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МАТЕМАТИКА ФӘНЕН ТАТАР ТЕЛЕНДӘ УКЫТУ  
ҺӘМ ТЕЛНЕ САКЛАУ

В Республике Татарстан существует проблема подготовки учителей для 
школ с татарским языком обучения. Эта проблема связана с тем, что в рамках 
программы сохранения родного языка не учтены многие факторы по подготовке 
учительских кадров, а также влияние языка обучения на формирование мышле-
ния детей, что в конечном итоге приводит к когнитивным издержкам и не созда-
ет необходимой подпитки для сохранения и развития языковой культуры. 

В статье обосновывается необходимость подготовки учителей математики, 
для школ с национальным языком обучения, по специализированной программе 
«Математика, информатика и информационные технологии в билингвальной 
татарско-русской среде». В целом работа посвящена обсуждению научно-мето-
дических аспектов проблемы билингвального образования.

Ключевые слова: сохранение языков, татарский язык, математика, выс-
шее образование, билингвальное математическое образование. 
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Н.И. Ло бачевский исемендәге 
Мате матика һәм механика ин-
ститутындагы (ММИ) педагогик 
белем бирү бүлегендә матема-
тика һәм информатика буенча 
укытучылар әзерләү система-
сы – уникаль системалардан са-
нала. Ул КФУда математика бу-
енча бердәнбер татарча кадрлар 
әзерләү методикасы булып тора. 
Әлеге система, бер яктан, татар 
телен саклау, аны фән теле була-
рак үстерү юнәлешендә зур роль 
уйнаса, икенче яктан, милли 
мәктәпләрдән талантлы яшьләр-
не эзләүдә ярдәм итә. Педагогик 
белем бирү бүлеге КФУ соста-
вына кушылган элекеге Татар 
дәүләт гуманитар-педагогика 
уни верситетының (ТДГПУ) ма-
тематика факультеты нигезендә 
барлыкка килде.

1990 елларда ТДГПУның 
математика факультетында мил-
ли мәктәпләр өчен татар телен-
дә математика һәм информати-
ка буенча укытучылар әзерләү 
төркемнәре булдырылды [Са-
лехова, Зарипов, 2012; Зарипов, 
2013]. Бу төркемнәрдә укыту 
билингваль нигездә – рус һәм 
татар телләрендә алып барылды. 
Әлеге укытуның төп максаты 
булып ике телдә дә ирекле ара-
лашучы белгечләр әзерләү тор-
ды. Төркемнәрдә нигездә рес-
публика районнарының татар 
мәктәпләрен һәм гимназияләрен 
тәмамлаган студентлар укыды. 
Математик терминология бер 
үк вакытта рус һәм татар тел-
ләрендә бирелде. Шулай итеп, 
студентлар үзләре сайлаган фән-
нәрне рес публиканың ике дәүләт 
телендә үзләштерү һәм шул ук 
вакытта күп кенә математик 
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 терминнарның инглиз телендәге 
 эквивалентларын да өйрәнү мөм-
кинлегенә ия булдылар.

Шунысын да әйтергә кирәк, 
татар телендә укыту, коллектив 
укытучыларының үз инициати-
васы буенча оештырылды. Алар 
үзләренең лекцияләрен татар те-
ленә тәрҗемә итеп, югары мате-
матиканың барлык курслары бу-
енча лекцияләрне татар телендә 
укыдылар. Практик дәресләр дә 
әлеге тәртиптә алып барылды. 

Укыту процессын бу рәвеш-
ле ММИдагы бакалавриат төр-
кемнәренең саны бердән артык 
булган очракта гына тормышка 
ашырырга мөмкин иде. Элек, уку 
йорты теләк белдергән абитури-
ентлар арасыннан (нигездә милли 
мәктәпләрне тәмамлаучылардан) 
татар телендә укытылачак бер 
яисә ике төркем оештыра алды.

Татарча укытуга күчү бик 
күп мәсьәләләрне хәл итү бу-
рычын куйды. Мәсәлән: татар 
телендә укытучы кадрлар бул-
дыру, аларны методик, фәнни 
әдәбият белән тәэмин итү. Соң-
гы 20 ел эчендә математика фәне 
буенча татар телендә күпсанлы 
уку- укыту һәм методик әсбап-
лар эшләнде, терминологик сүз-
лекләр, методик кулланмалар нә-
шер ителде.

