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 I.Аңлатма яҙыу 

  Эш программаһы түбәндәге документтарҙы иҫәпкә алып төҙөлә: 

1. “Мәғариф тураһында” Рәсәй Федерацияһының Законы (“Закон об 

образовании” Закон  Российской Федерации) 

2. “Мәғариф тураһында” Башҡортостан Республикаһы Законы. 

– милли мәктәптәрҙә белем алыу теле (телдәре) 

– Мәғарифтың дәүләт стандарттары 

–уҡыу-уҡытыу программалары 

– Мәғариф учреждениеһының вәкаләттәре һәм яуаплылығы. 

Дәреслектәр: 1.Хөсәйенов Ғ.Б. Байымов Р.Н. Хәҙерге башҡорт әҙәбиәте.     

 Хрестоматия.- Өфө, Китап, 2012. 

2. Хөсәйенов Ғ.Б. Байымов Р.Н. Хәҙерге башҡорт әҙәбиәте. 11 класс өсөн 

дәреслек.– Өфө, Китап, 2012 

  Программа кимәле:базис 

Программала ҡуйылған маҡсат һәм бурыстар: 

-    һуңғы осор әҙәбиәте өлгөһөндә ижади әүҙемлек тәрбиәләү; 

башҡорт әҙәбиәте дәрестәре аша яңы шарттарҙа гармоник үҫешкән яңы 

шәхес тәрбиәләү; 

-уҡыусыларҙы нәфис әҙәбиәт менән таныштырыу барышында замандың рухи 

тормошона яҡынайтыу; 

- әҙәбиәт, сәнғәткә ылыҡтырыу юлы менән дөйөм мәҙәни кимәлен күтәреү; 

-юғары класс уҡыусыһының йәш үҙенсәлектәренә бәйле  эстетик зауыҡ, 

нәфис әҙәбиәт аша ватансылыҡ, юғары гражданлыҡ позицияһы тәрбиәләү; 

-әҙәбиәт теорияһы, тарихы аша донъяға, ил, халыҡ тарихына фәнни ҡараш 

формалаштырыу; 

- фекерләү, бәйләнешле телмәр үҫтереү, ижади үҙаллылыҡ тәрбиәләү; 

-хәҙерге әҙәбиәттең төрлө жанрҙарына һәм яҙыусы ижадына ихтирам, 

ҡыҙыҡһыныу, китап уҡыуға ынтылыш  тәрбиәләү; 

-уҡылған әҫәр буйынса фекер йөрөтөү һәләтен үҫтереү өсөн тексҡа анализ 

яһауҙы БДИ форматында өйрәтеү; 

 үҙ фекерен әйтергә өйрәтеү аша әҙәбиәткә яңыса ҡараш тәрбиәләү; 

- хәҙергә әҙәбиәттә күтәрелгән проблемаларҙы заман күҙлеге аша таный, 

анализлай белеү һәм тарих менән бәйләү; 

- өйрәнелгән әҫәрҙәрҙең авторын, исемен, исемдәрҙең мәғәнәһен асыҡлау; 

- өйрәнелгән әҫәрҙәрҙәге ваҡиғаларҙы (сюжетты, геройҙарҙы, геройҙар менән 

ваҡиғаларҙың үҙ ара бәйләнешен) асыҡлау; 

- өйрәнелгән әҫәрҙең төп темаһын композицияһы, тел – һүрәтләү саралары 

үҙенсәлектәрен билдәләй белергә тейеш; 

- драматик, эпик, лиро-эпик әҫәрҙәрҙең үҙенсәлектәрен айыра белергә һәм 

әҙәби төрҙәрҙең төп билдәләрен белергә тейеш; 

-уҡыусыларҙың фекерләүен, танып-белеү һәләтлелеген үҫтереү; 

-уҡыусыларҙа әсә теленең һүҙ байлығына һаҡсыл ҡараш тәрбиәләү;  



 

 

-уҡыусыларҙы, телдең орфоэпик, интонацион нормаларын күҙәтеп, дөрөҫ, 

асыҡ һәм тасуири уҡыу күнекмәләре менән ҡоралландырыу; 

-балаларҙың орфографик һәм пунктуацион күнекмәләрен үҫтереү; 

