
ХХ ГАСЫРНЫҢ 20—50 нче ЕЛЛАРЫНДА 
ТАТАР ПЕДАГОГИК ФИКЕРЕ

Октябрь революциясеннән соң  татар мәгарифе кискен үзгәрешләр кичерә. Шуларның  
иң  беренчесе — татар мәгарифенең  тулысынча гомумсовет дәүләт мәгарифе эченә кертелүе 
һәм дәүләти булмаган мәктәпләрнең  бетерелүе. Татар педагогик фикере дә гомумсовет педа-
гогикасы кысаларында үсә башлый. Россия мәгариф системасындагы Ян Коменский нигез 
салган класс-дәрес системасы татар мәгарифендә ныклап урнаша. Революциядән соң  Россия 
мәгарифендә барган үзгәрешләрнең  нигезендә халыкны коммунистик рухта тәрбияләү прин-
цибы ята. Балаларны тәрбияләү вазифасы гаиләләрдән бигрәк мәктәпкә йөкләтелә, һәм ул 
мәктәпнең  белем бирүдән дә әһәмиятлерәк бурычына әверелә. Атеистик тәрбиягә аеруча 
зур әһәмият бирелә. Дини китаплар һәм кулъязмалар күпләп юк ителә, мөселман йолала-
рын һәм бәйрәмнәрен үткәрү катгый тыела. Дини уку йортлары ябыла   (1928). Шулай итеп, 
татар халык педагогикасының  меңьеллык тәҗрибәсе кулланылыштан чыгарыла. Буыннар 
арасындагы бәйләнешләр өзелә. Шулай булуга да карамастан рус теле белән беррәттән татар 
телендә укыту һәм татар телен өйрәтү сакланып кала. 

Совет мәктәпләре өчен яңа дәреслекләр, программалар, уку планнары төзү, төрле курс-
лар ачу, орфография һәм имля, балалар әдәбияты, педагогик журнал чыгару һ. б. әһәмиятле 
мәсьәләләрне хәл итү максатында, Гыйльми һәйәт (соңрак Гыйльми үзәк, Академик үзәк) 
төзелә, 1918 елның  7  ноябрендә «Мәгариф» журналы чыга башлый. Казанда, Мәскәүдә, 
Оренбург һ. б. шәһәрләрдә татар мәктәпләре өчен дәреслекләр, уку-укыту әсбаплары бас-
тырыла. 

1918 елның  16 октябреннән Россиядә гомуми мәҗбүри башлангыч белем бирү кертелә. 
Укытуны хезмәт белән бәйләп алып баруга нигезләнгән, укучыларны фән нигезләре белән 
коралландырып, аларны социалистик төзелешкә актив катнашучылар итеп әзерләүче 
политехник мәктәп төзү башлана («Бердәм эш мәктәбе турында» Декрет). 1919 елдан 
8   яшьтән башлап 40 яшьтәге эшчеләргә һәм үсмерләргә мәҗбүри һөнәри белем бирелергә 
тиеш була, фабрика-завод өйрәнчеклеге (ФЗӨ) мәктәпләре оеша, махсус дәреслекләр төзелә 
(Гобәйдуллин   Г. С., Сингалевич С. П., Йосыпов Н. В. һ. б.).

