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 I.Аңлатма яҙыу 

   Эш программаһы түбәндәге документтарҙы иҫәпкә алып төҙөлдө: 
  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.  Башҡорт әҙәбиәте.Хрестоматия.- Өфө,   

Китап, 2008. 
 Хөсәйенов Ғ.Б.  Башҡорт әҙәбиәте. 10 класс өсөн дәреслек.– Өфө, Китап, 

2008 

  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 бәйләнеше)асыҡлау; 

- өйрәнелгән әҫәрҙең төп темаһын композицияһы, тел – һүрәтләү саралары 

үҙенсәлектәрен билдәләй белеү; 

- 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, телмәрен 

үҫтереү; 

 

II.Уҡытыу предметының төп йөкмәткеһе 

    Инеш.  

  Совет әҙәбиәте – башҡорт әҙәбиәтенең яңы осоро. 

   Октябрь революцияһынан һуң яңы йәмғиәт шарттарындағы әҙәбиәттең 

идея –тематик     йөкмәткеһе, йүнәлеше үҙгәреүе 

 Д.Юлтый. 

Д.Юлтыйҙың тормошо һәм йәмәғәт эшмәкәрлеге. Башланғыс ижады.1917 

йылғы Февраль һәм Октябрь революциялары осорондағы щиғырҙары. 

   “Ҡарағол” драмаһы. Драмала сағылдырылған тарихи осор.Драмала рус 

крепостнойҙары менән башҡорт крәҫтиәндәре араһында синфи ерлектә 

тыуған берҙәмлектең һүрәтләнеше. Әҫәрҙең  драматик эшләнеше. 

     “Ҡан” романының проблематикаһы – һалдаттарҙа синфи аңдың, 

империалистик һуғышҡа ҡаршы протест тойғоларының үҫешен һүрәтләү. 

Алдынғы ҡарашлы һалдат образдары: Булат, Байғужа, Новиков. 

 Ә.Вәлиди Туған. 

Тормошо һәм дәүләт эшмәкәрлеге. Мәҙрәсәлә уҡыу. Башҡорт автономияһын, 

дәүләтен төҙөү өсөн көрәше. Башҡорт тарихы, этнографияһы буйынса ғилми 

хеҙмәттәре. 

М.Буранғол. 

 Тормош юлы.Ғилми-тикшеренеү менән шөғөлләнеүе. 

“Башҡорт туйы” драмаһы. Фольклор-этнографик пьесалары араһында иң 

уңышлыһы һәм сәхнәлә оҙаҡ йылдар ҡуйылғаны. 

    Пьесала башҡорт туй йолаһының һүрәтләнеше. Туй йолаһы фольклорын 

киң файҙаланыу, ижади үҫтереү. Пьесаның жанр һәм драматургик 

үҙенсәлектәре. 

Ғ. Хәйри.  

Яҙыусының биографияһы. Тәүге ижад осоро. 



 

  “Боролош” романы. Әҫәрҙең яҙылыу һәм баҫып сығарылыу тарихы. Тәүге 

романдарҙың береһе булараҡ яңылығы һәм әһәмиәте. 

   Романда күтәрелгән проблемалар. Башҡорт халҡының революцияға килеү 

юлдары. Романдың жанр тәбиғәте, хикәйәләү стиле, художество сифаты. 

 

Һ.Дәүләтшина.  Тормошо һәм ижады. 

  “Ырғыҙ” романы. Романда башҡорт халҡының тормош-көнкүрешенең йәнле 

сағылышы. Айбулат, Гөлйөҙөм образдарында халҡыбыҙҙың күркәм холҡо, 

ғөрөф-ғәҙәттәре кәүҙәләнеше.Романдың эпик киңлеге, тарихи-социаль 

ваҡиғаларҙы киң иңләүе, тарихлыҡ принцибы. 

   Һ.Дәүләтшинаның тормош һәм ижад ҡаһарманлығы. 

  С.Мифтахов. “Дуҫлыҡ һәм мөхәббәт” драмаһы  

Ғ.Сәләм. “Бала” поэмаһы 

Р.Ниғмәти. 

  Тормошо һәм башланғыс ижады. Бөйөк Ватан һуғышы йылдарындағы 

ижады. 

  “Үлтер, улым, фашисты!” поэмаһында Тыуған ил һәм халыҡ образдарының 

кәүҙәләнеше. Совет кешеләренең Бөйөк Ватан һуғышы фронттарындағы 

батырлығы. Башҡорт халҡының яугирлыҡ традициялары. 

  “Һалҡын шишмә” шиғырында батырҙарҙың үлемһеҙлеге темаһы. Был 

теманы тәбиғәт күренештәре аша сағылдырыу. Шағир лирикаһында фекер 

тәрәнлеге, тойғолар байлығы һәм һүрәтләү сараларының төрлөлөгө. 

