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ТӨБƏК ЮГАРЫ УКУ ЙОРТЛАРЫНДА СОЦИОЛОГИК 
ФƏННƏРНЕ УКЫТУНЫҢ МЕТОДИК МƏСЬƏЛƏЛƏРЕ 
ТУРЫНДА

В статье рассматривается состояние преподавания социологических дис-
цип лин в вузах в постсоветский период. Показана определенная преемствен-
ность современной вузовской социологии с преподаваемыми в советский 
 период обществоведческими дисциплинами. 

В статье описаны различные проблемы преподавания социологии: со-
кращение учебных часов, оторванность программ и учебников от российских 
 реалий и умозрительность, неудачные адаптации западных теорий к российско-
му опыту. 

Предлагаются способы решения накопившихся проблем. Точка зрения 
автора заключается в том, что решением может стать создание региональных 
учебников, основанных на местном материале. Далее излагается методический 
опыт написания учебного пособия по социологии на татарском языке. 

Ключевые слова: преподавание общественных наук, вузовская социоло-
гия, двуязычное обучение, социология в Татарстане.

The article examines the state of teaching sociological disciplines in universities 
in the post-Soviet period. A certain continuity of modern university sociology with 
social science disciplines taught in the Soviet period is shown.

The article describes various problems of teaching sociology: the reduction 
of teaching hours, the isolation of programs and textbooks from Russian realities 
and speculation, unsuccessful adaptations of Western theories to the Russian 
experience.

The ways of solving the accumulated problems are proposed. The author’s 
point of view is that the solution may be to create regional textbooks based on local 
material. Further, the methodological experience of writing a textbook on sociology 
in the Tatar language is described.

Keywords: teaching social sciences, university sociology, bilingual education, 
sociology in Tatarstan.

Хəзерге вакытта социология чагыштырмача яшь фəн санала, чөнки 
аны югары уку йортларында 30 еллап элек кенə укыта башла-

дылар. Шуңа карамастан, Россия җəмгыятендə аның традициялəре 
шактый тирəн, һəм тарихы тоташтан диярлек кискен үсеш һəм тирəн 
торгынлык чорларының алмашынуыннан гыйбарəт. Ике тапкыр, ил 
башында Николай II һəм И.В. Сталин торган заманнарда, бу фəн ты-
елган була. Шулардан соң кыска, əмма уңышлы яңарыш чорлары 
башлана. 1960 елларда вузларда социологик эзлəнүлəр лаборато-
риялəре ачыла, мондый лабораториялəр һəм бүлеклəр предприятие-
лəрдə дə булдырыла. Социологларга ихтыяҗ туа, лəкин аларны бер 
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генə уку йорты да əзерлəми. Аларның вазифаларын яңа фəн белəн 
тəэсирлəнгəн төрле һөнəр иялəре башкара. 1988 елда КПСС ҮКның 
«Совет җəмгыятенең мөһим проблемаларын чишүдə марксистик- 
ленинчыл социологиянең ролен күтəрү» турындагы карары чыккач, 
уку йортларында ниһаять социология өйрəнелə башлый. 

