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Порядок проведения вступительных испытаний 
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 (60-80 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 (40-60 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 по направленности 
подготовки. 
 

Вопросы программы вступительного экзамена в аспирантуру по направленности 
(профилю) подготовки по специальной дисциплине, соответствующей направленности 
(профилю) программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
13.00.02 - теория и методика обучения и воспитания (татарский язык). 

Мәктәптә татар телен фән буларак укыту методикасы 
Методика  фәненең  өйрәнү  предметы  һәм  бурычлары,  аның   башка фәннәр 

арасында тоткан урыны. 
 Татар теле укыту методикасының тел белеме, психология, педагогика, сөйләм 
эшчәнлеге теориясе һәм логика кебек фәннәр белән бәйләнеше. 
 Татар теле укыту методикасының гомумдидактик принциплары һәм фәнни-
тикшеренү методлары. Алдынгы мәктәп һәм укытучыларның эш тәҗрибәләрен өйрәнүнең 
методика фәнендәге урыны. 
 Методиканың үсеш тарихына күзәтү. Татар теле укыту методикасында 
мәгърифәтче-галим К.Насыйри эшчәнлеге. 
 Рус һәм татар телләрендә язылган беренче татар грамматикаларының методика 
үсешендәге әһәмияте (А.Троянский, Г.Фәезханов, И.Хәлфин, Җ.Вәлиди, Г.Ибрагимов 
һ.б.). 
 ХХ йөздә татар телен укыту методикасы өлкәсендә эшләгән галимнәрдән Г.Лотфи, 
М.Галләмова, М.Фазлуллин, Ф.Вәлиева, С.Вәгыйзов һәм Р.Вәлитова һ.б. хезмәтләре. 
 Бүгенге көндә мәгариф учреждениеләрендә татар телен укытуның торышы, аның 
тәрбияви әһәмияте. 
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Татар телен укыту формалары 

 Укытуны оештыруның төп формасы буларак дәрес. Аны үткәрүгә төп таләпләр. 
Хәзерге вакытта үткәрелә торган дәресләрнең типлары, төзелеше, төрләре һәм формалары. 
 

Татар теле укыту чаралары 
 Татар теле программаларының төзелү тарихына күзәтү. 
 Программаларның төзелү принциплары, аларның төп бүлекләре. Татар теле 
программаларында укучыларның белем, осталык һәм күнекмәләренә таләпләр. 
 Татар теле дәреслекләренең төзелү тарихына күзәтү. 
 Дәреслекләрнең төзелү принциплары, аларга куела торган методик таләпләр. 
 Татар телен укыту чаралары буларак кулланмалар, журналлар, рәсемнәр, таратма 
материаллар, күрсәтмә әсбаплар, алардан дәресләрдә нәтиҗәле файдалану юллары. Тел 
дәресләрендә заманча укыту чараларының тоткан урыны (видеомагнитофон, компьютер 
программалары). 
 Тел укытуның нигезен тәшкил итә торган чаралардан дәрестән тыш эшләр 
(түгәрәкләр, татар теле атналыгы һәм олимпиада үткәрү һ.б.). Аларны уздыру максатлары, 
әһәмияте, төрләре һәм формалары. 
 Укыту чарасы буларак татар теле кабинеты. Аны оештыруга методик таләпләр. Тел 
кабинетының паспортын төзү. Кабинетны җиһазлау, аның эшчәнлегендәге төп 
юнәлешләр. 
 Татар телен укыту чараларыннан төрле типтагы сүзлекләр һәм алардан дәресләрдә 
нәтиҗәле итеп файдалану (телара, аңлатмалы, этимологик, энциклопедик һ.б. сүзлекләр).  
 

