УДК 373.32
ТАТАР БАЛАЛАР БАКЧАЛАРЫНЫҢ БАРЛЫККА КИЛҮ
АЛШАРТЛАРЫ ҺƏМ БЕРЕНЧЕ АДЫМНАРЫ
(ХХ НЧЕ ГАСЫРНЫҢ БЕРЕНЧЕ ЧИРЕГЕ)
А.Ə. Зиннəтуллина
Татарстан Республикасы Фəннəр академиясе
Ш. Мəрҗани исемендəге Тарих институты
Казан, Россия Федерациясе
jamash.00@mail.ru
Тəкъдим ителгəн мəкалəдə Октябрь революциясенə кадəр Россия территориясендə кайбер эшлəп килгəн мəктəпкəчə балалар оешмаларына кыскача күзəтү
ясала. Революциядəн соң яңа тармак буларак мəгариф системасына кертелгəн
мəктəпкəчə тəрбия эшенең максаты һəм бурычлары, төрлəре, татарлар арасында
аларны оештуры юллары күрсəтелə. Бу эш белəн шөгыльлəнгəн беренче татар
педагогларының исемнəре искə алына, аларның нинди чыганакларга таянып эш
иткəннəре ассызыклана.
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Кешенең килəчəк тормышына төп нигез балалык чорының мəктəпкəчə дəверендə салына башлауга карамастан, Октябрь революциясенə
кадəр мəктəпкəчə яшьтəге балаларны тəрбиялəү эшенə дəүлəт тарафыннан
игътибар бирелми. Бу вакытта Россия территориясендə фəкать шəхси
кешелəр яки хəйрия җəмгыятьлəре тарафыннан оештырылган балалар
оешмалары гына яшəп килə.
Россиядə балалар бакчалары оештыру тəҗрибəсе XIX гасырның
икенче яртысыннан тормышка ашырыла башлый. Ул ике юл белəн алып
барыла. Беренчесе – югары катлау балалары өчен немец педагогы Г. Фребель системасына нигезлəнеп оештырылган шəхси балалар бакчалары.
Казан шəһəрендə əлеге системага нигезлəнгəн беренче балалар бакчасы
Берлиндагы Фребель курсларын тəмамлап кайткан А.А. Самойлова тарафыннан 1907 елда оештырыла. 1917 елга шəһəрдə өч түлəүле Фребель балалар бакчасы эшлəп килə [9, с. 307]. Бу, əлбəттə, рус халкының югары
катлау балалары өчен ачылган бакчалар була.
Икенчесе, хатын-кыз хезмəтен киң куллана башлау нəтиҗəсендə эшче
гаилəлəре балалары өчен завод-фабрикалар каршында оештырылган балалар оешмалары. Бу эшкə беренчелəрдəн булып фабрикант И.И. Алафузов
керешə. 1900 елның 28 августында фабрикант үз предприятиясендəге эшче
хатын-кызларның балалары өчен мəктəп бинасында беренче ясле ача. Ан338
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да балалар тиешле тəрбия һəм күзəтү астында ике яшькə кадəр тəрбиялəнə
алганнар [6, с. 195]. Алафузов завод-фабрикаларында татар хатынкызлары да эшлəвен исəпкə алсак, əлеге оешмаларда мөселман балалары
да тəрбиялəнгəн дип санарга җирлек бар.
Шулай ук революциягə кадəр чыккан татар вакытлы матбугаты
битлəрендə дə балалар бакчалары, җəйге мəйданчыклар оештырылу турында мəгълүматлар очрый. Мəсəлəн, 1915 елгы «Тормыш» газетасы язуы
буенча, Уфа шəһəрендə 16 майда балалар бакчасы ачу тантанасы булган.