Шул ук заманнарда, 1990 еллар башында, СССР Конституция-
сеннəн КПССның совет җəмгыятендəге җитəкчелек роле турындагы 
6 статья алына. Мəгариф һəм фəн өлкəлəрен коммунистик идеоло-
гиядəн арындыру башлана. Шулай ук совет заманында укып, югары 
белемгə ия булучыларга яхшы таныш «җəмгыять белеме» предметла-
ры (КПСС тарихы, политэкономия, диалектик материализм (диамат), 
тарихи материализм (истмат), фəнни коммунизм) уку планнарыннан 
чыгарыла. Əйтергə кирəк, вузларда оештырылган сораштырулар күр-
сəткəнчə, əлеге предметлар студентларда бөтенлəй диярлек кызык-
сыну уятмаган. 1967 елда Казан университетының социологик лабо-
раториясе җитəкчесе Р.Г. Балтанов уздырган сораштыру нəтиҗəлəре 
дə шул турыда сөйли. КПССның игътибар үзəгендə торган җəмгыять 
белеме предметларын телəп өйрəнүчелəр университет студентлары 
арасында нибары 4,5%, Казанның башка вузларында – 17% тəшкил 
иткəн [НА РТ. Ф. 624. Оп. 1. № 485. Л. 17]. КПСС өлкə комитетының 
иҗтимагый фəннəрне укытуны яхшыртуга багышланган бюро уты-
рышында укытучылар адресына кискен тəнкыйть сүзлəре яңгырый: 
«марксизм-ленинизм классикларының теоретик нигезлəмəлəре хə-
зерге заман белəн начар бəйлəнгəн», «дəреслəр еш кына студентлар-
га үзлəштерү өчен авыр һəм аңлашылмый, вузның профиленə һəм 
тыңлаучыларның һөнəри мəнфəгатьлəренə туры килми диярлек» 
һ.б. Студентлар лекциялəргə «начар йөри» һəм тырышып укымый. 
1979/80 уку елының җəйге сессиясендə имтиханда «өчле» алучылар 
бик күп булган. Казан химия-технология институтында – «КПСС 
тарихы» буенча студентларның 46% ы, «марксистик-ленинчыл фи-
лософия буенча» – 56,2% ы; Казан төзүче-инженерлар институтын-
да – «марксистик-ленинчыл философия» буенча 40,4% ы имтиханны 
«өчлегə» тапшырган [ЦГАИПД РТ. Ф. 15. Оп. 8. № 932. Л. 2]. Эш шун-
да ки, бу предметлар мəҗбүрилəр рəтендə торган. Булачак «комму-
низм төзүчелəр» соңгы курсларда фəнни коммунизм буенча дəүлəт 
имтиханы тапшырырга тиеш булган. 

1980 –1990 еллар аралыгында социология өчен хəлиткеч, драма-
тик советтан соңгы (постсовет) чор башлана. Идеологик предметлар-
да махсуслашкан кафедралар, исемнəрен алмаштырып, «социология», 
«политология», шулай ук «культурология» атамалары белəн эшлəрен 
дəвам итəлəр [Салагаев]. Булмаган, моңарчы беркайда əзерлəнмə-
гəн социологларны элеккеге «җəмгыять белеме» əһеллəре алышты-
ра. Алар, юнəлешлəрен «үзгəртеп корып», социологик гыйлем тара-
тырга керешə. 1992 елдан Россия вузларында социология мəҗбүри 
предмет буларак раслана. Əлбəттə, исемен алыштыру гына яңа фəн-
не тернəклəндереп җибəрə алмый. Мин моны 1993 елда социология 
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бүлегенə укырга керүче яшьлəрнең берсе буларак үзем дə раслый 
алам. Без, шуны белештермичə, «Социалистик өйрəтмəлəр тарихы», 
«Марксистик-ленинчыл философия», «Социализм шартларында 
шəхеснең активлыгы» шикелле предметларны китапханəлəрдəн чык-
мыйча тырышып укыдык. Ə укытучылар, хəйлəлəп, яратып укыткан 
предметларына башка исемнəр кушып, аларны иске конспектлар бу-
енча укытуларын дəвам иткəннəр. 

1990 еллар урталарыннан югары уку йортларында социологиянең 
«алтын гасыры» башлана. Казанның кимендə өч вузында социологлар 
əзерлəнə, дүрт диссертация советы эшли. Югары белем бирү дəүлəт 
стандартлары (ФГОС) нигезендə ул, предмет буларак, бөтен вузлар-
ның барлык белгечлеклəрендə диярлек укытыла. Əмма 2009 елдан 
яңа буын стандартлар гамəлгə кергəч, күпчелек юнəлешлəрдə даи-
ми фəннəр исемлегеннəн төшереп калдырыла. Моның төп сəбəбе: 
укыту программаларының һəм дəреслеклəрнең көн талəбенə җавап 
бирмəве. Аларның авторлары социология кебек кызыклы, эмпирик 
мəгълүматка искиткеч бай, тере кешелəрнең уй-гамəллəренə төшенү 
ысулларына өйрəткəн предметның үзəгенə коры теоретик схемалар-
ны, төшенчəлəрне, схоластик бəхəслəрне, дисциплина тарихын куя-
лар. Шуңа күрə студентларның күпчелеге аны кызыксыз, əһəмиятсез, 
чынбарлыкка катнашы булмаган, килəчəктəге һөнəри эшчəнлек өчен 
файдасыз бер предмет итеп кабул иткəн. Күрүегезчə, социология яңа 
чорда истмат, диамат, КПСС тарихы кебек предметларның тарихын 
кабатлаган. Һəм бу очраклы түгел. 