Телебезнең фонетикасын, сүз ясалышын һәм төзелешен, лексикасын һәм 
грамматикасын укыту методикасы 

 Тел бүлекләрен укыту мирасына күзәтү. Аларны өйрәтүнең бурычлары һәм 
әһәмияте. Укучыларны тел һәм сөйләм эшчәнлегенә өйрәтүнең бердәмлеге, аның гамәли 
максатка ярашлы итеп алып барылуы. Татар телен укытуның тел белеменә нигезләнүе. 
Тел материалының программа һәм дәреслекләрдә бирелү принциплары. 
  Гамәлдәге программа һәм дәреслекләргә гомуми характеристика. Аларның рус 
мәктәпләре өчен төзелгәннәреннән аермалы яклары. 
 Мәктәптә телебезнең фонетикасын һәм графикасын укытуның әһәмияте. Сүздәге 
аваз һәм хәрефләрне аера белү күнекмәләре булдыру һәм аларны үстерү. «Аваз», «хәреф», 
«иҗек», «басым», «интонация», «пауза» кебек төшенчәләрне үзләштерү эшен үткәрү 
методикасы. Укучыларда сузык һәм тартык авазларны аеру, яңгырау һәм саңгырау 
тартыкларны, сүз басымын дөрес билгеләү һәм әйтү, сүзләрне иҗеккә бүлү, сүз, сүзтезмә, 
җөмлә һәм текстларны тиешле интонация белән уку күнекмәләре булдыру һәм аларны 
үстерү өстендә эшләү. 
 Татар теленең просодик системасы турында мәгълүмат биреп, телебездәге 
синтагмаларның төзелү үзенчәлекләрен барлау, аларны укучыларга җиткерү методикасы. 
 Татар телендә сүз һәм фраза басымы, аларның әһәмияте һәм сөйләмдә дөрес 
кулланылышы. Төрле сүз төркемнәрендә һәм җөмләләрдә басымны тиешенчә куярга 
өйрәтүнең метод һәм алымнары. 
 Татар теленең интонацион төзелмәләре, аларның үзенчәлекләрен дөрес куллану 
күнекмәләрен булдыру. 
 Тел дәресләрендә орфоэпик сүзлекләрдән файдалану алымнары. 
 Фонетика өлкәсендә эшләгән галимнәрнең хезмәтләренә күзәтү. 
 Татар алфавитын үзләштерү һәм кирәкле урында аны тиешенчә файдалана белү 
күнекмәләре булдыру һәм үстерү. 
 Сүзләргә фонетик анализ ясау күнекмәләре булдыру. 
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 Сүз төзелеше һәм сүз ясалышы буенча алган гомуми мәгълүматны гамәли эштә 
файдалана белү күнекмәләрен үстерү. Татар телендәге сүзләрнең мәгънәле кисәкләреннән 
тамыры, кушымчалары һәм нигезе турындагы белемнәрне сүз төзелешен тикшергәндә 
файдалану. Кушымчаларны ясагыч һәм мөнәсәбәт белдерүчеләр дип бүлүнең фәнни яктан 
дәлилләгән булуы. Модальлек һәм бәйләгеч кушымчаларның аерым сүз төркемнәренә 
беркетелгән булуы. 
 Татар телендәге сүз ясалыш ысулларын төркемләү, аларга гомуми характеристика. 
Мәктәптә сүз ясалышына караган терминнарны файдалану мәсьәләсе. 
 Синтетик һәм аналитик структуралы сүзләр. Ясагыч һәм ясалган сүзләрнең үзара 
мөнәсәбәте. Тамырдаш сүзләр мәсьәләсе. Телебездәге сүзләрнең ясалыш мәгънәсе. Татар 
телендәге ясалма сүзләрне барлау методикасы.  
 Сүз төзелешен һәм ясалышын тикшерүгә багышланган күнегүләрне төзү һәм 
аларны үткәрү үзенчәлекләре. 
 Башлангыч, урта һәм югары сыйныфларда сүз ясалышын һәм төзелешен укыту 
методикасына төп таләпләр. Бу эшнең турыдан-туры морфология ягъни аерым сүз 
төркемнәрен өйрәнүгә бәйле булуы. 
 Сүз төзелешен һәм ясалышын тикшерүгә багышланган күнегүләрне үтәү 
методикасы. 
 Татар теле дәресләрендә укучыларның сүз байлыгын үстерү буенча эшләү 
методлары һәм алымнары. Сүзләрне кулланылу өлкәсе һәм ешлыгына карап төркемләүнең 
сөйләм үстерүдәге әһәмияте, бу вакытта укытучы алдына куела торган методик таләпләр. 
 Тел дәресләрендә синоним, антоним һәм омонимнарны өйрәнү. Алынма сүзләрне 
