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Тема. Әдәби Дөбьяз ягына сәяхәт.  

Дәреснең максаты. 1) Укучыларны Биектау районы  Дөбьяз җирлегендә 

туган әдипләрнең – прозаиклар һәм шагыйрьләрнең тормыш юллары һәм 

иҗатлары белән якыннанрак таныштыру. 

2) Укучыларның дөньяга карашларын киңәйтү, белемнәрен тирәнәйтү, 

сәнгатьле уку, фикер алышу күнекмәләрен үстерү. 

3) Яшь буынга рухи-әхлакый тәрбия бирү, укучыларның патриотик 

хисләрен тирәнәйтү. 

Җиһазлау. Экран, компьютер, проектор. 

Материаллар. Әдипләрнең портретлары, китаплар күргәзмәсе, “Салават 

күпере” журналы, “Сабантуй” газетасы, “Татар театры антологиясе”; интернет-

ресурслардан: Таткнигофонд сайты, “Әдипләребез”, “Балачак әдипләре” 

китабының электрон варианты, видеофильмнар, презентация, җыр дисклары. 

Дәрес тибы. Яңа белемнәрне үзләштерү. 

Дәрес формасы. Дәрес-экскурсия. 

 

Дәрес планы. 

1. Укытучы-экскурсоводның кереш сүзе. 

2. Элеккеге Дөбьяз районына экскурсиягә кузгалу. 

3. Мәмдәл авылына сәяхәт. Х.Вахит, С.Шәмси, Л.Сабирова-Гыймадиева, 

И.Сабиров турында сөйләү, әсәрләре белән танышу.  

4. Битаман мәктәбенә сәяхәт. Г.Мөхәмитшин, А.Хәсәнов, З.Хөснияр, 

Р.Корбан, Г.Шәрәфи, А.Гыймадиев турында сөйләү, әсәрләре белән 

танышу. 

5. Рефлексия. Экскурсиядән алган тәэсирләр белән уртаклашу. Дәресне 

йомгаклау. 

 

Дәреснең барышы. 

 



Укытучы-экскурсовод. Хәерле көн, кадерле укучылар! Бүгенге 

дәресебезне сәяхәттән башка күз алдына китереп булмаслыгын аңлап, мин читтән 

торып экскурсия ясарга булдым. Сез миңа ярдәм итәрсез, дип уйлыйм. Татар 

әдәбиятына үзенең талантларын үстереп биргән Ашыт буйларын, Мәмдәл 

якларын, Кече Кавал ярларын, Суксу, Ташсу  тауларын бер күреп кайтыйк әле, 

дусларым.   

Сәяхәткә кузгалу урыны – Казан-Дөбьяз юлының Әлдермеш тукталышы. 

Соңгы елларда Биектау районында юллар төзелешенә зур игътибар бирелә, шуңа 

күрә кайдан кузгалсак та, танышасы төбәгебезгә барып җитә алырбыз, дип 

ышанам.  

1 слайдта Мәмдәл авылы күренеше. XIX гасырда ук татар мәгарифенә 

күренекле укытучы Мөхәммәтгали Мәхмүдовны үстереп биргән Селәңгер авылы  

Мәмдәлгә кергәндә уң кул якта кала. Билгеле, анда хәзер авыл юк, зират кына 

торып калган. Мөхәммәтгали Мәхмүдов кебек галимнәр турында аерым 

дәрестә сөйләшербез, укучылар.  

Мәмдәл турында җырдан өзек яңгырый.  

Татар драматургиясенә Г.Тукай премиясе лауреаты, танылган сәхнә 

әсәрләре авторы Хәй Вахитны биргән төбәккә килеп җиттек, балалар.  

2 слайдта Хәй Вахитның портреты, китаплары, спектакльләрдән 

күренешләр. 

Хәй Вахит (Габделхәй Каюм улы Вахитов) 1918 елның 2 декабрендә Казан 

губернасы Арча өязе Мәмдәл авылында урта хәлле крестьян гаиләсендә туа. 1934 

елда җидееллык мәктәпне тәмамлагач, Казанга килеп, Театр техникумына укырга 

керә. 1937—1940 елларда музыка училищесында укый. Училищены тәмамлап, 

бераз вакыт Республика җыр-бию ансамблендә җырчы булып эшләгәннән соң, 

1941 елда X. Вахит армиягә алына. Ул башта Совет Армиясе җыр-бию 

ансамблендә җырчы булып хезмәт итә, соңыннан разведчик-артиллерист 

сыйфатында Белоруссия фронтында барган каты сугышларда катнаша, совет 

гаскәрләре белән бергә Польшага хәтле сугышчан юл уза. 1945 елның ноябрендә 

X. Вахит Казан дәүләт консерваториясенең теория-тарих факультетына укырга 



керә һәм аны 1951 елда тәмамлап чыга. 1956—1958 елларда Мәскәүдә СССР 

Язучылар союзы каршындагы Югары әдәби курсларда укый. Шул вакыттан алып 

гомеренең соңгы көннәренә кадәр ул, профессиональ язучы буларак, фәкать иҗат 

эше белән генә шөгыльләнә. 

