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ТӨГƏЛ ФƏННƏРНЕ ТАТАРЧА УКЫТУ ТУРЫНДА

Рассмотрена проблема преподавания точных и естественных наук на та-
тарском языке. Обращено особое внимание преподаванию информатики, как 
предмета, который обеспечивает межпредметную связь.
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The problem of teaching exact and natural sciences in the Tatar language is con-
sidered. Special attention is paid to teaching informatics as a subject that provides 
interdisciplinary communication.

Keywords: exact sciences, teaching in the Tatar language, bilingualism.

Икетелле укыту, яисə туган телдə укытуның өстенлеклəре яисə за-
рары турындагы фикер тарихта берничə тапкыр үзгəргəн. Мəсə-

лəн, Борынгы Римда латин һəм грек теллəрендə икетелле укыту бул-
ган. Урта гасырларда шулай ук католик дине хакимлек иткəн иллəрдə 
беркем дə сөйлəшмəгəн латин телендə укытканнар. Лəкин инде XX га-
сыр башында ук чит телдə, ягъни туган тел түгел телдə укытуның 
нəтиҗəлелеге туган телдə укытуныкына караганда түбəнрəк икəнлеге 
исбат ителгəн булган. 1928 елда ике телдə укыту турында халыкара 
конференция балаларның туган телдə генə белем алуы турында реко-
мендация кабул итə, ə икенче тел 12 яшькə җиткəнче кертелергə тиеш 
була ([Bureau International de l’Éducation, 1929] мəгъ лүматлары буен-
ча). Лəкин, моңа бəйсез рəвештə, милли дəүлəтлəр үсешендə бары 
рəсми телдə укытуга басым ясала. Франция, Испания, Россия һ.б. 
иллəрдə милли азчылыкны тəшкил иткəн халыкларның теллəре ким-
сетелгəн, аларны мəктəптə куллану тыелган, туган телдə сөйлəшкəн 
балаларга җəза бирелгəн һəм ата-аналардан өйдə дə балалары белəн 
рəсми телдə генə сөйлəшү талəп ителгəн. Əмма 1970 елларда, икъти-
садның постиндустриаль үсеше белəн беррəттəн, җəмгыятьтə мөһим 
социаль үзгəрешлəр дə була һəм тел процессларына игътибар арта. 
Күп иллəрдə туган теллəргə яңадан игътибар көчəя, ике телле – туган 
һəм рəсми теллəрдə, яисə өч телле – туган, рəсми һəм бер чит телдə 
укыту тарала башлый. 

1. Мəгариф һəм тел сəясəте
Мəгариф, һичшиксез, тел сəясəтенең фундаменталь өлкəлəреннəн 

берсе булып тора. Б. Спольски əйткəнчə [Spolsky BБ 2009], «Мəга-
риф системасында кабул ителгəн тел сəясəте – һичшиксез, теллəр ме-
недж ментында иң тəэсирле көчлəрнең берсе. Мəчет, чиркəү, синагога 
кебек дини институтлардан тыш, бу – телнең өйдə кулланылышын 
расларгамы, кире кагаргамы икəнен исбатларга иң зур мөмкинлек 
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бирүче...». Һəм бөтен дөньяда, теллəрнең җəмгыятьтəге урынын үз-
гəртергə кирəк булса, мəгариф системасында тиешле реформа үт-
кəрелгəн. СССРда, мəсəлəн, 1920 елларда дистəлəрчə тел мəгариф си-
стемасына кертелгəн яисə аларның функциялəре киңəйтелгəн, ə 1930, 
1940, һəм бигрəк тə 1958  –1959 елларда аларда укыту чиклəнгəн.

Хəзерге вакытта татар зыялыларының һəм җитəкчелекнең шак-
тый өлешендə, бигрəк тə өлкəн буын вəкиллəрендə, татар телен укы-
ту теле буларак башлангыч классларда гына куллану, ə аннары татар 
телен генə татарча укыту зарурлыгы турында фикер хөкем сөрə. Бу 
аларның «Без русча белмичə шəһəргə килдек, шуның аркасында күп 
газаплар күрдек, балаларыбыз аны күрмəсен», дигəн псевдоигелекле 
тезисына нигезлəнə. Шул ук вакытта мондый фикердəге кешелəрнең 
хəзерге тел процессларын, нигездə, аңламауларын, аңласалар да, та-
тар телен махсус чиклəргə, һəм, ниһаять, бетерергə тырышуларын 
күрəбез.