Элекке дини мәктәп-мәдрәсә мөгаллимнәренең  зур өлеше мәктәп һәм укыту эшләреннән 
читләштерелү сәбәпле («Чиркәүнең  дәүләттән һәм мәктәпнең  чиркәүдән аерылуы турын-
да» Декрет, 1918), яңа мәктәпләр өчен укытучылар әзерләү иң  әһәмиятле мәсьәләләрнең  
берсенә әверелә. Казан университеты каршында махсус тәгълим-тәрбия курслары ачыла, 
1918—1919 елларда Казанда, Чистайда, Тәтештә, Алабугада һ. б. шәһәрләрдә бишьеллык 
укытучылар семинарияләре оештырыла. Свердловск, Оренбург, Әстерхан, Саратов, Пенза, 
Горький, Мәскәү, Томск, Троицк һ. б. шәһәрләрдә татар педагогия курслары һәм техни-
кумнары ачыла, аларда укыту татар телендә алып барыла. 1955—1957  елларда Россиядәге 
татар педучилищеларының  күбесе ябыла, Татарстанда 4 училище гына кала.
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1919 елның  декабрендә «РСФСР халыклары арасында укый-яза белмәүчелекне бетерү 
турында» Декрет кабул ителә. Башка милләтләр белән чагыштырганда, татарларга мөнә-
сәбәттә әлеге кампания, нигездә, рус телендә укый-яза белмәүчелекне бетерү белән бәйле, 
чөнки туган телдә грамоталылык дәрәҗәсе, башка милләтләр белән чагыштырганда шактый 
югары була. 20 нче елларда республикада зурларны укыту буенча күп санда укыту-методик 
әсбаплар, әлифбалар бастырыла (Корбангалиев М. Х., Дистанов Г. К., Сафин М.  З., Бәди-
гый   Х. Г. һ. б.).

ТАССР ҮБК Декреты белән (1921) татар теле, рус теле белән бер дәрәҗәдәге дәүләт теле 
буларак, барлык уку йортларында да мәҗбүри укытыла башлый. Югары уку йортларында 
предметларны ана телендә укыту эше оештырыла, татар төркемнәре ачыла. Төрле фәннәрне 
татар телендә укыту буенча дәреслекләр басыла (Мөштәри Х. М., Шнаси Г. С., Мак судов   Н. Г.), 
русларга татар телен укыту методикасы эшләнә (Корбангалиев М. Х., Газизов Р. С. һ. б.).  

Белем бирү системасын стандартлаштыру дәвам итә. 1923—1924 уку елыннан мәктәпләр 
РСФСР Мәгариф халык комиссариатының  Дәүләт гыйльми советы (ДГС) төзегән програм-
малар белән эшли башлыйлар. Бу программаларда укытуда җирле үзенчәлекләрне күздә 
тоту бурычы куела. 

1927  елда гарәп имлясыннан латин алфавитына (яңалифкә) күчү карары да татар 
мәгарифенә хәлиткеч тәэсир ясый. Гасырлар дәвамында татар зыялылары тарафыннан иҗат 
ителгән әдәбият, кулъязмалар кулланыштан алына, яңа графикада укый-яза белмәүчелекне 
бетерү мәсьәләсе күтәрелә. 1939 елда татар язуын рус графикасына күчерү дә татар мәгарифе 
үсешенә тискәре йогынты ясый. 1930—1938 еллардагы сәяси репрессияләр чорында халык-
ның  иң  зыялы шәхесләре, шул исәптән педагоглар һәм мәгариф эшчеләре юк ителә (Нигъ-
мәти Г. Ә., Шнаси Г. С., Йосыпов Н. В., Казаков И. М., Мөхетдинов Н. К. һ. б.). 

1928 елда Татарстан укытучылар белемен күтәрү институты оештырыла, күп кенә 
районнарда педагогия кабинетлары ачыла, татар укытучыларына туган телдә педагогик 
ярдәм күрсәтү эше алып барыла (Ялымова М. Г. һ. б.). 

20 нче елларда совет мәгариф системасында барган эзләнүләр татар мәгарифе үсешендә 
дә чагылыш таба. 1923 елдан барлык белем бирү учреждениеләренә Дальтон-план, бригада-
лаборатория, комплекслар методы, соңрак проектлар ме тодлары, педология юнәлеше 
кертелә, укырга-язарга өйрәтүдә, аваз ысулы белән беррәттән, бөтен сүзләр һәм җөмләләр 
методы (Америка ысулы буларак та билгеле) кулланыла, шул нигездә дәреслекләр төзелә 
(Корбангалиев М. Х., Саттар Ш. Ш., Сафин Д. С., Бикчәнтәев И. М. һ. б.). 

1924—1925 уку елында авылларда җидееллык кре стьян яшьләр мәктәпләре (ШКМ) 
оешты рыла, гомуми белем предметла ры белән беррәттән, агрономия, бакчачылык, умартачы-
лык нигезләре укытыла (Богданов Г. В., Гомәров Л. Г. һ. б.). 1929 елдан авыл яшьләренең  
кичке мәктәпләре ачыла башлый. 

