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Мәктәптә Галимҗан Ибраһимов 

хикәяләрен өйрәнү  
 

 

                             Галимҗан Ибраһимов -  киң колачлы,  

                             тормышка үтеп керә торган сизгер һәм           

                             үт кен күзле  язучы.  

                                                          Александр  Фадеев  

 

                                                                                                      

Әдәбиятның чишмәсе,  юл башы,  атлап  киткән җирлеге  -  халык 

авыз иҗаты .  Әдәбиятның үзендә  дә  башлап җибәрүчеләр ,  

нигез  салучылар бар.  Мәсәлән ,  татар  драматургиясенең  

түрендә Галиәсгар  Камал исеме тора .  Татар  поэзиясенең  көче ,  

биеклеге  Габдулла  Тукай иҗаты белән  үлчәнә .  Татар  

прозасында исә   аерым бер  урынны  зур  талант  иясе ,  барлык 

тугандаш халыклар  тарафы ннан остаз  дип  танылган күренекле  

шәхес  –  Галимҗан Ибраһимов алып тора.  

Татар әдәби дөньясына ул хикәя жанры белән 1907 нче елда 

килеп  керә .  “Зәки шәкертнең мәдрәсәдән куылуы “  хикәясе  –  

“Әльислах “газетасында  Фатих  Әмирхан   ярдәме белән  

басылган беренче  к аләм көче .  Әсәр  а втобиографик характерда  

язылган .  Шәкерт  укыту тәртипләреннән риза  түгел,  шуның 

өчен  аны мәдрәсәдән  куалар .  Мәгълүм ки ,  яшь кешегә дөнья  

гыйлеме кирәк ,  барча  шәкертләр  дә шуны тели.  Бу –  нәкъ 

заман  таләбе .  Г .Ибраһимов тәүге  хикәясендәгечә  мәгърифәт  

реализмы белән артык мавыкмастан,  хыял дәрьясына батып 

уйланучы геройларга  борыла.  “Яз  башы”,  “Диңгездә”,  “Уты 

сүнгән җәһәннәм”,  “Сөю -  сәгадәт”  -  романтик характердагы 

хикәяләр .  Аларда  үз  яшәеше белән  каршылыкка килгән   

персонажлар синең  алдыңа килеп  баса .  Гомумән ,  ХХ гасырның 

унынчы елларында  әдипнең  иҗат принциплары романтик 

юнәлештә  үсә .  Әйтик,  “Яз башы”  хикәясендә  Салихның туган  

авылында иптәшләре  белән  үткәргән  бер  көне ,  балыкка бару 

вакыйгасы тасвирлана .  Ул -  мәдрәсә  шәкерте  –  күпмедер  

вакыт авылыннан  читтә яши  һәм бу хәл аны һәрнәрсәгә  

игътибар белән  карарга  этәрә .  Табигать  кочагында  ял итәргә,  

балык тотарга  кайткан  геройның  бәхете  куркыныч аждаһа  

турындагы ышану белән караңгылана ,  әсәргә әкиятләргә  хас  

тылсымнар килеп  керә .  Бала  җаны табигать  хозурына  бирелеп 

рәхәт чигәргә уйласа да ,  куркыныч аждаһа ,  аның хыял 

чуалышына  әверелеп ,  Салихны аңсыз  калдыра;  әмма малай ,  

бу гарасаттан  савыгып,  газиз әнкәсенә ,  көләч  таб игать 
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кочагына кайта ,  шулай итеп ,  тормыш җиңә.  Авторның 

табигать ,  пейзаж символикасына мөрәҗәгать итүе   

 иҗтимагый -фәлсәфи мәгънәгә  ия .  Авыл балаларының тиешле 

дәрәҗәдә  белем ала  алмаулары,  мөмкинлекләре  булмавы һәм 

шуның аркасында  хорафатларга ышанулары күрсәтелә .  Авыл 

халкының томана ,  надан ,  укырга мәктәпләре  генә  дә  юк бит 

дигән  проблема күтәрә  автор.  

