген аңларға булышлыҡ итҽ (мотивацияны күтҽрҽ). Уҡытыусы 

менҽн уҡыусыларҙың хеҙм ҽттҽшлеге нигеҙендҽ тыуған эшмҽкҽрлектҽ яңы 



белемдҽр үҙлҽштерелҽ, практик эш тҿрҙҽрендҽ нығытыла. Контроль был осраҡта 

баһалау ысулы булыуҙан бигерҽк ике яҡлы "уҡытыусы-уҡыусы" бҽйлҽнешкҽ 

ҽйлҽнҽ. Йомғаҡлау рефлексия формаһында ойошторола. Был инде иң киң таралған 

ҡатнаш типтағы дҽрестең оптималь системаһын тҽшкил итҽ. Яңы Федераль дҽүлҽт 

белем биреү стандарттырына талаптарына ярашлы заманса дҽрескҽ ҽҙерлек 

барышында ним ҽ нығыраҡ иғтибар итергҽ һуң? Беренсе сиратта, алда ҽйтеп үткҽн 

дҽрес этаптарын ҡарап үтергҽ кҽрҽктер. Дҽрестең уңышлылығы күпселек осраҡта 

уҡытыусының уға ни тиклем ентекле ҽҙерлҽнеүенҽ бҽйлҽнгҽн. Уҡытыусының 

дҽрескҽ ҽҙерлҽнеүен схематик рҽүештҽ ошолай бирергҽ м ҿмкин: 1-се этап - 

уҡытыу программаһын ҿйрҽнеү. Эштең был ҿлҿшҿ уҡыу йылына ҽҙерлек 

ваҡытында уҡ башлана. Бында инде уҡыу пердметының дҿйҿм маҡсатына, 

бурыстарына, кҿтҿлгҽн һҿҙҿмтҽлҽренҽ һҽм айырым блок (модуль) темаларҙың 

маҡсат һҽм бурыстарына иғтибар бүленҽ, һҽр теманың программала тотҡан урыны, 

башҡа темалар менҽн бҽйлҽнеше ҿйрҽнелҽ. Уҡыу темаһының үтелгҽн темалар 

менҽн бҽйлҽнешен асыҡлау, килҽсҽктҽ үтелҽсҽк уҡыу материалы менҽн логик 

бҽйлҽнешен аныҡлау был теманы ҿйрҽнеүҙең алыҫ һҽм яҡын маҡсаттарын 27 һҽм 

бурыстарын билдҽлҽгҽндҽ ярҙам итҽсҽк. 2-се этап - методик ҽҙҽбиҽт ҿйрҽнеү. 

Программаға ярашлы үтелҽсҽк темаларҙы билдҽлҽп сыҡҡас, методик ҽҙҽбиҽткҽ, 

уҡыу- уҡытыу комплектына (дҽреслек, электрон дҽреслек, ҿҫтҽм ҽ ҽҙҽбиҽт һ.б.) 

