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Татарстан Республикасы Мәгариф һәм Фән министрлыгы татар теле һәм әдәбияты 

укытучыларына тулы хокуклы ике дәреслек тәкъдим итә. Икесен дә өйрәнегез, икесен дә 

укытып карагыз, күңелегезгә охшаганын  сайлап алыгыз, ди. Кайсын сайлап алырга? 

Җиңеленме, кыенынмы? Миңа охшаганынмы, укучыларга охшаганынмы? Бәлки, бу 

дәреслекнең кайсы дәүләт стандарты таләпләренә тулырак җавап бирә? дигән сорауны кую 

хәерлерәк булыр.Ягъни кайсы белән укытсам, укучыларга күбрәк белем бирә алачакмын? 

Укытучыга исә дәреслекнең  һәм методик күрсәтмәләрнең икесе белән дә танышып 

чыгарга кала.Дәреслек яңа альтернатив программа нигезендә язылган .Аның төп максатын  

әйтү өчен борынгы хикәятне искә төшереп китик. 

Бер балыкчы тоткан балыгының бер өлешен ач кешегә биреп киткән.Ул көнне ач 

кешенең тамагын туйдырган.Икенче бер балыкчы исә  ач кешене балыкны тотарга өйрәткән. 

Әлеге ач кеше үз тамагын көн  дә туйдыра башлаган. Яхин дәреслеге икенче балыкчы эшенә 

охшаган. 

Әдәбият дәресенең эчтәлеге турында бәхәс була алмый. Әдәбият укытуның дәүләт 

стандартында ачык әйтелгән: өйрәнелә торган төп материал - әдәби әсәр, укучы дәрестә 

мөстәкыйль фикер йөртергә тиеш, диелгән. Ачыклыйк. Максат әсәр белән фикерләү 

алымнарын аерым-аерым өйрәнү түгел – икесен бергә кушу. Фикерләү белән әсәрне бергә 

кушу әдәби әсәргә анализ дип атала.  

1996-1997 уку елыннан мин дә татар әдәбиятын А.Яхин программасы буенча укытуга 

күчтем. Бу программа белән эшләү укытучының да, укучының да иҗади активлыгын һәм 

мөстәкыйльлеген арттыра, фикерләү һәм танып – белү сәләтен үстерә. Дәреслекләр әдәби 

әсәрләргә анализ ясауга багышланган. Анализны укучы үзе ясарга тиеш. Дәреслектә әзер 

җаваплар бирелмәгән. Укытучы җавапларга бәя бирә, укучыларга ярдәм итә. Һәр дәрестә 

укучы белән бергә укытучы да мөстәкыйль уйлый, өйрәнә. 

А.Яхин программасы һәм методикасы безне күп нәрсәгә өйрәтә. Иң йомшак баланы 

да китапка тарта, әдәби әсәр укырга мәҗбүр итә. Бала үз уңышларын күрә, кызыксына, 

эзләнә, фикер йөртә. Әдәбият дәресләре шундый булырга тиеш тә. 
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Әдәби  әсәр -иҗади фикер җимеше ул. Әдип үз әсәрләрендә тормыш турында уйлана, 

уйларын үз укучысы белән уртаклаша, тормышка бәя бирә. Укучы да тормышка бәя бирергә 

тиеш була. Бәя бирү алымнарын белми торып, әсәрнең эчтәлеген ачып булмый. Шулай ук 

әдәби әсәр төзелешен өйрәнүне дә күздә тота әдәбият дәресләре. Әдәби текстның теленә, 

образларны тудыру серләренә төшенгән бала гына әдәбиятны аңлый ала. Укучы әдәбиятның 

матурлыгын күрә белергә тиеш, ягъни әдәби әсәр укылганнан соң , анда язылганнарга 

соклана, гаҗәпләнә, шатлана, нәфрәтләнә белергә тиеш. Әмма чын матурлык әсәрнең  

төзелешендә, кулланылган алымнарында, авторның табышында. 

Әдәбият дәресләрендә балалар, төгәл фәннәрдәге кебек үк логик операцияләр 

башкаралар (таркату, бәйләнеш эзләү, гомумиләштерү, җыю һ.б.) 

