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Докладлар: 

Айдарова С.Х. пед. фән. канд., Россия ислам институтының филология һәм илләр өйрәнү 

кафедрасы доценты 

««Без татарлар» курсында татар теле дәресләре» 

 

Батыршина Г.Г. фил. фән. канд., Россия ислам институтының татар теле һәм милли 

мәдәният кафедрасы доценты 

«Россия ислам институтында һәм Казан ислам университетында татар телен туган 

тел буларак укыту» 

 

Габдулхакова Г.Р. Казан шәһәре Совет районы 90 нчы гимназиянең татар теле һәм 

әдәбияты укытучысы  

«Татар теле һәм әдәбияты дәресләрендә укучыларның тәнкыйди фикерләү сәләтен 

үстерү» 

 

Гарипова-Хәсәншина В.М. фил. фән. канд., Россия ислам институтының татар теле һәм 

милли мәдәният кафедрасы доценты 

«Россия ислам институтында татар телен укыту (гомуми күзәтү)» 

 

Гәрәева Л.Ф. Вахитов районы сәләтле балалар укучы “СОлНЦе” мәктәбенең татар теле 

укытучысы 

««СолНЦе» мәктәбендә татар теле укыту» 

 

Гыйниятуллина Л.М. фил. фән. канд., ТР ФА Г. Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм 

сәнгать институтының милли мәгариф бүлеге өлкән фәнни хезмәткәре 

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

 

Зәйни Р.Л. фил. фән. канд., Россия ислам институтының журналистика кафедрасы 

доценты  

«Хәзерге татар публицистик стиленең актуаль мәсьәләләре» 

 

Кәлимуллина Р.Ш. И.В. Әүхәдиев исемендәге Казан музыка көллияте һәм «Казан театр 

училищесы»ның (техникум) татар теле һәм сәхнә сөйләме укытучысы 

«Студентларда татар сәхнә сөйләме формалаштыру». 

 

Мөхәммәдиева Р.М. Алабуга шәһәре, «Алабуга политехник колледжы»ның татар теле 

һәм әдәбияты укытучысы 

«Политехник көллият студентларында бәйләнешле сөйләм үстерү (Бөек Ватан сугышы 

чоры татар язучылары иҗаты мисалында)» 

 

Мөхәрләмова Г.Н. фил. фән. канд., ТР ФА Г. Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм 

сәнгать институтының милли мәгариф бүлеге мөдире 



«Мәктәптә хәзерге шартларда әдәбият укыту мәсьәләләре» 

 

Салихова С.М. Казан шәһәре Вахитов районы инглиз телен тирәнтен өйрәтүче 39 нчы 

мәктәпнең туган тел укытучысы 

«Заманча дәресне проектлаштыру» 

 

Сибгаева Ф.Р. фил. фән. канд., КФУның гомуми тел белеме һәм тюркология кафедрасы 

доценты  

«Халыкара мөнәсәбәтләр бүлегендә татар телен укыту үзенчәлекләре» 

 

Хабетдинова М.М. фил. фән. канд., КФУның татар әдәбияты кафедрасы доценты 

«Татар халык авыз иҗаты һәм әдәби мирас» 

 

 

 

  

 


