
 



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 

мәмерйәһе 

1 Р.Шәкүр 

“Сыңрау 

торналар иле” 

китабы буйынса 

әҙерләнергә 

1-3 /09  Шүлгәнташ тураһында 

легенда, һүрәт йәки 

мәғлүмәт әҙерләргә  

2 

Арҡайым 

серҙәре 

1 “Аманат”, 

“Ватандаш” 

журналдарынан, 

интернет 

селтәренән 

ҡарарға 

5-10 /09  Аркайымдың макетын 

эшләргә 

3 

Башҡорттар 

тураһында 

боронғо тарихи 

сығанаҡтар 

1 “Башҡортостан” 

ҡыҫҡаса 

энциклопедияһы

, башҡорт халыҡ 

ижады 

китаптарынан 

мәғлүмәт 

тупларға 

12-17/09  Легендаларҙы яҙып 

килергә 

4 

Шәжәрә - 

тарихи-әҙәби 

ҡомартҡы 

1 Р. Кузеев 

“Башкирские 

шежере” 

китабын 

өйрәнергә 

19-24/09  Шәжәрәңде төҙөргә 

5 “Урал батыр” 

эпосы – донъя 

әҙәбиәте 

хазинаһы.  

1 

“Урал батыр” 

эпосын уҡырға 

26/09- 1/10  Эпостан оҡшаған 

өҙөктәр әҙерләргә 

6 

 
Башҡорт 

эпостары һәм 

тарихи 

йырҙары 

1 “Башҡорттоң йөҙ 

йыры”, башҡорт 

халыҡ ижады 

китаптарын 

ҡарарға 

3-8/10  Тарихи йырҙарҙың 

легендалары һәм 

эпостар буйынса 

ижади эш 

7 

С. Юлаев – 

милли герой 

1 С.Юлаев 

энциклопедияһы 

буйынса 

әҙерләнергә 

10-15/10  С.Юлаевҡа арнап 

проект эшен эшләргә 

Башҡортостан халыҡтарының традицион мәҙәниәте(11 с.)  

8 

Йылҡысылыҡ. 

Малсылыҡ  

1 “Башҡортостан” 

ҡыҫҡаса 

энциклопедияһы

, “Аманат” 

журналынан 

ҡарарға 

17-22/10  Йылҡы малы 

тураһында 

мәғлүмәттәр тупларға 



9 

Урмансылыҡ. 

Һунарсылыҡ. 

Балыҡсылыҡ   

1 “Башҡортостан” 

ҡыҫҡаса 

энциклопедияһы

,  башҡорт халыҡ 

ижады 

китаптарынан 

әҙерләнергә 

24-28/10  Һунарсылыҡ 

тураһында әкиәт, 

легенда, йыр яҙып 

алырға 

10 

Игенселек. 

Солоҡсолоҡ  

1 “Башҡортостан” 

ҡыҫҡаса 

энциклопедияһы 

буйынса 

әҙерләнергә 

7-12/11  Башҡорт балы 

тураһында проект эше 

эшләргә 

11 

Нағыш 

фәлсәфәһе һәм 

серҙәре 

1 С.Шитова 

“Башкирская 

национальная 

одежда” 

китабын, 

М.Кәримдең 

“Сигеү сигә 

ҡыҙҙар” 

шиғырын 

өйрәнергә 

14-19/11  Башҡорт 

орнаменттарын 

төшөрөргә 

12 

Кейем тегеү 

һәм уны биҙәү 

1 С.Шитова 

“Башкирская 

народная 

одежда” 

21-26/11  Заманса кейем 

өлгөһөн әҙерләргә 

13 
Йорт 

йыһаздары 

эшләү. Хеҙмәт 

байрамдары 

1 “Тамаша”, 

“Ватандаш”, 

“Башҡортостан 

ҡыҙы” 

журналдары 

28/11-3/12  “Хыялымдағы өйөм” 

темаһына ижади эш 

14 Контроль эш. 

Башҡорт 

халҡының 

матди 

ҡомартҡыһы. 

 

1 

 

5-10/12  Үтелгәндәрҙе 

ҡабатларға.   