Ачылган көнне бакчага 130 бала яздырылган. Монда балаларны яшьлəренə карап төркемнəргə бүлгəннəр. Балалар белəн иртəнге 9 дан 11 гə
кадəр һəм өйлəдəн соң сəгать дүрттəн җидегə кадəр шөгыльлəнгəннəр,
ягъни сəламəтлек өчен файдалы булганнар төрле уеннар уйнатканнар [1].
Шул ук газета хəбəр итүенчə, май башыннан Петропавловск (Кызылъяр)
шəһəрендə дə хəйрия җəмгыяте тарафыннан балалар бакчасы ачыла. Балалар һəр көнне иртəнге сəгать 8 дəн кичке 7 гə кадəр төрле хəрəкəтле уеннар уйнап вакыт уздырганнар, атнасына бер мəртəбə табигать кочагына
чыгып сəяхəт кылганнар. Газета билгелəвенчə, əлеге бакчага йөрүче балаларның өчтəн бер өлешен мөселман балалары тəшкил иткəн [2].
Күренгəнчə, революциягə кадəр рус булмаган миллəт вəкиллəре өчен
махсус балалар бакчалары оештырылмаса да, балаларның билгеле бер
өлеше мəктəпкəчə тəрбия челтəреннəн читтə калмый.
Татар халкы арасында мəгърифəтчелек идеялəре үтеп керə башлау
белəн, балага кече яшьтəн дөрес тəрбия бирүнең, аның сəламəтлеген
кайгыртуның əһəмиятен ассызыклаган хезмəтлəр дөнья күрə башлый. Татар педагогларыннан беренче булып əлеге мəсьəлəгə əһəмият биргəн галим булып Каюм Насыйри санала. Аның «Бала тəрбиялəүче аналарга
телəклəр» китабы бу юнəлештə татар телендə язылган беренче китап булып тора. Педагог үзенең кече яшьтəге балаларны тəрбиялəү турындагы
фикерлəрен фəнни яктан дəлиллəп, ата-аналарга тəрбия, бигрəк тə тəн
тəрбиясе, буенча тəкъдимнəр бирə [11, с. 37].
Татар халкы арасында җəдитчелек хəрəкəте таралу белəн, бала
тəрбиясенə багышланган хезмəтлəр саны тагын да арта. Фəхрелбанат
Сөйлəмания, Риза Фəхретдин, Мəрьям Акчурина, Галимəтелбанат Биктимерия һ. б. хезмəтлəре моның ачык мисалы.
Димəк, инде революциягə кадəр үк хатын-кыз хезмəте киң кулланыла
башлау белəн, мəктəпкəчə тəрбия оешмаларына ихтыяҗ туа, педагоглар һəм
галимнəр тарафыннан мəктəпкəчə тəрбиянең əһəмияте таныла, күпмедер
күлəмдə теоретик мəгълүмат барлыкка килə, тəҗрибə туплана башлый.
Октябрь революциясеннəн соң илдəге кискен борылышлар мəгариф
өлкəсенə дə зур йогынты ясый. Бер яктан, белем бирү тулысынча дəүлəт
карамагына күчерелеп, аның максаты, бурычлары һəм эчтəлеге тамырдан
үзгəрсə, икенче яктан, структур яктан үзгəрешлəр дə кертелə, мəгариф
челтəрендə мəктəпкəчə тəрбия һəм белем бирү тармагы барлыкка килə.
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Совет дəүлəте, мəктəпкəчə тəрбия эшен үз карамагына алып, җəмгыятьтə барлыкка килгəн ике төп мəсьəлəне тормышка ашыру максатын
куя: беренчедəн, эшлəүче хатын-кызлар иҗтимагый тормышта күбрəк катнаша алсыннар өчен, аларны бала караудан вакытлыча азат итү; икенчедəн, балаларга тиешле дəрəҗəдə тəрбия һəм белем бирү, аларны сəламəт
яшəү мохитенə күнектерү.
