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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

Настоящая программа сформирована на основе федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование. Родной (татарский) язык и литература и иностранный 

(английский) язык; Родной (татарский) язык и литература и иностранный (турецкий) 

язык); 45.03.01 Филология. Прикладная филология: Татарский язык и литература, 

журналистика. К сдаче вступительного испытания в бакалавриат допускаются лица, 

имеющие среднее образование любого уровня, подтвержденное документом о среднем 

образовании.   

Цель вступительного испытания: определить готовность и возможность 

абитуриента освоить выбранную программу. 

Задачи вступительного испытания: 

- выявить уровень владения абитуриентом татарским языком (фонетические, 

лексические, грамматические навыки, речевые умения, навыки работы с текстом, умения 

в письменной речи на татарском языке); 

- установить степень владения абитуриентом тематикой в профессиональной 

области на языке. 

Цель вступительного экзамена «Татарский язык» состоит в проверке приобретенных 

выпускниками средних учебных заведений знаний, касающихся теоретических и 

практических  навыков современного татарского языка.  

Перечень умений и навыков, которыми должен обладать поступающий. 

Сдающие вступительный экзамен в бакалавриат по татарскому языку по профилю 

«Татарский язык» должны:  

знать теоретический материал по:  

- фонетике родного татарского языка; 

- графике; 

- орфографии; 

- лексике и фразеологии; 

- морфемике и словообразованию; 

- морфологии; 

- синтаксису словосочетания, предложения; 

- стилистике. 

владеть навыками:  

- фонетического анализа;  

- графического и орфографического анализа; 

- лексического анализа; 



- морфемного и словообразовательного анализа; 

- морфологического анализа слов разных частей речи; 

- синтаксического анализа словосочетания, простого и сложных предложений 

разных типов. 

уметь:  

- анализировать языковые единицы разных уровней; 

- разграничивать основные единицы языка и их разновидности;  

- употреблять их в соответствии с нормами литературного языка; 

- анализировать языковые и лингвостилистические особенности текста; 

 

Форма вступительного испытания и его процедура 

 

Вступительные испытания для поступающих в бакалавриат проводятся в форме 

письменного экзамена и включают в себя 3 блока заданий.  

Задание № 1 (блок) Абитуриент отвечает письменно на татарском языке на 10 

вопросов к тесту (максимальное количество баллов – 20). 

Задание № 2 (блок) Абитуриент отвечает письменно на татарском языке на два 

теоретические вопросы. Он должен четко и кратко объяснить теоретический материал с 

фактическими примерами (максимальное количество баллов – 40). 

Задание № 3 (блок) Абитуриент письменно анализирует предложение: делает 

фонетический, словообразовательный, морфологический и синтаксический анализ 

(максимальное количество баллов – 40). 

По результатам вступительного испытания абитуриент набирает определенное 

количество баллов. Максимальная оценка по результатам вступительного испытания 

составляет 100 балов.  

При ранжировании списков поступающих приоритетными являются результаты 

вступительного испытания. В случае равенства конкурсных баллов учитывается средний 

балл документа установленного образца о среднем образовании.  

Максимальная оценка вступительного испытания составляет 100 баллов, набравшие 

менее 40 баллов, выбывают из конкурса.  

Время, отводимое на вступительное испытание - 180 минут. 

Экзамен позволяет проверить: уровень развития научного мышления абитуриента, 

знание основных вопросов теории образовательного процесса, умение самостоятельно 

решать профессиональные задачи разного характера и уровня сложности. 



Письменный ответ на вступительном испытании в бакалавриат должен быть четким, 

конкретным, максимально полным. Абитуриент должен грамотно представить 

необходимые лингвистические явления, подтверждая описываемые теоретические 

положения примерами из практики. Испытуемый должен уметь формулировать 

собственную точку зрения, грамотно аргументировать свою позицию по раскрываемому 

вопросу. Материал должен быть изложен хорошим профессиональным языком, с 

грамотным использованием соответствующей системы понятий и терминов. 

