


Аңлатма яҙыу 

“Рәсәй халыҡтары мәҙәниәтенең рухи-әхлаҡи нигеҙҙәре” уҡыу предметы курсы төп дөйөм белем биреүҙең уҡыу 

программаһы Федераль дәүләт белем биреү стандарттарының төп белем биреү структураһына ярашлы төҙөлгән һәм урта белем 

биреү баҫҡысындағы белем биреү процесының ойошторолошон һәм йөкмәткеһен билдәләй, уҡыусыларҙың дөйөм мәҙәниәтен 

формалаштырыуға, уларҙың рухи-әхлаҡи, ижтимағи, шәхси һәм интеллектуаль үҫешенә йүнәлеш тота, белем алыусыларҙың 

һаулыҡтарын һаҡлау һәм нығытыу, уҡыу эшмәкәрлеген үҙаллы тормошҡа ашырыу, ижтимағи булдыҡлылыҡ, ижади һәләттәрен 

асыу, үҙ-үҙен үҫтереү һәм камиллаштырыу нигеҙҙәрен бирә. 

“Рәсәй халыҡтары мәҙәниәтенең рухи-әхлаҡи нигеҙҙәре” уҡыу предметын өйрәнеү һөҙөмтәһендә уҡыусыларҙа 

республиканың төп халҡының  тарихын, мәҙәниәтен өйрәнеүҙең әһәмиәте, күп милләтле донъя һәм Рәсәй шарттарында заманса 

ҡарашлы шәхес өсөн мөһимлеге  хаҡында ыңғай фекер формалаштырыла. Уҡыусылар дәрестәрҙә республикала мәҙәни-ара 

аралашыу, башҡа халыҡтарҙың мәҙәниәтен һәм донъяны танып-белеүҙең яңы инструменты булараҡ беренсел тәжрибә 

туплайҙар. Башҡорт мәҙәниәте донъяһы хаҡында белешмә бирелә, был үҙ сиратында уҡыусыларҙа үҙ мәҙәниәтен тәрәнерәк 

аңлауға алып килә. Уҡыусылар элементар формала үҙ мәҙәниәте тураһында башҡорт телендә яҙма рәүештә һәм телдән, шулай 

уҡ телекоммуникация саралары ярҙамында еткерә ала. Милли һәм дөйөм кешелек ҡиммәттәрен, мәҙәниәттәрҙе сағыштырып 

өйрәнеү, үҙ халҡың, йәшәгән ерең һәм илең менән ғорурлыҡ, патриотлыҡ  тойғоһо формалаштырыуға, этник һәм милли 

булмышты аңларға ярҙам итә. 

“Рәсәй халыҡтары мәҙәниәтенең рухи-әхлаҡи нигеҙҙәре” уҡыу предметын өйрәнеү процесы уҡыусыларҙың әүҙем тормош 

позицияһын формалаштырыуға үҙ өлөшөн индерә. Дәрестәрҙә аңлайышлы һәм еңел фольклор өлгөләре, әҙәби геройҙарға 

мөнәсәбәтеңде белдереү, ролле уйындарҙа ҡатнашыу уҡыусыларҙы гражданлыҡ йәмғиәте ағзалары булараҡ үҫтерә. 

“Рәсәй халыҡтары мәҙәниәтенең рухи-әхлаҡи нигеҙҙәре” уҡыу предметын өйрәнеү түбәндәге һөҙөмтәләрҙә сағылырға 

тейешле: 

-элементар коммуникатив компетенция формалаша, йәғни, уҡыусыға телдән (тыңлап аңлау (аудирование) һәм 

һөйләү) һәм яҙма (яҙыу һәм уҡыу) рәүештә аралашыуға әҙерлек һәм мөмкинселек булдырыла, лингвистик фекерләү 

ҡеүәһе киңәйә; 

-коммуникатив мәҙәниәт нигеҙҙәре һалына, йәғни, мөмкинселеккә ҡарап коммуникатив мәсьәләләр сиселә, 

аралашыуҙа ҡулланылған телмәр берәмектәре адекват ҡулланыла, телмәр мәҙәниәте үҫтерелә, тәрбиәле һәм әҙәпле 

аралашыу партнеры булырға өйрәтелә; 

-“Рәсәй халыҡтары мәҙәниәтенең рухи-әхлаҡи нигеҙҙәре” уҡыу предметын предметына ҡарата уҡыу һәм танып-

белеү ҡыҙыҡһыныуы, ыңғай мотивация формалаштырыла, шулай уҡ кәрәкле универсаль уҡыу эшмәкәрлеге киләһе белем 

биреү баҫҡыстарына уңышлы әҙерлеккә нигеҙ булып тора. 

 

 

 



Уҡыу программаһының ҡыҫҡаса йөкмәткеһе 

“Рәсәй халыҡтары мәҙәниәтенең рухи-әхлаҡи нигеҙҙәре” уҡыу предметын өйрәнеү Башҡортостан Республикаһы 

шарттарында белем һәм тәрбиә алған шәхестең интеллектуаль һәм ижади үҫешендә мөһим урын тота. Ул түбәндәге 

мәсьәләләрҙе хәл итеүгә йүнәлтелгән: 

- уҡыу, эшлекле, көндәлек-көнкүреш, күңел асыу һәм ял итеү даирәләрендә аралашҡанда кәрәкле коммуникатив 

компетенция  формалаша; 

- аутентик текстарҙы (матбуғат, нәфис әҙәбиәт, реклама-белешмә, эпистоляр, коммуникация саралары) ҡабул итеү 

һәм аңлау мәҙәниәте үҫешә; 

- төрлө аңлашылмаусанлыҡ һәм конфликттарҙы көс ҡулланмай хәл  итеү, башҡа мәҙәниәттәргә, телдәргә, этник һәм 

раса айырмалыҡтарына ихтирамлы һәм түҙемле була белеү, донъя мәҙәниәтенең айырылғыһыҙ бер өлөшө булараҡ таныу 

һәм хөрмәт итеү кеүек тормош фәлсәфәһен аңлы рәүештә һайлауҙы, мәҙәниәттәр диалогы тураһында хәбәрҙәр булыуҙы, 

телмәр тактын формалаштыра; 

- уҡыусыларға башҡорт мәҙәниәтенең үҙенсәлеге, уның башҡа телдәр һәм мәҙәниәттәр менән уртаҡ һәм оҡшаш 

яҡтары тураһында белешмә бирелә. 

Уҡыу программаһының ҡыҫҡаса йөкмәткеһе белем һәм тәрбиә биреү маҡсаттарына ярашлы яҙыу һәм һөйләү телмәрен 

үҫтереүгә нигеҙләнгән. Шулай уҡ уҡыусыларҙың ҡыҙыҡһыныуҙары һәм йәш үҙенсәлектәре иҫәпкә алынған. 