Совет хакимияте елларында педагогик тикшеренүләр өлкәсендә Казан университеты 
белән Көн чыгыш педагогия институтының  педагогика кафедралары галимнәре зур роль 
уйный (Мөхетдинов Н.К., Горохов В. М., Рождественский Б. П. һ. б.). 1924 елдан башлап 
Татар мәдәният йорты каршында оештырылган Татар педагогия җәмгыяте дә эшләп килә 
(рәисе Корбангалиев М. Х.). 

Бөек Ватан сугышы чорында, гомуми укыту планнары һәм программаларына шактый 
үзгәрешләр кертелү белән беррәттән (мәктәптә һәм мәктәптән тыш эшләр оборона максатла-
рыннан чыгып оештырыла башлый), татар мәгариф системасына да җимергеч тәэсир ясала. 
1942 елда СССРның  бик күп шәһәрләрендәге югары уку йортларының  татар бүлекләре 
ябыла һәм яңадан ачылмый. Нәтиҗәдә татар телендә укытучылар әзерләү туктый, һәм 
1956 елдан татар мәктәпләре күпләп ябыла башлый. Идеологик басымның  көчәюе дә татар 
мәгарифенең  торышында чагылыш таба. Татар халкы тарихын «дөрес чагылдыру» мәсьәләсе 
күтәрелә, тарихи чыганакларны сәяси күзлектән чыгып барлау эше башлана («Идегәй» 
дастаны «халыкка каршы милләтчелек сыйфатларын чагылдыручы әсәр» дип билгеләнә). 
Кулланылыштагы мәктәп дәреслекләре тикшерелә һәм кискен тәнкыйтьләнә, буржуаз 
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фикерләр йогынтысында язылган дип гаепләнә. Татар мәктәпләрендә рус теле дәресләренә 
сәгатьләр саны арттырыла, татар теле сәгатьләре кыскара бара. Татар теле һәм әдәбияты 
буенча имтихан өлгергәнлек аттестатына куелмый башлый. Югары уку йортларына керү 
имтиханнары күбрәк рус телендә алып барыла. Татар телендә белем алучыларның  саны 
кими. Бу хәлләргә каршы чыгучылар милләтчелектә гаепләнә. 

Октябрь революциясеннән соң  совет мәгарифе кысаларында, әмма милли үзенчәлекләргә 
нигезләнеп үскән татар мәгарифе 30 нчы елларның  урталарында илдә башланган сәяси 
вазгыять нәтиҗәсендә үзенең  асылын җуя, татар мәктәпләре Татарстанда һәм бары тик 
авыл шартларында гына сакланып кала. 

Биктимирова Т. Ә.,  Лотфуллин М. В.

ГАЛИМ АЙДАРОВ 
(1883—1937)*

Галим Әхмәт улы Айдаров Оренбург губернасы (Оренбург өл-
кәсенең хәзерге Сакмар районы) Каргалы авылында туа. Каргалы, 
«Хөсәения» (1905) мәдрәсәләрен тәмамлый. Кызылъяр (Петропав-
ловск) мәдрәсәләре мөгаллиме (1905—1910), Ташкент рус-татар 
учи лищесы укытучысы (1910—1914), Чиләбе шәһәр мәгариф бүлеге 
мө ди ре, ревком әгъзасы. А. Л. Шанявский ис. Мәскәү шәһәр ха-
лык университетының читтән торып уку бүлеге студенты (1914—
1918), Мәскәү халык мәгарифе бүлегенең коллегия әгъзасы (1918), 
Башкортстанның халык мәгарифе комиссары, БашҮБК әгъзасы 
(1919—1921). РСФСР Мәгариф халык комиссариатының төрки 
бүлеге җитәкчесе, Шәрык халыклары коммунистик университеты студенты, укытучы-
сы, РКП(б) ҮКның татар-башкорт секциясе әгъзасы (1921—1922). Уфа Мәгариф халык 
комиссариатының сәяси мәгариф бүлеге рәисе (1922—1926), Оренбургта Башкорт педагогия 
техникумы мөдире (1926—1929). Башкортстан фольклорны өйрәнү фәнни җәмгыятенең рәис 
ярдәмчесе, гыйльми сәркатибе, Уфа агротехникумы укытучысы (1929—1930). Оренбург 
педагогия институты ассистенты, доценты, рабфак директоры (1930 елдан). 

