
 

План мероприятий 

Сообщества Сәләт на 2017 год 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Организаторы 

Место 

проведения 

Срок 

исполнения 

1. 

Зимняя профильная смена «Сәләт-Самара»  

 

Целью проекта является поддержка наукориентированных детей и 

молодежи, их интеллектуальное и духовное развитие.  

 

Министерство образования 

и науки Самарской области, 

Молодежный центр 

«Сэлэт», 

ТРМОФ «Сэлэт», 

Клуб Сэлэт 

МБОУ 

«Яктылык», 

(г.Самара, улица 

А. Матросова, 

дом 11) 

3-9 января 

2. 

Школа олимпиадной подготовки «Сәләт-Олимп» 

  

Программа школы направлена на обучение участников 

муниципальных, региональных и всероссийских олимпиад по 

математике (7-8 класс), информатике (7-10 класс) и 

обществознанию (7-9 класс). 

Министерство образования 

и науки Республики 

Татарстан, 

Министерство по делам 

молодежи и спорту 

Республики Татарстан, 

Молодежный центр 

«Сәләт», 

ТРМОФ «Сәләт», 

Клуб Сэлэт 

НОЦ «Фәнсар», 

(с. Билярск, 

Алексеевский р-н) 

12-15 

января 

3. 

Школа-конкурс мастерства вожатых «Әйдаманнар мәктәбе» - 1 

этап 

  

Школа-конкурс направлена на подготовку руководителей, педагогов 

и вожатых летних профильных смен Сәләт. 

Министерство по делам 

молодежи и спорту 

Республики Татарстан, 

Молодежный центр 

«Сәләт», 

ТРМОФ «Сәләт», 

Клуб Сәләт 

ДОЛ «Байтик», 

(пос. Крутушка, 

г. Казань) 

27 января- 

2 февраля 

4. 

Конкурсные номинации Ежегодной премии «Сәмрух – 2016» 

 

Ежегодная премия «Сәмрух» проводится в целях поддержки и 

поощрения одаренных детей и талантливой молодежи сообщества 

Сәләт, признания заслуг членов сообщества, партнеров, авторов и 

организаторов проектов сообщества. Премия включает в себя 

заочный и очный конкурсные этапы, а также торжественную 

церемонию награждения лауреатов и победителей. 

Министерство по делам 

молодежи и спорту 

Республики Татарстан, 

Молодежный центр 

«Сәләт», 

ТРМОФ «Сәләт», 

Клуб Сәләт 

Дом «Сәләт» 

(г.Казань, ул. 

Островского, 

д.23) 

16, 20, 23 

января 

5. Презентации Сәләт Министерство образования Место проведения январь-март 



 

Проект заключается в презентации летних профильных смен Сәләт 

и проведении анкетирования среди участников республиканских 

предметных олимпиад, заинтересованных принять участие в 

летних лагерях Сәләт. 

и науки Республики 

Татарстан, 

Министерство по делам 

молодежи и спорту 

Республики Татарстан, 

Молодежный центр 

«Сәләт», 

ТРМОФ «Сәләт», 

Клуб «Сэлэт» 

республиканских 

предметных 

олимпиад 

6. 

Выездная сессия школы журналистики «Selet Media мәктәбе» 

 

Работа Школы направлена на поддержку детей и молодежи, 

заинтересованных в развитии журналистских способностей. 

  

Министерство по делам 

молодежи и спорту 

Республики Татарстан, 

Молодежный центр 

«Сәләт», 

ТРМОФ «Сәләт», 

Клуб Сәләт 

НОЦ «Фәнсар», 

(с. Билярск, 

Алексеевский р-н) 

2-5 февраля 

7. 

Выездная образовательная сессия клуба «Сәләт-Бәләкәч» 

 

Программа сессии направлена на гармоничное развитие детей 

дошкольного возраста. 

Министерство по делам 

молодежи и спорту 

Республики Татарстан, 

Молодежный центр 

«Сәләт», 

ТРМОФ «Сәләт», 

Клуб Сәләт 

НОЦ «Фәнсар», 

(с. Билярск, 

Алексеевский р-н) 

10-12 

февраля 

8.  

Торжественная церемония вручения Ежегодной премии «Сәмрух 

– 2016» 

 

Ежегодная премия «Сәмрух» проводится в целях поддержки и 

поощрения одаренных детей и талантливой молодежи сообщества 

Сәләт, признания заслуг членов сообщества, партнеров, авторов и 

организаторов проектов сообщества. Премия включает в себя 

заочный и очный конкурсные этапы, а также торжественную 

церемонию награждения лауреатов и победителей. 

Министерство по делам 

молодежи и спорту 

Республики Татарстан, 

Молодежный центр 

«Сәләт», 

ТРМОФ «Сәләт», 

Клуб Сәләт 

МЦ «Ак Барс» 

(г.Казань, ул. 

Декабристов, 1к1) 

16 февраля 

9. 

Школа олимпиадной подготовки «Сәләт-Олимп» 

 

Программа школы направлена на обучение участников 

муниципальных, региональных и всероссийских олимпиад по химии 

(10-11 класс), информатике (10-11 класс), физике (10-11 класс) и 

истории (10-11 класс). 

Министерство образования 

и науки Республики 

Татарстан, 

Министерство по делам 

молодежи и спорту 

Республики Татарстан, 

НОЦ «Фәнсар», 

(с. Билярск, 

Алексеевский р-н) 

23-26 

февраля 



Молодежный центр 

«Сәләт», 

ТРМОФ «Сәләт», 

Клуб Сәләт 

10.  

Установочный семинар для Клубов Сәләт 

  

Программа семинара направлена на поддержку деятельности 

клубов Сәләт в районах Республики Татарстан и регионах России. 

Министерство образования 

и науки Республики 

Татарстан, 

Министерство по делам 

молодежи и спорту 

Республики Татарстан, 

Молодежный центр 

«Сәләт», 

ТРМОФ «Сәләт», 

Клуб Сәләт 

НОЦ «Фәнсар» 

(с. Билярск, 

Алексеевский р-н) 

3-6 марта 

11. 

Школа-конкурс мастерства вожатых «Әйдаманнар мәктәбе» - 2 

этап 

  

Школа-конкурс направлена на подготовку руководителей, педагогов 

и вожатых, владеющих специальными знаниями и навыками, а 

также формами и методами работы с одаренными детьми, 

знающих их психологические особенности и знакомых со спецификой 

работы и традициями сообщества Сәләт. 

Министерство по делам 

молодежи и спорту 

Республики Татарстан, 

Молодежный центр 

«Сәләт», 

ТРМОФ «Сәләт», 

Клуб Сәләт 

ДОЛ «Байтик», 

(пос. Крутушка, 

г. Казань) 

9-12 марта 

12. 

Весенняя сессия Школа «Фәнсар» им. М.И. Махмутова 

  

Образовательный проект, направленный на выявление и поддержку 

наукоориентированной молодежи через создание условий и 

возможностей получения дополнительных (сверх образовательной 

программы школы) знаний для учащихся школ. 

Министерство образования 

и науки Республики 

Татарстан, Министерство 

по делам молодежи и 

спорту Республики 

Татарстан, Академия наук 

Республики Татарстан, 

Молодежный центр 

«Сәләт», 

ТРМОФ «Сәләт», 

Клуб Сәләт 

НОЦ «Фәнсар» 

(с. Билярск, 

Алексеевский р-н) 

22-29 марта 

13. 

III Турнир Сәләт по шахматам на кубок «Әдип Әлмир» 

  

Турнир проходит при поддержке Клуба Сәләт совместно с 

ветеранами Сәләт. 

Молодежный центр 

«Сәләт», 

ТРМОФ «Сәләт», 

Клуб Сәләт 

Дом «Сәләт» 

(г.Казань, ул. 

Островского, 

д.23) 

март 

14. Научно-практическая конференция Школа «Фәнсар» им. М.И. Молодежный центр Дом «Сәләт» апрель 



Махмутова 

  

Конференция является заключительным этапом годовой работы 

очно-заочной школы Академия «Фәнсар». Учащиеся Академии 

представляют научные работы, подготовленные при поддержке и 

кураторстве наставников. По итогам конференции издается 

сборник научных трудов участников конференции. 

«Сәләт», 

ТРМОФ «Сәләт», 

Академия наук «Фәнсар», 

Клуб Сәләт 

(г.Казань, ул. 

Островского, 

д.23) 

15. 

Выездная сессия школы журналистики «Selet Media мәктәбе» 

 

Работа Школы направлена на выявление и развитие у детей и 

молодежи журналистских способностей.  

Министерство по делам 

молодежи и спорту 

Республики Татарстан, 

Молодежный центр 

«Сәләт», 

ТРМОФ «Сәләт», 

Клуб Сәләт 

НОЦ «Фәнсар» 

(с. Билярск, 

Алексеевский р-н) 

апрель 

16 

VI открытый литературный конкурс «Сәләткә нур булган 

йолдызлар» им. Флюса Латыйфи  

 

Это открытый литературный конкурс им. Флюса  Латыйфа, 

направленный на выявление и поддержку молодых, талантливых 

авторов, а также развитие национальной культуры. 

Министерство по делам 

молодежи и спорту 

Республики Татарстан, 

Молодежный центр 

«Сәләт», 

ТРМОФ «Сәләт», 

Клуб Сәләт 

Дом «Сәләт» 

(г.Казань, ул. 

Островского, 

д.23) 

апрель 

17.  

Выездная сессия образовательной лаборатории «Sanak-lab» 

 

«Sanak-lab» включают в себя подготовку к олимпиадному 

программированию, изучение компьютерной лингвистики и речевых 

технологий, web-разработок и робототехники; создание мобильных 

приложений и компьютерных игр, изучение 3d – моделированию. 

Образовательную программу ведут лучшие студенты, аспиранты и 

преподаватели нашей республики. 

 

Министерство по делам 

молодежи и спорту 

Республики Татарстан, 

Молодежный центр 

«Сәләт», ТРМОФ «Сәләт», 

Клуб Сәләт 

НОЦ «Фәнсар» 

(с. Билярск, 

Алексеевский р-н) 

апрель 

18.    

Итоговый турнир по дебатам «Безнең фикер!» 

 

Проект направлен на развитие критического мышления и навыков 

публичного выступления. Свободная площадка общения, обсуждений 

и конструктивного диалога. 