-башҡорт теленең байлығын, тасуирлау мөмкинлектәрен асыу аша 

уҡыусыларҙа туған телде өйрәнеүгә әүҙем ҡыҙыҡһыныу, туған телгә, туған 

халыҡҡа, Ватанға тоғролоҡ һәм һөйөү, ғәҙеллек, донъяға киң ҡараш, кешеләр 

араһында татыулыҡ, ата-әсәгә, туған халыҡтың быуаттар буйына тупланған 

тормош ҡағиҙәләренә, әхлаҡ нормаларына хөрмәт тәрбиәләү;  

-мәктәптә әҙәбиәтте уҡытыуҙың илебеҙ алдында торған мөһим бурыстарҙан 

һәм әҙәбиәттең донъяны танып белеү, йәш быуынды тәрбиәләү; 

-уҡыусыларҙы нәфис әҙәбиәт гәүһәрҙәре менән таныштырыу нигеҙендә 

уларҙы замандың рухи тормошона яҡынайтыу, әҙәбиәт, сәнғәткә ылыҡтырыу 

юлы менән дөйөм мәҙәни кимәлен күтәреү;  

-әҙәби әҫәрҙәрҙе уҡып өйрәнеү нигеҙендә уҡыусыларға эмоциональ-эстетик 

йоғонто яһау; 

-әҙәбиәт тарихы, теорияһынан белем биреү аша эстетик зауыҡ, нәфис 

әҙәбиәткә мөхәббәт тәрбиәләү; 

- донъяға фәнни ҡараш формалаштырыу, фекерләү һәләтлеген, телмәр 

үҫтереү; 

II.Уҡытыу предметының төп йөкмәткеһе 

     Хәҙерге әҙәбиәт .Хәҙерге поэзия. 

Хәҙерге әҙәбиәт төшөнсәһенең хронологик сиктәре. Яңы быуын 

шағирҙарҙың, шағирәләрҙең поэтик тауыштары, ижади табыштары. 

  М.Кәрим.Тормош юлы һәм ижады. Бөйөк Ватан һуғышы осорондағы 

ижады. 

“Европа –Азия” шиғырҙар циклында Тыуған ил образының кәүҙәләнеше. 

“Ҡара һыуҙар” поэмаһы Поэмала һуғыш һәм тыныслыҡ, батырлыҡ һәм 

ҡурҡаҡлыҡ темаларының сағылышы. 

    Шағирҙың драматургия һәм проза өлкәһендәге эшмәкәрлеге. 

“Ай тотолған төндө”, “Ташлама утты, Прометей!” 

   Р.Ғарипов.Тормошо. Уҡыу йылдары. 

“Йырҙарыма ҡайтам” шиғырында тыуған яҡтарын, крәҫтиән хеҙмәтен 

йырлау. 

“Табыныу” поэмаһы.1937 -1938 йылдарҙағы сәйәси эҙәрлекләүҙәр 

(репрессиялар) тураһында шағирҙың уйланыуҙары һәм тәрән кисерештәре. 

“Дон-Кихот” монологы.Хаҡһыҙлыҡтарға, яуызлыҡтарға ҡаршы көрәшкә 

сағырған шағир образы. 

“Батырша” балладаһы. Батырша батырҙың тотҡонлоҡтағы уйҙары. Батшаға 

хат яҙырға йыйынғаны. 

“Интегралдар поэмаһы” Йыһан һәм шәхес. Донъя һәм мөхәббәт. 

    Хәҙерге проза.                                                                                                                                                       

Ә. Хәкимов  Әҙиптең тормош юлы һәм йәмәғәт эшмәкәрлеге. 

“Өйөрмә” романының бығаса революция, граждандар һуғышы, колхозлашыу 

темаһына яҙылған әҫәрҙәргә ҡарата полемик рухы. 

    Ғ.Хөсәйенов.Тормош юлы һәм йәмәғәт эшмәкәрлеге. 



 

 

“Тормош” һәм “Донъя” исемле парсалар китаптары.”Рудасы Исмәғил Тасим 

улы” повесы. “Ҡанлы ииле биш” романында тарихи тематиканың киң эпик 

планда дауам итеүе. 

    Хәҙерге драматургия. 

    Хәҙерге әҙәбиәт ғилеме һәм тәнҡит.                                                                                           

Р.Бикбаев.Тәүге ижад осоро.”Һыуһаным – һыуҙар бирегеҙ!” поэмаһы. 

