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Кереш
Югары

уку

йортын

тҽмамлап

чыккан

вакытта

чыгарылыш

квалификация эшен язу мҽҗбүри шартларның берсе исҽплҽнҽ. Бу тип эшлҽр
дҽүлҽт йомгаклау аттестациясенҽ кертелгҽннҽр.
Чыгарылыш квалификация эшен язу һҽм яклау тҽртибе – катлаулы
фҽнни-тикшеренү процессы. Моны истҽ тотып, чыгарылыш квалификация
эшлҽре язу барышында махсус методик кулланма булдыру ихтыяҗы туа.
Ҽлеге кулланманың максаты – югары уку йортларының филология
факультетларында белем алучыларга, фҽнни җитҽкчелҽргҽ чыгарылыш
квалификация эшлҽрен ҽзерлҽүдҽ методик ярдҽм күрсҽтү.
Кулланма

ЮББ

университеты”нда

ФДБМУ

белем

“Яр

алучыларның

Чаллы

дҽүлҽт

фҽнни-тикшеренү

педагогика
эшлҽренең

нормоконтроле турындагы нигезлҽмҽгҽ таянып эшлҽнде. Анда чыгарылыш
квалификация эшлҽрен башкару өчен кирҽк булган күрсҽтмҽлҽр, методик
киңҽшлҽр бирелде.
Ҽлбҽттҽ, бу өлкҽгҽ караган башка хезмҽтлҽр дҽ бар. Мҽсҽлҽн, Ҽ.Г.
Мусин, Р.Х. Мөхиярова, Ф.Г. Галлҽмов һҽм башкаларның хезмҽтлҽре. Ҽлеге
хезмҽтлҽр тҽкъдим ителгҽн ҽдҽбият исемлегендҽ урын алалар.
Методик