  “Һинең кәләшеңдең хаттары” поэмаһында мөхөббөт темаһы. Ҡыҙ һәм егет 

образдары. Фронт һәм тыл берҙәмлеге. Поэманың лирик йөкмәткеһе, 

тасуирлау саралары. 

   “Һаҡмар ҡыҙы” поэмаһында һуғыштан һуңғы колхоз ауылында юғары 

уңыш өсөн  көрәште һүрәтләү. Гөлгөл образы. Поэмала шәхесте тәрбиәләүҙә 

коллективтың ролен күрһәтеү, хеҙмәтте данлау. 

Б.Бикбай.  

 Яҙыусының биографияһы һәм ижад юлы.  

“Ҡарлуғас” драмаһы. Драмала башҡорт халҡының 1773-1775 йылдарҙағы 

Крәҫтиәндәр һуғышы алды осорондағы тормошон һүрәтләү, халыҡтың 

социаль һәм рухи яҡтан иҙелеүен, азатлыҡ өсөн көрәшен кәүҙәләндереү. 

Драманың төп геройы булған халыҡ образын ҡылыҡһырлау. Кире образдар. 

 “Аҡсәскә” повесы. Әҫәрҙең төп образдары. 

З.Биишева. 

Яҙыусының тормошо һәм ижад юлы. 

  “Тылсымлы ҡурай” драматик поэмаһында яҡшылыҡ менән яуызлыҡ к!рәше 

темаһы.Әҫәрҙең героик йөкмәткеһен асып биреүҙә романтик һүрәтләүҙең, 

символиканың роле. Һүрәтләү саралары. 

  “Кәмһетелгәндәр”, “Оло Эйек буйында” һәм “Емеш” исемле романдарҙан 

торған трилогияһы. Башҡорт халҡының революция алды һәм революция 

осоро йылдарындағы көнкүреш, азат тормош өсөн көрәш ваҡиғаларын 

һүрәтләү. 

  



 

Н.Нәжми.    

Н.Нәжмиҙең биографияһы һәм йәмәғәт эшмәкәрлеге. Шағирҙың Бөйөк Ватан 

һуғышы йылдарындағы ижады. 

  “Тыуған ил тураһындағы йыр”, “Ватан” шиғырҙары. Поэзияһының тематик 

төрлөлөгө һәм формалар яғынан байлығы. Патриотик лирикаһының 

үҙенсәлектәре. Пейзаж лирикаһы аша кеше күңелен асып бирә белеү. 

“Йыр тураһында баллада”. Әҫәрҙең М.Харисҡа бағышланыуы. Яуҙа һәләк 

булған батырҙарҙың үлемһеҙлеген йырлау. 

“Урал” поэмаһы. Уның патриотик рухы. Ҡурайсы образы. Поэманың поэтик 

үҙенсәлектәре. 

“Шағир һәм  шаһ”. Ижад азатлығы мәсьәләһе. Донъяла тыныслыҡ, именлек 

өсөн көрәш идеяһының сағылышы. Поэманың художество көсө. 

Ҡабатлау. 

10 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, кластан тыш уҡыуға –4 сәғәт бүленә. 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 



 

                             III.Тематик планлаштырыу 

 

№ 

п/п 

 

                       Дәрес   темаһы 

Сәғәт 

һаны 

 

 

Иҫкәрмә 

ләр 

П
л

а
н

 

Ф
а

к
т
. 

 

1. 20  быуат әҙәбиәте 1 3.09   

2. Башҡорт совет әҙәбиәтенең 

формалашыуы 

1 5.09   

3. Дауыт Юлтыйҙың тормош юлы һәм 

ижады. Шиғырҙары 

 

1 

10.09   

4. «Ҡарағол» драмаһы. Яҙылыу тарихы  17.09   

5. «Ҡарағол» драмаһы. 1 19.09   

6. «Ҡан» романы. Образдар системаһы 1 24.09   

7. «Ҡан» романы 1 26.09   

8. Б.т.ү. Әҙәбиәт теорияһы. 1 1.10   

9 К.т.у. Д.Юлтый әҫәрҙәре 1 3.10   

10 Б.т.ү. Инша «Дауыт Юлтый ижадында 

империалистик һуғышты фашлау»  

1 

 

8.10   

11. Әхмәтзәки Вәлиди Туған ижады 1 10.10   

12 «Хәтирәләр» китабы. 1 15.10   

13 «Хәтирәләр» китабы. 1 17.10   

14 К.т.у. . “Ағиҙел”  журналына күҙәтеү 1 

 

