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Тəкъдим ителгəн мəкалəдə ХХ гасыр башында татар хатын-кыз мəгарифенең 

авыл шартларында үсеш үзенчəлеклəре карала. Шəһəрлəрдə башлангыч алган 
җəдиди кызлар мəктəплəре татар авылларына да тиз арада үтеп керə. Төп 
үзенчəлеклəрнең берсе булып элеккеге укыту системасына өстенлек бирүчелəр 
һəм яңача укытуга телəктəшлек белдерүчелəр арасындагы каршылыкның кискен 
булуы, аның кызлар мəктəплəре һəм мөгаллимəлəр эшчəнлегенə йогынты ясавы 
тора. Нəтиҗəдə кайбер ачылган мəктəплəр ябыла, яңаларына юл чиклəнə, 
мөгаллимəлəр мəктəплəрне ташлап китергə мəҗбүр булалар. Бер үк вакытта 
алдынгы карашлы зыялылар, хатын-кыз мəгарифенең милли яшəешкə, аның 
килəчəгенə ни дəрəҗəдə уңай тəэсир итəчəген аңлаган мəгърифəтчелəр, тəртипкə 
салынган ирлəр мəктəплəре булган авылларда, киресенчə, кызлар мəктəплəре 
уңышлы эшлəп китə, гомумроссия күлəмендə билгеле уку йортларына əверелəлəр. 
Авторлар Иж-Бубый, Каргалы, Кышлау, Курса, Субаш-Аты һ.б. авыллардагы 
алдынгы кызлар мəктəплəре мисалында ХХ гасыр башында хатын-кыз мəга-
рифенең уңышлы якларын, үзенчəлеклəрен һəм кайбер проблемаларны ачарга 
тырышалар. Мəкалəдə тарихта яхшы билгеле булган һəм моңарчы аз билгеле 
булган мөгаллимəлəрнең эшчəнлеге һəм эш алымнары яктыртыла. Хезмəт ХХ 
гасыр башы татар вакытлы матбугаты материалларына нигезлəнеп эшлəнде. 

 
Ачкыч сүзлəр: җəдитчелек, хатын-кыз мəгарифе, кыз балаларга белем һəм 

тəрбия бирү, авыл, мөгаллимə. 
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ХХ гасыр башы – татар хатын-кыз мəгарифенең үсеш кичергəн чоры. 
Бу – тарих мəйданына җəдитчелек хəрəкəте килү, шуның белəн бəйле 
рəвештə мəгарифтə дə зур үзгəрешлəр, яңалыклар күзəтелгəн, аваз ысу-
лына һəм дөньяви фəннəр укытуга корылган җəдиди мəктəплəр ачылган 
дəвер. Шəһəр мəдəни яссылыгында формалашкан яңа мəктəплəрнең авыл 
шартларына яраклашу, күплəп үтеп керүе дə нəкъ менə шушы чор белəн 
бəйле. 

Җəдитчелек хəрəкəтенең иң зур казанышларыннан берсе итеп хатын-
кыз мəгарифен юлга салуны карарга кирəктер, мөгаен. Бу юлда бөек 
эшлəр башкарган И. Гаспралы, хатын-кыз мəгарифенең əһəмиятенə басым 
ясап, «Бер миллəтнең тəрəккые хатыннарның мəгариф юлына керте-
лүеннəн башка мөмкин түгел», дигəн фикерне əйткəн (Ф.К. 1912). Бу 
фикер башка мəгърифəтчелəр – Ф. Кəрими, Р. Фəхретдин һ.б. хезмəт-
лəрендə тагын да үстерелə.  