15 Хаталар 

өҫтөндә эш. 

Үтелгәндәрҙе 

ҡабатлау.  

1 Башҡорт халыҡ 

ижады  

китаптарынан 

әҙерләнергә 

12-17/12  Башҡорт сәсәндәре 

тураһында мәғлүмәт 

тупларға 

16 

Башҡорт 

сәсәндәре 

1 С.Галин “Тел 

асҡысы 

халыҡта”, 

М.Буранғолов 

“Сәсән аманаты” 

китаптарынан 

әҙерләнергә 

19-24/12  Ҡобайыр ижад итергә 

17 

Башҡорт 

легендалары 

1 Башҡорт халыҡ 

ижады 

китаптарынан 

әҙерләнергә 

26-29/12  Тыуған яҡ 

легендаларын яҙырға 

18 
Тәүге 

мәктәптәр, 

1 “Башҡортостан” 

ҡыҫҡаса 

энциклопедияһы 

11-14/01  Тәүге уҡытыусың 

тураһында яҙырға 



дәреслектәр, 

уҡытыусылар 

буйынса 

әҙерләнергә 

Башҡортостандың бөгөнгө заман мәҙәни традициялары (16)  

19 

20 

Өфө – боронғо 

ҡала 

2 
“Башҡортостан” 

ҡыҫҡаса 

энциклопедияһы

, “Киске Өфө” 

гәзите буйынса 

әҙерләнергә 

16-21/01 

 

 

 

23/01-28/01 

 Өфө тураһында 

легендалар яҙырға 

 

“Өфөнөң киләсәген 

нисек күрәм” 

темаһына проект 

эшләргә 

21 

22 

23 

Башҡортостан 

рәссамдары 

3 

“Башҡортостан” 

ҡыҫҡаса 

энциклопедияһы 

буйынса 

әҙерләнергә 

30/01-4/02 

 

 

 

 

6-11/02 

 

 

 

13-18/02 

 Ҡ.Дәүләткилдиев 

тураһында мәғлүмәт 

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 

20-25/02 

 

 

 

 

 

27/02-3/03 

 

 

 

6-11/03 

 

 

 

13-18/03 

 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 

Башҡортостанд

а театр сәнғәте 

2 

“Башҡортостан” 

ҡыҫҡаса 

энциклопедияһы 

буйынса 

әҙерләнергә 

20-24/03 

 

 

 

3-8/04 

 Башҡортостан 

театрҙары тураһында 

яҙырға 

 

“Яратҡан актерым” 

темаһына проект эше 

эшләргә 

30 

 
Башҡортостанд

а кино сәнғәте 

1 “Киске Өфө” 

гәзите, интернет 

селтәре 

материалдарын 

ҡарарға 

10-15/04  “Еңмеш” фильмы 

буйынса ижади эш 



31 

Башҡортостанд

а архитектура 

1 Б.Кәлимуллин 

“Каруанһарай” 

китабы буйынса 

әҙерләнергә 

17-22/04  Каруанһарай 

тураһында һүрәт йәки 

шиғыр әҙерләргә 

32 

 Башҡортостанд

ың музыкаль 

сәнғәте 

1 “Башҡортостан” 

ҡыҫҡаса 

энциклопедияһы 

буйынса 

әҙерләнергә 

24-29/04 

 

 

 

 

 “Яратҡан йырсым” 

темаһына ижади 

портрет 

 

33 

Башҡортостанд

а хореография 

1  “Башҡорт 

бейеүҙәре”китаб

ы, 

“Танцы народов 

мира” 

видеояҙмаһы 

буйынса 

әҙерләнергә 

2-13/05  Башҡорт бейеүҙәре 

тураһында мәғлүмәт 

әҙерләргә 

34 Үтелгәндәрҙе 

ҡабатлау.  

Башҡортостанд

ың рухи 

донъяһы. 