Кыска вакыт эчендə Югары аттестация комиссиясе (ВАК) шə-
һəрдəге барлык диссертация советларының эшчəнлеген туктатты. 
Төп сəбəп – фəнни дəрəҗəгə дəгьва итүчелəрнең күбесе фəнни эшкə 
сəлəтсез булып чыга. Социологик эшчəнлек – ул, беренче чиратта, 
иҗади эш. Ə бүгенге вуз структуралары укытучыларның һəм студент-
ларның фəнни эшчəнлеген стимуллаштырмый. Югары уку йортла-
ры укытучылары вакытының 80 – 90% ы укыту-методик эшкə китə. 
Совет вузларында укыту-методик һəм фəнни-эзлəнү эшлəренең 
нисбəте 50 гə 50 була. Фəнни эшчəнлек формаль (һəм беркемгə 
кирəкмəгəн) критерийлар белəн үлчəнə. Максималь уку-укыту 
күлəме, югары рейтинглы һəм чит ил журналларында даими нигездə 
мəкалəлəр бастыру, төрле мониторингларда катнашу кебек бурычлар 
алда торганда, фəнни эш алып бару һəм студентларның мөстəкыйль 
фəнни эшенə җитəкчелек итү укытучылар өчен артык, өстəмə 
йөклəмə генə булып кала. Фəнни эшчəнлеккə сəлəте дə, телəге дə бул-
маган укытучының укытуы да нəтиҗə бирми. 

Хəзерге шартларда студентларга җəмгыять турындагы төп фəн-
нең укытылмавы белəн килешергə ярамый. Укытылган хəлдə дə, 
студентларга ул «Политология һəм социология», «Социология һəм 
психология» буларак керə, һəм ул болай да аз академик сəгатьлəрне 
башка фəнни дисциплиналар белəн бүлешергə мəҗбүр була. Барлык 
белгечлеклəрдə дə тигез күлəмдə, аз-азлап укытуга, ягъни элекке за-
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манга кайтып булмый. Булган сəгатьлəр санын саклап калу өчен, ка-
федралар «Коррупция һəм аңа каршы көрəш», «Тыныч халыкның тер-
рорчылык идеологиясенə каршы торуы» кебек максатсыз, системасыз 
предметларны укытырга мəҗбүр ителə. 

Беренче чиратта, укучыларга сыйфатлы, заманга ярашлы белем 
бирү максаты куелу зарур. Хəзерге кыскартылган программалар буен-
ча социология турында тулы күзаллау бирү мөмкин түгел. Безнең ка-
рашка, социолог булмаганнарга ул, шартларга карап, махсус курс лар 
аша укытылырга тиеш. Мəсəлəн, педагоглар өчен – мəгариф социо-
логиясе, гаилə социологиясе, яшьлəр социологиясе; булачак идарə-
челəр өчен – оешма социологиясе һəм хезмəт социологиясе; дини уку 
йортларында – дин социологиясе; икътисадчылар өчен – җəмгыять 
корылышы һəм иҗтимагый дифференциация; тарихчылар һəм этно-
графлар өчен – этносоциология; юристларга – девиациялəр социо-
логиясе; архитекторларга – шəһəр социологиясе; журналистларга – 
социологик методлар һəм техникалар кебек курслар укыту бик тə 
урынлы һəм файдалы булыр. Социологик белемне системалы нигезгə 
кую аның абруен күтəрергə һəм башка фəннəр арасында лаек лы уры-
нын табарга ярдəм итəр иде. 

