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Актаныш  районы “Байсар урта гомуми белем бирү мәктәбе” МББУ нең 

беренче квалификацион категорияле татар теле һәм әдәбияты укытучысы 

Әхтәмова Гөлнара Илгиз кызының авторлык программасына 
рецензия 

  
        Электив курс программасының темасы:  “Актаныш ягы әдәбиятчылары, 

язучылары”.  Өстәмә белем бирү буенча бу программа IX – XI сыйнфларда 17 

сәгатькә исәпләнгән бер уку елына  төзелгән. Программа аңлатма язуыннан, электив 

курсның эчтәлегеннән, укыту тематик планыннан, файдаланылган әдәбият 

исемлегеннән тора.  

Төбәктәге рухи мирсыбызны барлап, милли әдәбиятыбызның гүзәллеген, 

тарихыбызның бөеклеген, анда яшәп иҗат итүчеләр безнең горурлыгыбыз булуын 

күрсәтү. Туган телебез, халык иҗаты – искиткеч бай, матур, тирән аһәңле. Аның 

байлыгын, сәнгатьле сурәтләү чараларының үзенчәлеген, иҗатында жанрлар, 

темалар төрлелеген ачу, сөйләм телен үстерү һәм камилләштерүгә ярдәм итү, китап 

укуга тарту – бу курсның төп максаты. 

Курсның бурычлары күрсәтелгән. 
Куелган максат, бурычлары актуаль. 

Программаның структурасы тиешле таләпләргә җавап бирә. 

Укыту-тематик планда тема, дәресне үткәрү формасы, өстәмә эш төрләре 

күрсәтелгән. 

Теоретик  һәм практик эшләр укучыларда тирән белем һәм күнекмәләр 

булдырырга мөмкинлек бирә. 

Материалны бирүдә укытучы системалылыкка һәм эзлеклелеккә нигезләнгән. 

Теоретик һәм практик материал методик яктан дөрес сайланган. Программага 

кертелгән темалар белем биреп кенә калмый, мөстәкыйль эшчәнлек күнекмәләрен 

булдырырга һәм һәр баланың шәхси мөмкинлекләрен ачарга ярдәм итә. 
      Программада  укучыларның белем-күнекмәләрен тикшерү, белемнәрне 

бәяләү тәртибе бирелгән. Укучыларга үзләрен кызыксындырган өлкәдә 

эзләнү         эшләренә - гади язмадан башлап, фәнни-тикшеренү эшләренә кадәр 

өйрәнергә   мөмкинлек бирелә. Бу- программаның уңай ягы. 

Туган якның күренекле кешеләре турында белемнәр туплау өчен бу курсның 

әһәмияте зур булыр дип көтелә. 

 

 

 

 

Яр Чаллы социаль-педагогик технологияләр 

 һәм ресурслар институты өлкән укытучысы,  

филология фәннәре кандидаты                                  З.Ф. Сәләхетдинова 

 

 

 



Аңлатма язуы 
         

Электив курс программасы Актаныш районыннан чыккан әдәбиятчылар, язучылар һәм 

аларның иҗатларына гомуми күзәтү ясауны, кайбер язучыларның иҗатларын анализлап 

өйрәнүне, укучыларның әдәбияттан белемнәрен арттыруны, китап укуга этәргеч бирү, 

кызыксындыру уятуны күздә тотып төзелде.    

      Электив курсның актуальлеге:  

      Әдәбият дәресләре программасының әдәбият укыту бурычлары түбәндәгеләрдән  

гыйбәрәт:  

1. Укучының татар әдәби телен үзләштерүенә, текстны аңлап, сәнгатьле итеп, йөгерек 

укуына, дөрес яза белүенә, әдәби тел нормаларын саклап, төрле темаларга иркен сөйләшүенә 

ирешү.      

2. Балаларны гомумән татар әдәбияты, халык авыз иҗаты, татар халкының җыр-музыкасы, 

театры, сынлы сәнгате белән таныштыру, күренекле язучылар һәм аларның әсәрләрен 

үзләштерүләренә ирешү.  