кулланма

югары

уку

йортларының

филология

факультетларында белем алучыларга чыгарылыш квалификация эшлҽрен
башкаруда зур таяныч булыр дип уйлыйбыз.
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1. Хезмәт өчен тема сайлау
Чыгарылыш квалификация эше темалары укытучылар тарафыннан
ҽзерлҽнҽ. Темалар кафедра утырышында карала һҽм факультет советында
раслана.
Тема сайлау бик җаваплы мҽсьҽлҽ. Курс эше темасын да чыгарылыш
квалификация эше темасы дҽрҽҗҽсендҽ үстерергҽ мөмкин. Тема артык тар
яки артык киң булырга тиеш түгел, шулай ук аның актуальлегенҽ дҽ игътибар
итҽргҽ кирҽк.
Чыгарылыш квалификация эше темасы татар тел гыйлеменең һҽм
ҽдҽбиятның төрле өлкҽлҽренҽ багышлана ала. Мҽсҽлҽн, тел гыйлеменнҽн
фонетика, лексикология, сүзьясалышы һҽм грамматика (морфология һҽм
синтаксис) тармакларына, ҽдҽбияттан төрле чорларга караган темалар
булырга мөмкин. Фҽнни эш темасы артык тар яки артык киң булырга тиеш
түгел.
Тема тҽкъдим иткҽн вакытта аның мҽктҽптҽге уку-укыту процессы
белҽн бҽйлҽнешенҽ дҽ игътибар итү сорала, чөнки эш белем алучының
килҽчҽктҽге укытучылык хезмҽте белҽн бҽйлҽнгҽн булырга тиеш.
Темалар расланганнан соң, белем алучы тҽкъдим ителгҽн исемлектҽн
тема сайлый. Чыгарылыш квалификация эшен башкару ЮББ ФДБМУ “Яр
Чаллы дҽүлҽт педагогика университеты”нда белем алучыларның фҽннитикшеренү эшлҽренең нормоконтроле турындагы нигезлҽмҽгҽ (Положение о
нормоконтроле научно-исследовательских работ обучающихся в ФГБОУ ВО
“Набережночелнинский государственный педагогический университет”)
таянып башкарыла.
Хезмҽткҽ керешер алдыннан чыгарылыш квалификация эшенең
календарь планы эшлҽнҽ (Кушымта 1).
2. Хезмәтне язу барышында материаллар туплау
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Чыгарылыш квалификация эшен башкарганда материаллар туплау,
аларны тиешле тҽртипкҽ салу тикшеренүчедҽн билгеле бер эш күнекмҽлҽрен
талҽп итҽ. Димҽк, фҽнни хезмҽтне язу барышындагы мөһим мҽсьҽлҽлҽрнең
берсе – төрле чыганаклар белҽн эшли белү. Белем алучылар түбҽндҽге
чыганакларга мөрҽҗҽгать итҽ алалар:
-ҽдҽби чыганаклар (мҽсҽлҽн: поэзия һҽм проза, драма ҽсҽрлҽре, халык
авыз иҗаты үрнҽклҽре һ.б.);
-норматив-хокукый чыганаклар;
-дҽреслеклҽр, монографиялҽр һ.б.
-диссертациялҽр һҽм диссертация авторефератлары;
-вакытлы матбугат басмалары;
-электрон чыганаклар.
Чыгарылыш квалификация эшен язу барышында белем алучылар архив
һҽм музей материалларын да кулланырга мөмкиннҽр. Бу аеруча ҽдҽбият,
ономастика (топонимика) һҽм диалектология өлкҽлҽрендҽ отышлы.
3. Чыгарылыш квалификация эшенең структурасына карата куелган
таләпләр
Фҽнни-тикшеренү эшенең структур элементларына түбҽндҽгелҽр
карый:
-чыгарылыш квалификация эшенең тышлыгы (титул бите);
-эчтҽлек;
-кереш;
-аерым бүлеклҽрдҽн (2-3 бүлек) гыйбарҽт төп өлеш;
-йомгак;
-кулланылган чыганаклар исемлеге;
-кушымталар;
-чыгарылыш квалификация эшен башкаруның календарь графигы.
Хезмҽтнең һҽрбер структур элементы яңа биттҽн башлана. “Эчтҽлек”,
“Кереш”, “Йомгак”, “Кулланылган чыганаклар исемлеге”, “Кушымта” кебек
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структур элементлар юлның уртасында урнаша һҽм ярымкалын хҽрефлҽр
белҽн языла. Атамалар текстан ике интервал белҽн аерыла һҽм саннар
куелмый. Ҽлеге шарт бүлекчҽлҽргҽ кагылмый.
3.1 Чыгарылыш квалификация эшенең тышлыгы.
3.1.1 Чыгарылыш квалификация эше тышлыгы фҽнни-тикшеренү
эшенең беренче бите санала, лҽкин бит саны куелмый. Ул рус (Кушымта 2)
һҽм татар (Кушымта 3) теллҽрендҽ эшлҽнҽ.
3.1.2 Тышлыкта түбҽндҽге мҽгълүматлар урын ала:
-министрлык исеме;
-университет исеме, шул исҽптҽн кыскартылма формада;
-факультет исеме;
-кафедра исеме;
-фҽнни-тикшеренү эшенең төре (чыгарылыш квалификация эше);
-чыгарылыш квалификация эшенең темасы;
-белгечлек саны (шифр) һҽм исеме / ҽзерлек юнҽлеше;
-кафедра мөдиренең яклауга рөхсҽте, аның гыйльми дҽрҽҗҽсе һҽм
вазыйфасы, фамилиясе, инициаллары һҽм имзасы;
-фҽнни-тикшеренү эше белҽн җитҽкчелек итүченең гыйльми дҽрҽҗҽсе
һҽм вазыйфасы, фамилиясе, инициаллары һҽм имзасы;
-белем алучының фамилиясе, инициаллары һҽм имзасы, төркем саны;
-эш башкарылган шҽһҽр исеме һҽм хезмҽт язылган ел (дата).
3.2 Эчтҽлек.
Эчтҽлектҽ чыгарылыш квалификация эшенең структур элементлары,
аларның бите күрсҽтелҽ (Кушымта 4).
3.3 Кереш өлеш.
Кереш өлештҽ түбҽндҽгелҽр күрсҽтелҽ:
-хезмҽтнең актуальлеге исбатлана;
-теманың өйрҽнелү дҽрҽҗҽсе;
-фҽнни эшнең гомумтеоретик нигезлҽре (ҽлеге өлкҽдҽ эшлҽгҽн
авторларның хезмҽтлҽре);
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-максат һҽм бурычлар;
-тикшеренүлҽрнең объекты һҽм предметы;
-автор тарафыннан кулланылган метод-алымнар;
-эшнең фҽнни яңалыгы;
-теоретик-гамҽли ҽһҽмиятен дҽлиллҽү;
-хезмҽтнең аерым өлешлҽрен сынап карау (апробация);
-дипломалды практикасы базасы;
-эшнең структурасы.
3.4 Төп өлеш.
Төп өлеш бүлеклҽрдҽн тора (2-3 бүлек), ҽ бүлеклҽр исҽ үз чиратында
аерым бүлекчҽлҽргҽ бүленҽ. Бүлеклҽр яңа биттҽн башлана. Бүлек исемнҽре
текстан ике интервал белҽн аерыла һҽм саннар куела. Һҽрбер бүлек төп
максатка ирешү юлында конкрет бер мҽсьҽлҽне чишүгҽ корыла һҽм кыскача
нҽтиҗҽлҽр ясау белҽн төгҽллҽнҽ. Бүлеклҽр бер-берсеннҽн аерымланган хҽлдҽ
яши