“Уты сүнгән җәһәннәм”  хикәясенең сюжеты юк диярлек .  Төп 

персонаж  –  Садыйк –  авылда  үз  тормышыннан канәгать  булып,  

балалар  үстереп яши.  Һәм ул,  көннәрнең  берендә,  яшьлек 

танышы, шәкерттәше белән  очраша .  Кайчандыр бөтен  яктан  

Садыйктан  түбән  булган Гыйльман үзгәргән :  белемле ,  бай 

кешегә әверелгән .  Ә ул –  надан мулла  сыйфатында!  Авыр 

уйлар Садыйк күңелендә   мәхшәр тудыра.  Автор  аның әлеге  

кичерешләрен  тәфсилләп  тасвирлый.  Садыйк  Гыйльман 

уңышының сере  –  зур ихтыяр көче ,  тырышлык нәт иҗәсендә 

икәнен дә ,  үзенең  бу юнәлештә  җибәргән хатасын да аңлый.  

Әмма иң  аянычлысы –  ул беркайчан  да  тормышын инде 

үзгәртә алмаячак .  Яшен яктысыннан курыккан  Садыйк 

тормышына  Гыйльман нәкъ менә  караңгыда  ялтырап киткән  

яшен булып килеп  керә .  Шуңа күрә  ул  яшәешен  “уты сүнгән 

җәһәннәм”  дип атый.  

Галимҗан Ибраһимовның хикәя жанрында   кулланган 

романтизмы нык кына үзгәрешле борылышлары белән  

характерлы.  Аның “Карт  ялчы”(1912) ,  ”Көтүчеләр”(1913)  

хикәяләре реализм белән романтизмның уралышып яшәвен  

чагылдыралар .  Бу хикәяләр  белән  укучылар 6  нчы класста  

танышалар .  Хикәядә авыр тормыш  һәм фәкыйрьлектән 

алҗыган  күндәм көтүче Әптерәш карт һәм аның улы Вахит 

турында  сөйләнелә .  Баштарак  карт тегермәндә  эшли,  бераздан  

көтү көтәргә  ялланып,  җир идәнле  куышта гомер  сөр ә .  Соңгы 

көннәрендә  өйдән -  өйгә чиратка салынып,  “. . .берәүнең  мал  

өендә ,сәке  астында,бозаулар арасынд а” соңгы сулышын ала .  

Кешене ничек бәхетле  итәргә дигән сорау Г .Ибраһимов 

әсәрләрендә  төп проблема булып тора .  ”Көтүчеләр”дә автор 

бәхетне  көтеп  ятмыйлар,  бәхет кешенең үз  кулында  дигән  

фикер әйтә .  Үз эченә йомылган,  үзе өчен генә  яш әүче  типлар 

әдипне ,  күрәсең,   аеруча борчыган .  Улы Вахит –  аның капма 

каршысы.  Авторның әйтергә  теләгән  фикере  дә  байтак  

дәрәҗәдә  әлеге  образ  белән  бәйләнгән.  Авылдашлары 

тарафыннан “ярлы тәкәббер”  кушаматы тагылган   Вахит  бәхет,  

рухи азатлыкка  омтылучы,  тормышның , авылдашларының 

гаделсезлеге  һәм мәрхәмәтсезлегенә  каршы баш күтәрүче  

романтик герой буларак  ачыла .  Матурлыкка  омтылучы Вахит  

ямьсез  чынбарлыкка каршы куела .  Герой үзенең  тормышыннан 
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риза түгел.  Укучыларда  исә  Вахит  образы тискәре  уйлар да  

тудыра.  Атасы тарафыннан каргалган,  милләтеннән  ваз  

кичкән,  инсафсыз Вахитның кыйбласы билгесез.  Аның 

саташулы җанына Христос(Гайсә)белән басмадагы рус  карты 

ясалган  рәсем -картина,  һаман карый торгач,  юанычы һәм 

таянычы булып әверелә .  Хикәядәге  көткән яктылык  шуннан 

гыйбарәт .  Һичшиксез ,  яшәү нинди хәлләрдә  дә  кызыклы вә  

газиз.  Хикәянең исеменә  аерым дикъкать  итеп китик әле.  

Беренче  исем –  туры мәгънә,  ягъни Әптерәш карт  һәм Вахит  –  

авыл көтүчеләре.  Икенче  мәгънә -  бәхетле ,  якты һәм матур  

тормыш көтүчеләр .  Рәсәй шартларында  бу елларда  меңнәрнең,  

миллионнарның уртак фаҗигасе  шул була .  Бәхетне  көтеп -

көтеп  тә ,  хайваннар  абзарында җан  биргән көтүче  

Әптерәшнең фаҗигасе  аяныч. . .  