Оценка ответа осуществляется последующим направлениям:  

- содержательная полнота ответа,  

- доказательность и аргументированность ответа,  

- понимание и осознанность излагаемого материала,  

- самостоятельность суждений, письменное оформление ответа. 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ВОПРОСЫ 

к вступительному испытанию 

Критерии оценивания письменного экзамена 
 

Задание 

Лексико-грамматический тест 

Всего 10 тестов. Вопросы составлены по фонетике, лексикологии, 

словообразованию, морфологии, синтаксису татарского языка. На каждый вопрос дается 4 

варианта ответа.  

 

 Критерии: Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла (максимум 

20 баллов) 
Баллы 

Итого: 20 

 

Задание № 2 

Теория 

1. Теоретический вопрос по фонетике/лексикологии 

2. Теоретический вопрос по морфологии/ синтаксису 

 

 Критерии: Каждый правильный ответ оценивается в 20 баллов 

(максимум 40 баллов) 
Баллы 

Итого: 40 

 

Указания по оцениванию  Баллы 

 Критерии 

Полнота раскрытия содержания  



Задание выполнено полностью: 

описан теоретический материал с фактическим материалом  
30-40 

 

Задание выполнено: некоторые аспекты, указанные в задании, 

раскрыты не полностью; имеются отдельные нарушения стилевого 

оформления речи. 

 

20-30 

Задание выполнено не полностью: содержание отражает не все 

аспекты, указанные в задании; нарушения научного оформления речи 

встречаются достаточно часто. 

 

10-20 

Задание не выполнено: содержание не отражает те аспекты, которые 

указаны в задании 
0-10 

Максимальный балл  40 

 

Задание № 3 

Практическое задание 

 

1. Фонетический анализ  

2. Словообразовательный анализ 

3. Морфологический анализ 

4 Синтаксический анализ 

 

 

Указания по оцениванию  Баллы 

 Критерии 

Решение коммуникативной задачи (содержание)  

Задание выполнено полностью: полностью раскрыты все аспекты, 

указанные в задании.  
30-40 

Задание выполнено: сделаны все практические анализы, но имеются 

отдельные нарушения по разбору. 
20-30 

Задание выполнено не полностью: содержание отражает не все 

аспекты, указанные в задании; есть серьезные нарушения по 

некоторым анализам. 

10-20 

Задание не выполнено: содержание не отражает те аспекты, которые 

указаны в задании. 
0-10 

 

Максимальный балл  40 

 

 

Максимальное количество баллов 

100 

 

Вступительное испытание считается пройденным, если абитуриент набрал более чем  

40 баллов 

 

Вступительное испытание считается НЕ пройденным, если абитуриент набрал  

39 баллов 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 



Тел турында гомуми мәгълүмат 

Иҗтимагый күренеш буларак тел. Тел үсеше турында гомуми мәгълүмат. Телнең 

структур һәм функциональ үсеше. Татар милли әдәби теленең формалашуы. Татар теленең 

төп диалектлары. Тел гыйлеменең әһәмияте һәм төп бүлекләре. Тел – милләтнең иң 

кыйммәтле тарихи ядкәре. 

 

Фонетика һәм орфоэпия 

Фонетика һәм орфоэпия турында төшенчә. 

Сөйләм органнары. Авазларның ясалышы. Сузык һәм тартык авазлар арасында 

аерма. 

Татар телендә сузык авазлар. Калын һәм нечкә сузыклар (арткы һәм алгы рәт 

сузыклары). Сингармонизм законы, аның төрләре. Сингармонизм законы сакланмаган 

очраклар. 

Татар телендә тартык авазлар. Яңгырау һәм саңгырау тартыклар. Тел арты 

тартыклары һәм увуляр тартыклар. Ирен-ирен һәм ирен-теш тартыклары. Тартыкларның 

охшашлануы (ассимиляция). Тартыкларның чиратлашуы. 

Аваз һәм хәреф. Авазларны язуда күрсәтү. Алфавит.Әйтелеш һәм язылышның туры 

килмәгән очраклары. Я, е, ю, ё хәрефләренең дөрес язылышы. О, ө, ы, е, эхәрефләренең 

дөрес язылышы. Тавышсыз хәрефләрнең дөрес язылышы. 

Татар телендә иҗек һәм басым. Интонация. 

Сүзгә фонетик анализ ясау тәртибе. 

