
Исәнмесез, хөрмәтле “Раушан” газетасы редакциясе! Сезгә Биектау 

районы Айбаш урта мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы 

Низамиева Әлфинур Нуртдин кызы яза. Мин 2017 нче елның 5 нче июненнән 

23 нче июненә кадәр квалификацияне күтәрү курсларында булдым. Ни өчен 

җәйне сайладың, диярләр. Минем КФУның татар теле һәм әдәбияты 

укытучыларыннан белем аласым килде, темасы да җәлеп итте. Теләгем 

тормышка ашты, үземне борчыган күп сорауларга җаваплар алдым, белмәгән 

кайбер моментларның серенә төшендем. 

КФУ ның Г.Тукай исемендәге Татаристика һәм  тюркология югары 

мәктәбе каршында оешкан курсларның программасы бик кирәкле, актуаль 

темаларны эченә алган лекция, семинар, практика, стажировкалардан 

гыйбарәт иде. Мин бер көн түгел, бер сәгать тә дәрес калдырмадым. Миңа 

һәр дәрес ошады, алар барысы да мөһим, кызыклы иде. Ә укытучы-

галимнәр?! Укытучылар тирән белемле, шул ук вакытта бик гади дә, 

үзләренең җилкәләрендә шактый авыр йөк тартып баралар. Алар безнең дә 

белемне күтәрәләр, студентларга белем бирәләр, программа төзеп, 

дәреслекләр язалар, “Сәләт” тә укыталар, бик күп җәмәгать эшен дә 

башкаралар – барысын да санап бетерерлек түгел. Дәреслекләр дигәннән, бу 

шәхесләр традицион дәреслекләр генә язып калмыйлар, ә электрон уку 

әсбаплары да әзерлиләр. Мәсәлән, мин үзем күп еллардан бирле “Татар теле. 

5 – 11” дип аталган электрон кулланмадан файдаланам һәм нәтиҗәсен дә 

күрәм. Бу әсбапта теоретик материал белән берлектә бик күп төрле 

интерактив күнегүләр, тестлар урын алган. Мондый күнегүләр минем 

электрон папкамда регионара олимпиада биремнәре хисабына елдан-ел 

ишәяләр. Укучыларның танып-белү, регулятив, шәхси һәм коммуникатив 

универсаль уку гамәлләрен формалаштыра торган мондый күнегүләрнең 

авторлары да – безгә белем бирүче укытучы-галимнәр, регионара 

олимпиаданы да КФУ укытучылары уздыра. 

Мөгаллимнәрнең үз-үзләрен тотышлары да бик ошады миңа. Затлы-

зыялы, эрудицияле, замана белән бергә атлаучы, шул ук вакытта 

милләтпәрвәр шәхесләр эшләде безнең белән. Катлаулы фәнни 

төшенчәләрне шул ук гыйльми телдә шәрехләп күрсәттеләр, җиткерделәр 

безгә остазларыбыз. Бер дә авырсынмыйча, укытучы белергә тиешле һәр 

әйберне бик җентекләп, җай белән төшендерделәр, күрсәттеләр, аңлаттылар, 

зур рәхмәт аларга. Татар тел белеме кафедрасы мөдире Галиуллина Г.Р., 

Шәкурова М.М., Харисов Ф.Ф., Харисова Ч.М., Сәгъдиева Р.К., Һадиева Г.К., 

Айдарова С.Х., Юсупова Н.М., Юсупов А.Ф., Гайнуллина Г.Ф., Гайнуллина 

Г.Р., Минһаҗева Л.И., Кадыйрова Э.Х., Халисә Ширмән һ.б.ның әһәмиятле 



лекцияләре, эшлекле гамәли дәресләре педагогик эшебезне оештыруда зур 

ярдәм, этәргеч булырына шигем юк. Бу мәкаләм белән мин шушы 

институтта укучы студентларга да мөрәҗәгать итәргә телим. Сезгә тирән 

белемле, компетентлы, кешелекле, татар халкының укымышлы затлары 

белем бирә, тәрбияли; тырышып укыгыз, укытучыларыгызның куйган 

хезмәтләрен аклагыз, милләтебезне саклаучылар булыгыз. Һәммәгезгә зур 

уңышлар, яңа ачышлар, зирәк акыл, рухыгызның бай булуын телим. 