X. Вахит сугышка кадәр үк яза башлый. X. Вахитны язучы итеп таныткан 

җанр — драматургия. Аның «Беренче мәхәббәт» (1960), «Рәхим итегез!» (1961), 

«Кайда соң син?» (1963), «Карлыгач канат кага» (1965), «Соңгы хат» (1966), «Күк 

капусы ачылса» (1967), «Туй алдыннан» (1969), «Мәхәббәтең чын булса» (1972), 

«Давыл» (1973), «Ике килен-килендәш» (1976), «Ялгышасың, Нәзирә!» (1976), 

«Оныта алмасаң нишләрсең» (1977) кебек пьесалары зур уңышка ирешә. 1960 

елда «Беренче мәхәббәт» драмасы буенча Татар дәүләт академия театры 

сәхнәсендә куелган спектакль өчен әсәрнең авторы X. Вахит һәм Реҗиссер 

Рифгать Бикчәнтәев Татарстан АССРның Г. Тукай исемендәге Дәүләт премиясенә 

лаек булалар.  

X. Вахит опера либреттолары һәм музыкаль комедияләр авторы буларак та 

билгеле. Аның «Самат», «Дим буенда», «Җиһангир», «Наемщик» (Т. Гыйззәт 

драматик поэмасы буенча) дигән опера либреттолары һәм «Мәхәббәт җыры», 

«Кияүләр» (1975) исемле музыкаль комедияләре бар. Хәзерге вакытта “Кияүләр” 

әсәре буенча куелган спектакль К.Тинчурин исемендәге театрда зур уңыш белән 

бара. 

X. Вахит 1978 елның 7 июлендә вафат була. 

(“Татар театры антологиясе”ннән Х.Вахитның бер әсәре буенча куелган 

спектакленнән өзек күрсәтелә). 

Укытучы-экскурсовод. Мәмдәлнең күршесендә генә урнашкан Юртыш 

авылына керми китсәк, С.Шәмси үпкәләячәк, укучылар.  

3 слайдта С.Шәмси портреты, китаплары, Юртыш авылындагы йорты 

күрсәтелә. Укытучы Солтан Шәмсинең тормыш юлы һәм иҗаты белән 

таныштыра. 



Укытучы-экскурсовод. Юртыш авылында ике авыл өчен төзелгән урта 

мәктәп урнашкан. Мәктәп үзенең элеккеге укучылары  –  апалы-энеле 

Л.Сабирова-Гыймадиева һәм И.Сабировлар турында истәлекләрне кадерләп 

саклый. Бу мәктәпкә кунакка С.Сәйдәшев тә килгән. Элек Мәмдәл волость үзәге 

булып торган.  Тирә-якта дан тоткан бердәнбер урта мәктәп тә шушы авылда гына 

булган. Хәзер чираттагы слайдка күз салыйк, укучылар.  

4 слайдта Л.Сабирова-Гыймадиеваның портреты, китап тышлыклары 

күрсәтелә.  

Балалар язучысы Ләлә Нәгыйм кызы Сабирова (Гыймадиева) 1947 елның 1 

мартында Татарстанның Дөбьяз районы Мәмдәл авылында туган. 1964 елда 

Мәмдәл урта мәктәбен тәмамлаганнан соң, Казан дәүләт университетының тарих-

филология факультетында югары белем ала, ике ел “Татарстан яшьләре” 

газетасында әдәби хезмәткәр, 1971 елдан 1988 елга кадәр (унҗиде ел!) Биектау 

районының Олы Битаман авылы урта мәктәбендә тел-әдәбият укытучысы һәм 

тәрбия эшләре буенча директор урынбасары булып эшли. 1988 елдан Л. Сабирова 

— янәдән Казанда: “Яшь ленинчы” (1990 елдан “Сабантуй”) газетасында әүвәл 

әдәби хезмәткәр, аннары җаваплы сәркәтиб һәм баш мөхәррир урынбасары 

вазифаларын башкара.  

Аның нәниләр өчен язган кыска хикәяләр тупланмасы беренче тапкыр 1964 

елда “Тылсымлы таяк” исемле күмәк җыентыкта урнаштырыла, 1986 һәм 1999 

елларда исә Татарстан китап нәшриятында “Кызарган алмалар” һәм “Мыеклы 

фәрештә” исемле ике мөстәкыйль китабы дөнья күрә. Ләлә Сабирова 1997 елда 

Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре дигән мактаулы исемгә лаек була.  

 Укытучы-экскурсовод. Ләлә Сабированың энесе Ирек Сабиров турында да 

берничә сүз әйтергә кирәк. Чиләбе өлкәсе Татар иҗтимагый үзәге рәисе 

урынбасары булып  эшләүче милләтпәрвәр кеше дә ул. (Ирек Нәгыйм улы 

Сабиров турында сөйләнә.) 