Министерство образования 

и науки Республики 

Татарстан, Министерство 

по делам молодежи и 

спорту Республики 

Татарстан, 

Молодежный центр 

«Сәләт», 

Дом «Сәләт» 

(г.Казань, ул. 

Островского, 

д.23) 

май 



ТРМОФ «Сәләт», 

Клуб Сәләт 

19.    

Медиа-завтрак Сәләт 

 

Мероприятие направлено на представление ведущим СМИ 

подробных планов реализации летних проектов Сәләт. 

Молодежный центр 

«Сәләт», 

ТРМОФ «Сәләт», 

Клуб Сәләт 

Дом «Сәләт» 

(г.Казань, ул. 

Островского, 

д.23) 

май 

20.    

Итоговый турнир «Мирах» по игре «Что? Где? Когда?» 

 

Турнир проводится с целью популяризации форм молодежного 

интеллектуального досуга, привлечения детей и молодежи в 

движение интеллектуальных игр, выявления сильнейших 

молодежных команд в пространстве Сәләт и за его пределами. 

Молодежный центр 

«Сәләт», 

ТРМОФ «Сәләт», 

Клуб Сәләт 

Дом «Сәләт» 

(г.Казань, ул. 

Островского, 

д.23) 

май 

21.    

III Казанский форум молодых предпринимателей стран ОИС 

 

Программа мероприятий направлена на выявление и поддержку 

наиболее интересных проектов участников и формирование бизнес-

контактов между Россией и международным бизнес-сообществом 

с целью повышения инвестиционной привлекательности Республики 

Татарстан, а также привлечения реальных инвестиций в экономику 

республики и страны в целом. 

  

  

Правительство 

Республики Татарстан, 

Молодежный форум 

Организации Исламского 

сотрудничества, 

Молодежный центр 

«Сәләт», 

ТРМОФ «Сәләт», 

KAZANSUMMIT 2017 

г. Казань 15-20 мая 

22.    

Профильная смена «Сәләт – Тел» 

 

Профильный учебно-образовательный лагерь Сәләт. Программа 

алана предусматривает проведение занятий по следующим 

направлениям: «Татарский язык», «Английский язык», «Турецкий 

язык», «Испанский язык», «Французский язык», «Персидский язык», 

«Немецкий язык», «Китайский язык». 

Министерство по делам 

молодежи и спорту 

Республики Татарстан, 

Лаишевский район 

Республики Татарстан, 

Молодежный центр 

«Сәләт», 

ТРМОФ «Сәләт» 

ДОЛ «Звездный» 

(с.Троицкое, 

Лаишевский р-н) 

5-21 июня 

23. 

IV Межрегиональный палаточный лагерь «Болгар–Туган тел» 

 

Программа лагеря направлена на погружение и изучение татарской 

культуры, истории и языка, а также освоение навыков 

практического использования татарского языка в различных 

сферах. 

Министерство образования 

и науки Республики 

Татарстан, Министерство 

по делам молодежи и 

спорту Республики 

Татарстан, Академия наук 

Республики Татарстан, 

Казанский (Приволжский) 

Палаточный 

лагерь 

Болгарского 

музея-

заповедника 

(г. Болгар, 

Спасский р-н) 

10-28 июня 



Федеральный Университет, 

Спасский муниципальный 

район Республики 

Татарстан, 

Молодежный центр 

«Сәләт», ТРМОФ «Сәләт» 

24.  

Профильная смена «Осталар бистәсе» 

 

Профильный учебно-образовательный лагерь Сәләт. Программа 

алана предусматривает проведение занятий, направленных на 

ознакомление детей с историей и ремеслами родного края, а также 

создание условий для прохождения профессиональных проб согласно 

международным критериям Juniorskills. 

Министерство по делам 

молодежи и спорту 

Республики Татарстан, 

Алексеевский район 

Республики Татарстан, 

Молодежный центр 

«Сәләт», ТРМОФ «Сәләт» 

НОЦ «Фәнсар» 

(с. Билярск, 

Алексеевский р-н) 

5-21 июня 

25. 

Профильная смена «Сәләт – Кандракүл» 

 

Профильный учебно-образовательный лагерь Сәләт. Смена «Сәләт-

Кандракүл» проходит в Республике Башкортостан на берегу 

живописного озера Кандракул и имеет интеллектуальный профиль. 

Министерство по делам 

молодежи и спорту 

Республики Татарстан, 

Молодежный центр 

«Сәләт», ТРМОФ «Сәләт» 

Республика 

Башкортостан 

21 июня- 

1 июля 

26.  

Профильная смена «Сәләт – Раушан» 

 

Профильный учебно-образовательный лагерь «Сәләт». Целью 

проекта является поддержка наукориентированных детей и 

молодежи, их интеллектуальное и духовное развитие. Участники 

лагеря являеются призерам и победителями городских, 

республиканских, всероссийских и международных предметных 

олимпиад, научных конференций и конкурсов. 

Министерство по делам 

молодежи и спорту 

Республики Татарстан, 

Лаишевский район 

Республики Татарстан, 

Молодежный центр 

«Сәләт», 

ТРМОФ «Сәләт» 

ДОЛ «Звездный» 

(с.Троицкое, 

Лаишевский р-н) 

25 июня- 

13 июля 

27.  

Профильная смена «Сәләт – Биләр каласы» 

 

Профильный учебно-образовательный лагерь Сәләт. Изучение и 

сохранение татарской истории, традиций и наследия татарского 

народа – есть главная и основная задача молодежного движения 

«Сәләт». Основными направлениями лагеря являются история, 

археология, экология и ремесленничество. 

Министерство по делам 

молодежи и спорту 

Республики Татарстан, 

Алексеевский район 

Республики Татарстан, 

Молодежный центр 

«Сәләт», ТРМОФ «Сәләт» 

НОЦ «Фәнсар» 

(с. Билярск, 

Алексеевский р-н) 

25 июня- 

13 июля 

28.  

Профильная смена «Сәләт – Бөгелмә» 

 

Профильный учебно-образовательный лагерь Сәләт. Основными 

задачами лагеря являются создание площадки для реализации 

интеллектуального и творческого потенциала одаренных детей и 

Министерство по делам 

молодежи и спорту 

Республики Татарстан, 

Бугульминский район 

Республики Татарстан, 

г. Бугульма, 

Бугульминский р-

н 

25 июня- 

13 июля 



талантливой молодежи. Направление лагеря – интеллектуально-

спортивное. 

Молодежный центр 

«Сәләт»,  ТРМОФ «Сәләт» 

29.  

Профильная смена «Сәләт – Азнакай» 

 

Профильный учебно-образовательный лагерь Сәләт. 

Интеллектуально-творческая смена «Сәләт-Азнакай» направлена 

на поддержку талантливой молодежи Азнакаевского и соседних с 

ним районов Республики Татарстан. Направление смены – 

интеллектуальное. 

Министерство по делам 

молодежи и спорту 

Республики Татарстан, 

Азнакаевский район 

Республики Татарстан, 

Молодежный центр 

«Сәләт», ТРМОФ «Сәләт» 

ДОЛ 

«Солнышко» 

(г. Азнакаево, 

Азнакаевский р-н) 

27 июня- 

14 июля 

30.  

Профильная смена «Сәләт – Рухият» 

 

Профильный учебно-образовательный лагерь Сәләт. Творческо-

театральная профильная смена «Рухият» – это стартовая 

площадка для реализации творческого потенциала одаренных детей 

и талантливой молодежи в сфере искусства и культуры. 

Министерство по делам 

молодежи и спорту 

Республики Татарстан, 

Молодежный центр 

«Сәләт», ТРМОФ «Сәләт» 

г. Набережные 

Челны 

27 июня- 

14 июля 

31.  

Профильная смена «Сәләт – Болгар» 

 

Профильный учебно-образовательный лагерь Сәләт. Цель данного 

лагеря – создать условия для духовного и профессионального 

становления одаренных детей и молодежи Республики Татарстан 

через реализацию учебно-образовательной программы, направленной 

на изучение культуры, творчества и истории родного края. 

Министерство по делам 

молодежи и спорту 

Республики Татарстан, 

Спасский район 

Республики Татарстан, 

Молодежный центр 

«Сәләт», 

ТРМОФ «Сәләт» 

г. Болгар, 

Спасский р-н 

28 июня- 

4 июля 

 

7-13 июля 

32.  

Профильная смена «Сәләт – Изге Чишмә» 

 

Студенческий палаточный лагерь «Сәләт-Изге Чишмә» ежегодно 

проходит на территории Билярского историко-археологического 

музея-заповедника и объединяет «ветеранов» сообщества Сәләт. 

Министерство по делам 

молодежи и спорту 

Республики Татарстан, 

Алексеевский район 

Республики Татарстан, 

Молодежный центр 

«Сәләт», ТРМОФ «Сәләт» 

с. Билярск, 

Алексеевский р-н 

28 июня- 

4 июля 

 

7-13 июля 

33. 

Профильная смена «Сәләт – Байлар Cабасы» 

 

Профильный учебно-образовательный лагерь Сәләт. 

Республиканский лагерь «Сәләт-Байлар сабасы» является детской 

профильной интеллектуальной сменой, которая проводится на 

территории Сабинского муниципального района и имеет 

интеллектуально-спортивный профиль. 

Министерство по делам 

молодежи и спорту 

Республики Татарстан, 

Сабинский район 

Республики Татарстан, 

Молодежный центр 

«Сәләт», 

ТРМОФ «Сәләт» 

пгт. Богатые 

Сабы, 

Сабинский р-н 

29 июня- 

19 июля 



34.  

Профильная смена «Сәләт – Батыр» 

  

Профильный учебно-образовательный лагерь Сәләт. «Сәләт-

Батыр» – это лагерь для тех, кто интересуется иностранными 

языками, увлечен творчеством и искусством. 

Министерство по делам 

молодежи и спорту 

Республики Татарстан, 

Батыревский район 

Чувашской Республики, 

Молодежный центр 

«Сәләт», ТРМОФ «Сәләт» 

Республика 

Чувашия, 

д.Кызыл Чишма 

1-7 июля 

 

9-15 июля 

35. 

Профильная смена «Сәләт – Буа» 

 

Профильный учебно-образовательный лагерь Сәләт. Основной 

задачой лагеря являетя создание площадки для реализации 

интеллектуального и творческого потенциала одаренных детей  

  

Министерство по делам 

молодежи и спорту 

Республики Татарстан, 

Буинский район 

Республики Татарстан, 

Молодежный центр 

«Сәләт», 

ТРМОФ «Сәләт» 

г.Буинск, 

Буинский р-н 
2-19 июля 

36. 

