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Ана теленең этнослар белəн, халык тарихы белəн турыдан-туры бəйлəнеше
мəсьəлəлəре карала. Туаган телне саклауның кеше хокуклары белəн бəйлəнеше
ассызыклана. Тел хокукларын саклау буенча игълан ителгəн халыкара документларның Россиядə кабул ителгəн карарларның, хокуки-норматив нигезлəренə туры
килүе ачыкланды. Шул ук вакытта Россия мəгариф өлкəсендəге норматив
документларның, халыкара документлардан аермалы буларак, ана телендə укуны,
туган теллəрне өйрəнүне чиклəүгə юнəлдерелгəнлеге күрсəтелə. Россия мəгариф
системасында туган теллəрнең тоткан урыны һəм хəле ачыклана. Россиядə халыкларны һəм аларның туган теллəрен саклап калу буенча тəкъдимнəр кертелə.
Төп төшенчəлəр: халык, этник үзаң, туган тел, кеше хокулары, тел хокулары, федераль дəүлəт белем стандартлары, туган тел белем компетенциясе, туган
телдə укуга шартлар тудыру буенча мониторинг

Россия халыклары өчен «туган тел» төшенчəсе, телне белү дəрəҗəсенə генə түгел, шул телдə сөйлəшүче халык төшенчəсе белəн дə турыдан-туры бəйлəнгəн, миллəтнең төп күрсəткече булып тора. Гомум кабул
ителгəн миллəт билгелəмəсендə, туган тел, этник үзаңнан кала, икенче
урында тора. Бу күрсəткечлəрнең туры килмəве халыклар арасында барган
ассимиляция процессының үсешен чагылдыра. Конституциядə билгелəнгəнчə Россиядə күпмиллəтле халык Россия суверенитеты иясе һəм
бердəнбер хакимият чыганагы булып тора. 68 маддə буенча һəр халык туган телен сакларга һəм өйрəнергə хокуклы.
Россия социологиясендə халыкларны ассимиляциялəүгə юнəлдерелгəн, туган телнең халык белəн бəйлəнешен инкарь итə торган һəм туган
телне шəхес белəн генə бəйли торган фикер (караш) алга сөрелə: Туган тел
ул кешенең билгеле бер тел мохитендə кече яшьтəн махсус өйрəтүдəн
башка үзлəштергəн үз милли теле (беренче тел) [1]. Бөтен дөньяда, шулай
ук Россия конституциясендə дə, туган тел итеп кеше үзенеке дип санаган
халыкның теле, аны үткəн буыннар həм аларның рухи мирасы белəн бəйли
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торган милли һəм этник идентификациянең нигезе булып торуа торган тел
санала [2, б.7].
Халыкларның үзенчəлеген саклауда һəм кешелəрнең тыныч яшəешен
тəэмин итүдə теллəрнең əһəмияте бик зур. Алар тотрыклы үсешне тəэмин
итү, глобаль һəм урындагы мəнфəгатьлəрне гармониялəштерү юлында
стратегик фактор булып торалар. ЮНЕСКОның гомуми декларациясендə
билгелəнеп кителгəнчə, мəдəни күп төрлелек теллəрнең күп төрлелеге
белəн бəйлəнгəн. Шуңа күрə үзеңнең телеңне куллануга, шул исəптəн
мəгарифтə дə, берүк вакытта гомумдəүлəт телен һəм халыкара теллəрне
үзлəштерүгə, доминант тел иялəрен башка милли теллəрне, халыкара
теллəрне өйрəнүгə юнəлдерелгəн тел политикасын үстерү, алга этəрү бик
мөһим. Глобализация заманында барлык теллəргə дөньяда үз урынын табарга аңлы рəвештə үстерелеп килə торган күптеллелек кенə мөмкинлек
бирə ала.