алмыйлар. Аларда

күтҽрелгҽн

проблемалар

арасындагы

фҽнни

эзлеклелекне саклау шарт.
Фҽнни эшнең беренче бүлеген, гадҽттҽ, анализ өлеше тҽшкил итҽ, ҽ
икенче бүлек методика белҽн бҽйлҽнгҽн була.
Ҽйтик, хезмҽт тел өлкҽсенҽ багышланган очракта, беренче бүлектҽ
мҽсьҽлҽне өйрҽнү тарихы урын алырга, ҽсҽрдҽн мисаллар туплау һҽм
анализлау эше башкарылырга мөмкин. Белем алучы мисалларны җыйнап
кына калмый, ҽ аларны төркемчҽлҽргҽ бүлҽ, ҽсҽрнең эчтҽлеге белҽн
бҽйлҽнештҽ карый.
Икенче бүлек төп һҽм гомуми белем бирү этапларындагы уку-укыту
процессы белҽн бҽйлҽнгҽн булырга тиеш. Биредҽ тупланган материалны
татар теле һҽм ҽдҽбияты дҽреслҽрендҽ файдалану юллары өйрҽнелҽ, заманча
технологиялҽр кулланып укыту мҽсьҽлҽлҽре карала. Белем алучы эш
барышында предметара бҽйлҽнешлҽргҽ, тҽнкыйди фикерлҽү технологиясен
һҽм проектлар эшчҽнлеге методын кулланып укыту кебек мҽсьҽлҽлҽргҽ
мөрҽҗҽгать итҽ ала.
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Бүлеклҽр бүлекчҽлҽрдҽн тора. Бүлекчҽлҽр икедҽн дҽ ким булмаска
тиеш. Һҽр бүлекчҽ нинди дҽ булса бурычны хҽл итүгҽ багышлана. Бүлекчҽ
ахырында да кыскача нҽтиҗҽлҽр ясала.
3.5 Йомгак.
Фҽнни тикшеренү эшенҽ йомгак ясау аеруча зур осталык сорый. Ул
төпле һҽм ныклы уйланылган булырга тиеш. Йомгак, кереш өлеш кебек үк,
күп сүзле була алмый, чөнки анда конкрет фҽнни һҽм гамҽли нҽтиҗҽлҽр
ясала.
3.6 Кулланылган чыганаклар исемлеге. Кулланылган чыганаклар
исемлеге – библиографик аппарат элементы. Аңарда хезмҽттҽ кулланылган
ҽдҽби чыганакларның, норматив-хокукый чыганакларның, фҽнни-теоретик
хезмҽтлҽрнең һҽм электрон чыганакларның тасвирламасы бирелҽ. Ул
йомгаклау өлешеннҽн соң урнаштырыла (Кушымта 5). Барлык хезмҽтлҽрнең
дҽ тулы битлҽре саны күрсҽтелҽ.
Фҽнни хезмҽттҽ чыганаклар исемлеген төзүнең түбҽндҽге юлларыннан
файдаланалар: авторларның фамилиялҽре яки хезмҽт исемнҽре ҽлифба һҽм
хронологик тҽртип буенча бирелҽ. Мҽсҽлҽн:
Зҽкиев, М.З. Татар синтаксисы: Югары уку йортлары өчен дҽреслек /
М.З.Зҽкиев. – Казан: Мҽгариф, 2008. – 399 б.
Хаҗиев, Р.И. Ата-бабаларыбыз мирасы / Р.И. Хаҗиев. – Яр Чаллы:
ЧДПИ нҽшрияты, 2010. – 203 б.
Хисамова, Ф.М. Татар теле морфологиясе: Югары уку йортлары өчен
дҽреслек / Ф.М.Хисамова. – Казан: Мҽгариф, 2006. – 335 б.
Чыгарылыш

