
191

Татар педагогика  тарихында љй -
рђнелмђгђн исемнђр џђм хез-
мђтлђр шактый ђле. Шундый-

ларныћ берсе — мђктђпкђчђ педаго-
гика љлкђсендђ актив эшлђгђн Мђрьям 
Галиђскђр кызы Ялымова. Њзенећ књп 
гомерен тђрбиягђ џђм белем бирњгђ 
багышлаган бу фидакарь зат турын-
да бњгенге кљнгђ кадђр бер мђгълњмат 
та басылып чыкмаган. Укучылар игъ-
тибарына М. Ялымованыћ педагогик 
эшчђнлегенђ багышланган, архив ма-
териаллары нигезендђ язылган мђкалђ 
тђкъдим итђбез.

Мђгълњм булганча, мђктђпкђчђ 
тђрбия йортлары Россиядђ ХIХ 
гасырныћ икенче яртысы — ХХ га-
сыр башында барлыкка килђ. Казан-
да беренче балалар бакчасы 1907 елда 
А. А. Самойлова тарафыннан оешты-
рыла. Тђњге ясле џђм балалар бакчала-
ры беренче чиратта социаль максатлар-
ны књз алдында тотып, ягъни эшлђњче 
хатын-кызларга вакытлыча балаларын 
калдырып тору љчен тљзелђлђр. Бљек 
Октябрь революциясеннђн соћ, хатын-
кызлар џђм ир-атлар арасында тигез 
хокуклылык мђсьђлђлђре књтђрелгђч 
џђм гаилђ беркадђр њзенећ традици-
он статусын югалту алдында торган 
бер вакытта хљкњмђт балалар бакчала-
ры челтђрен њстерњ турында кайгыр-
та башлый. Мђктђпкђчђ яшьтђге бала-
ларны тђрбиялђњ йортлары тиз арада 
књплђп ачыла башлый. Беренче татар 

балалар бакчалары да шушы елларда 
барлыкка килђ. Мисал љчен, 1919 елда 
Казан шђџђрендђ ачылган 40 бакчаныћ 
ќидесе татар балалар бакчасы була 
(Иске Татар, Яћа Татар, Пороховой 
бистђлђрендђ)1.

Ул елларда балалар бакчала-
ры љчен педагогик кадрлар ђзерлђњ 
мђсьђлђсенђ зур игътибар бирелђ. Та-
тар педагогия техникумында* махсус 
белемле тђрбиячелђр хђзерлђнђ. Та-
тар укытучыларныћ белемен књтђрњ 
институтында** бакча мљдирлђре 
џђм тђрбиячелђрнећ белемен камил-
лђштерњ буенча књп эш башкарыла, 
педагогика џђм психология кабинеты 
хезмђткђрлђре мђктђпкђчђ яшьтђге ба-

* Хђзер Казан педагогия кљллияте.
** Хђзер Татарстан Республикасы Мђгарифне њстерњ 
институты.

Мђрьям 
Ялымованыћ 
педагогик 
эшчђнлеге
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лалар йортларын булдыру, аларны ме-
тодик яктан тђэмин итњ мђсьђлђсен хђл 
итњгђ зур љлеш кертђлђр. Яћа шарт-
ларны исђпкђ алып, педагогиканы 
џђм кече яшьтђге балалар психологи-
ясен яхшы белгђн белгечлђр ђзерлђњ 
педагогик уку йортларыныћ ић тљп 
бурычларыныћ берсенђ ђверелђ.

Татар балалар бакчаларын ачу, 
тулы кљченђ эшлђтеп ќибђрњ љчен 
аларда оештыру эшлђрен алып бару, 
эшне планлаштыру, методик яктан 
тђэмин итњ кирђк була. Чљнки, яћа эш 
булу сђбђпле, бу љлкђдђ, гђрчђ тђрбия 
буенча теоретик мђгълњматлар шактый 
булса да*, практик тђќрибђ ќитмђгђн. 
Шућа књрђ татар балалар бакчаларын-
да эшне оештыру џђм планлашты-
ру, балаларга дљрес тђрбия џђм тљрле 
књнекмђлђр, белем нигезлђрен бирњ 
буенча методик кулланмалар булдыру 
љстендђ актив эш алып барыла. М. Ялы-
мова нђкъ менђ шул љлкђне њстерњдђ 
њзеннђн зур љлеш керткђн педагог.

