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Республикакүлəм яшьлəр фəнни-гамəли конференциясе 

 
НИГЕЗЛƏМƏ 

  
      
1. Гомуми нигезлəмə. 
      
1.1. «Əнвəр Хəйри укулары» Республикакүлəм яшьлəр фəнни-гамəли конференциясе 
 (алга таба – Конференция) «Сəлəт» Татарстан Республикасының яшьлəр иҗтимагый 
фонды, «Сəлəт» яшьлəр үзəге Дəүлəт учреждениесе ярдəме белəн, Татарстан 
Республикасы фəннəр академиясе, Татарстан мəгариф һəм фəн министрлыгы, Татарстан 
Республикасы мəдəният министрлыгы,  Татарстан Республикасының яшьлəр эшлəре 
министрлыгы белəн берлектə, Татарстан Республикасы милли китапханəсе, Аксубай 
районының “Якташлар” җəмгыяте, КФУ халыкара мөнəсəбəтлəр институты, Алексеевск 
муниципаль районы администрациясе катнашында уздырыла. 
      
1.2. Конференциядə катнашучыларның (укучыларның) фəнни эшлəре конкурс эшлəре 
буларак тəкъдим ителə һəм экспертлар советы тарафыннан бəялəнə.  
      
1.3. Конференцияне оештыру «Сəлəт» Татарстан Республикасының яшьлəр иҗтимагый 
фонды ярдəме белəн башкарыла.  
 
1.4. Конференциянең максаты:  
– Билəр каласы тарихын фəнни өйрəнүгə һəм Билəрне дөньяга танытуга зур өлеш кертүче, 
татар дөньясы тарихында җуелмас эз калдыручы галим, сəлкешлəрнең Дусты һəм Остазы 
Əнвəр Хəйри исемен мəңгелəштерү; 
- фəнни, иҗтимагый эшчəнлек алып барган галимнең фəнни-практик эшлəренə карата 
укучыларда кызыксыну уяту; 
- яшьлəргə һəм мəктəп укучыларына  тарихи-археологик өлкəгə кагылышлы фəнни-
практик эшлəрендə ярдəм итү.   
  
1.5. Конференциянең бурычлары: 
 
- Əнвəр Хəйринең фəнни-практик мирасын өйрəнү өчен мəйданчык булдыру; 
 



- фəнгə тартылган сəлəтле укучыларны һəм яшьлəрне ачыклау, аларны Идел-Кама Болгар 
дəүлəте һəм Бөек Билəр шəһəре тарихын өйрəнүгə җəлеп итү; 
 
- иҗади һəм интеллектуаль ярыш аша укучыларны төрле фəн өлкəлəренə җəлеп итү, 
кызыксындыру, активлаштыру; 
      
- ителлектуаль-иҗади эшчəнлекне популярлаштыру, укучылар арасында фундаменталь 
һəм гамəли фəннəргə карата кызыксыну тудыру; 
           
- фəнни-тикшеренү институтлары, югары уку йортлары галимнəре эшчəнлегенə карата 
кызыксыну уяту, укучыларны шул юнəлешлəргə җəлеп итү; 
      
- татар телен фундаменталь һəм гамəли фəннəр өлкəсендə актив куллану өчен мотивацион 
шартлар тудыру. 
 
- Əнвəр Хəйринең эшчəнлеген яшьлəрнең фəнни хезмəтлəрендə яктырту. 
      
2. Фəнни юнəлешлəр 
      
2.1. Конференция программасы түбəндəге темаларны үз эченə ала:  
      
2.1.1. «Бөек Билəр каласы: тарих, бүген һəм килəчəк». 
2.1.2. Бөек Билəр тирəсендəге авыллар тарихы (тарихи язмалар, истəлеклəр, риваятьлəр) 
2.1.3. «Əнвəр Хəйри мирасы».      
2.1.4. «Мин яратам сине, туган җирем» (мисал өчен, мəктəбең тарихы, авылың тарихы, 
яшəгəн урамың тарихы һ.б.ш.).      
2.1.5. “Гаилəм тарихы” (мисал өчен, минем шəҗəрəм, гаилəм белəн бəйле булган 
истəлеклəр). 
2.1.6. Əнвəр Хайринең  “Шəһре Бану – Шəрбəн кыйссасы” исемле китабы нигезендə 
язылган докладлар. 
     