нигеҙлҽнеп эш программаһы тҿҙҿлҽ. (Ғҽбитова З.М. Эш программаһы эшкҽртеү 

буйынса методик кҽңҽштҽр. Башҡорт теле. - Ҿфҿ: БР МҮИ нҽшриҽте, 2 0 1 4 . - 24 

бит.) 3-сҿ этап - конркет дҽрес материалын дҽреслектҽн ҿйрҽнеү. Дҽреслектҽге 

уҡыу материалы йҿкм ҽткеһен ҿйрҽнеп, уҡытыусы, был материалдың уҡыусылары 

ҿсҿн ауыр -еңеллеген самалай, ҡайһы ҿлҿшҿн берлектҽ, ҡайһыныһын үҙаллы 

ҿйрҽнеү мҿмкинлектҽрен асыҡлай. Ауырыраҡ материалды уҡыусыларға еткереү 

ҿсҿн методтар, алымдар һайлай. 4-се этап - дҽрес темаһы буйынса м ҽктҽптҽ булған 

белем биреү сарарын барлау һҽм ҽҙерлҽү. Уҡытыусы м ҽктҽп һҽм кабинет 

китапханаһындағы тема буйынса ҿҫтҽм ҽ материалдарҙы ҿйрҽнҽ, техник һҽм 

электрон белем биреү сараларын барлай, тҿҙҿклҿгҿн тикшерҽ, ҡарап сыға, дҽрестҽ 

урынын, ваҡытын, маҡсатын билдҽлҽй. Дҽрестең тематик планда тотҡан урынынан 

сығып уның тҿрҿ, дҿйҿм маҡсаты һҽм бурыстары билдҽлҽнҽ. Дҽрестең маҡсатын 

дүрт йүнҽлештҽн сығып билдҽлҽйбеҙ: яңы белемдҽрҙе үҙлҽштереү, ғҽм ҽлдҽ 

ҡулланырға ҿйрҽтеү, ижади һҽлҽттҽрен үҫтереү һҽм тҽрбиҽүи маҡсаттар. Дҽрестең 

маҡсатына ярашлы тҿрҿ билдҽлҽнҽ, уҡыусыларҙың эшм ҽкҽрлеге күҙаллана, 

күнегеүҙҽр, 28 эш тҿрҙҽре һайлап алына, ҿҫтҽм ҽ материал ҽҙерлҽнҽ. 5-се этап - 

дҽрес планын тҿҙҿү. Дҽрес планы - уҡытыусының дҽрескҽ ҽҙерлек эшенең һуңғы 

һҿҙҿмтҽһе. Ул тематик планға ярашлыдҽрестең башҡа темалар араһындағы 

урынынан сығып тҿҙҿлҽ. Блок йҽки модулдҽ тотҡан урынынан сығып тҿрҿ 

билдҽлҽнҽ, маҡсаттары һҽм бурыстары аныҡлана. Дҽрестең үҙенсҽлеге һҽм сифаты 



уның маҡсаттарына, йҿкм ҽткеһенҽ, үткҽреү методикаһына, м ҽктҽптең, 

уҡытыусының һҽм уҡыусыларҙың үҙенсҽлектҽренҽ бҽйлҽнгҽн. Уҡытыусылар 

тарафынан үткҽрелгҽн күп тҿрлҿ дҽрестҽрҙең дҿйҿм һыҙаттарын билдҽлҽү ҿсҿн 

уларҙы классификацияларға кҽрҽк. Яңы быуын Федераль дҽүлҽт белем биреү 

стандартарына ярашлы, ниндҽй маҡсатҡа йүнҽлтелгҽнлегенҽ һҽм ниндҽй 

һҿҙҿмтҽлҽр алырға телҽүгҽ ҡарап, дҽрестҽр түбҽндҽге типтарға бүленҽ: Дҽрес тибы 

Маҡсат Уҡытыуҙың һҿҙҿмтҽһе Яңы белемде тҽүгҽ күрһҽтеү (яңы белем ҽн мен 

таныштырыу) дҽресе Предмет буйынса яңы белемде тҽүге (беренсе тапҡыр) 

