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   Башҡорт теле дәресенең компьютер менән йыһазландырылған кабинетта 

үтеүе  үҙе үк балаларҙы ҡыҙыҡһындыра, уларҙа (тышҡы формала булһа ла) 

мотивация барлыҡҡа килә. Бала белемгә ихтыяж кисерә. Уның артабан нимә 

булырын белгеһе килә. Тышҡы мотивациянан башҡорт теле предметына 

ҡыҙыҡһыныу “үҫеп сыға”. Уҡыусыға компьютер ярҙамында яңы материалды 

үҙләштереүе, үҙенең компетенциялары кимәлен, һөнәри аралашыу күнекмәләрен 

тикшереүе ҡыҙыҡ. 

  Дәрестә информацион технологиялар йыш ҡына үтә файҙаһыҙ ҡулланыла: 

улар ярҙамында слайдтар күрһәтелә йәки тестар үткәрелә.  Хәҙерге заман 

информацион технологияларын  ҡулланырға теләгән ҡайһы бер уҡытыусылар уның 

маҡсаттарын аңламайҙар, уҡыу-уҡытыу процесында компьютерҙы, презентация 

техникаһын, электрон уҡытыу материалдарын ҡулланыу ысулдарын белмәйҙәр һәм 

кире педагогик һөҙөмтәгә киләләр. 

   Үрҙә әйтелгәндән сығып, беҙ үҙебеҙҙең сығарылыш квалификация эшенең 

актуаллеген билдәләнек. 

 Тикшеренеүҙең дөйөм маҡсаты,  гипотезаһы, объекты һәм предметы 

түбәндәге мәсьәләләрҙе хәл итеүҙе талап итә: 

1) информацион технологияларын сағылдырған ғилми хеҙмәттәрҙе өйрәнеү, 

анализлау һәм һығымта яһау;  

2) белем биреү учреждениеларының компьютер ресурстары менән тәьмин ителешен 

һәм уларҙың башҡорт теле дәрестәрендә ҡулланылышын анализлау; 

3) башҡорт телен уҡытыуҙа информацион технологияһын ҡулланыу методикаһының 

системаһын әҙерләү;  

  Башҡорт телен уҡытыуҙа информацион технологияларҙы 

ҡулланыуҙың теоретик нигеҙҙәре. 

 Йәмғиәттең хәҙерге үҫеш осоро кешеләрҙең эшмәкәрлегенең бөтә өлкәләренә 

лә үтеп ингән, глобаль мәғлүмәт киңлеген барлыҡҡа килтереп, йәмғиәттәге 

мәғлүмәт ағышының таралыуын тәьмин иткән компьютер технологияларының 

көслө йоғонтоһо менән билдәләнә. Был процестарҙың айырылғыһыҙ һәм мөһим 

өлөшө булып уҡыу-уҡытыуҙы компьютерлаштырыу тора. Әлеге ваҡытта Рәсәйҙә 

донъя мәғлүмәт-мәғариф даирәһенә инеүгә йүнәлтелгән яңы мәғариф системаһы 

формалашып килә. Был процесс педагогик теорияла һәм уҡытыу-тәрбиә процесы 



практикаһында уҡытыу технологияларының йөкмәткеһенә заманса техник 

мөмкинлектәргә ярашлы булырға тейешле, баланың информацион йәмғиәткә 

гармониялы инеүенә булышлыҡ итеүсе төҙәтмәләр индереү менән бәйле һиҙелерлек 

үҙгәрештәр менән оҙатылып бара. Компьютер технологиялары уҡыу-уҡытыуҙа 

ниндәйҙер өҫтәмә роль үтәргә түгел, ә бөтөн белем биреү процесының 

һөҙөмтәлелеген бермә-бер арттырыусы айырылғыһыҙ өлөш булырға тейеш.  

 Дәрестә компьютерҙы бөтә уҡытыу этаптарында ла ҡулланырға мөмкин: яңы 

материалды аңлатыуҙа, нығытыуҙа, ҡабатлауҙа, белемде тикшереүҙә. Бында ул бала 

өсөн уҡытыусы, эш ҡоралы, уҡыу объекты, хеҙмәттәшлек итеүсе коллектив, уйын 

даирәһе кеүек төрлө функцияларҙы башҡара. Уҡытыусы функцияһында компьютер 

(уҡытыусыны һәм китапты тулыһынса йәки өлөшләтә алмаштырыусы) уҡыу 

информацияһы сығанағы; мультимедиа һәм телекоммуникация мөмкинлектәре 

булған бөтөнләй яңы кимәлдәге күргәҙмә әсбап; шәхси мәғлүмәт даирәһе; тренажер; 

диагностика һәм контроль сараһы булып тора.  