үзләштерү һәм аларны сөйләмдә дөрес куллану күнекмәләре тәрбияләү максатыннан 
чыгып төзелгән күнегүләр системасы. Тотрыклы сүзтезмәләрне ирекле сүзтезмәләрдән 
аеру һәм аларны дөрес кулланырга өйрәтү. 
 Тел дәресләрендә синонимнар, антонимнар, тәрҗемә һәм аңлатмалы сүзлекләр 
белән эшләү методикасы. 
 Сүзләргә лексик анализ ясау, сөйләмдә лексик хаталарны булдырмау максатыннан 
чыгып төзелгән күнегүләр системасы. Лексикология өлкәсендә эшләгән галимнәр 
эшчәнлеге. 
 Укучыларда грамматик төшенчәләренең формалашу үзенчәлекләре. Башлангыч, 
урта һәм югары сыйныфларда укучыларга грамматика укытуның үзенчәлекләре. 
 Грамматиканың бер өлеше буларак, морфологияне укыту, аның төп төшенчәләрен 
үзләштерүдәге кыенлыклар. 
 Сүзләрне төркемләүгә карата булган карашлар төрлелеге һәм хәзерге тел белемендә 
бу мәсьәләнең куелышы. 
 Мөстәкыйль мәгънәле сүз төркемнәреннән исем, аны төрле (башлангыч, урта һәм 
югары) сыйныфларда укыту методикасы. Исемнәргә билгеләмә бирүдә аның лексик-
грамматик, морфологик һәм синтаксик билгеләрен бергә карауның әһәмиятен төшендерү. 
 Сан категориясен өйрәнүдә мәгънә үзенчәлекләренең төрле төркемчәләргә кергән 
исемнәрдә төрлечә булуын аңлату методикасы. 
 Тартым категориясенең үзенчәлекле күренеш буларак мәгънәләрен һәм белдерелү 
юлларын өйрәтү алымнары. 
 Килеш категориясе системасына төшендерү. Бу категория турындагы фикерләрнең 
төрлелегенә методик күзлектән чыгып бәя бирүнең әһәмияте. 
 Телебездәге тартымлы исемнәрнең килеш белән төрләнешендәге үзенчәлекләрне 
укыту методлары һәм алымнары. 
 Төрле сыйныфларда исемнәргә морфологик анализ ясауның эзлеклелеге һәм 
дәвамлы булуы. Морфологик анализны үткәрү методикасы. 
 Татар телендәге исемләшү күренеше. Исемләшү белән төрле сүз төркемнәреннән 
исем ясалуны (конверсия һ.б. ысулларны) аеру алымнары. 
 Исемнән башка сүз төркемнәренең килеш һәм тартым белән төрләнү очраклары. 
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 Башлангыч, урта һәм югары сыйныфларда сыйфатларны өйрәтү. Алардагы лексик–
грамматик, морфологик һәм синтаксик билгеләрнең үзенчәлекләрен ассызыклау. 
 Урта сыйныфларда сыйфат төркемчәләрен укытуның метод һәм алымнары. 
 Сыйфатларның исемләшү очраклары. 
 Сыйфатларга морфологик анализ ясау методикасы. Төрле сыйныфларда аны үткәрү 
эзлеклелеге. 
 Рәвешләрнең лексик-грамматик, морфологик һәм синтаксик билгеләре. Рәвешләрне 
төркемләүне методик яктан нигезләү. 
 Рәвешләр белән урын-ара килешләренең мәгънәләрендәге уртаклык нәтиҗәсе 
буларак, аларның конверсия ысулы белән ясалуы. 
 Рәвешләрне укытуда аларны сыйфатлар белән чагыштыруның методик алым 
буларак өстенлеге. 
 Рәвешләргә морфологик анализ ясауны үткәрү методикасы. 
 Саннарның лексик-грамматик, морфологик һәм синтаксик билгеләрен төшендерү. 
Аларның исемнәрдәге сан категориясеннән аермасы. Татар телендә сан белән саналмыш 
мөнәсәбәте. Исемнәр алдыннан килгән күплек төшенчәсен белдерә торган сүзләр 
группасына күзәтү ясау. 
 Сан төркемчәләрен укыту алымы буларак, аларны үзара чагыштыру һәм белдерелү 
формаларына аерым игътибар бирү. Бу уңайдан тәртип, чама һәм җыю саннарының 
үзенчәлекләрен аңлату. 
 Саннарның исемләшүе. 
 Саннарга морфологик анализ ясау методикасы. 
 Сыйфат белән рәвеш һәм сыйфат белән саннарны үзара чагыштырып, аларның 
уртак һәм аермалы билгеләрен өйрәнү. 

