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1. УҠЫУ ДИСЦИПЛИНАҺЫНЫҢ ПАСПОРТЫ 

БАШҠОРТ ТЕЛЕ 

1.1. Уҡыу программаһының ҡулланылыуы 

Тҽҡдим ителгҽн программа, башҡорт телен уҡытыу концепцияһы һҽм федераль дҽүлҽт белем 

биреү стандарты нигеҙендҽ урта профессиональ белем биреүсе уҡыу йорттарында башҡорт 

телен дҽүлҽт теле итеп ҿйрҽтеү, уҡытыу ҿсҿн тҿҙҿлдҿ. (социально экономический профиль). 
Программа алдағы дисциплиналар буйынса уҡытыу ҿсҿн ҡулланыла: 42.02.01 Реклама, 43.02.08 

Сервис домашнего и коммунального хозяйства, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), 38.02.07 Банковское дело, 43.02.15 Поварское и кондитерское дело (Социально – 

экономический профиль) 

1.2. Уҡыу дисциплинаһының белем биреҥ прораммаһындағы урыны: дисциплина дҿйҿм 

профессиональ белем биреү циклына инҽ 

1.3. Башҡорт телен ҿйрҽтеҥҙең маҡсаты һҽм бурыстары: 

Студенттар түбҽндҽге күнекмҽлҽргҽ эйҽ булырға тейеш: 

 башҡорт теленең үҙенсҽлекле ҿндҽрен, хҽрефтҽрен белеү, телмҽрҙҽ ҡуллана алыу; 

 сингармонизм законын практик эштҽ ҡуллана белеү; 

 программала тҽҡдим ителгҽн темалар, ситуациялар буйынса һүҙҙҽрҙе, 

һүҙбҽйлҽнештҽрҙе дҿрҿҫ ҽйтҽ һҽм ҡуллана белеү; 

 һүҙҙҽрҙең мҽғҽнҽһенҽ ҡарап, уларҙы телмҽрҙҽ, диалогта, ситуатив аралашыуҙа 

ҡуллана алыу; 

 тҽҡдим ителгҽн ситуацияға бҽйлҽп, диалог, монолог, хикҽйҽ тҿҙҿй белеү; 

 һҿйлҽмдҽрҙҽ һүҙ тҽртибен үҙлҽштереү; һорау, хҽбҽр, ҿндҽү һҿйлҽмдҽрҙе дҿрҿҫ 

интонация менҽн уҡыу һҽм һҿйлҽү; был һҿйлҽмдҽр аҙағында тыныш билдҽлҽрен 

ҡағиҙҽгҽ ярашлы ҡуя белеү; 

 дҿрҿҫ һҽм тасуири уҡыу, уҡығандың йҿкмҽткеһен һҿйлҽү; 

 һорау һҽм яуап бирҽ алыу; 

 йҽнле телмҽрҙе тыңлау һҽм тҿшҿнҿү; тексты уҡыу, аңлау һҽм йҿкмҽткеһен һҿйлҽү; 

 һүрҽттҽр, картиналар буйынса һҿйлҽм, хикҽйҽ тҿҙҿү; 

 ҙур булмаған изложениелар, бирелгҽн темаға инша яҙыу; 

 рҽсми йҽки эш ҡағыҙҙарын (ғариза, протокол, акт, автобиография, характеристика, 

справка һ.б.) яҙа белеү; 

 башҡорт телендҽ яҙма йҽки телдҽн сығыш яһау. 

Студенттар белергҽ тейеш: 

 башҡорт теленең үҙенсҽлекле ҿндҽрен, хҽрефтҽрен белеү, дҿрҿҫ ҽйтеү ҡағиҙҽлҽрен; 

 сингармонизм законын үҙлҽштереү; 

 программала тҽҡдим ителгҽн темалар, ситуациялар буйынса һүҙҙҽрҙе, 

һүҙбҽйлҽнештҽрҙең дҿрҿҫ ҽйтелешен һҽм ҡулланылышын белеү; 

 һүҙҙҽрҙең мҽғҽнҽһен, уларҙың телмҽрҙҽ, диалогта, ситуатив аралашыуҙа ҡуллана 

алыныуы; 

 тҽҡдим ителгҽн ситуацияға бҽйлҽп, диалог, монолог, хикҽйҽ тҿҙҿй белеү; 

 һҿйлҽмдҽрҙҽ һүҙҙҽр тҽртибен; һорау, хҽбҽр, ҿндҽү һҿйлҽмдҽрҙең дҿрҿҫ интонация 

менҽн уҡылыуын; һҿйлҽмдҽрҙҽ тыныш билдҽлҽренең ҡағиҙҽгҽ ярашлы ҡуйылыуын; 