Мђрьям Галиђскђр кызы Ялымова 
1904 елда Акмулла губернасы (хђзерге 
Казакъстан Республикасы) Петропав-
ловск шђџђрендђ туа. 14 яшьлек вакы-
тында гимназиягђ укырга керђ2. Мђскђњ 
њзђк мђктђпкђчђ тђрбия курсларында 
(1920) белем алганнан соћ3, барлык го-
мерен халык мђгарифенђ багышлый. 
Ђмма педагогик эшчђнлегендђге ић 
тљп юнђлеш мђктђпкђчђ яшьтђге бала-
ларны тђрбиялђњ, тљгђлрђк ђйтсђк, ба-
лалар бакчалары оештыру џђм аларда 
белем џђм тђрбия бирњ белђн бђйле. 

М. Ялымова башта туган шђџђрендђ, 
1922 елдан Казанныћ 10 нчы, 26 нчы 
балалар бакчаларында мљдир вазыйфа-
сын башкара. 1926 елда аны Татар пе-
дагогия техникумына педагогика укы-
тучысы итеп књчерђлђр. Књп тђ њтми, 
њзен мљгаллим, бигрђк тђ яхшы оеш-
тыручы итеп таныткан педагогны Та-
тарстан мђгариф комиссариатыныћ 
мђктђпкђчђ тђрбия эшлђре бњлеге ин-
спекторы итеп билгелилђр. Ул биредђ 
1932 елга кадђр эшлђгђннђн соћ, Казан 
* Татар педагогларыныћ революциягђ кадђр дљнья 
књргђн хезмђтлђре, шул исђптђн Ф. Сљлђйманиянећ 
«Гаилђ дђреслђре» (1910), «Кызлар тђрбиясе» 
(1906), «Балалар тђрбиясе» (Сљембикђ. – 1914. – 
№ 7, 9), Х.Сљнгатьзадђнећ «Ата-ана, мљгаллимнђр» 
(Сљембикђ. – 1915. – № 7), Р. Фђхретдиновныћ 
књпсанлы хезмђтлђре џ. б.

дђњлђт педагогия институтында** пси-
хология белгечлеге буенча аспиран-
турада белем ала, 1934-1940 елларда 
шунда ук ассистент џђм љлкђн укыту-
чы булып эшли.

Педагогика, психология кебек 
фђннђрне гыйльми яктан љйрђнњ џђм 
нђтиќђлђр ясау љчен практика белђн 
бђйлђнешнећ мљџимлеге џђркемгђ бил-
геле. М. Ялымова да, балаларга якын-
рак булу, аларны яхшырак љйрђнњ љчен 
педагогик эшчђнлеген мђктђп белђн 
бђйлђргђ тели Шул максатны тор-
мышка ашыру љчен 1937 елда Казан 
шђџђрендђге 51 нче мђктђпкђ укытыр-
га бара.

1940 елда М. Ялымованы Казан 
дђњлђт университетыныћ психология 
кафедрасына љлкђн укытучы итеп ча-
кыралар. Ул бик телђп риза була. Ђмма 
бер њк вакытта Татар укытучылар беле-
мен књтђрњ институтында да эшли баш-
лый. Бу турыда ул њзе болай дип яза: 
«Университетта психология буенча 
сђгатьлђр саны аз, икенче яктан кара-
ганда, мђктђп эшенђ якынрак буласым, 
фђнни-эзлђнњ эшен ќанлы педагогик 
эшчђнлек белђн бђйлђп алып барасым 
килђ»4. Ђ 1944 елдан М. Ялымованы 
Татар укытучылар белемен књтђрњ ин-
ститутында да љлкђн фђнни хезмђткђр, 
педагогика џђм психология кабинеты 
мљдире итеп билгелилђр. 1948 елныћ 9 
сентябрендђ университеттан китђ, Ка-
зан дђњлђт педагогия институтыныћ 
педагогия џђм психология кафедрасын-
да эшен дђвам итђ.