квалификация

эшен

язу

барышында

кулланылган

чыганаклар 25тҽн дҽ ким булмаска тиеш.
3.7 Кушымта.
Хезмҽтлҽрдҽ кушымтадан файдалану аларның гамҽли ҽһҽмиятен тагын
да арттыра төшҽ. Ул бер яки берничҽ булырга мөмкин.
Кушымта төрле характерда була ала. Мҽсҽлҽн, дҽреснең технологик
картасы, фҽнни-тикшеренү эшен үтҽү барышында эшлҽнгҽн күрсҽтмҽлҽр,
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сүзлеклҽр һ.б. Форма ягыннан алар текст, таблица, диаграмма рҽвешендҽ
булырга мөмкин.
Кушымта чыгарылыш квалификация эшенең дҽвамы рҽвешендҽ, аның
ахыргы битлҽрендҽ бирелҽ.
Һҽрбер кушымта яңа биттҽн башланырга тиеш. Бит өстенҽ “Кушымта”
дип куела һҽм аның исеме күрсҽтелҽ. Берничҽ кушымта булганда алар
хҽрефлҽр белҽн билгелҽнҽ, мҽсҽлҽн:
Кушымта А
Исеме
Кушымта Б
Исеме
Кушымталарда бит саны күрсҽтелми.
4. Сылтама һәм астөшермәләрне күрсәтү тәртибе
1) Текст эчендәге сылтамага мисал:
Татар телендҽ сүзьясалышының түбҽндҽге ысуллары бар: 1) фонетик
ысул; 2) кушымчалау ысулы; 3) сүзлҽр кушылу; 4) сүзтезмҽнең кушма сүзгҽ
күчүе; 5) сүзтезмҽнең кушымча алып кушма сүзгҽ күчүе; 6) конверсия
(лексик-грамматик ысул); 7) лексик-семантик ысул; 8) аббревиация
(кыскартылмалар ясалышы). Кушымчалау, сүзлҽр кушылу, сүзтезмҽлҽрнең
кушма сүзгҽ күчү ысуллары иң продуктив ысуллар булып тора. Конверсия
һҽм лексик-семантик ысуллар ул кадҽр үк продуктив түгеллҽр [5, б. 14].
Димҽк,

ҽлеге

сылтама

материалның

“Кулланылган

чыганаклар

исемлеге”ндҽ (шартлы рҽвештҽ) 5 нче чыганак булып урнашкан хезмҽттҽн
алынган булуын хҽбҽр итҽ. Мҽсҽлҽн:
5. Ганиев, Ф.Ҽ. Хҽзерге татар ҽдҽби телендҽ сүзьясалышы / Ф.Ҽ.
Ганиев. – Казан: Мҽгариф, 2006. – 271 б.
2) Астөшермәгә мисаллар:
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Актаныш авылы территориясенҽ кешелҽр моннан 300-400 ел элек
күчеп утырганнар. Авыл башта хҽзерге Норкҽ урманының көньяк-көнчыгыш
өлешенҽ урнашкан булган. Авыл атамасы авыл эченнҽн ага торган Актаныш
елгасы исеменнҽн алынган1.
Шул ук хезмәттән кабат файдаланган очракта:
Агалы-энеле Ирмҽш һҽм Шҽриф исемле ике туган килеп төплҽнер өчен
урман эзлҽп йөргҽннҽр. Һҽм көннҽрдҽн бер көнне бик матур бер җиргҽ килеп
чыкканнар. Якында гына Агыйдел елгасы аккан. Бер ягында тау, икенче
ягында күл җҽелеп яткан. Ирмҽш дигҽненҽ бу урын бик ошаган һҽм ул
шушында төплҽнеп калган. Шуннан бирле авыл аның исемен йөртҽ. Ҽ
Шҽриф исемлесе Шҽриф авылын нигезлҽгҽн2.
Белем алучы эштҽ кулланылган материалларга, фҽнни чыганакларга
сылтамалар күрсҽтелүе турында белешмҽ дҽ бирҽ (Кушымта 6).
5. Хезмәттә кулланылган чыганаклар исемлеген күрсәтү
1) Китаптан алынган материаллар
Бер автор булганда:
Харисова, Ч.М. Татар теле: морфемика, сүз ясалышы, морфология.
Уку-укыту кулланмасы