“Халҡыма хат”. Хәҙерге заманда күптәрҙе борсоған, хәүефләндергән социаль, 

иҡтисади, экологик һәм мораль-этик мәсьәләләрҙең үткер ҡуйылышы. 

   Н.Мусин.Яҙыусының тормош юлы һәм ижады.  

  Әҫәрҙәрендә тәбиғәт һәм кеше мөнәсәбәте. 

    А.Абдуллин.Яҙыусының тормош юлы һәм ижады. 

“Ун өсөнсө председатель” драмаһы. Пьесаның драматургик яҡтан үткер 

ҡоролошо, диалог һәм монологтарҙың характерҙы асыуҙағы роле. 

   Р.Солтангәрәев. Яҙыусының биографияһы һәм ижад юлы. 

“Хамбал”, “Ҡейәмәтлек кейәү” хикәйәләре. Әҫәрҙәрҙең халыҡсан тел-стиль 

матурлығы. 

   Д.Бүләков.Яҙыусының биографияһы. “Ғүмер бер генә” романы. Романда 

заман темаһы, үҙгәртеп ҡороу реформалары осорона хас һыҙаттарҙы 

һүрәтләү. 

    Х.Назар . Тормош юлы һәм ижады. 

“Шәмсыраҡ” поэмаһы. Поэманың лирик геройы. Уны тасуирлауҙың поэтик 

үҙенсәлектәре: һалдат хаты, шәмсераҡ. 

“Таулыҡай”, “Тау шишмәһе” шиғырҙарында тыуған төйәккә, ергә, ошо 

ерҙәрҙе үҙ иткән халҡына булған оло һөйөүҙең фәлсәфәүи фекерҙәр менән 

бирелеүе. 

Үтелгәндәрҙе ҡабатлау. 

11 класс уҡыусылары белергә тейеш күнекмәләр.                                            

 - яҙыусы ижад иткән картиналарҙы, геройҙарҙы ҡылыҡһырлай, мөһим 

эпизодтарҙы күрһәтә телергә тейеш: 

- өйрәнелгән әҫәрҙең сюжет, композиция элементтарын, идея – художество 

ҡиммәтен билдәләү; 

- художестволы әҫәрҙе заман проблемалары менән бәйләп аңлы ҡабул итеү, 

әҫәргә ҡарата үҙ фекерен әйтә белеү;  

- әҫәр буйынса проблемалы һорауҙарға яуап, образдарҙы ҡылыҡһырлау, тел-

һүрәтләү сараларын билдәләү; 

- эпик һәм лирик әҫәрҙәрҙе айыра белеү; 

- художестволы әҫәрҙәрҙе фәнни һәм публицистик әҫәрҙәрҙән айыра белергә 

тейеш; 

- художестволы әҫәрҙәрҙе тасуири уҡыу, етеҙ һәм дөрөҫ уҡыу, уҡығанды 

һөйләү, уның буйынса план төҙөү; 

Белемдәрҙе тикшереү буйынса контроль эш төрҙәре. 

- уҡыу тиҙлеген тикшереү. Тасуирилыҡ күнекмәләре. 

- иншалар. (контроль, ижади, һүрәтләү, өйрәнеү) 

-тестар. 

- фронталь һорауҙарға яуаптар. 



 

 

- зачет – дәрестәр, интервью, аннотация, диспутта сығыщ, рефераттар. 

Программа буйынса әҫәрҙең тексын өйрәнеүгә - 58  сәғәт, һөйләү һәм яҙыу 

телмәрен үҫтереү –6  сәғәт, синыфтан тыш уҡыуға – 4 сәғәт бүленә 

                              III.Тематик планлаштырыу 

 

№ 

п/п 

 

    Дәрес   темаһы 

Сәғәт 

һаны 

 

 Иҫкәрмәләр 

  
 П

а
н

л
. 

  
 Ф

а
к

т
. 

 

1. Хәҙерге башҡорт әҙәбиәте.  1 3.09   

2. Хәҙерге башҡорт поэзияһы 1 5.09   

3. Әҙәби портреттар.  