Предметны укытуда практикага якынлашуның икенче юлы – аны 
урындагы шартларга яраклаштырып татарча укыту. Социологияне та-
тар телендə укыту «Татарстан Республикасының дəүлəт теллəре һəм 
Татарстан Республикасында башка теллəр турында» Кануны нигезен-
дə алып барыла. Предметларны татарча укыту икетелле – русча һəм 
татарча яхшы белгəн белгечлəр əзерлəүне күздə тота. Физика, югары 
математика, материаллар каршылыгы, теоретик механика, гомуми 
химия, төрле гуманитар фəннəр һ.б. буенча уку əсбаплары булдыры-
ла. Шул исəптəн социология буенча да аерым хезмəтлəр (мəсəлəн, 
финанс- икътисад университетында [Иванов], технология универси-
тетында [Сергеева], архитектура-төзелеш университетында [Киль-
деев]) уку əсбаплары дөнья күрде. Алар буенча икетелле группаларда 
укытылды. 

Россиядə мəгариф өлкəсендəге үзгəрешлəргə бəйле рəвештə, 
вузларда ике телдə уку-укыту туктатыла башлый. Лəкин «Татарстан 
Рес публикасының дəүлəт теллəре һəм Татарстан Республикасында 
башка теллəр турында» Канунының 8 статьясы («Тəрбия һəм уку- 
укыту телен сайлау хокукы») буенча, дəүлəт Татарстан территория-
сендə мəгариф оешмалары системасын дəүлəт теллəрендə тəрбиялəү 
һəм укытуның башка формалары белəн тəэмин итəргə тиеш. Эшне 
ике телдə алып барырдай белгечлəр һəм хезмəткəрлəргə кытлык туды 
һəм ул артканнан-арта бара. Татар телен камил белгəн укытучылар, 
журналистлар, радио- һəм телевидение дикторлары, мəктəпкəчə бе-
лем бирү учреждениелəре педагоглары, медицина хезмəткəрлəре, 
юристлар, психологлар, агрономнар, тəрҗемəчелəр, редакторлар һ.б. 
Татарстанда гына түгел, республикабыздан читтə дə бик кирəк. Шун-
лыктан Татарстанның мəгариф системасы алдына икетелле һөнəри 
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укыту системасын торгызу һəм камиллəштерү максаты куела. Аны 
үтəү төрле предметлар буенча татар телендə уку əсбаплары һəм укы-
ту-методик комплектлар булдыруны талəп итə. Бу һөнəри циклларга 
кергəн предметларга да, гуманитар, социаль һəм икътисади цикллар 
предметларына да кагыла. 

Безнең тарафтан язылган лекциялəр җыентыгы архитектура- 
төзелеш университетының татарча укыту буенча методик комиссиясе 
карары буенча (техник фəннəр кандидаты Р.Ə. Шакирҗанов редакция-
сендə) зур булмаган тираж белəн басылган. Аның концепциясе ике 
конференциядə һəм бер методик семинарда тикшерелде. Китап ике 
факультетта укыту процессында файдаланылды һəм укучылардан 
уңай бəялəмə алды. Җыентыкның камиллəштерелгəн һəм тулыланды-
рылган варианты үз вакытында «Мəгариф» нəшриятына тапшырыл-
ды, əмма нəшрият бетерелү сəбəпле басылып чыга алмады. Хəзер, 
ун еллап вакыт узганнан соң, югары белем өлкəсендəге үзгə реш лəргə 
һəм яңалыкларга туры китереп, аның яңартылган вариантын əзерлəү 
мəсьəлəсе көн тəртибенə куелды. 