Алмашлыкларны үз янәшәсендәге мөстәкыйль мәгънәле башка сүз төркемчәләрен 
алыштырып килүләре һәм мәгънәләреннән чыгып төркемләүнең методик әһәмияте. 
 Исемләшә ала торган алмашлыкларны танып, аларга морфологик анализ ясау 
күнекмәләре тәрбияләү. 
 Килеш һәм тартым белән төрләнеп, берлек һәм күплек сан формасында килә торган 
алмашлыкларны барлау һәм аларга морфологик анализ ясау күнекмәләре булдыру. 
 Фигыльләргә хас булган грамматик категория үзенчәлекләрен чагылдырган 
алмашлыкларга күзәтү ясау. Аларга морфологик анализ ясау методикасы. 
 Алмашлыкларның башка сүз төркемнәренә мөнәсәбәтен ачыклау. Аларга тулы 
морфологик анализ ясау алымнары. 
 Татар телендә сүзлек байлыгы зур һәм грамматик категорияләрнең күп булуы 
ягыннан фигыльләргә тулы билгеләмә бирү үзенчәлеге, аны төрле сыйныфларда аңлату 
методикасы. 
  Фигыльләрдәге грамматик категорияләрне төркемләүнең методик яктан әһәмияте. 
 Универсаль грамматик категория буларак, барлык-юклык һәм аны телебездә 
белдерә торган чаралар системасы. 
 Лексик-грамматик категория буларак, юнәлеш һәм дәрәҗә, аларны урта һәм югары 
мәктәптә үзләштерү, өйрәнү алымнары. 
 Төркемчә төшенчәсенең асылы. Урта һәм югары мәктәптә аны өйрәтү 
үзенчәлекләре. 
 Заман һәм зат-сан категорияләрен өйрәтү методлары һәм алымнары. 
 Боерык һәм шарт фигыльләрне укыту-өйрәтү үзенчәлеге. 
 Затланышлылардан хикәя фигыль һәм аны укыту алымнары. 
 Сыйфат фигыльләрне өйрәтүдәге кыенлыклар, аларны булдырмау юллары. Сыйфат 
фигыльләрне хикәя фигыльләрдән дөрес аеру өчен төзелгән күнегүләр системасы. 
 Хәл фигыльләрне  рәвешләрдән дөрес аеру өчен төзелгән күнегүләр системасының 
әһәмияте. 
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 Татар телендәге үзенчәлекле форма буларак, исем фигыльләр һәм аларны өйрәтү 
алымнары. Исем фигыльләрне исемнән дөрес аеру күнекмәләре тәрбияләү. 
 Конверсия ысулы белән исем фигыльләрнең исемгә күчүе, аларның исемләшүгә 
мөнәсәбәтен ачыклауның методик әһәмияте. 
 Инфинитивның башка затланышсыз фигыльләр белән уртаклыгы һәм алардан 
аермасын дөрес итеп билгеләүнең методик әһәмияте. 
 Татар телендә ярдәмче фигыльләрнең роле. 
 Фигыльләргә тулы морфологик анализ ясау алымнарын үзләштерү. 
 Аваз ияртемнәренең мөстәкыйль сүз төркемнәре арасында тоткан урыны. 
Укучыларга аның ярдәмлекләрдән аермалы якларын төшендерү. 
 Бәйләгеч сүз төркемнәренең башка сүз төркемнәре арасындагы урыны. Аларны 
бер-берсе белән чагыштыруның методик өстенлеге.  
 Бәйлекләр һәм бәйлек сүзләр белән теркәгеч һәм теркәгеч сүзләргә морфологик 
характеристика бирү, аларны башка сүз төркемнәреннән аера белү күнекмәләре 
тәрбияләү. 
 Модаль мәгънәле сүз төркемнәренең сөйләүченең чынбарлыкка мөнәсәбәтен 
белдерүен аңлау ягыннан кисәкчә, ымлык, модаль һәм хәбәрлек сүзләрнең сүз төркемнәре 
арасында тоткан урыны. Аларны төркемләү һәм морфологик анализ ясау күнекмәләре 
тәрбияләү. Хәбәрлек сүзләрнең мөстәкыйль һәм модаль мәгънәле сүз төркемнәре 
арасындагы үзенчәлекле урынын аңлату. 
 Кисәкчәләр, ымлыклар, модаль һәм хәбәрлек сүзләргә морфологик анализ ясау 
осталыгын булдыру һәм үстерү. 
 Телебезнең морфологик системасы буенча эшләгән галимнәрнең хезмәтләренә 
күзәтү. 
 Грамматиканың бер өлеше буларак синтаксик, аны башлангыч, урта һәм югары 
сыйныфларда укыту методлары һәм алымнары. Синтаксик төшенчәләрнең формалашуы, 
аларны гамәли эштә тиешенчә куллана белү күнекмәләре тәрбияләү. 
 Җөмләдә сүзләр бәйләнеше төрләрен һәм аларны барлыкка китерә торган тел 
чараларына анализ ясарга өйрәтү. Сүзтезмә һәм җөмлә төрләренә характеристика бирү 
алымнарын үзләштерү. 
 Җөмлә кисәкләре һәм сүз төркемнәре төшенчәләре белән аңлап эш итү, аларны 
гамәли эштә бер-берсеннән аера белү. 
 Җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләрен дөрес билгеләү. Сүзләрнең туры һәм кире 
тәртибен (инверсия)  билгеләү осталыкларын тәрбияләү һәм үстерү. 
 Җөмләнең аерымланган кисәкләреннән хәл һәм аныклагычларны тиешенчә куллана 
белү, алар янында тыныш билгеләрен дөрес кую күнекмәләре булдыру. 
 Җөмләдәге тиңдәш кисәкләр һәм алар янындагы гомумиләштерүче сүзләр янында 
тиешле тыныш билгеләрен куярга өйрәтү. Кереш сүз, кереш җөмләләрне аерымланган 
кисәкләрдән аера белү күнекмәләре һәм осталыклары булдыру. 
 Гади җөмләләргә синтаксик анализ ясау.  