Миллəтнең алгарышы тəрбияле аналар җитештерүдəн бəйле икəнлеге 
ачык билгелəнсə дə, ир балаларны укытуга игътибар күбрəк булып, 
баштагы чорда кызлар мəктəплəренə карата мөнəсəбəт берьяклырак була. 
ХIХ гасыр ахырларында – ХХ гасыр башында исə җəмгыятьтəге караш 
шактый үзгəреш кичерə, бай хатыннары үзлəре мəктəплəр ачып, матди 
яктан кайгыртып, кыз балаларны укыта башлыйлар. Башлап шəһəрлəрдə 
үсеш алган бу күренеш авылларга да үтеп керə. Каргалыда Гəүһəр 
Рəмиева, Уфа губернасы Килем авылында Суфия Җантуриналар мəктəп 
ача, Сембер губернасындагы Зөябаш авылында Маһруй, Мəргубə, Бəдри-
җамал ханым Акчуриналар тарафыннан кыз балалар өчен ике шундый 
мəктəп оештырыла, əлеге затларның тырышлыгы белəн дəрəҗəле уку 
йортларына əверелə (ХХ гасыр башы 2020: 123–124).  

Əлбəттə, җəдиди мəктəплəрнең барлыкка килүе иң беренче чиратта 
алдынгы карашлы шəхеслəр, мəгърифəтче-педагоглар эшчəнлеге белəн 
бəйле. Яңача укытуга нигезлəнгəн кызлар мəктəплəрен дə башлап җəдит 
муллаларының абыстайлары ачуы шөбһəсез. Мисал өчен, Казан 
шəһəрендə атаклы «Мөхəммəдия» мəдрəсəсенең җитəкчесе Галимҗан 
Барудиның җəмəгате Маһруй ханым 1890 елда шундый мəктəпкə нигез 
сала. Билгеле булганча, бу төр мəктəплəрне татар авылларында да 
алдынгы карашлы муллалар һəм аларның гаилə əгъзалары ача. Казан 
губернасы һəм өязе Кышлау (Койтамас) авылының мулласы Лотфулла 
ахунд, мəсəлəн, үз авылында кыз балаларны укытыр өчен мəктəп оештыра, 
биредə аның кызлары – бертуган Галимəтелбəнат, Гайшə, Гафифə, 
Фатыйма белем ала. Килəчəктə алар үзлəре дə, əтилəре юлын дəвам итеп, 
мəгърифəтчелек юлына басалар, мəктəплəр ачалар (Фəхреддин 2010: 335, 
438). Лотфулла ахунд мəктəбе заманы өчен шактый югары дəрəҗəле уку 
йорты саналган, программалар, планнар нигезендə эш алып барылган бу 
хосусый мəктəп мөгаллимəлəр əзерлəүче дарелмөгаллимат ролен үтəгəн 
(Мəхмүтова 2012: 24). Галимнəрнең билгелəп үтүенчə, бу – авыл 
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шартларында барлыкка килгəн беренче җəдит кызлар мəктəбе дə булып 
тора (Биктимирова 2002: 31).  

Лотфулла ахундның кызларыннан берсе, мəгърифəтче һəм кыз 
балаларга белем һəм тəрбия бирүгə багышланган китаплар авторы Гали-
мəтелбəнат Биктимерия, кияүгə чыкканнан соң, Рязань губернасы Яубаш 
авылында яңа тəртипкə корылган кызлар мəктəбе ачып җибəрə, аны 
заманының иң алдынгы мəктəплəре рəтенə күтəрүгə ирешə. Килəчəктə ул 
Яубаш авылында мөгаллимəлəр əзерлəү өчен ике еллык кызлар мəктəбе 
ачу, мəктəпнең уку программасына география, табигать, тарих кебек 
дөньяви фəннəрне кертү турында хыяллана (Гайнуллин 1988: 42). 