/ Ч.М. Харисова. – Казан: “Мҽгариф-Вакыт”

нҽшрияты, 2018. – 231 б.
Хҽкимҗан, Ф.С. Татар ҽдҽби теле: Фонетика: Югары уку йортлары
студентлары өчен / Ф.С. Хҽкимҗан. – 3 нче басма. – Казан: Gumanitarya,
2005. – 108 б.
Берничә автор булганда:
Заһидуллина, Д.Ф. Ҽдҽби ҽсҽргҽ анализ ясау: Урта гомуми белем бирү
мҽктҽбе укучылары, укытучылар, педагогика колледжлары һҽм югары уку
йорты студентлары өчен кулланма / Д.Ф. Заһидуллина, М.И. Ибраһимов, В.Р.
Ҽминева. – Казан: Мҽгариф, 2005. – 111 б.
1

Гарипова, Ф.Г. Аккошлар иле – Актанышка сҽяхҽт / Ф.Г. Гарипова. – Казан: “Идел-Пресс” ПНК
“ТАТМЕДИА” ААҖ, 2010. – Б. 72.
2
Шунда ук, Б. 76.
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2) Алдан китап исеме күрсәтелгән очракта
Татар лексикологиясе: 3 томда / проект җитҽкчесе М.З. Зҽкиев;
редакторы Г.Р. Галиуллина. – Казан: ТҼҺСИ, 2015. – Т.1 – 352 б.
Федераль дҽүлҽт белем бирү стандартларына күчү шартларында татар
теле һҽм ҽдҽбиятын коммуникатив технология нигезендҽ укыту / төзүчелҽр
Р.З. Хҽйдҽрова, Г.М. Ҽхмҽтҗанова. – Яр Чаллы, 2015. – 52 б.
3) Энциклопедия һәм сүзлектән алынган материаллар:
Татар теленең аңлатмалы сүзлеге. – Казан: ТҼҺСИ, 2015. – Т.1. – 712 б.
4) Газета-журнал материаллары:
Моталлапов, Ҽ. Гаилҽ // Ҽ. Моталлапов // Казан утлары. – 2019. – № 11.
– Б. 127-138.
Шҽфыйков, Я. Актанышка кайта юлларым / Я. Шҽфыйков // Шҽһри
Чаллы. – 2006. – 17 нче гыйнвар.
5) Конференция материаллары:
Хаҗиев, Р.И. Мөслим авылы / Р.И. Хаҗиев // Прикамский регион:
география, история

и

культура:

Материалы

Всероссийской

научно-

практической конференции (18-19 апреля 2013 г.): Сборник научных трудов.
– Набережные Челны: НИСПТР, 2013. – С. 234-235.
6) Диссертация һәм автореферат материаллары:
Хисамов, О.Р. Историко-лингвистический анализ ойконимии Западного
Закамья Татарстана: автореф. дис. канд. филол. наук / О.Р. Хисамов. –
Казань: КГУ, 2001. – 21 с.
6. Хезмәтне техник яктан дөрес оештыру
Хезмҽт А-4 форматлы стандарт кҽгазьнең бер ягында, юллар арасында
1,5 интервал калдырылып, 14ле шрифт (Word) белҽн компьютерда
бастырыла. Шрифт – Times New Roman. Битлҽрдҽ сул яктан 30 мм, уңнан 10
мм, өстҽн һҽм астан 20 мм ара калдырыла. Кызыл юл – 12,5 мм.
Бит саны өстҽ, уртада күрсҽтелҽ.
Чыгарылыш квалификация эшенең күлҽме 45 биттҽн дҽ артмаска тиеш.
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7. Нормоконтроль уздыру тәртибе
Нормоконтроль

чыгарылыш

квалификация

эшен

башкару

процессының төгҽллҽү этабы булып тора.
Фҽнни хезмҽтлҽрне нормоконтрольгҽ тҽкъдим иткҽн вакытта җаваплы
кешелҽрнең (белем алучы һҽм җитҽкченең) имзалары булу сорала (кафедра
мөдиреннҽн тыш).
Нормоконтроль яклауга кадҽр 2 атна алдан башкарыла.
Нормоконтроль кафедра мөдире яки аның тарафыннан билгелҽнгҽн
җаваплы зат тарафыннан уздырыла.
Нормоконтролер ЮББ ФДБМУ “Яр Чаллы дҽүлҽт педагогика
университеты”нда