Мәсәлән: 5 класста укучыларга шундый мәсьәлә бирелә: “Баш хәтле таш белән тәрәзә 

ватып буламы?” Җавап: әйе, юк. Дәлилләргә. Шундый ук типтагы шигырьләр: Ш.Галиев 

“Атлап чыктым Иделне”. “Исхак та чаба, Мисбах та чаба”.  Бу шигырьләрне анализлаганнан 

соң укучылар Идел, чаба сүзләренең, үз-үзенә каршылыкта торуын беләләр. 

Җәмгыять белемендәге каршылык законы 5 класстан ук өйрәтелә. 

А.Яхин методикасы белән укыту укучыларның иҗади сәләтен үстерүгә зур ярдәм итә. 

Һәр теманы төгәлләгәннән соң иҗади эшләр эшләнә. Алар арасыннан иң уңышлыларын  

сайлап “Заман сулышы” ,”Сабантуй”газеталарына,”Ялкын”журналына җибәреп торабыз. 

Бу программа белән эшләү миңа үз методик темамны уңышлы үтәү өчен дә бик кулай. 

Мәсәлән: Драма әсәрләре бөтенлеге темасын өйрәнгәндә Т.Миңнуллинның 

“Әлдермештән Әлмәндәр” комедиясенә анализ ясала. Әсәрне өйрәнеп бетергәннән соң 

интервью- инша язарга бирелә  Авылдагы (яки шәһәрдәге) әби-бабаларыгыздан узган 

гомерләре турында сорашыгыз. Олыларга сорау бирегез.  

1.Бабай, сезнең тормышта шатлыклы вакыйгалар булгандыр, шуларның иң 

шатлыклысын сөйләгез әле. 

2.Иң күңелсез вакыйгагыз турында сөйләгез әле. Теләсәләр, “иң кызык вакыйга” 

турында да сорый алалар. 

Укучыларга бу сорауларның барсына да җавап алу мәҗбүри түгел. Иншаларында 

вакыйгаларның берсе турында яза алалар. Шуннан чыгып, бабайның характерын 

тасвирлыйлар. Башта аның төсен, кыяфәтен, кем булуын ,теләп сөйләдеме, теләмичә - шулар 

турында язалар. 

Дуслык турындагы темадан соң мондый инша язарга тәкъдим ителә “Үкенү”. 

 “... Ахмак кеше генә үкенми. Мин көн дә үкенәм. Беркөнне шулай...”( Дәвамын укучы 

яза.)Мәсәлән: 
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...Җәйге каникул вакытында дустым Борис белән ,үзебезне зурга санап,өйдәгеләргә 

әйтмичә ,велосипедка атланып,сәфәргә чыгып киттек. Авылыбыздан ун чакрым ераклыкта 

булган Чакмагыш бистәсенә кадәр барып җиттек.Ә авылда нәнәй белән карт әтәй безне эзли-

эзли аптырап беткәннәр, кайгыга төшкәннәр...Аларга ничек авыр булганын мин соңыннан 

гына аңладым.Ә бит безнең белән күңелсезлекләр дә килеп чыгарга мөмкин иде,чөнки юлда 

күп санлы машиналар йөри һәм шактый гына урман аркылы барырга кирәк.Ялгышымны 

аңладым һәм бик үкендем.(Булат Әхмәтгәрәев,5В классы,1997) 

Кайбер әсәрләрне укучылар шулкадәр яратып өйрәнәләр ки, хәтта рольгә кереп 

китәләр. Шундыйлардан Т.Миңнуллинның “Әлдермештән Әлмәндәр” әсәре булды. 

Укучылар теләге белән әдәби театр калкып чыкты һәм уңышлы гына чыгыш ясады. 

Гомумән алганда, А.Яхин программасы эшлекле укытучы һәм эшлекле укучылар 

өчен.Әлбәттә, бу дәресләрдә традицион алымнар кулланырга да вакыт җитәрлек. 

Уку техникасы өстендә эшләргә дә, автор турында мәгълүмат бирергә дә, яттан 

сөйләргә дә, сәнгатьле сөйләм үстерергә һәм әдәбият теориясе буенча белемнәр бирергә дә 

өлгерергә була. 