 дҿрҿҫ һҽм тасуири уҡыу, уҡығандың йҿкмҽткеһен һҿйлҽү; 

 һүрҽттҽр, картиналар буйынса һҿйлҽм, хикҽйҽ тҿҙҿү; 

 ҙур булмаған изложение, бирелгҽн темаға иншаларҙың дҿрҿҫ яҙылыуын; 

 рҽсми йҽки эш ҡағыҙҙарын (ғариза, протокол, акт, автобиогр.Һ.б.)яҙа белеү. 

1.4. Уҡыу планы буйынса профессиональ уҡыу йорттарында башҡорт теле дҽрестҽренҽ 

бирелгҽн сҽғҽттҽр һаны тҥбҽндҽгесҽ бҥленҽ: (21.02.05 Земельно-имущественные отношения, 

42.02.01 Реклама, 38.02.04 Коммерция, 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

специальностары ҿсҿн) 

Дҿйҿм сҽғҽттҽр һаны – 117 сҽғҽт 

Аудитор сҽғҽттҽр һаны – 78 сҽғҽт, Үҙ аллы сҽғҽттҽр һаны – 39 сҽғҽт 



2. УҠЫУ ДИСЦИПЛИНАҺЫНЫҢ СТРУКТУРАҺЫ ҺҼМ ЙҾКМҼТКЕҺЕ 

 

2.1  Дисциплина буйынса эш тҿрҙҽре һҽм сҽғҽттҽр һаны: 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения, 42.02.01 Реклама, 38.02.04 Коммерция, 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения специальностары өсөн 

Эш тҿрҙҽре Сҽғҽттҽр һаны 

Дҿйҿм сҽғҽттҽр һаны 117 

Аудитор сҽғҽттҽр һаны 78 

Практик сҽғҽттҽр һаны 59 

Лексик сҽғҽттҽр һаны 19 

Үҙ аллы сҽғҽттҽр һаны 39 

Контроль формаһы дифференцион зачет 

 



2.2  Башҡорт теле дисциплинаһы буйынса тематик план 
Бҥлектҽр һҽм темалар 

исемлеге 

 

Уҡыу материалының йҿкмҽткеһе, практик һҽм ҥҙ аллы эштҽр  

Сҽғҽ

ттҽр 

һаны  

Ҥҙлҽшт

ереҥ 

кимҽле 

1 2 3 4 

I бҥлек. Инеш. Башҡорт 

теле. Фонетика. 
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Тема 1.1.Инеш. Башҡорт 

теле. Танышыу.  
Уҡыу материалының йҿкмҽткеһе: 2  

- -Танышыу. Башҡорт теле менҽн танышыу.  Башҡорттарҙың тормошо менҽн танышыу. 

3 

Практик эш: һүҙҙҽр менҽн һҿйлҽмдҽр тҿҙҿү;   

Тема 1.2.Үҙем тураһында. 

Алфавит. 
Уҡыу материалының йҿкмҽткеһе:   

- -“Үҙем тураһында” бҽлҽкҽй хикҽйҽ тҿҙҿү; Башҡорт алфавиты менҽн танышыу; Башҡорт теленең һуҙынҡылары һҽм 

тартынҡыларын ҿйрҽнеү. 

Практик эш: ҿлгҿ буйынса “Мин” хикҽйҽ тҿҙҿү 2  

Тема 1.3.Был кем?  

Башҡорт теленең ҿн-

хҽрефтҽре. 

Уҡыу материалының йҿкмҽткеһе:    

- -Был кем? тексты буйынса ҽңғҽмҽ үткҽреү; Башҡорт теленең үҙенсҽлекле ҿн-хҽрефтҽрен ҿйрҽнеү. 2 

Практик эш: “Был кем?” темаһына диалог тҿҙҿү; бирелгҽн һүҙҙҽрҙе алфавит буйынса яҙыу 2  

Тема 1.4. Гүзҽл Ҿфҿм – 

баш ҡалам. Сингармонизм 

законы.  

Уҡыу материалының йҿкмҽткеһе:   

- -“ Гүзҽл Ҿфҿм – баш ҡалам” темаһы буйынса һүҙҙҽр ҿйрҽнеү; Сингармонизм законы менҽн танышыу; 3 

Практик эш:һүҙҙҽрҙе күсереп алыу; 2  

Тема 1.5. Минең 

дуҫтарым. Һүҙҙең 

тҿҙҿлҿшҿ. 