3. Конференция уздыру һəм эшлəрне тапшыру тəртибе 
      
3.1. Катнашучылар: Татарстан Республикасынннан, Рəсəй регионнарыннан һəм чит 
иллəрдəн  7-11-нче сыйныф укучылары һəм югары уку йортлары һəм көллиятлəрдəн 1-2 
курс студентлары. Фəнни эшлəр бер кеше тарафыннан да, күмəк эш (3 кеше) буларак та 
тəкъдим ителергə мөмкин. Проект фəнни җитəкче белəн эшлəнергə тиеш.  
      
3.2. Конференциядə катнашу өчен 2021-нче елның 21-нче октябрь – 25-нче ноябрь 
арасында selet.biz сайтында гариза калдырып,  fansar@selet.biz электрон адресына фəнни-
тикшеренү эшенең тезисларын җибəрергə кирəк (һəрбер кəгазь бите аерым файл буларак 
беркетелергə һəм авторларның фамилиялəре күрсəтелергə тиеш).  
      
3.3. Конференциягə тапшырылган фəнни эшлəр «Антиплагиат» системасында тикшерелə. 
Текстның авторлык (оригиналь) өлеше 65% - тан да ким булмаска тиеш. Шартлар 
үтəлмəгəн очракта, фəнни эш эксперт советы əгъзалары тарафыннан тикшерелми. 
     
3.4. Фəнни эшнең тезисларын 1-нче кушымтада күрсəтелгəн талəплəр нигезендə 
тутырырга кирəк. Əдəбият исемлеген, шəрехлəмəлəрне күрсəтмичə тезисларда кыскача 
формада фəнни эшнең төгəл эчтəлеге билгелəнə. 
 



3.5. Фəнни эшне тутыру талəплəре 2-нче кушымтада күрсəтелгəн. Тикшеренү эше 25 
биттəн дə  артырга тиеш түгел (кушымталар өлеше тикшеренү эшенең битлəр санына 
керми).  
       
3.6. Тикшеренү эшлəре Нигезлəмə шартларына туры килмəгəн очракта, Оештыру 
комитеты андый эшлəрне Конкурска кабул итмəскə мөмкин.  
 
3.7. Конкурсның Оештыру комитеты материалларның исемен һəм эчтəлеген тезислар 
җыентыгына бастырырга əзерлəгəн очракта, авторлар ризалыгы белəн аларны төзəтергə, 
яисə тезизларны гомумəн кертмəскə дə хокуклы.  
 
3.8. Тикшеренү эшлəренең электрон формасын, 4-нче кушымтада күрсəтелгəнчə тутырып, 
Оештыру комитетына PowerPoint форматында тапшырырга кирəк. Тапшырылган 
презентация эчтəлеге экспертлар советы əгъзалары тарафыннан бəялəнə. 
 
4. Конференция уздыру һəм эшлəрне тапшыру тəртибе 
      
4.1. Конференцияне уздыру өчен Оештыру комитеты, фəнни тикшеренү эшлəрен сайлау 
өчен Программа комитеты җаваплы. Оештыру һəм программа комитеты составын, шулай 
ук экспертлар советын «Сэлэт» ТРЯИФ генераль директоры раслый.  
      
4.2. Конференциянең уздыру вакыты һəм урыны.  
    
Уздыру вакыты Чаралар Уздыру урыны 

Читтəн торып катнашу этабы 

21-нче октябрь, 2021  –  
25-нче ноябрь, 2021 

Конференциядə катнашырга 
телəүчелəрнең  электрон теркəлүе 

www.selet.biz 

21-нче октябрь, 2021  –  
25-нче ноябрь, 2021 

Гаризалар, тикшерү эшлəре, тезислар 
кабул итү (электрон теркəлүдəн соң 
гына) 

fansar@selet.biz 
    

25-нче ноябрь, 2021 –  
28-нче ноябрь, 2021  

Конференциянең читтəн торып 
катнашу этабы 

Сəлəт йорты (Казан 
шəһəре, Островский 
ур., 23 йорт) 

29-нче ноябрь, 2021 Читтəн торып катнашу этабының 
нəтиҗəлəрен тəкъдим итү 

www.selet.biz 

Экспертлар составы каршында эшне тəкъдим итү этабы     

4-5-нче декабрь, 2021 «Фəнсар» уку-укыту 
үзəге (Билəр каласы, 
Алексеевск районы) 

    
     



4.3. Конференциядə экспертлар советы каршында эшне бер укучы гына (автор) тəкъдим 
итə. 
 