“Карт   ялчы”  хикәясендәге  ялчылыкта  гомере  узган  Шаһибәк  

карт,  аның әңгәмәдәше  Сәфәр –  реаль типлар.  Тормыш 

дулкынында кагылган  карт ялчы Шаһиның газабы,  аның рухын 

чолгап  алган ризасызлыгы  моңлы җыр ташкыны булып  

кайнап чыга .  Бары тик  аның:  “ Юк инде ,  бәхетле булсак ,  

бәндәгә  бәндә  булмас идек ,  балам ” ,  -  дигән офтанулы сүзләре 

хикәягә  эпиграф  итеп  куярлык.  Октябрь инкыйлабы 

Г .Ибраһимов өчен  кискен борылыш чоры булып тора .  

Әдәбият  идеологик  кысаларга  кертелә ,  билгеле  бер  кануннарга 

буйсындырыла.  Әлеге  чорда  иҗат  иткән  тагын бер  хикәясе –  

“Кызыл  чәчәкләр”.  Автор биш малайның холык -фигылен һәм 

киләчәк язмышларын аларның социаль чыгышлары белән 

тыгыз бәйләнештә сурәтли .  Язучы егетләрнең  дуслыгын 

тарихи вакыйгалар  аша сыный;  Солтан ,  Гыйлаҗи,  

Шаһбазларны “кызыл  чәчәкләр”  дип атый.  Киләчәк  

тормышның матурлыгы –  дуслыкта ,  дигән фикер  салынган  

әлеге  әсәргә .  

Балалар өчен язылган  тәрбия ви  характердагы әсәрләреннән  

берсе,  классик әсәр “Алмачуар”ны да укучылар  кызыксынып 

өйрәнәләр .  Хикәянең  исеме астына автор  “Бер мәхәббәтнең  

тарихы”  дип куя .  Сюжет та  әлеге мәхәббәт  тарихына,  төп 

герой Закирның колынга  булган  мөнәсәбәте ,  хыялларына 

бәйле  рәвештә ,  әсәр дәвамында үстерелә .  Закирның рухи -  

әхлакый планда  ачылуы уңышлы эшләнгән .  Биредә  автор  

балалар  өчен  үрнәк  алырдай  тормышчан  яшүсмер  образын 

тудыруга  ирешә.  Геройның кичерешләре,  борчу һәм эчке  

тартылышлары ышандыра.Туган  авылы табигатен ,  колынын 

һәм кешеләрне  чын күңелдән ярату хисе  дә  сокландыргыч итеп  

сурәтләнгән .  Алмачуарны  ярату  хисе  белән  яшәгән   Закирның  

рухи халәте  тәэсирле ит еп  бирелгән.  Аның  Алмачуар  белән  

һәр  аралашуы авыл баласының  табигатьне   бөтен  барлыгы 
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белән   сөюен,  шул җирлектә  формалашуын күрсәтә .  Хикәянең  

ахырында Закир югалту  дәһшәтенең  ачылыгын татырга 

мәҗбүр була:  ”Алмачуар  җан биргәндә  мин баш очында идем.  

Елый алмадым.  Йөрәгем таш  булып  катты.  Шуннан соң  

дөньяда һичбер  малга ,  һичбер әйбергә  күңелем  дә,  күзем дә 

төшмәде:  һичбер  нәрсәне  сөя алмадым.  Алмачуар  минем 

йөрәгемдә:  җиргә ,  күккә ,  адәмнәргә ,  бөтен нәрсәләргә  булган  

мәхәббәтемне үзе  белән  бергә алып ки тте.”  

Нинди генә  үкенечле  мәхәббәт  булса  да ,  ул  и нде Закирның 

йөрәген урап  алган ,  аның изге хисләрен  уяткан;  ул  шул ягы 

белән  матур да .  Шул ук  вакытта  бу мәхәббәт –  малайның 

кагылгысыз ярасы.  Авыр тетрәнү  кичерсә дә ,  Закир  

тормышның  башка сынауларын,  мөгаен ,  сабыррак  кабул итәр .  

Яшәү  үзенекен даулый.  Аның тыелгысыз агышында кешенең  

төрле  хәлләргә  каршы тора белү ,  җиңелү  газабыннан соң 

чыныгу сыйфатлары да  формалаша килә .  Закирның ашкынулы 

характеры яшәүгә битараф кала  алмас  шикелле .   