Һәр халыҡ тарихи яҡтан бер бөтөн булып ойошҡан ижтимағи аң структураһына, милли үҙаң һәм фекерләү ҡеүәһенә, рухи 

ҡиммәттәр иерархияһына эйә. Уларҙың аңлы йәки аңһыҙ рәүештә йәшәү сфераһында, үҙ-ара аралашыуҙа һәм һәр төрлө 

эшмәкәрлектә сағылышын менталитет йәки милли характер тип нарыҡлайҙар. Башҡорт халҡының да, үҙенә генә хас милли 

традициялары һәм идеалдары, үҙ тарихы һәм тел берҙәмлеге, тормош-көнкүреш һәм мәҙәниәт уртаҡлығы бар. Тап ошо 

сифаттар халыҡ тормошондағы ауыр һәм кризислы ваҡыттарҙа көслө сағылыш табып, тарихи яҙмышын яҙыуҙа һәм үҫешен 

билдәләүҙә мөһим роль уйнайҙар. Башҡорт халҡының рухи-психологик кисерештәре һәм эмоциональ хистәре музыкаль 

ижадында тәрән сағылыш таба. Башҡорт халҡының тормошто эмоциональ ҡабул  итеүе, патриотизм, илһөйәрлек кеүек рухи 

ҡиммәттәргә тоғролоғо, ҡунаҡсыллыҡ, киң күңеллек кеүек сифаттары, йәғни милли үҙенсәлеге, менталитеты фольклорҙа, 

милли сәнғәттә сағылыш тапҡан. Йәшәү һәм үлем, яҡшылыҡ һәм яуызлыҡ, дөрөҫлөк һәм яңылышыуҙар кеүек фәлсәфәүи 

темаларға һүҙ оҫталары борон-борондан мөрәжәғәт иткәндәр, замандаштарының милли рухын күтәрергә, әхлаҡи 

деградацияларға бирелеүен иҫкәртергә, вайымһыҙ һәм бошмаҫлыҡ хисен бөтөрөргә тырышҡандар. Яңы шарттар һәм 

үҙгәрештәр алдында тап милли рухҡа таяныу халыҡтың милли үҙенсәлеген һаҡларға ярҙам итәсәген иҫбатлап, башҡорт 

халҡының рухи ҡиммәттәре менән туҡылған, ҡабатланмаҫ стилгә эйә сәнғәт әҫәрҙәре хаҡында тулы мәғлүмәт бирелә. 

 

 

 



Уҡыу предметы йөкмәткеһендә тәрбиәүи йүнәлеш ҡимммәттәрен тасуирлау 
“Рәсәй халыҡтары мәҙәниәтенең рухи-әхлаҡи нигеҙҙәре” уҡыу предметын уҡытыуҙың һөҙөмтәләренең береһе булып 

уҡыусыларҙың рухи ҡимәттәрҙе үҙләштереүе тора. 

Мәрхәмәтлелек – үҙеңде донъяның бер өлөшө итеп ҡабул итеү; рухи донъяның ҡағиҙәләрен аңлау (шәфҡәтле бул, үҙең 

менән нисек аралашыуҙарын теләһәң, кешеләргә лә шул уҡ ҡарашта бул). 

Аралашыу – уның йәмғиәттең мөһим бер тармағы, мәҙәниәттең төп элементы икәнен аңлау. 

Тәбиғәт – дөйөм кешелектең бер тармағы. Тәбиғәткә һөйөү – беренсенән, уға һаҡсыл ҡараш, икенсенән, уның 

матурлығы, гармонияһы, камиллығы менән һоҡланыу. Башҡорт теле дәреслектәрендә бирелгән әҙәби һәм фәнни-популяр 

текстар өҫтөндә эштәр  аша тәбиғәткә ҡарата һөйөү һәм һаҡсыл ҡараш тәрбиәләү. 

Матурлыҡ тойғоһо – башҡорт теленең матурлығын, уның тасуирлау мөмкинлектәрен аңлау. 

Дөрөҫлөк – фәнни танып белеүҙең кешелек мәҙәниәтенең бер өлөшө икәнен аңлау, тел донъяһына үтеп инеү, улар 

нигеҙендә ятҡан законлыҡтарҙы аңлау; белемгә өҫтөнлөк биреү, дөрөҫлөктө асыҡлау, танып белеүҙең үҙенең үҙе бер ҡиммәт 

икәнен төшөнөү.  

Ғаилә ҡиммәттәре – кеше тормошонда ғаиләнең мөһимлеген аңлау, үҙ тамырҙарыңды белеү, ғаиләгә, туғандарға ҡарата 

эмоциональ-позитив ҡараш, яуаплылыҡ, ололарға, уларҙың рухи идеалдарына ихтирам хисе тәрбиәләү. 

Хеҙмәт һәм ижад ҡимәттәре – кеше тормошонда хеҙмәттең ролен аңлау, ойошҡанлыҡ, маҡсатҡа ынтылышлы булыуҙы, 

яуаплылыҡ, үҙаллылыҡ, дөйөм хеҙмәткә һәм әҙәбиәт  өлкәһендәге хеҙмәткә, ижадҡа баһалы ҡараш тәрбиәләү. 

Гражданлыҡ һәм ватансылыҡ– үҙеңде йәмғиәт, халыҡ, илдең вәкиле итеп аңлау; үҙ телеңдең бөгөнгөһө һәм киләсәге 

өсөн яуаплылыҡ тойғоһо тәрбиәләү; үҙ илеңә: уның тарихына, мәҙәниәтенә, тормошо һәм халҡына ҡарата ҡыҙыҡһыныу уятыу. 

Кешелеклелек – үҙеңде Рәсәйҙең генә гражданы тип түгел, ә бөтә донъяның бер өлөшө итеп ҡабул итеү, был донъя 

тереклеге һәм артабанғы үҫеше өсөн тыныслыҡ, хеҙмәттәшлек, толерантлыҡ, башҡа мәҙәниәт һәм телдәргә ҡарата ихтирам 

кәрәклегенә төшөнөү. 

Предмет өйрәнеүҙең шәхси, предмет,  метапредмет һөҙөмтәләре 

Уҡыу предметын өйрәнеүҙең шәхси һөҙөмтәләре: 

-Тыуған илгә, уның теленә, мәҙәниәтенә, тарихына һөйөү һәм хөрмәт 

-Төрлө ситуацияларҙа йәштәштәре һәм ололар менән хеҙмәттәшлек күнекмәһе, конфликтлы һәм бәхәсле ситуацияларҙан 

сығыу юлын белеү 

-хислелек,  үҙеңдең хис-тойғоларыңды аңлай һәм билдәләй белеү 

-башҡа кешеләрҙең хис –тойғоларын аңлай һәм билдәләй белеү, уртаҡлаша алыу 

-матурлыҡ тойғоһо- тәбиғәт матурлығын күрә белеү, йәнле тәбиғәткә һәҡсыл ҡараш 

-нәфис һүҙҙең матурлығын тоя белеү, үҙеңдең  телмәреңде камиллаштырыуға ынтылыу 

-ғаилә киммәттәрен аңлау, үҙеңдең яҡындарыңа ҡарата ихтирам, рәхмәт, яуаплылыҡ тойғолары 



-текст авторы менән  диалог ҡороуға ҡыҙыҡһыныу, уҡыуға ихтыяж 

-үҙеңдең һәм әйләнә-тирәңдәге кешеләрҙең ҡылыҡтарына дөрөҫ баһа биреү 

-мораль тәртип ҡағиҙәләрен көйләүсе этик тойғолар-намыҫлана, ояла белеү, ғәйебеңде танып, ғәфү үтенеү. 

Уҡыу предметының дөйөм (метапредмет) һөҙөмтәләре булып, универсаль уҡыу эшмәкәрлеген (УУЭ) 

формалаштырыу тора 

Көйләүсе УУЭ (регулятивные УУЭ) 

-дәрестең темаһын һәм маҡсатын үҙ аллы әйтә белеү 

-уҡытыусы менән берлектә уҡыу проблемаһын сисеүҙең планын төҙөү 

-ҡуйылған маҡсатҡа ирешеү өсөн планды тормошҡа ашырыу, кәрәк осраҡта үҙеңдең эшмәкәрлегеңә төҙәтмәләр индереү. 

-уҡытыусы менән берлектә баһалау критерийҙарын билдәләү һәм шуға ярашлы үҙеңдең һәм иптәштәреңдең эшенә баһа 

бирә белеү. 

