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2015 нче ел 



Максат һәм бурычлар. 
 

1. Тирән һәм күпкырлы белемгә ия булу, шул белемне иҗади куллану. 

2. Яңа педагогик технологияләрне тирәнтен өйрәнү, укыту-тәрбия процессына 

актив кертү. 

3. Яңа технологияләр кулланып, педагогик тәҗрибәләр алып бару. 

4. Мәгълүмати технологияне камилләштерү. 

5. Методик һәм педагогик әдәбиятны өзлексез уку, өйрәнү. 

6. Һөнәри һәм шәхси сыйфатларны үстерү, профессиональлекне арттыру. 

7. Этномәдәни компетенцияне өйрәнүне дәвам итү, белем һәм тәрбия бирүдә 

татар халык традицияләренә, милли үзенчәлекләргә нигезләнү. 

8. Уку эшчәнлеген бала үсешенең мөһим дәрәҗәсен искә алып оештыру. 

9. Интеллектуаль һәм физиологик үзенчәлекләрен исәпкә алып, укучыга 

индивидуаль якын килү. 

10. Укучының үсешен тәэмин итү, табигый көчен гамәлгә ашыру. 

11. Шәхси үзенчәлекләрен һәм шәхси сәләтен искә алып, укучыда гомуми уку 

күнекмәләре формалаштыруга аеруча нык игътибар итү. 

12. Укучыларда халкыбызның күркәм гореф-гадәтләрен, гүзәл сыйфатларын 

тәрбияләүне дәвам итү. 

13. Укучыларга экологик, патриотик тәрбия бирү. 

14. Яңа технологияләргә нигезләнгән дәресләргә куелган таләпләрне өйрәнү. 

15. Гомуми һәм профессиональ культураны үстерү. 

 

Т №  

 

Эш юнәлешләре, эш төрләре  Үтәү 

вакыты 

I. Профессиональ осталыкны үстерү, фәнни-теоретик, 

педагогик-психологик һәм методик белемне камилләштерү. 
1 Татар теле һәм әдәбият галимнәренең хезмәтләрен өйрәнү. Даими  

2 М.И.Мәхмүтов хезмәтләрен өйрәнүне дәвам итү. Даими 

3 “Мәгариф” журналында яңа технология турында басылган 

язмалар, хезмәтләрне уку, өйрәнү, туплау. 

Даими  

4 “Татар грамматикасы”ның 3 томын сәләтле укучылар  

белән уку, өйрәнү 

Октябрь-

декабрь 

5 “Урта мәктәптә әдәбият укыту методикасы” китабын эштә 

файдалану 

Даими  

6 “Татар телен укыту методикасы”н эштә файдалану Даими 

7 Д.Заһидуллина, Н.М.Юсупова хезмәтләрен уку, өйрәнү, 

туплау. 

Системалы  

8 Тел белеме, әдәбият белеме буенча яңа чыккан китапларны 

шәхси китапханәдә булдыру. 

2015 – 2020  

9 Сүзлекләр туплауны дәвам итү.  

10 “Казан утлары” журналына язылу, бүтәннәрнең электрон 

вариантларын туплау. 

Ел саен 



11 Ш.Ш.Җәләлиев хезмәтләрен өйрәнү. Даими  

12 Р.К.Сәгъдиева, Д.Х.Хөснетдинов дәреслекләрен, электрон 

әсбапларын, методик кулланмаларын туплауны дәвам итү. 

2016 – 2020  

13 Профессиональ осталык конкурсларында, төрле бәйгеләрдә 

катнашу. 

2015, 

2019 

14 Методик папканы тулыландыру, баету. Даими  

15 Портфолионы яңарту. 2017 

16 БРИ, БРТ тестларының яңа вариантларын булдыру, 

өйрәнү, дәресләрдә куллану. 

Даими  

17 “Әдәби җәүһәрләр” викторинасында катнашу Ай саен 

II.  Методик осталыкны арттыру, укучылар белән  

эшләүне камилләштерү. 
1 Матбугатта чыккан яңа китаплар белән танышып бару Даими  

2 Татар теле һәм әдәбияты укытучылары өчен оештырыла 

торган мәктәп, район, республика  семинарларында 

катнашу. 

Даими 

3 Ачык дәресләр күрсәтү Елга бер  

4 Үзара дәресләрдә булу, яшь укытучыларның дәресләрен 

карау. 

Айга бер 

5 Әти-әниләрне дәресләргә чакыру Даими  

6 Әти-әниләр, укучылар белән төрле чаралар үткәрү Даими 

7 Сәләтле укучыларны олимпиадаларга әзерләү. Системалы 

8 Көчле укучыларга катлаулы бирем белән карточкалар 

әзерләү. 

Системалы 

9 Укучыларның дәрестән тыш укуларын даими тикшереп 

тору. 

