
 

ПРОЕКТ 

 

 

Хөрмәтле      

        

Бөтендөнья татар конгрессы Сезне 

2019нчы елның 15-17 июль көннәрендә  

«Киләчәге бар милләт без –  

шәхесләргә бай милләт» 

исеме астында үтүче күчмә утырыш эшендә 

катнашырга чакыра. 

 

Күчмә утырышның пленар утырышы  
17нче июльдә 

 сәгать 11.00 башлана (ТР, Тукай районы) 

 

Уважаемый      

        

15-17 июля 2019 года Всемирный конгресс татар 

приглашает Вас принять участие в работе 

Выездного заседания под названием 

«Киләчәге бар милләт без –  

шәхесләргә бай милләт». 

 

 

Пленарное заседание выездного заседания 

состоится 17 июля в 11.00 часов 

(РТ, Тукаевский район) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Киләчәге бар милләт без – шәхесләргә бай милләт» 

исеме астында үтүче күчмә утырышның программасы 

15-17 июль 2019 ел 

15 ИЮЛЬ (ДҮШӘМБЕ) 

09.00-10.00 Кунакларны каршы алу 

10.00-12.00   Теркәлү, урнашу 

11.30-12.00   Иске Дөреш авылына бару 

12.00-13.00   Төшке аш 

13.00-13.30   Теләнче Тамак авылына бару 

13.30-15.30   Кунаклар 3 төркемгә бүленә: 

1 төркем 

1. Теләнче Тамак авылы мәчетендә вәгазь тыңлау;  

2. Советлар Союзы герое Нурми Шәриповның бюстына 

чәчәкләр салу; 

3. Нурми Шәрипов исемен йөрткән мәктәптә шәҗәрәләр 

күргәзмәсе белән танышу. 

 

2 төркем 

1. Тукай районы картлар һәм инвалидлар йортына бару; 

- «Хатлар» проекты белән танышу; 

- картлар йортында Сабантуй. 

 

3 төркем 

1. «Теләнче Тамак сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән 

балалар өчен интернат-мәктәп» Дәүләт бюджет гомуми 

белем бирү учреждениесенә бару: 

- Мәктәп бинасының элекеге хуҗалары – сәүдәгәр-

меценатлар, мәгърифәтче абыйлы-энеле Хәлфиннәр белән 

танышу; 

- балалар кулы белән эшләнгән декоратив-гамәли сәнгать 

күргәзмәсе белән танышу, өйрәтү дәресләре. 

15.30-16.30   Түбән Суыксу авылына юл тоту 

16.30-18.00   Түбән Суыксу авылы (Теләнче Тамак авылы 

мәдәният йорты «Алтын битлек» халык 

театрының башкаруында «Туй кулмәгем – 

соңгы бүләгем» спектален карау) 

18.00-19.00  Кичке аш 

19.00-20.00 Урнашкан урыннарга кайту 

20.00-23.00   Мастер-класс («Татар халык уеннары», кул 

эшләре буенча өйрәтү дәресләре) 

16 ИЮЛЬ (СИШӘМБЕ) 

06.00-06.30 Йокыдан тору 

06.30-07.00 Иртәнге зарядка 

07.00-08.00     Иртәнге аш  

08.00-09.00 3 төркемгә бүленү: 

09.00-12.00      

1 төркем (Яңа Бүләк авылы) 

1. Илһам Шакиров иҗатына багышланган музейга 

экскурсия;   

2. «Илһам  чишмәсе» янында кунакларны каршы алу;  

3. «Кер чайкау» йоласын күрсәтү; 

4. Төшке аш. 

 

2 төркем (Иске Абдул авылы) 

1. «Гиндукуш» хәрби дан музеена бару;   

2. Җәмәгать эшлеклесе,  спортчы Раббани 

Шәриповның эшчәнлеге белән танышу;  

3. Кырда «Басу яру» йоласын күрсәтү. «Асылъяр» 

фольклор коллективының чыгышы; 

4. Төшке аш. 

 

3 төркем (Боерган авылы) 

1. «Тукай чәк-чәге» фестивале; 

2. Мөхлисә Бубый истәлегенә багышланган «Үлеп 

яратты» спектакленнән өзек күрсәтү; 

3. Мөхлисә Бубый истәлегенә мемориаль такта ачу 

тантанасы; 

4. Чебенле авылы урынында урнаштырылган истәлек 

ташы янында дога кылу; 

5. «Мунчала чыгару» йоласын күрсәтү: 

6. Көймәдә йөзү; 

7. Төшке аш.  

12.00-16.00   3 юнәлеш буенча хәрәкәт итү: 

 

 



 

1 төркем (Иштирәк авылы) 

1. Иштирәк урта белем бирү мәктәбендә  «Туган тел» 

фестивале;  

2. Язучылар белән очрашу (Сәлимҗанов Рафис Хәсән 

улы,  Җәгъфәров Хөсәен Гомәр улы, Әхтәмова Резедә 

Рәфкат кызы); 

3. Туган якны өйрәнү музеен карау; 

4. Мәчеткә бару;  

5. «Керәч тау» чишмәсе янында известь чыгару; 

6. Хирург Сәйфуллин Вәгиз Самат улының музей-

йортына бару; 

7. Иштирәк урта белем бирү мәктәбендә кичке аш. 

 

2 төркем (Биклән авылы) 

1. Шәхси эшмәкәр Крицкая Римма Габдулла кызының 

эшчәнлеге белән танышу.  Шагыйрә Сәетгәрәева Рәзинә 

Габделбар кызы белән очрашу; 

2. Чишмәгә бару. «Киленгә су юлын күрсәтү» йоласын 

күрсәтү; 

3. Кичке аш. 

 

3 төркем (Түбән Суыксу авылы) 

1. Түбән Суыксу балалар бакчасында «Сәйәр» бәйгесе 

җиңүчесе булган «Мактанчык әтәч»  спектаклен  карау. 

(Иске Җирекле авыллары) 

2. «Тургай» балалар бакчасына бару;  

3. «ТАССРның 100 еллыгы» паркында «Уйна, Тукай 

гармуны» фестивале; 

4. Ерыклы мәдәният йортында кичке аш. 

16.00-17.00   Кызыл Байрак авылына юл тоту 

17.00-21.00   «Кунаклашу» кичке уены, «Кунак каршы 

алу» 

21.00-22.00   Урнашкан урыннарга кайту, өйрәтү 

дәресләре 

  

 

 

 

17 ИЮЛЬ (ЧӘРШӘМБЕ) 

06.30-07.00   Иртәнге зарядка 

07.00-08.00   Иртәнге аш 

08.00-10.00   Бахчисарай авылына юл тоту: 

1. Минеханов Минталип Исмәгыйль улының 

крестьян фермер хуҗалыгы белән танышу; 

2. Миннехуҗин Равил Лотфулла улының крестьян 

фермер хуҗалыгы белән танышу. 

10.00-11.00   Новотроицк яки Иске Абдулга юл тоту 

11.00-13.00   Пленар утырыш 

13.00-14.00   Төшке аш, кунакларны озату 