Гомумəн алганда, ХХ гасыр башында татар хатын-кыз мəгарифе 
үсешендəге иң зур үзенчəлеклəрнең берсе булып аның авыл шартларында 
үсеш алуы тора. Авыл мəктəплəре арасында татар дөньясында зур шөһрəт 
казанган уку йортлары барлыкка килə. Дөньяви фəннəрне, рус телен 
укытуга, чигү-тегү эшлəренə зур əһəмият бирелгəн «Буби» кызлар 
мəдрəсəсе шундыйларның берсе булган. Аның даны еракларга таралган. 
Хəтта Мəскəү, Себер кебек ерак җирлəрдəн кыз балалар Бубига килеп 
укырга тырышканнар. 1903 елда Мəскəү сəүдəгəре Хаҗи Дунаевның кызы 
Хəдичə1, Мəскəүдə «кызларга махсус тəртипле бер ысул җəдидə мəктəбе 
түгел, мəктəп исемен алырлык бер ысул кадим мəктəбе дə булмау» 
сəбəпле, Мəскəүдəн шактый гына ерак булган, «дахили Русия мөсел-
маннары арасында тəртипле вə низамлы уку-укытуы илə таныла башлаган, 
тəртипле Буби мəдрəсəсенə» укырга килə (Дунаева 1916). Шəһəр һəм авыл 
мəктəплəрендə укытучы татар мөгаллимəлəре, сəлəтлерəк кыз балаларны 
аерым хəзерлəп, мөгаллимə булыр өчен Буби мəдрəсəсенə җибəрə торган 
булганнар. Чистай, Кəрəкəшледə укыткан Фатыйма-Фəридə Нəүрузованың 
укучылары белем алуларын Буби мəктəбендə дəвам иткəннəр.  

Бубида белем алган мөгаллимəлəр үзлəре дə төрле төбəклəрдə мəк-
тəплəр ачып, кыз балаларга белем һəм тəрбия биргəннəр. Алда искə 
алынган Х. Дунаева 1906 елда үз йортларында кыз балаларны укыта 
башлый. Бу вакытта Мəскəүдəге əлеге мəхəллəдə җəдит ысулы белəн 
укыта торган тəртипле ир балалар мəктəбе дə булмый əле (Мəскəүдə 
1906). Шул ук вакытта ХХ гасыр башында татарлар яшəгəн күп кенə 
авылларда шактый алга киткəн җəдиди мəктəплəр инде булган. Мəсəлəн, 
1908 елда Уфа өязенең Шəрип авылында махсус бина тəгаенлəнеп, кызлар 
өчен мəктəп ачыла. Авыл имамының җəмəгате Мəрьям ханым һəр көн 
иртəнге 8 дəн көндезге 2 гə кадəр кыз балаларга белем бирə. Уфадан Хəсəн 
Кəримов дəреслеклəр белəн тəэмин итə. Əйбəт кенə эшлəп киткəн мəктəп 
авыл халкы өчен күп шатлыклар китерсə дə, кайбер иске карашлы 
кешелəрнең коткысына бирелеп, ата-аналар арасында «балаларыбызны 

                                                           
1 «Вакыт» газетасының хəбəр итүенчə, 1906 елда Хəдичə Дунаева ахунд 

Агиев тарафыннан рөхсəт алып, үз йортларында кыз балаларны укыта башлый 
(Мəскəүдə 1906).  
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партага утыртып, кара тактага яздыртып укытмасыннар, безнең кызла-
рыбыз язу белеп писер булачак, вə хисап белеп конторщик булачак түгел, 
“Һəфтияк” иҗеге укылса, җитəр», диючелəр күренə (Уфа өязе 1908).  