Г.Ибраһимов –  үзенең  хикәяләре белән татар  әдәби үсешенә 

төрлелек  керткән  әдипләребезнең  берсе .  ХХ гасыр башында 

хикәя  иң  кулай,  иң җегәрле  жанр  булып әдәбиятка  кереп 

утыра .  Октябрь инкыйлабына кадәрге иҗатын ике  этапка 

бүлеп карарга  мөмкин.  

Беренче  этап(1907 -1912):  
   -   әсәрләре:  “Зәки  шәкертнең мәдрәсәдән   куылуы”,  

“Диңгездә” ,  “Сөю –сәгадәт” ,  “Уты сүнгән җәһәннәм”,  “Татар  

хатыны ниләр күрми”  һ.б .  

   -  шәхес  иреге ,  социаль тигезлек ,  милләт  язмышы өчен  

борчылу;  

   -  иске тәртипләргә,  гаделсезлеккә,  хатын -кызның авыр,  

аянычлы язмышына каршы чыгу;  

   -  романтик пафос  өстенлек  итү ,  реаль  тормышка романтик 

хыял дөньясы каршы куелу;  

   -  милли азатлык,  рухи  ирек идеяләрен  яклау;  

   -  сурәтләүдә портрет,  пейзаж  характеристикаларына,  

психологизмга  киң  урын бирелү ;  

Икенче этап  (1912 –  1917):  
  -  әсәрләре:  “Көтүчеләр” ,  “Табигать  балалары”,   “Карт  ялчы”  

хикәяләре,  “Безнең  көннәр”  романы һ.б .  

  -  әдипнең сәяси  –  иҗтимагый карашлары үзгәрү;  

  -  иҗатында  реаль  тормыш күренешләре,  социаль мәсьәләләр  

өстенлек  итү ;  

  -  гади кеше язмышы,  гаделлеккә ,  тигезлеккә  ирешү юллары 

турында  уйлану;  

  -  революцион көрәш идеясен  яклавы.  

Совет  чорындагы иҗат ы (1917 –  1938)  
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 -әсәрләре:  “Яңа кешеләр” ,  “Кызыл чәчәкләр”,  “Алмачуар”,        

“Адәмнәр” ,  “Казакъ кызы”,  “Тирән  тамырлар”  һ.б .  

-сыйнфый көрәш һәм әхлак ,  дуслык һәм милләт  бердәмлеге  

мәсьәләләре  күтәрүе;  

-  кеше һәм табигат ь  мөнәсәбәте;  

-  натуралистик сурәтләрдә ачлык фаҗигасен сурәтләү;  

-  үткән тарих һәм яңа  хакимияткә мөнәсәбәт;  

-  хатын -кыз язмышын,  милли азатлык мәсьәләсен  милли 

җирлектә  ачу;  

-  иҗаты традицион реализмга  нигезләнә ,  романтизм 

элементлары да  күзәтелә.  

 

“  Диңгездә  ”хикәясенә  анализ .  
 

1 .  Әсәр  1911 -1912 нче  елларда язылган .  Бу икенче  

революцион күтәрелеш чоры.  Г.Ибраһимовның башлангыч 

чор  иҗаты әсәре.  

2 .  Жанры –  хикәя,  чөнки вакыйга  сурәтләп  бирелгән .  

3 .  Идеясе  –  романтик геройның реаль тормыштан куркуы,  

качуы.  (Үз  эченә  кача ,  табигатькә  кача) .  Диңгез 

киңлекләрендә  тетрәнгән   рухына гармония  

   табарга  теләсә дә,  күңел түрендәге басынкы уйлары аңа  

   тынычлык бирми.  Көймә ярга туктагач ,  ул  ” корымлы завод   

    морҗалары акырган ”  чынлыкка атлап  чыгарга  

    мәҗбүр.  Шулай да  геройның әле  өмете  бар:  иң мөһиме –   

    “бөек  яшәү белән  яшисе килә”.  Сүз дә  юк,  төнге диңгез   

    өермәсеннән   исән  калган юлчылар  өчен ,  әлбәттә,  җир  

    тормышы ышанычлырак һәм тотрыклырак күренә .  

4 .  Темасы  -  романтик геройның тормышка мөнәсәбәте .  

5 .  Иҗат  методы  –  романтизм.  

