
ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

“ЦЕНТР ИСЛАМОВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ” АКАДЕМИИ НАУК РТ  

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ)ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

МЕДРЕСЕ «ШАМИЛЬ» ПРИ МЕЧЕТИ «КАЗАН НУРЫ» г. КАЗАНИ 

 

Семинар-совещание  

«Проблемы преподавания исламского права (фикха) на 

примечетских курсах» 
 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 24 марта 2016 г. (четверг) 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Медресе «Шамиль» при мечети «Казан Нуры» , г.Казань, 

проспект Ф.Амирхана, дом 3, тел.: 8-917-273-98-07 
 

ПРОГРАММА 
семинара-совещания 

 

8.30-9.00 - Регистрация участников семинара (фойе медресе). 

9.00-9.30 - Приветствие участникам семинара (в помещении для чтения намаза 

медресе): 

- Карибуллин А.А. (начальник отдела науки и образования ЦРО-ДУМ РТ); 

- Сафиуллина – Аль Анси Р.Р. -  руководитель НОЦ "Письменное наследие и 

археография" Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ; 

- Валиуллин К.Х. (научный сотрудник «Центра исламоведческих исследований» 

АН РТ, директор медресе «Шамиль» при мечети «Казан Нуры» г.Казани). 

9.30-9.45 - открытый урок с детьми 3-4 лет на тему «Ураза» (воспитанники 

детских групп медресе «Шамиль»). 

9.45-10.00 - открытый урок с детьми 5-6 лет на тему «Хаҗ – исламның бер 

баганасы» (воспитанники детских групп медресе «Шамиль»). 

10.00-10.15 - открытый урок с детьми 6-7 лет на тему «Намаз – Җәннәт ачкычы» 

(воспитанники детских групп медресе «Шамиль»). 

10.15-10.30 - «Особенности преподавания фикха детям дошкольного возраста» - 

преподаватель медресе «Шамиль» Шакурова Ляйсан. 

10.30-11.00 - «Проблемы преподавания фикха в группах среднего школьного 

возраста»  - преподаватель медресе «Шамиль» Лывина Карима. 

11.00-11.30 - «Из опыта преподавания фикха в группах для взрослых» - 

преподаватель медресе «Шамиль» Мухаметшина А.В. 

11.30-11.45 - «Методика преподавания фикха на примечетских курсах» - 

Валиуллин К.Х. (научный сотрудник «Центра исламоведческих исследований» АН РТ, 

директор медресе «Шамиль»). 

11.45-13.00- намаз (для мужчин - в мечети) и обед (в кафе медресе). 

13.00-13.30 - Использование музейной экспозиции и наглядных материалов 

кабинета фикха на уроках по фикху - лектор Мухаметшина А.В. (фойе и кабинет фикха 

медресе «Шамиль»). 

13.30 – 14.15 Подведение итогов конкурса поурочных разработок по фикху среди 

преподавателей медресе «Шамиль». Награждение победителей. Презентация сборника 

поурочных разработок по фикху. 

14.15-16.00 - Выступления представителей районов РТ; обсуждение вопросов, 

касающихся преподавания фикха: учебные программы, учебные пособия, методика 

преподавания, наглядные материалы и т.д. Заседание рабочей группы по адаптации и 

совершенствованию Программы религиозного воспитания на примечетских курсах 

(Мәчет каршындагы курслар өчен дини тәрбия программасы) с учетом возрастных 

категорий. 

 



ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МӨСЕЛМАННАРЫНЫҢ ДИНИЯ НӘЗАРӘТЕ   

ТР ФӘННӘР АКАДЕМИЯСЫ “ИСЛАМНЫ ӨЙРӘНҮ ҮЗӘГЕ”  

«КАЗАН (ИДЕЛ БУЕ) ФЕДЕРАЛЬ УНИВЕРСИТЕТ»  

«КАЗАН НУРЫ» МӘЧЕТЕ КАРШЫНДАГЫ «ШАМИЛ» МӘДРӘСӘСЕ 

 

Семинар-киңәшмә 

«Мәчетләр каршындагы курсларда ислам хокукын (фикһ) укыту 

проблемалары» 
 

ҮТКӘРҮ ВАКЫТЫ: 24 март, 2016 ел (пәнҗешәмбе) 
ҮТКӘРҮ УРЫНЫ: «Казан Нуры» мәчете каршындагы «Шамил» мәдрәсәсе, Казан 

шәһәре, Ф.Әмирхан проспекты, 3 йорт, тел.: 8-917-273-98-07 
 

Семинар-киңәшмәнең 

ПРОГРАММАСЫ 
 

8.30-9.00 – Семинарда катнашучыларны теркәү (мәдрәсәнең фойесы). 