үҙлҽштереү Үҙ һүҙҙҽре менҽн ҡағиҙҽлҽрҙе, тҿшҿнсҽлҽрҙе, алгоритмдарҙы барлыҡҡа 

килтереү, ҿлгҿ (үрнҽк), алгоритм буйынса ғҽм ҽлдҽрҙе эшлҽү 29 Предмет буйынса 

белемде ҡулланыу дҽресе Ҡатмарлы күнегеүҙҽрҙе эшлҽү ҿсҿн предмет буйынса 

белемде ҡулланыу Айырым уҡыусылар йҽки класс коллективы тарафынан 

ҡатмарлы күнегеүҙҽрҙе эшлҽү Һығымта яһау һҽм систематизациялау (алған 

белемде системаға һалыу) дҽресе Предмет буйынса белемде, универсаль 

эшмҽкҽрлекте систематизациялау Һығымталар буйынса йомғаҡ яһай белеү, 

универсаль у ҡыу эшмҽкҽрлегенең кимҽлен күтҽреү Ҡабатлау дҽресе Предмет 

буйынса белемде нығытыу, универсаль уҡыу эшм ҽкҽрлеген формалаштырыу 

Айырым уҡыусылар йҽки класс коллективы тарафынан күнегеүҙҽрҙе хатаһыҙ 

эшлҽү; хатаһыҙ телдҽн яуап бире ү; үҙ хаталарыңды табыу һҽм тҿҙҽтеү; бер-береңҽ 

ярҙам итеү Контроль дҽрес Практик Контроль 30 (тикшереү дҽресе) эштҽрҙе 

башҡарыуҙа предмет буйынса белемде тикшереү йҽки үҙ аллы эштең һҿҙҿмтҽлҽре 

Коррекцион (тҿҙҽтеү) дҽрес Хаталар ҿҫтҿндҽ индивидуаль эш Үҙ хаталарыңды 

табыу һҽм тҿҙҽтеү Ҡатнаш дҽрес Бер д ҽрес рамкаларында эшлҽй алмаған 

күнегеүҙҽрҙе эшлҽү Ҡуйылған дидактик бурыстарҙы хҽл итеү Белем алыу 

экскурсияһы Тирҽ-яҡ мҿхитте, күренештҽрҙе яҡындан ҿйрҽнеү Реаль тормош 

ситуацияларында тирҽ-яҡ мҿхитте, күренештҽрҙе яҡындан ҿйрҽнгҽндҽ предмет 

буйынса белемгҽ эйҽ булыу һҽм уларҙы ҡулланыу; ижади отчет тҿҙҿү Проекттар 

Теоретик 31 эшлҽү һҽм практика дҽресе ҡағиҙҽлҽрҙе (положениеларҙы) ҿйрҽнеүҙе 

практик яҡҡа йүнҽлтеү Дҽрестҽрҙең типологияһы менҽн бер рҽттҽн хҽҙерге 

методика фҽне дҽрестең структураһына ла ҙур иғтибар бүлҽ. Дҽрестең структураһы 

– уның бҿтҿнлҿгҿн тҽьмин итеүсе бҿтҽ элементтарының берлҽшм ҽһе. Дҽрестең 

ҿлҿштҽре бер-береһе менҽн тығыҙ бҽйлҽнҽ һҽм билдҽле тҽртиптҽ эҙм ҽ-эҙлекле 

тҿҙҿлҽ. Дҽрестең структураһы ҡуйылған маҡсаттарға, ҿйрҽнелҽсҽк материалдың 

йҿкм ҽткеһенҽ, уҡытыу методтары һҽм алымдарына, уҡыусыларҙың белем һҽм 

үҫеш ким ҽленҽ, уҡытыу процесында дҽрестең урынына бҽйле. Дҽрестҽрҙең 

структураһы күп тҿрлҿ, уларҙы тапалған бер ҡалып буйынса ғына үткҽрергҽ 

ярамай. Үрҙҽ һанап киткҽн факторҙарҙан тыш, дҽрестең структураһына 

уҡытыусының ижади потенциалы, конкрет класта конкрет шарттарҙа эшлҽүе лҽ 

тҽьҫир итҽ. Дҽрестҽ ҡулланылған методтар, алымдар, юлдар тҿрлҿ бҽйлҽнештҽ, 



тҽртиптҽ килергҽ м ҿмкин. Заманса башҡорт теле дҽресенҽ белемде үҙлҽштереү, 

синтез (тикшеренеү), ҡабатлау һҽм нығытыу, белемде тикшереү, практикала 

ҡулланыу, үҙ аллы эш кеүек элементтарҙың бер-береһенҽ бҽйлҽнеп килеүе хас. 

Яңы стандарттар буйынса бер нисҽ дҽрес тҿрҙҽре (типтары) айырылып ҡаралһа ла 

дидактик тҿҙҿлҿшҿ структур элементтары (этаптары) улар ҙы берлҽштереп ҡарарға 

мҿмкинлек бирҽ. Дҽрестең тҿп дидактик структураһы (тҿҙҿлҿшҿ) дҽрестең план-

конспектында һҽм технологик картаһында сағылыш таба. Уның дҽрес тибына 

ҡарап үҙгҽргҽн ҿлҿштҽре лҽ булһа, күп моменттары дҿйҿм характерҙа. 1. 