Шәхес культы корбаны. Реабилитацияләнә (1957). 

Фәнни-педагогик эшчәнлегенең төп юнәлешләре: мәктәпкәчә тәрбия мәсьәләләре; дәреслек ләр 
төзү. 

Төп хезмәтләре: Балалар бакчасы. — Эстәрлетамак: БМХК, 1921; Авылларда яслеләрне ничек 
ачарга. — Уфа: Башкорт. нәшр. ширк., 1925. — 35 б.; Авыл кыйраәтханәләре (Из ба-чи тальнялар). 
Аны төзү һәм анда эшләү юллары. — Уфа: Башкорт. нәшр. ширк., 1925.  — 60 б.

Аның турында: Сабитов Т. Җизнәм турында берничә сүз // Совет әдәбияты. — 1965.  — №  5.  — 
152 б.; Рахимкулова М. Медресе «Хусаиния» в Оренбурге. — Оренбург: Яңа Вакыт, 1997.  — С.  111—
114.

Авыл кыйраәтханәләре (Изба-читальнялар)

Авыл кыйраәтханәсе — авылның  бөтен мәдәни һәм рухани тормышын алып бара торган, 
авыл халкын киләчәктәге яхшы, яңа тормышка өнди торган, аларга көндәлек эшләрендә 
юлбашчылык итә торган, авыл халкының  башына төшкән һәрбер мәсьәләдә аның  бөтен 
аңлы, зыялы көчләре бергәләшеп булышлык итә торган, авылның  наданлыгы, караңгылыгы 
белән көрәшү турысында төрле тәдбир (алдан күрү, тиешле чара. — Б. Т.) вә чара күрә 
торган аң-белем йорты.

* Туган һәм үлгән көннәре билгесез булганнарның  даталары куелмады.

Галим Айдаров
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Монда авылның  яшь, аңлы, зыялы көчләре бергә җыелалар. Монда халыкка сәяси, 
икътисади аң  бирелә. Авыл хуҗалыгын күтәрү, саулык-сәламәтлек саклау, мал асрау, 
мал тәрбияләү юллары, авыл халкына фатирларын оештыру, кооперацияләр ясау юллары 
күрсәтелә. 

Монда авыл халкы җыелып үзләренең  көндәлек кирәк булган мәсьәләләре туры-
сында мосахәбә (әңгәмә. — Б. Т.) ясыйлар, җыелып, гәзитә, китап яки журналны укы-
ганны тыңлыйлар. Авыл докторы, мал табибы, агроном, судья, следователь кебек авыл 
халкына хезмәткә чакырылган кешеләрнең  яки шәһәрдән килгән инспектор, инструктор, 
агитаторларның  лекцияләрен тыңлыйлар. Монда авыл хуҗалыгын күтәрүдә хөкүмәт та-
рафыннан кыйлынган чаралар, Совет хөкүмәтенең  декрет, законнары авыл халкына кирәк 
булган нәрсәләрне алу өчен кайда, кемгә мөрәҗәгать итү турысында справкалар, гариза, 
заявлениеләр язу юллары вә башкалар турысында халыкка мәгълүмат бирелә. 

Монда авылның  комсомоллары театр, музыка, спорт түгәрәкләре, үз-үзләреннән укып, 
аң-белем арттыру, халыкка кыйраәтханәдә яки өйләренә йөреп гәзитә, китап уку түгәрәкләре 
төзиләр. 

Монда авыл хатын-кызлары, үзләренең  көндәлек авыр эшләреннән бушаган чакларында 
килеп, аң-белем алалар, ял итәләр, кул һөнәренә өйрәнәләр; хатыннар Совет хөкүмәтенең  
балаларны тәрбия, укыту турысында күргән чаралары белән танышалар. 