  Башҡорт теле дәрестәрендә компьютерҙы түбәндәге маҡсаттарҙа 

файҙаланырға була: 

- башҡорт теле буйынса программала яҙылған ғәмәли мәсьәләләрҙе хәл итеү; 

- һүҙлек запасын байытыу; 

- әҙәби тел нормаларын үҙләштереү; 

- лингвистика һәм әҙәбиәт ғилеме терминдарын белеү; 

-  дөйөм уҡыу күнекмәләрен һәм оҫталыҡтарын формалаштырыу  

 Икенсенән, мәктәп курсының нигеҙе булған белемде формалаштырыу, төҙәтеү 

һәм белемде тикшереү буйынса уҡыусыларҙың үҙ аллы эшен ойошторғанда 

компьютер ярҙамында уҡытыу һәм тест үткәреүҙе ҡулланырға мөмкин. Тест 

контроле һәм белем менән күнекмәләрҙе компьютер ярҙамында формалаштырыу 

традицион ысулға ҡарағанда уҡыусының предметты белеү-белмәүен тиҙерәк һәм 

объективыраҡ асыҡлауҙы күҙ уңында тота. Уҡыу-уҡытыу процесын ойоштороуҙың 

был ысулы мәғлүмәтте эшкәртеүҙең хәҙерге заман системаһында баһалау өсөн 

уңайлы һәм ябай.  

Өсөнсөнән, информацион технологияларҙы ҡулланыу уҡыусыларҙың иң төп 

информацион һәм шәхси компетенцияларын  формалаштырырға мөмкинлек бирә. 

Был мәсьәләләрҙе хәл итеүҙә башҡорт теле һәм әҙәбиәте буйынса компьютерлы 

уҡыу-уҡытыу программалары ла ярҙам итә. Әлеге көндә улар байтаҡ төҙөлгән. 



Башҡорт теле дәрестәрендә белем алыу саралары булараҡ информацион 

технологиялар 

      Дәрестә белем биреү йоғонтоһо  компьютерға күскән ваҡытта уҡытыусы 

уҡыусыларҙың эҙләнеүҙең маҡсатын аңлау, элек алынған белемде әүҙем тергеҙеү, 

етмәгән белемде әҙер сығанаҡтарҙан алып тултырыуға ҡыҙыҡһыныу, үҙ аллы 

эҙләнеү кеүек сифаттарының сағылышын күҙәтә һәм теркәй барырға мөмкинcелек 

ала. Был уҡытыусыға уҡыусыларҙың әкренләп уҡыуға ҡарата ижади ҡарашының 

үҫеше өҫтөндә эшләргә һәм етәкселек итеү буйынса үҙенең эшмәкәрлеген 

күҙалларға мөмкинлек бирә.  

 Әммә компьютер технологиялары ҡулланылған уҡыу-уҡытыу процесы бының 

өсөн кәрәкле шарттар булдырылғанда ғына һөҙөмтәле  булыуы мөмкин.  Был 

шарттарҙың булмауы баланың шәхси үҫешендә кире һөҙөмтәләргә (балаларҙың бер-

береһенән ситләшеүенә, хәрәкәтсәнлегенең сикләнеүенә, күреү һәләтенең 

насарайыуына, тиҙ арыусанлыҡҡа) килтереүе бар.  

  Компьютер балаларҙы уҡытыуҙа өйрәнеү объекты, йәғни уҡыусыларҙың 

компьютер грамоталылығын формалаштырыу ҡоралы ғына түгел, ә уларҙың белем 

алыу әүҙемлегенең үҫешенә йоғонто яһаусы уҡытыу сараһы булараҡ та сығыш яһай. 

Тик ошондай ике яҡлы ҡараш ҡына уҡыусыларҙа уҡыу-белем алыу эшмәкәрлегендә 

компьютерҙы ҡулланыу  күнекмәләрен формалаштыра. Шуға күрә, уҡытыуҙа 

ҡуйылған маҡсаттарға ирешеү өсөн, компьютер технологияларын белем биреү 

процесына индереүҙең мәктәптәге предметтарҙы уҡытыуҙың айырылғыһыҙ өлөшө 

булыуы кәрәк. Шулай итеп, компьютер технологияһы башланғыс кластарҙа башҡорт 

телен уҡытыуҙа теүәл уҡытыу процесына тәбиғи рәүештә индерелергә тейеш. 