Ойоштороу моменты: • тема; • маҡсат, белем биреүсе, үҫтереүсе, тҽрбиҽүи 

бурыстар; • уларҙы ҡабул итеү мотивацияһы; • планлаштырылған һҿҙҿмтҽлҽр; • 

дҽрестең шҽхес формалаштырыуға йүнҽлтелгҽн булыуы. 2. Ҿйгҽ бирелгҽн эштҽрҙе 

тикшереү (ҽгҽр бирелгҽн булһа). 3. Дҽрестең тҿп этабында һҽр уҡыусыны ҽүҙем 

белем алыу эшмҽкҽрлегенҽ ҽҙерлҽү: • уҡыу-уҡытыу маҡсатын ҡуйыу; • белемдҽрҙе 

актуаллҽштереү. 4. Яңы материалды еткереү: • уҡыу-уҡытыу м ҽсьҽлҽһен сисеү 

(хҽл итеү) ; • яңы белемдҽрҙе үҙлҽштереү; • уҡыусылар тарафынан яңы материалды 

аңлау ким ҽлен тикшереү. 5. Ҿйрҽнелгҽн материалды нығытыу: • белемдҽрҙе 

дҿйҿмлҽштереү һҽм системалаштырыу; • белемдҽрҙе контроль һҽм үҙконткроль (үҙ 

аллы эш, йомғаҡлау контроле). 6. Йомғаҡлау. 33 • дҽрес һҿҙҿмтҽлҽрен 

диагностикалау; • маҡсатҡа ирешеүҙе рефлексиялау. 7. Ҿйгҽ эш. Был структур 

элементтар һҽр дҽрес тҿрҿ (дҽрес тибы) ҿсҿн дҿйҿм мотлаҡ талап түгел, 

маҡсаттарға һҽм бурыстарға ярашлы улар д ҽрес планында тҿрлҿсҽ урын алырға, 

йҽки уҡытыусы тарафынан киңҽйтелеүе м ҿмкин. VI. Дҽрескҽ үҙанализ һҽм анализ 

яһау Дҽресте үткҽргҽндҽн һуң уға ентекле анализ яһарға кҽрҽк. Тҿплҿ анализ 

дҽрестең уңышлы йҽки уңышһыҙ үтеүен, ҡулланылған эш тҿрҙҽренең һҽм 

методтарҙың эффективлығын билдҽлҽргҽ ярҙам итҽ, уҡыусыларҙың потенциалын 

асыҡлай, перспективаларҙы аса һ.б. Һҽр дҽрестҽн һуң уҡытыусы үҙенең дҽресенҽ 

анализ яһағанда: • ҡуйылған маҡсаттарға характеристика бирҽ һҽм уларға ирешеү-

ирешмҽүҙе анализлай; • материалдың күлҽме һҽм уларҙы уҡыусыларҙың 

үҙлҽштереү сифаты тураһында м ҽғлүмҽт бирҽ; • уҡыусылар менҽн эшлҽүҙҽ 

ҡулланылған методтарға характеристика бирҽ һҽм уларҙы уңышлылығы яғынан 

баһалай; • уҡыусыларҙың ҽүҙемлеген баһалай һҽм уларҙың эшмҽкҽрлеген 

ойоштороуҙа ҡулланылған алымдарҙың эффективлығын билдҽлҽй; • үҙ эшм 

ҽкҽрлегенең айырым аспекттарына баһа бирҽ (телмҽр, логика, уҡыусылар менҽн м 

ҿнҽсҽбҽт булдырыу һ.б.). 34 • йомғаҡлауҙа уҡытыусы дҽрестең сифатын яҡшыртыу 

буйынса үҙ тҽҡдимдҽрен ҽйтҽ һҽм үҙ педагогик оҫталығын камиллаштырыу 

буйынса саралар билдҽлҽй.  

Ҽ инде коллегалары алдында үҙ дҽресенҽ баһа биргҽндҽ түбҽндҽге алгоритм ға 

нигеҙлҽнеп үҙанализ яһай.  



Дҽрескҽ үҙанализ схемаһы.  

Класс______ ҡатнашыусылар һаны_____ исемлек буйынса_____  

Дҽрестең темаһы________________________________________  

1. Дҽрестең тҿрҿ һҽм структураһы.  

2. Был дҽрестең тема эсендҽге роле нисек? Был дҽрес үткҽне менҽн нисек 

бҽйлҽнгҽн? 

 3. Класҡа ҡыҫҡаса педагогик-психологик характеристика (уҡыусылар һаны, 

ҡатнашыусылар һаны, “кҿслҿ” һҽм “кҿсһҿҙ” уҡыусылар һаны, уҡыусыларҙың 

дҽрестҽ ҽүҙемлеге, дҽрескҽ ҽҙерлектҽре, ойошҡанлыҡтары).  

4. Дҽресҡа комплекслы маҡсат ниндҽй (белем биреүсе, үҫтереүсе, тҽрбиҽүи)? Был 

маҡсаттарҙың тормошҡа ашырылыуына баһа бирергҽ, дҽрестең һҿҙҿмтҽлелеген 

нигеҙлҽргҽ.  

