
 

Башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыларына интернет ресурстар 
буйынса методик рекомендациялар 

Э. Ю. Толомбаева, башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы 

Бөгөнгө көндә интернет селтәрен ҡулланып эшләмәгән бер уҡытыусы ла 
юҡтыр ул. Ниндәй предметтан дәрес биреүенә ҡарамаҫтан, төрлө этаптарҙа – 
дәрескә әҙерләнгәндә, дәрес барышында,уҡыусыларға  өйгә эш биргәндә 
интернет ресурстарына таянып эш итәбеҙ, коллегаларыбыҙға, 
уҡыусыларыбыҙға төрлө сайттарға һылтанмалар бирәбеҙ. 

Был йәһәттән мин башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыларына Өфө ҡалаһы 
буйынса мастер кластар үткәргән ваҡытта тәүге мәғлүмәттәр биргән инем. 
Ҡарап үтәйек: 

1.  http://www.bashkortostan.ru  (Башҡортостан республикаһының рәсми 
мәғлүмәт порталы) - бында республикабыҙ, уның тәбиғәте, баш ҡалаһы Өфө 
тураһында мәғлүмәттәр, яңылыҡтар һ.б. табырға мөмкин.  

2. http://www.bashinform.ru/bash (яңылыҡтар) – экономика, политика, спорт, 
мәҙәниәт, ….. – бөтә яңылыҡтарҙы был сайт бирә. Дәрестәребеҙҙе тормош 
менән бәйләйбеҙ, был сайт шул йәһәттән бик ҙур ярҙамсы. 

3. http:tv-rb.ru/  -  “Тамыр” балалар  студияһының бөтә  тапшырыу, 
проекттарын ҡарарға була,  яңылыҡтар,  өлкәндәр өсөн әҙерләнгән 
тапшырыуҙарҙы ла тап ошо сайттан табабыҙ. 

4. http://ebook.bashnl.ru/dsweb/HomePage (национальная электронная 
библиотека РБ)  - З. Вәлиди исемендәге китапханала булған  материалдарҙы, 
китаптарҙы ҡарарға, уҡырға мөмкин. Башҡорт теле уҡытыусыһы өсөн 
кәрәкле һәм әһәмиәтле сайттарҙың береһе. Бай мәғлүмәт дәрестәрҙе һәм 
кластан тыш сараларҙы байытасаҡ. 

5.  http://www.kitap-ufa.ru/ Китаптар тураһында белешмә – З. Биишева 
исемендәге китап нәшриәтенең сайты. 

6.  http://bashenc.ru/ (башкирская энциклопедия) – бай мәғлүмәтле сайт, 
электрон вариантта китаптарҙы уҡырға мөмкин. Һүҙлектәр, 
энциклопедиялар, төрлө темаларға китаптар – барыһы тураһында ла белергә 
була. 



7.http://ebook.bashnl.ru/dsweb/HomePage  -   9  бүлектән 
тора.(аудиоколлекциялар, видеоматериалдар, мәҙәниәт, тарих, китаптар һ.б.) 
Яңы материалдар менән тулыландырып барыла. Ресурсҡа заявка ҡалдырып, 
кәрәкле китаптың, журналдың, аудио - видеоатериалдың күсермәһен алырға 
мөмкин. 

8. http://huzlek.bashgort.com/,  http://blang.ru/dicts.php - был сайттарҙа 
һүҙлектәр “йәшәй”. Рус һәм башҡорт телдәрендә һүҙҙәрҙең тәржемәләрен 
генә белеп ҡалмайһың, ә тағы ла орфографик күҙлектән ҡарарға мөмкин. 
Бынан тыш, аңлатмалы һүҙлек, синонимдар һүҙлеге, “Исемдәр һәм 
фамилиялар һүҙлеге”, Ер-һыу атамалары һүҙлеге” лә бар. Ҡыҙғанысҡа 
ҡаршы, был һүҙлектәрҙән бөтә һүҙҙәрҙе лә табып булмай. Мәктәп 
уҡыусылары өсөн ярҙамсы ролен үтәй. 