1 

 

15-25/05  Топонимик 

легендалар яҙырға 

 

 

 

 

8 класс 

 
№ 

Бүлек атамаһы, 

дәрес темаһы  

Тема 

 

Сәғәт 

һаны 

Уҡыусыларҙың 

эшмәкәрлек 

төрҙәре  

Үткәрелеү 

ваҡыты 

планл 

Үткәреле

ү  

ваҡыты 

факт 

Өй эше 

Башҡортостан халыктарының дини ышаныуҙары( 10 с.)  

1 

Дин тураһында 

төшөнсә 

1 Интернет 

селтәре 

мәғлүмәттәре 

менән эш 

1-3/09  Дини байрамдар 

тураһында яҙырға 

 

 

2 Донъя 

тарихындағы 

һәм бөгөнгө төп 

дини 

йүнәлештәр. 

1 
“Башҡортостан” 

ҡыҫҡаса 

энциклопедияһы 

буйынса эш 

5-10 /09 

12-17/09 

 Донъя диндәре 

тураһында мәғлүмәт 

тупларға 

 

 

3 

4 

Зороастризм. 

Буддизм. 

 

Иудаизм.Христ

ианлыҡ. 

2 “Урал батыр” 

эпосында 

боронғо дини 

тәғлимәттәр. 

 

Йософ, Ибраһим, 

Ғайса 

пәйғәмбәрҙәр, 

Мәрйәм ана 

19-24/09 

 

 

 

26/09- 1/10 

 Башҡорт халыҡ 

ижадында зороастризм 

элементтарын 

билдәләргә 

 

Христиан дине 

йолалары тураһында 

ижади эш эшләргә 



тураһында 

легендалар 

5 

6 
 

Башҡорттарҙың 

боронғо дине. 

 

 

 

Тотемизм. 

Шаманизм. 

 

2 Әхмәт Ибн-

Фаҙлан яҙмалары 

 

 

 

 

А.Инан 

“Башҡорттарҙа 

щаманизм”, 

башҡорт халыҡ 

ижады 

китаптары 

3-8/10 

 

 

 

 

10-15/10 

 Башҡорт халҡының 

исламға тиклемге 

ышаныуҙары 

тураһында яҙырға 

 

Башҡорт тотемдары 

менән бәйле исемдәр, 

йолалар, легендалар 

яҙырға 

7 

Ислам 

1 Ислам дине 

йолалары 

тураһында 

китаптар 

17-22/10  Ислам дине тураһында 

проект эше эшләргә 

 

 

8 

9 

Башкортостанд

а дини мифтар, 

археологик 

ҡомартҡылар  

2 Күгәрсен, 

Шишмә 

райондарында 

урынлашҡан 

боронғо 

кәшәнәләр, 

Әүлиә тауҙары, 

шишмәләре 

хаҡында 

мәғлүмәттәр  

 

Л.Яҡшыбаеваны

ң дин әһелдәре 

тураһындағы 

китаптары 

24-28/10 

 

 

 

7-12/11 

 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 

14-19/11  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.Буранғоловты

ң “Сәсән 

аманаты” китабы 

 

21-26/11  “Кем ул сәсән?” 

темаһына ижади эш 

эшләргә 

12 

Ҡурайсылар, 

йыраусылар 

1 Йырсылар, 

ҡобайырсылар, 

ҡурайсылар, 

музыканттар. 

Абдулла 

Солтанов, 

28/11-3/12  Халыҡ оҫталары 

тураһында сығыш 

әҙерләргә 



Мөхәмәтйән 

Ҡаҙаҡбаев, 

Розалия 

Солтангәрәева, 

Асия 

Ғәйнуллина, 

Иншар 

Солтанбаев, 

Йомабай 

Иҫәнбаев, Кәрим 

Дияров һәм 

башҡалар 

эшмәкәрлеге 

13 

XX быуат 

башында 

Башҡортостан. 

1 Столыпиндың 

аграр 

реформаһы. I 

Бөтә донъя 

һуғышы 

йылдары. 

Февраль һәм 

Октябрь 

революцияһы. 

Совет власы 

урынлаштырыу. 

Граждандар 

һуғышы. Милли 

дәүләт 

ҡоролошо. 

5-10/12  Проект эше төҙөргә 

14 Башҡортостанд

а 

профессиональ 

музыка сәнғәте 

үҫеше. 