Һөҙөмтәле уҡыу технологияһы һәм уҡыуҙағы уңыштарын баһалау технологияһы универсаль уҡыу эшмәкәрлеген 

формалаштырыу саралары булып тора 

Танып белеү УУЭ 

-текстағы мәғлүмәттең бөтөн төрҙәрен дә иҫәпкә алыу 

-уҡыу төрҙәрен маҡсатҡа ярашлы файҙаланыу, текст менән танышыу өсөн уҡыу, күҙ йүгертеп уҡып сығыу, мәғлүмәт 

алыу өсөн уҡыу ентекләп уҡыу 

-төрлө формала бирелгән мәғлүмәтте таба белеү(тотош текст, иллюстрация, схема, таблица) 

-мәғлүмәтте бер форманан икенсе формаға үҙгәртә белеү(план, схема, таблица төҙөү) 

-һүҙлектәр, белешмә материал менән файҙалана белеү 

-анализлай һәм синтезлай белеү 

-сәбәп-һөҙөмтә бәйләнештәрен урынлаштыра белеү 

-фекерләй белеү 

Текстар һәм уның методик аппараты, һөҙөмтәле уҡыу технологияһы танып-белеү УУЭ үҫтереү саралары булып тора 

Коммуникатив УУЭ (коммуникативные УУД) 

-телмәр ситуацияһына ярашлы үҙеңдең фекереңде телдән әйтеү һәм яҙма формала бирә белеү 

-телмәр сараларын төрлө коммуникатив мәсьәләләрҙе сисеүҙә дөрөҫ ҡулланыу, телмәрҙең диалогик һәм монологик 

формаларын яҡшы белеү 

-үҙеңдең фекереңде нигеҙләй белеү һәм дөрөҫ итеп башҡаларға еткерә алыу 

-башҡаларҙы ла ишетә һәм тыңлай белеү, уларҙың ҡараштарын аңларға тырышыу, кәрәк булғанда үҙеңдең ҡарашыңды 

үҙгәртә алыу 

-дөйөм эшмәкәрлек барышында  ҡарар ҡабул итә белеү 

-һорауҙар бирә белеү 



Уҡыусыларҙың белемдәрен һәм күнекмәләрен баһалау нормалары 

Телдән яуаптарҙы баһалау: 

Уҡыусыларҙың телдән һөйләмен, уның фонетик, грамматик яғы менән бер рәттән тасуири уҡыуы ла иҫәпкә алына. 

Телдән һорау формаһында үткәрелә торған күнегеүҙәр һәр дәрестә алып барыла. 

Тыңлап аңлау күнекмәләрен баһалау: 

1.  “тулыһынса  аңланы” 

2.  “өлөшсә аңланы” 

3.  “аңламаны” 

Уҡыусының монологик һөйләүен баһалау: 

1. - тәҡдим ителгән тема (рәсем, ситуация) буйынса хикәйә төҙөй белһә; 

    - дөрөҫ интонация менән, тулы, эстәлекле  итеп, тексҡа баһа биреп, мөнәсәбәтен күрһәтеп һөйләй алһа; 

    - тупаҫ булмаған пауза хаталары ебәрелһә лә, “5”ле ҡуйыла. 

2. - айырым паузалар, 1-2 һөйләм хатаһы яһаһа; 

   - уҡытыусы тарафынан икенән артыҡ булмаған асыҡлаусы һорау бирелһә,”4” ле ҡуйыла 

3. - теманың төп йөкмәткеһен асһа; 

    - 4-6 һөйләү хатаһы ебәрһә; 

   -  уҡытыусы тарафынан икенән артыҡ асыҡлаусы һорау бирелһә йәки уҡытыусы ярҙамынан башҡа йөкмәткеһен  

һөйләүҙе башлай(тамамлай) алмаһа, “3”лө ҡуйыла. 

4. - һөйләгәндә эҙмә-эҙлеклелек һаҡланмаһа; 

    - паузаларҙа теүәлһеҙлектәр китһә; 

    - 6- нан артыҡ һөйләм хатаһы һәм грамматик хата яһаһа, “2”ле ҡуйыла. 

Диалогик һөйләмде баһалау: 

1. - тейешле темпта дөрөҫ интонация менән һорау ҡуйһа; 

   - әңгәмәләшенең  һорауҙарына тулы яуап  ҡайтарһа, “5”ле ҡуйыла 

2. - дөрөҫ һорау биреп, үҙе лә әңгәмәләшенең һорауына яуап бирһә, ләкин һөйләү ваҡытында уҡытыусы ярҙамына мохтаж 

булһа; 

    - 2-3 һөйләм хатаһы ебәрһә, “4” ле ҡуйыла. 

3. - уҡытыусы ярҙамында ғына һорау бирһә йәки яуап бирһә; 

    - һорауҙар биргәндә, һүҙҙәр һәм грамматик формалар табыуҙа теүәлһеҙлектәр  ебәрһә йәки өйрәнгән теманың бер 

өлөшөн генә үҙләштерһә; 

   - 4-5  һөйләм хатаһы ебәрһә, “3” лө ҡуйыла. 

4. - әңгәмә ваҡытында ҙур ауырлыҡ менән генә һорау бирһә; 

    - һорауҙарға үҙ көсө менән яуап бирә алмаһа;   - 6- нан артыҡ хата ебәрһә, “2” ле ҡуйыла. 



Уҡыу предметының уҡыу планындағы урыны 
Уҡыу планына ярашлы “Рәсәй халыҡтары мәҙәниәтенең рухи-әхлаҡи нигеҙҙәре” уҡыу предметына VII-IX кластарҙа 

аҙнаһына 1 сәғәт бүленгән. 

Уҡыу процесын методик һәм матди-техник яҡтан тәьмин итеү 

1. Мультимедия компьютеры (техник талаптарға яуап биргән ноутбук); 

2. Телевизор (телекоммуникация саралары, мультимедиапроектор урынына ҡулланыла); 

3. Сканер, күсермә яһау мөмкинселеге булған лазер принтеры; 

4. Даими ҡулланылған методик стендтар; 

5. Рәсәй халыҡтары мәҙәниәтенең рухи-әхлаҡи нигеҙҙәре буйынса күргәҙмә материалдар; 

6. Башҡорт телендә сыҡҡан ваҡытлы матбуғат төпләнмәләре, әҙәби китаптар, һүҙлектәр, методик ҡулланмалар; 

7. Башҡорт теле һәм әҙәбиәте, мәҙәниәте буйынса уҡытыусының шәхси методик папкалары. 

Мәғлүмәти ресурстар 

1. Иллюстратив материалдар 

7 класс. Башкортостан Республикаһы - Рәсәй мәҙәниәтенең рухи-әхлаҡи үҙәге.  

Арсланов М.Н. «Журавлиная песнь» 

Бурзянцев А.Д. «Старый уральский городок» 

Давлеткильдеев К.С. «Девушка-башкирка в голубом» 

Давлеткильдеев К.С. «Портрет башкира Ибрагима» 

Кащеев Ф.А. «Башкирский кумыс» 

Лежнев А. «Башкиры в Париже» 

Лежнев А. «Поимка Салавата» 

Лежнев А. «Пушкин среди башкир» 

Лежнев А. «Штурм Уфы пугачевцами» 

Перов В.Г. «Крестный ход на Пасху» 

Ситдикова А.Х. «Башкирский мед» 

Ситдикова А.Х. «Будущий батыр» 

Ситдикова А.Х. «Голубые подушки» 

Ситдикова А.Х. «Курай» 

8 класс. Рәсәй халыҡтарының традицион дини ҡиммәттәре.  

Боттичелли «Рождение Венеры» 

Винокуров Е. «Встреча в пути» 

Глазунов И.С. «Андрей Рублев» 



Гоген П. «Откуда мы? Кто мы? Куда мы идем?» 

