
                                   

 

 

 
 

Бөек татар шагыйре Г.Тукайның тууына 132 ел тулуга багышланган  

«Хезмәтем, көчем - милләтем өчен» девизы астында үткәрелүче  

II Россиякүләм «Китапнамә»ләр («Буктрейлер») бәйгесе 

НӘТИҖӘЛӘРЕ 
 

 

Балалар бакчалары: 

1 урын: Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районы МБМББО 

“Гомуми үсеш бирүче №1 балалар бакчасы” тәрбиячесе Марданова Айгөл Дамир 

кызы. “Өч кыз” китапнамәсе белән. 

2 урын: Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районы МБМББО 

“Гомуми үсеш бирүче №1 балалар бакчасы” тәрбиячесе Сабирова Эльвира Рафис 

кызы. “Алтын бөртекләр” китапнамәсе белән.  

2 урын: Татарстан Республикасы Арча муниципаль районы  "Арча 9 нчы 

балалар бакчасы" муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем учреждениесе 

тәрбиячесе Шакирова Эльвира Илсур кызы. “Чукмар белән Тукмар” китапнамәсе 

белән. 

3 урын: Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районы бюджет 

мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе "Актаныш гомуми үсеш бирүче 2 нче 

балалар бакчасы" тәрбиячесе Лотфуллина Ләйсән Глүс кызы. “Су анасы” 

китапнамәсе белән.  

3 урын: Татарстан Республикасы Арча муниципаль районы "Арча 9 нчы 

балалар бакчасы" муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем учреждениесе 

тәрбиячесе Җаббарова Сиринә Фәрит кызы. “Шаян маҗаралары” китапнамәсе 

белән.  

3 урын: Татарстан Республикасы Арча муниципаль районының «Ташкичү төп 

гомуми белем мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем учреждениесе 

укытучысы Фәттерова Рәмзия Инсур кызы. “Тукай иленә сәяхәт китабы” 

китапнамәсе белән.  

3 урын: Татарстан Республикасы Арча муниципаль районы "Кушлавыч 

балалар бакчасы" муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем учреждениесе 

тәрбиячесе Әюпова Алинә Рүзәл кызы. “Җирдә елмаюлар күбәйсен” китапнамәсе 

белән. 
 

 

Башлангыч сыйныфлар: 

1 урын: Татарстан Республикасы Арча муниципаль районы МБОУ “Арча 4 нче 

гомуми башлангыч мәктәбе” укытучысы Мифтахова Гөлчәчәк Әсхәт кызы. 

“Колакчынлы кояш” китапнамәсе белән. 

2 урын: Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль Сәфәр урта гомуми 

белем бирү мәктәбе укытучысы Шәрифҗанова Диләрә Мәгъсүм кызы. “Тәмле 

сүз” китапнамәсе белән. 

                                  
                       Раслыйм. 

Татарстан Республикасы Арча муниципаль районы  

"Кушлавыч төп гомуми белем мәктәбе" муниципаль  

бюджет гомуми белем учреждениесе директоры:                       /Аюпов И.И./   

 

18.05.2018. 
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2 урын: Татарстан Республикасы Арча муниципаль районының «Яңа Кенәр 

урта гомуми белем мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем учреждениесе 

филиалы “Кзыл-Яр башлангыч гомуми белем мәктәбе” укытучысы Бакиева 

Әлфия Тәлгать кызы. “Ак маңгайлы бүреләр” китапнамәсе белән. 

3 урын: Татарстан Республикасы Әтнә муниципаль районы Күңгәр урта 

гомуми белем мәктәбе укытучысы Госманова Зөһрә Рәшит кызы. Alan Milne 

“Winnie the Pooh” китапнамәсе белән. 

3 урын: Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының МБББУ 

“Җәлил икенче урта гомуми белем бирү мәктәбе” укытучысы Шәйхелисламова 

Лилия Фәрид кызы. “Шәвәли китабы” китапнамәсе белән. 
 

 

Сәнгать һәм тәрбия фәннәре: 

1 урын: Татарстан Республикасы Әтнә муниципаль районы “Олы Мәңгәр төп 

гомуми белем бирү мәктәбе” Югары Сәрдә филиалы укытучысы Хөснетдинова 

Гөлнур Әхәт кызы. “Өзелмәс җыр” китапнамәсе белән. 
 
 

Төгәл фәннәр: 

1 урын: Татарстан Республикасы Арча муниципаль районының «Галиәсгар 

Камал исемендәге Сикертән төп гомуми белем мәктәбе» муниципаль бюджет 

гомуми белем учреждениесе укытучысы Шәмсемөхәмәтова Гөлназ Фирдүс кызы. 

“Мавыктыргыч физика” китапнамәсе белән. 

2 урын: Татарстан Республикасы Арча муниципаль районының «Ташкичү төп 

гомуми белем мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем учреждениесе 

укытучысы Фәттеров Фәннур Габдельнур улы.  “Кызыклы математика” 

китапнамәсе белән. 

2 урын: Татарстан Республикасы Арча муниципаль районының «Яңа Кырлай 

урта гомуми белем мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем учреждениесе 

укытучысы Ганеева Альмира Михайловна. “Кызыклы мәсьәләләр” китапнамәсе 

белән. 