9.  http://f13.ucoz.net/  - был башҡорт сайтында рус мәктәбендә башҡорт теле 
дәрестәрен уҡытыусыларға кәрәкле  материалдар күп – рус һәм башҡорт 
телдәрендә тематик һүҙлектәр бар, мәҫәлән, “Башҡортостан йылғалары, 
ҡалалары”, “Балыҡтар”, “Ағастар” һ.б. Яҙыусылар, шағирҙарҙың әҫәрҙәрен, 
шиғырҙарын табып була. “Бәйләнештә” социаль селтәрендә  төркөмдәре лә 
бар. Йыш ҡына уҡыусыларыма  дәрескә, өй эшенә, конкурстарға  мәғлүмәтте 
шунан алырға тәҡдим итәм. Башҡорт телен өйрәнеүсе балаларға  ярҙам ҡулы 
ла һуҙа был сайт – иншалар яҙышалар, тәржемә менән ярҙам итәләр, 
шиғырҙар табып бирәләр... 

10.http://www.hobobo.ru/catalog/narodnye_skazki_byliny_skazaniya 
(башкирские сказки)  - был сайтта төрлө халыҡ әкиәттәре бирелгән. Тәүҙә 
һәр бер халыҡ тураһында әйтеп үтелә, һуңынан әкиәттәр тәҡдим ителә. 
Ҡыҙыҡһындырыу йәһәтенән ҡайһы бер әкиәттәрҙең өҙөктәре бирелгән. 
Мәктәп программаһында булған әкиәттәрҙең был сайтта барлығы айырыуса 
ҡыуандыра. Әкиәттәр исемлеген тәҡдим итәм: “Абзалил”, “Алп-батыр”, 
“Аминбек”, “ Благодарный заяц”, “ Бурая корова”, “Егет, звавший на помощь 
нужду”, “ Жадный богач и Зиннят агай”, “Как собака нашла себе хозяина”, 
“Кто сильнее?”, “Ленивая девочка”, “Лиса-плотник”, “Лиса-сирота”, 
“Молодой охотник”, “Мудрый старик и глупый царь”, “Непобедимый Чемид-
Чудзин”, “Озорной кот”, “Охотник Юлдыбай”, “Падчерица”, “Почему гуси 
стали пёстрыми”, “Сарбай”, “Сказка о курае”, “Ястреб и петух”. 

11. vkmp3.org  - был сайтта бейеү көйҙәрен, алфавит буйынса йырҙың исемен 
яҙып йырҙарҙы (төрлө телдә) табырға була. 



12.  “Вконтакте”(“Бәйләнештә”) сайтындағы  төркөмдәр: “Яңы башҡорт”, 
“Башҡорт исемдәре”, “Люблю башкирский. Вячеслав Чернев”, “Мин 
башҡорт”, “Башҡорт туйы”, “Башҡорт  мәҡәлдәре”, “Башкортостан и 
башкиркий язык”, “Башкирский язык”,“Курсы башкирского языка”, 
“Башҡортостандың үткәне һәм киләсәге тураһында””, “Музыка, һүнмә!”… 
Бында һәр бер төркөмгә туҡталып китеү мөһим. 
 “Яңы башҡорт” төркөмө Мәскәү, Санкт-Петерург уҡыу йорттары менән 
таныштыра. Бөтә Рәсәй олимпиадаларында ҡатнашырға йүнәлеш бирә. 
Яңылыҡтар, практик кәңәштәр ҙә күп. “Белемле, һөнәрле, аҡсалы” рубрикаһы 
аҡыллы фекерҙәре менән уртаҡлаша. 

“Башҡорт исемдәре” төркөмдәренең (2) исемдәре үк темаһын әйтеп тора. 
“Исемдәр” беҙгә яҡшы таныш тема. 

“Люблю башкирский. Вячеслав Чернев” төркөмө  бик ҡыҙыҡлы ғына. 
Вячеслав күберәк тәржемәгә эштәр бирә. Ябай һүҙҙәр, һөйләмдәр генә түгел, 
аҡыл эйәләренең әйткәндәрен, икенсе телдәрҙән ингән афоризмдарҙы, 
шағирҙарҙың шиғырҙарын, ҡайһы бер ҙә көлкөлө иғландарҙы 
диуарына(стенаһына)  “беркетә”. Төркөм популяр – 911 кеше теркәлгән.  