Дюрер А. «Апокалипсис» 

Иванов А.А. «Явление Христа народу» 

Игнатенко С.Н. «Лики» 

Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» 

Лутфуллин А.Ф. «Моление о дожде» 

Микеланджело «Моисей» 

Микеланджело «Страшный суд» 

Мухаметшин У. «Портрет Акмуллы» 

Нестеров М.В. «Великий постриг» 

Нестеров М.В. «Пустынник» 

Нестеров М.В. «Юность Сергия Радонежского» 

Нестеров М.В. «Видение отроку Варфоломею» 

Нечаева Т.П. «Встреча Пугачева с Салаватом» 

Нурмухаметов Р.М. «Жертвы шариата» 

Рафаэль «Сикстинская мадонна» 

Рембрандт Харменс ван Рейн «Возвращение блудного сына» 

Рембрандт Харменс ван Рейн «Святое семейство» 

Репин И.Е. «Протодьякон» 

Рерих Н.К. «Идолы» 

Рубенс П.П. «Вакханалия» 

Ушаков С. «Спас Нерукотворный» 

Ушаков С. «Троица» 

Ханнанов В. «Посвящение Аксакову» 

Харисов Р. «Мальчик и конь» 

Харисов Р. «Урал. Каратау» 

9 класс. Рәсәйҙең бөгөнгө заман рухи-әхлаҡи мәҙәниәте.  

Арсланов А.С. «Весна на ферме» 

Вучетич Е.В. «Памятник воину-освободителю» 

Глазунов И.С. «Вечная Россия» 

Глазунов И.С. «Гимн героям» 

Греков М.Б. «Тачанка» 

Давид Жак Луи «Клятва Горациев» 



Дали С. «Постоянство памяти» 

Дега Э. «Музыканты в оркестре» 

Дейнека А.А. «Оборона Петрограда» 

Делакруа Э. «Свобода, ведущая народ» 

Дикс О. «Война» (триптих) 

Домашников Б.Ф. «Память» 

Ергалиев Ф. «Сибай» 

Корин П.Д. «Александр Невский» (триптих) 

Краснов С. «Послание» 

Кустодиев Б.М. «Масленица» 

Кустодиев Б.М. «Портрет Ф.Шаляпина» 

Лосенко А.П. «Прощание Гектора с Андромахой» 

Лутфуллин А.Ф. «Три женщины» 

Маковский В.Е. «Свидание» 

Мане Э. «Завтрак на траве» 

Матисс А. «Музыка» 

Матисс А. «Танец» 

Меос В.Э. «Отслужили все 6 сыновей» 

Моне К. «Впечатление. Восход солнца» 

Моне К. «Руанский собор» 

Мунк Э. «Крик» 

Перов В.Г. «Тройка» 

Пикассо П. «Герника» 

Пикассо П. «Девочка на шаре» 

Ренуар О. «Портрет артистки Ж.Самари» 

Репин И.Е. «Бурлаки на Волге» 

Репин И.Е. «Не ждали» 

Суриков В.И. «Боярыня Морозова» 

Тоидзе И.М. «Родина-мать завет» 

Тропинин В.А. «Кружевница» 

Тюлькин А.Э. «Голубец» 

Ушаков С. «Насаждение древа государства Российского» 

 



2. Интернет-ресурстар 

2.1.Дөйөм мәғлүмәт.  

http://orkce.apkpro.ru/ - сайт дисциплины ОРКСЭ образовательной области основ духовно-нравственной культуры 

народов России 

https://education.bashkortostan.ru/ - официальный сайт Министерства образования Республики Башкортостан 

http://ufa-edu.ru/ - сайт Управления образования Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

http://www.oprf.ru - сайт Общественной палаты  

http://www.ombudsman.gov.ru - сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации  

http://www.artclassic.edu.ru/ – коллекция образовательных ресурсов по поиску произведений искусства по времени, 

стране, стилю. 

2.2. Энциклопедия һәм китапханалар.  

http://www.bashenc.ru/ - Башкирская энциклопедия.  

http://ru.wikipedia.org/ - обширная энциклопедия с множеством сведений и изображений на большом количестве языков 

мира. 

http://www.bashculture.ru/ - История и культура Башкортостана.  

http://www.artprojekt.ru - энциклопедия искусства – галереи, история искусства. 

http://www.smirnova.net/ - гид по музеям мира и галереям. 

http://mifolog.ru/ - подробная энциклопедия по мифологии с текстами. 

http://fashion.artyx.ru/ - «Иллюстрированная энциклопедия моды». 

http://100oper.nm.ru/ - книга «100 опер». 

http://www.cbook.ru/peoples/ - электронная энциклопедия «Народы и религии мира». 

http://witcombe.sbc.edu/ARTHLinks.html - сайт с ресурсом ссылок по истории искусства. 

http://www.huntfor.com/arthistory/ - энциклопедия по истории изобразительных искусств.  

http://www.rsl.ru/ - сайт российской государственной библиотеки. 

http://www.eart.by.ru - иллюстрированный словарь по искусству. 

http://www.artcyclopedia.com - иллюстрированная энциклопедия по искусству. 

http://ccel.wheaton.edu/wwsb/ - текст Библии  

http://www/islamcivil.ru - материалы по Исламской цивилизации  

http://experiment-opk.pravolimp.ru/lesson - методическое обеспечение уроков по предмету «Основы православной 

культуры» для 4-5 кл. (рисунки, аудио-видео-иллюстрации) 

http://www.religio.ru/ - Мир религий 

http://ww.or.ru/ - Православие в России 

www.gumfak.ru - Электронная гуманитарная библиотека 



www.gmir.ru - Государственный музей истории религии 

http://2berega.spb.ru/user/nizhnik65/folder/22663/ - материал (презентации, разработки уроков) по основам православной 

культуры 

http://muzlo.at.ua/publ/4 - анимированные истории Ветхого завета, мультсериал «Моя первая Библия» 

http://spasitel.net.ru/index.php?newsid=1019 - мультсериал «Суперкнига» 

http://www.sunhome.ru/religion  - публикации на тему религии: Буддизм, Христианство, Даосизм, Индуизм, Ислам, 

Иудаизм, в т.ч. религиозные праздники 

http://rojdestvo.paskha.ru/children - детский сайт о Рождестве 

http://parables.ru/main-17.html - детские притчи 

http://pritchi.ru - притчи 

http://planeta911.ru/ppt.php - детский сайт по православию (библейские уроки, презентации, раскраски, музыка, загадки) 

http://svetoch.ucoz.ru – основы православной веры в презентациях 

http://nezhna.com/showjournal.php?journalid=2523043&keywordid=1106329 –теги о православных праздниках 

http://www.islamdag.ru/islam-detyam - исламские сказки, рассказы-иллюстрации 

http://www.xadis.ru/books/semya/skazki.html - арабские сказки 

http://bogi.wmsite.ru – история религий 

http://ariom.ru/zen-film/1083652859.html - художественный фильм «Маленький Будда» 

2.3. Коллекциялар. 

http://www.erarta.com/gallery/about-gallery/ - сайт музея  Эрарта - самого крупного негосударственного музея 

современного искусства в России. 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/35/- единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов по музыке (русской и зарубежной). 

http://jivopis.ru/gallery/- 15 картинных галерей и биографии русских художников. 

http://onfoot.ru/- сайт посвящен достопримечательностям Москвы. 

http://www.artrussia.ru/russian/- галерея русских и современных русских художников. 

http://rusarh.ru/- Архитектура России. 

http://www.artlib.ru/- сборник галерей живописи – русские художники от Иванова до Поленова. 

http://art.rin.ru/- «Изобразительное искусство и фотография». 

http://www.art-education.ru/AE-magazine/- электронный журнал «Педагогика искусства». 