Кушма җөмлә синтаксисында үзара тезүле һәм ияртүле бәйләнештә торган 
җөмләләрне бер-берсеннән аеру, аларга характеристика бирү күнекмәләре булдыру һәм 
үстерү. Тезүле һәм иярүле бәйләнешне булдыра торган тел чараларына характеристика 
бирү. 
 Синтетик һәм аналитик төзелмәләргә характеристика, аларны белдерә торган тел 
чараларын дөрес куллану күнекмәләре тәрбияләү. 
 Иярчен җөмләләрне мәгънәләре ягыннан төркемләү, аларның синтетик һәм 
аналитик төрләрен дөрес тикшерү, мисаллар китерә белү күнекмәләре. 
 Күп иярченле катлаулы кушма җөмлә төрләренә гомуми характеристика биреп, 
аларның схемаларын төзү һәм мисаллар китерү яки әдәби әсәрдән күрсәтелгән схемага 
туры килгән җөмләләрне табу күнекмәләрен булдыру. 
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 Текст синтаксисы, аның теориясенә караган гомуми мәсьәләләр турында мәгълүмат 
бирү. Синтаксик бөтеннәр һәм алар составына керүче җөмләләр арасындагы бәйләнешне 
билгеләү күнекмәләре булдыру. Текстның башламы, тәмамланган булуы, андагы уртак 
сөйләм һәм модальлекне белдерә торган тел чаралары. 
 Гади һәм кушма җөмләләргә синтаксик анализ ясау методикасы һәм аны 
үткәрүдәге кыенлыклар, аларны булдырмау чаралары. 
 Синтаксис һәм пунктуация. Төрле сыйныфларда пунктуациягә бәйле материалның 
бирелү күләме. Тел дәресләрендә тыныш билгеләрен дөрес куярга өйрәтү алымнары. 
Пунктуацион хаталар өстендә эшләү һәм аларны кисәтүгә юнәлтелгән күнегүләр 
системасы булдыру, аларны үткәрү методикасы. 
 