Икетелле мəгариф өлкəсендə эшлəүче авторлар исə, телне пред-
мет буларак укытуның мөһимлеген генə түгел, ə мəктəптə коммуни-
кация чарасы итеп файдалануның фундаменталь кыйммəтен ассы-
зыклый, ə бу телне үзлəштерү өчен башка – төгəл фəннəрне дə туган 
телдə укытуны күздə тота. Күзəтүлəр шуны күрсəтə: əгəр өйдəге ара-
лашу теле гаилəдəн тыш көнкүрештə файдаланылмый, ə мəктəптə 
укыту теле җəмгыятьтəге доминант тел икəн (хəзерге вакытта Россия-
дə ул – рус теле), ул чагында мəктəптəге укыту теле өйдə аралашу-
да да кулланыла башлый һəм беренчел аралашу телен – туган телне 
алыштыра. Т.Л. Маккарти, Т. Скутнаб-Кангас һəм О.Н. Маггa əйт-
кəнчə [McCarty, 2010], «бер мəктəп кенə югалу алдында торган телне 
коткарып кала алмый, лəкин аны берничə буын эчендə, мөстəкыйль 
рəвештə диярлек, бетерə ала». Мəктəплəрдə һəм югары уку йортла-
рында информатика һəм информацион технологиялəр белəн бəйле 
фəннəрне туган телдə – татарча укыту аеруча мөһим, чөнки инфор-
мацион технологиялəр кеше эшчəнлегенең барлык даирəлəренə үтеп 
керде һəм компьютер белəн туган телдə аралашу, бигрəк тə Интернет 
аша татарча аралашу туган телне саклау һəм үстерүнең мөһим шарт-
ларыннан берсенə, хəтта иң мөһименə əверелде. 

2. Икетеллелек: классификация һəм тəҗрибəлəр
Билингваль укыту турында Россиядə фундаменталь тишеренүлəр 

юк диярлек. Əгəр алар булса һəм классификациялəнсə, хəзерге заман 
мəгарифенең ассимиляциягə алып баруы күренеп торачак. Европа 
классификациясен файдаланыйк.

Икетелле мəгарифнең иң төпле типологиясе, безнеңчə, К. Бейкер 
хезмəтлəрендə [Baker, 2007] китерелгəн. Кыскача гына ул типология-
не карап китик.

«Билингвлар өчен бер телле мəгариф формасы», «Икетелле мə-
гарифнең йомшак формасы», «икетелле мəгарифнең билингвизм 
һəм билингваль грамоталык өчен көчле формасы» төшенчəлəре бар. 
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 Беренче типка «мейнстрим укыту» (ингл. «mainstream», «submersion») 
керə, ягъни доминант тел милли азчылыкны укыту өчен файдаланы-
ла. Икенче тип формалары арасында «арадаш» программалар (ингл. 
«transitional») аерылып тора, аларда азчылыкка «вакытлыча туган 
телне файдаланырга рөхсəт ителə. Алар аз вакыт, күпчелек теленə 
ия булганчы, туган телдə укыйлар, һəм, ниһаять, мейнстрим укытуга 
күчə алалар». К. Бейкер аныклаганча ([Baker, 2007] не кара), «ике-
телле мəгарифнең йомшак формаларының төп максаты – милли аз-
чылыкны ассимиляциялəү, һич кенə дə азчылык телен өйдə аралашу 
теле итеп саклау һəм мəдəни плюрализм түгел».