http://www.art-education.ru/- официальный сайт института художественного образования РАО. 

http://sobory.ru/- «Народный каталог православной архитектуры». 

http://www.if-art.com/- галереи живописи, фотографии и скульптур конца XIX – XX вв. 

http://www.artwoman.info/- скульптура и живопись, посвященная, по мнению авторов, женской красоте. 



http://www.wonder.moost.ru/- «Семь чудес света». 

http://midiclassic.narod.ru/- «Классическая музыка» - портреты, биографии, термины. 

http://www.classical.ru/r/- архив классической музыки в формате Real Audio. 

http://www.maestroes.com/- тексты о композиторах XX века. 

http://www.archi-tec.ru- статьи по истории архитектурных стилей, произведения (города, памятники, современные 

постройки, монастыри, храмы, дворцы и усадьбы) – по России, новости и события в архитектуре, архитектурные термины. 

http://www.belcanto.ru- оперное искусство. 

http://www.world-art.ru- коллекция живописи. 

http://e-project.redu.ru/mos/- материалы по Москвоведению, фотографии Московских памятников архитектуры, 

архитектурный словарь, небольшие статьи по архитектурным стилям и московским архитекторам. 

http://www.wco.ru/icons/- «Виртуальный каталог икон». 

http://www.museum-online.ru- online-музей живописи. Биографии и коллекции картин. http://www.castles.narod.ru- сайт 

посвящен эпохе средневековья. 

http://www.impressionism.ru- сайт посвящен импрессионизму от предпосылок во французском искусстве XIX века до 

постимпрессионизма. 

http://www.arthistory.ru/- история изобразительного искусства от ренессанса до модерна.  

http://www.sgu.ru/rus_hist/- «Русская история в зеркале изобразительного искусства 

http://www.wm-painting.ru- «Современная мировая живопись» - коллекции современной живописи по жанрам, тематике и 

регионам, коллекция шедевров мировой живописи. 

http://www.middleeast.org.ua/— информационный центр "Ближний Восток” (история и культура Ближнего Востока). 

http://www.visaginart.narod.ru/— галерея ИЗО по эпохам и стилям. 

http://www.ethnology.ru/— сайт предоставляет доступ к Интернет-ресурсам по этнографии России. 

http://www.hellados.ru/— мифология Древней Греции (сюжеты, герои, керамика, художественная галерея). 

http://www.abash.netfirms.com/— абашевская игрушка (история, каталог, образцы). 

http://www.wga.hu/— интернет-ресурсы живописи и скульптуры готики, ренессанса и барокко. 

http://www.artnet.com/— ссылки на сайты галерей всего мира, каталог художников. 

http://www.tvkultura.ru/— сайт телеканала «Культура». 

http://www.russianculture.ru/— портал «Культура России». 

http://www.cultradio.ru/— сайт радио «Культура». 

http://www.cultcorp.ru/— Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Культура». 

http://www.guelman.ru/culture— информационное агентство «Культура». 

ttp://www.rosculture.ru/— сайт Федерального агентства по культуре и кинематографии. http://www.gramma.ru/— культура 

письменной речи. 
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Календарь-тематик планлаштырыу 

7 класс 
№ 

Бүлек атамаһы, дәрес темаһы  

Тема 

 

Сәғәт һаны 
Уҡыусыларҙың 

эшмәкәрлек төрҙәре  

Үткәрелеү 

ваҡыты 

планл 

Үткәрелеү  

ваҡыты 

факт 

Өй эше 

Башҡортостан халыҡтары мәҙәниәтенең рухи-әхлаҡи сығанаҡтары (7 с.)  

1 

Шүлгәнташ ҡурсаулығы 

1 Р.Шәкүр “Сыңрау торналар 

иле” китабы буйынса 

әҙерләнергә 

1-4 /09  Шүлгәнташ тураһында легенда, 

һүрәт йәки мәғлүмәт әҙерләргә  

2 

Арҡайым серҙәре 

1 “Аманат”, “Ватандаш” 

журналдарынан, интернет 

селтәренән ҡарарға 

6-11 /09  Аркайымдың макетын 

эшләргә 

3 

Башҡорттар тураһында боронғо 

тарихи сығанаҡтар 

1 “Башҡортостан” ҡыҫҡаса 

энциклопедияһы, башҡорт 

халыҡ ижады китаптарынан 

мәғлүмәт тупларға 

13-18/09  Легендаларҙы яҙып 

килергә 

4 
Шәжәрә - тарихи-әҙәби ҡомартҡы 

1 Р. Кузеев “Башкирские 

шежере” китабын өйрәнергә 

20-25/09  Шәжәрәңде төҙөргә 

5 “Урал батыр” эпосы – донъя 

әҙәбиәте хазинаһы.  

1 “Урал батыр” эпосын 

уҡырға 

27/09- 

2/10 

 Эпостан оҡшаған өҙөктәр 

әҙерләргә 

6 

 
Башҡорт эпостары һәм тарихи 

йырҙары 

1 “Башҡорттоң йөҙ йыры”, 

башҡорт халыҡ ижады 

китаптарын ҡарарға 

4-9/10  Тарихи йырҙарҙың 

легендалары һәм эпостар 

буйынса ижади эш 

7 
С. Юлаев – милли герой 

1 С.Юлаев энциклопедияһы 

буйынса әҙерләнергә 

12-16/10  С.Юлаевҡа арнап проект 

эшен эшләргә 

Башҡортостан халыҡтарының традицион мәҙәниәте(11 с.)  

8 

Йылҡысылыҡ. Малсылыҡ  

1 “Башҡортостан” ҡыҫҡаса 

энциклопедияһы, “Аманат” 

журналынан ҡарарға 

18-23/10  Йылҡы малы тураһында 

мәғлүмәттәр тупларға 

9 

Урмансылыҡ. Һунарсылыҡ. 

Балыҡсылыҡ   

1 “Башҡортостан” ҡыҫҡаса 

энциклопедияһы,  башҡорт 

халыҡ ижады китаптарынан 

әҙерләнергә 

25-28/10  Һунарсылыҡ тураһында 

әкиәт, легенда, йыр яҙып 

алырға 

10 
Игенселек. Солоҡсолоҡ  

1 “Башҡортостан” ҡыҫҡаса 

энциклопедияһы буйынса 

8-13/11  Башҡорт балы тураһында 

проект эше эшләргә 



әҙерләнергә 

11 

Нағыш фәлсәфәһе һәм серҙәре 

1 С.Шитова “Башкирская 

национальная одежда” 

китабын, М.Кәримдең “Сигеү 

сигә ҡыҙҙар” шиғырын 

өйрәнергә 

  Башҡорт орнаменттарын 

төшөрөргә 

12 
Кейем тегеү һәм уны биҙәү 

1 С.Шитова “Башкирская 

народная одежда” 

22-27/11  Заманса кейем өлгөһөн 

әҙерләргә 

13 
Йорт йыһаздары эшләү. Хеҙмәт 

байрамдары 

1 “Тамаша”, “Ватандаш”, 

“Башҡортостан ҡыҙы” 

журналдары 

29/11-

4/12 

 “Хыялымдағы өйөм” 

темаһына ижади эш 

14 Контроль эш. Башҡорт халҡының матди 

ҡомартҡыһы. 

 

1 

 

6-11/12  Үтелгәндәрҙе ҡабатларға.   

15 
Хаталар өҫтөндә эш. Үтелгәндәрҙе 

ҡабатлау.  