 Дәрестә компьютерҙы ҡулланғанда уҡыу предметының йөкмәткеһенә һәм 

өйрәнеү логикаһына тап килгән предметҡа йүнәлтелгән  программа-методик 

комплекстары менән файҙаланыу кәрәк. Был осраҡта компьютерҙың белем алыу 

ҡоралы булараҡ дидактик роле тормошҡа ашырыласаҡ.  

 Компьютер программаларын ҡулланыу дәрестең дидактик маҡсаты менән 

бәйләнешле булырға, уның структураһына тәбиғи инергә һәм ҡуйылған 

маҡсаттарҙы рациональ хәл итергә тейеш. Уҡытыу һөҙөмтәләре буйынса 

уҡыусыларҙың яңы материал менән танышҡанда, үтелгәнде нығытыу этабында, 

белем һәм күнекмәләр формалаштырыу процесында һәм уларҙы ғәмәли ҡулланыуҙа, 



уҡытыу һөҙөмтәләренә контроль яһауҙа компьютер технологияларын ҡулланыу  

тураһында һүҙ йөрөтөргә мөмкин . 

 Тағы бер шарт – компьютер технологияларын ҡулланып уҡытыуҙы туранан-

тура башҡорт теле уҡытыусылары алып барыуы кәрәк. Ә бының өсөн уларҙың 

компьютерҙы үҙ дәрестәрендә ҡулланыуға билдәле когнитив һәм операциональ 

әҙерлеге булырға тейеш. Был күнекмәләр булған хәлдә, компьютер технологиялары 

ҡулланылған дәрестәрҙе был эште башҡарыу өсөн етерлек кимәлдә методик белемгә 

эйә булған башҡорт теле уҡытыусыһы үткәреүе маҡсатҡа ярашлы. 

  Бөтә үрҙә һаналған шарттар компьютер технологиялары ҡулланылған 

башҡорт теле дәрестәрендә мотлаҡ булып тора, юғиһә уларҙың нәтижәлелеге бермә-

бер кәмей. Дидактик күҙлектән ҡарағанда, шарттарҙы һәм уларҙың бәйләнешен 

иҫәпкә алыу компьютер технологияһының концептуаль, йөкмәтке һәм процессуаль 

компоненттарын булдырыу өсөн үтә кәрәк. 

 Бөгөн мәғлүмәт кешенең белем алыу ғына түгел, шулай уҡ технологик, ижади, 

сәйәси, ижтимағи эшмәкәрлеге менән дә бәйле күп мәсьәләләрҙә хәл иткес 

әһәмиәткә эйә. Мәғлүмәттең роле һәм әһәмиәтенең ҡырҡа үҫеүе бөтә хәҙерге заман 

йәмғиәте ағзаларының да информацион технология сараларын һөнәри 

эшмәкәрлегендә ҡулланыуға ныҡлы әҙерлеген талап итә, тимәк, мәғлүмәт менән эш 

күнекмәләренә эйә булған сығарылыш уҡыусыһы талап ителә. Информацион 

технологияларҙың уҡыусыларҙың шәхси рухи ихтыяждарын формалаштырыуҙағы 

һәм ҡәнәғәтләндереүҙәге, ижади һәләттәрен үҫтереүҙәге юғары мөмкинлектәре 

тураһында ла оноторға ярамай.   

 Шулай итеп, информацион технологияларҙы уҡытыу процесында ҡулланыу 

түбәндәгеләргә булышлыҡ итә:  

1) уҡытыу сифатын күтәреүгә; 

2) уҡыу-уҡытыу эшен рациональ ойоштороуҙың дөйөм уҡыу күнекмәләрен 

булдырыуға;  

3) уҡыу-уҡытыу процесының төптән үҙгәреүенә, уның системалы фекерләү яғына 

йүнәлтелеүенә; 

 Башланғыс кластарҙа башҡорт телен өйрәтеүҙә информацион технологиялар 

саралары һәм методикаһы 

 Әйтелгәнсә, информацион технологиялар йоғонтоһонда яңы уҡытыу 

формалары үҫешә, уның саралары һәм алымдары үҙгәрә. Уҡытыуҙың яңы 



моделдәре, яңы методологик алымдары мәктәптә информацион технологияларҙы 

тулы һәм тотороҡло ҡулланыуҙың мотлаҡ шарттары булып тора. Яңылыҡлы 

информацион технологиялар белем биреүҙең нигеҙен үҙгәртә, үҙ-ара килешеп эш 

итеү һәм хеҙмәттәшлек уның доминантаһына әйләнә, уҡыу-уҡытыуҙың 

информацион һәм үҫтереүсе моделдәрен тәбиғи бәйләй, сөнки уҡытыу-тәрбиә 

процесы беренсе сиратта үҙенең ойошторолоуы  буйынса интерактив булыуы менән 

айырылып тора, уҡыу-уҡытыуҙың объектының һәм субъектының үҙ-ара тығыҙыраҡ 

эш итеүен күҙ уңында тота. Компьютерлы уҡытыу тураһында һүҙ йөрөткәндә, беҙ 

был процеста мотлаҡ диалогтың булыуын күҙ уңында тотабыҙ: компьютер һәм 

уҡыусы; уҡыусы һәм уҡытыусы компьютер аралашлығында. 