2009 елдан бирле укытуның федерация дəүлəт белем стандартларын
(ФДБС) эшлəү бара. Стандартлар белем үзлəштерүгə, уку-укыту шартларына, тəрбия нəтиҗəлəренə талəплəр булып кабул ителə. Элек эшлəнгəн
стандартлардан аермалы буларак, яңа стандартлар Европага ияреп, һəр
белем циклы буенча компетенциялəр формасында бирелə. Бу компетенциялəр «Европа Советы һəм Парламенты тəкъдимнəрендə» (2006 ел, 18
декабрь, № 2006/692/ЕС) аңлатыла. Аларны 2 группага бүлеп була: гомуми (универсаль, төп, профессиядəн тыш) һəм махсус (профессиональ). Гомуми группага 8 төп компетенция керə, шулар арасында беренче урында
туган телне белү компетенциясе. Еврокомиссия тəкъдимнəре буенча Болон процессына катнашучы иллəрдə балалар бакчасыннан алып, югары
белем həм аннан соң укуда да туган телдə аралаша алу иң мөһим һəм беренче компетенция булып санала. Россиянең Болон процессына катнашуына карамастан, яңа стандартта туган тел белү компетенциясе дəүлəт
теле буларак рус телен белү компетенциясенə алыштырылган [3].
Əлбəттə, Россия Конституциясе həм халыкара документлар нигезендə
туган телне белү төп компетенция булырга тиеш. Туган телен белмəгəн
кешелəр белемле, укымышлы дип саналмаска һəм аларга белем турында
документ бирелмəскə тиеш. «Мəгариф системасы халык тормышының
яшəү рəвешен формалаштыра, яңа буыннарга миллəтнең кыйммəтлəрен
тапшыра» (Россия Президенты Д.А.Медведевның Федерация Собраниесенə посланиесе (2008 ел, 5 ноябрь)).
Белем бирүнең ФДБС кысаларында эшлəнгəн үрнəк программаларның туган тел һəм əдəбиятын укытуда ирешелгəн дəрəҗəдə булулары
зарур, алар туган тел һəм əдəбиятны Россиядə барлык укучыларга укытуны тəэмин итəргə тиеш. Россия халыкларының теллəрен саклап калуның
зарури шарты булып ФДБС ка туган теллəрне 9, 11 классларда дəүлəт
йомгаклау аттестациясе белəн төп компетенция итеп кертү тора. Мəҗбури
белем бирү шартларында туган телдə уку һəм аны өйрəнү үзиреклелек
принцибына корылу чынбарлыкта халыкларның үз телендə массакүлəм
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рəвештə укый-яза белмəвенə китерə. Бу исə халыкларның үз теллəрен һəм
мəдəниятлəрен югалтуына алып бара. Безнең исəплəүлəр буенча Россия
регионнары мəктəплəрендə 7% кына татар баласы туган телен өйрəнə.
Шул ук вакытта Россия конституциясе гражданнар хокукларын социаль,
раса, милли, тел һəм дин билгелəренə карап чиклəүнең бөтен формаларын
тыя (19 нчы маддə). Шулай итеп, Россия конституциясе, туган тел куллану
хокукы белəн беррəттəн һəркемнең белем алырга хокукын игълан итеп
барлык халыкларга туган теллəрен сакларга гарантия бирə. 16 нчы матдə
буенча халыкара хокукларның гомүм танылган принциплары, нормалары
һəм халыкара килешүлəр Россия хокуки системасының бер өлеше булып
торалар. Əгəр Россиянең халыкара килешүе Россия законында каралган
кагыйдəлəргə туры килмəсə, халыкара килешүдəге кагыйдəлəр кулланыла.