 

Лексика һәм сөйләм культурасы 

Лексика һәм сөйләм культурасы турында төшенчә. Татар теленең сүзлек байлыгы 

(лексикасы) һәм аның үзгәрүе. 

Сүз. Аның мәгънәсе. Бер һәм күп мәгънәле сүзләр. Сүзләрнең туры һәм күчерелмә 

мәгънәләре. Омонимнар, синонимнар, антонимнар. 

Кулланылыш өлкәсе ягыннан татар теленең сүзлек составы. Гомумхалык сүзләре. 

Әдәби тел сүзләре. Диалекталь сүзләр. Профессиональ сүзләр. Терминнар. 

Кулланылыш дәрәҗәсе ягыннан татар теленең сүзлек составы. Тарихи сүзләр һәм 

архаизмнар. Неологизмнар. Алынмалар. 

Лексикография. Сүзлекләрнең төрләре. 

 

Сүз төзелеше һәм ясалышы 

Сүз төзелеше. Сүзнең мәгънәле кисәкләре. Тамыр һәм кушымча. Сүз ясагыч һәм 

мөнәсәбәт белдерүче кушымчалар. Мөнәсәбәт белдерүче кушымчаларның модальлек һәм 

бәйләгеч төрләре. Аларны сүзгә ялгау тәртибе. Сүзнең нигезе. 

Татар телендә сүз ясалышы ысуллары. Кушымчалар ялгап, сүз ясау. Сүзләрне кушу 

юлы (саф кушма сүзләр, тезмә сүзләр, кыскартылма сүзләр), аларның дөрес язылышы. 

Сүзләрнең аваз составын үзгәртү. Сүзләрнең мәгънәсен үзгәртү. Сүзләрнең бер сүз 

төркеменнән икенчесенә күчү юлы (исем фигыльнең исемгә, сыйфат фигыльнең исемгә 

һ.б.). 

Сүз төзелешен тикшерү тәртибе. 

 

Морфология 

Тел белеменең сүз төркеменәрен өйрәнә торган тармагы буларак морфология. 

Сүз төркемнәре турында төшенчә. Татар телендә сүз төркемнәре. Сөйләм 

оештырудагы рольләреннән чыгып, сүзләрнең мөстәкыйль сүз төркемнәренә, бәйләгеч сүз 

төркемнәренә, модаль сүз төркемнәренә бүленүе. 

Исем. Сүз төркеме буларак исем. Ялгызлык һәм уртаклык исемнәр. Исемнәрнең 

берлек һәм күплек төрләре. Исемнәрнең килеш һәм тартым белән төрләнеше. Тартымлы 

исемнәрнең килеш белән төрләнеше. Сан, тартым һәм килеш кушымчаларын куллануда 



стилистик төрлелек. Исемнәрнең җөмләдә кулланылышы. Исемнәргә морфологик анализ 

ясау тәртибе. 

Фигыль. Фигыль турында төшенчә. Фигыльнең башлангыч формасы. Барлык-

юклык төре. Фигыльләрнең зат-сан белән төрләнеше. Фигыль юнәлешләре.  

Зàтланышлы фигыльләр 

Хикәя фигыль. Хәзерге, үткән, киләчәк заман хикәя фигыльләр. Аларның мәгънәсе, 

ясалышы. Зат-сàн белән төрләнеше, дөрес язылышы. Җөмләдә кулланылышы. 

Боерык фигыль. Аның мәгънәсе, зат-сан белән төрләнеше. Җөмләдә кулланылышы. 

Шарт фигыль. Аның мәгънәсе, ясалышы, зат-сан белән төрләнеше, җөмләдә 

кулланылышы. 

Затланышлы фигыльләргә морфологик анализ ясау тәртибе. 

Затланышсыз фигыльләр 

Сыйфат фигыль. Аның мәгънәсе, ясалышы, фигыль һәм сыйфат белән уртак 

билгеләре. Заманнары. Исемләшүе. Үткән заман һәм киләчәк заман сыйфат фигыльләрнең 

хикәя фигыльләр белән охшаш һәм аермалы яклары. Сыйфат фигыльләрнең җөмләдә 

кулланылышы. 