6 .  Хикәянең төп проблемасы  –  катлаулы авыр тормыштан 

“диңгезгә  качып”  (үз -үзеңә  бикләнеп)  кенә  котылып 

булмый.  Телисеңме –  юкмы ярга  чыгарга  туры киләчәк.  

7 .  Конфликт ы –  романтизм белән реализм каршылыгы , ягъни  

романтик рухлы герой  белән реал ь  тормыш.  

8 .  Сюжет  элементлары  :  

-  экспозиция  –  көймәгә  утырып 15 -20  кеше диңгезгә  кереп 

китәләр. . .  

-  төенләнеш –  давыл башланыр алды ннан тирә -юнь кап -кара 

була,  бернәрсә дә  күренми,  тулаем билгесезлек. . .  

-  кульминация  –  давылның үтү  вакыты,  диңгез тынычлана  

башлау,  көймәнең  кешеләре  белән  исән  калуы!!!  

-  чишелеш  –  барысының да исән  калуы.  

-  төгәлләнү  –  ярга  чыгу,  таулар  күренү. . .  

9 .  Символлар  :  
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-  Диңгез  –тормыш,  вакыт яшәешне ишарәләп  килә .  

-  Көймә  -  ышаныч,  өмет ,  хыяллар  (көймә -терәк) .  Романтик 

герой өчен  үлем дә берни түгел,  үлем дә -  котылу чарасы.  

Бабайда  исә  җаваплылык хисе көчле ,  көймәчегә ярдәм итә.  

Бабайның ышанычы –  аңа ишан шәех догасы ярдәм итә .  

Чынбарлыгы белән  Аллага  ышанган кеше бул маса  да .  

Марҗаларны да  үз  тормышлары өчен  курку биләп  ала  :  ах -

ух  киләләр ,  кычкыралар ,  елыйлар ,  һуштан язалар .  Һәркем ,  

билгеле ,  үлемнән курка .  Ә кайберәүләр  котлары очып яши.  

Һәр кешенең тормыш диңгезендә  батмый калыр өчен  

ясалган  көймәсе  бар  (ышанычы,  өмете ,  хыялы яки  терәге) .  

Көймәсен  дулкын уңаена  таба борып,  әйләндермичә  саклый 

ала   койрыкчы,  ягъни  тормышка яраклаша белә!  

-  Кояш –  яктырткыч,  җылыткыч символы.  Һәркемнең бу  

   тормышта үз кояшы була.  

-  Сары төс –  Г.Ибраһимовның яраткан  төсе .  Сары төс  –  

кояш төсе .  Кояш аларның юлдашы.  Кояш кереп китүгә,  

шом,  караңгылык иңә .  Караңгылык исә  кешенең үз -үзенә 

ышанычын югалттыра .  

-  Ай –  төнге күктәге яктырткыч.  Караңгылыктагы якты.  

Караңгылыкта яшәгән  халыкка  юл күрсәтүче .  Шулай ук һәр  

шәхеснең  үз  ае  бар!  Һәр кешенең өмете ,  хыялы,  ышанычы 

Ай символына кертеп  тутырылган .  

-  Йолдызлар  –  айның ярдәмчеләре ,  кешегә  кыйбласын 

билгеләү  өчен  сибелгәннәр,  маяк ролендә.  

-  Яр –  дәрьяның яры була ,  ярсыз  дәрья  булмый.  Яр -  реаль  

чынбарлык.  Яр -  җир ул.  Кеше җирдә  яшәргә  тиеш.  Кеше 

күңеленең  бәргәләнүе ,  эзләнүе  ярга дулкын бәрелүенә  

ишарә.  Романтик геройның күңелендәге уйлар ,  хыяллар 

шулай  бирелә.  Ярның ямьсезлеге –  чорның ямьсезлеге .  

Романтик герой яшәгән  чор  ямьсез ,  реаль  тормыш ямьсез .  

-  Поезд  -  вәхши поезд,  рельска  очраган  һәрнәрсәне  изеп,  

сытып  бара .  Поезд -  революциягә ишарә .  

-  Давыл –  тормыш каршылыгы , конфликт .  

-  Балык утравы –  романтик рухтагы әкияти  символны кертү  

өчен  кулланылган .Ул корабны да  туктата .  Туктатучы көч  –  

байлар ,  консерватив муллалар.  

 10 .  Образларга  характ ерист ика.  