Муса Ғәли, Шәриф Бикҡол ижады 

1 

 

10.09   

4. Фаҡиһа Туғыҙбаева, Тамара Ғаниева 

ижады 

1 17.09   

5.  Хәҙерге  проза. Әҙәби портреттар. 1 19.09   

6.   Хәҙерге драматургия. 

 Әҙәби портреттар 

1 

 

24.09   

 7. Мостай Кәримдең тормош юлы һәм 

ижады 

1 26.09   

8. М. Кәримдең тәүге  осор ижады  1 1.10   

9. М Кәримдең һуғыш йылдарындағы 

ижады 

1 3.10   

10. М.Кәримдең һуғыштан һуңғы йылдар 

ижады. “Ҡара һыуҙар” 

1 8.10   

11. М.Кәрим.  «Оҙон –оҙаҡ  бала саҡ» 

повесы 

1 10.10   

12. М.Кәрим. «Ай тотолған төндө» 1 15.10   

13 К.т.у  "Ярлыҡау" повесы 1 17.10   

14 Б.т.ү.   М.Кәрим ижады буйынса инша 1 22.10   

15 Б.т.ү.  Инша. М.Кәрим. Ирекле тема 1 24.10   

16 Хәҙерге әҙәбиәт ғилеме һәм тәнҡит. 

Тәнҡитселәр 

1 29.10   

17. Р. Ғарипов. Тормошо һәм ижады. 

Шиғриәте. 

1 31.10   

18. Р. Ғарипов. Хикәйәт һәм ҡобайырҙары 1 7.11   



 

 

19. Р. Ғарипов. Поэмаларында заман һәм 

кеше. «Интегралдар» 

1 

 

12.11   

20 Р. Ғарипов. «Табыныу» поэмаһы 1 14.11   

21. К.т.у. Р.Ғарипов балладалары 1 19.11   

22-

23 

Б.т.ү  Инша. «Р. Ғарипов шиғриәте миңә 

ни өсөн оҡшай?» 

1 

 

21.11 

26.11 

  

24. Ә. Хәкимов. Тормошо һәм ижады 1 28.11   

25. Ә. Хәкимов повестарында Бөйөк Ватан 

һуғышы темаһы 

1 

 

3.12   

26 Тарихи романдары. « Һауыр ҡумта»,  

«Думбыра сыңы» 

1 5.12   

27. "Өйөрмә " романы. Романдың 

әһәмиәте. 

1 10.12   

28. "Өйөрмә " романы 1 12.12   

29 К.т.у. «Ағиҙел»  журналына  күҙәтеү 1 17.12   

30. Ғ. Хөсәйенов - әҙәби тәнҡитсе, әҙәбиәт 

белгесе 

1 19.12   

31 "Канлы 55 " тарихи романы 1 24.12   

32. Р. Бикбаев. Тормош юлы һәм ижады 1 26.12   

33. Р. Бикбаев.  Лирикаһы. 1 16.01   

34. "һыуһаным - һыуҙар бирегеҙ!" поэмаһы 1 21.01   

35 Р. Бикбаев.  «Халҡыма хат” 1 23.01   

36 К.т.у. Р. Бикбаев ижадында 

Башҡортостандың  ете мөғжизәһе 

1 28.01   

37- 

38 

Инша. Р. Бикбаев ижадында тел, 

экология, әхлаҡ темаһы сағылышы. 

1 

 

30.01   

39 Инша. «Беҙҙең яҡ тәбиғәте» 1 4.02   

40 Н. Мусин тормошо. Тәүге осор ижады 1 6.02   

41 Н. Мусин повестары“Шайтан 

ҡуласаһы” повесы 

1 11.02   

42 Н. Мусин  романдары 1 13.02   

43 Н. Мусин  «Мәңгелек урман» романы 1 18.02   

44 «Мәңгелек урман» романы 1 20.02   



 

 

45 «Мәңгелек урман» романы 1 25.02   

46 КТУ. Н.Мусин әҫәрҙәре 1 27.02   

47. БТҮ. Инша    “Н.Мусин-тәбиғәт 

йырсыһы” 

1 4.03   

48 БТҮ. Инша “Н.Мусин-тәбиғәт 

йырсыһы” 