Тел хокукларының мөһим нигезе булып кеше хокуклары буенча кабул ителгəн халыкара доументлар тора: БМО (Берлəшкəн миллəтлəр оешмасы)ның кеше хокуклары буенча гомуми декларациясе (1948), ЕКХО
(Европа куркынычсызлык һəм хезмəттəшлек оешмасы)нда катнашучы
иллəр (шул исəптəн Россия дə) консесусы белəн кабул ителгəн Кешелек
үлчəнеше Конференциясенең Копенгагендагы очрашуы документы (1990),
Миллəт яки этник, дин, тел азчылыкларын тəшкил иткəн кешелəр хокуклары буенча БМО декларациясе (1992), 1996 елда Нью-Йоркта төзелгəн
Экономик, социаль, мəдəни хокуклар буенча халыкара Пакт (ICESCR),
шулай ук Гражданлык һəм сəяси хокуклар буенча халыкара Пакт (ICCPR).
Мəгарифкə караган халыкара стандартларга да шул ук кеше хокуклары
буенча кабул ителгəн халыкара документларда нигез салынган [4]. Копенгаген документының 34 нче параграфында: «Катнашучы иллəр милли азчылыкларга дəүлəтнең рəсми телен яки теллəрен өйрəнү зарур булуга карамастан, туган теллəрен өйрəнүгə яки туган телдə укуга мөмкинлек булдыруны гарантиялəү буенча көч куячаклар...» дип белдерелə. Туган телне
өйрəнүгə яки туган телдə укырга шартлар тудыру шулай ук БМО ның 1992
нче елдагы Декларциясендə дə һəм кайбер икеяклы килешүлəрдə дə каралган. 1996 нчы елгы Гаага тəкъдимнəрендə азчылык теллəрдə башлангыч,
урта, урта махсус һəм югары белем бирү зарурлыгы күрсəтелгəн.
Мəгариф системасында тел хокуклары азчылыкны тəшкил халык
теллəренə өйрəтүне; милли азчылык əгзаларын һəм башка ул телне
өйрəнергə телəүчелəрне; һəм милли азчылыкларны туган телдə укытуны
үз эченə ала. ЕКХОның милли азчылыклар буенча Баш Комиссары фикере
буенча дəүлəтлəрнең бу ике мөмкинлекне дə бирергə хəзерлеге азчылыкларның хокукларын яклау өчен бик мөһим.
Беренчедəн, төп кеше хокукын «үз телен куллануда» (Гражданлык
һəм сəяси хокуклар буенча халыкара Пакт (ICCPR), 27 нче маддə) милли
азчылыктан булган кешелəргə тормышка ашыру аларның туган теллəрен
белү мөмкинлегеннəн тора. Гаага тəкъдимнəрендə əйтелгəнчə, милли азчылыктан булган кешелəрнең үзбилгелəү хокукы алар белем алу барышында ана теллəреннəн дə белем алган очракта гына тулысынча тормыш365
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ка ашырыла ала. Сөйлəм телен белүне гаилəдə тəэмин итеп булса да, язма
һəм əдəби телне белү – укыту оешмаларының актив эшчəнлеген талəп итə.
Аның өстенə өлкəн кешелəр махсус программаларга таянып укырга
телəргə мөмкин.
Икенчедəн, азчылык теленə азчылыктан булмаган кешелəрне дə
өйрəтү азчылык белəн күпчелек арасында аңлашуга бигеле бер өлеш
кертергə мөмкин. Күптəн түгел Европа Советы мəдəни аралашу, аңлашу
һəм толерантлык чарасы буларак бердəн күбрəк тел белүнең əһəмиятен
таныды.
Өченчедəн, тел дəреслəре тел өйрəнүченең һəм шəхеснең үзбилгелəвен тəэмин итүче элемент булып торса да, уку процессының зуррак
өлеше туган телдə укытылган очракта гына тел тулысынча үзлəштерелергə
мөмкин.
Дүртенчедəн, тикшерүлəр күрсəткəнчə, үз телен өйдə өйрəнүче һəм
əлегə күпчелек телен яки рəсми телне өйрəнмəгəн милли азчылык кешелəренə билгеле бер күлəмдə туган телдə уку белем күтəрергə ярдəм итə.