4.4. Доклад Татарстан Республикасының дəүлəт теллəренең берсендə тəкъдим ителə ала – 
татарча яки русча. Əгəр доклад рус телендə сөйлəнелə икəн, эшне тəкъдим итү 
(презентация) татар телендə булырга тиеш.  
      
4.5. Секциялəрдə чыгыш ясау өчен докладчыга 7-10 минут вакыт бирелə. Чыгыш ясау 
вакытында катнашучы кыскача, əмма тулы рəвештə үзенең тикшеренү эшенең эчтəлəген 
сөйлəп бирə. Плакатлар, таблицалар һəм санак (компьютер) кулланырга мөмкин.   
      
4.6. Докладны тикшергəндə советы əгъзалары һəм барлык телəүчелəр дə катнаша ала (5 
минут).  
         
4.7. Иң яхшы тикшеренү эшлəре Конференциянең  докладлар җыентыгында fansar.selet.biz 
сайтында бастырыла. Докладлар татар яки рус телендə була ала. Докладларга кыскача 
аңлатма бирелə, рус телендə язылган докладларга – татар телендə һəм киресенчə -  татар 
телендə язылган докладларга – рус телендə.  
 
4.8. Конференция үткəрелү көнендə һəр катнашучы 500 сум орг. взнос түли. 
 
      
5.1. Эшлəрне бəялəү һəм тикшерү ике этапта уза: 
      
5.1.1. I этап (читтəн торып катнашу): конкурста катнашкан фəнни эшлəрнең Оештыру 
комитеты тарафыннан барлык кагыйдəлəр нигезендə эшлəнгəнлеге тикшерелə, шуннан 
соң фəнни эшлəр эксперт советына җибəрелə.  
      
5.1.2. I этапта экспертлар советы тарафыннан иң яхшы эшлəр сайлап алына. Катнашучыга 
5 көннəн дə калмый электрон почта аша яки башка юл белəн конференциянең икенче 
этабына чакыру җибəрелə. 
      
5.1.3. II этап: Конференциянең II этабында сайлап алынган иң яхшы фəнни эшлəр 
конференциянең эспертлар составы каршында эшне тəкъдим итү этабында катнаша.  
      
6. Бүлəклəү тəртибе 
           
6.1. Экспертлар советы киңəше нигезендə җиңүчелəргə һəм лауреатларга махсус 
дипломнар тапшырыла. 
      
6.2. Катнашучылар сертификат белəн бүлəклəнə. 
  
7. Оештыру комитеты белəн элемтəгə керү өчен мəгълүмат бирелə.  
 
      
7.1. Оештыру комитеты адресы: Сəлəт йорты, Казан шəһəре, Островский урамы, 23-нче 
йорт. Электрон почта: fansar@selet.biz: Белешмə өчен телефон: +7 8432921600. 
      
 
    
      
 



 

 

Кушымта 1  
«Əнвəр Хəйри укулары» 

 Республикакүлəм яшьлəр фəнни-гамəли конференциясе 
 
      
Тезисларны тутыру һəм тəкъдим итү талəплəре 
      
Тезисларда əдəбият исемлеген кертмичə, кыска формада тикшеренү эшенең төп эчтəлеге 
тасвирлана.  
 
1. Схемаларның, рəсемнəрнең исемнəрен күрсəтү кирəк. Алар OS Windows форматында 
язылырга тиеш. 
  
