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В статье рассматривается научно-практический и методологический кон-
текст универсального научно-методического комплекса «История и культура 
народов Татарстана». Особое внимание уделяется цели и задачам научно- 
методического комплекса в плане углубления знаний учащейся молодежи по 
различным проблемам этнической истории и культуры народов Татарстана, 
а также вовлечения ее в образовательно-культурологический процесс сохра-
нения многовекового историко-культурного наследия этнических сообществ 
 республики.
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Татарстан Республикасының 
иң зур байлыгы – анда яшәүче 

халыклар, ул аларның күпләре-
нең Ватаны. Халык иҗатының 
күптөрлелеге һәм этник үзенчә-
леге, традицияләренең һәм йола-
ларының үзгәлеге Татарстанның 
мәдәниятен хасил итә. Республи-
каның этник манзарасы гасырлар 
дәвамында формалашты. Татар-
станда яшәүче халыкның бүгенге 
милли составы Идел буе төбәге 
үсешенең тарихи һәм демогра-
фик шартлары аның геосәяси 
хәле белән аңлатыла. Татарстан 
Рес публикасы, татар халкының 
күпчелек өлеше тупланып яшәве 
белән генә түгел, төп этномәдә-
ни һәм милләтне төзегән ресурс-
ның туплануы белән дә башка 
төбәкләрдән аерылып тора. 

Безнең көннәрдә күпмилләт-
ле Татарстан халкының гомуми 
мәдәнияте һәм, аерым алганда, 
шәхеснең формалашу процессы 
шулкадәр актуаль – ул фәкать 

төрле дәрәҗәдәге мәгариф, шул 
исәптән югары уку йортлары сис-
темасы аша гына гамәлгә ашы-
рылырга мөмкин. Халыкларның 
тарихы һәм мәдәнияте турын-
дагы тулы һәм дөрес белемнәр, 
ксенофобияне һәм аерым этник 
стереотипларны җиңүгә ярдәм 
итеп кенә калмыйча, республика 
гражданнарының рухи дөнья-
сын баета, аларда милләтара 
татулык ка һәм хезмәттәшлеккә 
позитив юнәлеш формалашты-
ра. Җ.Г. Нигъ мәтов: «Үзлектән 
рухи үсешкә табигый мохитнең 
эстетик оешканлыгы, кешеләр-
нең үз- үзләрен тотышының 
социаль формалары, кешеләр 
мөнә сә бәтләренең матурлыгы, 
көнкүреш булышлык итә», – дип 
яза [Нигматов, с. 248]. Моннан 
тыш, теләсә кайсы халыкның эт-
ник үсеше үзенчәлекләрен тулы 
күләмдә аңлау өчен, аның ки-
леп чыгышы тарихын, меңнәрчә 
еллар дәвамында  формалашкан 



116 ФӘННИ ТАТАРСТАН. 2018. № 1                                                                                 

этномәдәни асылының үзен-
чәлекләрен белү зарур. Татар-
станның этник бергәлекләре 
арасында катгый мәдәни, бигрәк 
тә административ-территориаль 
чикләр уздыру кыен, чөнки та-
рихта даими рәвештә үзара мәдә-
ни йогынты, төрле милләт ке-
шеләренең күчеше һәм аларның 
кушылуы процессы бара.

XXI гасыр башында 
иҗтимагый- сәяси һәм мәдәни 
тор мыштагы үзгәрешләр уку 
йорт ларының яңа укыту- мәгариф 
стандартларына күчүе белән бәй-
ле рәвештә Татарстанда аның 
халыклары тарихы һәм мәдәни-
яте буенча системалаштырылган 
фәнни-методик комплекс булды-
ру зарурияте туды. Әлеге зарури-
ят гамәлдәге фәнни- методик про-
граммаларның һәм әсбапларның 
шактый өлешенең универсаль 
һәм комплекслы характерда бул-
мавы, шул ук вакытта аларның 
күбесенең искерүе һәм заман-
ча уку процессы таләпләренә 
генә түгел, мәгълүмати җәмгы-
ять таләпләренә дә җавап бир-
мәүләре белән аңлатыла. Бүген 
милли-төбәк аспектында Татар-
стан халыкларының үзенчәлекле 
тарихы һәм мәдәнияте аерым 
урын били, үсеп килүче буын-
ны укыту-тәрбияләү барышында 
аның әһәмияте зур. Моның өчен 
укучы яшьләрнең барлык катего-
рияләренә өйрәнелә торган тема 
буенча белемнәрне системалы 
рәвештә җиткерүгә, аларда шул 
юнәлештә алга таба эшләү мак-
сатыннан аналитик белем базасы 
булдыруга сәләтле яңа, универ-
саль комплекслар кирәк.

«Татарстан халыклары та-
рихы һәм мәдәнияте: универсаль 

фәнни-методик комплекс» – Та-
тарстан халыкларының этник 
тарихын һәм үзенчәлекле мәдә-
ниятен социомәдәни анализлау-
га һәм тасвирлауга багышланган 
универсаль басма. Аның матери-
аллары фәнни-мәгариф һәм тәр-
бия җәһәтеннән зур әһәмияткә 
ия, чөнки аларда башка тарихи 
һәм фәнни-методик чыганаклар-
да урын алмаган мәгълүматлар 
тупланган. Әлеге мәгълүматлар 
ярдәмендә Татарстан халыкла-
ры тарихы һәм мәдәниятенең 
күп кенә билгеле булмаган сә-
хифәләрен торгызырга мөмкин. 
Алар үсеп килүче буынны тулы 
сыйфатлы укыту һәм яшьләрдә 
Россия Федерациясенең өйрә-
нелә торган милли субъектын-
дагы татар милләте һәм башка 
этносларның рухи мәдәнияте 
үсешендә катнашырга теләү хис-
ләрен тәрбияләү өчен зарур.

