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1.УҠЫУ ДИСЦИПЛИНАҺЫНЫҢ ПАСПОРТЫ 

ОГСЭ 07. 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 уҡытыу ҿсҿн тҿҙҿлдҿ. Программа алдағы дисциплина буйынса 

уҡытыу ҿсҿн ҡулланыла: 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства (вариатив 

өлөшө) 

Эш программаһы кҿндҿҙгҿ бүлектҽ уҡытыу ҿсҿн тҿҙҿлгҽн. 

 

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, автобиография, характеристика, 

справка һ.б.) яҙа белеү.  

 

 

 



Дисциплинаны ҿйрҽнеҥ процессы тҥбҽндҽге дҿйҿм компетенцияларҙың 

формалашыуына йҥнҽлтелгҽн: 

 

 ОК 2. Буласаҡ үҙ һҿнҽрҙҽренең аҫылын һҽм социаль ҽхҽмиҽтен аңлау, уға ныҡлы 

ҡыҙыҡһыныу уятыу. 

 ОК 4.Үҙ эшмҽкҽрлектҽрен ойоштороу, үҙенсҽлекле алымдар һҽм һҿнҽри 

мҽсьҽлҽлҽрҙең башҡарылыу юлдарын һайлап алыу, уларҙың мҿһимлеген һҽм 

качествоһын баһалау. 

 ОК 5. Башҡорт телендҽ телдҽн һҽм яҙма рҽүешендҽ телмҽр үҫтереү һҽм һҿйлҽшеүҙе 

тормошҡа ашырыу. Стандарт һҽм стандарт булмаған ситуацияларҙа ҡарар ҡабул  

итеү һҽм улар ҿсҿн яуаплылыҡ булдырыу.  

 ОК 10. Профессиональ документтарҙы дҽүлҽт һҽм сит телдҽрҙҽ ҡуллана алыу. 

 

1.4. Уҡыу планы буйынса профессиональ уҡыу йорттарында башҡорт теле 

дҽрестҽренҽ бирелгҽн сҽғҽттҽр һаны тҥбҽндҽгесҽ бҥленҽ: 
Дҿйҿм сҽғҽттҽр һаны: 42 

Аудитор сҽғҽттҽр һаны:34 

      Үҙ аллы сҽғҽттҽр һаны:6 

      Теоретик сҽғҽттҽр һаны:12 

      Практик сҽғҽттҽр һаны:20 

      Консультация:2 

      Промежуточная аттестация:2 



2. УҠЫУ ДИСЦИПЛИНАҺЫНЫҢ СТРУКТУРАҺЫ ҺҼМ ЙҾКМҼТКЕҺЕ 

2.1 Дисциплина буйынса эш тҿрҙҽре һҽм сҽғҽттҽр һаны: 

Эш тҿрҙҽре Сҽғҽттҽр һаны 

Дҿйҿм сҽғҽттҽр һаны 42 

Аудитор сҽғҽттҽр һаны 36 

Шуларҙан тыш:  

Практик сҽғҽттҽр һаны 20 

Теоретик сҽғҽттҽр һаны 12 

Ҥҙ аллы сҽғҽттҽр һаны 6 

Консультация 2 

Йомғаҡлау аттестацияһының формаһы дифференцион зачет 2 



 
2.2. ОГСЭ.07 Башҡорт теле дисциплинаһы буйынса тематик план  

Бҥлектҽр һҽм темалар 

исемлеге 

 

Уҡыу материалының йҿкмҽткеһе, практик һҽм ҥҙ аллы эштҽр 

Сҽғҽттҽ

р һаны 

Ҥҙлҽштереҥ 

кимҽле 

1 2 3 4 

I бҥлек. Инеш.Башҡорт 

теле. Фонетика (ҡабатлау). 

Лексика. 
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Тема 1.1.Ҥтелгҽндҽрҙе иҫкҽ 

тҿшҿрҽбеҙ. Инеш. Башҡорт 

алфавиты (ҡабатлау). 