1 

Тәүге 

композиторҙар 

һәм йырсылар. 

12-17/12  Ғәзиз Әлмөхәмәтов 

тураһында ижади 

портрет эшләргә 

 

 

  Башҡортостанд

а опера 

сәнғәтенең 

тыуыуы һәм 

үҫеүе. 

2 Башҡортостанда 

беренсе 

дирижер. Опера 

сәхнәһе 

оҫталары. 

Мәскәү 

консерваторияһ

ында башҡорт 

бүлеге. 

19-24/12 

 

 

26-29/12 

 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.Ленингр

ад хореография 

училищеһында 

башҡорт 

студияһы 

11-21/01 

 

 

23-28/01 

 Р.Нуриев тураһында 

проект эше 

 

Балет бейеүсеһе 

хаҡында сығыш 

әҙерләргә 

19 

20 

Профессиональ 

театр тарихы 

2 Профессиональ 

театрҙар 

тураһында  

30/01-4/02 

 

 

6-11/02 

 “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. 

13-18/02 

 

 

 

 Роберт Заһретдинов 

тураһында яҙырға 

22 Башҡорт 

эстрадаһы 

1 Тәүге эстрада 

йырсылары. 

Фольклор 

ансамблдәре. 

Һүҙ оҫталары. 

20-25/02 

 

 Ф.Ҡудашева тураһында 

яҙырға 

 

 

23 Профессиональ 

ҡурайсылар. 

1 Ҡурай – 

Башҡортостан 

символы. 

Ҡурайҙы бөтә 

донъяға 

танытыусылар. 

27/02-4/03 

 

 

 “Яратҡан ҡурайсым” 

темаһы буйынса ижади 

эш эшләргә 

24 Фәйзи Ғәскәров 

исемендәге 

Башҡорт дәүләт 

академия халыҡ 

бейеүҙәре 

ансамбле. 

1 Фәйзи Ғәскәров 

тураһында 

мәғлүмәттәр. 

6-11/03 

 

 

 Фәйзи Ғәскәров 

тураһында ижади эш. 

 

 

25 

Милли 

симфоник 

оркестр. 

1 

Орган һәм 

Башҡортостанда 

тәүге органсы. 

13-18/03 

 

 Милли уйын ҡоралдары 

тураһында ижади эш 

 

 

 

26 

Контроль эш. 

Рухи донъя 

ҡиммәттәре 

1 

 

20-24/03 

 

 

 

 

 Үтелгәндәрҙе 

ҡабатларға 

Башҡортостан Бөйөк Ватан һуғышы йылдарында (8)  

27 

Илде һаҡлап 

яуға күтәрелгән 

яу батырҙары. 

1 Тыл батырҙары. 

Башҡортостанда 

йәшәгән башҡа 

милләт 

вәкилдәренең 

яуҙа ҡатнашыуы, 

батырлыҡтары. 

3-8/04  “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 

10-15/04 

 

 

17-22/04 

 

 

24-29/04 

 “М.Шайморатов – 

милли герой” темаһына 

проект эше. 

Башҡорт атлы 

дивизияһы тураһында 

әҙәби әҫәрҙәр 

 

Муса Гәрәев тураһында 

ижади эш 



мәңгеләштереү. 

Советтар Союзы 

Геройы исеменә 

лайыҡ 

булыусылар. 

31 

32 
Бөйөк Ватан 

һуғышында 

ҡатнашҡан 

шағирҙар һәм 

яҙыусылар 

2 “Башҡорт 

әҙәбиәте 

тарихы” күп 

томлығы 

Башҡортостан 

яҙыусылары 

энциклопедияһы

. 

2-6/05 

 

 

 

8-13/05 

 

 

 

 М.Харис, М.Хәй, А. 

Карнай тураһында 

ижади эш 

БВҺ тураһында 

башҡорт яҙыусылары 

әҫәрҙәренә байҡау 

яһарға 

33 

 

Һуғыштан 

һуңғы йылдарҙа 

ижтимағи-

сәйәси, мәҙәни 

тормош. 