Əлеге китап социология фəнен предмет буларак өйрəнүче сту-
дентлар өчен язылды1. Дөнья, ил һəм төбəк материалларында иҗти-
магый система һəм җəмгыять структурасының нигезлəре күрсəтелə, 
Россия җəмгыятенə хас күренешлəргə һəм үзгəрешлəргə фəнни бəя 
бирелə. Беренче максат – студентларны социологик теория һəм 
ысуллар белəн эшлəргə өйрəтү. Шуңа күрə биредə фəннең кайбер 
əһəмиятле юнəлешлəре, аерым фикерлəр генə урын алды. Кешелəр-
нең тарихи, этник, сыйнфый, максатчан туплану формаларына 
да игътибар бирелə. Икенче максат – укучыларның аналитик фикер-
лəвен үстерү. 

Китаптагы уналты лекция дүрт бүлеккə карый: «Теоретик со-
циология», «Җəмгыять корылышы», «Җəмгыяви институтлар», 
«Социо логиянең гамəли тармаклары». Лекциялəргə кушымта итеп 
терминнар исемлеге бирелə, аларның русчага тəрҗемəсе белəн бергə 
кыскача аңлатмалар китерелə. Текст рəсемнəр, схемалар, таблицалар, 
тематик мисаллар белəн баетыла. Һəр лекциягə əдəбият исемлеге һəм 
контроль сораулар өстəлə. Китапта урын алган үзенчəлекле иллю-
стратив тарихи, этнографик, əдəби, лингвистик материал социологик 
мəсьəлəлəргə төшенə алу сəлəтен үстерүгə хезмəт итə.

Укучылар аудиториясенең белем һəм əзерлек дəрəҗəсеннəн чы-
гып, без социологик белемнең нигезлəрен җиткерүне максат итеп 
куйдык. Фəннең тарихи һəм теоретик алшартлары, методологиясе ту-
рында шактый киң һəм тəфсилле итеп язылды. Кешелəрнең тарихи, 
этник, иҗтимагый-сыйнфый оешу формаларына, җəмгыяви институт-
ларга һəм практикаларга зур игътибар бирелде. Əлбəттə, социология-

1 Дəреслекнең структурасы һəм эчтəлеге Казан федераль университетының мисал 
итеп алынган «09.03.04 – Программная инженерия» бакалаврлар укыту юнəлеше өчен 
тəгаенлəнгəн дисциплина программасы белəн килештерелгəн. 
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нең аерым тармакларын да тулырак яктыртып булыр иде, əмма дəүлəт 
стандарты гомуми курска аерым дисциплиналар тутыруны хупламый. 
Гендер социологиясе, сəясəт социологиясе, мəдəният социологиясе 
кебек махсус дисциплиналарның студентларга кирəге дə юктыр (əгəр 
алар килəчəктə социология буенча кандидатлык минимумын тапшы-
рырга ниятлəмəсə). Этносоциологиягə һəм дин социологиясенə дə зур 
урын бирелде, чөнки бу дисциплиналарның тарихы узган гасырның 
60 – 70 нче елларында ТАССРның шəһəр һəм авылларында үткəрелгəн 
социологик эзлəнүлəр белəн бəйлəнгəн. 

Китапның структурасын эчтəлек белəн баету мəсьəлəсендə без 
икелəнеп калдык: рус һəм чит ил дəреслеклəренең (аларның стили-
стикасы, дəлиллəү системасы, фикерлəү рəвеше белəн бергə) эчтə-
леген кабатларгамы, яки социологик проблематиканы бəян итүнең 
мөстəкыйль алымын табаргамы? Белем бирү стандартларына туры 
китерү өчен, алда торган рецензия һəм рекомендация кебек мəшə-
катьлəрне дə күздə тотып, беренче юл иң кулае булып күренергə мөм-
кин. Əмма куелган максатлардан чыгып, укучылар аудиториясенең 
үзенчəлеген исəпкə алып, без икенче юлны сайладык. 