Бу чорда татар телендә укы-
ту төркемнәрендә 500 дән артык 
студент укып чыкты, аларның 
күбесе Татарстан мәктәпләрендә 
эшли, математика һәм инфор-
матика фәннәрен татар телендә 
укыталар, араларында фән кан-
дидатлары да бар.

2011–2014 елларда «Педаго-
гик белем» юнәлеше бакалаври-
атының «Билингваль татар-рус 

мохитендә математика, инфор-
матика һәм информацион тех-
нологияләр» профиле буенча 
64 студент кабул ителде, укырга 
керүчеләрнең өч фән буенча БДИ 
күрсәткечләре уртача 200 балл 
тәшкил итте.

Математика фәненә баланы 
нинди телдә өйрәтергә соң? Үз 
туган телендәме, әллә киң тара-
лыш алган телдәме? Бу гади со-
рау түгел, ләкин без аңа җавапны 
беләбез: математиканы ике тел-
дә укытырга кирәк. Башлангыч 
этапта – башлангыч сыйныфлар-
да белем алучы балаларда туган 
тел күнекмәләре формалаша, 
аларда уйлау, фикер йөртү ту-
ган телдә башкарыла. Бу этапта 
абстракт фикерләү яралгылары 
формалаша һәм алар субъектның 
алда булачак фикерләү үсешенә 
нигез булып торалар. Артык кат-
лаулы математик структуралар-
ны башка телдә өйрәнүгә күчү 
(мәсәлән, югары математиканы) 
абстракт математик фикерләү 
үсе шенең тоткарлануына ките-
рер гә мөмкин. Әлеге хәл ки-
леп чыкмасын өчен, башлангыч 
этапта математиканы билингваль 
мохиттә өйрәнү нәтиҗәлерәк. 
Ә моны тормышка ашыру өчен, 
билингваль нигездә укытырга 
сәләтле укытучыларны әзерләү 
зарур. Бу, үз чиратында, «Туган 
тел» һәм «Математика» фәннәре 
арасындагы үзара бәйләнеш-
ләрне өйрәнүнең актуальлеген 
 билгели.

М.В. Ломоносов исемендә-
ге Мәскәү дәүләт университеты 
ректоры В.А. Садовничий әй-
тү енчә: «Математика һәм әдә-
бият – цивилизациянең ике төп 
баганасы, шуларның берсенең 
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җимерелүе дә цивилизацияне 
җимерә» (Бөтенроссия рус теле 
һәм әдәбияты укытучылары 
съездындагы доклады, 2012 ел) 
[Садовничий]. Бу сүзләрне татар 
телен математик белем бирү теле 
итеп саклау мәсьәләсенә карата 
да кулланырга мөмкин. 

Монда кайбер төп момент-
ларга игътибар итү сорала. Уй- 
фикерләрнең, формалашуы (шул 
исәптән математика өлкәсендә 
дә) әдәбият белән турыдан-туры 
бәйләнгән. Шулай ук теорема-
ларны, математик исбатлауларны 
тасвирлауның да тел һәм куль-
тура белән бәйле аерым үзен-
чәлекләре бар.

Бу темага кагылышлы 
В.Н. Кут руновның әйткән фи-
керләре бик кызыклы: «Бөтен 
логика нәкъ менә телдә чагы-
ла. Без – математиклар – теоре-
ма исбатлаганда сүзләрне кул-
ланабыз, сөйлибез һәм шуның 
нәтиҗәсендә бер-беребез белән 
бәхәсләшә, уртак фикергә килә 
алабыз. Күптән түгел мәктәп те-
масына мәкалә язганда мин аны 
“Математика – ул безнең мәдә-
ниятебезнең мөһим бер аспек-
ты. Тел белән берлектә...”, – дип 
башладым» [Kutrunov].

Билингваль укыту пробле-
маларына багышланган фән-
ни мәкаләдә [Салехова, 2015], 
мөмкин чыгымнар һәм аларның 
төрләре тикшерелгән. Педа го-
гик экспериментта Татарстан 
Рес публикасының ике тел-
ле татар- рус мәктәпләреннән 
39 бала катнашкан. Экспери-
ментан күренгәнчә, әгәр дә фән-
не өйрәнгән тел белән контроль 
эшләнә торган тел аерылса, 
нәтиҗәдә укучыларның мәгълү-

матны эшкәртү тизлеге һәм тө-
гәл леге  тоткарлана.