Укучы яшьләрдә Татарстан-
ның – Идел буендагы уникаль 
төбәкнең гасырлар дәвамында 
бер тормыш пространствосын-
да үзара тату яшәп, бер-берсен-
нән матди һәм рухи мәдәният-
ләр элементларын үзләштергән, 
шул ук вакытта үзләренең мил-
ли үзенчәлекләрен саклаган 
төрки, фин-угор һәм славян ха-
лык ларының этник бәйрәмнәре 
зур кызыксыну уятырга мөм-
кин. Билгеле булганча, халык 
бәй рәм нәре күпмилләтле Та-
тарстанда күптөрле традицион 
мәдәниятләргә тартуда аерым 
роль уйный; анда ел саен этник 
бәйрәмнәр уздырыла, аларда рес-
публикада яшәүче халыкларның 
милли традицияләре чагылыш 
таба. Болар – татарларның Са-
бан туе,  русларның « Каравон»ы,  
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 удмуртларның «Гырон- быдтон»ы, 
чувашларның «Уяв», мордва-
ларның «Балтай», мариларның 
« Семык», керәшен татарлары-
ның «Питрау» бәйрәм нәре һ.б. 
Бәйрәмнәр – Идел буе халыкла-
рының рухи традиция ләрен сак-
лау һәм үстерү мөмкинлекләре 
күрсәткече [Нургаянова, б. 370].

Мондый бәйрәмнәрне укыту- 
методик комплексында система-
лы карау-өйрәнү нәтиҗәсендә 
укучы яшьләрдә туган төбәкнең 
йолаларын һәм традицияләрен 
тирәнтен үзләштерү мөмкинлеге 
туа, бер үк вакытта төрле халык-
ларның милли мәдәниятләрен 
саклау, үстерү һәм мәдәни-бе-
лем бирү барышына җәлеп итүгә 
өмет уяна. Моннан тыш, Татар-
стан Республикасында уздыры-
ла торган этник бәйрәмнәр анда 
яшәүче күпмилләтле халыкларда 
төрле халыкларның мәдәнияте 
белән якыннан танышырга, алар-
ның традицияләрен, йолаларын 
күбрәк белергә мөмкинлек бирә. 
Татарстанда яшәүче этнослар 
өчен исә бу – киләчәк буыннарга 
үз мәдәни байлыкларын саклау 
һәм тапшыру мөмкинлеге дә.

Укыту-методик комплексы-
ның мөһим концептуаль асылы 
аның интегратив характерда 
булуыннан гыйбарәт. Ул Та-
тарстанда яшәүче татар, мари, 
мордва, рус, удмурт, чуваш һәм 
башка халыкларның мәдәният-
ләре үзенчәлеген һәм аларның 
үзара этномәдәни бәйләнешен 

күрсәтә. Анда комплекслы фән-
ни-мәгълүмати, иллюстратив, 
тарихи чыганакларны өйрәнү, 
фәнни-методик һәм белем бирү-
нең гамәли базаларын булдыру 
буенча эш нәтиҗәләрен яктырта. 
Комплекс берничә бүлектән тора: 
кереш өлеш, эчтәлекле контент, 
тарихи чыганакларны өйрәнү 
исемлеге, фәнни-методик кон-
тент, контроль-тикшерү контен-
ты, кушымта.

Һичшиксез, әлеге фәнни- 
методик комплекс белем бирүнең 
төрле өлкәләрендә эшләячәк бел-
гечләрне тарихи- культурологик 
яктан әзерләүгә булышлык 
итәчәк. Ул шулай ук төрле 
мәгариф- агарту оешмалары 
хезмәткәрләренә укучы яшьләр-
гә белем һәм тәрбия бирүдә 
әһәмиятле кулланма да булачак. 
Басмада урын алган материал-
лардан белем бирү һәм эшкә 
өйрәтүнең башка өлкәләре бел-
гечләре дә файдалана ала. Анда 
әйдәп баручы гуманитар фәннәр 
галимнәре һәм гамәли хезмәт-
кәрләр тарафыннан әзерләнгән 
тарихи- этнологик  материаллар 
тупланган, алар укучы яшьләр-
нең Татарстанда яшәүче халык-
ларның тарихы һәм мәдәнияте 
турындагы белемнәрен киңәй-
түгә һәм тирәнәйтүгә юнәлтел-
гән, милли үзаң, патриотлык, 
кешелеклелек, рухи-әхлакый 
идеал һәм мәдәният, халыкара 
толерантлык формалаштыруга 
да ярдәм итәчәк. 

Мәкалә «Татар телендә фәнни-педагогик эшчәнлек алып барган  
галимнәр һәм укытучылар өчен Татарстан Республикасы гранты»  

ярдәмендә язылды (2017 ел).
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