Дəүлəт тарафыннан мəктəпкəчə балалар бакчалары оештыру эше 1918
елдан тормышка ашырыла башлый. Казанда шул елның көзенə 9 балалар
бакчасы барлыкка килсə, татар балалары өчен бакчалар 1919 елдан эшли
башлый. Бу елны яңа ачылган 40 бакчаның 7се татар балалар бакчасы була. Алар Иске Татар, Яңа Татар, Пороховой бистəлəрендə оештырыла [9,
с. 307]. Шул ук елны балалар бакчасы оештыру эше авылларда да башланып китə. Мəсəлəн, Казан артында беренче балалар бакчасы 1919 елда Кече Солабаш авылында ачыла [10, 57 б.].
Мəктəпкəчə тəрбия йортлары оешуның беренче елларында тəрбия буенча бердəм система, расланган бердəм юнəлеш булмый. Күп очракта
«мөстəкыйль тəрбия теориясе», Фребель һəм Монтессори системаларының
кайбер элементлары кулланыла.
Балалар бакчаларын оештыру, төрлəрен билгелəүдə 1919 елның май
аенда узган I Бөтенроссия съезды зур роль уйный. Шул елда дөнья күргəн
«Балалар бакчасы һəм балалар учагы буенча инструкция» бу өлкəдə беренче төп документ булып тора.
Яңа төр тəрбия оешмалары челтəре барлыкка килгəч, педагоглар алдына əлеге оешмаларның төп максатларын билгелəү, төрлəрен ачыклау,
һəрбер төрнең тормышка ашыру юлларын һəм аларның эшчəнлеген оештыру буенча методик кулланмалар белəн тəэмин итү зарурлыгы килеп баса. Əлеге мəсьəлəлəрне чишү юллары И. Бикчəнтəй, К. Вəлитова, Г. Айдаров, М. Ялымова, М. Мөштəри һ. б. педагогларның хезмəтлəрендə тəкъдим
ителə.
Беренче чорда мəктəпкəчə тəрбия йортлары берничə төргə бүленə.
Аларга яслелəр, балалар бакчалары, балалар учагы һəм җəйге балалар
мəйданчыклары, колониялəр, балалар шəһəрчеге, клублар янында оештырылган балалар почмагы, балалар бүлмəсе һ. б. керə.
Яслелəрне бу вакытта «балалар бишеге» дип тə атап йөрткəннəр. Балалар бишеклəренə туганнан алып өч яшькə кадəр булган балалар кабул
ителгəн. Əлеге төр тəрбия йортларының максаты булып аналарга, бигрəк тə
ярдəмчелəре булмаганнарга, яшь баланы тəрбиячелəр кулына калдырып
торырга мөмкинлек бирү, баланы авырудан һəм зəгыйфьлəнүдəн саклап калу, кечкенəдəн үк рухи һəм тəн тəрбиясе нигезлəрен салу торган [5, 41 б.].
Балалар бакчасы һəм балалар учагына 3 яшьтəн алып 7 яшькə кадəр
булган балалар йөргəн. Бала тəн һəм рухи яктан нык, дөрес тəрбия алып,
мəктəпкə керергə əзерлəнеп чыгарга тиеш булган. Бу төр йортларның максаты «балада булган һəртөрле мəгънəви вə хиссияти куəтлəрне үстерү. Баланы зиһен, фикер, аң вə əхлакый җəһаттəн юлга салу» [4, 9 б.]. Балалар
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бакчасында балалар 6 сəгатькə кадəр генə, ə балалар учагында 8–10 сəгать
дəвамында булганнар.
Җəйге балалар мəйданчыклары – балаларның җəй көннəрендə бергə
җыйналып уйный торган урыннары. Анда төрле яшьтəге балалар кабул
ителгəн. Балалар, яшьлəренə карап, аерым төркемнəргə бүленгəннəр. Авыл
җирлəрендə хатын-кызларның күпчелеге кыр эшлəре белəн мəшгуль булганлыктан, җəйге мəйданчыклар авылларда күбрəк үсеш алган. Мəсəлəн,
1927 елда Буа кантонындагы барлык мəктəпкəчə тəрбия йортларының
58 %ын татар балалар мəйданчыклары тəшкил иткəн [7, с. 11].