Уҡыу материалының йҿкмҽткеһе: 1  

- 

- 

-“Минең дуҫтарым” темаһы буйынса ҽңғҽмҽ үткҽреү һҽм һүҙҙҽр ҿйрҽнеү; Һүҙҙең тҿҙҿлҿшҿн тикшереү; 

-Бер һҽм күп мҽғҽнҽле һүҙҙҽрҙе яҙыу; 

2 

Практик эш: “Минең дуҫым” темаһына хикҽйҽ тҿҙҿү; 1  

Ҥҙ аллы эш: “Минең дуҫым” темаһына доклад ҽҙерлҽү 1  

Тема 1.6.Мҽктҽптҽ 

(техникумда). Яҙыу 

ҡағиҙҽлҽре. 

Уҡыу материалының йҿкмҽткеһе:   

- -Мҽктҽптҽ (техникумда) темаһына һүҙҙҽр яҙыу; Яҙыу ҡағиҙҽлҽре таблица буйынса яҙыу; 2 

Практик эш: “Уҡыу йорттары” текстан һүҙҙҽрҙе яҙып алыу; 2  

Тема 1.7. Башҡортостан. 

Ижек. 
Уҡыу материалының йҿкмҽткеһе:   

- -“Башҡортостан” темаһы буйынса ҽңғҽмҽ үткҽреү; Ижек асыҡ һҽм ябыҡ ижектҽрҙе асыҡлау. 3 

Практик эш: билдҽлҽнгҽн һүҙҙҽрҙе ижектҽргҽ бүлеү; 2  

Ҥҙ аллы эш: “Минең тыуған ерем” темаһына доклад ҽҙерлҽү. 2  

Тема 1.8. Кҿн тҽртибе. 

Баҫым. 
Уҡыу материалының йҿкмҽткеһе:   

- -“Кҿн тҽртибе”, режим тураһында һҿйлҽшеү; “Һүҙҙҽр”, “Баҫым” темалары менҽн танышыу. 2 

Практик эш: баҫым ҡуйып, һүҙҙҽрҙе күсереү; 2  

Ҥҙ аллы эш: ҿлгҿ буйынса “Минең бер кҿнҿм” темаһына хикҽйҽ тҿҙҿү; 2  

Тема 1.9. Һиңҽ нисҽ йҽш? 

Һандар. 
Уҡыу материалының йҿкмҽткеһе: 2  

- Һиңҽ нисҽ йҽш? лексик тема; Һан.   

Һандарҙы һүҙ менҽн яҙыу;  

Тема 1.10. -"Һаулығың- Уҡыу материалының йҿкмҽткеһе:   



байлығың”. Һан 

тҿркҿмсҽлҽре. 

- -"Һаулығың-байлығың” лексик тема; 

- -Һан тҿркҿмсҽлҽре темаһы менҽн танышыу; 

 

Практик эш: һандарҙың тҿркҿмсҽһен билдҽлҽү; 2  

Тема 1.11. -

"Башҡортостан тҽбиғҽте”. 

Һандарҙың дҿрҿҫ 

яҙылышы. 

Уҡыу материалының йҿкмҽткеһе:  2 

- -"Башҡортостан тҽбиғҽте” лексик тема; -Һандарҙың дҿрҿҫ яҙылышы” темаһы менҽн танышыу;  

Практик эш: һандарҙы дҿрҿҫлҽп яҙыу; 2  

Контроль эш№1. Тема:”Фонетика, лексика, һан”. 2  

II бҥлек. Морфология. 

Ҥҙ аллы һҥҙ тҿркҿмдҽре 
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Тема 2.1. Минең ғаилҽм. 

Исем. 
Уҡыу материалының йҿкмҽткеһе: 2  

- “Минең ғаилҽм” темаһына ҽңғҽмҽ үткҽреү;-Исем;-Исемдҽрҙең яһалышы; 3 

Ҿлгҿ буйынса һҿйлҽмдҽр тҿҙҿп яҙыу;  

Ҥҙ аллы эш: ҿлгҿ буйынса “Минең ғаилҽм” темаһына хикҽйҽ тҿҙҿү; 2  

Тема 2.2. Исемдҽрҙең һан 

менҽн үҙгҽреше. 
Уҡыу материалының йҿкмҽткеһе:   

- -“Минең хобби” теһына ҽңғҽмҽ үткҽреү; Исемдҽрҙең һан менҽн үҙгҽреүе. 2 

 

Практик эш: ҿлгҿ буйынса һүҙҙҽргҽ ялғауҙар яҙыу; 2  

Ҥҙ аллы эш: “Минең визиткам” темаһына карточкалар ҽҙерлҽү, ҿлгҿ буйынса автобиография яҙыу. 2  

Тема 2.3. Ваҡыт ҡҽҙерен 

белегеҙ. Исемдҽрҙең 

эйҽлек заты категорияһы.  