Профильная смена «Сәләт – Яр Чаллы» 

 

Профильный учебно-образовательный лагерь Сәләт. Цель и задачи 

проекта заключаются в том, чтобы создать условия для 

полноценного детского отдыха, интеллектуальной и творческой 

самореализации личности подростков.   

Министерство по делам 

молодежи и спорту 

Республики Татарстан, 

г.Наб.Челны, 

Молодежный центр 

«Сәләт», 

ТРМОФ «Сәләт» 

г.Набережные 

Челны, 

 

2-19 июля 

37. 

VI Международный молодежный образовательный форум 

«Сәләт» и XXI фестиваль интеллектуального творчества 

одаренных детей и талантливой молодежи «Сәләт» 

  

Форум и фестиваль проводятся в целях выявления и поддержки 

интеллектуально одаренных детей и талантливой молодежи, 

создания условий для раскрытия их творческих способностей, 

формирования в подростковой и молодежной среде уважительного 

отношения к стране, ее истории, культуре, традициям, а также 

духовно-нравственного и физического воспитания, формирования 

практики здорового образа жизни. 

Министерство по делам 

молодежи и спорту 

Республики Татарстан, 

Министерство образования 

и науки РТ, Академия наук 

Республики Татарстан, 

Алексеевский район 

Республики Татарстан, 

Молодежный центр 

«Сәләт», ТРМОФ «Сәләт» 

с. Билярск, 

Алексеевский р-н 

7-13 июля 

24-30 июля 

38. 

Профильная смена для соотечественников «Сәләт – Монреаль» 

 

Смена «Сәләт-Канада» направлена формирование татароязычной 

среды для соотечественников, проживающих в Канаде. 

Министерство по делам 

молодежи и спорту 

Республики Татарстан, 

Министерство образования 

и науки РТ, Академия наук 

Канада 3-12 августа 



Республики Татарстан, 

Алексеевский район 

Республики Татарстан, 

Молодежный центр 

«Сәләт», ТРМОФ «Сәләт» 

39. 

Профильная смена «Сәләт – Самара» 

 

Профильный учебно-образовательный лагерь «Сәләт-Самара» 

направлен на поддержку наукориентированных детей и молодежи, 

их интеллектуальное и духовное развитие. Смена проходит на базе 

клуба Сәләт МБОУ «Яктылык» Самарской области. 

 

Министерство образования 

и науки Самарской области, 

Министерство по делам 

молодежи и спорту 

Республики Татарстан, 

Лаишевский район 

Республики Татарстан, 

Молодежный центр 

«Сәләт», 

ТРМОФ «Сәләт» 

МБОУ 

«Яктылык» 

Самарской 

области 

23 июля- 

09 августа 

40.  

Профильная смена «Сәләт – Эшмәкәр» 

 

Профильный учебно-образовательный лагерь Сәләт, направленный 

на развитие предприимчивости и деловых качеств детей и 

молодежи Республики Татарстан. 

Министерство по делам 

молодежи и спорту 

Республики Татарстан, 

Лаишевский район 

Республики Татарстан, 

Молодежный центр 

«Сәләт», 

ТРМОФ «Сәләт» 

ДОЛ «Звездный» 

(с.Троицкое, 

Лаишевский р-н) 

23 июля- 

09 августа 

41.  

Профильная смена «Сәләт – Санак» 

 

Профильный учебно-образовательный лагерь Сәләт. Целью проекта 

является поддержка детей и молодежи, заинтересованных в 

углубленном изучении компьютерных технологий. 

Министерство по делам 

молодежи и спорту 

Республики Татарстан, 

Алексеевский район 

Республики Татарстан, 

Технопарк в сфере высоких 

технологий 

«ИТ-Парк Казань», 

Молодежный центр 

«Сәләт», 

ТРМОФ «Сәләт» 

НОЦ «Фәнсар» 

(с. Билярск, 

Алексеевский р-н) 

23 июля- 

09 августа 

42. 

Профильная смена «Сәләт – Шәхес» 

  

Профильный учебно-образовательный лагерь Сәләт. Программа 

профильного лагеря направлена на развитие творческого начала у 

Министерство по делам 

молодежи и спорту 

Республики Татарстан, 

Лаишевский район 

ДОЛ «Звездный» 

(с.Троицкое, 

Лаишевский р-н) 

12-29 

августа 



детей и подготовку конкурентоспособной личности. Республики Татарстан, 

Молодежный центр 

«Сәләт», 

ТРМОФ «Сәләт» 

43.  

Профильная смена «Сәләт – Имәнкәй» 

 

Социально-ориентированная смена Сәләт для детей Алексеевского 

района РТ. 

Министерство по делам 

молодежи и спорту 

Республики Татарстан, 

Алексеевский район 

Республики Татарстан, 

Молодежный центр 

«Сәләт», 

ТРМОФ «Сәләт» 

НОЦ «Фәнсар» 

(с. Билярск, 

Алексеевский р-н) 

12-29 

августа 

44.  

Профильная смена «Сәләт – Иске Казан» 

 

«Сәләт-Иске Казан» – это профильная смена, которая реализует 

программу, направленную на выявление и развитие талантливой 

молодежи, интересующейся историей и культурой татарского 

народа. Основным элементом образовательной программы лагеря 

является освоение навыков ремесленного и профессионального 

мастерства по стандартам WorldSkills. 

Министерство по делам 

молодежи и спорту 

Республики Татарстан, 

Высокогорский район 

Республики Татарстан, 

Молодежный центр 

«Сәләт», 

ТРМОФ «Сәләт» 

с.Камаево, 

Высокогорский р-

н 

17-23 

августа 

45. 

Фестиваль «Иске Казан җыены» 

 

Основной целью мероприятия является сохранение национальных 

традиций, привлечение внимания нового поколения на изучение 

татарского языка и культуры, популяризация рабочих профессий, 

изучение ремесел. 

Министерство по делам 

молодежи и спорту 

Республики Татарстан, 

Высокогорский район 

Республики Татарстан, 

Молодежный центр 

«Сәләт», 

ТРМОФ «Сәләт» 

 

с.Камаево, 

Высокогорский р-

н 

20 августа 

46.  

Традиционная встреча участников сообщества Сәләт 

 

Каждый год традиционно 30 августа в День Республики Татарстан 

члены сообщества Сәләт собирается на общую встречу около 

сковородки, напротив главного здания К(П)ФУ. 

Молодежный центр 

«Сәләт», 

ТРМОФ «Сәләт», 

Клуб Сәләт 

г. Казань 30 августа 

47. 

Выездная сессия клуба «Сәләт-Бәләкәч» 

 

Развивающая площадка для детей дошкольного возраста. 

 

Молодежный центр 

«Сәләт», 

ТРМОФ «Сәләт» 

НОЦ «Фәнсар», 

Алексеевский 

район 

2-4 

сентября 

48.  Медиа-завтрак «Сәләт» Молодежный центр Дом «Сәләт» 14 сентября 



  

Мероприятие направлено на представление итогов работы Сәләт 

летом 2017 года. 

«Сәләт», 

ТРМОФ «Сәләт», 

Клуб Сәләт 

(г.Казань, ул. 

Островского, 

д.23) 

49.  

Отчетная конференция по итогам летних смен Сәләт 

  

Отчетная конференция по итогам летних смен Сәләт - это 

мероприятие, целью которого является подведение итогов летней 

кампании Сәләт. Участниками мероприятия являются директора, 

старшие вожатые и методисты профильных смен, начальники баз, 

на которых проводились данные смены, представители отделов 

образования и молодежи районов, представители Центра «Лето», 

представители профильных министерств (МДМиС РТ, МОиН РТ) 

сотрудники ГБУ МЦ «Сәләт», ТРМОФ «Сәләт», руководитель 

проектов Сәләт. Мероприятие проходит в форме докладов-

отчетов, а также круглого стола по планированию следующего 

летнего сезона. 

Молодежный центр 

«Сәләт», 

ТРМОФ «Сәләт» 

Дом «Сәләт» 

(г.Казань, ул. 

Островского, 

д.23) 

17 сентября 

50. 

Дни открытых дверей Сәләт 

  

Возможность лично познакомиться с руководителями проектов, 

задать интересующие вопросы, получить подробную информацию, 

выяснить особенности, подать заявку на участие - все это, и не 

только это, с легкостью сможет реализовать любой, кто только 

захочет дотянуться до новых горизонтов. 

Молодежный центр 

«Сәләт», 

ТРМОФ «Сәләт», 

Клуб Сәләт 

Дом «Сәләт» 

(г.Казань, ул. 

Островского, 

д.23) 

 

сентябрь 

 

51. 

Посвящение в Клуб Сәләт 

 

Посвящение – это торжественная церемония включения в 

сообщество Сәләт новых участников проектов и лагерей Сәләт. 

Посвящение проходит в формате игры-квеста и традиционного 

ритуала вручения символов Сәләт. 

Молодежный центр 

«Сәләт», 

ТРМОФ «Сәләт», 

Клуб Сәләт 

Дом «Сәләт» 

(г.Казань, ул. 

Островского, 

д.23) 

25 сентября 

52. 

Установочный семинар для Клубов Сәләт 

 

Программа семинара направлена на формирование и развитие 

команд клубов Сәләт в районах Республики Татарстан 

Министерство образования 

и науки Республики 

Татарстан, Молодежный 

центр «Сәләт», 

ТРМОФ «Сәләт», 

Клуб Сәләт 

НОЦ «Фәнсар» 

(с. Билярск, 

Алексеевский р-н) 

22-24 

сентября 

53. 
Республиканский конкурс вожатых «Әйдаманнар ярышы» 

 

Школа-конкурс направлена на выявление руководителей, педагогов и 

Молодежный центр «Сәләт, 

ТРМОФ «Сәләт», 

Клуб Сәләт 

НОЦ «Фәнсар» 

(с. Билярск, 

Алексеевский р-н) 

октябрь 

14-17 



вожатых Сәләт.  

 

54.  

XVI Республиканский молодежный музыкально-поэтический 

фестиваль имени Рустема Бикмуллина «БикаФест» 

  

Фестиваль направлен на развитие и поддержку творчески 

одаренных детей и молодежи, авторов песен и молодых писателей и 

поэтов. Фестиваль носит имя Рустема Бикмуллина – барда, 

большого друга «Сәләт», который при жизни всегда помогал 

развитию творческого потенциала детей и молодежи. 