Атна саен 

10 Сәләтле укучыларны район бәйгеләрендә катнаштыру. Ел саен 

11 Иншалар, рефератлар, иҗади эшләр яздыру. Даими  

12 Укучыларны дәрестән тыш чараларга тарту. Даими  

13 Уку техникасы начар укучыларның уку тизлеген тикшереп 

тору. 

Даими 

14 Авыр үзләштерүче укучылар өчен өстәмә биремнәр 

әзерләү. 

Даими  

15 Югары уку йортларының татар теле бүлекләренә керергә 

теләүчеләргә ярдәм итү. 

 

16 Татар теле һәм әдәбияты белән кызыксынучыларга өстәмә 

биремнәр тәкъдим итү. 

Даими  

17 Укучылар белән БРИ, БРТ материалларын өйрәнү. Октябрь-май 

III. Матур әдәбият әсәрләре, вакытлы матбугат белән 

танышу, китаплар туплау, сәяси белемне күтәрү 
1 “Халык педагогикасы” түгәрәге үткәрү.  

2 Шәхси китапханәне А.Гыйләҗев, Ф.Яруллин, Ә.Еники, 

Н.Фәттах, И.Юзеев, Ф.Латыйфи, Н.Гыйматдинованың яңа 

Даими  



әсәрләре, Г.Бәширов, Т.Миңнуллин, Ә.Баянов, М.Җәлил, 

Х.Туфан, А.Алиш, Г.Гыйльманов, яшь язучыларның 

китаплары белән баету. 

3 “Шәхесләребез”  сериясендә чыккан китапларны булдыру Мөмкинлек 

булу белән 

4 “Балалар энциклопедиясе” томнарын алу 2017 

5 “Мәктәп китапханәсе” сериясендә басылган китапларны 

уку. 

 

6 “Хәзинә” сериясендә басылган китапларны укучылар белән 

укуны дәвам итү. 

 

7 Яшь язучылар иҗаты белән танышып бару  

8 Тугандаш халык язучыларының иҗатлары белән 

танышуны дәвам итү. 

 

9 Галимҗан Гыйльманов әсәрләрен укуны дәвам итү. Укучылар 

белән 

10 “Милли әдәбият китапханәсе” сериясендә басылган 

китапларны сатып алуны дәвам итү. 

 

11 Халык педагогикасы турында язылган яңа басмаларны 

булдыру. 

 

12. “Гаилә һәм мәктәп”, “Мәгариф”, “Сөембикә”, “Казан 

утлары” журналларына, “Биектау хәбәрләре”, “Ватаным 

Татарстан” газеталарына язылу 

Елга ике 

тапкыр 

13 “Татар халык педагогикасы” китабын дәресләрдә 

файдалану. 

Әдәбият 

дәреслә-

рендә 14 “Көч һәм рух тамырлары” китабы белән эшләү. 

15 Р.Фәхреддин, К.Насыйри китапларын куллану. 

16 Тәрбия турында яңа китапларны шәхси китапханәдә 

булдыру. 

 

17 Дәрестән тыш сәгатьләрдә, түгәрәкләрдә вакытлы матбугат 

материалларын системалы файдалану 

График 

буенча 

18 “Сөембикә” журналына язылу, эштә файдалану. Даими  

19 Татар халкының тарихын, матур традицияләрен 

чагылдырган яңа китапларны уку, файдалану. 

Системалы  

20 Галиуллина Г.Р. хезмәтләрен өйрәнү, эштә куллану   

21 “Без тарихта эзлебез” тапшыруын карау Даими  

22 “Время”, “Вести”, “Татарстан хәбәрләре” программасын 

карау. 

Көн саен 

23 Норматив документларны тәртиптә тоту  

24 РФ Дәүләт Думасы, ТР Дәүләт Советы эшен күзәтү.  

25 Законнар белән танышу, өйрәнеп бару Даими  

IV. Укыту – тәрбия процессын камилләштерү,  

кабинетны җиһазлау осталыгын арттыру 
1 Татар теле һәм әдәбияты атналыгын үткәрү Елга бер 



2 Кабинетны яңа уку елына таләпләргә җавап бирерлек итеп 

җиһазлау. 

Сентябрь  

3 Кабинет активы белән иҗади эшләү.  

4 Кабинетта искерә башлаган стендларны яңарту.  

5 “Дәрестән тыш уку” экранында укылган китапларны 

билгеләү, һәр уку елында яңарту. 

Ел саен 

6 “Дөрес укы һәм дөрес яз” кагыйдәләр папкасын ишәйтү. 2017 

7 “Халык язучылары” стендын яңарту. 2018 

8 Кабинет китапханәсен баету. Даими  

9 “Халкымның күңел җәүһәрләре” почмагын тәртиптә тоту. Системалы  

10 Индивидуаль-дифференциаль карточкалар эшләүне дәвам 

итү. 

Даими  

11 Әдипләрнең юбилейларын билгеләп үтү.  