Уҡыу материалының йҿкмҽткеһе:   

- 

- 

-“Ваҡыт ҡҽҙерен белегеҙ” темаһына ҽңғҽмҽ үткҽреү; 

-Исемдҽрҙең эйҽлек заты категорияһы; 

3 

Практик эш: ҿлгҿ буйынса һүҙҙҽрҙе зат менҽн үҙгҽртеү; 2  

Ҥҙ аллы эш: “Тҽн ҿлҿштҽре” темаһына кроссворд тҿҙҿү; “Тҽн ҿлҿштҽре”шиғырын ятлау. 2  

Тема 2.4. Исемдҽрҙең 

хҽбҽрлек заты 

категорияһы. 

Уҡыу материалының йҿкмҽткеһе:   

- 

- 

-“Беҙҙең ғаилҽ” темаһына ҽңғҽмҽ тҿҙҿү; 

-Исемдҽрҙең хҽбҽрлек заты категорияһы. 

2 

Практик эш: һүҙҙҽргҽ ялғауҙар ҿҫтҽп яҙыу; 2  

Ҥҙ аллы эш: яратҡан ҽкиҽте уҡып, һҿйлҽргҽ ҽҙерлҽнеү, һорауҙарға яуап биреү; 2  

Тема 2.5. Спорт һҽм мин. 

Исемдҽрҙең килеш менҽн 

үҙгҽреүе. 

Уҡыу материалының йҿкмҽткеһе: 2  

- -“Спорт һҽм мин” темаһына ҽңғҽмҽ үткҽреү;-Килеш;-Исемдҽрҙең килеш менҽн үҙгҽреүе; 3 

Бирелгҽн һүҙҙҽрҙе килеш менҽн үҙгҽртеү;  

Ҥҙ аллы эш: “Спортсмендар” темаһына реферат яҙыу. 2  

Контроль эш№2. Тема:”Фонетика, һан, исем”. 2  

Тема 2.6. Кеҫҽ 

телефоным. Ҡылым. 
Уҡыу материалының йҿкмҽткеһе:   

- -Лексик тема“Кеҫҽ телефоным”;-Ҡылым;-Ҡылымдарҙың яһалышы. 2 

Практик эш: ҡылымдарға һорауҙар яҙыу, күнегеүҙҽр эшлҽү; 2  

Ҥҙ аллы эш: “Кеҫҽ телефоны” темаһына доклад ҽҙерлҽү. 2  

Тема 2.7. Ҡырағай 

хайуандар. Ҡылымдың зат 

һҽм хҽҙерге заман менҽн 

үҙгҽреүе. 

Уҡыу материалының йҿкмҽткеһе:   

- 

- 

-Лексик тема “Ҡырағай хайуандар һҽм ҡоштар”; 

-Ҡылымдың зат һҽм хҽҙерге заман менҽн үҙгҽреүе. 

3 

Практик эш: һүҙҙҽрҙе заман менҽн үҙгҽртеү; 2  

Ҥҙ аллы эш: “Ҡырағай ҡоштар” темаһына доклад ҽҙерлҽү. 2  



Тема 2.8. Яратҡан 

яҙыусым. Ҡылымдың 

килҽсҽк заман формаһы. 

Уҡыу материалының йҿкмҽткеһе:   

- -Лексик тема “Яратҡан яҙыусым”;-Ҡылымдың килҽсҽк заман формаһы. 3 

Практик эш: һүҙҙҽрҙе килҽсҽк заман менҽн үҙгҽртеп; 2  

Ҥҙ аллы эш: “Яратҡан яҙыусым” темаһына реферат яҙыу. 2  

Тема 2.9. Яратҡан 

спортсменым. Ҡылымдың 

билдҽле үткҽн заман 

формаһы. 

Уҡыу материалының йҿкмҽткеһе: 1  

- -Лексик тема:”Яратҡан спортсменым”;-Ҡылымдың билдҽле үткҽн заман формаһы; 2 

Практик эш: ҡағиҙҽ буйынса күнегеүҙҽр эшлҽү; 1  

Ҥҙ аллы эш: “Спортсмендар” темаһына реферат яҙыу. 2  

Тема 2.10. Спорт 

уйындары. Ҡылымдың 

билдҽһеҙ үткҽн заман 

формаһы. 