      
2. Бит форматы: А4.  
3. Чиклəр: өс – 2 см, ас – 2 см, уң – 2 см, сул – 2 см. 
4. Хəреф язылышы: Times New Roman, кегль – 12. 
5. Юл арасы: берле интервал. 
6. Кызыл юлның башлану чиге: 1 см. 
7. Текстны тигезлəү: бит киңлеге буенча. 
8. Чик контурлар китерелми.  
9. Тезислар Times New Roman хəрефе белəн бастырыла (12 пункт, калын) һəм үзəк буенча 
тигезлəнə. Юл уртасында урнашкан бүлек башына нокта куелмый. 
10. Доклад исеме астында: Авторның фамилиясе һəм исеме (тулысынча языла) (11 пункт). 
Мəктəп, сыйныф, шəһəр.  
12. Фəнни җитəкченең (укытучының) фамилиясе, исеме, əтисенең исеме.  
13. Түбəндə авторның уку оешмасының тулы исеме (курсив хəрефе белəн). 
14. Кызыл юлдан соң бер арадан тезислар материалы урнаштырыла.  
15. Тезислар исеме, авторлар исемлеге, мəктəп һəм сыйныф, фəнни җитəкче исемнəре һəм 
килəсе текст берəр ара ераклык калдырып урнаштырыла. Мəктəп, сыйныф һəм фəнни 
җитəкче төрле юлдан билгелəнə.  
16. Тезислар текстының күлəме: А4 форматында 1 басма бит.  
     
    
      
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Кушымта 2  
«Əнвəр Хəйри укулары» 

 Республикакүлəм яшьлəр фəнни-гамəли конференциясе 
      
Тикшеренү эшен тутыру һəм тəкъдим итү талəплəре. 
 
I. Тикшеренү эше структурасы 
1. Тикшеренү эше фəнни эшлəр өчен кабул ителгəн билгеле бер тəртиптə төзелə. 
2. Структураның төп элементлары: баш бит, эчтəлек, кереш, төп өлеш, йомгак, əдəбият 
исемлеге, кушымталар. 
a) Баш бит тикшеренү эшенең беренче бите булып санала һəм үрнəккə карап тутырыла 
(Кушымта 3). Тикшеренү эшенең баш бите өч телдə: татар, рус һəм инглиз теллəрендə 
бастырыла (секциялəргə карамастан).  
b) Баш биттəн соң эчтəлек килə, эчтəлектə фəнни эшнең бүлеклəре һəм битлəре языла.  
c) Фəнни эшнең кереш өлешендə сайлап алынган теманың актуальлеге, максаты, куелган 
бурычларның эчтəлеге, эзлəнүнең объекты һəм предметы, методы, теоретик əһəмияте һəм 
килеп чыккан нəтиҗəлəрнең кыйммəте күрсəтелə. 
d) Фəнни эшнең төп өлешендə тикшеренү эшенең методикасы һəм техникасы күрсəтелə 
һəм нəтиҗəлəре гомумилəштерелə. Эчтəлекне аңлатуга ярдəм иткəн күрсəтмə материаллар 
кушымтада китерелə. Бүлеклəр эчтəлеге фəнни тикшеренү темасына төгəл туры килергə 
һəм теманы ачып бирергə тиеш. Əлеге бүлеклəр тикшерүченең материалны логик һəм 
кыскача тəкъдим итү сəлəтен күрсəтə. 
e) Фəнни тикшеренү эшенең йомгак өлешендə төп мəгънə һəм нəтиҗəлəр күрсəтелə. 
f) Тикшеренү эше ахырында əдəбият исемлеге күрсəтелə. Текстта фəнни чыганакларны 
күрсəтүче сылтамалар да булырга мөмкин (чыганакның сылтама номеры əдəбият исемлеге 
белəн туры килергə тиеш) 
g) Кушымтада ярдəмче, яки өстəмə материаллар куела. Шулай ук өстəмə җəдваллар, 
графиклар, рəсемнəр һ.б. күрсəтергə мөмкин. 
II. Фəнни тикшеренү эшен тутыру тəртибе 
1. Тикшеренү эшенең титул бите үрнəктə күрсəтелгəнчə төзелергə тиеш (Кушымта 1.3.).  
2. Тикшеренү эше өзлексез тəртип белəн бастырыла. Төрле текст өстəмəлəре кертелми.  
3. Форматлаштыру тəртибе: 
а) Тикшеренү эшенең тексты Times New Roman хəрефе белəн бастырыла (14-нче пункт), 
чиклəре: сул – 3см (30 мм), уң – 1,5 см (15мм), өс – 2 см (20мм), ас – 2 см (20 мм). Текстны 
бит киңлеге буенча тигезлəү зарури. Юл арасы 1,5 интервалында булырга тиеш. Чик 
контурлар китерелми.    
b) Кызыл юл 1 см буш арадан башланырга тиеш. 
 