белем

алучыларның

фҽнни-тикшеренү

эшлҽренең

нормоконтроле турындагы нигезлҽмҽгҽ таяна.
Нормоконтроль

вакытында

эштҽ

күзҽтелгҽн

җитешсезлеклҽргҽ

игътибар ителҽ. Хезмҽттҽ күзҽтелгҽн кимчелеклҽр нормоконтроль битендҽ
күрсҽтелҽ (Кушымта 7).
Куелган

талҽплҽргҽ

җавап

бирмҽгҽн

очракта,

искҽртелгҽн

кимчелеклҽрне төзҽтү өчен, хезмҽт белем алучыга кире кайтарыла.
Моның берничҽ сҽбҽбе булырга мөмкин:
-хезмҽтне башкару тҽртибе үтҽлмҽгҽн очракта;
-чыгарылыш квалификация эшен “Антиплагиат.ВУЗ” системасы аша
тикшергҽнлеккҽ справка булмаса;
-тиешле имзалар булмаса;
-текст

һҽм

график

материаллар

эшлҽнешендҽ

җитешсезлеклҽр

күзҽтелсҽ.
Чыгарылыш квалификация эшлҽрендҽ күзҽтелгҽн кимчелеклҽр һҽр уку
елы ахырындагы кафедра утырышында карала.
Хезмҽттҽ рецензия, җитҽкче бҽялҽмҽсе кебек документлар һҽм эшнең
электрон варианты булырга тиеш.
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Тәкъдим ителгән чыганаклар
1. Галлҽмов, Ф.Г. Курс һҽм чыгарылыш квалификация эшлҽрен язу
методикасы / Ф.Г. Галлҽмов. – Алабуга: АДПУ нҽшрияты, 2008. – 36 б.
2. Мөхиярова, Р.Х. Татар теле, ҽдҽбияты һҽм аларны укыту методикасы
буенча курс һҽм диплом эшлҽре (студентлар өчен методик кулланма) / Р.Х.
Мөхиярова. – Яр Чаллы, 2003. – 24 б.
3.

Мусин,

А.Г.

Методические

рекомендации

по

выполнению

дипломных работ / А.Г. Мусин. – Набережные Челны, 2001. – 22 б.
4. Положение о нормоконтроле научно-исследовательских работ
обучающихся в ФГБОУ ВО “Набережночелнинский государственный
педагогический университет”. – Набережные Челны: НГПУ, 2016.
5. Хаҗиев, Р.И. Татар ономастикасы буенча чыгарылыш квалификация
(диплом) эшлҽре (югары уку йорты студентлары өчен методик кулланма) /
Р.И. Хаҗиев. – Яр Чаллы: “Яр Чаллы типографиясе” ААҖ, 2006. – 20 б.
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Кушымта 1
Чыгарылыш квалификация эшенең календарь планы үрнҽге
Кафедра мөдире Галиуллин Р.Р.

Җитҽкче Хаҗиев Р.И.

_______ “___” ____________

_______ “___” ____________

(имза)

(имза)

ЧЫГАРЫЛЫШ КВАЛИФИКАЦИЯ ЭШЕНЕҢ КАЛЕНДАРЬ ПЛАНЫ
Белем алучы_______________________________________________________
(ФИО, төркеме)

Эшнең
темасы_______________________________________________________________________
_______________________________________________________
№
п/п
1

Эшнең этаплары

Үтҽлү вакыты
“___” ___ 20___

8

Чыганакларны туплау, өйрҽнү һҽм
анализлау
ЧКЭнең планын (эчтҽлеген) ҽзерлҽү һҽм
раслау
Беренче бүлекне эшлҽү һҽм тикшерүгҽ
тапшыру
Гамҽли материалларны туплау һҽм
системага салу
Икенче бүлекне эшлҽү һҽм тикшерүгҽ
тапшыру
Хезмҽтнең йомгак өлешен тикшерүгҽ
тапшыру
Җитҽкче күрсҽткҽн җитешсезлеклҽрне,
кимчелеклҽрне бетерү һҽм ЧКЭен
кафедрага тапшыру
Хезмҽтне яклау чыгышын ҽзерлҽү

