
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ (БАШКИРСКИЙ ЯЗЫК 

(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ)) 

“Башҡортостан Республикаһының дәүләт (башҡорт) теле” (дөйөм белем биреү 

ойошмаларының 1-4 класы өсөн) уҡыу предметынан өлгө эш программаһын төҙөүҙә 

түбәндәге документтар хоҡуҡи-норматив нигеҙ булып торҙо: 

1)  Рәсәй Федерацияһының Конституцияһы; 

2) 2012 йылдың 29 декабренән “Рәсәй Федерацияһында белем биреү” (үҙгәртеүҙәр 

һәм тулыландырыуҙар менән) 273-сө федераль законы; 

3) 1991 йылдың 25 октябренән 1807-1-се “Рәсәй Федерацияһы халыҡтары телдәре 

тураһында” Рәсәй Федерацияһы законы (үҙгәртеүҙәр һәм тулыландырыуҙар 

менән); 

4) Башланғыс дөйөм белем биреүҙең федераль дәүләт белем биреү стандарты (2021 

йылдың 31 майында Рәсәй Федерацияһы Мәғариф министрлығының 286-сы 

приказы менән раҫланған); 

5) Башланғыс дөйөм белем биреүҙең яҡынса төп белем биреү программаһы (дөйөм 

белем биреү буйынса федераль уҡыу-методик берекмә ҡарары, 2022 йылдың 18 

мартындағы 1/22-се протокол менән раҫланған); 

6) Тәрбиә биреүҙең яҡынса программаһы (дөйөм белем биреү буйынса федераль 

уҡыу-методик берекмә ҡарары, 2022 йылдың 23 июнендәге 3/22-се протокол); 

7) Рәсәй Федерацияһы Мәғариф министрлығының 2019 йылдың 1 октябрендәге 

коллегия ултырышында раҫланған Рәсәй Федерацияһы халыҡтарының туған 

телдәрен уҡытыу концепцияһы; 

8) Республика Башлығының 2020 йылдың 30 декабрендәге 613-сө Указы менән 

раҫланған Башҡортостан Республикаһының дәүләт телдәрен һәм Башҡортостан 

Республикаһы халыҡтарының туған телдәрен уҡытыу концепцияһы; 

9) Башҡортостан Республикаһы Конституцияһы (үҙгәрештәр һәм өҫтәмәләр менән);  

10) 2013 йылдың 1 июлендәге 696-з һанлы «Башҡортостан Республикаһында 

мәғариф тураһында» Башҡортостан Республикаһы Законы (үҙгәрештәр һәм 

өҫтәмәләр менән). 

 “Башҡортостан Республикаһының дәүләт (башҡорт) теле” уҡыу предметы 

Башҡортостан Республикаһы территорияһында урынлашҡан дәүләт һәм муниципаль белем 

биреү ойошмаларында Башҡортостан Республикаһы ҡануниәте һәм башланғыс дөйөм 

белем биреү Федераль дәүләт белем биреү стандартына ярашлы “Туған тел һәм туған телдә 

әҙәби уҡыу” предмет өлкәһе сиктәрендә бәлиғ булмаған уҡыусыларҙың ата-әсәләренең 

(законлы вәкилдәренең) ғаризаһына ярашлы өйрәнелә.  



Программа нигеҙенә Федераль дәүләт белем биреү стандартының методологияһы 

булған системалы-эшмәкәрлекле ҡараш һалынған. Программа Өлгө тәрбиә 

программаһында ҡабул ителгән өҫтөнлөклө маҡсаттарға һәм уҡытыусыларға 

“Башҡортостан Республикаһының дәүләт (башҡорт) теле” уҡыу предметынан эш 

программаһын төҙөүҙә методик ярҙам күрһәтеүгә йүнәлтелгән. 

Программа уҡыу йылдары буйынса уҡытыу предметының йөкмәткеһен, 

«Башҡортостан Республикаһының дәүләт (башҡорт) теле» дәресе саралары менән 

уҡыусыларға белем, тәрбиә биреү һәм үҫтереүҙең төп методик стратегияларын билдәләй. 

Программа уҡытыусыға түбәндәге мөмкинлектәрҙе бирә: 

1. Башҡортостан Республикаһының дәүләт (башҡорт) телен уҡытыу процесында 

башланғыс дөйөм белем биреүҙең Федераль дәүләт белем биреү стандарттарына 

ярашлы шәхсән, метапредмет һәм предмет һөҙөмтәләренә ирешеүҙә заманса 

ҡарашты тормошҡа ашырырға;  

 

2. Төп хоҡуҡи документтарға ярашлы “Башҡортостан Республикаһының дәүләт 

(башҡорт) теле” уҡыу предметының йөкмәткеһен уҡыу йылдарына ярашлы 

планлаштырырға һәм алдан көтөлгән һөҙөмтәләрҙе билдәләргә; 

3. Календарь-тематик план төҙөгәндә конкрет кластың үҙенсәлектәрен иҫәпкә 

алырға, уҡыу материалын үҙләштереү өсөн тәҡдим ителгән төп эшмәкәрлек 

төрҙәрен һәм сәғәттәрҙе темаларға яҡынса бүлеү өлгөһөн файҙаланырға. 

