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Цель и задачи вступительного испытания  
Цель: определение уровня готовности абитуриента к выполнению научного 

исследования. 
Задачами является выявление:  
- способности анализировать результаты научных педагогических исследований и 

применять их при решении исследовательских задач в области образования;  
- готовности использовать индивидуальные креативные способности для 

оригинального решения исследовательских задач в области образования;  
- готовности самостоятельно осуществлять научное исследование с 

использованием современных методов педагогической науки.  
 
Основные требования к уровню подготовки  
Абитуриент должен знать научные теории, концепции в избранной области 

педагогических исследований;  
иметь представление о состоянии научных исследований в избранной области 

педагогических исследований;  
владеть навыками выявления актуальных проблем в избранной области 

педагогических исследований, а также навыками анализа результатов научных 
исследований.  

 
Порядок проведения вступительного испытания 
Вступительное испытание проводится в форме экзамена на основе билетов. В 

каждом экзаменационном билете по 2 вопроса. Подготовка к ответу составляет 1 
академический час (60 минут) без перерыва с момента раздачи билетов. Задания 
оцениваются от 0 до 100 баллов в зависимости от полноты и правильности ответов. 

 
Критерии оценивания  
Оценка поступающему выставляется в соответствии со следующими критериями.  
 
Отлично (80-100 баллов) 
Поступающий обнаружил всестороннее, систематическое и глубокое знание 

материала, умение свободно выполнять задания, усвоил основную литературу и знаком с 
дополнительной литературой, рекомендованной данной программой, усвоил взаимосвязь 
основных понятий в их значении для приобретаемой профессии, проявил творческие 
способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.  

 
Хорошо (60-79 баллов) 
Поступающий обнаружил полное знание вопросов по программе, показал 

систематический характер знаний по предмету и способен к их самостоятельному 
пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной 
деятельности. 

 
Удовлетворительно (40-59 баллов) 
Поступающий обнаружил знание вопросов программы в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, знаком с основной литературой, 
рекомендованной данной программой, допустил погрешности в ответе, но обладает 
необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя.  

 
Неудовлетворительно (менее 40 баллов) 
Поступающий обнаружил значительные пробелы в знаниях по программе, 

допустил принципиальные ошибки и не способен продолжить обучение. 
 



Вопросы программы вступительного экзамена в аспирантуру по научной 
специальности 5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания (татарский язык) 

 
1. Методика  фәненең  өйрәнү  предметы  һәм  бурычлары,  аның   башка 

фәннәр арасында тоткан урыны. 
2. Татар теленә өйрәткәндә, татар һәм рус телләрендәге охшаш һәм 

аермалыклы якларны искә алу. 
3. Татар теле укыту методикасының тел белеме, психология, педагогика, 

сөйләм эшчәнлеге теориясе һәм логика кебек фәннәр белән бәйләнеше. 
4. Татар телен рус теле белән чагыштырып өйрәтү. 
5. Татар теле укыту методикасының гомумдидактик принциплары һәм фәнни-

тикшеренү методлары. Алдынгы белем бирү оешмаларының һәм укытучыларның эш 
тәҗрибәләрен өйрәнүнең методика фәнендәге урыны. 

6. Татар теленә өйрәтүнең лингвистик принциплары. 
7.  Татар теленә өйрәтүнең методик принциплары. 
8.  Татар теленә өйрәтү методлары. 
9.  Татар телендә өйрәту алымнары. 
10.  Татар теле дәресләрендә укыту чараларын куллану. 
11. Заманча технологияләр һәм аларның телне өйрәтүдәге әһәмияте 
12. Методика үсешенә күзәтү ясау. Татар теле укыту методикасында 

мәгърифәтче-галим К. Насыйри эшчәнлеге. 
13. Татар теленә сөйләм эшчәнлеге төрләре буенча өйрәтү. 
14. Рус һәм татар телләрендә язылган беренче татар грамматикаларының 

методика үсешендәге роле (А. Троянский, Г. Фәезханов, И. Хәлфин, Җ. Вәлиди һ.б.). 
15. Татар телен чит тел буларак өйрәтүнең фәнни-методик нигезләре. 
16. ХХ йөздә татар телен укыту методикасы өлкәсендә эшләгән галимнәрдән Г. 