1 
Башҡорт халыҡ ижады  

китаптарынан әҙерләнергә 

13-18/12  Башҡорт сәсәндәре 

тураһында мәғлүмәт 

тупларға 

16 

Башҡорт сәсәндәре 

1 С.Галин “Тел асҡысы 

халыҡта”, М.Буранғолов 

“Сәсән аманаты” 

китаптарынан әҙерләнергә 

20-25/12  Ҡобайыр ижад итергә 

17 
Башҡорт легендалары 

1 Башҡорт халыҡ ижады 

китаптарынан әҙерләнергә 

27-30/12  Тыуған яҡ легендаларын 

яҙырға 

18 
Тәүге мәктәптәр, дәреслектәр, 

уҡытыусылар 

1 “Башҡортостан” ҡыҫҡаса 

энциклопедияһы буйынса 

әҙерләнергә 

17-22/01  Тәүге уҡытыусың 

тураһында яҙырға 

Башҡортостандың бөгөнгө заман мәҙәни традициялары (17)  

19 

20 

Өфө – боронғо ҡала 

2 

“Башҡортостан” ҡыҫҡаса 

энциклопедияһы, “Киске Өфө” 

гәзите буйынса әҙерләнергә 

24-29/01 

 

 

 

31/01-

5/02 

 Өфө тураһында 

легендалар яҙырға 

 

“Өфөнөң киләсәген нисек 

күрәм” темаһына проект 

эшләргә 

21 

22 
Башҡортостан рәссамдары 

3 “Башҡортостан” ҡыҫҡаса 

энциклопедияһы буйынса 

7-12/02 

 

 Ҡ.Дәүләткилдиев 

тураһында мәғлүмәт 



23 әҙерләнергә  

 

 

14-19/02 

 

 

21-26/02 

тупларға 

 

Ә.Лотфуллин 

картиналары буйынса 

ижади эш 

 

“Яратҡан картинам” 

темаһына мини-инша 

яҙырға 

24 

25 

26 

27 

Башҡортостан тураһындағы әҫәрҙәр 

 

4 

“Башкирия в русской 

литературе” күп томлыҡтарын 

ҡарарға 

28/02-

5/03 

 

 

 

 

7-12/03 

 

 

 

14-19/03 

 

 

 

21-26/03 

 А.Пушкин “Капитан 

ҡыҙы” әҫәренән өҙөктәр 

уҡырға 

 

 

Л.Толстой “Кешегә күпме 

ер кәрәк?” хикәйәһен 

уҡырға 

 

Н.Крашенинников 

“Әмилә” әҫәренән өҙөктәр 

уҡырға 

 

Башҡортостан тураһында 

татар, ҡаҙаҡ һ.б. 

шағирҙары әҫәрҙәрен 

өйрәнергә 

 

 

28 

29 

Башҡортостанда театр сәнғәте 

2 

“Башҡортостан” ҡыҫҡаса 

энциклопедияһы буйынса 

әҙерләнергә 

4-9/04 

 

 

 

11-16/04 

 Башҡортостан театрҙары 

тураһында яҙырға 

 

“Яратҡан актерым” 

темаһына проект эше 

эшләргә 

30 

 Башҡортостанда кино сәнғәте 

1 “Киске Өфө” гәзите, интернет 

селтәре материалдарын 

ҡарарға 

18-23/04  “Еңмеш” фильмы буйынса 

ижади эш 



31 

Башҡортостанда архитектура 

1 
Б.Кәлимуллин “Каруанһарай” 

китабы буйынса әҙерләнергә 

25-30/04  Каруанһарай тураһында 

һүрәт йәки шиғыр 

әҙерләргә 

32 

33 

Башҡортостандың музыкаль сәнғәте 

2 

“Башҡортостан” ҡыҫҡаса 

энциклопедияһы буйынса 

әҙерләнергә 

2-7/05 

 

 

 

10-14/05 

 “Яратҡан йырсым” 

темаһына ижади портрет 

 

“Ҡурайсы” темаһына 

ижади эш 

34 

Башҡортостанда хореография 

1  “Башҡорт бейеүҙәре”китабы, 

“Танцы народов мира” 

видеояҙмаһы буйынса 

әҙерләнергә 

16-21/05  Башҡорт бейеүҙәре 

тураһында мәғлүмәт 

әҙерләргә 

35 Үтелгәндәрҙе ҡабатлау.  

Башҡортостандың рухи донъяһы. 

1 
 

23-28/05  Топонимик легендалар 

яҙырға 

 

8 класс 

 
№ 

Бүлек атамаһы, дәрес темаһы  

Тема 

 

Сәғәт 

һаны 

Уҡыусыларҙың эшмәкәрлек 

төрҙәре  

Үткәрелеү 

ваҡыты 

планл 

Үткәрелеү  

ваҡыты 

факт 

Өй эше 

Башҡортостан халыктарының дини ышаныуҙары( 10 с.)  

1 
Дин тураһында төшөнсә 

1 Интернет селтәре мәғлүмәттәре 

менән эш 

1-4 /09  Дини байрамдар тураһында 

яҙырға 

2 Донъя тарихындағы һәм бөгөнгө төп дини 

йүнәлештәр. 

1 “Башҡортостан” ҡыҫҡаса 

энциклопедияһы буйынса эш 

6-11 /09 

13-18/09 

 Донъя диндәре тураһында 

мәғлүмәт тупларға 

3 

4 

Зороастризм. Буддизм. 

 

Иудаизм.Христианлыҡ. 

2 
“Урал батыр” эпосында боронғо 

дини тәғлимәттәр. 

 

Йософ, Ибраһим, Ғайса 

пәйғәмбәрҙәр, Мәрйәм ана 

тураһында легендалар 

20-25/09 

 

 

 

27/09- 2/10 

 Башҡорт халыҡ ижадында 

зороастризм 

элементтарын билдәләргә 

 

Христиан дине йолалары 

тураһында ижади эш 

эшләргә 

5 

6 

 

Башҡорттарҙың боронғо дине. 

 

2 Әхмәт Ибн-Фаҙлан яҙмалары 

 

 

4-9/10 

 

 

 Башҡорт халҡының 

исламға тиклемге 

ышаныуҙары тураһында 



 

 

Тотемизм. Шаманизм. 

 

 

 

А.Инан “Башҡорттарҙа 

щаманизм”, башҡорт халыҡ 

ижады китаптары 

 

 

12-16/10 

яҙырға 

 

Башҡорт тотемдары менән 

бәйле исемдәр, йолалар, 

легендалар яҙырға 

7 
Ислам 

1 Ислам дине йолалары тураһында 

китаптар 

18-23/10  Ислам дине тураһында 

проект эше эшләргә 

8 

9 

Башкортостанда дини мифтар, археологик 

ҡомартҡылар  

2 Күгәрсен, Шишмә райондарында 

урынлашҡан боронғо кәшәнәләр, 

Әүлиә тауҙары, шишмәләре 

хаҡында мәғлүмәттәр  

 

Л.Яҡшыбаеваның дин әһелдәре 

тураһындағы китаптары 

25-28/10 

 

 

 

8-13/11 

 Хөсәйенбәк, Бәндәбикә 

кәшәнәләре тураһында 

ижади эш эшләргә 

 

Тыуған төбәктәрҙәге 

билдәле дин эшмәкәрҙәре 

хаҡында яҙырға 

10 

Традицион булмаған дини ағымдар һәм 

секталар эшмәкәрлеге 

1 Атеистик ҡараштар, дини 

ойошма булараҡ хәүефле 

секталар эшмәкәрлеге тураһында 

мәғлүмәттәр 

15-20/11  Дини баҫымға ҡаршы 

тороу йәки секталарҙан 

һаҡланыу саралары 

тураһында проект төҙөргә 

Башҡортостанда рухи мәҙәниәт сығанаҡтары (16с.)  

11 

Быуындан быуынға рухи мәҙәниәт еткереүсе 

халыҡ оҫталары. 