с) Бүлек исеме белəн текст арасында интервал 3-кə тигез. Бүлек исеме һəм параграф 
арасында да шул ук интервал саклана. Юл уртасында язылучы бүлек исеме ахырында 
нокта куелмый. Бүлек исеме астына сызу һəм юлдан-юлга күчерү тыела. 
4. Фəнни-тикшеренү эше үтə күренмəле өске бит белəн махсус папкага урнаштырыла 
(эшне файлларга урнаштыру тыела; файлларда бары тик фотосурəтлəр, гербарийлар һ.б.ш. 
кушымта битлəре генə булырга мөмкин). Программа белəн диск аерым файлга 
урнаштырыла һəм беркетелə. 
    
     
    



    
    
     
      

Кушымта  3  
«Əнвəр Хəйри укулары» 

 Республикакүлəм яшьлəр фəнни-гамəли конференциясе 
      

Баш битне тутыру талəплəре. 
 
      
«Əнвəр Хəйри укулары» Республикакүлəм яшьлəр фəнни-гамəли конференциясе 
Тема: “Туган җирем тарихы” 
Тикшерү эше: 
      
“Туып үскəн авылым тарихы” 
Иванов Кирилл, 11-нче сыйныф 
Сидоров Максим, 10-нчы сыйныф 
Катнашырга тəкъдим иткəн оешма: 
      
Экологик-биологик балалар үзəге, Казан шəһəре.  Фəнни җитəкчелəр: 
ө.б.у. I категория Макарова И.Н., 
б.ф.к., КФУ доценты Сидоров М.Ю. 
      
Казан, 2021 
     
      
   
    
     
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

Кушымта 4 
«Əнвəр Хəйри укулары» 

 Республикакүлəм яшьлəр фəнни-гамəли конференциясе 
      

Электрон презентацияне əзерлəү һəм тəкъдим итү талəплəре. 
      
I. Электрон презентациянең структурасы 
      
1. Тикшеренү эшенең исеме, катнашырга тəкъдим иткəн оешма исеме, докладчының һəм 
фəнни җитəкченең исеме, фамилиясе, əтисенең исеме.   
2. Тикшеренү эшенең төп максаты һəм бурычлары.  
3. Тикшеренү эшенең төп этаплары.  
4. Йомгаклау (нəтиҗə). 
5. Кулланылган чыганаклар исемлеге. 
6. Тикшеренү эшен язуда булышучыларга рəхмəт сүзе.      
Слайдлар тəртибе доклад төзелешенə туры килергə тиеш.     
  
II. Электрон презентацияне əзерлəү 
      
1. Əзерлəү өчен бердəм стиль кулланыла (презентациягə туры килми торган стильлəрдəн 
баш тартыгыз).       
2. Тикшеренү эшенə туры килə торган төслəр кулланыла ( бер слайдта 3-тəн дə артык төс 
булырга тиеш түгел: берсе фон өчен, баш бит һəм текст өчен). Фон һəм текст өчен 
контраст төслəр кулланыла.     
3. Слайдта бары тик докладчының телдəн сөйли торган төп сүзлəре һəм җөмлəлəре 
булырга тиеш, ə текст язылмый.      
4. Шрифт күлəме: баш бит пункты 24 – 25, текст пункты 18 – 36. Курсив, калын һəм 
декоратив шрифт бары тик текстның мəгънəсен аерыр өчен генə кулланыла.   
5. Мəгълүматны тапшырыр өчен слайдның төрле төрлəре кулланыла ала: текст, 
җəдваллар, схемалар, графиклар, иллюстрациялəр. Барлык төрлəр дə эчтəлектə 
күрсəтелергə тиеш.     
6. Анимациялəр тыңлаучының игътибарын җəлеп итү өчен кулланыла. Төрле анимацион 
күренешлəр фəнни эшнең эчтəлеген төгəлрəк күрсəтү өчен кулланыла ала, əмма алар 
мəгълүматнең эчтəлеген аңларга комачауламаска тиешлəр.    
 
III. Презентацияне тəкъдим итү талəплəре 
1. Презентация файлы Microsoft PowerPoint 2007, OS Windows стандарт форматында 
булырга тиеш.         
2. Электрон презентациялəр компакт дискта яки Flash-җайланмасында OS Windows 7/8/10 
системасы форматында тапшырылырга тиеш.  
 