Уҡыу материалының йҿкмҽткеһе:   

-Лексик тема:”Спорт уйындары”;-Ҡылымдың билдҽһеҙ үткҽн заман формаһы; 

-Ҡ,к ҿн-хҽрефтҽре менҽн һүҙҙҽр тҿҙҿү. 

 

Практик эш: ҡағиҙҽ буйынса күнегеүҙҽр эшлҽү; 2  

Тема 2.11. Һүҙ 

тҿркҿмдҽре (исем, ҡылым, 

һан) ҡабатлау. 

Уҡыу материалының йҿкмҽткеһе:   

- 

- 

-Фонетика: ҡалын һҽм нҽҙек һуҙынҡылар, тартынҡылар, үҙенсҽлекле ҿн-хҽрефтҽр; 

-Һүҙ тҿркҿмдҽре (исем, ҡылым, һан) темалары буйынса ҡабатлау. 

2 

Практик эш: күнегеүҙҽр эшлҽү; дҽрестҽ ни ҿсҿн булмауың хаҡында аңлатма яҙыу. 2  

Тема 2.12. Яратҡан 

байрамдарыбыҙ. Сифат. 
Уҡыу материалының йҿкмҽткеһе: 2  

- -“Яратҡан байрамдарыбыҙ” темаһы буйынса ҽңғҽмҽ үткҽреү;-Сифат;-Сифаттарҙың яһалышы; 3 

Текстан сифаттарҙы табып яҙыу  

Ҥҙ аллы эш: “Беҙҙең ҿй”, “Байрамдар” темаларына макет эшлҽп, сифаттарҙы ҡулланып һҿйлҽү. 2  

Тема 2.13. Сифат 

тҿркҿмсҽлҽре. 
Уҡыу материалының йҿкмҽткеһе:   

- 

- 

-Музыка яратаһыңмы?; 

-Сифат тҿркҿмсҽлҽре; 

3 

Практик эш: ҡағиҙҽ буйынса күнегеүҙҽр эшлҽү, сифат тҿркҿмсҽлҽрен айырып яҙыу; 2  

Ҥҙ аллы эш: “Музыка ҡоралдары” темаһына доклад  ҽҙерлҽү. 2  

Тема 2.14. Мин студент. 

Сифат дҽрҽжҽлҽре. 
Уҡыу материалының йҿкмҽткеһе: 2  

- -Лексик тема “Мин студент”- - Сифат дҽрҽжҽлҽре  

Ҡағиҙҽ буйынса күнегеүҙҽр эшлҽү, сифат дҽрҽжҽлҽрен айырып яҙыу;  

Тема 2.15. 
Башҡортостанда театрҙар. 

Исем, сифат,ҡылымдың 

телмҽрҙҽге роле. 

Уҡыу материалының йҿкмҽткеһе:   

- 

- 

-Башҡортостанда театрҙар; 

-Исем, сифат һҽм ҡылымдарҙың телмҽрҙҽге роле. 

2 

Практик эш: һҿйлҽмдҽрҙҽн сифат, исем һҽм ҡылымдарҙы яҙып алыу; 2  

Ҥҙ аллы эш: “Башҡортостанда театрҙар” темаһына доклад ҽҙерлҽү. 2  

Контроль эш№3. Тема: “Һүҙ тҿркҿмдҽре(ҡылым, сифат)”. 2  

Тема 2.16. Алмаш. Алмаш 

тҿркҿмсҽлҽре. 
Уҡыу материалының йҿкмҽткеһе: 2  

- -Лексик тема “Тҽбиғҽт һҽм беҙ”;-Алмаш; алмаш тҿркҿмсҽлҽре. 3 

Ҡағиҙҽ буйынса күнегеүҙҽр эшлҽү;  

Ҥҙ аллы эш: “Тҽбиғҽт һҽм беҙ” темаһына доклад ҽҙерлҽү. 2  

Тема 2.17. Мин һайлаған 

һҿнҽр. Һорау алмаштары. 
Уҡыу материалының йҿкмҽткеһе: 1  

- -Лексик тема “Минең профессиям”;-Һорау алмаштары; 2 

Практик эш: күнегеүҙҽр эшлҽү һҽм ҡағиҙҽне нығытыу;  1  

Ҥҙ аллы эш: “Минең аласаҡ профессиям” темаһына доклад ҽҙерлҽү. 2  

Тема 2.18. Уҡыу материалының йҿкмҽткеһе:   



Ашханала.Билдҽһеҙлек, 

күрһҽтеү алмаштары. 
- -Ашханала;-Билдҽһеҙлек, күрһҽтеү алмаштары. 3 

Практик эш: алмаштарҙың тҿркҿмсҽлҽрен билдҽлҽү; 2  

III Бҥлек. Ярҙамсы һҥҙ 

тҿркҿмдҽре 

 12  

Тема 3.1. Кейемдҽр. 