Хәл фигыль. Аның мәгънәсе, төрләре, ясалышы. Рәвеш һәм фигыль белән уртак 

билгеләре. Икенче төр хәл фигыльнең хикәя фигыль белән охшаш һәм аермалы яклары. 

Хәл фигыльнең җөмләдә кулланылышы. 

Исем фигыль. Аның мәгънәсе, ясалышы. Исем һәм фигыль белән уртак билгеләре. 

Исем фигыльнең исемгә күчүе. Исем фигыльнең җөмләдә кулланылышы. 

Инфинитив. Аның мәгънәсе, ясалышы, дөрес язылышы. Инфинитивның җөмләдә 

кулланылышы. 

Ярдәмче фигыльләр һәм аларның кулланылышы. Мөстәкыйль фигыльләрнең 

ярдәмче фигыль мәгънәсендә йөрүе. 

Затланышсыз фигыльләргә морфологик анализ ясау тәртибе. 

Сыйфат. Сыйфат турында төшенчә, аның мәгънәсе, сыйфат дәрәҗәләре. Аларның 

ясалышы һәм дөрес язылышы. Сыйфатның исемләшүе. Сыйфатларның җөмләдә 

кулланылышы. Сыйфатка морфологик анализ ясау тәртибе. 

Сан. Сан турында төшенчә, аның мәгънәсе. Сан төркемчәләре: төп сан, тәртип 

саны, бүлем саны, чама саны, җыю саны, өлеш саны. Саннарның исемләшүе. Язуда рим 

һәм гарәп цифрларының кулланылышы һәм дөрес язылышы. Төзелеше буенча сан төрләре 

(тамыр, кушма, парлы, тезмә саннар), аларның дөрес язылышы. Санга морфологик анализ 

ясау тәртибе. 

Рәвеш. Рәвеш турында төшенчә, аның мәгънәсе. Рәвеш төркемчәләре: саф, охшату-

чагыштыру, күләм-чама, вакыт һәм урын, сәбәп-максат рәвешләре. Рәвешләрнең җөмләдә 

кулланылышы. Рәвешләргә морфологик анализ ясау тәртибе. 

Алмашлык. Аның башка мөстәкыйль сүз төркемнәреннән аермасы. 

Алмашлыкларның төркемчәләре. Билгеләү, билгесезлек һәм юклык алмашлыкларының 

дөрес язылышы. Алмашлыкларның җөмләдә кулланылышы. Алмашлыкларга морфологик 

анализ ясау тәртибе. 

Аваз ияртемнәре. Аваз ияртемнәренең җөмләдә кулланылышы. Аларның дөрес 

язылышы. Аваз ияртемнәренә морфологик анализ ясау тәртибе. 

Бәйлек. Бәйлек турында гомуми төшенчә. Үзләреннән алда килгән сүзләрнең нинди 

килештә килүен таләп итүдән чыгып, бәйлекләрнең төркемчәләре. Бәйлекләрнең практик 

кулланылышы. Бәйлек сүзләр. Бәйлекләргә морфологик анализ ясау тәртибе. 

Теркәгеч. Теркәгеч турында гомуми төшенчә. Теркәгечләрнең төркемчәләре: тезүче 

һәм ияртүче теркәгечләр. Теркәгеч сүзләр. Теркәгечләрнең дөрес язылышы. 

Теркәгечләрнең җөмләдә кулланылышы. Теркәгечкә морфологик анализ ясау тәртибе.  

Кисәкчә. Кисәкчә турында гомуми төшенчә. Кисәкчәләрнең төркемчәләре 

(көчәйткеч һәм чикләүче кисәкчәләр, сорауны, раслауны, билгесезлекне, икеләнүне, 



теләкне, үтенүне, юклыкны белдерүче кисәкчәләр). Кисәкчәләрне сөйләмдә куллану. 

Кисәкчәләрнең дөрес язылышы. Кисәкчәләргә морфологик анализ ясау тәртибе. 

Хәбәрлек сүзләр. Хәбәрлек сүзләрнең мөстәкыйль сүз төркемнәре белән охшаш 

һәм аермалы яклары. Аларның җөмләдә кулланылышы. Хәбәрлек сүзләргә морфологик 

анализ ясау тәртибе. 