5. Дҽрестең маҡсатына ярашлы йҿкм ҽткеһене, белем биреү (уҡытыу) формаларын 

һҽм методтарын һайлап алыуҙы иҫбат итергҽ. Дҽрестҽ белем биреүҙең 

һҿҙҿмтҽлҽренҽ нигеҙлҽнеп, дҽрестең тҿп этабын билдҽлҽргҽ һҽм уға тулы анализ 

яһарға.  

6. Дҽрес этаптарына материалдар һҽм эштҽр рациональ бүленгҽйнеме? Этаптар 

араһындағы бҽйлҽнештҽр логик һаҡланамы? Дҽрестең башҡа этаптарының тҿп 

этапҡа нисек 35 эшлҽгҽндҽрен күрһҽтергҽ.  

7. Дҽрес маҡсатына ярашлы дидактик материалдарҙың, техник уҡытыу 

сараларының, күргҽҙм ҽ ҽсбаптарҙың, таратма материалдарҙың һайлап алыныуын 

нигеҙлҽргҽ.  

8. Уҡыусыларҙың белемдҽрҙе үҙлҽштереүен тикшереү нисек ойошторолдо? 

Дҽрестең ҡайһы этабында? Ниндҽй формаларҙа һҽм ниндҽй методтар ярҙамында 

тормошҡа ашырылды? Уҡыусыларҙың белемен кҿйлҽү һҽм тҿҙҽтеү нисек 

ойошторолдо?  

9. Дҽрестҽге психологик атмосфера.  

10. Дҽрес һҿҙҿмтҽлҽрен нисек баһалайһығыҙ? Бҿтҽ алға ҡуйылған бурыстар 

тормошҡа ашырылдымы? Ҽгҽр үтҽлм ҽһҽ, ни ҿсҿн?  

11. Үҙ эшм ҽкҽрлегенең перспективаларын билдҽлҽргҽ. 



 ФГОС талаптарына ярашлы ойошторолған дәрескә анализ яһағанда иҫәпкә 

алына:  

1. Дҽрестең тҿп маҡсаты: белем биреүсе, үҫтереүсе, тҽрбиҽүи. Уҡытыусы 

тарафынан ҡуйылған маҡсаттарҙың ғҽм ҽлгҽ ашырылыуы күҙҽтелҽме? 

 2. Дҽресте ойоштороу: дҽрес тҿрҿ, структураһы, этаптары һҽм уларҙың логик эҙм 

ҽ-эҙлеклеге һҽм ваҡыт буйынса дҿрҿҫ бүленеше, дҽрестең маҡсатына һҽм йҿкм 

ҽткеһенҽ ярашлы дҿрҿҫ тҿҙҿлҿшҿ.  

3. Дҽрестең ФГОС талаптарына тап килеүе.  

3.1. Дҽрестең яңы белемдҽр алыу (үҙлҽштереү) һҿҙҿмтҽлҽренҽ йүнҽлтелгҽн 

булыуы. 36  

3.2. Дҽрес барышындағы эшм ҽкҽрлектең уҡыусыларҙың универсаль уҡыу эшм 

ҽкҽрлеген формалаштырыу маҡсатында ойошторолоуы.  

3.3. Белем биреү процесында заманса технологияларҙың ҡулланылыуы (проект, 

тикшеренеү, ИКТ һ.б.).  

4. Дәрестең йөкм әткеһе. 4.1. Материалдың уҡыусыларҙың йҽш үҙенсҽлектҽренҽ 

ҡарап һайлап алыныуы. Уның балаларҙың психо-физиологик мҿмкинлектҽренҽ тап 

килеүе. 4.2. Дҽрес йҿкм ҽткеһенең программа талаптарына тап килеүе. 4.3. 