 Белем биреү өлкәһенә информацион технологияларҙы индереү мәсьәләһе 

бөгөн айырыуса актуаль: компьютер уҡыу мотивацияһын күтәрә, уҡыусыларҙың 

белем алыу эшмәкәрлеген әүҙемләштерә, ҡулланыусы менән уҡытыу системаһы 

араһында туранан-тура диалог алып барырға мөмкинлек бирә, тиҙ кире бәйләнеште 

булдырырға ярҙам итә.  

  Информацион технологиялар өлкәһендәге һуңғы тикшеренеүҙәр торған һайын 

йышыраҡ уҡыусыларҙың ихтыяждарын һәм ҡыҙыҡһыныуҙарын, телде 

үҙләштереүҙең төрлө стратегияларын, уҡыу материалының айырымлығын, 

күнектереүҙең индивидуаль формаларын иҫәптә тотҡан, уҡыусыларҙы тел мөхитенә 

һәм телмәр эшмәкәрлегенә йәлеп итеү өсөн киң ҡолас стимулдар булдырған , 

өйрәнелеү предметы менән бәйләнеш ваҡытын арттырған компьютер программа 

сараларына иғтибар итәләр. Өҫтәүенә, уҡыусыларҙа адекват белем һәм күнекмәләр 

формалашыуы уҡытыуҙың традицион формаларынан башҡасараҡ тормошҡа 

ашырыла.  

 Ошоноң менән бәйле, уҡытыуҙың һөҙөмтәлелеген арттырыусы дидактик сара 

булараҡ информацион технологияларҙы ҡулланған уҡытыу методикаһында: 1) 

уҡытыу теорияһына, 2) компьютерлы уҡытыу технологияларына, 3) уҡытыу 

программаларын проектлауға ҡағылған бер нисә мәсьәлә күрһәтәләр. 

 Уҡытыу теорияһы, беренсенән, тығыҙ рәүештә уҡыу-уҡытыу эшмәкәрлеге – 

кешенең өйрәнеүгә йүнәлтелгән һәм белем биреү йәки алыу маҡсатында 

башҡарылған үҙенсәлекле эшмәкәрлек менән бәйләнгән; икенсенән, дескриптив 

ҡына түгел, перспектив та булырға; өсөнсөнән, ул уҡыу-уҡытыу менән идара итеү 

процесына туранан-тура бәйләнгән уҡытыу йоғонтоһо, уҡытыу алымы кеүек 



уҡыусы һәм уҡытыусы эшмәкәрлегенең төп компоненттарының бөтөнләй башҡаса 

анализына нигеҙләнергә тейеш. 

 Уҡытыу технологияһы – уҡытыу теорияһы менән уның практик кәүҙәләнешен 

бәйләүсе еп. Ул уҡытыу теорияһының уҡытыусы һәм балаларҙың эшмәкәрлегенә 

планлаштырылыуынан ғибарәт.  Теорияны технологияға нигеҙләргә, уҡыу-

уҡытыуҙа барлыҡҡа килгән һәм информатизация менән бәйле мәсьәләләрҙе хәл итеү 

ҡоралы яһарға кәрәк. 

Бында килеп тыуған психологик-педагогик мәсьәләләр күп төрлө. Компьютерҙың 

уҡытыуҙағы урыны, уҡытыу системаларын тормошҡа ашырыуҙа уҡытыусының 

функцияһы, уҡыусының информацион технологиялар менән эш итеүе, уларҙың 

диалогының үҙенсәлектәре һ.б. 

 Педагогик психология һәм дидактика үҙенең теоретик нигеҙҙәрен, мәҫәлән, 

“уҡытыу ысулы” кеүек төшөнсәләрен, тамырынан кире ҡарарға мәжбүр. Әйтәйек, 

ҡайһы дәрестә генә компьютер ҡулланма, бала мохтаж булған ярҙам кимәлдәрен һәм 

аныҡ ауырлыҡ критерийҙарын билдәләү бик мөһим.  