1 

“Башҡортостан” 

ҡыҫҡаса 

энциклопедияһы 

15-20/05 

 

 

 

 Һуңғы йылдарҙа 

үткәрелгән мәҙәни 

байрамдар тураһында 

яҙырға 

34 Үтелгәндәрҙе 

ҡабатлау. 

Башҡортостанд

ың рухи һәм 

матди 

мәҙәниәте 

1 

 

22-25/05  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? 

1-3 /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 

5-10/09  “Бөгөнгө заман 

башҡорто” темаһына 

фекер алышырға 

әҙерләнергә 

3 Рухи 

мәҙәниәтте 

һаҡлауҙа 

милли 

1 “Башҡортостан

” ҡыҫҡаса 

энциклопедияһ

ы 

12-17/09  Милли кино  тураһында 

мәғлүмәттәр тупларға 

 



сәнғәттең 

өлөшө.  

4 

5 
Рухи 

ҡиммәттәрҙе 

милли кино 

сәнғәте аша 

танытыу 

2 

Интернет 

ресурстар 

19-24/09 

 

 

 

26/09- 1/10 

 “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 

3-8/10 

 

10-15/10 

 

 

 

17-22/10 

 Рәссамдарға ижади 

портрет төҙөргә 

“Мине тетрәндергән 

картина” инша-уйланыу 

яҙырға 

 

Ә.Лотфуллин йәки 

Ҡ.Дәүләткилдиев 

ижады буйынса проект 

эше 

9 

10 

 

Скульптура 

2 

“Башҡортостан

” ҡыҫҡаса 

энциклопедияһ

ы 

24-28/10 

 

 

 

7-12/11 

 Т.Нечаева йәки С. 

Тавасиев ижадына 

һүрәтләмә төҙөргә 

 

Өфө ҡалаһы 

скульптуралары 

маршруты төҙөргә 

11 

12 

Архитектура 

2 Б Кәлимуллин 

“Ҡаруанһарай” 

китабы 

“Башҡортостан

” ҡыҫҡаса 

энциклопедия 

14-19/11 

 

21-26/11 

 Ҡаруанһарай 

тураһында проект эше 

“Өфөнөң заманса йөҙө” 

бизнес-проект төҙөргә 

13 

Музейҙар  

1 “Башҡортостан

” ҡыҫҡаса 

энциклопедияһ

ы 

28/11-3/12  Башҡортостан 

музейҙары тураһында 

ижади эш 

 

14 
С.Юлаев 

премияһы 

лауреаттары 

1 
С.Юлаев 

энциклопедияһ

ы 

5-10/12  Премия 

лауреаттарының ижади 

портреттары 

 

15 С.Юлаев 

образы һынлы 

сәнғәттә һәм 

музыкала 

1 
С.Юлаев 

энциклопедияһ

ы 

12-18/12  С.Юлаев образын 

сағылдырған әҫәрҙәргә 

һүрәтләмә эшләргә 

16 Контроль эш. 

Башҡортостан

да рухи 

ҡиммәттәр 

1 

 

19-24/12  Үтелгәндәрҙе 

ҡабатларға 

 

Рухи-әхлаҡи нигеҙҙәр (17)   

17 Башҡорттарҙа 

күҙәтеүсәнлек 

һәм ғилем 

1 
Шифалы 

үҫемлектәр 

26-29/12  Башҡорттарҙың дауалау 

үҙенсәлектәре 

тураһында яҙырға 



тураһында 

мәғлүмәт 

Башҡортостанд

ың ҡыҙыл 

китабы 

18 “Урал батыр” 

эпосы – 

тәрбиә 

ҡанундары 

тупланмаһы. 