Теорияның практика менҽн бҽйлҽнеше, уҡыусыларҙың тормош тҽжрибҽһен 

уларҙың танып белеү ҽүҙемлеген һҽм үҙаллылығын үҫтереү маҡсатында 

файҙаланыу. 4.4. Ҿйрҽнелеүсе материалдың үтелгҽндҽр менҽн бҽйлҽнеше, предмет-

ара бҽйлҽнештҽр. 5. Дҽресте үткҽреү методикаһы. 5.1. Уҡыусыларҙың белемдҽрен 

һҽм эшмҽкҽрлек алымдарын актуаллҽштереү. Уҡытыусы тарафынан проблемалы 

һорауҙар ҡуйылыуы, проблемалы ситуациялар тыуҙырылыуы. 5.2. Уҡытыусы 

ниндҽй методтар ҡулланды? Репродуктив һҽм эҙлҽнеү (тикшеренеү) эшм ҽкҽрлек 

тҿрҙҽре күпме ҿлҿш тҽшкил итте? Сағыштырып ҡарағыҙ (“уҡы”, 

“һҿйлҽ“,“ҡабатла“,“иҫеңҽ тҿшҿр “ – репродуктив характер, “иҫбат 

ит“,“аңлат“,“баһала“,“сағыштыр“,“хатаһын тап“ – 37 эҙлҽнеү характерында. 5.3. 

Уҡытыусы эшм ҽкҽрлеге менҽн уҡыусы эшм ҽкҽрлегенең нисбҽте. Үҙ аллы 

эштҽрҙең күлҽме һҽм характеры. 5.4. Уҡытыусы түбҽндҽ һанап үтелгҽн ниндҽй 

танып белеү методтарын ҡуллана (күҙҽтеү, тҽжрибҽ, м ҽғлүм ҽт эҙлҽү, 

сағыштырыу, уҡыу)? 5.5. Аралашыуҙа диалог формалары ҡулланыламы? 5.6. 

Уҡыусыларҙың белемен файҙаланғанда стандарт булмаған ситуациялар 

тыуҙырылыуы. 5.7. Кире бҽйлҽнеш булдырыуы. 5.8. Фронталь, тҿркҿмлҽп, парлап 

һҽм индивидуаль эшлҽү эш тҿрҙҽрен аралаштырыу. 5.9. Дифференциаль уҡытыуҙы 

тормошҡа ашырыу. Тҿрлҿ кимҽл уҡыусыларға айырым эш биремдҽре булыуы. 



5.10. Белем биреү саралары. Темаға һҽм дҽрес этабына ярашлы уларҙың маҡсатлы 

файҙаланыуы. 5.11. Күргҽҙмҽ материалдарҙы файҙаланыу: күргҽҙм ҽ материал 

сифатында, эмоциональ мҿхит тыуҙырыу ҿсҿн, уҡытыу (белем биреү, белем алыу) 

белем биреү м ҽсьҽлҽлҽрен хҽл итеү ҿсҿн. (етерлек, артыҡ күп, урынлы, етерлек 

ким ҽлдҽ түгел). 6. Дҽрестең психологик нигеҙҙҽре. 6.1. Уҡытыусы тарафынан у 

ҡыусыларҙың йҽш үҙенсҽлектҽре, м ҿмкинлектҽре, ҡыҙыҡһыныуҙары иҫҽпкҽ 

алыныуы. 6.2. Белем биреүҙең үҫтереүсе функцияһының тормошҡа ашырылыуы. 

Ҡабул итеү, иғтибар, күҙ алдына килтереү, фекерлҽү, 38 хҽтер, телм ҽр сифаттарын 

үҫтереү. 6.3. Дҽрестең ритмы: тҿрлҿ дҽрҽж ҽ ауырлыҡтағы материалдың алмашлап 

килеүе, уҡыу эшм ҽкҽрлегенең тҿрлҿлҿгҿ. 6.4. Психологик паузалар ҙың, 

кҿсҿргҽнеште сисеү алымдарының булыуы. Дҽрестең эмоциональ атмосфераһы. 7. 

Ҿйгҽ эш: күлҽме, аңлайышлы инструктаж , дифференциация, һаулап алыу м 

ҿмкинлеге. 8. Уҡытыусының ижади ҡарашы, педагогик яңылыҡ индереүе. Шулай 

уҡ бында дҽрескҽ комплекслы анализ яһау алгоритмын биреп үтеүҙе урынлы 

булыр тип таптыҡ. Дҽресте комплекслы анализлау Комплекслы анализ йҿкм ҽткеһе 

тҿрлҿ булырға м ҿмкин, традицион рҽүештҽ түбҽндҽге йүнҽлештҽр айырып ҡарала. 