3. Халык тарихын һәм мирасын өйрәнү аша яшүсмерләрдә  Ватанга, халыкка, туган телгә 

мәхәббәт, олыларга, кечеләргә һәм,  гомумән, кешегә ихтирам, мәрхәмәтлелек, 

шәфкатьлелек тәрбияләү, хезмәт һәм эстетик тәрбия бирү. 

Бу программа әдәбиятта балалар үзләштерергә тиешле бурычларга таянып, әдәби 

белемнәрен тирәнәйтү, үз төбәк язучыларының иҗатлары аша туган якка, аның табигатенә, 

кешеләренә карата мәхәббәт һәм горурлык хисләре тәрбияләү, әдәбиятының тарихы белән 

кызыксыну уяту, балаларда иҗади эзләнүләр булдыру, иҗади сәләтләрен үстерү, дәресләрдә 

үзләштергән теоретик белемнәрен тормышта куллана белергә өйрәтүне күздә тотып төзелде. 

Электив курсның максаты 

      Төбәктәге рухи мирсыбызны барлап, милли әдәбиятыбызның гүзәллеген, тарихыбызның 

бөеклеген, анда яшәп иҗат итүчеләр безнең горурлыгыбыз булуын күрсәтү. Туган телебез, 

халык иҗаты – искиткеч бай, матур, тирән аһәңле. Аның байлыгын, сәнгатьле сурәтләү 

чараларының үзенчәлеген, иҗатында жанрлар, темалар төрлелеген ачу, сөйләм телен үстерү 

һәм камилләштерүгә ярдәм итү, китап укуга тарту – бу курсның төп максаты. 

Программаның төп бурычлары: 
  1. Актаныш районы әдәбиятчылары, язучылар һәм аларның иҗатлары белән таныштыру.  

2. Укучылар үз шигырьләрен, үз сочинениеләрен теоретик белемнәргә таянып тикшерү 

юллары аша укучыларның иҗади сәләтләрен үстерү, дөньяны күзаллавын киңәйтү, якташ 

язучыларга карата горурлык хисе, милли рух тәрбияләү. 

3. Газета-журналлар, төрле китаплар кулланып, язучыларны, аларның иҗатларын барлау, 

материал туплау алымнары кулланып, эзләнергә, яңалыклар белергә өйрәтү, әсәрләрен укып 

әңгәмә үткәрү, бергәләп фикер алышу, үз фикереңне туплап әйтә белергә өйрәтү. 

4. Язучы һөнәре, китапка игътибарны арттыру, әдәбияттан белемнәрен тирәнәйтү, 

балаларның әдәбият белән кызыксынуын булдыру, аларны китапка якынайту юлларын эзләү. 

Укучыларның белем-күнекмәләрен тикшерү тәртибе: 

     Алган белешмәне истә калдырып сөйләү, тупланган материалларны кулланып реферат, 

сочинение язу, алган белемнәрне практикада куллана белеп әсәрләрне өлешчә яки 

тулысынча анализлый белү, кагыйдәләргә (әдәбият теориясенә) таянып үз иҗатын тудыру -  

сочинение, шигырь, хикәя,  әкиятләр язу. Материал туплау укучылар һәм укытучылар 

тарафыннан бергә башкарыла, иҗади эшләрдән, тупланган материалдан торган иҗади папка 

булдыру, стенд төзү.      

 

 

 



Белемнәрне бәяләү тәртибе: 

     Сөйләмдә сүзләрне дөрес әйтү, җөмләрне дөрес төзү, җөмләләр арасында бәйләнеш 

булуы, материалны тулырак истә калдыруы исәпкә алына. Реферат, сочинение, шигырьләр, 

хикәя, әкиятләр язганда – бу эшләрне башкаруга куелган таләпләр, әдәбиятта үзләштергән 

теорияләрне (методиканы) дөрес файдалана белүләре истә  тотыла (эчтәлеге, бәйләнеше, 

тема ачылуы, бизәлеше, грамматик нормалары төгәл башкарылган эшләр югары бәяләнә), 

материал туплауда катнашу,өйгә бирелгән һәм класста башкарган эшләрне төгәл һәм дөрес 

башкару да исәпкә алына. Белемнәрне бәяләгәндә биш баллы билге системасы кулланыла. 