 

“Башҡортостан Республикаһының дәүләт (башҡорт) теле” уҡыу 

предметына дөйөм ҡылыҡһырлама 

Программаның йөкмәткеһе башланғыс дөйөм белем биреү Федераль дәүләт белем 

биреү стандарттарындағы “Туған тел һәм туған телдә әҙәби уҡыу” предмет өлкәһе 

талаптарына ярашлы башланғыс дөйөм белем биреү программаһы һөҙөмтәләренә ирешеүгә 

йүнәлтелә.  

“Башҡортостан Республикаһының дәүләт (башҡорт) теле” уҡыу предметын өйрәнеү 

гуманитар циклдағы башҡа уҡыу предметтары менән предмет-ара бәйләнеште тормошҡа 

ашырыуҙы күҙ уңында тота. 

Башҡортостан Республикаһы Конституцияһына һәм “Башҡортостан Республикаһы 

халыҡтары телдәре” законына ярашлы, ике дәүләт телен белеү республикала йәшәүсе 

халыҡтар араһындағы килешеп йәшәүҙең нигеҙен тәшкил итә. Мәктәптә белем биреү 

шарттарында дәүләт (башҡорт) теле аралашыу сараһы һәм уҡыусыларға әхлаҡи тәрбиә 

биреү ысулы булараҡ күҙаллана. Аралашыу сараһы булараҡ дәүләт (башҡорт) телен белеү 



уҡыусыларҙа көндәлек тормошта аралашырға, уларҙы күп милләтле йәмғиәттә аңлашып 

һәм хеҙмәттәшлек итеп йәшәргә һәләтле һәм әҙер итә. 

“Башҡортостан Республикаһының дәүләт (башҡорт) теле” предметының үҙенсәлеге, 

уҡыу процесының аралашырға өйрәтеүгә йүнәлтелгән булыуы, башҡа предмет өлкәләре 

менән бәйләнеше уҡыусыларҙың ике дәүләт телендә лә иркен аралашыусы тел шәхесе 

булып үҫешенә булышлыҡ итә. 

Башланғыс мәктәптә рус һәм башҡорт, шулай уҡ сит телдәрҙе өйрәнеү уҡыусыларға 

үҙҙәренең билдәле этносҡа, Рәсәйҙең граждандар йәмғиәтенә һәм халыҡ-ара берләшмәгә 

ҡарағанлығын аңларға булышлыҡ итә. 

Дәүләт (башҡорт) телен уҡытыу универсаль уҡыу ғәмәлдәрен формалаштырыуға 

нигеҙ һала. Уҡыусылар белем биреү эшмәкәрлегенең мәғәнәһен һәм әһәмиәтен аңлай, 

белем алырға, телде үҙләштереүҙә үҙаллы эшләргә өйрәнә, был артабанғы үҫеш һәм үҙ-

үҙеңде камиллаштырыу өсөн нигеҙ булып тора. 

«Башҡортостан Республикаһының дәүләт (башҡорт) теле» предметының 

йөкмәткеһе уҡыусыларҙың дәүләт (башҡорт) телен милли мәҙәниәтте танып белеү һәм унда 

үҙ-үҙеңде күрһәтеү ҡоралы булараҡ өйрәнеүгә ихтыяжын ҡәнәғәтләндереүгә йүнәлтелгән. 

 

«Башҡортостан Республикаһының дәүләт (башҡорт) теле» дәресен өйрәнеүҙең 

маҡсаты һәм бурысы 

 «Башҡортостан Республикаһының дәүләт (башҡорт) теле» дәресен өйрәнеүҙең 

маҡсаты - уҡыусыларҙа социаль-көнкүреш, уҡыу-хеҙмәт һәм социаль-мәҙәни өлкәләрҙә 

башҡорт телендә аралашыу мөмкинлеген тәьмин итеүсе коммуникатив компетенция 

булдырыу. «Башҡортостан Республикаһының дәүләт (башҡорт) теле» уҡыу предметын 

өйрәнеүҙең бурыстары: 

 - тел йөрөтөүселәр менән үҙенең телмәр мөмкинлектәре һәм ихтыяждары кимәлендә 

аралашыу һәләтен һәм әҙерлеген формалаштырыу: телдән һөйләшеү һәм фекер алышыу, 

яҙма рәүештә (уҡыу һәм яҙыу), телдән һәм яҙма формала шәхес-ара һәм мәҙәни аралашыу 

оҫталығын арттырыу; 

- балалар фольклоры һәм матур әҙәбиәт, мәҙәни пландағы материалдар менән 

танышыу аша башҡорт мәҙәниәтенә ихтирамлы мөнәсәбәт тәрбиәләү; 

 - уҡыусыларҙың лингвистик аң даирәһен киңәйтеү; уҡыусыларға аңлайышлы һәм 

дәүләт (башҡорт) телендә телдән, яҙма телмәрҙе үҙләштереү өсөн кәрәкле лингвистик 