Без билгеле бер дәрәҗәдә яңача фикерләүгә игътибар бирелгән,фән-техника 

өлкәсендә, хезмәттә  әледән-әле яңа ачышлар ясала торган заманда яшибез.Үсеш-үзгәрешләр 

тәрбия процессына да кагыла.Укыту-тәрбия өлкәсендә моңа кадәр билгеле булмаган 

ысуллар,чаралар гамәлгә керә,таныш булган метод-алымнар үзгәреш кичерә,камилләшә. 

Бу очракта матур әдәбият укыту дәресләренең эчтәлегенә,юнәлешенә  яңалык кертү 

сорала.Яңача фикерләргә омтылган укытучы гына укучысын үз фикере,бәясе,үзенә хас 

тормыш тәҗрибәсе булган,иҗади сәләткә ия шәхес итеп кабул итә ала. 

Үзенә карата аерым ихтирам тойган,хөрмәт итүләренә инанган,гомумән,үзен 

тирәлекнең кирәкле вәкиле итеп кабул иткән укучыда гына гыйлем өстәргә,белем алырга 

омтылыш туа.Бары тик үзләрен чын шәхес итеп кабул итүчеләр генә хыяллана,өмет 

итә,сөенә һәм көенә ала. Ә сәнгатьнең бер төре саналган матур әдәбиятны йөрәге белән 

кабул итүчеләр булмаса,әдәбият дәресенең гадәти уку-укыту сәгате генә булып калуы 

бәхәссез.Ә менә А.Яхин дәреслекләре ялкау укучыны да уятырлык,уйландырырлык итеп 

төзелгән.Анализ өчен әдәби әсәрнең укучылар тарафыннан укылган булуы шарт.Моңа ирешү 

кыен һәм һәр укытучының үз рецепты бардыр дип уйлыйм.Методика әсәрне икенче кат 

укыту да җитди проблема буларак күтәрелә.Текстны беренче кат укыганда ,без хәл-

күренешләргә күбрәк игътибар итәбез һәм күңелебездә туган эмоциональ хис-кичерешләр 

йогынтысында калабыз.Икенче кат укыганда инде уй-фикерләр тирәнрәк ,тулырак 

булып,аерым образлар,детальләр яңа яклары белән ачылып китә һәм автор идеясен дөрес 

аңларга җирлек туа.Ә шулай да әсәргә анализны ничек ясарга?Нәрсәдән башларга һәм нәрсә 
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белән тәмамларга? Һәрбер жанрның үзенә хас үзенчәлекләре бар.Әдәби әсәргә анализ да 

жанрның төренә карап ясала.Әдәби жанрларны белсәк,әсәргә анализ ясау бермә-бер 

җиңеләя.5нче класста ук автор өлешләргә анализ ясарга өйрәтә.Әдәби әсәрне өлешләргә 

таркату,өлешләрне берәм-берәм өйрәнү,тараткан өлешләрне кире җыю,гомумиләштерү һәм 

инде әсәрнең эчтәлеген табу - анализның төп өлешләре. 

Тезмә әсәрләргә анализ.1.Әсәрнең тезмә әсәрләр төркеменә керүен 

дәлилләү.2.Әсәрнең ни турында икәнен ачыклау.3.Тезмә әсәрнең үзәген(фокус) 

табу.4.Өлешләрне табу.5.Ике генә өлешкә калдыру.6Лирик геройның хисен табу.7.Хис-

кичерешләрнең сәбәбен,дәрәҗәсен һәм юануны табу. Әлеге план буенча тезмә әсрләргә 

анализны укучылар уңышлы гына ясыйлар.Тезмә әсәрләр субъектны,чәчмә әсәрләр 

объектны танып беләләр,дип өйрәтә фән.Объект дигәне тирә-юнь,тормыш,шунда яшәүче 

кешеләр.Чәчмә әсәрләрдә дә персонажлар шатланалар да,хәсрәтләнәләр дә.Ләкин 

әдәбиятның бу төркеменә кергән жанрлар өчен кеше кичерешләре тәмамланган үзкыйммәт 

түгел,катлаулы тормышның бер ягы гына.Чәчмә әсәрләр төркеменә кергән 

хикәя,повесть,роман жанрларының уртак максатлары- тормышны танып белү.Чәчмә 

әсәрләрнең өлешләре – вакыйгалар.Шуңа күрә чәчмә әсәрләрне вакыйгаларга 

таркаталар.Күләмлерәк әсәрләрне сюжет сызыкларына бүләләр.Чәчмә әсәргә анализны 

фокус табудан башлау эшне җиңеләйтә төшә.Фокус әсәрдәге башка вакыйгаларга нур чәчә-

мәгънә бирә,безгә автор бәясен күрергә ярдәм итә. 