Чынлап та, яңа төр мəктəплəргə һəм алардагы укыту тəртиплəренə 
генə түгел, яңа ысул белəн белем бирергə ашкынып йөргəн яшь 
мөгаллимəлəргə карата да халыкның мөнəсəбəте төрлечə була. Шəһəр 
халкы бу мəсьəлəгə күбесенчə уңай карашта булса, кайсыбер авылларда 
халык, күпчелек очракта, иске карашлы дин əһеллəренең фикерлəренə 
ияреп, каршы чыга. ХХ гасыр башы вакытлы матбугаты битлəрендə авыл 
халкының мулла-абыстай сүзлəрен өстен күрүлəрен ачык тасвирлаган, 
яшь мөгаллимəлəрнең аянычлы язмышларын сурəтлəгəн мəкалəлəр еш 
очрый. Мəсəлəн, Хəлимə исемле бер яшь мөгаллимəнең абыйсы, кызның 
үзенə язган хатларына нигезлəнеп, аның авылга эшкə килгəч күргəн хəл-
лəрен сурəтлəп «Сөембикə» журналына мəкалə җибəрə: «Килгəн көннəр 
яхшы үтте: авыл кызлары аны яраттылар, авыл хатыннары да аны 
үзлəренең гайбəтлəрен иренмичə тыңлавы өчен сөйделəр. Ул аларны ни 
эшлəргə белмичə тыңлады. Мəҗлеслəр күңелле үтте, мəктəпне ачу да 
матур булды. Икенче атнада аңа уңайсыз тормыш башланды. Карт остаз-
бикə иҗек урынына əллə нинди “арба-чаналар” укытуы өчен, аңар теге 
дөньяда җəһəннəмнең иң кызуында урын вəгъдə итте, шуны бөтен авылга 
таратты. Яшь бай2 хатыны, бай бер мəртəбə мəктəпкə кергəч тə Хəлимəгə 
көнлəде, əллə нинди карчыклар аша Хəлимəне куркыта башлады. Аңа 
каршы сугыш ачты. Авыл хатыннары бөти язып бирмəгəне өчен аны эт 
итеп сүгə башладылар» (Фəхри 1914: 9–11). Нəтиҗəдə яшь мөгаллимə 
үзенең яраткан шөгылен ташлап, бу авылдан китəргə мəҗбүр була.  

Шулай итеп, аеруча авыл шартларында, җəмгыять ике төркемгə 
бүленə. Бу бүленеш хатын-кыз мəгарифенə карата кешелек җəмгыятендə 
булган гомуми караш белəн тəңгəл килə. Берəүлəр: «Хатыннар бала 
тəрбиясе вə йорт карау өчен яратылганнар. Аларның яратылмышлары 
ошбуның өчен генə улдыгы җəһəтле, аларга гаилə мəгыйшəте вə бала 
тəрбиясе генə укытырга кирəк. Гали фəннəр илə башларын ватарга тиеш 
түгел, дисəлəр, бəгъзелəре исə фəннəр тəрбиясенə башка күзлектəн карап, 
аларны да ирлəр илə бер дəрəҗəдə укытуның ляземен сөйли иделəр» 
(Хатын-кыз 1908: 614). Кыз балаларга белем бирүгə каршы төшүчелəр, 
əлбəттə, җəмгыятьтəге бу «шайтан укытуының» (Ибраһимов 1908), 
мəһшəрнең төп «сəбəпчесе» итеп мөгаллимəне күрəлəр һəм аңа һəртөрле 
каршылыклар тудыралар. Бу каршылык мөгаллимəлəрне кабул итмəү, 
куып җибəрүдə генə түгел, эшкə керешкəннəренə ярдəм итмəүдə дə ачык 
чагылыш таба. Яшь, əле тормышта булмаган, ялгыз мөгаллимəлəргə 
аеруча матди якны, тормыш-көнкүреш шартларын җайлау авыр була. 
Берəүлəр булган шартларга риза булып, ачлы-туклы яшəргə тырышкан, 
икенче берəүлəре, авырлыкларга түзə алмый, авылны калдырып китəргə 
                                                           