1 Сәсәнлек традицияһы тураһында 

М.Буранғоловтың “Сәсән 

аманаты” китабы 

 

22-27/11  “Кем ул сәсән?” темаһына 

ижади эш эшләргә 

12 

Ҡурайсылар, йыраусылар 

1 Йырсылар, ҡобайырсылар, 

ҡурайсылар, музыканттар. 

Абдулла Солтанов, Мөхәмәтйән 

Ҡаҙаҡбаев, Розалия 

Солтангәрәева, Асия 

Ғәйнуллина, Иншар Солтанбаев, 

Йомабай Иҫәнбаев, Кәрим 

Дияров һәм башҡалар 

эшмәкәрлеге 

29/11-4/12  Халыҡ оҫталары 

тураһында сығыш 

әҙерләргә 

13 

XX быуат башында Башҡортостан. 

1 Столыпиндың аграр реформаһы. 

I Бөтә донъя һуғышы йылдары. 

Февраль һәм Октябрь 

революцияһы. Совет власы 

урынлаштырыу. Граждандар 

6-11/12  Проект эше төҙөргә 



һуғышы. Милли дәүләт 

ҡоролошо. 

14 
Башҡортостанда профессиональ музыка 

сәнғәте үҫеше. 

1 
Тәүге композиторҙар һәм 

йырсылар. 

13-18/12  Ғәзиз Әлмөхәмәтов 

тураһында ижади портрет 

эшләргә 

  Башҡортостанда опера сәнғәтенең тыуыуы 

һәм үҫеүе. 

2 Башҡортостанда беренсе 

дирижер. Опера сәхнәһе 

оҫталары. Мәскәү 

консерваторияһында башҡорт 

бүлеге. 

20-25/12 

 

 

27-30/12 

 Тәүге дирижер Ғ.Моталов 

тураһында яҙып килергә 

 

Опера йырсылары 

хаҡында ижади эш 

эшләргә 

17 

18 

Башҡорт балет сәнғәтенә нигеҙ һалыусылар 2 Башҡорт балет сәнғәтенә нигеҙ 

һалыусы оҫталар.Ленинград 

хореография училищеһында 

башҡорт студияһы 

17-22/01 

 

 

24-29/01 

 Р.Нуриев тураһында 

проект эше 

 

Балет бейеүсеһе хаҡында 

сығыш әҙерләргә 

19 

20 

Профессиональ театр тарихы 2 Профессиональ театрҙар 

тураһында  

31/01-5/02 

 

 

7-12/02 

 “Яратҡан театрым” проект 

эше 

 

“Миңә оҡшаған драма 

театры артисы” темаһы 

буйынса ижади эш 

21 Башҡорт дәүләт филармонияһы 1 Ҡумыҙ сәнғәтен профессиональ 

кимәлгә күтәреүсе Роберт 

Заһретдинов. 

14-19/02 

 

 

 

 Роберт Заһретдинов 

тураһында яҙырға 

22 Башҡорт эстрадаһы 1 Тәүге эстрада йырсылары. 

Фольклор ансамблдәре. Һүҙ 

оҫталары. 

21-26/02 

 

 Ф.Ҡудашева тураһында 

яҙырға 

23 Профессиональ ҡурайсылар. 1 Ҡурай – Башҡортостан символы. 

Ҡурайҙы бөтә донъяға 

танытыусылар. 

28/02-5/03 

 

 

 “Яратҡан ҡурайсым” 

темаһы буйынса ижади эш 

эшләргә 

24 Фәйзи Ғәскәров исемендәге Башҡорт дәүләт 

академия халыҡ бейеүҙәре ансамбле. 

1 Фәйзи Ғәскәров тураһында 

мәғлүмәттәр. 

7-12/03 

 

 

 Фәйзи Ғәскәров 

тураһында ижади эш. 

25 
Милли симфоник оркестр. 

1 Орган һәм Башҡортостанда тәүге 

органсы. 

14-19/03 

 

 Милли уйын ҡоралдары 

тураһында ижади эш 



26 

Контроль эш. Рухи донъя ҡиммәттәре 

1 

 

21-26/03 

 

 

 

 

 Үтелгәндәрҙе ҡабатларға 

Башҡортостан Бөйөк Ватан һуғышы йылдарында (9)  

27 

Илде һаҡлап яуға күтәрелгән яу батырҙары. 

1 Тыл батырҙары. Башҡортостанда 

йәшәгән башҡа милләт 

вәкилдәренең яуҙа ҡатнашыуы, 

батырлыҡтары. 

4-9/04  “Минең ғаиләм Бөйөк 

Ватан Һуғышында” 

темаһы буйынса ижади эш 

28 

29 

30 

Башҡорт атлы дивизияһы. 

3 
М.Шайморатов генерал. Таһир 

Күсимов, Ш. Мөхәмәтйәнов һәм 

башҡа батырҙар. Башҡорт атлы 

дивизияһы. Уларҙың исемдәрен 

мәңгеләштереү. Советтар Союзы 

Геройы исеменә лайыҡ 

булыусылар. 

11-16/04 

 

 

18-23/04 

 

 

25-30/04 

 “М.Шайморатов – милли 

герой” темаһына проект 

эше. 

Башҡорт атлы дивизияһы 

тураһында әҙәби әҫәрҙәр 

 

Муса Гәрәев тураһында 

ижади эш 

31 

32 

Бөйөк Ватан һуғышында ҡатнашҡан 

шағирҙар һәм яҙыусылар 

2 

“Башҡорт әҙәбиәте тарихы” күп 

томлығы 

Башҡортостан яҙыусылары 

энциклопедияһы. 

2-7/05 

 

 

 

10-14/05 

 

 

 

 М.Харис, М.Хәй, А. 

Карнай тураһында ижади 

эш 

БВҺ тураһында башҡорт 

яҙыусылары әҫәрҙәренә 

байҡау яһарға 

33 

34 

Һуғыштан һуңғы йылдарҙа ижтимағи-сәйәси, 

мәҙәни тормош. 

2 

“Башҡортостан” ҡыҫҡаса 

энциклопедияһы 

16-21/05 

 

 

23-28/05 

 Башҡорт матбуғаты 

тураһында ижади эш 

 

Һуңғы йылдарҙа 

үткәрелгән мәҙәни 

байрамдар тураһында 

яҙырға 

35 Үтелгәндәрҙе ҡабатлау.Башҡортостандың 

рухи һәм матди мәҙәниәте 

1 
 

30-31/05  Тыуған яҡ легендаларын 

яҙып килергә 

 



9 класс 
№ 

Бүлек атамаһы, дәрес темаһы  

Тема 

 

Сәғәт 

һаны 

Уҡыусыларҙың эшмәкәрлек төрҙәре  

Үткәрелеү 

ваҡыты 

планл 

Үткәрелеү  

ваҡыты 

факт 

Өй эше 

Башҡортостан мәҙәниәтенең рухи ҡиммәттәрен һаҡлау (5 )  

1 

Рухи мәҙәниәт һәм рухи ҡимммәттәр. 

1 
Республиканың мәҙәни тормошо, 

үткәрелгән төп саралар. Шуларҙың 

ҡайһыһы миңә нығыраҡ оҡшай? 

1-4 /09  “Мәҙәниәтле 

кеше ниндәй 

була ул?” мини-

инша яҙырға 

2 

Милләт тураһында төшөнсә. 

1 

Ни өсөн донъяла төрлө милләттәр йәшәй? 

Нимә ул милли үҙенсәлек? Этногенез 

теорияһы тураһында 

6-11 /09  “Бөгөнгө заман 

башҡорто” 

темаһына фекер 

алышырға 

әҙерләнергә 

3 

Рухи мәҙәниәтте һаҡлауҙа милли сәнғәттең 

өлөшө.  