Министерство по делам 

молодежи и спорту 

Республики Татарстан, 

Молодежный центр 

«Сәләт», 

ТРМОФ «Сәләт», 

Клуб Сәләт 

г. Казань 
октябрь - 

ноябрь 

55.  

Осенняя сессия Школы «Фәнсар» им. М.И. Махмутова 

  

Образовательный проект, направленный на выявление и поддержку 

наукоориентированной молодежи через создание условий и 

возможностей получения дополнительных (сверх образовательной 

программы школы) знаний для учащихся школ. 

Молодежный центр 

«Сәләт», 

ТРМОФ «Сәләт», 

Клуб Сәләт 

НОЦ «Фәнсар» 

(с. Билярск, 

Алексеевский р-н) 

ноябрь 

56.  

Установочный семинар для Клубов Сәләт 

  

Программа семинара направлена на развитие и формирование 

команд клубов Сәләт в районах Республики Татарстан. 

Министерство образования 

и науки Республики 

Татарстан, 

Молодежный центр 

«Сәләт», 

ТРМОФ «Сәләт», 

Клуб Сәләт 

 

НОЦ «Фәнсар» 

(с. Билярск, 

Алексеевский р-н) 

ноябрь 

4-6 

57. 

. 

Школа олимпиадной подготовки «Сәләт-Олимп» 

  

Программа школы направлена на обучение участников 

муниципальных, региональных и всероссийских олимпиад по 

математике (7-8 класс), информатике (7-10 класс), и 

обществознанию (7-9 класс). 

Министерство образования 

и науки Республики 

Татарстан, 

Министерство по делам 

молодежи и спорту 

Республики Татарстан, 

Молодежный центр 

«Сәләт», 

ТРМОФ «Сәләт», 

Клуб Сәләт 

НОЦ «Фәнсар» 
ноябрь 10-

13 

58.    

Итоговый турнир по дебатам «Безнең фикер!» 

 

Проект направлен на развитие критического мышления и навыков 

публичного выступления. Свободная площадка общения, обсуждений 

Министерство образования 

и науки Республики 

Татарстан, Министерство 

по делам молодежи и 

Дом «Сәләт» 

(г.Казань, ул. 

Островского, 

д.23) 

декабрь 



и конструктивного диалога. спорту Республики 

Татарстан, 

Молодежный центр 

«Сәләт», 

ТРМОФ «Сәләт», 

Клуб Сәләт 

59.    

Итоговый турнир «Мирах» по игре «Что? Где? Когда?» 

 

Турнир проводится с целью привлечения детей и молодежи в 

движение интеллектуальных игр, выявления сильнейших 

молодежных команд в пространстве Сәләт и за его пределами. 

Министерство образования 

и науки Республики 

Татарстан, 

Молодежный центр 

«Сәләт», 

ТРМОФ «Сәләт», 

Клуб Сәләт 

Дом «Сәләт» 

(г.Казань, ул. 

Островского, 

д.23) 

декабрь 

60. 

Итоговая интеллектуально-развлекательная игра «Түбәтәй».  

  

«Түбәтәй» - игра, направленная на повышение уровня владения 

татарским языком. 

Министерство образования 

и науки Республики 

Татарстан, 

Молодежный центр 

«Сәләт», 

ТРМОФ «Сәләт», 

Клуб Сәләт 

Дом «Сәләт» 

(г.Казань, ул. 

Островского, 

д.23) 

декабрь 

61.    

Школа руководителей профильных смен «Сәләт» 

  

Школа руководителей профильных смен Сәләт - это кадровая 

школа по подготовке старших вожатых, директоров и методистов 

для работы в период летней кампании Сәләт (профильные смены 

Сәләт). Школа затрагивает аспекты организационной подготовки 

и проведения профильных смен, особенностей работы с одаренными 

детьми и вожатским составом, организации образовательной и 

культурно-массовой программы, составления и формирования 

отчетности, взаимодействия с родителями и наставниками детей. 

Молодежный центр 

«Сәләт», 

ТРМОФ «Сәләт», 

Клуб Сәләт 

Дом «Сәләт» 

(г.Казань, ул. 

Островского, 

д.23) 

декабрь 

10-11.12 

62.    

Отборочные этапы Ежегодной премии «Сәмрух – 2016» 

  

Ежегодная премия «Сәмрух» проводится в целях поддержки и 

поощрения одаренных детей и талантливой молодежи сообщества 

Сәләт, признания заслуг членов сообщества, партнеров, авторов и 

организаторов проектов сообщества. 

Министерство по делам 

молодежи и спорту 

Республики Татарстан, 

Молодежный центр 

«Сәләт», 

ТРМОФ «Сәләт», 

Клуб Сәләт 

Дом «Сәләт» 

(г.Казань, ул. 

Островского, 

д.23) 

октябрь-

январь 

63.    Научно-практическая конференция «Әнвәр Хәйри укулары». Министерство по делам НОЦ «Фәнсар» декабрь 



  

Конференция носит имя великого татарского ученого А. Хайри и 

проводится с целью поддержки наукоориентированной молодежи. 

Главной темой конференции является история Биляра и татарского 

народа. 

 

молодежи и спорту 

Республики Татарстан, 

Молодежный центр 

«Сәләт», 

ТРМОФ «Сәләт», 

Клуб Сәләт 

(с. Билярск, 

Алексеевский р-н) 

64. 

Выездная сессия образовательной лаборатории  

 

«Sanak-lab» включают в себя подготовку к олимпиадному 

программированию, изучение компьютерной лингвистики и речевых 

технологий, web-разработок и робототехники; создание мобильных 

приложений и компьютерных игр, изучение 3d – моделированию. 

Образовательную программу ведут лучшие студенты, аспиранты и 

преподаватели нашей республики. 

 

Министерство по делам 

молодежи и спорту 

Республики Татарстан, 

Молодежный центр 

«Сәләт»,  

ТРМОФ «Сәләт» 

НОЦ «Фәнсар» 

(с. Билярск, 

Алексеевский р-н) 

декабрь 

65. 

Новогодний бал Сәләт 

 

Итоговое мероприятие клуба Сәләт, организованное в виде 

театрализованной постановки с участием актива клуба. 

Молодежный центр 

«Сәләт», 

ТРМОФ «Сәләт», 

Клуб Сәләт 

Дом «Сәләт» 

(г.Казань, ул. 

Островского, 

д.23) 

декабрь 



 

 

Сәләт ешмасының 2017-нче елда узачак чаралар 

№ 

п/п 

Чара исеме 
Оештыручылар Уздыру урыны 

Уздыру 

вакыты 

1.  

«Сәләт-Самара» аланы 

 

Сәләтнең уку-укыту һәм сәламәтләндерү сменасы. Аланның 

максаты – фәнгә тартылган балаларны барлау, аларга рухи 

һәм интеллектуаль үсеш мохите булдыру.  

Самара өлкәсе мәгариф һәм 

фән министрлыгы, 

Татарстан Республикасы 

яшьләр эшләре һәм спорт 

министрлыгы, 

«Сәләт» яшьләр үзәге, 

ТРЯИФ «Сәләт», 

Сәләт клубы 

«Яктылык» 

мәктәбе, Самара 

шәһәре, 

А. Матросов 

урамы, 11-нче 

йорт 

3-9-нчы 

гыйнвар 

2.  

«Сәләт-Олимп» фән олимпиадаларына әзерләү мәктәбе  

 

Мәктәпнең программасы муниципаль, төбәкара һәм 

бөтенрәсәй фән олимпиадалары катнашучыларын математика 

(6-7 сыйныфлар), җәмгыять белеме (7-9 нчы сыйныфлар) һәм 

информатика (7-10 сыйныфлар) дәресләре буенча әзерләүгә 

юнәлдерелгән.  

Татарстан Республикасы 

яшьләр эшләре һәм спорт 

министрлыгы, 

Татарстан Республикасы 

мәгариф һәм фән 

министрлыгы 

«Сәләт» яшьләр үзәге, 

ТРЯИФ «Сәләт», 

Сәләт клубы 

«Фәнсар» уку-

укыту үзәге 

(Алексеевск 

районы, Биләр) 

12-15-нче 

гыйнвар 



3.  

«Әйдаманнар мәктәбе» әйдаманнар әзерләү бәйге-мәктәбе – 

1 этап 

 

Бәйге-мәктәп Сәләт берләшмәсе традицияләренә нигезләнеп эш 

итүче, махсус белемгә ия һәм үз эш методикасы булган, 

сәләтле яшьләр белән аралаша, эшли белүче җитәкчеләр, 

мөгаллимнәр, әйдаманнар әзерләүгә юнәлдерелгән.  

Татарстан Республикасы 

яшьләр эшләре һәм спорт 

министрлыгы, «Сәләт» 

яшьләр үзәге, ТРМОФ 

«Сәләт» 

 

ДОЛ «Байтик» 

(Казань шәһәре, 

Крутушка) 

27-нче 

гыйнвар – 

2-нче 

февраль 

4.  

«Сәмрух – 2016» ел премиясе  

 

«Сәмрух» ел премиясе Сәләт берләшмәсенең сәләтле балаларын 

һәм яшьләрен бүләкләү, проект авторлары, 

оештыручыларының, партнерларының хезмәтенә игътибар 

бирү максатыннан оештырыла. Премия ачык һәм турыдан-

туры бәйге этапларыннан, җиңүчеләрне бүләкләү 

тантанасыннан тора. 

Татарстан Республикасы 

яшьләр эшләре һәм спорт 

министрлыгы, 

«Сәләт» яшьләр үзәге, 

ТРЯИФ «Сәләт», 

Сәләт клубы 

«Сәләт» йорты 

(Казан шәһәре, 

Островский 

урамы, 23-нче 

йорт) 

16, 20, 23-

нче 

гыйнвар 

5.  

Сәләт презентациясе  

 

Сәләт җәйге профильле аланнарына чакыру максатыннан 

анкеталар тутырттыруны һәм презентацияләүне үз эченә ала.    

Татарстан Республикасы 

яшьләр эшләре һәм спорт 

министрлыгы, 

«Сәләт» яшьләр үзәге, 

ТРЯИФ «Сәләт», 

Сәләт клубы 

Республикакүләм 

олимпиадаларны 

үткәрү урыннары 

гыйнвар-

март 

6.  «Selet Media мәктәбе» нең күчмә сессиясе Татарстан Республикасы «Фәнсар» уку- 2-5-нче 



 

Мәктәпнең эшчәнлеге балалар һәм яшьләрнең игътибарын 

Татарстан Республикасының медиа-киңлегенә юнәлдерү, әлеге 

проект кысаларында аларда журналистлык сәләтен ачу һәм 

үстерүне максат итеп куя. 