            Электив курс программасы урта гомуми белем бирү мәктәпләренең 9 -11 нчы класс 

укучылары өчен төзелде. Ул 17  сәгатькә исәпләнгән. 

                                                    

                                        Элективның курсның эчтәлеге 

1. Кереш.  

Курс эчтәлеге белән танышу. (1 сәг.) 

Курсның максаты, бурычлары.  Актаныштан чыккан күренекле шәхесләр. Аларның иҗатын 

өйрәнүнең кирәклеге һәм актуальлеге. Президентыбыз М.Ш. Шәймиев, биш Советлар 

Союзы Герое, мәшһүр талант иясе һәм трагик артист М. Мутин, РСФСР ның атказанган 

артистлары Н. Җиһаншина, Ә. Афзалова, шагыйрь Н. Баян, Г. Афзал, Р. Хәлиуллина, 

драматург Р. Ишморат, Р. Хисмәтуллин, З. Мәҗитов, Э. Шәрифуллина, язучы В. Имамов, Н. 

Гыйззәтуллин, Э. Закирова һ. б. белән без горурланырга тиеш. 

      Укытучы доклад укый, укучылар конспектлый. Сорау-җавап формасында белешмәне 

кабул итү дәрәҗәсен ачыклана. Алдагы дәрескә Актаныш  районыннан чыккан берәр язучы 

турында материал алып килергә кушыла. 

 

2 нче тема. Риза Ишморат (2 сәг.)  Укучылар тапкан материал белән танышабыз, аларны 

бер папкага җыябыз. Р. Ишморатның тормыш һәм иҗат юлы белән танышу. Укытучы доклад 

укый.  

 Р. Ишморат - Татар драматургиясенең күренекле вәкиле. 40 ка якын сәхнә әсәре авторы.  

Семинар. Тарихи шәхесләрнең образларын тудыру- Р. Ишморат драматургиясендә төп 

темаларның берсе. “Үлмәс җыр”- (1954- 1955) исмле героик драмасы Муса Җәлилгә 

багышланган. 1982 елда тәмамланган “И мокатдәс моңлы сазым” драмасы Г. Тукай һәм аның 

мәшһүр замандашлары турында. Бу әсәрләр белән танышу, анализлау. Алдагы дәрескә 

үзләренең иҗат эшләрен (төрле жанрда) алып килергә кушыла. 

 

3 нче тема. Индус Сирматов. (2 сәг.) 

Укучыларның иҗат эшләрен анализлау. Доклад: Индус Сирматовның тормыш һәм иҗат 

юлы белән танышу. Байсар җирлегенә караган Чиялек авылы егете. Әдәби иҗат белән 

студентлык елларынна шөгыльләнә. 

И. Сирматовның “Ак бишек” әсәрен уку һәм анализлау. Өйдә Вхит Имамов турында 

материал туплап алып килергә кушыла. 

     

4 нче тема. В. Имамов (2 сәг.) 

Лекция. В. Имамовның тормыш һәм иҗат юлы белән танышу.  Байсар авылыннан чыккан 

прозаик, күп санлы тарихи романнары авторы. Чаллы Язучылар оешмасы җитәкчесе, 

Мәйдан журналы редакторы. Алып килгән материаллар белән танышу. 

 “Уфалла арбасы” романыннан өзекләр белән танышу, анализлау. 

Әсәр безнең җирлектә яшәүче кешеләргә, гаиләсенә багышланган. Өй эше: Вахит Имамовка 

багышланган  ““Авылдашым - Вахит Имамов” темасына реферат язарга, презентация ясарга, 

язучыга багышлап стенд төзергә. 

 

 

 



5 нче тема. Ә. Моталлапов (2 сәг.) 

Вахит Имамовка багышланган  ““Авылдашым - Вахит Имамов” темасына рефератлар тыңлау, 

презентацияләр белән танышу. 