Уҡыу материалының йҿкмҽткеһе:  

2 1 Инеш; Башҡорт алфавиты. Башҡорт теленең һуҙынҡылары һҽм тартынҡылары (ҡабатлау). 

Практик эш: сҽлҽмлҽү, танышыу һүҙҙҽрен ҡулланып, телдҽн һҿйлҽмдҽр тҿҙҿү; 

2 

Тема 1.2. З.Биишева 

“Башҡорт теле”. Һҥҙ 

тҿркҿмдҽре (ҡабатлау). 

Уҡыу материалының йҿкмҽткеһе:  

2 
 

1 Практик эш: З.Биишева “Башҡорт теле”. Морфология: һүҙ тҿркҿмдҽре (ҡабатлау). 2 

Ҥҙ аллы эш: “З.Биишева шағирҽ һҽм яҙыусы”биографияһы менҽн танышыу һҽм шиғырҙарын тасури уҡыу, 

ҡалын һҽм нҽҙек һуҙынҡыларҙы билдҽлҽү; 

1  

Тема 1.3. Һҿнҽрҙҽр. Сиклҽҥ 

киҫҽксҽлҽре.  Кҿсҽйтеҥ 

киҫҽксҽһе. 

Уҡыу материалының йҿкмҽткеһе: 2 

1 Практик эш: һҿйлҽмдҽрҙҽ сиклҽү киҫҽксҽлҽре ҿҫтҽп яҙыу; Һҿнҽрҙҽр темаһы буйынса ҽңғҽмҽ үткҽреү. 

Сиклҽү киҫҽксҽлҽре. 

2 

Тема 1.4. Ҿфҿ-

Башҡортостандың баш 

ҡалаһы. Ҥҙлҽштерелгҽн һҽм 

тҿп башҡорт һҥҙҙҽре. 

Уҡыу материалының йҿкмҽткеһе: 2 
 

1  Лексик тема”Ҿфҿ-Башҡортостандың баш ҡалаһы. Үҙлҽштерелгҽн һҽм тҿп башҡорт һүҙҙҽре. 2 

II бҥлек. Һҥҙ тҿркҿм 

дҽре (ҡылым, рҽҥеш). 
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Тема 2.1. Йомаҡтар һҽм 

кҿлҽмҽстҽр. Ҡылым 

һҿйкҽлештҽре: шарт 

һҿйкҽлеше. Бойороҡ 

һҿйкҽлеше. 

Уҡыу материалының йҿкмҽткеһе:  

2 1 Практик эш: кҿлҽмҽстҽр яҙыу; һүрҽттҽр яһау; йомаҡтар йыйыу. ”Йомаҡтар һҽм кҿлҽмҽстҽр”. ”Мҽҡҽлдҽр 

һҽм ҽйтемдҽр”. Ҡылым һҿйкҽлештҽре: шарт һҿйкҽлеше. 

2 

Ҥҙ аллы эш: “Белем”,”Туған тел” темаларына мҽҡҽлдҽр яҙыу; һүрҽттҽр яһау; 1  

Тема 2.2. Мин 

Башҡортостандан. Ҡылым 

һҿйкҽлештҽре: хҽбҽр  һҽм 

телҽк һҿйкҽлештҽре. 

Уҡыу материалының йҿкмҽткеһе:  

2 
 

1 Лексик тема: “Мин Башҡортостандан” темаһы буйынса ҽңғҽмҽ үткҽреү; Ҡылым һҿйкҽлештҽре: телҽк 

һҿйкҽлештҽре.  

2 

Тема 2.3. Башҡортостандың 

билдҽле кешелҽре. Ҡылым 

тҿркҿмсҽлҽре: сифат 

ҡылым. Уртаҡ ҡылым. 

Уҡыу материалының йҿкмҽткеһе:  

2 
 

1 Лексик тема ”Башҡортостандың билдҽле кешелҽре”; Ҡылым тҿркҿмсҽлҽре: сифат ҡылым. 2 

Тема 2.4. Кҿн тҽртибе. 

Ҡылым тҿркҿмсҽлҽре: исем 

ҡылым. Хҽл ҡылым. 

