
 

Умылтарыме серыш. 

Документын статусшо.  

11   класслан паша программе марий литератур программе(2005 ий) 

негызеш возалтын. Тыгак федеральный стандарт дене келыштаралт 

толын.2005 ийысе программын  . «Образований нерген законлан»(1992), 

Марий образовательный учережденийжын кугыжаныш 

программыжлан(1997), концепцийжылан( 1996)да моло нормативно – 

правовой документ –влаклан энертен возымо.  

Документын структурыжо.  

Тиде паша программа тичмашлык документ.Тышке вич раздел пура: 

умылтарымаш серыш, туныктымо тематический план, тунемме курсысо 

темын содержанийже, йоча – шамычын шинчымашым налме требований, 

кучылтмо литератур. Паша программа тема – влакын содержанийжым 

келгемден почын пуа да мыняр шагатым кажне теме дене эртараш шонымым 

рашемда.  

Туныктымо предметын общий характеристикыже.  

Марий литератур – тиде марий калыкын сылнымут литератур, кугу уш-

акыл поянлыкше. Тунемше тудын дене изинекак палыме лиеш. Тудо 

калыкын илен эртыме корныжым, кызытсе илышыжым, йÿлажым, ойгыжым, 

кумылжым йылмын поянлык гоч почын пуа, лудшо енын илышын 

умылымашыжым кумданда,чонешыже поро кышам шындара. 11 класслан 

программым историческо- хронологический принцип почеш чоналтеш. 

Программыште марий сылнымут нерген тÿн шинчымаш, сылнымутан 

литературы ник эн сай произведенийышт пуалтеш.Нуным кум тÿшкаш 

чумырымо: лудаш да лончылаш, обзор годым сылнымутан произведенийысе 

кÿлеш эпизод але ужаш дене палыме лияш, шке семын лудаш. Йылме 

лывыртыме пашат виян толшаш.: классыште тунемше кажне йоча шке 

шонымашым чаткан, литературно чын почын пуышаш. Произведенийын 



текстше – влакым тунемаш-30 шагат, йылме лывыртыме пашалан-4 шагат. 

Чылаже 34 шагат.  

Программын цельже:  

кыдалаш школлан ямдылыме марий литератур программе – туныктымо 

пашаште тÿн документ, тудо йоча-влаклан шочмо йылме нерген могай да 

мыняр шинчымашым, тудым кучылт моштымо усталыкым пуаш кÿлмым 

палемда. Программе предметын тÿрлö ужашыжым тунемме радамым 

палемда, нунын кокласе кылым класс гыч классыш пенгыдемден толаш 

йöным ышта.  

Задачыже –влак:  

1. Произведений - влаклан пуымо умылтарымаш паша радамым 

палемден, йоча- влаклан келге шинчымашым пуаш; 2. Сылнымутан 

литератур айдемын эстетический да этический ойыртемжым, чон 

моторлыкшым почын, у тукымым нравственныйда морально –этически 

шуараш; 3. марий калыкын культурыжо дене палдарен, тудын 

сенымашыжым тÿзатен шукемден моштышо тукымым кушташ; тудо шочмо 

калыкын поро койыш-шоктыш да илыш-йÿла ойыртемжым арален кодаш да 

шке ÿмыр-пÿрымаштыже умбакыже шуяш ямде лийшаш.  

Туныктымын паша лектышыже.  

11  классыште тунемше шинчымашым налме дене пырля, тудым 

,моштен, илышыште кучылтшаш 

 

Числа-

влак 

Урок 

радам 

Тунемме материалым урок шот дене шеледымаш 

 1  1957-1987-ше ийласе марий литератур.Прозо. 

 2 Поэзий.  

 3 Драматургийын атыланымыже. 

 4 Валентин Колумбын илыш- корныжо. Поэтын 

лирикыже. 

 5 «Порылык» поэме. 



 6 В. Ивановын илыш корныжо. 

 7 «Ава шум» повестын жанр, тема да идей ойыртем 

же-влак 

 8 Г. Матюковскийын илыш да творчестве корныжо. 

 9 «Кум эрге» поэмыже. 

 10 Миклай Рыбаков илыш да творчестве корныжо. 

 11 «Чодыра муй» драме.  

 12 В. Косоротывын илышыже да творчестве корныжо. 

 13 «Анчар» ойлымаш. 

 14 З. Каткован илыш да творчестве корныжо 

 15 «Сар огеш лий ыле гын…» серыш йон дене возымо 

автобиографий сынан повесть. 

 16 К. Коршуновын илышыже да творчестве корныжо. 

 17 «Кудырчан ужара» драме. 

 18 Ю. Артамонывын илышыже да творчестве 

корныжо. 

 19 Писателын прозыжын жаныр поянлыкше. 

 20 «Тамга» эссе-философ сынан кучык шонкалымаш-

влак. 

 21 А. Иванован илышыже да творчестве корныжо. 

 22 «Арале мыйым, волгыдо Юмем!» поэтический 

драме. 

 23 Г. Алексеевын илышыже да творчестве корныжо. 

 24 «Тулык чон»-нравственно-психологический 

повесть. 

 25 Ю. Байгузан илышыже да творчестве корныжо. 

 26 «Порчын лунгалтыш» пьеса. 

 27 В. Абукаев-Эмгакын илышыже да творчестве 

корныжо. 



 28 «Сарта йымал арака» ойлымаш. 

 29 В. Изилянован илышыже да творчестве корныжо. 

 30 Кызытсе марий литератур. 

 31 Прозо. 

 32 Поэзий. 

 33 Драматургий. ШСЛК Г. Гордеев «Болтуш». 

 34 11-ше классыште тунеммым ушештарымаш. 
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