Колониялəр – торак пунктлардан читтə урнашкан, дача тибындагы
йортлар. Монда балалар, гаилəлəреннəн аерылып, даими рəвештə торырга,
кирəк-яракны кайгыртуда, шундагы хезмəтлəрне үтəүдə тəрбиячелəргə
булышлык итəргə тиеш булганнар [5, 41 б.]. Аларны хəзерге замандагы балалар лагерьлары белəн чагыштырып карарга мөмкин.
Татар халкы өчен бу төр хезмəт күрсəтү яңа эш булганлыктан,
мəктəпкəчə тəрбия йортлары турында гади халыкның мəгълүматы булмый.
Балалар бакчаларын оештыручыларның бигрəк тə беренче чорда төрле каршылыкларга очравы да шуның белəн билгелəнə. Кайбер очракларда аларны
хəтта авылларга да кертмилəр [10, 57 б.]. Шунлыктан, иң беренче чиратта,
педагогларга балалар бакчасының нəрсə икəнен, аның нинди максатлардан
чыгып төзелгəнен, нинди нəтиҗəлəргə китерəчəген гади халыкка аңлатып
бирү кирəк була. Халыкның бу төр оешмалар турында мəгълүматы бөтенлəй булмаганлыгы түбəндəге мисалда ачык күренеп тора. И. Бикчəнтəев
балалар бакчасына аңлатма биреп, болай дип яза: «балалар бакчасы дигəч тə
анда, əлбəттə, бакча була, агачлар күп була икəн, дия аңланмасын. Ул махсус бер өй булып, балаларны һəр җəһаттə тəрбиялəр өчен кирəкле
җиһазлары хəзер булган буш йорттан-бинадан гыйбарəт» [4, 9 б.].
Тəрбия йортларын ачканда педагоглар ата-аналар ярдəменə мөрəҗəгать итү кирəклеген ассызыклыйлар. Мəсəлəн, балаларны ашату-эчертү
өчен савыт-сабалар, гади уенчыклар белəн тəэмин итүдə, балаларга уйнау
өчен мəйдан ясауда һ. б. шундый күмəк эшлəрдə ата-аналар каршы килмəс
дип исəплилəр [3, 8–9 б.].
Октябрь революциясеннəн соңгы чорда балалар оешмаларының киң
таралган төрлəре булып балалар бакчалары һəм мəйданчыклар торган. Бу
халыкның əле бу елларда баласын озак вакытка үзеннəн аерып ясле яисə
колония ише оешмаларга бирергə өйрəнмəве белəн бəйле була. Əлеге төр
оешмаларда баланы тотуның матди яктан күбрəк чыгымнар талəп итүе дə
төп сəбəплəрнең берсе булган.
Балалар бакчалары ачыла башлау белəн, аларны белемле тəрбиячелəр
белəн тəэмин итү зарурлыгы туа. Тəрбиячелəр хəзерлəү буенча беренче
курслар Югары хатын-кызлар курслары каршында оеша. Анда I баскыч
мəктəплəреннəн яшь укытучылар җибəрелə. 1918 елны Казанда, 1922 елны
Чистайда Халык Мəгарифенең Югары институты каршында 2–3 еллык
мəктəпкəчə бүлеклəр ачыла. 1919–1920 елларда татар һəм башка рус бул341
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маган миллəт вəкиллəреннəн тəрбиячелəр хəзерлəү буенча Казанда алты
айлык, Чистай, Спас, Чабаксар, Зөя өязлəрендə өч айлык курслар ачыла.
1921 елны мəктəпкəчə оешмаларда эшлəүче татар хатын-кызлары өчен ике
айлык курслар оештырыла. Татар педагогия техникумында (хəзерге Казан
педагогия көллияте) тəрбиячелəр хəзерлəү буенча махсус бүлек ачыла.