 Укытучы-экскурсовод. Мәмдәл ягының күренекле шәхесләре белән 

танышуны тәмамлап, юлга кузгалыйк, укучылар. Безнең максат – Дөбьяз аша 

Битаман якларына, ямьле Ашыт буйларына бару. Туган халкыбызга талантлы 

уллар, кызлар биргән Казан арты дип атала безнең яклар, укучылар.  Аңа кадәр 

Кече Кавалда читтән торып кына кунак булып киләбез. 

 5 слайдта Кече Кавал авылы күренеше, Альберт Хәсәнов портреты, 

китаплары күрсәтелә. 

Кече Кавал авылында укытучы гаиләсендә туып,  Дөбъяз урта мәктәбендә 

белем алган Альберт Хәсәнов белән без хаклы рәвештә горурланабыз. Әтисе 

шушы авылда туган Галимҗан Баруди да – безнең горурлыгыбыз. Югары уку 

йортларына тиң булган “Мөхәммәдия” мәдрәсәсе мөдәррисе ул Г. Баруди.  

Альберт Барый улы Хәсәнов 1937 елның 1 декабрендә Татарстанның 

Биектау районы Кече Кавал авылында укытучы гаиләсендә туган. Дөбъяз урта 

мәктәбен тәмамлаганнан соң, 1956 елда Казан дәүләт педагогия институтына 

укырга керә. 1961 елда Лениногорск шәһәренә эшкә җибәрелә. “Ильич 

васыятьләре” газета редакциясендә әдәби хезмәткәр, Лениногорск 

телестудиясендә һәм радиосында соңгы хәбәрләр бүлеге редакторы булып эшли. 

“Озын аяк” исемле беренче хикәяләр җыентыгы 1966 елда дөнья күрә. Хәзер 

язучының, очерк җыентыклары белән бергә, 20 якын басма китабы бар.  

Китаплары рус, башкорт, украин, литва, әрмән, вьетнам, китай телләренә 

тәрҗемә ителә. А.Хәсәнов күп еллар буе Лениногорск шәһәре иҗат яшьләренең 

“Чишмә” исемле әдәби берләшмәсенә җитәкчелек итә.  А.Хәсәнов Татарстанның 

атказанган мәдәният хезмәткәре (1994), Шамил Бикчурин һәм Саҗидә 

Сөләйманова (2007) исемендәге премияләр лауреаты. 

Укытучы-экскурсовод. Элеккеге район үзәге булган Дөбьязга туктап,  

Солабаш авылына кереп чыкмасак, бу авылның нинди талантлар биргәнен белми 

калабыз, укучылар. Беренче татар операсының авторы Солтан Габәши – шушы 



авылныкы. Аның авылдашы әдип Г.Мөхәмитшинның тормышы һәм иҗат юлы 

белән танышырбыз. 

6 слайдта Солабаш авылы күренеше, Галим Мөхәмитшин портреты. 

Укытучы-экскурсовод. Юлыбызны дәвам итәбез, укучылар. Китапларын 

сез яратып укыган язучыларыбызны тудырган Ашыт буйларын әйләнеп килик 

әле. 7 слайдта Олы Битаман, Кече Битаман, Бикнарат авыллары күренешләре, 

Ашыт елгасы рәсеме күрсәтелә. (Битаман турында җыр яңгырый) 

8 слайдта Р.Корбан, Г.Шәрәфи, А.Гыймадиев, З.Хөснияр портретлары 

күрсәтелә һәм укучыларга сорау бирелә: Сез бу әдипләрне таныйсызмы? 

(Укучылар җавап бирәләр, Г.Шәрәфине укытучы әйтеп җибәрә.) 

Укытучы-экскурсовод. Әйе, укучылар, бик дөрес әйттегез. Сезнең өчен 

шигырьләр, пьесалар, кызыклы хикәяләр язучы Р.Корбан һәм А.Гыймадиевны, сез 

яраткан “Салават күпере” журналын чыгаручы З.Хөсниярны  белми мөмкин 

түгел. Ә хәзер сүзне үзегезгә бирәбез. (Укучылар бу шәхесләр белән  аерым-

аерым таныштыралар, шигырьләрен сөйлиләр, “Әкият” курчак театры куйган 

спектакльләр турында әйтәләр, хикәяләреннән өзекләр укыйлар).  

Г.Шәрәфи белән үзем таныштырам, укучылар. 

Рефлексия. Укучылар, Битаман төбәгеннән чыккан әдипләрне нәрсә 

берләштерә, әйтеп карагыз әле? (Балалар өчен әсәрләрне күп итеп язу) 

Укытучы-экскурсовод. Дәрес-сәяхәтебез ахырына якынлашты, укучылар. 

Экскурсиябезне Азат абый Зыятдинов шигыре белән тәмамлыйбыз. Киләсе 

дәресләребез мәгърифәтче, рәссам, артист якташларыбызга багышлана. 

Игътибарыгыз, әзерлегегез өчен рәхмәт, укучылар. 

Әлфинур Нуртдин кызы Низамиева, Биектау районы Айбаш гомуми 

урта белем бирү мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы. 