9

Бҽялҽмҽ һҽм рецензия белҽн танышу

“___” ___ 20___

10

Бҽялҽмҽ һҽм рецензиялҽрне исҽпкҽ алып
яклауга ҽзерлекне төгҽллҽү

“___” ___ 20___

2
3
4
5
6
7

“___” ___ 20___
“___” ___ 20___
“___” ___ 20___
“___” ___ 20___
“___” ___ 20___
“___” ___ 20___
“___” ___ 20___

Планны үтҽргҽ кабул иттем: “___” ____________ 20___ ел
Белем алучы ____________/__________________
(имза)

(ФИО)

Имза
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Кушымта 2
Тышлык үрнҽге
(рус телендҽ)
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Набережночелнинский государственный педагогический университет»
(ФГБОУ ВО «НГПУ»)
Филологический факультет
Кафедра татарского языка и литературы, методик их преподавания
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
Изучение сложносочиненных предложений на этапе основного общего образования
(на примере рассказов А.Еники)

44.03.01 «Педагогическое образование»
«Родной язык и литература»

Заведующий кафедрой татарского
языка и литературы, методик их
преподавания, кандидат
филологических наук,
доцент

____________

Галиуллин Р.Р.

подпись

Допустить к защите
«___» __________ 2020 г.
Руководитель
кандидат
филологических наук,
доцент

____________

Хазиев Р.И.

подпись

Обучающаяся

____________
подпись

Набережные Челны, 2020

1531 группа
Мазитова А.Ф.
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Кушымта 3
Тышлык үрнҽге
(татар телендҽ)
Россия Федерациясе фҽн һҽм югары белем министрлыгы
Югары белем бирүче федераль дҽүлҽт бюджет мҽгариф учреждениесе
“Яр Чаллы дҽүлҽт педагогика университеты”
(ЮББ ФДБМУ “ЯДПУ”)
Филология факультеты
Татар теле һҽм ҽдҽбияты, аларны укыту методикасы кафедрасы
ЧЫГАРЫЛЫШ КВАЛИФИКАЦИЯ ЭШЕ
Төп гомуми белем бирү этабында тезмә кушма җөмләләрне өйрәнү
(Ә.Еники хикәяләре мисалында)

44.03.01 “Педагогик белем бирү”
“Туган тел һәм әдәбият”

Татар теле һҽм ҽдҽбияты,
аларны укыту методикасы
кафедрасы мөдире,
филология фҽннҽре
кандидаты, доцент

_____________

Галиуллин Р.Р.

имза

Якларга рөхсҽт ителҽ
“___”__________2020 ел
Җитҽкче
филология фҽннҽре
кандидаты, доцент

______________

Хаҗиев Р.И.

имза

Белем алучы

______________
имза

Яр Чаллы, 2020

1531 төркем
Мҽҗитова А.Ф.
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Кушымта 4
Эчтҽлек үрнҽге
Эчтәлек
Кереш........................................................................................................................3
Бүлек 1 Ҽмирхан Еники хикҽялҽрендҽ кулланылган тезмҽ кушма җөмлҽлҽр..8
1.1 Аерым җөмлҽлҽре үзара теркҽгечлҽр ярдҽмендҽ бҽйлҽнгҽн тезмҽ кушма
җөмлҽлҽр..................................................................................................................8
1.2 Аерым җөмлҽлҽре үзара интонация ярдҽмендҽ бҽйлҽнгҽн тезмҽ кушма
җөмлҽлҽр................................................................................................................14
Бүлек 2 Ҽмирхан Еники хикҽялҽреннҽн файдаланып мҽктҽптҽ тезмҽ кушма
җөмлҽлҽрне өйрҽнү...............................................................................................18
2.1 Татар теле дҽреслҽрендҽ тезмҽ кушма җөмлҽлҽрне өйрҽнгҽндҽ Ҽ.Еники
хикҽялҽрен куллану...............................................................................................18
2.2 Ҽ.Еники хикҽялҽренҽ нигезлҽнеп тезмҽ кушма җөмлҽлҽрне өйрҽнгҽндҽ
тҽнкыйди фикерлҽү технологиясен куллану......................................................25
2.3 Мҽктҽптҽ тезмҽ кушма җөмлҽлҽрне өйрҽнгҽндҽ проектлар эшчҽнлеге
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