
ФГОСНЫ ТОРМЫШКА АШЫРУ ШАРТЛАРЫНДА ТАТАР ТЕЛЕ 

ДӘРЕСЛӘРЕНДӘ РИЗАЭДДИН ФӘХРЕДДИН ХЕЗМӘТЛӘРЕННӘН 

ФАЙДАЛАНУ 

  Икенче буын стандартлары шәхес үсешен тәэмин итү, укытуга үз 

эшеңне төптән белеп якын килү бурычын куя. Башкача әйткәндә, мәгариф 

системасы баланы белемле итү хакында гына түгел, аңа күнекмәләр бирү, аны 

эшкә өйрәтү турында да кайгырта.  

           ФДББС (ФГОС) ның  миссиясе - милләтнең рухи-әхлакый аңлашуын, 

бердәмлеген, шәхес, җәмгыятьнең, дәүләтнең конкурентлыкка сәләтлеген 

тәэмин итү.          

          ФДББС (ФГОС) ның максаты -  үз мәнфәгате һәм җәмгыять мәнфәгате 

өчен иҗади потенциалын тормышка ашырырга сәләтле, тормышта очраган 

кыенлыкларны җиңү юлларын мөстәкыйль табарлык, иҗади һәм фәнни 

фикергә ия, үзүсешкә сәләтле булган шәхес тәрбияләү. 

         ФДББС (ФГОС) ның фундаменталь нигезе: 

 - милли кыйммәтләр базасы; 

- универсаль уку гамәлләре; 

- бәяләү системасы. 

          ФДББС (ФГОС) та укыту-тәрбия процессының нигезе – 

компетентлыкны, махсус белем һәм күнекмәләр камиллеген тәэмин итүгә 

юнәлтелгән белем алуның универсаль гамәлләрен күнекмә итү. 

 Яңа стандартта укыту күнекмәләре ике зур блокка — универсаль блокка 

һәм фән блогына бүленгән. Универсаль уку эшчәнлеге термины педагогикада 

бүген кулланыла торган гомуми уку күнекмәләрен, гомуми танып-белү, фәнне 

өстәмә өйрәнү эшчәнлеген алыштыра. Универсаль уку гамәлләре ул - укый 

белү, ягъни яңа социаль тәҗрибәне аңлы һәм актив үзләштерү юлы аша 



укучының үзен үстерү һәм камилләштерү сәләте,     социаль 

компетентлылыкны, яңа белем һәм күнекмәләрне мөстәкыйль үзләштерү 

сәләтен, культуралылыгын, толерантлылыгын  тәэмин итүче  гамәлләр 

җыелмасы.  

Универсаль уку гамәлләре составында белем бирүнең төп максатларына 

ярашлы 4 блок аерып күрсәтелә: 

1) рухи-әхлакый гамәлләр; 

2) регулятив гамәлләр; 

3) танып белү гамәлләре; 

4)  коммуникатив гамәлләр. 

Рухи - әхлакый гамәлләр укучыларны рухи-мәгънәви өлкәдә юнәлеш 

табарга өйрәтәләр һәм иҗтимагый рольләрдә, шәхесара мөнәсәбәтләрдә 

ориентлаша белүен тәэмин итәләр.  

Уку эшчәнлегендә шәхескә бәйле 3 төрле гамәл аерып күрсәтергә мөмкин: 

   - шәхси, һөнәри һәм тормышта үзбилгеләнү; 

   - мәгънә барлыкка китерү: укучы үз-үзенә: ”Минем өчен укуның  нинди 

мәгънәсе һәм әһәмияте бар?” - дигән сорау куярга һәм аңа җавап бирергә тиеш; 

- әхлак, этика нормалары кысаларында үз урыныңны билгеләү, юнәлеш ала 

белү, бәя бирү. 

Универсаль уку гамәлләре бербөтен системаны тәшкил итә, шуңа да 

аларны комплекслы кулланганда гына көтелгән нәтиҗәгә ирешергә мөмкин. 

Мәктәптә татар телен өйрәнү түбәндәге нәтиҗәләргә алып килергә тиеш:  

- шәхескә кагылышлы нәтиҗәләр: укучының һәрьяклап үскән, мөстәкыйль 

рәвештә белем алырга, камилләшергә әзер буларак формалашуы; 

- метапредмет нәтиҗәләр: белем алу нигезен тәшкил иткән төп 

компетенцияләргә ия булу, предметара төшенчәләрне үзләштерү; 



- уку фәне (предмет) буенча нәтиҗәләр: татар теле программасы буенча 

билгеле бер белем һәм күнекмәләргә ия булу; иҗади эшчәнлек тәжрибәсен, 

белем-күнекмәләрен гамәли файдалана алу. 

          Мин 5 нче сыйныфта татар теле һәм әдәбияты дәресләрен алып барам.  