күҙаллауҙарҙы элементар кимәлдә үҙләштереү;  



- тел системаһы менән танышыу һәм уның нигеҙендә төп лексик, грамматик, 

стилистик, орфоэпик, орфографик һәм пунктуацион оҫталыҡтарын булдырыу; уҡыусының 

тел күренештәрен һәм факттарын анализлауға һәм баһалауға һәләтен арттырыу; 

 - тел факттарын айырыу, анализлау, классификациялау оҫталығын формалаштырыу, 

уларҙы норматив, хәлдең һәм аралашыу өлкәһенең тап килеүе ҡарашынан баһалау; текст 

менән эшләү, төрлө сығанаҡтарҙан мәғлүмәт эҙләү, уны төрлө типтағы үҙаллы булдырылған 

фекерҙәрҙә тапшырыу; 

- уҡыусыларҙың рухи донъяһын, дөйөм кешелек ҡиммәттәрен формалаштырыу, 

туған тел аша кешелектең мәҙәни ҡиммәттәренә ылыҡтырыу. 

«Башҡортостан Республикаһының дәүләт (башҡорт) теле» уҡыу предметы 

буйынса яҡынса эш программаһының төп йөкмәткеле йүнәлештәре 

Дәүләт (башҡорт) теле курсында түбәндәге йөкмәткеле йүнәлештәр айырыла: 

- телмәр эшмәкәрлегенең төп төрҙәрендә (тыңлау, һөйләшеү, уҡыу, яҙыу) 

коммуникатив оҫталыҡты формалаштырыуға булышлыҡ иткән «Телмәрҙе үҫтереү» 

йөкмәткеле йүнәлеше;  

- «Лингвистик белем нигеҙҙәре» йөкмәткеле йүнәлеше башҡорт теленең 

фонетикаһы, лексикаһы, грамматикаһы өлкәһендә тел күнекмәләрен формалаштырыуға 

булышлыҡ итә. Ике йөкмәткеле йүнәлеш тә үҙ-ара бәйләнгән, һәм уларҙың береһенең 

булмауы «Башҡортостан Республикаһының дәүләт (башҡорт) теле» уҡыу предметының 

берҙәмлеген боҙа.  

Эш программаһын төҙөүселәр уҡыу материалын өйрәнеүҙең эҙмә-эҙлелеген, 

күләмен, эшмәкәрлек төрҙәрен үҙ аллы билдәләй ала. 

 

«Башҡортостан Республикаһының дәүләт (башҡорт) теле» предметының 

уҡыу планындағы урыны 

Федераль дәүләт башланғыс дөйөм белем биреү стандартына ярашлы, 

«Башҡортостан Республикаһының дәүләт (башҡорт) теле» уҡыу предметы «Туған тел һәм 

туған телдә әҙәби уҡыу» предмет өлкәһенә ҡарай. 

Дәүләт телдәрендә уҡытыу, дәүләт телдәрен өйрәнеү Федераль дәүләт белем биреү 

стандарттарына ярашлы алып барыла һәм дәүләт аккредитацияһы үткән төп белем биреү 

программалары сиктәрендә башҡарыла. 

Башҡортостан Республикаһының дәүләт (башҡорт) телен өйрәнеү башланғыс 

кимәлдә 136 сәғәт күләмендә ҡаралған: 1-4-се кластарҙа йылына 34 сәғәт (аҙнаға 1 сәғәт). 

Белем биреү программаһын дәүләт санитар-эпидемиологик ҡағиҙәләр һәм 

нормативтар талаптарын үтәп, дәрестән тыш һәм ғәҙәттән тыш эшмәкәрлек аша мәғариф 



учреждениеһы ғәмәлгә ашыра. Белем биреү ойошмаһы мәғариф мөнәсәбәттәрендә 

ҡатнашыусыларға дәрестән тыш эшмәкәрлектең төрлө формаларын һайлау мөмкинлеге 

бирә. Дәрестән тыш эшмәкәрлек белем биреү мөнәсәбәттәрендә ҡатнашыусыларҙың 

һайлауына ярашлы ирекле нигеҙҙә ойошторола. 

Мәғариф учреждениеһы белем биреү мөнәсәбәттәрендә ҡатнашыусылар әҙерләгән 

пландың бер өлөшө иҫәбенә уҡыу предметын өйрәнеү өсөн бүленгән сәғәттәр һанын үҙаллы 

арттырырға хоҡуҡлы. Федераль дәүләт башланғыс дөйөм белем биреү стандартына 

ярашлы, мәғариф һөҙөмтәләренә ҡарата бер нисә талап мәғлүмәт технологияларын 

ҡулланыу кәрәклеге менән туранан-тура бәйләнгән. Дәүләт (башҡорт) теле дәрестәрендә 

ҡулланыу өсөн цифрлы һәм электрон белем биреү ресурстары «Мәғлүмәт ресурстары» 

ҡушымтаһында бирелгән. 

 

 