Ярҙамсы һүҙҙҽр: 

бҽйлҽүестҽр. 

Уҡыу материалының йҿкмҽткеһе: 1  

- -Лексик тема “Кейемдҽр”; -Башҡорт телендҽ ярҙамсы һүҙҙҽр:бҽйлҽүестҽр. 2 

Практик эш: текстан бҽйлҽүестҽрҙе яҙып алыу; 1  

Тема 3.2. Ярҙамсы һүҙҙҽр: 

теркҽүестҽр. 
Уҡыу материалының йҿкмҽткеһе:   

- 

- 

-Һин башҡортса һҿйлҽшҽһеңме?; 

-Башҡорт телендҽ ярҙамсы һүҙҙҽр: теркҽүестҽр. 

3 

Практик эш: текстан теркҽүестҽрҙе яҙып алыу; 2  

Тема 3.3. Мин бҿгҿн 

ашнаҡсы. Ярҙамсы һүҙҙҽр: 

киҫҽксҽлҽр. 

Уҡыу материалының йҿкмҽткеһе: 1  

- - Лексик тема “Мин бҿгҿн ашнаҡсы”; -Башҡорт телендҽ ярҙамсы һүҙҙҽр: киҫҽксҽлҽр. 3 

Практик эш: киҫҽксҽлҽрҙе яҙып алыу; 1  

Ҥҙ аллы эш: “Милли аштар” темаһына доклад ҽҙерлҽү. 2  

Тема 3.4. Мҿнҽсҽбҽт 

һүҙҙҽр, ымлыҡтар. 
Уҡыу материалының йҿкмҽткеһе:   

-  - Лексик тема “Беҙҙең дүрт аяҡлы дуҫтар”; 

-  -Башҡорт телендҽ ярҙамсы һүҙҙҽр: мҿнҽсҽбҽт һүҙҙҽр, ымлыҡтар. 

2 

Практик эш: ҡағиҙҽ буйынса күнегеүҙҽр эшлҽү; 2  

Ҥҙ аллы эш: “Беҙҙең дүрт аяҡлы дуҫтар” темаһына доклад ҽҙерлҽү. 2  

IV бҥлек. Синтаксис һҽм 

пунктуация 

 8  

Тема 4.1. Йыл миҙгелдҽре.  

Һүҙбҽйлҽнеш. 
Уҡыу материалының йҿкмҽткеһе: 1  

- -Йыл миҙгелдҽре; -Һүҙбҽйлҽнеш. 3 

Практик эш: һүҙҙҽрҙҽн һүҙбҽйлҽнештҽр тҿҙҿп яҙыу, күнегеүҙҽр эшлҽү; 1  

Тема 4.2. Милли 

байрамдар. Һҿйлҽм.  
Уҡыу материалының йҿкмҽткеһе: 1  

- -Лексик тема “Милли байрамдар”;-Һҿйлҽм; Һҿйлҽмдҽ һүҙҙҽр тҽртибе. 2 

Практик эш: һҿйлҽмдең баш һҽм эйҽрсҽн киҫҽктҽрен табып яҙыу; 1  

Ҥҙ аллы эш: “Халҡымдың милли байрамдары” темаһына реферат яҙыу; 2  

Контроль эш№4. Тема: “Һүҙ тҿркҿмдҽре (исем, ҡылым, рҽүеш, сифат), ярҙамсы һүҙҙҽр”. 2  

 Бҿтҽһе: 117  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. УҠЫУ ДИСЦИПЛИНАҺЫН ҤТҼҤ ШАРТТАРЫ 

3.1. Материал-техник тҽьмин итеҥгҽ талаптар 

Программаны үтҽү шарттары кабинеттың булыуын талап итҽ 

Уҡыу кабинетының йыһазландырылыуы: 

 студенттар ҿсҿн парталар; 

 уҡытыусының эш урыны; 

 яҙыусыларҙың плакаттары һҽм ҽҫҽрҙҽре(ҽҙҽбиҽттҽр) 

Техник уҡытыу сараһы:  

 компьютер һҽм мультимедиапроектор. 