яшьләр эшләре һәм спорт 

министрлыгы, 

«Сәләт» яшьләр үзәге, 

ТРЯИФ «Сәләт», 

Сәләт клубы 

укыту үзәге 

(Алексеевск 

районы, Биләр) 

февраль 

7.  

«Сәләт-Бәләкәч» клубының күчмә уку-укыту сессиясе 

 

Сессия программасы мәктәпкәчә яшьтәге балалар өчен усеш 

мәйданчыгы булып тора.это  

Татарстан Республикасы 

яшьләр эшләре һәм спорт 

министрлыгы, 

«Сәләт» яшьләр үзәге, 

ТРЯИФ «Сәләт», 

Сәләт клубы 

«Фәнсар» уку-

укыту үзәге 

(Алексеевск 

районы, Биләр) 

10-12-нче 

февраль 

8.  

«Сәмрух – 2016» ел премиясе бүләкләү тантанасы 

 

«Сәмрух» ел премиясе Сәләт берләшмәсенең сәләтле балаларын 

һәм яшьләрен бүләкләү, проект авторлары, 

оештыручыларының, партнерларының хезмәтенә игътибар 

бирү максатыннан оештырыла. Премия ачык һәм турыдан-

туры бәйге этапларыннан, җиңүчеләрне бүләкләү 

тантанасыннан тора. 

Татарстан Республикасы 

яшьләр эшләре һәм спорт 

министрлыгы, 

«Сәләт» яшьләр үзәге, 

ТРЯИФ «Сәләт», 

Сәләт клубы 

МЦ «Ак Барс» 

(Казань шәһәре, 

Декабристлар 

урамы, 1к1 

16-нчы 

февраль 

9.  

«Сәләт-Олимп» фән олимпиадаларына әзерләү мәктәбе  

 

Мәктәпнең программасы муниципаль, төбәкара һәм 

бөтенрәсәй фән олимпиадалары катнашучыларын математика 

(6-7 сыйныфлар), җәмгыять белеме (7-9 нчы сыйныфлар) һәм 

информатика (7-10 сыйныфлар) дәресләре буенча әзерләүгә 

юнәлдерелгән. 

Татарстан Республикасы 

яшьләр эшләре һәм спорт 

министрлыгы, 

Татарстан Республикасы 

мәгариф һәм фән 

министрлыгы 

«Сәләт» яшьләр үзәге, 

ТРЯИФ «Сәләт», 

Сәләт клубы 

«Фәнсар» уку-

укыту үзәге 

(Алексеевск 

районы, Биләр) 

23-26-нчы 

февраль 

10.  

«Сәләт» клубларының гамәли семинары 

 

Рәсәй төбәкләрендә һәм Татарстан Республикасы 

районнарында Сәләт клублары эшчәнлегенә ярдәм итү 

максатыннан оештырыла.  

 

Татарстан Республикасы 

яшьләр эшләре һәм спорт 

министрлыгы, 

Татарстан Республикасы 

мәгариф һәм фән 

министрлыгы 

«Сәләт» яшьләр үзәге, 

ТРЯИФ «Сәләт», 

Сәләт клубы 

«Фәнсар» уку-

укыту үзәге 

(Алексеевск 

районы, Биләр) 

3-6-нчы 

март 

11.  «Әйдаманнар мәктәбе» әйдаманнар әзерләү бәйге-мәктәбе – Татарстан Республикасы ДОЛ «Байтик» 9-12-нче 



2 этап 

 

Бәйге-мәктәп Сәләт берләшмәсе традицияләренә нигезләнеп эш 

итүче, махсус белемгә ия һәм үз эш методикасы булган, 

сәләтле яшьләр белән аралаша, эшли белүче җитәкчеләр, 

мөгаллимнәр, әйдаманнар әзерләүгә юнәлдерелгән.  

яшьләр эшләре һәм спорт 

министрлыгы, «Сәләт» 

яшьләр үзәге, ТРМОФ 

«Сәләт» 

 

(Казань шәһәре, 

Крутушка) 

март 

 

12.  

М.И. Мәхмүтов исемендәге «Фәнсар» мәктәбенең язгы 

сессиясе  

 

«Фәнсар» балалар һәм яшьләр уңышы мәктәбе – мәктәп 

укучыларына өстәмә белем алу өчен шартлар һәм 

мөмкинлекләр тудырып, фәнгә тартылучы яшьләрне 

ачыклауны, аларга ярдәм итүне максат иткән уку-укыту 

проекты. 

Татарстан Республикасы 

мәгариф һәм фән 

министрлыгы , Татарстан 

Республикасы яшьләр 

эшләре һәм спорт 

министрлыгы, 

ТР Фәннәр Академиясе, 

«Сәләт» яшьләр үзәге, 

ТРЯИФ «Сәләт», 

Сәләт клубы 

 

«Фәнсар» уку-

укыту үзәге 

(Алексеевск 

районы, Биләр) 

22-29-нчы 

март 

13.  

Шахмат уеннары буенча Әдип Әлмир кубогына Сәләт 

турниры 

 

Сәләт клубы һәм ветераннары ярдәмендә уздырыла.  

«Сәләт» яшьләр үзәге, 

ТРЯИФ «Сәләт», 

Сәләт клубы 

 

«Сәләт» йорты 

(Казан шәһәре, 

Островский 

урамы, 23-нче 

йорт) 

март 

14.  

М.И. Мәхмүтов исемендәге «Фәнсар» мәктәбенең фәнни-

практик конференциясе  

 

Конференция «Фәнсар» Академиясенең еллык эшчәнлеген 

йомгаклау этабы булып тора. Академиянең укучылары 

кураторлары һәм мөгаллимнәре ярдәмендә башкарган фәнни 

эшләрен тәкъдим итәләр. Конференция нәтиҗәләре буенча 

махсус җыентык та чыгарыла.  

 

«Сәләт» яшьләр үзәге, 

ТРЯИФ «Сәләт», 

«Фәнсар» Ф 

фәннәр Академиясе, 

Сәләт клубы 

 

«Сәләт» йорты 

(Казан шәһәре, 

Островский 

урамы, 23-нче 

йорт) 

апрель 

15.  

«Selet Media мәктәбе» нең күчмә сессиясе 

 

Мәктәпнең эшчәнлеге балалар һәм яшьләрнең игътибарын 

Татарстан Республикасының медиа-киңлегенә юнәлдерү, әлеге 

проект кысаларында аларда журналистлык сәләтен ачу һәм 

үстерүне максат итеп куя. 

Татарстан Республикасы 

яшьләр эшләре һәм спорт 

министрлыгы, 

«Сәләт» яшьләр үзәге, 

ТРЯИФ «Сәләт», 

Сәләт клубы 

«Фәнсар» уку-

укыту үзәге 

(Алексеевск 

районы, Биләр) 

апрель 

16.  Флүс Латыйфи исемендәге «Сәләткә нур булган йолдызлар» Татарстан Республикасы «Сәләт» йорты апрель 



ачык әдәби ярышы  

 

Флүс Латыйфи исемендәге, сәләтле яшь авторларны ачыклау, 

аларга ярдәм итү һәм милли мәдәниятне үстерүгә 

юнәлдерелгән ачык әдәби бәйге.  

яшьләр эшләре һәм спорт 

министрлыгы, 

«Сәләт» яшьләр үзәге, 

ТРЯИФ «Сәләт», 

Сәләт клубы 

(Казан шәһәре, 

Островский 

урамы, 23-нче 

йорт) 

17.  

«Sanak-lab» уку-укыту лабораториясе 

 

Лабораториянең программасы олимпиадалы 

программалаштыру, математика, информатикадан БДИ һәм 

ТДИ, компьютер лингвистикасы белән сөйләм технологияләре, 

web-разработкалар һәм робототехниканы өйрәнүне; телефон 

кушымталарын һәм компьютер уеннарын төзүне, 3d -

моделирование өйрәнүне үз эченә ала. 

Татарстан Республикасы 

яшьләр эшләре һәм спорт 

министрлыгы, 

«Сәләт» яшьләр үзәге, 

ТРЯИФ «Сәләт», 

Сәләт клубы 

«Фәнсар» уку-

укыту үзәге 

(Алексеевск 

районы, Биләр) 

апрель 

18.  

«Безнең фикер!» дебатлары буенча йомгаклау турниры 

 

Проект ораторлык осталыгын арттыруга, мәктәп 

укучыларын һәм студентларны дәлилләргә өйрәтә. Аралашу 

өчен ачык мәйданчык булып тора. 

 

Татарстан Республикасы 

мәгариф һәм фән 

министрлыгы , Татарстан 

Республикасы яшьләр 

эшләре һәм спорт 

министрлыгы, 

«Сәләт» яшьләр үзәге, 

ТРЯИФ «Сәләт», 

Сәләт клубы 

 

«Сәләт» йорты 

(Казан шәһәре, 

Островский 

урамы, 23-нче 

йорт) 

май 

19.  

Сәләт медиа үзәге белән берлектә уздырылучы иртәнге аш 
 

2016-2017-нчы елларда Сәләт берләшмәсе эшчәнлеге 

нәтиҗәләрен билгеләү, җәйгә булган планнар белән уртаклашу. 

 

 

«Сәләт» яшьләр үзәге, 

ТРЯИФ «Сәләт», 

Сәләт клубы 

 

«Сәләт» йорты 

(Казан шәһәре, 

Островский 

урамы, 23-нче 

йорт) 

май 

20.  

«Нәрсә? Кайда? Кайчан?» уены буенча «Мирах» йомгаклау 

турниры 

 

Турнир яшь буын игътибарын интеллектуаль уеннарга 

юнәлдерү, Сәләтлеләр арасында иң акыллы команданы билгеләү 

максатыннан уздырыла. 

 

Сәләт» яшьләр үзәге, 

ТРЯИФ «Сәләт», 

Сәләт клубы 

 

«Сәләт» йорты 

(Казан шәһәре, 

Островский 

урамы, 23-нче 

йорт) 

май 



21.  