3 урын: Татарстан Республикасы Мөслим муниципаль районы муниципаль 

бюджет гомуми белем учреждениесе  “Салавыз - Мухан төп гомуми белем бирү 

мәктәбе” укытучысы Фатихова Фирая Хатип кызы. “Мавыктыргыч информатика” 

китапнамәсе белән. 

3 урын: Татарстан Республикасы Арча муниципаль районының Арча 

шәһәренең Арча 6нчы номерлы урта гомумбелем мәктәбе укытучысы Файзуллин 

Ильшат Зиннур улы. “Электроника. Arduino контроллеры” китапнамәсе белән. 
 

 

 

 

 

                         
                       Раслыйм. 

Татарстан Республикасы Арча муниципаль районы  

"Кушлавыч төп гомуми белем мәктәбе" муниципаль  

бюджет гомуми белем учреждениесе директоры:                       /Аюпов И.И./   

 

18.05.2018. 

 

 

 

 



                                   

 

 

 
Гуманитар фәннәр: 

1 урын: Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районы Яңа  Әлем төп 

гомуми белем бирү мәктәбе укытучысы Галләмова Гөлназ Мөбәрәк кызы. “Узып 

барышлый” китапнамәсе белән. 

2 урын: Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль районы аерым 

предметлар тирәнтен өйрәнелә торган 3 нче урта гомуми белем мәктәбе гомуми 

белем муниципаль бюджет учреждениесе укытучысы Галимова Рәзилә Ринат 

кызы. “Җилкәннәр җилдә сынала” китапнамәсе белән. 

2 урын: Татарстан Республикасы Арча муниципаль районы Хәсәншәех төп 

гомуми белем мәктәбе укытучысы Нуриева Тәнзилә Габдрахман кызы. “Рәхмәт 

сиңа, Хәсәншәех!” китапнамәсе белән. 

2 урын: Татарстан Республикасы Әтнә муниципаль районы Күәм урта гомуми 

белем мәктәбе укытучысы Садриева Алия Габдулла кызы. “Кыңгыраулы яшел 

гармун” китапнамәсе белән. 

2 урын: Татарстан Республикасы Казан шәһәре, Идел буе районы, МАОУ 

”Гимназия 19” укытучысы Гыймадиева Диләрә Ширияздан кызы. “Ак төнбоек” 

китапнамәсе белән. 

3 урын: Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районының «Аккүз 

төп гомуми белем мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем учреждениесе 

укытучысы Әхмәтова Зөлфия Назыйф кызы. “Әни килде” китапнамәсе белән. 

3 урын: Татарстан Республикасы Арча муниципаль районының «Наласа урта 

мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем учреждениесе укытучысы 

Мифтахова Ләйсән Рәдиф кызы. “Тәҗрибәләр” китапнамәсе белән. 

3 урын: Татарстан Республикасы Казан шәһәре Идел буе районы “Татар 

телендә белем бирүче 18нче гимназия” укытучысы Вәлиәхмәтова Гөлназ Мәҗит 

кызы. “Йөзек кашы” китапнамәсе белән. 

3 урын: Татарстан Республикасы Арча муниципаль районының Арча 

шәһәренең Арча җиденче номерлы урта гомумбелем мәктәбе укытучысы 

Файзуллиа Алсу Мостафа кызы. “Серле төннәр” китапнамәсе белән. 

3 урын: Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль районының 

“С.Ә.Әхтәмов исемендәге Манзарас урта гомуми белем бирү мәктәбе” 

муниципаль бюджет гомуми белем учреждениесе укытучысы Кадирова Гөлнара 

Рафилевна. “Арыш тәме” китапнамәсе белән. 

3 урын: Татарстан Республикасы Арча муниципаль районы Арча 

үзәкләштерелгән китапханәләр системасының Кушлавыч авыл китапханәсе 

китапханәчесе Фәттахова Рәмзия Габделбәр кызы. “Таллыкүлдә былбыл бар” 

китапнамәсе белән. 

3 урын: Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль районының МБГББУ 

“Ч.Т.Айтматов исемендәге Кукмара №1 гимназия” укытучысы Сибгатуллина 

Альмира Фәрит кызы. “Көчле рухлы Сәхия” китапнамәсе белән. 

 

                     
                       Раслыйм. 

Татарстан Республикасы Арча муниципаль районы  

"Кушлавыч төп гомуми белем мәктәбе" муниципаль  

бюджет гомуми белем учреждениесе директоры:                       /Аюпов И.И./   

 

 

18.05.2018. 

 

 

 

 



 
                                   

 

 

 

Гран-При: 

Актаныш муниципаль районының «Аккүз төп гомуми белем 

мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем учреждениесе 

укытучысы Шәвәлиев Дилүс Мирзасалих улы. “Күгәрчен оя 

корганда” китапнамәсе белән. 
 

                     
                       Раслыйм. 

Татарстан Республикасы Арча муниципаль районы  

"Кушлавыч төп гомуми белем мәктәбе" муниципаль  

бюджет гомуми белем учреждениесе директоры:                       /Аюпов И.И./   

 

 

 

 

 

 

Югарыда  күрсәтелгән  эш  авторлары  конкурсның  тулы  нигезләмәсе  буенча: 

https://yadi.sk/i/JC_-BUGC3ThEgr   “Шәхси  мәгълүмат  турында”гы 

(Федеральный закон от 27.07.2006 №  152-ФЗ  «О  персональных  данных».)  

Федераль  закон нигезендә шәхси мәгълүматларын кулланырга рөхсәт бирүләрен 

расладылар. 
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