Шушы ук автор икетелле мəгарифнең дүрт көчле формасын 
күрсəтə: «ярдəм», «күмелү», «икелəтə күмелү», «икетелле мейн-
стрим укыту». «Ярдəм» методында (ингл. «maintenance», «heritage 
language») азчылык вəкиллəре барлык уку дəвамында туган теллəрен-
дə дə, күпчелек телендə дə укыйлар. «Икелəтə күмелү» методында 
(шулай ук «ике юнəлеш» дип тə атала (ингл. «dual language», «two 
way»)) укучыларның катнаш коллективын укытуда азчылык теле 
дə, күпчелек теле дə файдаланыла. Азчылык теле вəкиллəре күп-
челек теленə «күмелə», ə күпчелек теле вəкиллəре азчылык теленə 
«күмелə». Ике төркем дə шулай ук туган теллəрендə бергə укый, шуңа 
күрə туган тел буенча сегрегация юк. «Күмелү» методында (ингл. 
«immersion») күпчелек вəкиллəре азчылык телендə укый. «Икетелле 
мейнстрим укыту» вакытында (ингл. «mainstream bilingual») күпчелек 
вəкиллəре чит һəм туган теллəрендə белем ала. Укытуның каралган 
методларыннан аермалы буларак, бу очракта чит тел статусы югары 
һəм анда күп кенə дидактик материаллар (дəреслек, аудиовизуаль ча-
ралар һ.б.) була.

Һəр типтагы программалар арасында да аермалар бар. Мəсəлəн, 
күмелү методы буенча программалар яшь буенча, сəгатьлəр саны бу-
енча аерыла ала. Күмелү һəм мейнстрим укыту методларының фун-
даменталь аерымлыгы шунда ки, күмелү методы буенча укучылар – 
җəмгыятьтəге доминант тел вəкиллəре һəм алар үзлəренең туган тел 
статусы өчен кимсенү тоймыйлар һəм аны көнкүрештə актив кулла-
налар. Укытучылар шулай ук күпчелек телен белə, ə мейнстрим укы-
туда алай түгел.

Өлгерешкə килгəндə, икетелле мəгарифнең көчле формасын-
да укучылар азчылык телен яисə чит телне аны предмет кебек кенə 
укучыларга караганда яхшырак белəлəр. Иң мөһиме шунда ки, алар 
күпчелек телен һəм башка предметларны да күпчелек телендə генə 
укучы балалардан яхшырак үзлəштерə. Европада бу статистик тик-
шеренүлəр белəн исбатланган. Безнең үз тикшеренүлəребез дə шуны 
раслый.

Югары уку йортларында төгəл фəннəрне татарча укыту омты-
лыш лары беркайчан да тукталмаган диярлек. Сүзлеклəр һəм дəре-
слеклəр дə басылып торган. Системалы рəвештə бу эшкə 1990 еллар-
дан керешелде. Шуңа күрə хəзерге вакытта төгəл фəннəрне югары 
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уку йортларында татар телендə укыту буенча кимендə утыз еллык 
тəҗрибə бар дип əйтергə була. Баштарак беренче курс студентла-
ры татарча укып килəлəр иде. Шуңа күрə алар өчен татар теле та-
нып белү һəм коммуникация чарасы да булып торды. Соңгы елларда 
исə, илдəге гомуми тел сəясəте аркасында, предметларны өйрəткəн-
дə татарчага да өйрəтергə туры килə. Гомумəн алганда, бу үзенең 
нəтиҗəлəрен бирə, беренче курста татарча начаррак белсəлəр дə, 
өченче курска инде без татарча камил белгəн һəм татар телендə ма-
тематика, информатика һəм физиканы укытырга сəлəтле белгечлəр 
əзерлəүгə ирешəбез. 

Əдəбият
Baker C. A Parents’ and Teachers’ Guide to Bilingualism. Clevedon: Multilingual 

Matters, 2007. Вып. 3. С. 34–36.
Le bilinguisme et l’éducation / Bureau International de l’Éducation. Genève, 

1929. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://fr-academic.com/dic.nsf/
frwiki/249015

McCarty T.L., Skutnabb-Kangas T., Magga O.H. Education for Speakers of 
Endangered Languages // The Handbook of Educational Linguistics / ed. B. Spolsky, 
F.M. Hult. Oxford; Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2010. С. 300.

Spolsky B. Language Management. Cambridge: Cambridge University Press, 
2009. С. 90.

Мəкалə «2014–2022 елларга Татарстан Республикасы
дəүлəт теллəрен һəм Татарстан Республикасында башка теллəрне саклау,

өйрəнү һəм үстерү» Дəүлəт программасының 3.5.4 номерлы чарасын
тормышка ашыру кысаларында нəшер ителə

Галимҗанов Əнис Фоат улы, 
физика-математика фəннəре кандидаты, 

Казан федераль университетының 
функциялəр теориясе һəм якынайтулар кафедрасы доценты