2 Əлеге мəктəпне ачкан бай турында сүз бара.  
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мəҗбүр булган. Бөгелмə өязендəге бер авылга зур мəшəкатьлəр белəн 
барып урнашкан мөгаллимə Зəкия туташ Шакирия 10 сум акча түлəп 
фатир алуы, аны җылыту, яктырту мəсьəлəсен хəл итүнең үзенə калуы, 25 
кыз баланы туплап укыта башлавы, һəрберсеннəн берəр сүм күлəмендə 
уку хакын билгелəсə дə, ел дəвамында бу акчаның яртысы да җыелма-
выннан зарланып, «Тормыш» газетасына язмасын юллый. «Хəзер ниш-
лəргə инде? Чигеш, бəйлəү эшен белсəм дə, матдəсен алырга акчам юк», – 
дип яза ул, гаҗизлектəн нишлəргə белмичə (Аянычлы 1915). Моннан тыш, 
мөгаллимəлəргə эшкə урнашу да бик үк җайлы булмаган. Алда искə 
алынган Зəкия туташ, курсларда укып, шəһадəтнамə алса да, берничə 
җиргə мөрəҗəгать итеп тə, тиз генə эш урыны таба алмый (Аянычлы 
1915). Шул ук вакытта татар газеталарында теге яки бу авылга мөгаллимə 
чакырып, аңа карата куелган талəплəрне билгелəп (шəһадəтнамə булуы, 
белем дəрəҗəсе югары булу, күркəм холкы һ.б.) басылган игъланнар да еш 
очрый. Димəк, карашларның төрлелегенə карамастан, ХХ гасыр башында 
җəмгыятьтə кыз балалар мəктəплəренə һəм мөгаллимəлəргə булган 
ихтыяҗ зур була.  

Авыл мəктəплəрендə, шəһəрлəрдəге кебек үк, иң зур игътибар 
кызларны кул эшлəренə өйрəтүгə бирелгəн. Чөнки көндəлек тормышта 
кирəкле күнекмəлəрне, бигрəк тə кул һөнəрлəрен белү хатын-кызның 
гаилəдəге хəлен җиңелəйткəн, матди яктан да файдалы булган. Бөре өязе 
Борай авылындагы кызлар мəктəбендə, мəсəлəн, 1913 елда барлыгы 23 
төрдəге кул эшлəренə өйрəткəннəр (Бөре өязе 1913). Бəдриҗамал 
Акчуринаның кызлар мəктəбендə моның өчен хəтта махсус зал да ясалган 
була (ХХ гасыр башы 2020: 129). Богырыслан өязе Иске Колумбəт 
авылындагы башлангыч мəктəптə оек, ашъяулык, эскəтер, челтəр 
бəйлəргə, кисү, машина белəн тегү кебек эшлəргə өйрəткəннəр. Мəктəпнең 
назыйре мулла Ибраһимов кызларның кул эшлəренə өйрəнүлəренə аерым 
əһəмият биргəн (Кызларга 1912). Татар җəмгыяте кыз балаларга һөнəр 
өйрəтүгə уңай караган, чөнки заманча талəплəргə туры китереп, «Яурупа 
модасы илə күлмəк тегə» (Фатыйма-Фəридə 1912) алырлык осталарны 
тəрбиялəү миллəт мəнфəгатьлəрен кайгыртуның бер юлы булып саналган, 
капиталны башка миллəт кулына җибəрүдəн саклаган.  

Һөнəргə өйрəтү бер үк вакытта кыз балаларны мəктəплəргə тартуның 
бик уңышлы формасы да булган. Күпчелек ата-аналар, кызларын 
мəктəплəргə биргəндə, иң беренче чиратта аларның кул һөнəрлəренə 
өйрəнүлəренə басым ясаганнар. Алар кызлар мəктəплəрендə өйрəтелə 
торган челтəр бəйлəү, сөлге башларын чигү белəн мавыкмаска («фəкыйрь 
ата кесəсенə сизелерлек кыйбат төшə», «бөтен гаилə өчен матди файда-
лары юктыр»), ə көн дə кирəк булган оек бəйлəү, тегү кебек һөнəрлəргə 
өйрəтергə киңəш итəлəр (Кызлар өчен 1911). «Вакыт» газетасы хəбəр 
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итүенчə, Əстерхан вилаяте Новая Казанка авылында3 1911 елда бертуган 
Сəгыйдевлəр тарафыннан нигез салынган кызлар мəктəбенең «төп 
максаты да кызларымызны кул эшлəре белəн таныштырып, идарəи бəйтия 
[хуҗалык эшлəре], тəрбияи əүляд [балалар тəрбиялəү] кеби кирəкле 
мəгълүматлар илə белештерү» була (Латыйф 1915).  