12 Яңа китапларны презентацияләү. Ике елга 1 

13 Сәләтле укучылар белән эшләүне дәвам итү. Даими  

14 Авыр үзләштерүче укучылар белән эшләү. Системалы  

15 БРИ, БРТ, ОГЭ материалларын туплау, укучыларны 

әзерләү. 

Даими  

16 Электрон уку әсбаплары белән тәэмин ителешне дәвам итү.  

17 “Грамматик анализ үрнәкләре” стендын яңарту. 2018 

18 Матур әдәбият бүлеген яшь язучылар әсәрләре белән баету.  

19 Укучылар өчен “Сүз төркемнәренә морфологик-синтаксик 

анализ ясау” папкалары әзерләү. 

2018 

20 Район күләмендәге конкурсларда, бәйгеләрдә катнашу. График б. 

21 Бөек Җиңүнең  70-75  еллыгына багышланган чараларда 

катнашу. 

Май  

22 Габдулла Тукайның 129-134 еллыгына әзерләнү һәм 

үткәрү. 

Апрель  

23 Муса Җәлилнең 110-115 еллыгына әзерләнү һәм үткәрү. Февраль  

24 Регионара олимпиадада катнашу Декабрь- 

25 Тукайга багышланган стендлар эшләү 2016 

V. Педагогик тәҗрибә уртаклашу. 

Практик чыгышлар. 
1 Методик киңәшмәдә тәҗрибә уртаклашу: “Сәләтле 

укучылар белән эшләүнең  актуаль формалары” 

2014 

2 Район семинарында чыгыш: “Үз белемеңне күтәрү өстендә 

эшләү тәҗрибәсеннән”. 

2015 

3 Педагогик киңәшмәдә доклад һәм содокладлар: 

“Дәресләрдә яңа технологияләрне куллану”. 

2016 

4 Түгәрәк өстәл артында сөйләшү: “Халык педагогикасына 

нигезләнеп, яңа технологияләр кулланып үткәрелгән 

дәресләрнең нәтиҗәлелеге.” 

2016 

5 Квалификацияне күтәрү курсларында доклад: 2017 



”Укучыларның  БРИ тестлары белән эшләү күнекмәләрен 

үстерү”. 

6 “Туган тел” көннәре үткәрү. Даими  

7 Әдипләрнең юбилейларын билгеләп үтү.  

8 Яңа басылган китапларны презентацияләү.  

9 Татар теленнән һәм әдәбияттан РМБ, ММБ күләмендә 

ачык дәресләр күрсәтү. 

2019 

10 Төрле конкурсларда, бәйгеләрдә катнашу. График  

буенча 

VI. Компьютер технологиясен камилләштерү 
1 Компьютерда яңа программаларны өйрәнү. Даими  

2 Интернеттан рациональ файдалану алымнарын өйрәнү.  

3 Эксельдә эшләүне камилләштерү. 2018 

4 Татар теле һәм әдәбиятыннан электрон дәреслекләр белән 

эшне киңәйтү. 

 

5 Интернет-тестирование, интернет-конкурсларда катнашу. Системалы  

6 Сайтлар эшләү технологиясен камилләштерү 2018 

7 Электрон кабинетны тулыландыруны дәвам итү.  

VII. Этномәдәни  компетенцияне камилләштерү 
1 Милли кыйммәтләрне, гореф-гадәтләрне, мәдәниятне 

үзләштерүне дәвам итү, үзүсешкә омтылу. 

 

2 Телдә татар халкының тарихы һәм мәдәнияте, аның 

Россиядә яшәүче башка халыклар белән бәйләнешенең 

чагылышын өйрәнүне дәвам итү. 

 

3 Өйрәнелә торган текстлардан милли-мәдәни компонентлы 

тел берәмлекләрен табу. 

Әдәбият 

дәресләрендә 

4 Татар сөйләм этикеты үзенчәлекләрен  өйрәнүне дәвам итү. 2018 

5 “Фразеологик әйтелмәләр сүзлеген” булдыру, өйрәнү 2018 

6 Татар теленең мәдәният һәм тарих белән бәйләнешен 

тикшерүне дәвам итү. 

 

7 М.Юнысның “Телсезләнү: тамыры һәм җимешләре” 

китабын уку, язучының тел дигән милли кыйммәтне саклау 

фикеренә кушылу, юлларын табарга тырышу. 

2018 

8 Сөйләм кагыйдәләрен уку-укыту эшчәнлегендә һәм 

көндәлек тормышта урынлы куллануда үрнәк күрсәтү. 

 

9 Татар халык авыз иҗатын өйрәнүне дәвам итү. Даими  

10 Татар халкының тормышын, тарихын гына түгел, телен дә 

бик яхшы белгән Н.Фәттах кебек язучыларның иҗатын 

тирәнрәк өйрәнү 

Системалы  

11 Этнографик музейларга укучылар белән экскурсия  

12 Халкымның һөнәрләрен саклау, үстерүгә өлеш кертү. Даими  

13 Халкыбызның бәйрәмнәрен саклау өчен эш алып бару. Системалы  



 