Тел мәдәниятен камил-
ләштерүгә дә математиканы өй-
рәнүнең уңай йогынтысы бар. 
Укучылар математик текстлар-
ны формалаштыру белән шө-
гыльләнгәндә, аларның тел кү-
некмәләре дә яхшыра. Мәсәлән, 
үз фикерләрен логик яктан дөрес 
итеп формалаштырырга өйрән-
гәндә, аларның сүзлек запасы 
арта, байый.

Биредә геометрия курсын 
татар телендә укыту тәҗрибәсен-
нән чыгып, мисал китерү урын-
лы булыр. Лекцияләргә әзер-
ләнгәндә, мин рус телендәге 
математик текстларны татар 
теленә тәрҗемә иттем. Чөнки 
югары геометрия фәненең күп 
кенә бүлекләре буенча татар те-
лендә дәреслекләр гомумән юк. 
Кайбер сүзләрне татар теленә 
тәрҗемә иткәндә, кызыклы күре-
нешләр барлыкка килде. Кайбер 
математик терминнарны татар 
теленә ничек тәрҗемә итәргә дә 
белмәдем. Лекцияләрдә студент-
лар белән бу темаларга дискус-
сияләр үткәрдек. Мәсәлән, рус 
телендәге «образующая кривых» 
сүзтезмәсен, уртак тырышлык 
белән, «кәкреләрнең урап үтүче-
се» формасында тәрҗемә иттек. 
Әлеге эш студентларда күп кенә 
уңай эмоцияләр тудырды. Тел 
һәм математика сорауларының 
гармоник бәйләнеше дәресләрдә 
аларда бу фәннәрне өйрәнүгә 
өстәмә психологик мотивация 
барлыкка китерде.

Мәкаләдә күтәрелгән төп 
проблема беркемне дә бита-
раф калдырмады. Әлеге проб-
лемага карата җәмгыятьнең, 
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шул исәптән, бу проблема белән 
якыннан таныш булган студент-
ларның фикерен белү максатын-
нан, «Педагогик белем» юнәлеше 
бакалавриатының «билингваль 
татар-рус мохитендә математика, 
информатика һәм информаци-
он технологияләр» профиленең 
5 нче курс студенты Сафина Рә-
зинә Илдус кызы үзенең курс-
ташлары арасында социологик 
сораштыру уздырды. Әлеге со-
раштыруда 54 кеше катнашты 
һәм бүгенге көндә актуаль бул-
ган, безне борчыган түбәндәге 
сораулар каралды:

1. Татар теленә карашыгыз? 
Телнең киләчәге нинди булыр? 
Сез аны ничек күз алдына ки-
терәсез?

2. Татар телен мәктәпләрдә 
нинди формада өйрәтергә? Кал-
ган фәннәрне татар телендә укы-
туга сез ничек карыйсыз?

3. Техник фәннәрне татар те-
лендә алып бару БДИ нәтиҗә лә-
ренә тискәре йогынты ясыймы?

4. Югары уку йортларында 
татар телендә укытылган төр-
кемнәр кирәкме?

5. Киләчәктә укытучы булып 
эшләргә телисезме? Сез матема-
тика фәнен татар телендә укы-
тыр га ризамы?

Студентлар арасында үткә-
релгән социологик тикшеренү-
ләрдән күренгәнчә, катнашу-
чы лар ның 70% ы татар теле 
мәк тәп ләрдә булырга тиеш дип 
саный. Алар аның киләчәген 
уңай яктан күз алдына китерә. 
Безне борчыган 2 нче сорауга 
килгәндә, татар телен факуль-
татив формада укытырга һәм 
кыскартырга дип әйтүчеләрнең 
саны 40% тәшкил итте, ә сту-

дентларның калган 60% ы «та-
тар теле мәктәпләрдә моңарчы 
нинди күләмдә укытылган – шу-
лай сакланырга тиеш» дип җа-
вап бирделәр. Калган фәннәрнең 
татар телендә алып барылуына 
уңай караучылар күбрәк булып 
чыкты – болар сораштыручыла-
рыбызның 67% ын тәшкил итте. 
Әлеге сорау буенча студентларда 
күп кенә кызыклы һәм уйланыр-
га мәҗбүр иткән фикерләр туды. 
Алар карашынча, мәктәпләрдә 
татар телен саклап калуны, иң 
беренче, чиратта авыл һәм рай-
оннарда урнашкан татар (мил-
ли) мәктәпләреннән башлар-
га кирәк. Нәкь менә әлеге уку 
йортларында бу юнәлештә төрле 
чаралар үткә рү, математика һәм 
башка фәннәрне татар телен-
дә укыту һәм әлеге мәктәпләр-
гә финанс яктан ярдәм күрсәтү 
мөһим. Башка милләт вәкил-
ләренә татар телен өйрәтер ал-
дыннан, башта татар кешесендә 
үз ана теленә мәхәббәт һәм их-
тирам уяту, аның җәмгыятьтә-
ге ролен аңлату зарур. Димәк, 
мәктәпләрдә татар балаларын 
ана телләрендә белем алудан 
аермаска кирәк, бәлки менә шул 
фактор татар телен дәүләт теле 
буларак сак лап калу юлында бе-
ренче адым булып торадыр.