“Мин башҡорт” тигән әллә нисә төркөм бар. 

“Башҡорт туйы. Башкирская свадьба” төркөмөндә лә мәғлүмәттәр 
табырға мөмкин. Кемдәр 10-11-се кластарҙа уҡыта, унда “Башҡорт 
йолалары” бүлегендә туйға ҡағылышлы бер нисә текст бар. Был темаларҙы 
үткәндә ишемгә ҡушым була ала “Башҡорт туйы” төркөмө.  

“Башҡорт мәҡәлдәре. Башкирские пословицы” төркөмө уҡыусылар һәм 
уҡытыусылар өсөн файҙалы, кәрәкле эш башҡарған төркөмдәрҙең береһе, тип 
уйлайым. Дәрес мәлендә лә инеп сығырға, мәғлүмәт алырға мөмкин. 

“Башкортостан и башкиркий язык” һәм уны ҡабатлаусы “Башкирский 
язык” төркөмдәре шәп! Тиҙәткестәр, һүҙҙәрҙең тәржемәһе, тематик һүрәттәр 
менән бирелгән (мин яратҡанса!)) Һүҙлектәр ҙә бар, грамматикаға ла “өлөш” 
тейгән. Төрлө сайттарға, документтарға һылтанмалар ҙа етәрлек. Иң 
оҡшағаны – өндәр өҫтөндә эшләп була) Бик кәрәкле тип һанаған 
һылтанмаларҡы күрһәтеп үткем килә (улар төркөмдә күрһәтелгән) 
 1.Интенсивный курс башкирского языка [PDF] 
2.Грамматика башкирского языка [PDF] 
3. Башкирско-русский словарь с приложением Краткого очерка грамматики башкирского 
языка [DJVU] 
4.Самоучитель Башкирского языка [PDF] 
5. Хыухылыу - Краткий Башкирско-русский словарь [PDF] 
6. Башкирско-русский словарь. Автор: Ахмеров К.З. [DJVU] 



7. Башкирско-русский словарь. Автор: Агишев И.М. [DJVU] 
8. Ураксин З.Г. Краткий русско-башкирский словарь [DJVU] 
9. Хисамитдинова Ф.Г. Башкирский язык за 25 уроков [PDF] 
10. Словарь башкирского языка. Авторы: Агишев И.М., Биишев А.Г. [DJVU] 
11. Электронный учебник башкирского языка для русскоязычных школ  
http://tel.bashqort.com/files/doc_download/3-----5-11- (Нажмите на ссылку, и зайдя на сайт, надо 
спуститься в самый низ и нажмите "Всё понятно. Буду скачивать!", а потом "Нажмите для продолжения") 
12. Электронный учебник "Башҡортса өйрәнәйек" 
http://tel.bashqort.com/files/doc_download/4---q-q 
[PDF] http://vk.com/doc166458090_220197783?hash=d60cde4a5d5.. 
Intensivny_kurs_bashkirskogo_yazyka.pdf 
3 МБ 
Grammatika_bashkirskogo_yazyka.pdf 
531 Кб 
Bashkirsko-russky_slovar.djvu 
17 МБ 
Samouchitel_bashkirskogo_yazyka.pdf 
2 МБ 
Khyukhylyu_-_Kratky_bashkirsko-russky_slovar_2.pdf 
245 Кб 
Ахмеров К.З. Башкирско-русский словарь (1958).djvu 
17 МБ 
Агишев И.М. Башкирско-русский словарь (1996).djvu 
16 МБ 
1100371_8AA6A_uraksin_z_g_kratkiy_russko_bashki.. 
3 МБ 
0391996_696AE_hisamitdinova_f_g_bashkirskiy_yaz.. 
451 Кб 
1018085_B7CB0_biishev_a_g_ishmuhametov_3_k_urak.. 
- Бессонов А.Г. Башкирские народные сказки  
http://vk.com/doc166458090_220193373?hash=01ac23ed48c.. 
- Кусимова Т. В мире имён. Словарь башкирских имён [PDF]  
http://vk.com/doc166458090_220194404?hash=5d3c375eb3f.. 
- Надршина Ф.А. Башкирские народные песни, песни-предания 

“Курсы башкирского языка” төркөмөндә лә  тәүге ике төркөмдөң ҡайһы 
бер материалдары ҡабатлана. Яңылары, ҡыҙыҡлылары ла юҡ түгел. Теләгән 
уҡыусыларығыҙ курстарға яҙыла ала.  