Педагоглык эшчђнлегенећ беренче 
чорында галимђ, нигездђ, мђктђпкђчђ 
тђрбия йортларында эшне оештыру, 
планга салу кебек мђсьђлђлђр буенча 
эшли. 1920-1930 елларда бу темаларга 
багышланган китаплары5, «Мђгариф» 
журналында махсус мђкалђлђре ба-
сылып килђ6. М. Ялымованы ђлеге 
љлкђдђ ић књп џђм нђтиќђле эшлђгђн 
кешелђрнећ берсе дисђк тђ (алар ара-
сында шулай ук К. Вђлитова, Г. Ай-
даров та бар), ялгыш булмас. Чљнки 
бу чорда татар балалар бакчалары бу-
енча эшлђњчелђрнећ књпчелеге укыту-
тђрбия эшлђренећ эчтђлеге, бигрђк тђ 

** Хђзер Татар дђњлђт гуманитар-педагогика универси-
теты.
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уен, ќырлы уеннар џђм шигырьлђр, 
сљйлђмне њстерњ мђсьђлђлђренђ игъ-
тибар иткђннђр (Х. Зђйни, З. Са-
лихова, С. Мићлекђй). М. Ялымо-
ва исђ проблеманыћ тышкы яклары-
на ђџђмият биргђн, ягъни бакчаларныћ 
эшчђнлеген дљрес оештыру љлкђсендђ 
эшлђгђн. Шул ук вакытта тђрбия, 
балаларныћ ата-аналары белђн эшлђњ 
юллары џђм алымнары, аларны пе-
дагогик књзлектђн чыгып љйрђнњ 
мђсьђлђлђрен дђ читтђ калдырмаган. 
Аныћ карашы буенча, балалар бакчала-
рында эшне аћлы џђм планлы оештыр-
ган очракта гына кечкенђлђрнећ дљрес 
тђрбия алуларына, физик џђм рухи як-
тан сђламђт булып њсњлђренђ ирешергђ 
мљмкин. Галимђ њзенећ хезмђтлђрендђ 
кљндђлек џђм туклану режимнарыныћ, 
шулай ук тирђ-як мохит, гаилђдђге 
вђзгыятьнећ бала њсешенђ, аныћ 
ќђмгыять љчен кирђкле, чын кеше бу-
лып формалашуына тђэсире зур бу-
луын ассызыклый.

Педагогия институтында џђм 
университетта эшлђгђн елларында 
М. Ялымова психология, педагоги-
ка тарихы мђсьђлђлђрен љйрђнђ. Ка-
зан (Идел буе) федераль университе-
ты архивында аныћ 1942 елда «Бљек 
Ватан сугышы вакытында Татарстан 
мђктђплђре» дигђн китап язуы турын-
дагы мђгълњмат бар7, ђмма ул басы-
лып чыкмаган ахрысы. Чљнки баш-
ка чыганак ларда бу китап искђ алын-
мый. Шулай ук Казан, Мђскђњ 
китапханђлђрендђ дђ ђлеге китапны 
эзлђсђк тђ, табылмады.

М. Ялымованыћ сугыш чорын-
дагы эшчђнлеге, књп кенђ башка 
шђхеслђрнеке кебек њк, авыр да, ая-
нычлы да була. Вакытында аспиранту-
ра тђмамласа да, аћа диссертация яклау 
насыйп булмый, гаять кићкырлы џђм 
ныклы белеменђ карамастан, гыйль-
ми дђрђќђгђ дђ ирешђ алмый. Шул 
сђбђпле ул, университетта укыткан 
башка галимнђрдђн аермалы буларак, 
књп кенђ љстенлеклђрдђн файдалана 
алмый кала. Казан (Идел буе) федераль 
университеты архивында аныћ 1943 
елныћ 1 февралендђ ќитђкчелеккђ 
язып биргђн гаризасы сакланган. 
Анда ул университетныћ гыйльми 