Уҡыу материалының йҿкмҽткеһе:  

2 

 
1 “Кҿн тҽртибе”. Ҡылым тҿркҿмсҽлҽре: хҽл ҡылым. 

Практик эш: һҿйлҽмдҽрҙҽн хҽл ҡылымдарҙы табып, күсереп яҙыу; 

Тема 2.5. Тҽн ҿлҿштҽре. 

Ҡылым йҥнҽлештҽре:тҿп, 

ҡайтым йҥнҽлештҽре. 

Йҿкмҽтеҥ йҥнҽлеше. 

Уҡыу материалының йҿкмҽткеһе:  

2 1 ”Тҽн ҿлҿштҽре.Ҡылым йүнҽлештҽре:тҿп, ҡайтым йүнҽлештҽре, йҿкмҽтеү йүнҽлеше.  

Практик эш :Яңы һүҙҙҽр яҙыу; 

2 



Тема 2.6. Башҡортостан – 

бай ил. Ҡылым 

йҥнҽлештҽре: уртаҡлыҡ 

йҥнҽлеше. Тҿшҿм йҥнҽлеше. 

Уҡыу материалының йҿкмҽткеһе: 2  

2 

1 Лексик тема  Башҡортостан – бай ил.  Ҡылым йүнҽлештҽре:уртаҡлыҡ йүнҽлеше. 

Ҥҙ аллы эш: “Башҡортостан” темаһына доклад ҽҙерлҽү һҽм кроссворд тҿҙҿү. 1  

Тема 2.7. Яҙыусылар. 

Шағирҙар. Ҡылымдарҙың 

һҿйлҽмдҽ ҡулланылыуы. 

Уҡыу материалының йҿкмҽткеһе: 2 

1 Практик эш: һҿйлҽмдҽр яҙыу. Ҡылымдарҙың һҿйлҽмдҽ ҡулланылыуы. 

“Яҙыусылар. Шағирҙар” темаһы буйынса ҽңғҽмҽ үткҽреү.  

2 

Ҥҙ аллы эш: “Минең яратҡан яҙыусым” темаһына доклад ҽҙерлҽү, шиғырын ятлау; 1  

Тема 2.8. Бҿйҿк 

башҡорттар. Рҽҥеш. 

Рҽҥештҽрҙең яһалышы. 

Уҡыу материалының йҿкмҽткеһе: 2 
 

1 Практик эш: рҽүештҽрҙе күсереп яҙыу, күнегеүҙҽр эшлҽү.  2 

Бҿйҿк башҡорттар” темаһы буйынса ҽңғҽмҽ үткҽреү. Рҽүеш; Рҽүештҽрҙең яһалышы.  

Ҥҙ аллы эш: “Бҿйҿк кешелҽр” темаһына реферат яҙыу, кроссворд тҿҙҿү; 1 

III бҥлек. Ярҙамсы һҥҙҙҽрҙе 

ҡабатлау һҽм нығытыу. 

 4 

 

Тема 3.1. Музыка 

ҡоралдары. Ярҙамсы 

һҥҙҙҽр:ымлыҡтар, 

мҿнҽсҽбҽт һҥҙҙҽр. 

Уҡыу материалының йҿкмҽткеһе: 2  

1 Лексик тема “Музыка ҡоралдары”. Ярҙамсы һүҙҙҽр:ымлыҡтар, мҿнҽсҽбҽт һүҙҙҽр, бҽйлҽүестҽр, теркҽүестҽр, 

киҫҽксҽлҽр (ҡабатлау). 

3 

Тема 3.2. Яҙыусылар һҽм 

шағирҙар. Антонимдар. 

Синонимдар. Омонимдар. 

Уҡыу материалының йҿкмҽткеһе: 2 2 

1 “Яҙыусылар һҽм шағирҙар” темаһына ҽңғҽмҽ үткҽреү. Антонимдар.  

Практик эш: текстарҙан антонимдарҙы күсереп яҙыу; 

IV бҥлек. Синтаксис һҽм 

пунктуация. 
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Тема 4.1. Башҡорт 

йолалары һҽм байрамдары. 