Доклад: Актаныш ягында күпләргә таныш шәхес. Тормыш һәм иҗат юлы белән танышу.   

Мерәс авылы егете. ТР Язучылар берлеге әгъзасы. Төрле жанрларда иҗат итә. Әсәрләре 

белән танышу,анализлау. Өй эше: “Актаныш таңнары”газетасының төрле саннарыннан 

Ә.Моталлапов язмаларын табып  алып килергә.  

6 нчы тема. Зәет Мәҗитов( 2 сәг) 

Доклад: З. Мәҗтовның тормыш һәм иҗат юлы белән танышу. Шагыйрь һәм әдәбиятчы Иске 

Айман авылы егете. Казан дәүләт университетында белем ала. Филология фәннәре 

кандидаты дигән гыйльми дәрдҗә алу өчен “Фатих Кәрим поэзиясе” дигән темага 

диссертация яклый. “Таң җыры”, “Яшь каеннар” исемле шигырь җыентыклары бар.Конспект 

төзү. Интернеттан өстәмә материал алып килергә кушыла. 

Гамәли дәрес. З.Мәҗитов турындагы интернет материаллары белән танышу.“Фатих Кәрим 

поэзиясе”. Ф. Кәримнең тормыш юлы һәм иҗат юлы турында очерк белән танышу, фикер 

алышу. 

 

7 нчы тема. Нур Гыйззәтуллин (1 сәг.)   

Доклад: Тормыш һәм иҗат юлы белән танышу. Яңа Байсар авылында туган. Россия 

язучылар союзы әгъзасы. Тәнкыйтьче, әдәбият галиме. Кави Нәҗминең тормыш һәм иҗат 

юлы турында яза. “Татар әдәбияты тарихын “ язуда катнаша. Мәктәп музеендагы 

материаллар белән танышу, фикер алышу. 

8 нче тема. Нур Баян.(2 сәг) 

 Доклад. Тормыш һәм иҗат юлы белән танышу. Әнәк авылында туган. Иҗаты 1030- 1940 

елларда формалаша. Шул чорда иң яхшы әсәрләрен тудыра. Бөек Ватан сугышы башлангач 

ук фронтка китә. Сугыш елларында да иҗат эшеннән туктамый. Өйдә Н.Баянның берәр 

шигырен яттан өйрәнергә. 

Гамәли дәрес. Ятлаган шигырьләрне сәнгатьле сөйләү бәйгесе оештыру. Шагыйрьнең фронт 

лирикасы белән танышу. Нур Баян иҗат фестивале турында мәгълүмат бирү.  

 

9 нчы тема. Гамил Афзал.(2 сәг.)  
Доклад: Тормыш һәм иҗат юлы белән танышу. Такталачык авылында туган. Шагыйрь. 

Шигырьләрен уку, анализлау 

Такталачык авылындагы Г. Афзалга багышланган музейга экскурсия оештыру. 

Актанышта уздырылып килүче  фестивальгә әзерлек. “Минем якташларым” темасына 

реферат язып килергә. 

     

10. Йомгаклау дәресе. “Минем якташларым” темасына реферат яклау.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Электив курсның укыту тематик планы 

Те

ма 

№ 

 

Тема Сәг 

 

Үткәрү 

формасы 

Өстәмә эш  

 

1 1. Кереш дәрес 1 Доклад Конспект төзү. 

2 2. Риза Ишморат- 

драматургиянең күренекле 

вәкиле. 

 

1 Доклад 

 

 

Якташ язучылар турындагы 

материалларны туплау. 

 

 

3 Р.Ишморатның тарихи 

шәхесләргә багышланган 

әсәрләре. 

1 Әңгәмә, 

сәнгатьле уку. 

Әсәрләрен уку 

3 4. Индус Сирматов-Чиялек 

егете. 

 

1 Доклад, 

 

Укучылар иҗаты белән 

танышу. 

 

 

5 “Ак бишек” повесте 1 әңгәмә Әсәр анализы. 