Халыкара җәйге яшьләр лагере һәм ИХО илләренең III 

Казан яшь эшмәкәрләр форумы 

 

Чараларның программалары Рәсәй һәм чит илләр арасында 

эшмәкәрлек контактлары урнаштыру, Татарстан 

Республикасының инвестицияләрен арттыру, яшьләр арасында 

икътисадка яңа караш тудыруга юнәлдерелгән. 

Татарстан Республикасы 

хөкүмәте, Ислам 

Хезмәттәшлек Оешмасы 

яшьләр форумы, 

«Сәләт» яшьләр үзәге, 

ТРЯИФ «Сәләт», 

KAZANSUMMIT 2017 

Казан шәһәре 15-20-нче 

май 

22.  

«Сәләт – Тел» профильле сменасы  

 

Сәләтнең уку-укыту һәм сәламәтләндерү сменасы. Аланның 

программасы түбәндәге дәресләр буенча белем бирә: татар 

теле, инглиз теле, төрек теле, испан теле, француз теле, 

персид теле, немец теле, кытай теле. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

яшьләр эшләре һәм спорт 

министрлыгы, Татарстан 

Республикасының Лаеш 

районы, 

«Сәләт» яшьләр үзәге, 

ТРЯИФ «Сәләт» 

Казан шәһәре 5-21-нче 

июнь 

23.  

IV Төбәкара «Болгар–Туган тел» палаткалы лагере 
 

Лагерьның программасы татар телен, мәдәниятен, тарихын 

өйрәнүгә һәм әлеге белемнәрне тормышның төрле өлкәләрендә 

практик яктан куллануга юнәлдерелгән. 

 

 

Татарстан Республикасы 

мәгариф һәм фән 

министрлыгы , 

Татарстан Республикасы 

яшьләр эшләре һәм спорт 

министрлыгы, 

Татарстан 

Республикасының Фәннәр 

Академиясе, Казан (Идел 

буе) Федераль 

Университеты, 

Татарстан 

Республикасының Спасс 

муниципаль районы, 

«Сәләт» яшьләр үзәге, 

ТРЯИФ «Сәләт» 

Болгар музея-

тыюлыгы 

(Болгар шәһәре, 

Спасс районы) 

Палаткалы лагерь 

10-28-нче 

июнь 

24.  

Осталар бистәсе профильле сменасы  

 

Сәләтнең уку-укыту һәм сәламәтләндерү сменасы. Аланның 

программасы балаларны туган як тарихы хакындагы 

дәресләрдән, гореф-гадәтләр, традицияләр белән 

таныштырудан гыйбарәт. Биредәге чаралар халыкара 

Татарстан Республикасы 

яшьләр эшләре һәм спорт 

министрлыгы, 

Татарстан 

Республикасының 

Алексеевск районы, 

«Фәнсар» уку-

укыту үзәге 

(Алексеевск 

районы, Биләр) 

5-21-нче 

июнь 



Juniorskills стандартлары буенча уздырыла. 

 

 

25.  

«Сәләт – Кандракүл» профильле сменасы 

 

Сәләтнең уку-укыту һәм сәламәтләндерү сменасы.Әлеге алан 

Башкортостан Республикасының гүзәл Кандракүл ярында 

үтә.Бу аланда сәлкешләр татар һәм башкорт гореф-

гадәтләре, йолалары, тарихы белән таныша.  

 

 

Татарстан Республикасы 

яшьләр эшләре һәм спорт 

министрлыгы, 

«Сәләт» яшьләр үзәге, 

ТРЯИФ «Сәләт» 

Башкортостан 

Республикасы 

21-нче 

июнь- 

1-нче июль 

26.  

 «Сәләт– Раушан» профильле сменасы 

 

Сәләтнең уку-укыту һәм сәламәтләндерү сменасы. Проект 

фәнгә омтылучы яшьләр өчен каралган. Катнашучылары булып 

муниципаль, республикакүләм һәм бөтенрәсәй фән 

олимпиадаларының җиңүчеләре, фән конференцияләре, төрле 

фестиваль лауреатлары тора. 

 

 

Татарстан Республикасы 

яшьләр эшләре һәм спорт 

министрлыгы, 

Татарстан 

Республикасының Лаеш 

районы, 

«Сәләт» яшьләр үзәге, 

ТРЯИФ «Сәләт» 

ДОЛ «Звездный» 

(Лаеш районы, 

Троицк бистәсе) 

25-нче 

июнь- 

13-нче июль 

27.  

«Сәләт – Биләр каласы» профильле сменасы 
 

Сәләтнең уку-укыту һәм сәламәтләндерү лагере. Сәләт яшләр 

хәрәкәтенең төп һәм иң мөһим бурычы - татар телен, 

тарихын, традицияләрен саклап калу. Лагерьның төп 

юнәлешләре булып тарих, археология, экология һәм һөнәрчелек 

тора. 

 

 

Татарстан Республикасы 

яшьләр эшләре һәм спорт 

министрлыгы, 

Татарстан 

Республикасының 

Алексеевск районы, 

«Сәләт» яшьләр үзәге, 

ТРЯИФ «Сәләт» 

«Фәнсар» уку-

укыту үзәге 

(Алексеевск 

районы, Биләр 

каласы) 

25-нче 

июнь- 

13-нче июль 

28.  

«Сәләт – Бөгелмә» профильле сменасы 
 

Сәләтнең уку-укыту һәм сәламәтләндерү лагере. Сәләтле 

балалар һәм яшьләр өчен интеллектуаль һәм иҗади яктан 

үсеш өчен мәйданчык булдыру - лагерьның төп бурычлары. 

Аланның юнәлеше - интеллектуаль һәм спорт. 

 

 

Татарстан Республикасы 

яшьләр эшләре һәм спорт 

министрлыгы, 

Татарстан 

Республикасының Бөгелмә 

районы, 

«Сәләт» яшьләр үзәге, 

ТРЯИФ «Сәләт» 

Бөгелмә районы 25-нче 

июнь- 

13-нче июль 

29.  
«Сәләт – Азнакай» профильле сменасы  

 

Татарстан Республикасы 

яшьләр эшләре һәм спорт 

ДОЛ 

«Солнышко» 

27-нче 

июнь- 



Сәләтнең уку-укыту һәм сәламәтләндерү лагере. 

Интеллектуаль-иҗади «Сәләт – Азнакай» сменасы Азнакай 

районының сәләтле яшьләре өчен каралган. Аланның юнәлеше - 

интеллектуаль. 

 

 

министрлыгы, 

Татарстан 

Республикасының Азнакай 

районы, 

«Сәләт» яшьләр үзәге, 

ТРЯИФ «Сәләт» 

(Азнакай районы) 14-нче июль 

30.  

 «Сәләт – Рухият» профильле сменасы 

 

Сәләтнең уку-укыту легере. Иҗади-театраль «Рухият» 

сменасы балалар һәм талантлы яшьләрдә иҗатка һәм 

сәнгатькә мәхәббәт уятуга корылган.   

 

Татарстан Республикасы 

яшьләр эшләре һәм спорт 

министрлыгы, 

«Сәләт» яшьләр үзәге, 

ТРЯИФ «Сәләт» 

Яр Чаллы шәһәре 27-нче 

июнь- 

14-нче июль 

31.  

 «Сәләт – Болгар» профильле cмена 

 

Сәләтнең уку-укыту сменасы. Максаты: Татарстан 

Республикасының сәләтле балалары һәм яшьләренә  рухи һәм 

һөнәри яктан үсү өчен шартлар тудыру,  белем бирү аша 

мәдәният, иҗат һәм туган як тарихын өйрәтү. 

 

 

Татарстан Республикасы 

яшьләр эшләре һәм спорт 

министрлыгы, 

Татарстан 

Республикасының Спасс 

районы, 

«Сәләт» яшьләр үзәге, 

ТРЯИФ «Сәләт» 

Спасс районы, 

Болгар шәһәре 

28-нче 

июнь- 

4-нче июль 

 

7-13-нче 

июль 

32.  

 «Сәләт – Изге Чишмә» профильле смена.  

 

«Сәләт-Изге Чишмә» студентларны берләштерүче чатыр 

лагере. Ел саен Биләр тарихи-археологик музей-тыюлыгында 

уза һәм «Сәләт» оешмасы ветераннарын берләштерә.  

 

Татарстан Республикасы 

яшьләр эшләре һәм спорт 

министрлыгы, Татарстан 

Республикасының 

Алексеевск районы, 

«Сәләт» яшьләр үзәге, 

ТРМОФ «Сәләт» 

Билярск каласы , 

Алексеевсск 

районы 

28-нче 

июнь- 

4-нче июль 

 

7-13-нче 

июль 

33.  

Сәләт – Байлар Cабасы» профильле смена 

 

Сәләт Республикакүләм  уку-укыту «Сәләт-Байлар сабасы» 

сменасы Саба муниципаль районы җирлегендә уздырылучы 

интеллектуаль-спорт профилендәге смена.  Биредә уку-укыту 

дәресләреге генә түгел, спорт чаралары да каралган.  

 

Татарстан Республикасы 

яшьләр эшләре һәм спорт 

министрлыгы, 

Татарстан 

Республикасының Саба 

районы, 

«Сәләт» яшьләр үзәге, 

ТРЯИФ «Сәләт» 

Байлар Сабасы, 

Саба районы 

29-нчы 

июнь- 

19-нчы 

июль 

34.  
 «Сәләт – Батыр» профильле смена 

 

Сәләт уку-укыту лагере. «Сәләт-Батыр» – чит телләр, иҗат, 

Татарстан Республикасы 

яшьләр эшләре һәм спорт 

министрлыгы, 

Чувашия 

Республикасы,  

Кызыл Чишмә 

1-7-нче 

июль 

 



сәнгать белән  кызыксынучылар лагере. Чувашстан 

Республикасының Батыр 

районы, 

«Сәләт» яшьләр үзәге, 

ТРЯИФ «Сәләт» 

авылы 9-15-нче 

июль 

35.  

«Сәләт – Буа, Гайрәт» профильле смена 

 

Сәләтнең уку-укыту лагере.  Төп максаты – балалар һәм 

яшьләрдә фәнгә һәм сәнгатькә мәхәббәт уяту.  

 

 

 

Татарстан Республикасы 

яшьләр эшләре һәм спорт 

министрлыгы, 

Татарстан 

Республикасының Буа 

районы, 

«Сәләт» яшьләр үзәге, 

ТРЯИФ «Сәләт» 

Буа районы 2-19-нчы 

июль 

36.  