Фокусны вакыйгалар белән бәйләнешкә кертәбез.Әсәрне вакыйгаларга бүләбез,охшаш 

вакыйгаларны берләштерәбез.Өлешләр арасындагы бәйләнешләрне табабыз. 

Драма әсәрләренә анализ ясаганда аның конфликтка корылган булуына игътибар 

итәргә кирәк.Конфликт-көрәш ул.Драма әсәрләренең безгә кирәк конфликты-эчке 

конфликт.Бу жанрга кергән әсәрләргә бер үк вакытта  тезмә һәм чәчмә әсәрләргә ясалган 

кебек анализ ясала.Сатирик әсәрләргә анализ ясаганда гомуми сыйфатлардан 

файдаланабыз.Сатира-буш кешенең дәрәҗәгә дәгъвасы ул.Сатирик әсәрләрне ике өлешкә 

бүләбез.Бер ягында-кешенең эчке бушлыгы,икенче ягында- дәрәҗәгә омтылуы.Бу ике як 

икесе бергә кушылган була.Бушлык дәгъва эчендә,дәгъва бушлык эчендә ята. 

 Мәктәп программасында әдәбият өч темага бүленеп өйрәнелә : 

1.Әсәрләргә анализ ясау. 

2.Язучы иҗатына анализ. 

3.Әдәбият тарихы.   Бик матур бөтенлек килеп чыга.Әсәргә анализ ясау өчен сәнгать 

телен белергә кирәк.Язучы иҗатына  анализ ясау өчен әсәргә анализ ясый белү шарт.Язучы 

иҗатына анализ ясарга өйрәнми торып,әдәбият тарихына якын да килмә.А.Яхинның әдәбият 

дәресләре әнә шундый аерылгысыз өлешләрдән гыйбарәт. 
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Мин исә сезгә Лениногорск шәһәренең 11нче гимназиясендә үткәрелгән  эксперимент 

хакында сөйләмәкче булам. 10-11 классларда татар әдәбиятыннан киңәйтелгән программа 

нигезендә укыттым.Атнасына 4сәгать исәбеннән укытылды.Моның өстенә махсус курс та 

алып барылды.Ике программа белән дә укытылды.Әдәби әсәрләргә анализ ике методика 

буенча да ясалды. Бигрәк тә 11нче класс ахырына укучыларның белем дәрәҗәләре иң югары 

ноктасына җитә.Программаны 11класс өчен мин үзем,ә10 класс өчен башка укытучы төзегән 

иде.11нче сыйныфта әдәбият курсына Бөек Ватан сугышыннан алып бүгенге көнгә кадәр чор 

керә.Бу елларда илдә булган әһәмиятле вакыйгаларның әдәбиятта чагылышы,әдәбият тарихы 

һәм теориясе тирәнтен өйрәнелә.Программага 

видеодәресләр,очрашулар,экскурсияләр,класстан тыш укулар һәм сочинение яздыру 

дәресләре дә кертелде.Гомумән,бу программаның бурычы әдәби әсәрләрне бала күңеленә 

сеңдерүдән,аларның мәгънәсен ,нәфислеген төшендерү,укучыларда күркәм сыйфатлар 

тәрбияләргә булышу,әдәби әсәрләрне күбрәк укырга теләк уятудан һәм тәрбияләнүдән 

гыйбарәт.Программага түбәндәге әсәрләрне өстәдек: 

1.Бөек Ватан сугышы еллары әдәбияты.Ф.Кәримнең шушы чорда язган шигырьләре 

һәм  

“Гөлсем”,”Өмет йолдызы”,”Кыңгыраулы яшел гармун”поэмалары,”  “Тимер һәм 

тимерче”балладасы. 

Ә.Еникинең “Кем җырлады?”,”Бала”,”Ана һәм кыз”,”Ялгыз каз”,”Мәк чәчәге” 

хикәяләре. 