Монда укый-яза белмәгәннәр өчен мәктәпләр, курслар ачып, укырга-язарга өйрә тәләр. 
Аз укый-яза белгәннәргә, тагын да мәгълүматларын арттыру өчен, кичке курслар ачыла. 
Фәкыйрьләргә, ятимнәргә, Кызыл гаскәр гаиләләренә ничек бергәләп, укмашып хуҗалыкны 
күтәрергә, иптәшлек белән дөнья көтәргә, ничек балаларны укытырга, тәрбияләргә, нинди 
мәктәпләргә җибәрергә киңәшләр бирелә. Закон буенча нинди кешеләр нинди налоглардан 
азат ителәләр. Кемнәр ничек налоглар түләргә тиешлеләр, налогларны кайда, кайвакыт, 
ничек тапшырырга кирәк икәнлеге турысында мәгълүмат бирелә. 

Менә шуның  өчен дә авыл кыйраәтханәсе — авыл халкы өчен чиксез файда китерә 
торган, һава, су дәрәҗәсендә кирәкле булган бердәнбер аң-белем йорты. (3—4 б.) 

Биктимирова Т. Ә.

ИГНАТИЙ АЛЕКСЕЕВ 
(23.12.1881 — 04.01.1971)

Игнатий Алексеевич Алексеев Казан губернасы Чистай өязе 
(Татарстанның  хәзерге Чистай районы) Ишәле авылында туа. Туган 
авылында башлангыч мәктәпне тәмамлый (1895). Казан керәшен-
татар мәктәбе (1895—1897), укытучылар семинариясе (1897—1901) 
укучысы, Чистай өязе Түбән Никиткино земство училищесы, Ишәле 
мәктәбе укытучысы (1901—1908), Казан укытучылар институты 
студенты (1908—1911), Чиләбе шәһәр укытучылар (1911—1918), 
Казан рус-татар-керәшен семинарияләре (1918—1919) укытучысы, 
Өлкә партия-совет мәктәбе, ТКУ ассистенты, доценты (1926—1931), 
КФЭИ доценты (1931 елдан). Физика-математика фәннәре канди-
даты (1940).

ТАССРның  атказанган фән эшлеклесе (1951).
Гражданнар сугышы ветераны. 

Фәнни-педагогик эшчәнлегенең төп юнәлешләре: математика укыту мәсьәләләре; дәреслекләр, 
методик кулланмалар төзү.

Төп хезмәтләре: Яңа тормыш. Керәшен школалары өчен әлифбадан соң уку китабы (автор даш   — 
Григорьев А. Н.). — Казан, 1928. — 94 б.; Яңа тормыш. Керәшен школалары өчен әлифба.  — Казан: 
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Яңалиф, 1928. — 52 б.; Математика дәресләре. Партия мәктәбенә һәм татар коммунистик университе-
тына әзерләнүчеләр өчен. — Казан: Татиздат, 1930. — 20 б.; Математика. Элементар курс.  — Казан: 
Татиздат, 1931. — 55 б.; Математика. Дәреслек (автордашлар — Бакиров Г., Биширов М.). — Казан: 
Татгосиздат, 1933. — 287 б.; Пропорциональ бүлү һәм аны өйрәнү // Совет мәктәбе. — 1938. — №  8.  — 
21—29 б.; Арифметика методикасы буенча җыентык. Башлангыч һәм урта мәктәп укытучылары өчен 
кулланма. — Казан: Татгосиздат, 1939. — 186 б.; Укучыларның үзләреннән мәсьәләләр һәм мисаллар 
төздерү // Совет мәктәбе. — 1949. — № 2. — 56—61 б.; Мәктәптә математика укытуда коммуни-
стик тәрбия элементлары // Совет мәктәбе. — 1951. — № 4. — 58—62 б.; Арифметика дәресләрендә 
коммунизмның бөек төзелешләре материалларын файдалану турында // Совет мәктәбе. — 1952. — 
№  1. — 27—30 б.; Беренче класста арифметик мәсьәләләр чишү турында  // Совет мәктәбе. — 1953.  — 
№ 5. — 24—27 б.; Югары математика нигезләре. Укытучылар, читтән торып укучылар һәм югары 
математиканы үзлекләреннән өйрәнүчеләр өчен. — Казан: Татгосиздат, 1953. — 855 б. 