“Башҡортостандың үткәне  һәм киләсәге тураһында” төркөмө сәйәси 
йүнәлештә эшләгән төркөм. Уҡытыусылар өсөн генә тәҡдим итәр инем. 
Күпте белергә һәм табырға мөмкин. Шәхестәребеҙ тураһында, тарихҡа 
ҡағылышлы материалдар байтаҡ.  

“Музыка, һүнмә!” төркөмө миңә йырҙарҙы тематикаға бүлеп биреүе менән 
оҡшай. Мәҫәлән, тыуған көн йырҙары, бала саҡҡа арналған йырҙар… 

“Балалар донъяһы (кескәй башҡорт)” төркөмөндә балаларға ниндәй 
китаптар барлығын күрергә, йырҙар табырға, яҙыусыларҙың, шағирҙарҙың 
хикәйәләрен, шиғырҙарын  уҡырға мөмкин. Төркөмдөң редакторы Гүзәл 
Ситдиҡова апай. Төркөмдә 8929 кеше. Бирелгән  шиғырҙарҙы ял минуты һәм 
фонетик күнегеү булараҡ ҡуллана алабыҙ.  



“Янур” төркөмөндә балалар өсөн әкиәт- фильмдар, “Тамыр” студияһының 
тапшырыуҙарын ҡарарға була. 

“Башҡорт балаһы мин” төркөмө миңә бигерәк оҡшай. Башланғыс класс 
уҡыусылары менән эшләгән уҡытыусы өсөн ҙур табыш был төркөм. Барлыҡ 
темаларға, байрамдарға материалдар  алырға мөмкин. Сағыу һүрәттәр, 
башватҡыстар, телмәр үҫтереү күнегеүҙәре, башҡорт халыҡ ижады һәм 
фольклоры – барыһы ла бар. Төркөм координаторы Регина Хәбүтдиноваға 
“афарин” – тип әйтергә генә ҡала. 

Бынан тыш, 15.  Башҡорт теле уҡытыусыларының шәхси сайттары (мәҫәлән, 
Saliramilya.ucoz.ru – һүҙлектәр,бөтә төр сюжетлы һүрәттәр һ. б.) 

16. Балалар өсөн сыҡҡан бөтә матбуғат баҫмаларының сайттары (“Аманат”, 
“Аҡбуҙат”, …) ҡулланып уҡытһаҡ, уҡыусыларыбыҙ мәғлүмәтле лә, белемле 
лә булыр.  Предметты өйрәнеүгә ыңғай мотивация тыуыр. Тағы ла 
грамматикаға ҡағылышлы бер материалды күрһәтмәй ҡалдыра алмайым - 
уны Өфө дәүләт авиция техник университеты студенты Илдар (исем-
фамилияһын тапманым) эшләгән. Һүҙҙәрҙе килештәрҙә үҙгәртеү рус телле 
балаларҙа ауырлыҡ тыуҙыра, ә был ҡулланма ярҙам итә - kilesh.bashkort.org. 
Һәм ундағы биттән “ҡағиҙәләр” яҙмаһына баҫып http://tel.bashqort.com/short-
grammar сайтына инеп башҡорт теле грамматикаһы менән ҡыҫҡаса 
танышырға мөмкин.  
Интернет ресурстарҙы бик күп һанарға, миҫалға килтерергә була. Иң мөһиме 
– уҡытыусылар уларҙы  табып, дәрестәрендә һәм кластан тыш эштәрендә 
ҡулланһындар.  
 

 

 

 

 

 

 