Авыл балаларына, кызларга тормышта кирəк булган һөнəрлəрне 
өйрəтү мəҗбүрилегенə мəктəпне оештыручылар үзлəре дə игътибар 
иткəннəр. Бу уңайдан мөфти Сəлимгəрəй Тəфкилевның агасы Сəетгəрəй 
Тəфкилев кызы, танылган сəясəтче һəм эре алпавыт Сəлимгəрəй Җан-
туринның тормыш иптəше Суфия Җантурина шəхесенə һəм аның 
эшчəнлегенə аерым тукталып китү дөрес булыр.  

Суфия ханымга Килем авылында (хəзерге Башкортстанның Бүздəк 
районындагы татар авылы) зур гына бер утар мирас булып калган. Əлеге 
авылда Суфия ханым авыл балаларына тормыш итəргə яраклы һөнəр 
өйрəтү максаты белəн тукуханə ачып җибəрергə ниятли. Башта үзе, 
Петербургка барып, туку һөнəрен үзлəштерə, соңыннан остаханəне 
кирəкле барлык җиһазлар белəн тəэмин итеп, балаларны да өйрəтə башлый 
(Ш.Ə. 1916: 377–381). Остаханə булдырганчы, Суфия ханым авылда эшлəп 
килгəн иске ысуллы мəдрəсəгə дə үзгəрешлəр кертə, кыз балалар өчен 
мəктəп ачып җибəрə. Ир һəм кыз балалар мəктəплəре өчен аерым биналар 
салып, укымышлы мөгаллимнəр китертə. 1915 елда инде Килем авылы 
мəктəплəрендə барлыгы 282 бала белем алган дигəн мəгълүмат бар 
(Мөхəммəтфазыл 1915). 

Уку-укыту эшенең оештырылышы ягыннан караганда, күп кенə авыл 
мəктəплəре шəһəр мəктəплəреннəн калышмаганнар. Курса авылындагы 
аерым программа нигезендə эшлəгəн 8 еллык кызлар мəктəбендə, мəсəлəн, 
тарих, хисап, география, татар, гарəп теллəре бик яхшы дəрəҗəдə 
укытылган, моннан тыш, кыз балаларны көндəлек тормыштагы хуҗалык 
хезмəтенə, кул эшлəренə өйрəтүгə зур əһəмият бирелгəн. Биредə чит 
авыллардан килеп укучылар өчен пансион да булган хəтта. Мəктəптə, 
заманча белем һəм тəрбия бирүдəн тыш, укучыларның сөйлəм телен, 
фикерлəү сəлəтлəрен үстерүгə басым ясалган. Һəр җомга көнендə укучы 
кызлар һəрберсе аерым бер тема алып, шул тема буенча иптəшлəре 
алдында чыгыш ясаган. Мəктəпне тəмамлаучылар тирə-юнь авылларда 
мөгаллимəлек эшен дəвам иткəннəр. Курса мəктəбе заманының алдынгы 
уку йортлары арасында саналган, аның тəҗрибəсен татар мəктəплəрендə 
генə түгел, хəтта башка мөселман, əйтик, Кавказ, Төркестан халыклары 
өчен дə үрнəк итеп алу мөмкинлеге каралган (Аягузи 1916: 51–56). 

                                                           
3 Җаңаказан авылы бүгенге көндə Казахстанның көнбатыш өлкəсендə 

урнашкан. 
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Курсадан ерак булмаган Субаш-Аты авылының кызлар мəктəбендə дə 
укучыларның фикерлəү сəлəтлəрен үстерүгə зур игътибар бирелгəн. 
Казанда Ф. Аитова мəктəбендə белем алган мөгаллимə Марзия туташ 
дəрестəн тыш вакытта кызларны əдəби китаплар укуга тарта, фикерлəрен 
сорый, аларны əдиплəрнең тəрҗемəи хəллəре белəн таныштыра, моңа 
кадəр күзəтелмəгəн, гадəти саналмаган музыка, җыр дəреслəрен укыта 
(Аягузи 1917: 78). 