Югарыда күрсəтелгəн мəгариф өлкəсендəге тел хокукларын тəэмин
итүче чаралар Европа Советының 1992 елның 22 нче июнендə кабул
ителгəн регион теллəре һəм азчылык теллəре буеча Европа Хартиясендə
каралган. 1992 елның январендə Россия Европа Советына кабул ителə һəм
Европа Советы кабул иткəн бөтен документларны үтəү йөклəмəсен үз
өстенə ала. Россия конституциясе бу йөклəмəлəрне тулысынча үтəргə
мөмкинлек бирə. Шуңа да карамастан, Россиянең «Мəгариф турында» законы туган телдə белем алуны төп мəктəп (1–9 класслар) белəн чикли. Туган теллəрне укытуга шартлар рəсми дəүлəт (рус) телен укытуга тудырылган шартлардан күпкə начаррак булулары белəн кискен аерылалар. Ул гына да түгел, Россия кануннарында каралган Россия составындагы Республикаларның дəүлəт теллəрен укыту Россия Мəгариф һəм фəн министрлыгы раслаган гомуми белемнең үрнəк программаларында урын тапмаган.
Россия «Мəгариф турында» законының 14 нче маддəсендə каралган Россия республикаларының дəүлəт теллəрен, туган теллəр белəн беррəттəн,
төп укыту программасының мəҗбури өлешендə укыту хокуки-норматив
актлар белəн беркетеп куелырга тиеш. Шулай ук, Россия мəгариф һəм фəн
министрлыгының 28.11.2008 елгы 362 номерлы приказы белəн расланган
бердəм дəүлəт имтханнарын (БДИ) үткəрү турында нигезлəмə (алдагы текстта – Нигезлəмə) туган телдə уку мөмкинлеклəрен чикли. Нигезлəмəнең 5
нче пункты буенча дəүлəт йомгаклау аттестациясе рус телендə генə уздырыла. Шул ук вакытта, Россия «Мəгариф турында» законының 70.1
маддəсе нигезендə БДИ нəтиҗəлəре югары уку йортларына керү имтиханнары нəтиҗəлəре дип таныла. Димəк, БДИ ны рус телендə генə уздыру
туган телдə белем алу һəм югары белем алу хокукын чикли, төп кешелек
иреклəрен һəм хокукларын тел һəм миллəт билгелəре буенча дискриминацияли.
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Хəзерге вакытта халыкларның конституциядə каралган туган
теллəрен саклау буенча ихтияҗларын кайсыдыр күлəмдə үти торган регионнардагы мəгариф идарəсе органнарының укыту процессын оештыру,
белем эчтəлеген билгелəү, укытучылар хəзерлəү буенча вəкалəтлəре юкка
чыгарылган. Россия мəгариф һəм фəн министрлыгы да бу вəкалəтлəрне
үзенə алмый. Ул хəтта регионнарда туган теллəрдə укуга һəм туган
теллəрне өйрəнүгə шартлар тудыруга мониторинг та уздырмый. Мəсəлəн,
Россия мəктəплəрендə күпме бала укуы да билгеле түгел. Татар халкының
75% яшəгəн Россия регионнарында татар теле укытучылары хəзерлəү туктатылган, хəтта балалар бакчасына тəрбиячелəр дə хəзерлəнми. Калган
халыкларның хəле тагын да начарырак.
Шулай итеп, Россиядə этносларны, халыкларны, аларның теллəрен
һəм мəдəниятен саклап калу өчен түбəндəге оештыру чараларын күрергə
кирəк.
1. «Мəгариф турында»гы Федерация законында:
– гражданнарның конституциядə каралган хокукын – туган телдə урта һəм югары белем алуны (дəүлəт йомгаклау аттестациясе белəн
берлектə) законлаштырырга,
– Россия субъектларында туган телдə белем бирү һəм туган телне
укыту буенча үрнəк укыту программалары төзү һəм раслау вəкалəтлəрен
тəэмин итə торган үзгəрешлəр һəм өстəмəлəр кертергə.