1 

“Башҡортостан” ҡыҫҡаса 

энциклопедияһы 

13-18/09  Милли кино  

тураһында 

мәғлүмәттәр 

тупларға 

4 

5 

Рухи ҡиммәттәрҙе милли кино сәнғәте аша 

танытыу 

2 

Интернет ресурстар 

20-25/09 

 

 

 

27/09- 2/10 

 “Әгәр мин 

режиссер 

булһам…” 

ижади проект 

 

Мини-фильм 

төшөрөргә 

Рухи-әхлаҡи ҡиммәттәр сағылышы булараҡ заман сәнғәте (11 с.)  

6 

7 

8 

Һынлы сәнғәт 

3 

“Башҡортостан рәссамдары” китабы, 

“Тамаша”, “Ватандаш” журналдары 

4-9/10 

 

12-16/10 

 

 

 

18-23/10 

 Рәссамдарға 

ижади портрет 

төҙөргә 

“Мине 

тетрәндергән 

картина” инша-

уйланыу яҙырға 

 

Ә.Лотфуллин 



йәки 

Ҡ.Дәүләткилдие

в ижады 

буйынса проект 

эше 

9 

10 

 

Скульптура 

2 

“Башҡортостан” ҡыҫҡаса 

энциклопедияһы 

25-28/10 

 

 

 

8-13/11 

 Т.Нечаева йәки 

С. Тавасиев 

ижадына 

һүрәтләмә 

төҙөргә 

 

Өфө ҡалаһы 

скульптуралары 

маршруты 

төҙөргә 

11 

12 

Архитектура 

2 

Б Кәлимуллин “Ҡаруанһарай” китабы 

“Башҡортостан” ҡыҫҡаса энциклопедия 

15-20/11 

 

22-27/11 

 Ҡаруанһарай 

тураһында 

проект эше 

“Өфөнөң 

заманса йөҙө” 

бизнес-проект 

төҙөргә 

13 

Музейҙар  

1 

“Башҡортостан” ҡыҫҡаса 

энциклопедияһы 

29/11-4/12  Башҡортостан 

музейҙары 

тураһында 

ижади эш 

14 

С.Юлаев премияһы лауреаттары 

1 

С.Юлаев энциклопедияһы 

6-11/12  Премия 

лауреаттарының 

ижади 

портреттары 

15 

С.Юлаев образы һынлы сәнғәттә һәм 

музыкала 

1 

С.Юлаев энциклопедияһы 

13-18/12  С.Юлаев 

образын 

сағылдырған 

әҫәрҙәргә 

һүрәтләмә 

эшләргә 

16 Контроль эш. Башҡортостанда рухи 

ҡиммәттәр 

1 
 

20-25/12  Үтелгәндәрҙе 

ҡабатларға 



Рухи-әхлаҡи нигеҙҙәр (17)     25/01 

1/02 

17 

Башҡорттарҙа күҙәтеүсәнлек һәм ғилем 

1 

Шифалы үҫемлектәр тураһында мәғлүмәт 

Башҡортостандың ҡыҙыл китабы 

27-30/12  Башҡорттарҙың 

дауалау 

үҙенсәлектәре 

тураһында 

яҙырға 

18 

“Урал батыр” эпосы – тәрбиә ҡанундары 

тупланмаһы. 

1 

“Урал батыр” эпосының тарихи әһәмиәте 

17-22/01  “Урал батыр” 

эпосында ғилем 

тураһында 

яҙырға 

19 Боронғо башҡорттарҙа ҡорал яһау 1 

Я.Хамматов “Төньяҡ амурҙары” китабы  

24-29/01  Д.Бураҡаевтың 

мәҡәләһе 

буйынса ижади 

эш 

20 Башҡортостан ғалимдары һәм уҡыу 

йорттары 

1 

Интернет ресурстар 

31/01-5/02  Башҡортостанды

ң юғары уҡыу 

йорттары 

тураһында 

презентация 

эшләргә 

21 Уҡымышлылыҡ һәм зыялылыҡ 1 

Ижади портреттар 

7-12/02  “Мин һайлаған 

һөнәр” темаһына 

ижади эш 

22 

23 

Башҡортостан матбуғаты 2 

Башкортостан матбуғаты 

14-19/02 

 

 

21-26/02 

 

 Гәзит-

журналдарға 

күҙәтеү эшләргә 

 

Матбуғат 

тарихы буйынса 

проект эше 

24 Интернет һәм кешенең рухи донъяһы 1 

Интернет ресурстар 

28/02-5/03  Интернеттың 

ыңғай һәм кире 

яҡтары 

тураһында 

әңгәмә төҙөргә 

25 Башҡортостандың бөгөнгө йәшәйеше 1 Интернет һәм дөйөм мәғлүмәт саралары 

нигеҙендә күҙәтеү эшләргә 

7-12/03 

 

 “Республика 

бренды” 



темаһына проект 

эше 

26 Сит илдәрҙә һәм өлкәләрҙә йәшәүсе 

милләттәштәребеҙ 

1 

Сит илдәрҙә һәм республикала йәшәүсе 

милләттәштәр тураһында әңгәмә 

З.Вәлиди, Ғ.Таған, А.Инан тормоштары 

һәм ғилми эшмәкәрлектәре 

14-19/03  Сит илдә 

йәшәүсе 

башҡорттар 

тураһында 

презентация 

эшләргә 

27 

 

Башҡортостан – күп милләтле республика 1 

Халыҡтар дуҫлығы тураһында әңгәмә. 

Халыҡтар дуҫлығына бағышланған 

осрашыуҙар, саралар уҙғарыу.  

21-26/03  Башҡортостанда 

йәшәүсе башҡа 

милләттәр 

тураһында 

һүрәтләмә 

төҙөргә 

28 Башҡортостан халыҡтарының бер-береһенә 

мәҙәни йоғонтоһо 

1 

“Милләт-ара татыулыҡты нығытыу. Беҙ 

дуҫлыҡ менән көслө” тигән проект 

әҙерләү, конкурстарҙа ҡатнашыу. 

4-9/04  Республика 

халҡының 

мәҙәни 

бәйләнеше 

тураһында 

презентация 

эшләргә 

29 Этикет һәм эшлекле аралашыу 1 

З.Рәхмәтуллина “Этикет ҡағиҙәләре” 

11-16/04  Этикет 

ҡағиҙәләрен 

ҡулланып 

ситуатив диалог 

әҙерләргә 

30 Толерантлыҡ  1 

Полимәҙәни донъя нимә ул? 

18-23/04  Бөгөнгө 

шарттарҙа 

этноүҙенсәлекте 

һаҡлау 

тураһында 

фекерләмә 

яҙырға 

31 Илһөйәрлек тойғоһо 1 
Бөгөнгө көндә республиканың үҫешенә 

йоғонто яһаған шәхестәр тураһында 

сығыштар 

25-30/04  “Билдәле 

башҡорт" 

темаһына ижади 

эш 



32 

33 

Башҡортостандың Рәсәй кимәлендәге урыны 2 

Башҡортостан флагы, гимны, гербы 

тураһында мәғлүмәттәр 

А. Иванов “Хребет России” документаль 

фильмы 

 

 

 

2-7/05 

 

 

 

 

 

10-14/05 

 “Ил яҙмышында 

минең урыным” 

киләсәккә 

сәйәхәт 

формаһында 

ижади проект 

 

Башҡортостан-

Рәсәй тураһында 

әҙәби әҫәрҙәргә 

байҡау яһарға 

 

34 

Үтелгәндәрҙе ҡабатлау 

1 

 

16-21/05  Тыуған яҡтың 

топонимик 

легендаларын 

яҙып алырға 

 

 