1 6.03   

49 А. Абдуллин тормошо һәм ижады 1 11.03   

50 А. Абдуллин.“Ун өсөнсө председатель 

“Драмалағы образдар системаһы 

1 13.03   

51 Р.Солтангәрәевтың  тормош юлы һәм 

ижады 

1 18.03   

52 Р.Солтангәрәев “Ғүмер” хикәйәһе 1 20.03   

53 Р.Солтангареев  «Тыуған йорт” 1 3.04   

54 Кт.у. Р.Солтангареев ”Хамбал” 

хикәйәһе 

1 8.04   

55. Д.Бүләков биографияһы. Ижади үрҙәре 1 10.04   

56. Д.Бүләков хикәйәләре 1 15.04   

57. «Килмешәк”  романы 

 

1 

 

 

 

17.04   

58 «Килмешәк”  романы 1 22.04   

59 “Ғүмер бер генә” романы Әҫәрҙең 

идея-тематик йөкмәткеһен үҙләштереү 

1 

 

 

24.04 

  

60 “Ғүмер бер генә “. 

Романда мөхәббәт темаһы. 

Әҫәргә анализ 

1 

 

 

29.04   

61 Т.ү. Инша “Ғүмер бер генә, уны беҙ 

лайыҡлы йәшәргә тейеш”  

1 6.05   

62  Т.ү. Инша “Ғүмер бер генә, уны беҙ 

лайыҡлы йәшәргә тейеш” 

1 

 

6.05   



 

 

63 Кластан тыш уҡыу. 

Р.Сафин. Ут эсендә бейеү. 

1 

 

8.05   

64 Х.Назарҙың  тормошо  һәм ижады. 1 13.05   

65 Х.Назарҙың тормош  юлы һәм ижады. 

“ Таулыҡай”, “Тау шишмәһе”, 

“Сәңгелдәк”, “Урал” шиғырҙары 

1 15.05   

66 Х.Назар “Шәмсыраҡ” поэмаһы. 

Поэмаға анализ 

1 20.05   

67 Икенсе  ярты йыллыҡ буйынса тест 

һорауҙарына яуап алыу 

1 22.05   

68 Үтелгәндәрҙе ҡабатлау.  1 22.05   

 

IV.11 класс өсөн уҡыу – уҡытыу әсбаптары һәм методик ҡулланмалар. 

 

1. Хөсәйенов Ғ.Б. Байымов Р.Н. Хәҙерге башҡорт әҙәбиәте. Хрестоматия.- 

Өфө, Китап, 2012. 

2. Хөсәйенов Ғ.Б. Байымов Р.Н. Хәҙерге башҡорт әҙәбиәте. 11 класс өсөн 

дәреслек. – Өфө, Китап, 2012 

3. Шарапов И.А. Башҡорт теленән (5-9 кластар) һәм әҙәбиәтенән (5-9 

кластар) тест һорауҙары: Өфө, 2001, 296 б.  

4. Әхмәтйәнов К. Әҙәбиәт теорияһы: Өфө, Китап, 2007. – 492 б.  

5. Ғафаров Б.Б.Башҡорт әҙәбиәтенән яҙма эштәр: Өфө, 1999. -206 б. 

6. Башҡорт әҙәбиәтенән программа: М.Ғ. Ғималова, Ғ.Б.Хөсәйенов(5 – 11 

кластар өсөн) - Өфө, 2003.- 68 б. 

 7. Б.Б.Ғафаров. Әҙәбиәт уҡытыу методикаһы. Өфө, Китап,2008.- 352б. 

Һүҙлектәр. 

Агишев И.М. Биишев Ә.Г. Башҡорт теленең һүҙлеге: -2 томда, Мәскәү, 1993. 

– 987 б. 

Ураҡсин З.Ғ. Урыҫса-башҡортса һүҙлек: -2 томда, Өфө, Китап, 2005. -677 б. 

Ураҡсин З.Ғ. Хәҙерге башҡорт әҙәби теленең аңлатмалы һүҙлеге: Өфө, 2004. 

– 527 б.  

Ураҡсин З.Ғ. Башҡорт теленең фразеологик һүҙлеге: Өфө, 2006. -337 б. 

Әхтәмов М.Х. Грамматика һүҙлеге: Өфө, 2007. – 172 б.  

Әхтәмов М.Х. Антонимдар: Өфө, 2009. – 343 б.  

Әхтәмов М.Х. Синонимдар һүҙлеге: Өфө, 2006. – 250 б.  

 

 

 

 

 



 

 

 