2. Дəүлəт һəм муниципалитет структураларында туган телдə укуны,
тəрбияне һəм туган тел өйрəнүне тəэмин итүче штат берəмлеклəре булдырырга.
3. Туган телдə уку-укыту методик əсбапларны, дəреслеклəрне нəшер
итү, рецензиялəү буенча Бөтенроссия структурасы төзергə.
4. Федерация дəүлəт белем стандартларына төп компетенция итеп туган телне белүне күрсəтергə һəм 9, 11 классларда туган тел һəм əдəбияттан
дəүлəт йомгаклау имтиханнары кертергə.
5. Бөтенроссия күлəмендə:
– туган телдə эшли торган балалар бакчасы, урта гомуми белем һəм
өстəмə белем бирə торган учреждениелəрнең нигезлəмəлəрен төзергə,
– туган телдə эшли торган мəгариф учреждениелəре хезмəткəрлəре
өчен вазифа инструкциялəр расларга.
6. Россия Мəгариф һəм фəн министрлыгында туган теллəрдə укуга,
туган теллəрне өйрəнүгə шартлар тудыруга мониторинг, дəреслеклəр бастыруны оештыру, милли кадрлар хəзерлəү вəкалəтлəре булган милли
мəгариф структура яңадан торгызырга.
7. Урта гомуми белем бирү учреждениелəре укучыларына дəүлəт
йомгаклау аттестациясен рус телендə генə уздыру нигезлəмəсен гамəлдəн
чыгарырга.
Хəзерге шартларда Россия халыкларын саклап калу өчен мəгарифнең
эчтəлеге поликультуралыга əйлəнергə, ə мəгариф системасы табигыйлык
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юнəлеше принципларында төзелергə тиеш. Милли мəгариф оешмалары
формасы ягыннан заманча модерн, эчтəлеге ягыннан милли булырга тиеш.
ƏДƏБИЯТ
1. Беликов В.И., Крысин Л.П. Социолингвистика. 2-е изд., испр. М.: Аспект
Пресс, 1996. 207 с.
2. Беларусская мова. Прафесійная лексіка: дапам / аўт.-склад. В.В. Маршэўская, І.В. Піваварчык, А.С. Садоўская. Гродна: ГрДУ, 2006. 84 с.
3. Лотфуллин М.В. Современные проблемы национального образования //
Современные проблемы науки и образования. 2014. №6. URL: http// www.scienceeducation.ru/pdf/2014/6/333.pdf (дата обращения: 25.11.2016).
4. Языковые права этнических меньшинств в сфере образования. Cб. материалов / авт. пер. и сост. Г.В. Хрусталев. М., 1994. С 20–35.
Автор турында белешмə: Лотфуллин Марат Вазыйх улы – физика-математика фəннəре кандидаты, өлкəн фəнни хезмəткəр, Милли мəгариф тарихы һəм
теориясе үзəге, ТР ФА Ш.Мəрҗəни исемендəге Тарих институты (420014, Кремль,
5нче подъезд, Казан, Татарстан Республикасы, Россия); maratlv50@gmail.com
РОЛЬ И МЕСТО РОДНЫХ ЯЗЫКОВ
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ
М.В. Лотфуллин
Институт истории им. Ш. Марджани
Академии наук Республики Татарстан
Казань, Российская Федерация
maratlv50@gmail.com
Исследуются взаимоотношения родных языков и этносов. Показана непосредственная связь народов с родными языками. Выявлено взаимовлияние
обеспечения прав человека и сохранения родных языков. Проводится анализ
международных документов по обеспечению языковых прав, и исследуется их
соответствие нормативно-правовым основам России в этой области. Нормативные документы России в области образования, в отличие от международных
документов, направлены на ограничение условий для обучения на родном языке
и изучения родных языков. Выявляется состояние родных языков и их место в
системе образования России. Вносятся предложения по сохранению народов
России и их языков.
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