дђрђќђсе булмаган укытучыларга ка-
рата мљнђсђбђте начар булуы турын-
да яза. Њзенећ дђ шул категориягђ 
керње сђбђпле ярдђм сорап мљрђќђгать 
итђргђ мораль џђм юридик хокукы бул-
мавын, башка юлларны эзлђргђ мђќбњр 
булуын ђйтђ. М. Ялымова гаилђсенећ 
ач булуы, љен ќылыту љчен утын сатып 
алырлык мљмкинлеге юклыгы турында 
ачынып яза. Гаилђсен исђн-имин сак-
лап калу љчен ќан-фђрман тырышкан 
галимђ (аныћ карамагында бу вакыт-
та олы яшьтђге ђнисе џђм кызы була) 
тамак хакына хђтта ашханђгђ эшкђ 
књчђргђ дђ карар кыла8. Шулар љстенђ 
љлкђн укытучы итеп эшкђ чакырылган 
галимђгђ озак вакыт лаборант булып 
та эшлђргђ туры килђ. Штатлар кыс-
кару сђбђпле 1942 елныћ ноябрендђ 
М.Ялымова эштђн азат ителђ (бу ва-
кытта ул педагогика кафедрасында 
эшлђгђн була), соћрак сђгатьлђп укы-
та башлый. Књпмедер вакыттан соћ 
аћа кабат љлкђн укытучы вазыйфасын 
тђкъдим итђлђр. Сугыштан соћгы чор-
да, Казан дђњлђт педагогия институ-
тында урын булмау сђбђпле, ул бер ара 
сђгатьлђп кенђ эшли.

М. Ялымованыћ 1948 елдан соћгы 
тормышы џђм эшчђнлеге бњгенге 
кљнгђ билгесез булып кала. Татарстан 
Республикасыныћ Милли архивы, шу-
лай ук Казан (Идел буе) федераль уни-
верситеты, Казан дђњлђт гуманитар-
педагогика университеты архивларын-
да галимђ турында бу чорга бђйле ма-
териаллар сакланмаган, џђрхђлдђ безгђ 
ул документларны табу ђлегђ насыйп 
булмады.

Авторныћ Татарстан Республика-
сыныћ Милли китапханђсе, Казан 
(Идел буе) федераль университетыныћ 
Н. И. Лобачевский исемендђге фђнни 
китапханђсе фондларындагы китапла-
ры џђм «Мђгариф» журналында ба-
сылган мђкалђлђре хаклы рђвештђ та-
тар педагогик фикере њсешендђ бер 
сђхифђ булып тора. М. Ялымованыћ 
мђктђпкђчђ яшьтђге балаларны 
тђрбиялђњ буенча туплаган педаго-
гик тђќрибђсе бњген дђ актуаль џђм 
ул галимнђр тарафыннан ќентеклђп 
љйрђнњне кљтђ.
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М. Ялымованыћ «Мђктђпкђчђ тђрбия йортларында эшне планга салу» 
мђкалђсеннђн љзек

[...] Эш планлы рђвештђ тљзелгђндђ генђ яхшы нђтиќђлђр књреп, балаларны тђн ягын-
нан да, џђм рухани яктан да дљрес тђрбиялђргђ мљмкин булачак.

План тљзњче хђзерге тђрбия телђклђре, аныћ тоткан юллары, бу яшьтђге балаларныћ 
тђн тљзелешлђре, акыл њсешлђре, бу яшьтђге балаларга бирелње тиешле џђм яраклы булган 
материаллар белђн бик яхшы таныш булырга тиеш. Хђзерге педагогия баланыћ њсешенђ, 
алга китњенђ тирђ-яктагы мохит бик зур тђэсир итњен књрсђтђ џђм тђќрибђ дђ бу карашны 
дљресли. Шуныћ љчен тђрбияче булган кеше балалар тђрбиясен алып барганда аларныћ 
корган мохитлары белђн нык таныш булырга тиеш. Бу, бердђн, тђрбиячегђ балаларныћ 
тормышларын тљзергђ ярдђм итсђ, икенчедђн, мохиттђ балалар тормышына зарарлы бул-
ган књренешлђрне йомшартып, файдалы якларын балалар тормышына кертергђ ярдђм 
итђ. Тирђ-як мохитне књзђтђ џђм тикшерђ белгђн тђрбияче генђ дљрес план сыза ала.