Бу хезмәтемдә рухи-әхлакый гамәлләрне үстерүдә Ризаэддин Фәхреддин 

мирасыннан файдалану турында фикерләшергә булдым. Әлеге гамәлләрне 

камилләштерү өчен   ФДББС (ФГОС) ның фундаменталь нигезен тәшкил 

иткән милли кыйммәтләр базасына мөрәҗәгать итәм. Ә бу базаның бер 

өлешен, әлбәттә, Ризаэддин Фәхреддин хезмәтләре алып тора. Ни өчен нәкъ 

менә Ризаэддин Фәхреддин? Чөнки  шәхес тәрбияләүдә, балаларга әхлак 

тәрбиясе бирүдә бүгенге көндә халык традицияләрен, гореф-гадәтләрен, 

әхлакый кыйммәтләрен эченә алган аның мирасы гаять дәрәҗәдә кирәкле бай 

хәзинә.  Галимнең “Җәвамигуль – кәлим шәрхе”, “Тәрбияле бала”, “Тәрбияле 

ана”, “Тәрбияле ата”, “Нәсыйхәт”, “Шәкертлек әдәбе”, “Әдәбе тәгълим”, 

“Мәшһүр хатыннар”  һ.б. хезмәтләре тулысынча әхлакый шәхес тәрбияләүгә 

багышланган. Аларда бүгенге яшәешебезгә туры килердәй асыл үрнәкләр, 

күркәм нәсыйхәтләр, киңәшләр бик күп. Минем уйлавымча, әлеге әсәрләрнең  

һәр укытучының, һәр гаиләнең өстәл китабы булырга  хакы бар. Һәр дәрестә 

бөек галимнең, тәҗрибәле педагогның фикерләре яңгыраса, балалар өчен 

үтемлерәк һәм файдалырак түгелмени? 

 Мин Р.Фәхреддиннең үгет-нәсыйхәтләрен татар теле дәресләрендә 

дидактик материал буларак бик теләп файдаланам. Әлбәттә, әлеге юнәлеш 

буенча коллегаларымның да хезмәтләре байтак. Кемдер, Р.Фәхреддин 

мирасына нигезләнеп, БРТ өчен яңа вариантлар төзегән; кемдер диктант 

текстлары туплаган, кемнәрдер карточкалар һәм тестлар ясаган. Аларның 

материалларын да эш тәҗрибәмдә кулланам.   

Икенче буын стандартларын үзләштерүче укучылар өчен мин дә 

карточкалар төзедем. Аларның фикер йөртү, уйлау сәләтләре башкачарак, 

биремнең эчтәлеге дә алар өчен мөһим. Ә инде  бирем үтәү белән беррәттән, 



рухи-әхлакый (шәхси) гамәлләрне формалаштыруда Р.Фәхреддин үгет-

нәсыйхәтләрен куллану отышлы дип саныйм. Сезгә дә аларның кайберләрен 

тәкъдим итәм. 

  К – 1 

Ачу килү изгелекләрне оныттыра. 

 К – 2  

Ялган дус чын дошманнан зарарлырак. 

 К – 3  

Дуслык – кайгыны, шатлыкны уртаклашудыр. 

 К – 4  

Бала чакта алган тәрбияне соңыннан бөтен дөнья халкы үзгәртә алмас. 

 К – 5  

Тәрбияле баланың китап, кәгазь, каләм куя торган урыны билгеле булып, 

дәресеннән кайткач, шунда куяр. 

 К – 6 

Тәрбияле бала ялгышлык белән тиешсез эш кылган булса, аның 

ярамаганлыгын кешеләрнең күз карашыннан ук белер. 

 К – 7  

Тәрбия вә әдәп кадәр кешеләрне бөекләп күрсәткән нәрсә дөньяда юктыр, 

шуның кебек тәрбиясезлек, әдәпсезлек кадәр дошман күрсәткән нәрсә дә 

юктыр. 

 К – 8 



Файдалы китапларны уку күңелгә шатлык китерер, фикергә азык булыр, 

зиһенгә куәт кертер. 

 К – 9 

Олыларны хөрмәт итү савап китерер, дөнья тормышыбызның тынычлыгын 

арттырыр. 

 К – 10 

Файдасыз эшләр белән шөгыльләнеп, дәресләрегездән мәхрүм калмагыз. 

 Әлеге үгет-нәсыйхәтләрне төрлечә кулланырга мөмкин. Мәсәлән, “Исем 

” темасын үткәндә, исемнәрне табып, килешләрен  билгеләтергә, исемнең 

синтаксик функциясен ачыклатырга була. “Фигыль” темасын үткәндә, 

фигыльләрне табып, төркемчәсен, синтаксик функциясен билгеләтергә 

мөмкин. Сөйләм үстерү дәресләрендә әлеге үгет-нәсыйхәтләр буенча хөкем 

йөртү тибындагы сочинение яздырырга, тәрбия сәгатьләре өчен тема итеп 

алып, әңгәмә, бәхәсләр оештыру да отышлы булыр дип уйлыйм. 

 Мәшһүр галим әсәрләреннән алынган текстлар буенча эшләү дә 

максатка ярашлы. Биремнәрен БРТ форматында төзү, түбән сыйныфлардан ук 

шул юнәлештә эш алып бару имтиханга әзерләнү өчен уңышлы. Әлеге эш төре 

буенча материаллар тупланган инде, тик барлык карточкаларны да монда 

күрсәтү мөмкин түгел.  

 Кыскасы, киң карашлы мәгърифәтче һәм педагог буларак, Р. Фәхреддин 

яшь буынның милли аңын һәм культура дәрәҗәсен үстерүне алгы планга куя. 

Аның хезмәтләрен  икенче буын стандартлары кысаларында балаларны укыту 

һәм тәрбияләү процессында куллану – киләчәк буынны шәхес итеп 

тәрбияләүдә отышлы чара. 

 

 