Укучыларның сөйләм телен үстерү методикасы 
 Тел дәресләрендә сөйләм телен үстерүнең психологик – лингвистик нигезләре. 
Сөйләм эшчәнлеге турында мәгълүмат бирү. 
 Укучыларның сөйләм эшчәнлеген камилләштерүнең лингвистик нигезләре. Сөйләм 
үстерүдә текст белән эшләүнең әһәмияте (җөмләне актуаль кисәкләргә һәм «кызыл юл» 
буенча бүлү). 
 Текстның үзенчәлеген чагылдыруы ягыннан сөйләм типлары (хикәяләү, тасвирлау, 
фикер йөртү һ.б.ш.). 
 Укучыларның сөйләм телен үстерү максатыннан, аларны тыңларга һәм укырга 
өйрәтү методикасы. 
 Сөйләм культурасына өйрәтүдә күзәтелә торган кыенлыклар, аларны булдырмау 
юллары. Сөйләм этикеты мәсьәләләре. 
 Бәйләнешле сөйләмне үстерүдә язма эшләрнең әһәмияте. 
 Төрле характердагы изложение һәм сочинениеләрне үткәрү методикасы. 
 Укучыларның сөйләм телен үстерү максатыннан чыгып, эш кәгазьләре язарга 
өйрәтү. 
 Бәйләнешле сөйләм телен үстерү дәресләренә карата куела торган методик 
таләпләр. 
 Язма һәм телдән сөйләм хаталарын төзәтү һәм аларны кисәтү өчен төзелгән 
күнегүләр системасына таләпләр. 
  

Орфографик күнекмәләр булдыру һәм аларны үстерү методикасы 
 Орфографиягә өйрәтүнең максаты, бурычлары һәм әһәмияте. Татар теленең 
орфографик кагыйдәләр җыелмасын башлангыч, урта һәм югары сыйныфларда өйрәнү 
эзлеклелеге. Шуңа бәйле рәвештә төзелгән орфографик күнегүләрне системалы рәвештә 
үтәү – грамоталы язуның нигезе. 
 Орфограмма төшенчәсе белән кагыйдәләр арасында бәйләнеш һәм алар 
арасындагы аерма. 
 Татар орфографиясенең принциплары. Телебезнең фонетик принцибы- 
орфографиягә нәтиҗәле итеп өйрәтүнең нигезе. 
 Тел дәресләре өчен орфографик биремнәр (күнегүләр) төзү һәм аларны үтәүгә 
булган методик таләпләр. 
 Типик орфографик хаталар һәм аларны кисәтү алымнары. Хаталар өстендә эшләү 
методикасы. 
 Орфографиягә өйрәтү алымнары, аларны үткәрү методикасы. 
 Тел дәресләрендә орфографик сүзлекләрдән файдалану. 

 
Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы 
вступительного экзамена в аспирантуру по направленности (профилю) подготовки 
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по специальной дисциплине, соответствующей направленности (профилю) программы 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  13.00.02 - теория и методика 
обучения и воспитания (татарский язык). 
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