Студентны фəнни метод белəн коралландыру максаты попу-
ляр дəреслеклəрнең кирəкле урыннарын сайлап алып тəрҗемə итү 
белəн генə хəл ителми. Көнбатыш социология дəреслеклəре, хəтта 
иң яхшылары да (Э. Гидденс, Н. Смелзер авторлыгында), «поли-
парадигмальлек»1 шаукымына бирелеп, теория, методология һəм 
ысул төшенчəлəренə төгəл эчтəлек салмыйлар. Бу уңайдан без бик 
тə модалы һəм социологик дəреслеклəр өчен мəҗбүри саналган «па-
радигма» төшенчəсен кулланмадык. Бу төшенчəнең тарафдарлары, 
мəсəлəн, җəмгыятьнең һəм этносның булу-булмавын шик астына 
алалар. Ə безнеңчə, мəсьəлəнең мондый куелышы фəннəн ерак һəм 
социологияне башка социаль фəннəрдəн, аеруча тарих һəм этногра-
фиядəн читлəштерə. Ə ул фəннəр туплаган байлыклар, конкрет соци-
ологик тикшеренүлəр белəн бергə, теоретик социологиянең эмпирик 
нигезен хасил иткəннəр. Укыту процессында фəнни принципларны 
тарихи һəм этнографик материал белəн сурəтлəү укучы туплаган 
иҗтимагый-гуманитар гыйлемне активлаштыра һəм сөйлəнəсе текст-
ны мəгънə белəн баета. 

Минемчə, материалны бəян иткəндə теориягə дə өстенлек би-
релмəскə, ə аның нигезендə фəлсəфи белемнəр ятарга тиеш. «Поли-
парадигмальлек»кə бəйле бəхəслəр һəм концепциялəр философия 
төшенчəлəре белəн бик яхшы тасвирлана: номинализм – реализм, 
детерминизм – антидетерминизм, тарихилык – антитарихилык, на-
туральлек – объективлык, утопия-идеология, материализм-идеализм. 
Җəмгыять эволюциясенə тарихи-материалистик караш  социология 

1 Фəнни парадигма – күпчелек галимнəр җəмəгатьчелеге кабул иткəн рациональ 
фəнни эшчəнлек моделе. Полипарадигмальлек шартларында берничə теория (парадиг-
ма) янəшə яши ала. Берсенең дə өстенлеге танылмый.
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белəн башка фəннəр – тарих, этнография, этнология, икътисад ара-
сындагы предметара бəйлəнешлəр урнаштырырга ярдəм итə. Бу 
мəсьəлə шактый актуаль, чөнки техник белгечлеклəрнең уку-укыту 
планнарында зур күлəмдə тугандаш социогуманитар дисциплиналар 
урын алган. Лəкин алар биргəн белемнəр арасында бəйлəнеш, эзлек-
лелек, дəвамчанлык юк диярлек. Бер предмет дəреслəрендə кергəн 
белемнəр башка предметта яңадан кабатлап бирелə, яки, киресенчə, 
шул ук темага капма-каршы фикерлəр əйтелə.

Без мөһим темаларны тикшергəндə төрле теоретик карашларны 
күрсəтергə тырыштык. Социаль үзгəрешлəр темасы китапта төрле 
теориялəр күзлегеннəн бирелə (формациялəр теориясе, Д. Беллның 
индустриаль җəмгыять теориясе, модернизация теориясе). Хəзерге 
җəмгыять үсеше (глобализация, постмодерн җəмгыять, периферия 
капитализмы) теориялəре бер дəрəҗəдə бирелə. 

Бүген Россия чынбарлыгын аңлый һəм күрə белү проблемасы 
бик кискен тора. Моның сəбəбе – катгый рəвештə марксизм фило-
софиясеннəн баш тарту һəм һичбер тəнкыйтьсез турыдан-туры чит 
ил (аеруча АКШ) социологиясенең теоретик нигезлəрен кабул итүдə. 
Нəтиҗəдə, хəзер социологиянең тарихи-материалистик ысулдан 
баш тартмаган фəннəр белəн фəнара элемтəлəре өзелеп бетте дияргə 
мөмкин. Илебез авторлары язган дəреслеклəр тарих һəм этнография 
белəн дус түгел. Аларда Россия һəм төбəклəр тəҗрибəсеннəн бигрəк, 
АКШ дəреслеклəреннəн алынган мəгълүмат урын ала. Əйтик, гаилə 
социологиясе темасындагы зур гаилə төшенчəсе безнең кайбер дəрес-
леклəрдə рус, татар, мордва үрнəгендə түгел, хəтта мəктəптə, геогра-
фия дəреслəрендə искə дə алынмаган Тробриан утрауларының җирле 
халкы мисалында күрсəтелə. 