Башланғыс кластарҙа башҡорт теле дәрестәрендә компьютер технологияларын 

ҡулланыу бик уңышлы. Балаларға ул башҡорт телен өйрәнеүгә ҡыҙыҡһыныу 

тәрбиәләй. Тик компьютерҙы  урынлы һәм дөрөҫ файҙаланырға кәрәк, ә башланғыс 

кластарҙа 15-20 минуттан артыҡ ҡулланырға ярамай . 

        Бының өсөн башҡорт теле буйынса компьютерға һалынған төрлө электрон 

дәреслектәр, компьютер дәреслектәр, электрон һүҙлектәр һәм интернет сайттар бар. 

 Башҡорт телен уҡытыуҙа компьютер программаларын файҙаланыу 

мөмкинлектәрен ҡарап үтәйек. 

I.Һүҙлек байлығын арттырыу, телмәр үҫтереү. 

Лексиканың тематик төркөмдәрен өйрәнгәндә (мәҫәлән, кейем-һалым, мәктәп һ.б.), 

ябай һүрәттәрҙе файҙаланып була. Иң тәүҙә предметтарҙың һүрәттәре күрһәтелә, 

исемдәре әйтелә, диктор артынан һүҙҙәр ҡабатлана. 

Һүҙлек байлығын арттырыу эшендә бигерәк тә электрон һүҙлектәрҙе 

файҙаланыу уңайлы. “Һүҙлек – ул ғилем даръяһы менән тоташтырыусы күпер. Ошо 

сихри күпер аша бала күңелендә үтеп инеп, иленә, халҡына, туған теленә һөйөү 

уятҡан хәлдә генә уҡытыусы үҙенең мөҡәддәс маҡсатына ирешә ала ”, - тип яҙа 

филология фәндәре кандидаты Г.Д.Зәйнуллина . 

1. Русса-башҡортса һүҙлек буйынса эш төрҙәре: 



а) текста русса бирелгән һүҙҙәрҙең тәржемәһен табыу; б) тексты тәржемә итеү, 

аҫтына һыҙылған һүҙҙәрҙе һүҙлектән тикшереү. 

 2. Аңлатмалы һүҙлек буйынса эш төрҙәре: 

а) аҫтына һыҙылған һүҙҙәрҙең аңлатмаларын табыу;  

б) һүҙҙең был         контекстағы дөрөҫ аңлатмаһын билдәләү;  

в) һүҙҙәрҙең килеп         сығышын асыҡлау;  

г) һүҙҙең яһау мөмкинселектәрен барлау, тамырҙаш һүҙҙәрҙе табыу;  

ғ) һүҙҙең нығынған һүҙбәйләнештәрҙә ҡулланышын күҙәтеү. 

3. Башҡортса- русса һүҙлек буйынса эш төрҙәре. 

Һүҙҙәрҙе, һүҙбәйләнештәрҙе, һөйләмдәрҙе, текстарҙы тәржемә итеү кеүек эштәр 

башҡарырға мөмкин. Тәржемә ваҡытында һөйләмдә һүҙ тәртибенә иғтибар итергә 

кәрәк. Был һүҙлекте башланғыс кластан юғары кластарғаса ҡулланырға мөмкин. 

4.Орфография һүҙлеге буйынса эш төрҙәре: 

а) кәрәкле хәрефтәрҙе ҡуйып, тексты күсереп яҙыу; б) нөктәләр урынына 

сиратлашыусы хәрефтәрҙе ҡуйып, һүҙҙәрҙе күсереп яҙыу; в) аҫтына һыҙылған 

һүҙҙәрҙең дөрөҫлөгөн тикшереү; г) һүҙҙәрҙең ялғауҙарын дөрөҫ итеп яҙып бөтөү. 

5. Дөйөм һүҙлек буйынса эш төрҙәре. 

Аҫтына һыҙылған һүҙҙәрҙең дөрөҫ яҙылышын тикшереү, мәғәнәһен асыҡлау, руссаға 

тәржемә итеү. 

 Шулай итеп, уҡыу процесында электрон һүҙлектәрҙе ҡулланыу башҡорт 

телендә һөйләгәнде, уҡығанды, ишеткәнде аңлау күнекмәләрен булдыра, һүҙ 

байлығын арттыра; хатаһыҙ яҙыу, һүҙ ялғауын дөрөҫ ҡулланыу күнекмәһен үҫтерә; 

дәресте йәнләндерә, телде өйрәнеүгә ҡыҙыҡһыныу уята. 

  

 

 

 

 

 

 

 