2.Хакыйкать тудырган  фаҗига .АязГыйләҗев.”Йәгез,бер дога!” 

3.Хакыйкатьне тарихтан эзләү. И.Гази.”Онытылмас еллар”трилогиясе. 

Н.Фәттах.”Сызгыра торган уклар” 

4.Әхлак нигезләрен өлкән буын вәкилләреннән эзләү.Т.Миңнуллин.”Әниләр һәм 

бәбиләр” 

5.Хаксызлыкка ярашуның холыкка әйләнүе. Ф.Садриев.”Бәхетсезләр бәхете”, 

М.Маликова “Шәфкать»,Р.Мөхәммәдиев.”Кенәри – читлек кошы”,Ф.Бәйрәмова.”Кара- 

болак”. 

6.Тормышта үз урыныңны эзләү.Ф.Латыйфи.”Ишелеп төшкән 

бәхет”,З.Хәким.”Гөнаһ”, Ф.Яруллин.”Җилкәннәр җилдә сынала”,”Яралы язмышлар”, 

Г.Гыйльманов.”Албастылар”, 

Н.Гыйматдинова.”Китәм,димә.” 

“Фән һәм мәктәп “журналының 2006 елның 10нчы санында Г.Гыйльмановның 

“Албастылар”әсәренә дәрес эшкәртмәм басылып чыгуы бу программа белән эшләүгә бер 

дәлил булып тора. 
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Тәҗрибәдән чыгып, шуны әйтергә була:укучылар чынлап торып әдәбият белән 

кызыксына,мавыга башладылар.Имтиханнар алдында да каушап калмадылар,чөнки укылган 

әсәрләр шактый күп,аларга ясалган анализларыбыз дәлилле иде. А.Яхин программасы 

нигезендә укыган укучы мәктәпне төгәлләр алдыннан теләсә нинди әсәр буенча үз фикерен 

әйтә,аны исбатлый белергә тиеш.Шатланып әйтә алам:без моңа ирештек! 10-11 классларда 

традицион анализ да өйрәттек. Яхин дәреслеге белән укыган укучыга әсәрнең 

темасын,идеясен,проблемасын,сюжет- композиция үзенчәлекләрен,тел-стиль чараларын 

табу,әсәрнең әһәмиятен билгеләү кебек сорауларга җавап табу артык кыенлык тудырмый. 

Республика күләмендә уздырылган олимпиадада да нәтиҗәләрем куанычлы:2000-2001нче 

уку елы- 3нче урын(Муллин И.),2001-2002нче уку елы-5нче урын(Хәсәншина А),2002-

2003нче уку елы-4нче урын(Муллин И.),2005-2006нчы уку елы-6нчы урын(Мәүлетова 

Г).Шулай ук укучыларымның кайберләре  татар теле һәм әдәбияты укытучысы  һөнәрен 

үзләштерә.Аларга да бу дәресләрнең йогынтысы булмый калмагандыр.Чыннан да А.Яхин 

программасы белән укыган укучыларның фикерләү сәләте, әдәбиятка мәхәббәте башкалар 

белән чагыштырганда югарырак. 

Безгә тел һәм әдәбият укытучыларына, туган телгә,халыкка мәхәббәт тәрбияләү 

бурычы йөкләнгән.Методикада яңа төшенчәләр уйларга,үз фикереңне әйтергә өйрәтү,уйлап 

уку,кичерү,күзаллау,ачыктан-ачык җавап бирергә  күнектерү урын алганда гына эш 

нәтиҗәле булачак.Ә моның өчен А.Яхин дәреслекләре белән эшләргә кирәк дип саныйм мин. 

2006-07 нче уку елыннан миңа рус мәктәбендә эшли башларга туры килде. Татар төркемендә 

әдәбият дәресләрен Яхин технологиясе белән укытам.Соңгы ике ел эчендә әлеге программа 

белән шәһәр һәм республика күләмендә ачык дәрес, мастер-класслар үткәрдем. Балалар 

да,ата-аналар да дәреслектән канәгать. Өлкәнрәк сыйныфларда да әдәбият дәресләрендә 

әлеге анализ элементларын рәхәтләнеп кулланам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