Ябай һҿйлҽм тҿрҙҽре. 

Уҡыу материалының йҿкмҽткеһе:  

2 1 Лексик тема Ябай һҿйлҽм тҿрҙҽренҽ күнегеүҙҽр эшлҽү. “Башҡорт йолалары һҽм байрамдары” темаһы 

буйынса  ҽңғҽмҽ үткҽреү.  

Тема 4.2. Театр сҽнғҽте. 

Ҡушма һҿйлҽмдҽр. Теҙмҽ 

ҡушма һҿйлҽмдҽр. Эйҽр- 

теҥле ҡушма һҿйлҽмдҽр. 

Уҡыу материалының йҿкмҽткеһе:  

2 1 Практик эш: күнегеүҙҽр эшлҽү.Һүҙлек эше. “Театр сҽнғҽте” темаһы буйынса  ҽңғҽмҽ үткҽреү. Ҡушма 

һҿйлҽмдҽр менҽн танышыу; Теҙмҽ ҡушма һҿйлҽмдҽр. 

2 

Ҥҙ аллы эш: “Артистар. Театрҙар” тураһында мҽғлүмҽттҽр ҽҙерлҽү, реферат яҙыу. 1  

Консультация  2  

Промежуточная аттестация  2  

Бҿтҽһе: 42  



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:  

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

уҡытылған башланғыс һҽм урта профессиональ белем биреү учреждениялары ҿсҿн. - 

Ҿфҿ: Китап, 2018.-264бит. 

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

учащихся 7-11 классов русскоязычных школ”. – Уфа, 2018. 

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

үҫтереү ҿсҿн текстар йыйынтығы. - Ҿфҿ, 2018.-52бит. 

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

2018 й.-138бит. 

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

башланғыс һҽм урта профессиональ белем биреү учреждениеларының 1курс 

студенттары ҿсҿн.-Ҿфҿ:Китап,2018.-160бит. 

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

башланғыс һҽм урта профессиональ белем биреү учреждениеларының 2курс 

студенттары ҿсҿн.-Ҿфҿ:Китап,2018.-160бит. 

7. 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: 

8. 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: - 2018.-200бит. 

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

ойоштороу буйынса методик кҽңҽштҽр. - Ҿфҿ, 2018.-96бит. 

10. Ф.Г. Хисамитдинова. Башҡорт теле: Интенсив курс: Дҽреслек – Ҿфҿ: Китап, 2018. 

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

государственный. – Уфа: “Китап”, 2018. 

12. Башҡорт теленҽн электрон китап. 

13. Яҙыусылар, Башҡортостан тураһында электрон дискалар. 

14. httr://tel.bashgort.com/liles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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; 

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, хикҽйҽ тҿҙҿй 

белеү; 

дҿрҿҫ һҽм тасуири уҡыу, уҡығандың йҿкмҽткеһен һҿйлҽү; 

һорау һҽм яуап бирҽ алыу; 

һүрҽттҽр, картиналар буйынса һҿйлҽм, хикҽйҽ тҿҙҿү; 

ҙур булмаған изложениелар, диктант, 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. 

Практик эш, аудитор, үҙ 

аллы эш 

 

Студенттар белергҽ тейеш:  

башҡорт теленең үҙенсҽлекле ҿндҽрен, хҽрефтҽрен белеү, 

дҿрҿҫ ҽйтеү ҡағиҙҽлҽрен; 

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, хикҽйҽ тҿҙҿй 

белеү; 

дҿрҿҫ һҽм тасуири уҡыу, уҡығандың йҿкмҽткеһен һҿйлҽү; 

һүрҽттҽр, картиналар буйынса һҿйлҽм, хикҽйҽ тҿҙҿү; 

ҙур булмаған изложение, диктант, бирелгҽн темаға 

иншаларҙың дҿрҿҫ яҙылыуын; 

рҽсми йҽки эш ҡағыҙҙарын (ғариза, протокол, акт, 

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

Практик эш, аудитор, үҙ 

аллы эш 
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