Балалар, гомумђн, ике фактор тђэсире астында њсђлђр: берсе — баланыћ тђн тљзелеше, 
биология ягыннан њсњ, икенчесе — тирђ-як мохитнећ тђэсире. Ђгђр дђ мљрђббия* бу ике 
факторныћ џђркайсына кирђкле дђрђќђдђ бђя бирђ алмаса, берђр факторны югарырак 
куйса, баланыћ тђрбиясендђ шул юлдан алып китеп, аныћ њсешенђ зур кимчелек китерње 
мљмкин. Мђсђлђн, тђрбияче баланыћ тђн тђрбиясен артык югары куеп, тирђ-як мохиткђ 
якынлаштыруны рухани тђрбиясе љчен кирђкле рђвештђ бакча эчендђге мохитне тљзњне 
кирђксез тапса, бала тђн ягыннан таза, сђламђт, ђмма тирђ-як мохиттђн ерак џђм тормыш-
ка яраксыз булып њсђчђк. Шулай ук моныћ киресенчђ булуы да мљмкин. 

Балалар белђн алып барылган эшнећ нђтиќђсе яхшы булсын љчен тђрбияче план 
тљзелгђн чакта тњбђндђге моментларны искђ алырга тиеш:

1) бирелђ торган материалларны балалар ни дђрђќђдђ аћлый алалар, аныћ белђн кы-
зыксыналармы;

2) тирђ-як, мохитнећ балалар тђрбиясеннђн џђм балалар йортыннан кљткђн максат-
лары; 

3) тирђ-як мохит кљткђн максатларны џђм балаларга бирелергђ билгелђнгђн матери-
алларны — эшлђрне њтђњ љчен бакча эчендђге мљмкинлек; 

4) бирелђ торган яћа нђрсђлђр, књнекмђлђр џђм материалларныћ бер-берсенђ 
бђйлђнње; 

5) билгеле бер вакытка кадђр балаларны кызыксындырып, аларныћ тормышларын 
оештыра алырлык берђр момент сайлау; 

6) џђр бирелђ торган нђрсђлђрнећ ысулын тикшерњ.
Менђ шул књрсђтелгђн моментларны књздђ тотып тђрбияче бакчаныћ эш планын тљзи 

башлый џђм беренче нђњбђттђ шул районда булган тљп производство (эшлђп чыгарыш) 
белђн таныша. Бу танышу районныћ башка яклары белђн танышуга ярдђм иткђн. 

Тђрбияче бакча тирђсендђ нинди фабрика, завод, мастерской, совет хуќалыгы (сов-
хоз) барлыгын џђм районда торучы халыкныћ нинди кђсеп я эш белђн кљн књрњлђрен тик-
шереп, књбрђк балаларныћ ата-аналары эшлђгђн урынга ђџђмият бирђ џђм шул хезмђт 
урынын нык тикшерђ.

Хезмђт урынында эшлђњчелђрнећ хезмђт шартлары мђдђни, икътисади яктан ни 

* Мљрђббия — тђрбияче хатын-кыз (кереш мђкалђ авторы аћлатмасы).
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дђрђќђдђ торулары белђн таныша. Бу хезмђт урынында нык тикшереп, њзенећ педаго-
гия эшендђ аннан файдалану мљмкин булачакмы, юкмы, булса нинди эшлђрдђ файдалану 
мљмкин булачак, шуларны билгели.