Лотфи, М. Галләмова, М. Фазлуллин, Ф. Вәлиева, С. Вәгыйзов һәм Р. Вәлитоваларның 
эшчәнлеге. 

17. Бәйләнешле сөйләм үстерү методикасы. 
18. Укытуны оештыруның төп формасы буларак дәрес. Аны үткәрүгә куела 

торган төп таләпләр. Хәзерге вакытта үткәрелә торган дәресләрнең типлары, төзелеше, 
төрләре һәм формалары. 

19. Укучыларның сөйләм телен үстерүдә тыңларга һәм укырга өйрәтү 
методикасы. 

20. Татар теленә өйрәтү чаралары. 
21. Гади һәм кушма җөмләләргә синтаксик анализ ясау методикасы. 
22. Татар теле дәресләрендә укучыларның сүз байлыгын үстерү методлары һәм 

алымнары. Сүзләрне кулланылу өлкәсе һәм ешлыгына карап төркемләүнең сөйләм 
үстерүдәге әһәмияте, бу вакытта укытучы алдына куела торган методик таләпләр. 

23. Грамматиканың бер өлеше буларак синтаксис, аны башлангыч, урта һәм 
югары сыйныфларда укыту методлары һәм алымнары. Синтаксик төшенчәләрнең 
формалашуы, аларны гамәли эштә тиешенчә куллана белү күнекмәләре тәрбияләү. 

24. Мәктәптә телебезнең фонетикасын һәм графикасын укытуның әһәмияте. 
25. Морфологиягә өйрәтү методикасы.  Морфологиянең төп төшенчәләрен 

үзләштерүдәге кыенлыклар. 
26.  Күптелле җәмгыятьтә иҗтимагый ихтыяҗ буларак икетеллелек һәм 

күптеллелек мәсьәләләре. 
27.  Рус телендә белем бирү мәктәпләрендә татар теленә өйрәтүнең иҗтимагый-

лингвистик нигезләре. 
28.  Рус телендә белем бирү мәктәпләрендә татар телен үзләштерүнең 

иҗтимагый-педагогик шартлары. 
29.  Башка милләт вәкилләренә татар телен укытуның башлангыч чоры. 



30.  18 гасырда татар телен чит тел буларак өйрәтүнең торышы. 
31.  19 – 20 гасыр башларында башка милләт вәкилләре өчен басылган дәреслек 

һәм кулъязмаларга кыскача күзәтү. 
32.  20 гасырның 20-30 елларында басылып чыккан программа һәм 

дәреслекләргә анализ. 
33.  М.Х. Корбангалиевның фәнни-методик эшчәнлеге. 
34.  Р.С. Газизовның фәнни-методик эшчәнлеге. 
35.  Татар һәм рус телләренең чагыштырма типологик характеристикасы. 
36.   Гамәлдәге программаларга анализ. 
37.  Татар телен өйрәтү вакытында сөйләм һәм тел кыенлыкларын алдан күрү. 
38.  Фонетика өлкәсенә караган кыенлыклар. 
39.  Сүз ясалышы системасындагы кыенлыклар. 
40.  Морфология өлкәсенә караган кыенлыклар. 
41.  Синтаксик кыенлыклар. 
42.  Интерференция күренеше. 
43.  «Татарстан Республикасының дәүләт теле буларак татар теле» укыту 

предметының эчтәлеге. 
44.  Укыту рус телендә алып барыла торган мәктәпләрдә татар телен өйрәтү 

системасы һәм эчтәлегенең лингвокультурологик аспекты. 
45.  Этнокультура өлкәсенә караган материалның эчтәлеге. 
46. Укыту предметы эчтәлегендә милли-мәдәни компонентның роле һәм урыны. 
47.  «Традицион белем бирү», «инновация», «технология», «педагогик 

технология», «белем бирү технологиясе» төшенчәләренең эчтәлеге. 
48.  Рус мәктәбендә татар теленә өйрәткәндә кулланыла торган заманча 

технологияләрне классификацияләү. 
49.  Укытучылар эшчәнлеген активлаштыру һәм интенсивлаштыруга 

нигезләнгән педагогик технологияләр. 
50. Проектлар методы. 
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методика обучения и воспитания (татарский язык) 
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