Аның турында: Хәкимуллин Т. 35 еллык хезмәт // Совет мәктәбе. — 1939. — № 10—11.  — 24—
26  б.; Гарипов Б. Намуслы педагогик хезмәткә 50 ел // Совет мәктәбе. — 1951. — № 6. — 27—28  б.; 
Игнатий Алексеевич Алексеев // Совет мәктәбе. — 1971. — № 2. — 54 б. 

Беренче класста арифметик мәсьәләләр чишү турында

Башлангыч мәктәптә арифметик мәсьәләләр чишү иң  әһәмиятле эшләрдән берсе булып 
тора. Мәсьәләләр чишү балаларны арифметикадан алган белемнәрен практик тормышта 
куллана белергә өйрәтә, арифметик исәпләүләрдә нык күнекмәләр бирә, арифметика белән 
кызыксыну тудыра, балаларның  логик уйлый һәм фикер йөртә белү сәләтенең  үсешенә 
ярдәм итә. 

Балаларны мәсьәләләр чишәргә өйрәтү методлар белән алып барылса, балаларга бирелә 
торган мәсьәләләр уңышлы сайланып алынса, балалар мәсьәләләрне кызыксынып чишәрләр 
һәм яхшы уңышларга ирешерләр. Әлбәттә, мәсьәләләр чишәргә өйрәтү — катлаулы эш, 
шуңа күрә ул балаларның  акыл үсешен, белемнәрен, психологиясен һ. б. игътибарга алып 
эшләнергә тиеш. Һәрхәлдә, балаларга тәкъдим ителә торган мәсьәләләр эчтәлеге ягыннан 
балаларга аңлаешлы һәм аларның  көчләре җитәрлек булырга тиеш. Әгәр балалар мәсьәләне 
аңлап җиткерсәләр, аны җиңел чишәләр. Моның  өчен балаларга иң  якын фактларны эченә 
алган мәсьәләләр сайлап алырга кирәк.

Кайбер укытучылар күбрәк вакытны мисаллар өстендә эшләүгә бирәләр. Шуңа күрә 
балалар үзләре дә мисалларны механик рәвештә чишәләр, ә мәсьәләләр чишү алардан күбрәк 
көч куюны сорый һәм тирәнрәк уйлауны таләп итә. 

Башлангыч мәктәптә арифметик мәсьәләләр чишү беренче класстан ук башлана һәм 
мәктәпне тәмамлап чыкканчы алып барыла. […] Балалар беренче класста беренче һәм икенче 
дистә саннарын өйрәнәләр һәм шулар өстендә мисаллар, мәсьәләләр чишәләр. Шулай итеп, 
алдагы классларда арифметика өстендә эшләүгә әзерләнәләр.

Мәктәптә политехник белем кертелү белән, арифметика укытуның  һәм мәсьәләләр 
чишүнең  әһәмияте тагын да арта, чөнки балалар мәсьәләләр чишү аркылы мәктәптә алган 
белемнәрен тормышта кулланырга өйрәнәләр, исәпләү күнекмәләрен ныгыталар һәм үз 
эшләренә җаваплырак карый башлыйлар. Мәсьәләләр чишү уйлауны таләп итә. […]

Беренче класста укучы балаларны мәсьәләләр чишәргә өйрәтү өч баскычтан тора:  
Мәсьәләләр чишәргә керешкәч үк, балаларны мәсьәләгә анализ ясый белергә өйрәтә баш-

ларга кирәк. Анализ ясауда ике метод кулланыла: аналитик һәм синтетик метод. Аналитик 
методны куллану мәсьәләнең  төп соравыннан башлана, ә синтетик метод мәсьәләдәге беренче 
сораудан башлана. […] Мәсьәләгә анализ ясау һәм, шуның  белән бергә, аның  чишелешенә 
план төзү иң  әһәмиятле эш булып тора, чөнки бары тик анализ аркылы гына балаларны 
мәсьәләләрне аңлап чишәргә һәм соңыннан мәсьәләләрне үзлекләреннән чишәргә әзерләп 
була. (24—27  б.)

Сафина А. М.

Игнатий Алексеев