Хезмђт урыны белђн танышканнан соћ районда булган сђяси, иќтимагый аћ-белем та-
рата торган џђм башка оешмалар белђн таныша. Мљмкин кадђр бу оешмаларда балаларныћ 
ата-аналары катнашуы ни дђрђќђдђ булуын тикшерђ; бу тикшерњ тђрбияченећ ата-аналар 
арасында џђм тљрле оешмалар белђн нинди иќтимагый эш алып баруын билгели.

Тђрбия йортыныћ ђйлђнђ-мохите белђн гомуми рђвештђ танышканнан соћ, мохитнећ 
кайсыбер яклары белђн якынрак танышырга кирђк була. Беренче мђртђбђ мљрђббия 
балаларныћ гаилђ тормышлары белђн таныша. Моныћ љчен џђр баланыћ йортына ба-
рып гаилђнећ тормыш тљзелешенећ мђдђни торышын, балага карашы, гаилђнећ балага 
иќтимагый, икътисади яктан тђэсире, кыскача ђйткђндђ, баланыћ гаилђ эчендђге тормы-
шы нинди юллар белђн тљзелгђн џђм бала гаилђдђ нинди шартлар астында яши, шулар-
ны ныклап тикшерђ. План кору вакытына бљтен балаларныћ гаилђ тормышларын књзђтеп 
бетерњ мљмкин булмаса, балаларны тормыш шартларына карап, берничђ тљркемгђ 
бњлђргђ џђм џђр тљркемнђн берничђ гаилђне тикшереп гомуми караш чыгарырга мљмкин 
(мђсђлђн, эшчелђр, вак џљнђрчелђр, хезмђткђрлђр џђм башка кешелђрнећ балалары йљри 
икђн, бљтен бакча балаларын шул кадђр тљркемгђ бњлеп тикшерергђ кирђк була).

Тирђ-юньдђге табигать баланыћ њсњенђ, алга китњенђ зур тђэсир итђ. Шућа књрђ 
тђрбияче табигатьне дђ тикшереп, аныћ кайсы яклары тђрбиядђ яраклы, кайсы яклары 
яраксыз икђнен алдан билгелђп куярга тиеш.

Мохитне тикшергђн вакытта аныћ тышкы тљзелешен тикшерњ белђн генђ 
канђгатьлђнмђскђ, бђлки аныћ тђрбия эшенђ яхшы џђм начар тђэсир итђ торган якла-
рын књрсђтеп анализ ясарга кирђк. Мохит тђрбия йортыннан нђрсђ кљтђ, бу телђкне ни 
дђрђќђдђ њтђњ мљмкин булуын мљрђббия тирђ-як мохитне тикшергђннђн соћ билге-
ли. Мђсђлђн, ата-аналарныћ хезмђт тљрен тикшерњ мондагы эшчелђрнећ мђдђни яктан 
тњбђн торуларын књрсђтсђ, гаилђ тормышларын тикшерњ аларныћ торган урыннары на-
чар, гаилђдђ балалар књп, џђммђсе дђ тђрбия йортларына урнашмаган, чисталык ягын-
нан гаилђ ифрат дђрђќђдђ тњбђн булуын, балалар кљчлђре ќитмђслек эш алып баруын 
књрсђтер. Бу исђ тђрбия йортыныћ књп эшлђрен билгели: беренчедђн, ата-аналарныћ тор-
мышын яхшырту аларныћ арасында аћ-белем тарату, моныћ љчен тљрле оешмалар белђн 
бђйлђнњ кирђк булса, икенчедђн, балалар гаилђдђге тормышларын яхшырту, аларга чис-
талык књнекмђлђре љйрђтњ, љйлђрендђ кљчлђре ќитмђслек эшлђр бирдермђњ чараларын 
књрергђ мљмкин булачак. [...]

Балаларныћ гаилђ тормышларын књзђтњ — бу гаилђдђн чыккан балаларныћ нинди 
булуларын књрсђтђ. Шулай да балалар белђн педагогия эшен дљрес оештыру љчен алар 
белђн якынрак танышырга кирђк була. [...]
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