«Техник фәннәрне татар 
телендә алып баруның БДИ 
нәти җәләренә тискәре йогын-
тысы булмасмы?» дигән со-
рау безне генә түгел, бик күп 
яшьләрне борчый икән. Социаль 
тикшерүдә катнашырга теләк 
белдергән студентларның күп-
челеге татар мәктәпләрен бете-
реп, БДИда уңышлы  тәмамлап 
ирешкән студентлар булып 
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 чыкты. Ләкин, арада башка фи-
кердә торучылар да булды. Алар 
татар мәктәбен тәмамлап, БДИ-
ны рус телендә тапшыру кайбер 
уңайсызлыклар тудыра, дип са-
ныйлар. Биредә фәнне өйрәнгән 
тел белән контроль эшләнә тор-
ган тел арасындагы аерымлык 
проблемасы туа. Шуңа күрә, 
бу студентларның күбесе алга 
таба техник фәннәрне бары тик 
рус телендә укыту ягында тора-
лар. Ләкин, аларның кайберләре 
проб леманы башка яктан күрә. 
Алар фикеренчә, чыннан да, әгәр 
фәнне өйрәнгән тел белән кон-
троль эшләнә торган тел аерыла 
икән, укучыларның мәгълүмат-
ны эшкәртү тизлеге дә һәм тө-
гәллеге дә кими. Шул ук вакытта 
әлеге студентлар татар мәктәбен 
тәмамлаган укучыларга БДИны 
татар телендә бирү уңайлы, дип 
саныйлар. 

Хәзерге вакытта, төп проб-
лемаларның берсе булып, татар 
телендә укытырга сәләтле бел-
гечләрләрнең кимүе, җитмәве 
тора. Шул проблеманы алга 
сөреп, без студентларга түбәндә-
ге сорауны бирдек: «Югары уку 
йортларында, математика фәнен 
татар телендә укытырга сәләт-
ле белгечләр әзерләүче төркем-
нәр кирәкме?» Студентларның 
75% ы, әлеге сорауга: «әлбәттә 
кирәк, бу – татар теленең яшәе-
шенә, үсе шенә, дәүләт теле бу-
ларак камил ләшүенә беренче зур 

адымнарның берсе» дип җавап 
бирделәр.

Безнең уку йортына, килә-
чәккә планнарын анык күзаллап 
аяк баскан яшьләр үз тормышла-
рын укытучы һөнәре белән бәй-
ләргә бик теләп риза. Сорашты-
рулардан күренгәнчә, математика 
фәнен нәкъ менә татар телендә 
укытырга риза булган студентлар 
шактый күп булып чыкты.

Биредә югарыда әйтелгән-
нәргә йомгак ясап, яшүсмерләр-
гә һөнәри юнәлеш бирү өчен, 
барлык мөмкинлекләрдән фай-
даланучы уку йорты, заманнан – 
яңалык, тәҗрибәдән – акыл һәм 
белем, ә үткәннәрдән үрнәк һәм 
әхлак үзләштерүче студентлар 
булганда, безнең татар теленең 
үсеше, алга китеше бар дигән 
нәтиҗәгә килергә мөмкин.

Телне алга таба саклау һәм 
үстерү өчен, аны һәрвакыт яңа 
фәнни-техник тенденцияләр 
белән баетып тору да сорала. 
Математика фәнен туган телдә 
укыту – шуның үтемле чарасы. 
Мәсәлән, без дәресләрдә куллану 
өчен, «GeoGebra» математик про-
граммасына нигезләп, геометрия 
фәненнән татар телендә дәреслек 
әзерлибез. Биредә, югарыда телгә 
алынган «XXI гасырда әдәбият 
һәм математиканы аермаска, алар 
бербөтен булганда гына югары 
үсеш алган җәмгыять тудырырга 
сәләтле» дигән фикер аеруча ак-
туаль булып тора.
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