Буада һəм Чистайда махсус мəктəпкəчə тəрбия педагогия техникумнары
оештырыла.
Мəктəпкəчə тəрбия йортлары, илдə барган сəяси һəм икътисади
шартлар нəтиҗəсендə төрлечə үсеш чорлары кичерəлəр. 1918–1920 еллар
актив рəвештə төрле төрдəге мəктəпкəчə тəрбия йортлары оештырыла
башлау чоры буларак тарихка кереп кала. Беренче вакытта финанслау
дəүлəт карамагында була, əлеге оешмалар тоткарлыксыз рəвештə кирəкле
күлəмдə матди яктан тəэмин ителеп киленə. Революциядəн соң дəүлəт тарафыннан хосусыйлаштырылган буш биналар күп булу сəбəпле, бина
белəн тəэмин итүдə мохтаҗлык тумый. Шунлыктан бу елларда мəктəпкəчə
тəрбия йортларының саны шактый арта. 1921–1925 елларда мəктəпкəчə
тəрбия оешмаларының саны кискен кими. Моңа, беренче чиратта, 1921
елгы ачлык йогынты ясый. Икенчедəн, финанслауның урындагы бюджетларга күчерелүе сəбəпле, мəктəпкəчə оешмаларның матди хəллəре начарлана, эрелəндерү процессы башлана. Бу сəбəплəр аркасында иң башлап
авыллардагы мəктəпкəчə балалар йортлары ябыла башлый һəм озакламый
алар барысы да диярлек ябылып бетə [8, 11 б.].
Октябрь революциясенең беренче елларында мəктəпкəчə яшьтəге балалар өчен татар педагоглары тарафыннан татар халкының гореф-гадəтлəрен, тормыш-көнкүрешен күз алдында тотып язылган методик һəм педагогик кулланмалар төзелə. Əлеге хезмəтлəр уен барышында баланың
сөйлəм телен үстерүгə, физик һəм хезмəт тəрбиясе бирүгə, балаларда
сəламəт яшəү күнекмəлəре булдыруга юнəлдерелгəннəр. Бу эш белəн беренче чиратта үзлəре үк мəктəпкəчə тəрбия йортлары оештырып йөргəн
галимнəр шөгыльлəнə. Алардан К. Вəлитова, С. Миңлекəй, М. Ялымова,
М. Мөштəри һ. б. ларны санап китəргə була. Алар үзлəренең гамəли һəм
тəгълимати хезмəтлəре белəн мəктəпкəчə тəрбия эшенең урнашуына һəм
аның таралуына зур йогынты ясыйлар.
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В статье дается краткий обзор существовавших до Октябрьской революции
татарских дошкольных детских учреждений. Раскрываются цели, задачи, типы
детских учреждений, возникших в первые годы после революции. Упоминаются
татарские педагоги, которые содействовали становлению и развитию татарских
детских организаций. Учитывая тот факт, что детские дошкольные учреждения
для татарских детей были созданы впервые, показываются способы их учреждения, идеологическая база, на которую опирались авторы при их открытии.
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PREREQUISITES OF EMERGENCE OF THE TATAR CHILD
CARE FACILITIES AND THEIR FIRST STEPS
(THE FIRST QUARTER OF THE XXTH CENTURY)
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In article presents a brief overview of the preschool childcare facilities which existed before the October revolution. The main goals and tasks, types of the first childcare facilities that appeared in the first years after the revolution are specified. The Tatar
teachers who promoted the formation and development of Tatar children's organizations
are mentioned. Considering the fact that preschool institutions for the Tatar children
were created for the first time, the article reveals the ways of establishing such institutions and the ideological principles applied by the school authors.
Keywords: kindergartens, nursery, nursery schools, children’s preschool institutions, preschool education, labor education, hygiene
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