1 
“Урал батыр” 

эпосының 

тарихи 

әһәмиәте 

11-21/01  “Урал батыр” эпосында 

ғилем тураһында яҙырға 

 

19 Боронғо 

башҡорттарҙа 

ҡорал яһау 

1 Я.Хамматов 

“Төньяҡ 

амурҙары” 

китабы  

23-28/01  Д.Бураҡаевтың 

мәҡәләһе буйынса 

ижади эш 

 

20 Башҡортостан 

ғалимдары 

һәм уҡыу 

йорттары 

1 

Интернет 

ресурстар 

30/01-4/02  Башҡортостандың 

юғары уҡыу йорттары 

тураһында презентация 

эшләргә 

21 Уҡымышлыл

ыҡ һәм 

зыялылыҡ 

1 

Ижади 

портреттар 

6-11/02  “Мин һайлаған һөнәр” 

темаһына ижади эш 

 

 

22 

23 

Башҡортостан 

матбуғаты 

2 

Башкортостан 

матбуғаты 

13-18/02 

 

 

20-25/02 

 

 Гәзит-журналдарға 

күҙәтеү эшләргә 

 

Матбуғат тарихы 

буйынса проект эше 

24 Интернет һәм 

кешенең рухи 

донъяһы 

1 
Интернет 

ресурстар 

27/02-4/03  Интернеттың ыңғай һәм 

кире яҡтары тураһында 

әңгәмә төҙөргә 

25 Башҡортостан

дың бөгөнгө 

йәшәйеше 

1 Интернет һәм 

дөйөм 

мәғлүмәт 

саралары 

нигеҙендә 

күҙәтеү 

эшләргә 

6-11/03 

 

 “Республика бренды” 

темаһына проект эше 

 

26 Сит илдәрҙә 

һәм өлкәләрҙә 

йәшәүсе 

милләттәштәр

ебеҙ 

1 Сит илдәрҙә 

һәм 

республикала 

йәшәүсе 

милләттәштәр 

тураһында 

әңгәмә 

З.Вәлиди, 

Ғ.Таған, 

А.Инан 

тормоштары 

һәм ғилми 

эшмәкәрлектәр

е 

13-18/03  Сит илдә йәшәүсе 

башҡорттар тураһында 

презентация эшләргә 

27 

 

Башҡортостан 

– күп 

милләтле 

республика 

1 Халыҡтар 

дуҫлығы 

тураһында 

әңгәмә. 

20-24/03  Башҡортостанда 

йәшәүсе башҡа 

милләттәр тураһында 

һүрәтләмә төҙөргә 



Халыҡтар 

дуҫлығына 

бағышланған 

осрашыуҙар, 

саралар 

уҙғарыу.  

28 Башҡортостан 

халыҡтарыны

ң бер-

береһенә 

мәҙәни 

йоғонтоһо 

1 “Милләт-ара 

татыулыҡты 

нығытыу. Беҙ 

дуҫлыҡ менән 

көслө” тигән 

проект әҙерләү, 

конкурстарҙа 

ҡатнашыу. 

3-8/04  Республика халҡының 

мәҙәни бәйләнеше 

тураһында презентация 

эшләргә 

29 Этикет һәм 

эшлекле 

аралашыу 

1 З.Рәхмәтуллин

а “Этикет 

ҡағиҙәләре” 

10-15/04  Этикет ҡағиҙәләрен 

ҡулланып ситуатив 

диалог әҙерләргә 

30 Толерантлыҡ  1 

Полимәҙәни 

донъя нимә ул? 

17-22/04  Бөгөнгө шарттарҙа 

этноүҙенсәлекте һаҡлау 

тураһында фекерләмә 

яҙырға 

31 Илһөйәрлек 

тойғоһо 

1 Бөгөнгө көндә 

республиканың 

үҫешенә 

йоғонто яһаған 

шәхестәр 

тураһында 

сығыштар 

24-29/04  “Билдәле башҡорт" 

темаһына ижади эш 

 

32 

 

Башҡортостан

дың Рәсәй 

кимәлендәге 

урыны 

1 Башҡортостан 

флагы, гимны, 

гербы 

тураһында 

мәғлүмәттәр 

А. Иванов 

“Хребет 

России” 

документаль 

фильмы 

 

 

 

2-13/05 

 

 

 

 

 

 

 “Ил яҙмышында минең 

урыным” киләсәккә 

сәйәхәт формаһында 

ижади проект 

 

 

33 

Үтелгәндәрҙе 

ҡабатлау 

1 

 

15-20/05  Тыуған яҡтың 

топонимик 

легендаларын яҙып 

алырға 

 

 
 