22.10   

15. Мөхәмәтша Буранғол. 1 24.10   

16. «Башҡорт туйы» 1 29.10   

17. «Башҡорт туйы» 1 31.10   

18 К.т.у. «Ашҡаҙар» драмаһы 1 7.11   

19. Ғәйнан Хәйри ижады 1 12.11   

20. «Боролош» романы. 1 14.11   

21. «Боролош» романы. 1 19.11   

22 К.т.у “Йәншишмә” гәзитенә күҙәтеү 1 21.11   

23. Һәҙиә Дәүләтшинаның тормош юлы һәм 

ижады 

1 26.11   

24. «Ырғыҙ» романы. Яҙылыу тарихы 1 28.11   



 

25. «Ырғыҙ» романы. Образдар системаһы 1 3.12   

26 «Ырғыҙ» романы. 1 5.12   

27. «Ырғыҙ» романы. 1 10.12   

28 Бт.ү. Инша  “Һәҙиә Дәүләтшина -  

ҡаһарманлыҡ өлгөһө” 

1 12.12   

29. Йомғаҡлау. Әҙәбиәт теорияһы. 1 17.12   

30 К.т.у. Һәҙиә Дәүләтшина  

«Һырға һабағы» хикәйәһе 

1 

 

19.12   

31 Ғәлимов Сәләмдең тормош юлы һәм 

ижады 

1 24.12   

32  «Бала» поэмаһы. 1 26.12   

33 «Бала» поэмаһы. 1 16.01   

34 К.т.у. Ғ.Сәләмдең юмористик шиғырҙары 1 21.01   

35 Рәшит Ниғмәтиҙең тормош юлы һәм 

ижады. “Һалҡын шишмә” шиғыры 

1 

 

23.01   

36 Р.Ниғмәти “Үлтер, улым, фашисты!” 1 28.01   

37 Р.Ниғмәти«Һинең кәләшеңдең хаттары» 1 30.01   

38 Р.Ниғмәти  «Һаҡмар ҡыҙы” 

поэмаһы 

1 

 

4.02   

39. К.т.у. Р.Ниғмәтиҙең лирик поэзияһы 1 6.02   

40 Баязит Бикбайҙың тормош  юлы һәм 

башланғыс ижады 

1 11.02   

41. Б.Бикбай.«Ҡарлуғас» драмаһы 1 13.02   

42 Б.Бикбай.«Ҡарлуғас». Драмала образдар 

системаһы 

1 

 

18.02   

43 Б.Бикбайҙың һуғыш йылдарындағы 

ижады 

1 20.02   

44 Б.Бикбай. «Салауат” драмаһы 1 25.02   

45 «Аҡсәскә» повесы. 1 27.02   

46. «Аҡсәскә» повесы. 

 

1 4.03   

47. К.т.у. Б.Бикбай.«Аҡселән ташҡанда» 

романы 

1 6.03   



 

48. Зәйнәб Биишеваның тормош юлы  һәм 

ижады. 

1 11.03   

49 

 

50 

 

51 

Яҙыусының һуғыштан һуңғы 

осор  ижады 

З.Биишева. Һуңғы осор ижады 

З.Биишеваның шиғри әҫәрҙәре 

З.Биишеваның драмалары 

1 

1 

 

1 

13.03 

 

18.03 

 

20.03 

  

52 З.Биишеваның проза әҫәрҙәре 1 3.04   

53 “Яҡтыға” трилогияһы.  

Кәмһетелгәндәр 

1 

 

8.04   

54 “Кәмһетелгәндәр” әҫәре 1 10.04   

55 “Оло Эйек буйында”әҫәре 1 15.04   

56 “Оло Эйек буйында”әҫәре 1 17.04   

57 “Емеш” романы 1 22.04   

58 “Емеш”романы 1 24.04   

59 К.т.у  «Мөхәббәт һәм нәфрәт” әҫәре  1 29.04   

60 Б.т.ү. Инша «Нимә ул мөхәббәт?» 1 

 

6.05   

61 Һуғыштан һуңғы осор әҙәбиәте.  

Проза.Ә.Бикчәнтәев “Ҡарасәй юлы” 

романы 

1 8.05   

62 Һуғыштан һуңғы осор әҙәбиәте. Поэзия 1 13.05   

63 Һуғыштан һуңғы осор әҙәбиәте. 

Драматургия 

1 15.05   

64 Назар Нәжмиҙең тормош юлы һәм  

ижады. Шиғырҙары 

1 

 

20.05   

65 Назар Нәжмиҙең поэмалары 1 20.05   

66 КТУ. Назар Нәжми драмалары 1 22.05   

67 Ғ.Хөсәйенов. Ижад серҙәре 1 27.05   

68 

 

Үтелгәндәрҙе ҡабатлау 1 

 

29.05 

 

  

 



 

IV.10 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.  

 

 

 

 

 

 

 