3.2. Уҡытыу сараһы буйынса мҽғлҥмҽт 

Тҿп һҽм ҿҫтҽлмҽ ҽҙҽбиҽт исемлеге 

Тҿп:  

 Усманова М.Ғ., Солтанғолова З.З. Башҡорт теле: башҡорт теле дҽүлҽт теле итеп 

уҡытылған башланғыс һҽм урта профессиональ белем биреү учреждениялары ҿсҿн. - 

Ҿфҿ: Китап, 2020.-264бит. 

 Хажин В.И., Вильданов А.Х., Аккужина Ф.А., Карабаев М.И. Башкирский язык и 

литература. Учебное пособие для 9 класса для изучения родного (башкирского) языка 

и литературы в общеобразовательных организациях с русским языком обучения. – 

Уфа. Китап, 2018. – 268с. 

 Башҡорт теле. ru: Интенсив курс. Башҡорт телен ҿйрҽнеүселҽр ҿсҿн дҽреслек / 

Ф.Г.Хисамитдинова, М.Г.Усманова, Л.Ф. Моталова, С.А.Тагирова, Э.Д.Толомбаева, 

Л.С.Абуталипова. – Ҿфҿ: - 201 -2800бит. 

 З.М. Ғҽбитова, Х.А.Толомбаев Урыҫ мҽктҽптҽрендҽ башҡорт телен уҡытыуҙы 

ойоштороу буйынса методик кҽңҽштҽр. - Ҿфҿ, 2020.-96бит. 

 М.Г.Усманова. Грамматика башкирского языка для изучающих язык как 

государственный. – Уфа. 

 Х.А.Толомбаев, М.С.Дҽүлҽтшина. Беҙ башҡортса уҡыйбыҙ/ Дидактик материалдар. – 

Ҿфҿ: “Китап”, 2017. 

 Тагирова С.А., Тулумбаева Э.Ю. “Интенсивный курс обучения башкирскому языку 

учащихся 7-11 классов русскоязычных школ”. – Уфа, 2020. 

 Башҡорт теле.ru. Интенсив курсҡа текстар: Башҡорт телен ҿйрҽнеүселҽргҽ телмҽр 

үҫтереү ҿсҿн текстар йыйынтығы. - Ҿфҿ, 2019.-52бит. 

 З.Ҽ.Һаҙыева, М.С.Дҽүлҽтшина. Башҡорт теле – дҽүлҽт теле. Эш дҽфтҽре. – Ҿфҿ. – 

2017й.-138бит. 

 З.М.Ғҽбитова, С.А.Таһирова Башҡорт теле:башҡорт теле дҽүлҽт теле итеп уҡытылған 

башланғыс һҽм урта профессиональ белем биреү учреждениеларының 1-2курс 

студенттары ҿсҿн.-Ҿфҿ:Китап,2019.-160бит. 

 Усманова М.Г.,Саяхова Л.Г., Киньягулова З.И. Башкирско-русский и русско-

башкирский карманный словарь. Слова заимствования. Грамматика. Речевые 

образцы. Обновленный, дополненный, переработанный вариант.-Уфа:Учебно-

методический центр “Эдвис”,2017.-288с. 

Ҿҫтҽмҽ: 

 Башҡорт теленҽн электрон китап. 

 Яҙыусылар, Башҡортостан тураһында электрон дискалар. 

 httr://tel.bashgort.com/liles 

 https://vk.com/doc166458090_233494003 hash 04a6c7b94effd3c258 dl 

2d3713da9806ca812 

 httr://tel.bashgort.com/usmanova – «Грамматика башкирского языка» - Усманова М.Г. 

 httr://kitap-ufa.ru/information/elektronnye-uchebnye-posobiya.php-электронные PDF 

версии учебных пособий по башкирскому языку для общеобразовательных 

организаций, изданные Башкирским книжным издательством «Китап». 

https://vk.com/doc166458090_233494003%20hash%2004a6c7b94effd3c258%20dl%202d3713da9806ca812
https://vk.com/doc166458090_233494003%20hash%2004a6c7b94effd3c258%20dl%202d3713da9806ca812


 

 

4. МАТЕРИАЛДЫ ҤҘЛҼШТЕРЕҤГҼ КОНТРОЛЬ ҺҼМ БИЛДҼ  

Уҡытыуҙың һҿҙҿмтҽһе (ҥҙлҽштерелгҽн белемдҽр) 