Фәрраш Нури  –  кыска  буйлы,  ябык,  бөкерәйгән   кечкенә  

гәүдәле,  ялагай,  яраклаша белүчән .  Бөкерәю ,  хәер  сорау,  

ләббәйкә  әйтү,  тәлинкә  тоту -аңа хас  сыйфатлар.  

Сакалы –  руханилык,  акыллылык с имволы.  Әмма Фәрраш 

Нуриның ике -өч бөртек  кенә сакалы бар .  Бу инде  аның акылы 

аз  булуын,  тәҗрибәсе,  белеме юклыгын күрсәтә .  
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Мыегы –  җеп сыман гына.  Яраклаша белүче ,  ялагай 

характерга ишарә .  

Киеме –  кырылып беткән иске  читектән,  көлкеле  итеп киенә .  

Тормышта үз  фикере,  үз  сукмагы,  үз юлы юк кеше  генә  

шулай  киенә .  

Бабайның башкалар  белән  мөнәсәбәте -  әйтер сүзең б улганга  

кешеләр  белән  аралашасың.  Бабайның мактанасы килә,  үзенең  

калган әйберләрен  вариска  улына калды рырга  дип  бара  ул  

диңгез  артына .  Ә үлем исә аны куркыта,  чөнки гөнаһасы күп 

булган  бу тормышта.  

                 Текстка кертелгән легенданың вазифасы.  

Фәрраш Нури үзенең дәрәҗәсен  күтәрү максатыннан сөйли 

әлеге  легенданы.  Габдулла  Хаҗины кәфенгә  төреп ,  тереләй  

килеш балыкларга ашарга бирәләр .  Фәррах  Нури –  җыелма 

образ .  Индивидуалистик  романтизм ысулы белән  иҗат 

ителгән .  Гасыр башында мөселманлык көчле  була ,  дин  

әһелләре  мондый булса,  аңа  ияргән халык нишләр?  Дин 

әһелләренең чын йөзе  юк,  үз мәнфәгатьләрен  генә  кайгыртып 

йөриләр дип борчыла автор.  Милләт язмышы  өчен  бу 

хикәясендә  шулай  борчыла Г .Ибраһимов.  

 11 .  Инт ерьер  

Көймә кечкенә ,  кысан.  Көймәнең  бу сыйфаты хыялларына 

юлның тарлыгын күрсәтә.  Кеше үзенең тормышында якты эз  

калдырырга  тиеш.  

12.Хикәя романтик  герой исеменнән  сөйләнә .  Автор  үзе  -  

романтик герой.  Автор үзенең күңел дөньясын яктырта ,  

күңеленең  бәргәләнүләрен  күрсәтә.  

13.  Әсәрнең теле .  

-  гасыр башындагы грамматик формалар .  

-  җөмлә төзелеше.  

-  гарәп -фарсы алынмалары.  

-  табигатьне образ  буларак язуы.  

-  аерым төсләр куллануы(сары!)  

-  табигать  күренешләрен биргән вакытта  озын җөмләләр  

куллана .  

-  чагыштыру,  метафора ,  гипербола ,  төсләр хәрәкәте  белән  

оста  идарә итә .  

-  хикәядә сыйфат һәм исем сүз төркемнәре  күбрәк  бирелгән .  

-язылу ысулы -  хикәяләү ,  бәйнә -бәйнә сөйли.  

14.  Әсәрнең әһәмият е.  
-  табигать   матурлыгы  аша  яшәү  матурлыгын күрсәтү;  

-  романтик Г.Ибраһимовның р омантизм иҗат  методы белән  

язган  классик  әсәре .  
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Заявка  

 на участие  в  республиканской научно -практической  

 конференции,  посвященной Галимзяну Ибрагимову.  

 

Тема выступления:  

 Изучение  рассказов  Г .Ибрагимова  в  школе .                            

Подробный анализ произведения “Диңгездә” .  

 

Ф.И.О.  участника:  Хасанова  Эндже Гильмегаяновна  

 

Место работы:  школа  № 2,  город  Лениногорск  

 

Должность:  учитель татарского языка  и  литературы          

высшей квалификационной категории  

 

Контактный телефон,  адрес:  город Лениногорск ,  улица 

Морякова ,  дом 4 .  тел .5 -03-87 (директор 5 -04-95)  

 

Необходимые технические средства  для выступления:  
мультимедийное  сопровождение  

 

 

 

  