 

4 6. Вахит Имамов – тарихи 

романнар авторы 

1 доклад 

 

Алып килгән материаллар 

белән танышу. 

 

 

 

7 “Уфалла арбасы” 

романы(өзекләр) 

1 Әңгәмә Романнан өзекләр белән 

танышу, анализлау. 

 

 

 

5 8. Ә. Моталлапов – Актанышта 

яшәп иҗат итүче шәхес 

1 Доклад, күзәтү Вахит Имамовка 

багышланган  ““Авылдашым - 

Вахит Имамов” темасына 

рефератлар тыңлау, 

презентацияләр белән 

танышу. Стенд белән 

танышу. 

9 Ә. Моталлапов  1  Актанышка багышланган 

язмалары белән танышу. 

6 10. Зәет Мәҗитов- шагыйрь һәм 

әдәбиятчы. 

 

1 Доклад, күзәтү Ә.Моталлаповның”Актаныш 

таңнары” газетасында 

басылган язмалары белән 

танышу.  

  Конспект төзү. 

 

 

 



11 Ф.Кәримнең тормыш юлы 

һәм иҗаты турында очерк. 

1 Әңгәмә, күзәтү Интернет материаллары 

белән танышу. 

 

7 12 Нур Гыйззәтуллин- 

тәнкыйтьче, әдәбият галиме. 

1 Доклад, күзәтү Мәктәп музеена сәяхәт 

8 13 Нур Баян- үлемсез шагыйрь. 

 

1 Доклад, күзәтү Шигырьләрен уку 

 

 

 

14 Шагыйрьнең фронт 

лирикасы 

1 Күзәтү Шигырь уку бәйгесе. 

9 15 Гамил Афзал- күренекле 

шагыйрь. 

  

1 Доклад, күзәтү  

Г.Афзал музеена сәяхәт 

 

 

16 Гамил Афзал иҗат 

фестиваленә әзерлек 

1 Әңгәмә Гамил Афзал фестиваленә 

иҗат эшләре әзерләү. 

10 17. Йомгаклау дәресе. 1 Гамәли дәрес “Минем якташларым” 

темасына реферат яклау.  

 

 
 

 
Әдәбият 

 

1. Афзал Г.Г. : Кояшка карап: шигырьләр. – Казан: Тат. Кит. Нәшр., 1989.- 271 бит. 

2. Афзал Г.Г.: Айлы кичләр: шигырьләр.- Казан: Тат. Кит. Нәшр.., 1977. 

3. Даутов Р.Н. , Нуруллина Н. В. Совет Татарстаны язучылары: Библиографик белешмә. 

– Казан: Татар. Кит. Нәшр. , 1986. 

4. Мәйдан:  Әдәби – нәфис иҗт. журнал. Июнь, июль 2001. 

5. Мәйдан: Әдәби – нәфис иҗт. журнал.!0-12 саннар, 2013. 

6. Сирматов И. Ф. Ак бишек: повесть. – Казан , 2004. 

7. Ишморат Р.Ф.: Моңлы сазым: пьесалар.- Казан: Тат. Кит. Нәшр., 1983. 

8. Ишморат Р.Ф. Давылга табан: пьесалар.- Казан: Тат. Кит. Нәшр., 1977. 

9. Ишморат Р.Ф. Дуслрым, остазларым: истәлекләр. – Казан: Тат. Кит. Нәшр., 1988. 

10. Мәдәни җомга газетасы, Казан,-  март, 2004. 

11. Мәҗитов З.М. Сугышчан поэзия: Бөек Ватан сугышы елларында татар поэзиясе.- 

Казан: Тат. Кит. Нәшр., 1975. 

12. Мәҗитов З. М. Фатих Кәрим: Тормыш һәм иҗат юлы турында очерк.- Казан: Тат. 

Кит. Нәшр., 1963. 

13. Моталлапов Ә.З.: Үзеңнеке – үзәктә: повестьлар.- Чаллы, 2002. 

14. Юзеев Н.Г.: Шигърият дөньясы: тәнкыть мәкаләләре.- Казан: Тат. Кит. Нәшр., 1981. 

 

 

           


