
РОССИЯ ИСЛАМ ИНСТИТУТЫ 

ТАТАР ТЕЛЕ ҺӘМ МИЛЛИ МӘДӘНИЯТ КАФЕДРАСЫ 
 

Түгәрәк өстәл 

 
 

Татар теле дәресләрендә заманча 

технологияләр куллану  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

28 нче апрель 2022 ел 
 

 
 

 

ПРОГРАММА 

Казан 

2022 



28 нче апрель, 9.00, аудитория № 320 

  

Сәламләү сүзләре: 

 

Мөхәммәтшин Р.М. Татарстан Республикасы Мөфтиенең урынбасары, 

Россия Федерациясе ислам мәгарифе Шурасы рәисе, Россия ислам институты 

һәм Казан ислам университеты ректоры, сәясәт фәннәре докторы, профессор. 

 

Закиров Р.Р. Россия ислам институтының фәнни эшләр буенча проректоры, 

филология фәннәре кандидаты, доцент. 

 

Докладлар: 

 

Айдарова С.Х. педагогика фәннәре кандидаты, Россия ислам институтының 

филология һәм илләр өйрәнү кафедрасы доценты, «Адымнар-Казан» 

полилингваль комплексының татар теле һәм әдәбияты укытучысы (Казан). 

«Адымнар» полилингваль мәктәбендә татар теле дәресләре».  

 

Батыршина Г.Г. филология фәннәре кандидаты, Россия ислам 

институтының татар теле һәм милли мәдәният кафедрасы доценты (Казан). 

«Татар телен ана теле буларак өйрәнүче студент-теологлар белән эш 

алымнары».  

 

Гадиев Р.Г. педагогика фәннәре кандидаты, Төмән өлкәсе Диния нәзарәте 

(Төмән). 

«Төмән өлкәсе мәчетләрендә татар халкының рухи мирасы нигезләре белән 

таныштыру курслары». 

 

Гарипова-Хәсәншина В.М. филология фәннәре кандидаты, Россия ислам 

институтының татар теле һәм милли мәдәният кафедрасы доценты (Казан). 

«Тел дәресләрендә информацион технологияләр, укытучының диджитал 

компетентлыгы».  

 

Гыйниятуллина Л.М. филология фәннәре кандидаты, ТР ФА Г. Ибраһимов 

исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институтының милли мәгариф бүлеге 

өлкән фәнни хезмәткәре (Казан). 

«Башлангыч сыйныфлар өчен туган тел (татар теленнән) яңа УМК». 

 

 



 

Закиров Р.Р. филология фәннәре кандидаты, Россия ислам институтының 

филология һәм илләр өйрәнү кафедрасы доценты, РИИның  фәнни  эшләр  

буенча  проректоры (Казан). 

«Гарәп теле дәреслекләренә гомуми күзәтү: бүгенге торышы һәм 

перспективалары».  

 

Закирова Р.Р. Казан шәһәре Идел буе районы муниципаль бюджет гомуми 

белем  бирү учреждениесе, 42 нче урта гомуми белем бирү мәктәбенең югары 

квалификацияле укытучысы (Казан). 

«Урта гомуми белем бирү мәктәпләрендә татар теле дәресләре». 

 

Ибраһимова Л.Р.  МДО ҺББО КО «Мөхәммәдия» мәдрәсәсенең татар теле 

укытучысы (Казан).  

««Мөхәммәдия» мәдрәсәсендә татар телен укыту тәҗрибәсе». 

 

Иванова А.Ш. Менделеевск муниципаль районы муниципаль бюджет 

гомуми белем  бирү учреждениесе «7 нче урта белем бирү мәктәбе», I 

категорияле татар теле һәм әдәбияты укытучысы (Менделеевск). 

«Татар теле һәм әдәбияты дәресләрендә мәгълүмати технологияләр һәм 

электрон белем чыганакларын куллану».  

 

Миәссәрова А.Х. «Хозур» нәшрият йорты оешмасы, «Хозур ТВ» 

телеканалының татар тапшырулары мөхәррире. 

««Без – татарлар!» онлайн-платформасында татар теле дәресләре». 

 

Мөхәммәдиева Р.М. «Алабуга политехник көллияте»нең туган тел һәм 

әдәбият укытучысы (Алабуга). 

«Алабуга икътисади зонасында укучы студентларда татар теле дәресләре: 

техник җиһазландыру, мөмкинлекләр».  

 

Мөхәммәдиева Р.Р. Казан шәһәре Совет районы муниципаль автоном 

мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе «Татар телендә тәрбия һәм белем 

бирүче катнаш төрдәге 100 нче номерлы балалар бакчасы».  

«Мәктәпкәчә яшьтәге балаларга татар телен өйрәтүнең төп формалары 

һәм методлары» (Казан). 

 

 



Сәмитова С.Г. филология фәннәре кандидаты, КНИТУның «Икетеллелек 

нигезендә белем бирү» кафедрасы доценты (Казан). 

«Урта белем  бирү уку йортларында туган телне һәм әдәбиятны укытуның 

актуаль мәсьәләләре».  

 

Хаҗиев Р.И. Үзәкләшкән дини оешма – Татарстан Җөмһүрияте 

мөселманнары диния нәзарәтенең мөселман дини оешмасы «Яр Чаллы «Ак 

мәчет» мәдрәсәсе һөнәри белем бирү оешмасы» укытучысы (Яр Чаллы). 

«Мәктәпләрдә, югары уку йортларында төбәк тарихын һәм топонимиясен 

өйрәнү». 

 

Шакирова Р.И., Андреищева М.М. Менделеевск муниципаль районы 

муниципаль бюджет гомуми белем  бирү учреждениесе Д.Г.Щербаков 

исемендәге Тихоново урта белем бирү мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты 

укытучылары (Менделеевск районы, Тихоново).  

«Тел дәресләрендә заманча технологияләр куллану». 

 
 

Время: 28 апр. 2022 09:00 AM Москва 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/2626922739?pwd=VENCdTNWa3hId21NNWpacUhV

RXNHUT09 

 

Идентификатор конференции: 262 692 2739 

Код доступа: 2211 

 

 

 

 