Хəзерге вакытта Россиянең үсеш векторы итеп постиндустри-
ализм җəмгыяте алына. Бу технобюрократик утопияне АКШ га-
лимнəре 1970 елларда уйлап чыгарган. Янəсе, алга киткəн иллəрдə 
сəнəгать табигый рəвештə бетүгə йөз тота, ə матди кыйммəтлəр җи-
тештерүне «мəгълүмат җитештерү» алыштыра. Чынлыкта бу халыка-
ра корпорациялəр предприятиелəрен салымнар һəм түлəнəсе хезмəт 
хакы түбəн булган өченче дөнья иллəренə чыгаруны аклау булып 
тора. Ə бездə бу теория деиндустриализацияне һəм чиновникларның 
һəм идарəчелəрнең санын арттыруны аклый булып чыга.

Тарихи булмаган авторлык позициясе аркасында студентларда 
социологик белемне Россия чынбарлыгында куллана белмəү тəр-
биялəнə. Билгеле булганча, кайбер дəреслеклəрдə илнең чынбар-
лыгы Көнбатыш авторлары теориялəренə иллюстратив материал 
булып хезмəт итə һəм Россия җəмгыяте ниндидер норматив «Көн-
батыш җəмгыяте»нең кимчелекле үрнəге итеп күрсəтелə. Фактлар-
ны тырышып-тырышып теориягə яраклаштыру, яки аларны чит ил 
дəреслеклəреннəн үзлəштерү күпчелек мəгълүматларга игътибарны 
киметə. Социология дəреслəре студентта кызыксыну уятмаса, ул, 
имтиханны тапшыруга, өйрəнгəннəреннəн арынырга ашыгыр. Шуңа 
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күрə дəреслек авторлары алдында торган иң мөһим мəсьəлə – бəян 
ителгəн материалны республика спецификасына якынайту. Җəмгы-
ятьнең гомуми эволюциясен җиткерүдəн тыш, студентка татар та-
рихының үзенчəлеген, Татарстан алдында торган мəсьəлə һəм бу-
рычларны аңлатырга, мөһим социаль үзгəрешлəрне яктыртырга 
кирəк. Шул сəбəпле дəреслектə татар халкы тарихының аерым сə-
хифəлəре, республиканың иҗтимагый-сəяси тормышындагы вакый-
галар да урын алды. Китапта мəктəп программасына кертелгəн Һади 
Такташ, Муса Җəлил, Миргазиян Юныс кебек əдиплəрнең əсəрлəрен-
нəн өзеклəр бирелде, М. Госманов, С. Еникиев, И. Əмирхан, М. Баки-
ров кебек галимнəрнең гыйльми хезмəтлəре дə файдаланылды. 

Мəсəлəн, гадəти (традицион) җəмгыятькə хас гаилəнең зур фор-
масы иске татар морзалары нəселе материалында аңлатыла. Шул чор-
ларда өйлəнешү процедуралары, экзогамия-эндогамия кагыйдəлəре 
һ.б. (игенче татар гаилəсе мисалында). 

«Иҗтимагый тигезсезлекнең тарихи формалары» дигəн бүлек-
чəдə иллюстратив материал итеп Казан ханлыгы һəм Алтын Урда 
дəүлəте, татар теленең тарихи этимологиясенə караган материаллар 
китерелə. Мəсəлəн, тигезсезлекнең патриархаль коллык кебек форма-
сы барлыкка килүне татар телендəге «туснак» сүзенең берьюлы бу-
рычлы колны да, бурыч залогын да белдерүе бик яхшы аңлата. Ə инде 
классик колбилəүчелекнең нигезлəре татар телендəге «улҗа» сүзе-
нең берьюлы «трофей» һəм «əсир» мəгънəлəрен колачлавыннан ачык 
күренə. Җирле материал шулай ук иҗтимагый утопия, индустрия-
лəштерү, маргинальлек, гадəти җəмгыять, ыру-кабилəчелек чоры 
җəмгыяте, оешма патологиясе, җəмəгатьчелек фикере белəн идарə 
итү, совет этносоциологиясе, җирле халык һ.б. махсус темаларны һəм 
төшенчəлəрне тасвирлау өчен кирəк. 