1. Уҡытыусы хҽл иткҽн бурыстарҙы анализлау. 1.1. Йҿкм ҽткелҽ һҽм уҡытыусының 

эш методикаһында белем биреү принциптары нисек сағылыш таба һҽм иҫҽпкҽ 

алына; 1.2. Дҽрестең дидактик һҽм тҽрбиҽүи бурыстары ни дҽрҽж ҽлҽ ирешелде; 

1.3. Дҽрестең тҿрлҿ этаптарында уҡыусыларҙың танып белеү эшм ҽкҽрлеге ни ким 

ҽлдҽ ҽүҙемлҽштерелде; 1.4. Уҡыусыларҙың белем алыуға яуаплы ҡараштарын 

тыуҙырыуға нимҽ булышлыҡ итте; 1.5. Уҡыусыларҙың белемдҽре ни ким ҽлдҽ 

объектив 39 баһаланды; 1.6. Теория менҽн практика бҽйлҽнеше нисек ғҽм ҽлгҽ 

ашырылды; 1.7. Йҿкм ҽтке менҽн уҡытыу методтары уңышлы үрелеп барҙымы; 

1.8. Дҽрестҽ техник уҡытыу саралары ҡулланылдымы; 1.9. Уҡытыусы тарафынан 

уҡыусыларҙың йҽш һҽм индивидуаль үҙенсҽлектҽрен, м ҿмкинлектҽрен һҽм 

һҽлҽттҽрен иҫҽпкҽ алыу ҿсҿн ним ҽлҽр эшлҽнде. 2. Дҽрестең тҽрбиҽүи ҽһҽмиҽтен 

анализлау. 2.1. Дҽрестҽ алынған белемдҽр ни ким ҽлдҽ тормошто аңларға 

булышлыҡ итте; 2.2. Дҽрестҽ уҡыусыларҙы тҽрбиҽлҽүгҽ (эстетик, аң, хеҙм ҽт, 

физик) ним ҽ булышлыҡ итте; 2.3. Уҡыусылар, уҡыусылар һҽм уҡытыусы 

араһында ниндҽй мҿнҽсҽбҽттҽр урынлашты. 3. Уҡы тыусы эшмҽкҽрлегенең м ҿм 

ҿкинлектҽре һҽм үҙенсҽлектҽре. Уҡытыусы шҽхесенең һҽм эшм ҽкҽрлегенең 

һҽлҽттҽре һҽм м ҿмкинлектҽре нисек асылды. 3.1. Педагогик этика; 3.2. Тышҡы 

ҡиҽфҽт; 3.3. Класты к үрҽ белеүе, уҡыусылар эшм ҽкҽрлеген активлаштырыу һҽм 

эшм ҽкҽрлеккҽ мотивация тыуҙырыуы; 3.4. Уҡыусылар эшм ҽкҽрлегендҽ типик 

хаталарҙы билдҽлҽү һҽм уларҙы тҿҙҽтеү; 40 3.5. Уҡыусыларҙың һҽм үҙенең эш 

һҿҙҿмтҽлҽрен баһалауы; 3.6. Дҽрес барышын тиҙ арала кҿйлҽп ебҽрҽ белеүе. 4. 

Дҽрестҽ уҡыусылар эшм ҽкҽрлеген анализлау. 4.1. Уҡытыусылар тарафынан 

уҡыусыларҙың тҽрбиҽ, белем кимҽлен, алдағы дҽрестҽр һҿҙҿмтҽлҽрен иҫҽпкҽ 



алыныуы; 4.2. Уҡыусыларҙың дҽрестҽ эшм ҽкҽрлеге; 4.3. Уҡыусыларҙың 

эшсҽнлеге (фекерлҽй белеүе, үҙ аллы эшлҽй белеү, иптҽштҽренҽ ярҙам итеү, 

ҡыҙыҡһыныуҙары һүрелм ҽүе һ.б.); 4.4. Уҡыусыларҙың телм ҽр культураһы; 4.5. 

Уҡыусыларҙың теорияны пратикала ҡуллана белеүҙҽре. Үткҽрелгҽн дҽрескҽ анализ 

яһағанда икенсе тҿр критерийҙар системаһын да ҡулланырға м ҿмкин. Ҽмм ҽ һҽр 

осраҡта ла анализ критерийҙары бҿгҿнгҿ дҽрескҽ талаптар менҽн ауаздаш булырға, 

дҽрестҽрҙең юғары ким ҽлдҽ һҿҙҿмтҽле итеп ойоштолоролоуына булышлыҡ итергҽ 

тейеш. 

 