9.00-9.30 - Семинарда катнашучыларны сәламләү (мәдрәсәнең намаз уку 

залында): 

- Карибуллин А.А. (ҮДО-ТРМДН фән һәм мәгариф бүлегенең җитәкчесе); 

- Сәфиуллина – Әл Әнси Р.Р. – КФУ “Халыкара мөнәсәбәтләр, тарих һәм 

шәрыкны өйрәнү институтының “Кулязма мирас һәм археография” үзәгенең 

җитәкчесе; 

- Вәлиуллин К.Х. (ТР ФА «Исламны өйрәнү үзәгенең» фәнни хезмәткәре, «Казан 

Нуры» мәчете каршындагы «Шамил» мәдрәсәсе мөдире). 

9.30-9.45 – 3-4 яшьлек балалар белән ачык дәрес. Тема: «Ураза» («Шамил» 

мәдрәсәсендә тәрбия ителүче мәктәпкәчә балалар төркеме). 

9.45-10.00 - 5-6 яшьлек балалар белән ачык дәрес. Тема: «Хаҗ – исламның бер 

баганасы» («Шамил» мәдрәсәсендә тәрбия ителүче мәктәпкәчә балалар төркеме). 

10.00-10.15 – 6-7 яшьлек балалар белән ачык дәрес. Тема: «Намаз – Җәннәт 

ачкычы » («Шамил» мәдрәсәсендә тәрбия ителүче мәктәпкәчә балалар төркеме). 

10.15-10.30 - «Мәктәпкәчә балаларга фикһ дәресләрен укытуның үзенчәлекләре» - 

«Шамил» мәдрәсәсе укытучысы Шакурова Ләйсән. 

10.30-11.00 – «Урта яшьтәге мәктәп балаларына фикһны укытуның 

проблемалары» - «Шамил» мәдрәсәсе укытучысы Лывина Кәримә. 

11.00-11.30 - «Зурлар төркемнәрендә  фикһны укытуның тәҗрибәсеннән» -  

«Шамил» мәдрәсәсе укытучысы Мөхәмәтшина А.В.. 

11.30-11.45 - «Мәчетләр каршындагы курсларда фикһны укытуның методлары» - 

Вәлиуллин К.Х. (ТР ФА «Исламны өйрәнү үзәгенең» фәнни хезмәткәре,  «Казан Нуры» 

мәчете каршындагы «Шамил» мәдрәсәсе мөдире). 

11.45-13.00- намаз (ирләргә  - мәчеттә) һәм төшке аш (мәдрәсәнең кафесында). 

13.00-13.30 – Фикһны укытканда музей экспозициясен һәм фикһ кабинеты 

күргәзмә материалларын куллану - «Шамил» мәдрәсәсе мөдире урынбасары 

Мөхәмәтшина А.В. («Шамил» мәдрәсәсенең фойесы һәм фикһ кабинеты). 

13.30 – 14.15  «Шамил» мәдрәсәсе укытучылары арасында уздырылган фикһ 

буенча дәрес эшкәртмәләре ярышына нәтиҗәләр ясау. Җиңүчеләрне бүләкләү. Фикһ 

буенча дәрес эшкәртмәләре җыентыгын презентацияләү. 

14.15-16.00 – Татарстан Республикасы районнары вәкилләренең чыгышлары. 

Фикһны укыту белән бәйле мәсьәләләр буенча фикер алышу: укыту әсбаплары, 

программалар, укытуның методлары, күргәзмә әсбаплар һ.б. Мәчет каршындагы 

курслар өчен дини тәрбия программасын, яшь үзенчәлекләрен исәпкә алып, 

адаптацияләү һәм камилләштерү эш төркеменең утырышы. 