Татар телендə социология терминнарын системага салу дəреслек 
язганда иң катлаулы мəсьəлəлəрнең берсе булды. Эш шунда ки, татар 
телендə социология буенча дəреслеклəр язу, тəрҗемə итү беркайчан 
системалы рəвештə алып барылмаган. 

Телебез җəмгыятьнең иҗтимагый-сыйнфый структурасы һəм 
дəүлəтчелек белəн бəйле терминнарга бик бай. Зыялылар, кат-
лау, фирка, хөкүмəт, салым, нөкерлəр, идарə кебек сүзлəр борын- 
борыннан татар теле лексикасында үз урынын алган. 1917 елга кадəр 
татарларда көчле иҗтимагый философия мəктəбе булган. Моны 
сүзлеклəрдə җəмгыять, сыйныф, таифə, икътисад, сəясəт, мəдə-
ният, мəнфəгать, гавам кебек сүзлəрнең булуы раслый. 1920 еллар-
да марксизм классикларының политэкономия буенча хезмəтлəрен 
тəрҗемə итү тəҗрибəсе татар телен өстəмə кыйммəт, базис, өскорма, 
яшəеш, читлəштерү сүзлəре белəн баета. 

Марксизм – XIX гасыр ахырының алдынгы философик теориясе 
ул. Аннан соң да иҗтимагый фəннəр зур үсеш кичерə. Тарих, икъ-
тисад фəннəре дə, философия дə алга китə. Психология һəм поли-
тология фəнни статус ала. Лəкин яңа лексиканы системага салу һəм 
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 татар телендə əйлəнешкə кертү эше тиешле дəрəҗəгə куелмаган була. 
Шуңа күрə социаль фəннəр лексикасы əле дə ярлы. Əйтик татарча 
сүзлеклəрдə «поведение», «индивид», «установка», «распределение», 
«толпа» кебек элементар иҗтимагый фəннəр төшенчəлəрен белдер-
гəн, башка мəгънəлəр белəн чүплəнмəгəн төгəл лексик берəмлеклəрне 
табып булмый. 

Текстны язганда терминнар җитмəүчəнлеген мин өч алым белəн 
каплап барырга тырыштым: (1) əйлəнештə булган лексемаларга өс-
тəмə мəгънə салып (гавам, хасият, караш һ.б.); (2) сүзлеклəрдə 
«искергəн» тамгалы төшенчəлəрне активлаштырып (җəмгыяви, 
җəн-фəрман, мохтарият, нөкерлəр, таифə); (3) терминнарны баш-
ка фəннəр сүзлеклəреннəн үзлəштереп (гомуми тупланма, сынамлык, 
сынап тикшерү). Безнең өчен аеруча төзелеш атамалары сүзлеге бик 
кулай чыганак булып чыкты [Шакир].

Йомгаклап əйткəндə, югары уку йортларында социология фəнен 
укыту 2010 – 2020 елларда яңадан торгынлык чорына керү сəбəпле, 
хəзерге вакытта əлеге фəнгə укучыларның игьтибарын һəм кызыксы-
нуын арттыру, элекке уку-укыту күлəмнəрен кайтару өчен, программа 
һəм алымнарны камиллəштерү сорала. Бу очракта социологияне һəм 
башка социогуманитар цикл фəннəрен, төбəк һəм милли материалга 
нигезлəнеп, туган телдə укыту аларны үзлəштерүне практика белəн 
бəйлəп тормышка ашыруның бер юлы булып тора. Без моны үзебез-
нең тəҗрибəдəн чыгып əйтəбез.
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