«Сәләт – Яр Чаллы» профильле сменасы 

 

Сәләтнең уку-укыту һәм сәламәтләндерү лагере. Сәләтле 

балалар һәм яшьләр өчен интеллектуаль һәм иҗади яктан 

үсеш өчен мәйданчык булдыру - лагерьның төп бурычлары. 

Аланның юнәлеше - интеллектуаль һәм спорт. 

Татарстан Республикасы 

яшьләр эшләре һәм спорт 

министрлыгы, 

Татарстан 

Республикасының Буа 

районы, 

«Сәләт» яшьләр үзәге, 

ТРЯИФ «Сәләт» 

Яр Чаллы шәһәре 2-19-нче 

июль 

37.  

VI Халыкара уку-укыту Сәлә» яшьләр форумы һәм XX 

сәләтле балалар һәм яшьләрнең интеллектуаль иҗат Сәләт 

фестивале 
 

Форум да, фестиваль дә сәләтле балаларны һәм яшьләрне 

ачыклау, аларга үсәргә ярдәм итү, илебезгә карата хөрмәт 

уяту, аның тарихын өйрәтү, мәдәниятен барлауга 

юнәлдерелгән. Шулай ук биредә спорт уеннары буенча да 

турнирлар уздырылачак. 

 

 

Татарстан Республикасы 

яшьләр эшләре һәм спорт 

министрлыгы, 

Татарстан Республикасы 

мәгариф һәм фән 

министрлыгы, 

Татарстан 

Республикасының Фәннәр 

Академиясе, 

Татарстан 

Республикасының 

Алексеевск районы, 

«Сәләт» яшьләр үзәге, 

ТРЯИФ «Сәләт» 

Алексеевск 

районы, Биләр 

каласы 

7-13-нчы 

июль 

24-30-нче 

июль 

38.  
«Сәләт-Монреаль» ватандашлар өчен профильле лагерь 

 

«Сәләт-Канада» сменасы Канадада татар мохитендә яшәүче 

Татарстан Республикасы 

яшьләр эшләре һәм спорт 

министрлыгы, 

Канада 3-12-нче 

август 



ватандашлар һәм якташлар өчен оештырыла.  

 

Татарстан Республикасы 

мәгариф һәм фән 

министрлыгы, 

Татарстан 

Республикасының Фәннәр 

Академиясе, 

Татарстан 

Республикасының 

Алексеевск районы 

«Сәләт» яшьләр үзәге, 

ТРЯИФ «Сәләт» 

39.  

«Сәләт –Самара» профильле лагерь 

 

Сәләтнең уку-укыту һәм сәламәтләндерү сменасы. Проект 

фәнгә омтылучы яшьләр өчен каралган.. 

 

Самара өлкәсе мәгариф һәм 

фән министрлыгы, 

Татарстан Республикасы 

яшьләр эшләре һәм спорт 

министрлыгы, 

Лаеш районы, 

«Сәләт» яшьләр үзәге, 

ТРЯИФ «Сәләт», 

Сәләт клубы 

«Яктылык» 

мәктәбе, Самара 

өлкәсе 

 

23-нче июль 

– 9-нчы 

август 

40.  

«Сәләт – Эшмәкәр» профильле лагерь 

 

Сәләт уку-укыту лагере.  Татарстан Республикасы 

балаларында эшлекле сыйфатлар үстерүгә ярдәм итүче лагерь.  

 

 

Татарстан Республикасы 

яшьләр эшләре һәм спорт 

министрлыгы, 

Татарстан 

Республикасының Лаеш 

районы, 

«Сәләт» яшьләр үзәге, 

ТРЯИФ «Сәләт» 

ДОЛ «Звездный» 

(Лаеш районы, 

Троицк бистәсе) 

23-нче 

июль- 

9-нчы 

август 

41.  

«Сәләт – Санак » профильле лагерь. 

 

Сәләтнең уку-укыту һәм сәламәтләндерү лагере. Санак 

технологияләрен тирәнтен өйрәнергә теләгән яшьләргә ярдәм 

итүче алан буларак билгеле. 

 

. 

Татарстан Республикасы 

яшьләр эшләре һәм спорт 

министрлыгы, 

Татарстан 

Республикасының 

Алексеевск районы,  

«ИТ-Парк Казань» югары 

технологияләр Технопаркы, 

«Сәләт» яшьләр үзәге, 

ТРЯИФ «Сәләт» 

«Фәнсар» уку-

укыту үзәге 

(Алексеевск 

районы, Биләр) 

23-нче 

июль- 

9-нчы 

август 



42.  

«Сәләт – Шәхес» профильле сменасы 

 

Сәләтнең уку-укыту һәм сәламәтләндерү лагере.  Аланның 

программасы яшь шәхес өчен иҗади башлангыч булу, 

конкуренциягә каршы торырлык шәхес тәрбияләүгә 

юнәлдерелгән.  

Татарстан Республикасы 

яшьләр эшләре һәм спорт 

министрлыгы, 

Татарстан 

Республикасының Лаеш 

районы, 

«Сәләт» яшьләр үзәге, 

ТРЯИФ «Сәләт» 

ДОЛ «Звездный» 

(с.Троицкое, 

Лаишевский р-н) 

12-29-нчы 

август 

43.  

«Сәләт – Имәнкәй» профильле сменасы  

 

Татарстан Реьспубликасының Алексеевск районы балалары 

өчен социаль юнәлештәге лагерь.  

Татарстан Республикасы 

яшьләр эшләре һәм спорт 

министрлыгы, 

Татарстан 

Республикасының 

Алексеевск районы, 

«Сәләт» яшьләр үзәге, 

ТРЯИФ «Сәләт» 

«Фәнсар» уку-

укыту үзәге 

(Алексеевск 

районы, Биләр) 

12-29-нчы 

август 

44.  

«Сәләт – Иске Казан» профильле сменасы  

 

«Сәләт – Иске Казан» татар халкының тарихын һәм 

мәдәниятен өйрәнүгә юнәлдерелгән профильле смена. Биредә 

барлык чаралар да WorldSkills стандартлары буенча уздырыла.  

Татарстан Республикасы 

яшьләр эшләре һәм спорт 

министрлыгы, 

Татарстан 

Республикасының Биектау 

районы, 

«Сәләт» яшьләр үзәге, 

ТРЯИФ «Сәләт» 

Биектау районы 17-23-нче 

август 

45.  

Сәләтле балалар һәм яшьләрнең «Иске Казан» җыены 

 

Җыен туган якның гореф-гадәтләрен, тарихи саклауны, яшь 

буынның туган теленә һәм татар халкының мәдәниятенә 

игътибарын арттыруны максат итә. 

Татарстан Республикасы 

яшьләр эшләре һәм спорт 

министрлыгы, 

Татарстан 

Республикасының Биектау 

районы, 

«Сәләт» яшьләр үзәге, 

ТРЯИФ «Сәләт» 

Биектау районы 20-нче 

август 

46.  

Сәләт хәрәкәте катнашучыларының традицион очрашуы 

 

Ел саен Татарстан Республикасы көнендә Сәләтлеләр КФУның 

төп бинасы каршында очрашалар, аралашалар. 

«Сәләт» яшьләр үзәге, 

ТРЯИФ «Сәләт», 

Сәләт клубы 

Казан шәһәре 30-нчы 

август 

47.  
«Бәләкәч» аланы 

 

«Сәләт» яшьләр үзәге, 

ТРЯИФ «Сәләт», 

«Фәнсар» уку-

укыту үзәге 

2-4-нче 

сентябрь 



Мәктәпкәчә яшьтәге балалар өчен усеш мәйданчыгы.  (Алексеевск 

районы, Биләр) 

48.  

Сәләт медиа-үзәге белән берлектә иртәнге аш 

 

2016-2017-нчы елларда Сәләт берләшмәсе эшчәнлеге 

нәтиҗәләрен билгеләү.. 

Татарстан Республикасы 

яшьләр эшләре һәм спорт 

министрлыгы, 

«Сәләт» яшьләр үзәге, 

ТРЯИФ «Сәләт», 

Сәләт клубы 

«Сәләт» йорты 

(Казан шәһәре, 

Островский 

урамы, 23-нче 

йорт) 

14-нче 

сентябрь 

49.  

«Сәләт» җәйге аланнары нәтиҗәләре буенча йомгаклау 

конференциясе 

 

Сәләт җәйге аланнары буенча йомгаклау конференциясендә 

берләшмәнең җәйге кампания барышында ирешкән 

уңышларына, яулаган үрләренә нәтиҗәләр ясала. Чараның 

катнашучылары булып директорлар, өлкән әйдаманнар, 

методистлар, лагерь җитәкчеләре тора. Шулай ук биредә 

ТРНың яшьләр эшләре һәм спорт; фән һәм мәгариф 

министрлыгыннан вәкилләр булуы да көтелә. Чара докладлар 

белән чыгыш ясау форматында үтә, биредә үк киләсе елның 

җәенә булган планнарны сөйләшү буенча түгәрәк өстәл дә 

уздырыла.  

Татарстан Республикасы 

яшьләр эшләре һәм спорт 

министрлыгы, 

«Сәләт» яшьләр үзәге, 

ТРЯИФ «Сәләт», 

Сәләт клубы 

«Сәләт» йорты 

(Казан шәһәре, 

Островский 

урамы, 23-нче 

йорт) 

17-нче 

сентябрь 

50.  

Сәләт йортында ачык ишекләр көне 

 

Әлеге чара проект җитәкчеләре белән шәхсән танышу, барлык 

проектлар турында тулы һәм төгәл мәгълүмат алу, 

катнашырга теләк белдереп гаризалар калдыру, аларда 

катнашу алу мөмкинлекләрен бирә. 

 

Татарстан Республикасы 

яшьләр эшләре һәм спорт 

министрлыгы, 

«Сәләт» яшьләр үзәге, 

ТРЯИФ «Сәләт», 

Сәләт клубы 

«Сәләт» йорты 

(Казан шәһәре, 

Островский 

урамы, 23-нче 

йорт) 

сентябрь 

51.  

Сәләт  клубларының гамәли семинары 

 

Рәсәй төбәкләрендә һәм Татарстан Республикасы 

районнарында Сәләт клублары эшчәнлегенә ярдәм итү 

максатыннан оештырыла.  