Бу чорда хатын-кыз мəктəплəре өчен махсус язылган дəреслеклəр, уку 
китаплары барлыкка килə. Мəгърифəтче ханымнар үзлəренең кыз балаларга 
белем һəм тəрбия бирүдəге тəҗрибəлəренə таянып, аларга нинди рухтагы 
китаплар, ə мөгаллимəлəргə нинди методик ярдəм кирəклеген күзаллап, 
əсбаплар төзеп бастыралар. Бу авторлар арасында шəһəр мəктəплəре 
педагоглары белəн беррəттəн, авыллардагы кызлар мəктəплəрендə эшлəгəн 
мөгаллимəлəр дə була. Г. Биктимерия, мəсəлəн, Яубаш авылында укыткан 
дəверендə берничə шундый китап əзерлəп бастыра. Димəк, мəгариф өчен 
бик əһəмиятле булган дəреслеклəр проблемасын хəл итүдə авыл мөгал-
лимəлəре дə катнашкан. Бу исə аларның методик яктан əзерлеклəре, иҗади 
тəҗрибəлəре бай булу турында сөйли4.  

Шулай итеп, ХХ гасыр башында татар авылларында хатын-кыз 
мəгарифе үсеш дəрəҗəсе буенча шəһəрлəрдəн сизелерлек дəрəҗəдə 
аерылмаган. Əлбəттə шəһəр шартларында уку-укыту əсбаплары, укытучы 
кадрлар белəн тəэмин ителеш мəсьəлəлəрен хəл итү беркадəр җиңелрəк 
булган. Шəһəрдə башлангыч алган хатын-кыз мəгарифе авылларга да тиз 
арада үтеп керə, зур тизлек белəн үсеп китə, һəм хəтта кайбер аерым 
мəктəплəр тирə-юньдə генə түгел, Россиянең татар-мөселман халкы 
арасында да шактый киң билгеле булып, зур абруйга ирешə. Бу уңышның 
нигезендə иң беренче чиратта əлеге мəктəплəрне оештыручыларның, аны 
матди яктан тəэмин итүчелəрнең һəм, əлбəттə, педагогларның роле зур була. 
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Статья посвящена анализу некоторых проблем и особенностей развития 

женского образования среди татар вне города. Женские школы, впервые появив-
шиеся в городах, начали открываться и в татарских деревнях. На развитии и ста-
новлении этих школ негативно отразились противоречия между сторонниками 
старометодного и новометодного обучения. Очень часто народ оказывался на 
стороне первых, в результате чего женские школы вынуждены были закрываться, 
а преподавательницы отстранялись от своих обязанностей. В тех деревнях, где 
преобладало новое мышление, благодаря деятельности прогрессивных просвети-
телей школы развивались и становились известными в общероссийском масшта-
бе. Авторы попытались на примере женских школ в деревнях Иж-Бобья, Кышлау, 
Курса, Субаш-Аты и др. определить приоритеты и особенности развития женско-
го образования в условиях деревни. В статье использованы публикации татарской 
периодической печати начала ХХ века. 
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This article is devoted to the analysis of some problems and features of the deve-

lopment of women’s education among the Tatars in the countryside. Women’s schools 
first appeared in cities. Then they began to open in the Tatar villages. The development 
of these schools was reflected in the contradictions between the supporters of the old-
method teaching and the Jadids. Very often the people were on the side of the former. 
As a result, women’s schools were forced to close and teachers lost their jobs. In some 
villages, thanks to the activities of progressive people, schools developed and became 
famous in Russia. The authors give examples of such schools and teachers. The work 
uses the publications of the Tatar periodical press of the early 20th century. 
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