Уҡытыуҙа контроль һҽм белем 

кимҽлен билдҽлҽҥ ысулдары һҽм 

формалары  

Студенттар тҥбҽндҽге кҥнекмҽлҽргҽ эйҽ булырға 

тейеш: 
 

башҡорт теленең үҙенсҽлекле ҿндҽрен, хҽрефтҽрен белеү, 

телмҽрҙҽ ҡуллана алыу; 

Практик эш  

телдҽн һорау биреү 

сингармонизм законын практик эштҽ ҡуллана белеү; Практик эш телдҽн һорау биреү 

программала тҽҡдим ителгҽн темалар, ситуациялар 

буйынса һүҙҙҽрҙе, һүҙбҽйлҽнештҽрҙе дҿрҿҫ ҽйтҽ һҽм 

ҡуллана белеү; 

Практик эш, аудитор, үҙ аллы эш 

телдҽн һорау биреү 

тҽҡдим ителгҽн ситуацияға бҽйлҽп, диалог, монолог, 

хикҽйҽ тҿҙҿй белеү; 

Практик эш, аудитор, үҙ аллы эш 

телдҽн һорау биреү 

дҿрҿҫ һҽм тасуири уҡыу, уҡығандың йҿкмҽткеһен һҿйлҽү; Практик эш, үҙ аллы эш 

телдҽн һорау биреү 

һорау һҽм яуап бирҽ алыу; Практик эш телдҽн һорау биреү 

ҙур булмаған изложениелар, бирелгҽн темаға инша яҙыу; Практик эш, үҙ аллы эш телдҽн һорау 

биреү 

рҽсми йҽки эш ҡағыҙҙарын (ғариза, протокол, акт, 

автобиография, характеристика, справка һ.б.) яҙа белеү; 

Практик эш, аудитор эш телдҽн һорау 

биреү 

башҡорт телендҽ яҙма йҽки телдҽн сығыш яһау. Практик эш, аудитор, үҙ аллы эш телдҽн 

һорау биреү 

Студенттар белергҽ тейеш:  

башҡорт теленең үҙенсҽлекле ҿндҽрен, хҽрефтҽрен белеү, 

дҿрҿҫ ҽйтеү ҡағиҙҽлҽрен; 

Практик эш телдҽн һорау биреү 

сингармонизм законын үҙлҽштереү; Практик эш телдҽн һорау биреү 

программала тҽҡдим ителгҽн темалар, ситуациялар 

буйынса һүҙҙҽрҙе, һүҙбҽйлҽнештҽрҙең дҿрҿҫ ҽйтелешен 

һҽм ҡулланылышын белеү; 

Практик эш, аудитор, үҙ аллы эш  

телдҽн һорау биреү 

тҽҡдим ителгҽн ситуацияға бҽйлҽп, диалог, монолог, 

хикҽйҽ тҿҙҿй белеү; 

Практик эш, аудитор, үҙ аллы эш телдҽн 

һорау биреү 

дҿрҿҫ һҽм тасуири уҡыу, уҡығандың йҿкмҽткеһен һҿйлҽү; Практик эш, аудитор, үҙ аллы эш телдҽн 

һорау биреү 

ҙур булмаған изложение, бирелгҽн темаға иншаларҙың 

дҿрҿҫ яҙылыуын; 

Практик эш, аудитор, үҙ аллы эш телдҽн 

һорау биреү 

рҽсми йҽки эш ҡағыҙҙарын (ғариза, протокол, акт, 

автобиография, характеристика, справка һ.б.) яҙа белеү; 

Практик эш, аудитор эш телдҽн һорау 

биреү 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

ОПД.04 БАШКИРСКИЙ ЯЗЫК 

 

Учебный 

 год 

Вид изменений (объѐм 

времени, порядок 

освоения УД и ПМ 

и.т.п.) 

В какой 

документ 

ППССЗ 

вносятся из-

менения 

Конкретное содержание изменений Экспертное 

суждение о 

необходимости и 

целесообразности 

внесения изменений 

Подпись 

председателя ЦК/ 

представителей 

работодателей 

2021-2022 Включение 

планируемых 

личностных 

результатов (ЛР) 

Рабочая 

программа 

 

Включение следующих планируемых 

результатов: ОПД.04 Башкирский язык  

ЛР 1,2,5,7,8, согласно Рабочей программе 

воспитания 42.02.01 Реклама 

Приказ 

Минпросвещения 

России № П-7 от 

27.01.2022 
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