 

Татарстан Республикасы 

яшьләр эшләре һәм спорт 

министрлыгы, 

Татарстан Республикасы 

мәгариф һәм фән 

министрлыгы 

«Сәләт» яшьләр үзәге, 

ТРЯИФ «Сәләт», 

Сәләт клубы 

«Фәнсар» уку-

укыту үзәге 

(Алексеевск 

районы, Биләр) 

22-24-нче 

сентябрь 

52.  Сәләт клубына кабул итү Татарстан Республикасы «Сәләт» йорты 25-нче 



 

Тантаналы рәвештә Сәләт клубы рәтенә яңа катнашучыларны 

кертү. Сәләткә кабул итү квест уены формасында уза һәм яңа 

катнашучыларга Сәләт символикасын бүләкләү белән 

тәмамлана. 

яшьләр эшләре һәм спорт 

министрлыгы, 

«Сәләт» яшьләр үзәге, 

ТРЯИФ «Сәләт», 

Сәләт клубы 

(Казан шәһәре, 

Островский 

урамы, 23-нче 

йорт) 

сентябрь 

53.  

Әйдаманнар бәйгесе «Әйдаманнар мәктәбе» әйдаманнар 

әзерләү бәйге-мәктәбе 

 

Бәйге-мәктәп Сәләт берләшмәсе традицияләренә нигезләнеп эш 

итүче, махсус белемгә ия һәм үз эш методикасы булган, 

сәләтле яшьләр белән аралаша, эшли белүче җитәкчеләр, 

мөгаллимнәр, әйдаманнар әзерләүгә юнәлдерелгән. 

Татарстан Республикасы 

яшьләр эшләре һәм спорт 

министрлыгы, 

Татарстан Республикасы 

мәгариф һәм фән 

министрлыгы 

«Сәләт» яшьләр үзәге, 

ТРЯИФ «Сәләт», 

Сәләт клубы 

«Фәнсар» уку-

укыту үзәге 

(Алексеевск 

районы, Биләр) 

14-17-нче 

октябрь 

54.  

XV Республикакүләм Рөстәм Бикмуллин исемендәге 

яшьләр җыр-шигырь «БикаФест» фестивале 

 

Фестиваль җыр авторлары, яшь шагыйрь була алырлык 

сәләтле балалар һәм яшьләрне ачыклауга юнәлдерелгән. Чара 

Рөстәм Бикмуллин исемен йөртә. Р.Бикмуллин – Сәләтнең зур 

дусты, бард, исән чагында сәләтле балалар үсешенә зур көч 

куйган кеше.  

Татарстан Республикасы 

яшьләр эшләре һәм спорт 

министрлыгы, 

«Сәләт» яшьләр үзәге, 

ТРЯИФ «Сәләт» 

«Сәләт» йорты 

(Казан шәһәре, 

Островский 

урамы, 23-нче 

йорт) 

октябрь-

ноябрь 

55.  

М.И. Мәхмүтов исемендәге «Фәнсар» мәктәбенең көзге 

сессиясе 

 

«Фәнсар» балалар һәм яшьләр уңышы мәктәбе – мәктәп 

укучыларына өстәмә белем алу өчен шартлар һәм 

мөмкинлекләр тудырып, фәнгә тартылучы яшьләрне 

ачыклауны, аларга ярдәм итүне максат иткән уку-укыту 

проекты. 

Татарстан Республикасы 

яшьләр эшләре һәм спорт 

министрлыгы, 

«Сәләт» яшьләр үзәге, 

ТРЯИФ «Сәләт» 

«Фәнсар» уку-

укыту үзәге 

(Алексеевск 

районы, Биләр) 

ноябрь 

56.  

«Сәләт» клубларының гамәли семинары  

 

Семинарның программасы «Сәләт» берләшмәсен алга 

җибәрүгә, Татарстан Республикасы районнарында клубларның 

командаларын формалаштыруга юнәлдерелгән.  

Татарстан Республикасы 

яшьләр эшләре һәм спорт 

министрлыгы, 

Татарстан Республикасы 

мәгариф һәм фән 

министрлыгы 

«Сәләт» яшьләр үзәге, 

ТРЯИФ «Сәләт», 

«Фәнсар» уку-

укыту үзәге 

(Алексеевск 

районы, Биләр) 

4-6-нчы 

ноябрь 



Сәләт клубы 

57.  

«Сәләт-Олимп» фән олимпиадаларына әзерләү мәктәбе  

 

Мәктәпнең программасы муниципаль, төбәкара һәм 

бөтенрәсәй фән олимпиадалары катнашучыларын математика 

(6-7 сыйныфлар), җәмгыять белеме (7-9 нчы сыйныфлар) һәм 

информатика (7-10 сыйныфлар) дәресләре буенча әзерләүгә 

юнәлдерелгән.  

Татарстан Республикасы 

яшьләр эшләре һәм спорт 

министрлыгы, 

Татарстан Республикасы 

мәгариф һәм фән 

министрлыгы 

«Сәләт» яшьләр үзәге, 

ТРЯИФ «Сәләт», 

Сәләт клубы 

«Фәнсар» уку-

укыту үзәге 

(Алексеевск 

районы, Биләр) 

10-13-нче 

ноябрь 

58.  

«Безнең фикер!» дебатлары буенча йомгаклау турниры 

 

Проект ораторлык осталыгын арттыруга, мәктәп 

укучыларын һәм студентларны дәлилләргә өйрәтә. Аралашу 

өчен ачык мәйданчык булып тора. 

Татарстан Республикасы 

яшьләр эшләре һәм спорт 

министрлыгы, 

Татарстан Республикасы 

мәгариф һәм фән 

министрлыгы 

«Сәләт» яшьләр үзәге, 

ТРЯИФ «Сәләт», 

Сәләт клубы» 

«Сәләт» йорты 

(Казан шәһәре, 

Островский 

урамы, 23-нче 

йорт) 

декабрь 

59.  

Нәрсә? Кайда? Кайчан?» уены буенча «Мирах» йомгаклау 

турниры 

Турнир яшь буын игътибарын интеллектуаль уеннарга 

юнәлдерү, «Сәләт»леләр арасында иң акыллы команданы 

билгеләү максатыннан уздырыла. 

 

Татарстан Республикасы 

яшьләр эшләре һәм спорт 

министрлыгы, 

«Сәләт» яшьләр үзәге, 

ТРЯИФ «Сәләт», 

Сәләт клубы» 

«Сәләт» йорты 

(Казан шәһәре, 

Островский 

урамы, 23-нче 

йорт) 

декабрь 

60.  

«Тубәтәй» интеллектуаль уены 

 

Проектның максаты – фикер йөртү һәм татар телен актив 

рәвештә практикада куллану. Уен көн саен үткәрелә 

 

 

Татарстан Республикасы 

яшьләр эшләре һәм спорт 

министрлыгы, 

«Сәләт» яшьләр үзәге, 

ТРЯИФ «Сәләт», 

Сәләт клубы 

«Сәләт» йорты 

(Казан шәһәре, 

Островский 

урамы, 23-нче 

йорт) 

декабрь 

61.  

«Сәләт» профильле сменалары өчен җитәкчеләр әзерләү 

мәктәбе 

 

Сәләт профильле сменалары өчен җитәкчеләр әзерләү мәктәбе 

– Сәләтнең җәйге аланнары өчен өлкән әйдаманнар, 

Татарстан Республикасы 

яшьләр эшләре һәм спорт 

министрлыгы, 

Татарстан Республикасы 

мәгариф һәм фән 

«Сәләт» йорты 

(Казан шәһәре, 

Островский 

урамы, 23-нче 

йорт) 

10-11-нче 

декабрь 



директорлар һәм методистлар әзерләү урыны ул.  министрлыгы 

«Сәләт» яшьләр үзәге, 

ТРЯИФ «Сәләт», 

Сәләт клубы» 

62.  

«Сәмрух – 2017» ел премиясе сайлап алу этаплары 

 

«Сәмрух» ел премиясе Сәләт берләшмәсенең сәләтле балаларын 

һәм яшьләрен бүләкләү, проект авторлары, 

оештыручыларының, партнерларының хезмәтенә игътибар 

бирү максатыннан оештырыла. Премия ачык һәм турыдан-

туры бәйге этапларыннан, җиңүчеләрне бүләкләү 

тантанасыннан тора. 

Татарстан Республикасы 

яшьләр эшләре һәм спорт 

министрлыгы, 

«Сәләт» яшьләр үзәге, 

ТРЯИФ «Сәләт», 

Сәләт клубы 

«Сәләт» йорты 

(Казан шәһәре, 

Островский 

урамы, 23-нче 

йорт) 

октябрь-

январь 

63.  

 «Әнвәр Хайри укулары» фәнни-практик конференциясе  

 

Конференция Әнвәр Хәйри истәлеген мәңгеләштерүгә һәм аның 

фәнни эшләрен өйрәнүгә багышланган 

Тема: Биләр тарихы 

Татарстан Республикасы 

яшьләр эшләре һәм спорт 

министрлыгы, 

«Сәләт» яшьләр үзәге, 

ТРЯИФ «Сәләт», 

Сәләт клубы 

«Фәнсар» уку-

укыту үзәге 

(Алексеевск 

районы, Биләр) 

декабрь 

64.  

«Sanak-lab» уку-укыту лабораториясе 

 

Лабораториянең программасы олимпиадалы 

программалаштыру, математика, информатикадан БДИ һәм 

ТДИ, компьютер лингвистикасы белән сөйләм технологияләре, 

web-разработкалар һәм робототехниканы өйрәнүне; телефон 

кушымталарын һәм компьютер уеннарын төзүне, 3d -

моделирование өйрәнүне үз эченә ала. 

Татарстан Республикасы 

яшьләр эшләре һәм спорт 

министрлыгы, 

«Сәләт» яшьләр үзәге, 

ТРЯИФ «Сәләт», 

Сәләт клубы 

«Фәнсар» уку-

укыту үзәге 

(Алексеевск 

районы, Биләр) 

декабрь 

65.  

Сәләт Йортында Яңа ел бал-маскарады 

 

Патша һәм патшабикә, аларның тирә ягы турында Яңа ел 

әкияте. Әлеге чарага әзерлек бию үрнәкләре өйрәнүдән, сәхнәдә 

үз үзеңне тота белүдән башлана 

 

«Сәләт» яшьләр үзәге, 

ТРЯИФ «Сәләт», 

Сәләт клубы 

«Сәләт» йорты 

(Казан шәһәре, 

Островский 

урамы, 23-нче 

йорт) 

декабрь 

 