Ымлыклар. Аларның төркемчәләре. Дөрес язылышы. Ымлыкларга морфологик 

анализ ясау тәртибе. 

Синтаксис 
Синтаксис турында төшенчә. Төп синтаксик берәмлекләр: сүзтезмә, синтагма, 

җөмлә, җөмлә кисәкләре, кушма җөмлә, текст. 

Гади җөмлә синтаксисы 

Сүзтезмә турында төшенчә. Аның сүздән һәм җөмләдән аермасы. Ияртүче һәм 

иярүче кисәкләр турында төшенчә. Ияртүче кисәкнең кайсы сүз төркеменә керүенә карап, 

сүзтезмәләрне төркемләү. 

Җөмлә турында төшенчә. Әйтү максаты буенча җөмлә төрләре: хикәя, сорау, боеру 

җөмләләр. Тойгылы җөмләләр. Аларны оештыруда катнашучы чаралар. 

Җөмләдә сүзләр бәйләнеше. Тезүле һәм ияртүле бәйләнеш. Тезүле бәйләнешне 

белдерүче чаралар. Ияртүле бәйләнешне белдерүче чаралар. Ияртүле бәйләнештә торган 

сүзләр арасындагы мөнәсәбәтләр. 

Ике составлы җөмлә турында төшенчә. Баш һәм иярчен кисәкләр. Җыйнак һәм 

җәенке җөмләләр 

Җөмләнең баш кисәкләре.  

Ия һәм аның белдерелүе.  

Хәбәр һәм аның белдерелүе. Хәбәрнең ия белән ярашуы. Ия белән хәбәр арасында 

сызык. 

Җөмләнең иярчен кисәкләре.  

Аергыч һәм аның белдерелүе. Аергычларның аерылмышы белән бәйләнеше. 

Тиңдәш һәм тиңдәш түгел аергычлар.  

Тәмамлык һәм аның белдерелүе. Туры һәм кыек тәмамлыклар.  

Хәл. Аның төркемчәләре, аларның белдерелүе. 

Аныклагыч. Аның башка иярчен кисәкләрдән аермасы, белдерелүе. Аныкланмыш 

белән бәйләнеше.  

Җөмлә кисәкләренең шартлы билгеләре. 

Җөмләнең модаль кисәкләре. Эндәш сүзләр, алар янында тыныш билгеләре. Кереш 

сүзләр һәм кереш җөмләләр, аларның мәгънәләре, алар янында тыныш билгеләре.  

Җөмләдә сүз тәртибе турында гомуми төшенчә. Җөмләдә сүзләрнең туры һәм кире 

тәртибе. Логик басым. 

Җөмләнең аерымланган кисәкләре турында гомуми төшенчә. Аерымланган хәлләр. 

Аерымланган аныклагычлар. Алар янында тыныш билгеләре. 

Җөмләнең тиңдәш кисәкләре турында төшенчә. Тиңдәш кисәкләрнең үзара 

бәйләнеше. Тиңдәш кисәкләр янында гомумиләштерүче сүзләр. Тиңдәш кисәкләр һәм 

гомумиләштерүче сүзләр янында тыныш билгеләре. 

Тулы һәм ким җөмләләр. Ким җөмләләрнең сөйләмдә кулланылышы. 

Бер составлы җөмләләр турында төшенчә. Бер составлы фигыль җөмләләр. Бер 

составлы исем җөмләләр. 

Туры һәм кыек сөйләм. Диалог, аның язылышы, тыныш билгеләре. Туры сөйләмне 

кыек сөйләмгә әйләндерү. 

Гади җөмләгә синтаксик анализ ясау тәртибе. 

Кушма җөмлә синтаксисы. Кушма җөмлә турында гомуми төшенчә. Кушма 

җөмләләрне төркемләү. 

Тезмә кушма җөмләләр. Аларның төрләре: теркәгечле һәм теркәгечсез тезмә кушма 

җөмләләр. Аларда тыныш билгеләре. 



Иярченле кушма җөмләләр. Төзелеше ягыннан иярченле кушма җөмлә төрләре – 

аналитик һәм синтетик иярченле кушма җөмләләр. Алардагы бәйләүче чаралар. Синтетик 

һәм аналитик иярченле кушма җөмләләрдә тыныш билгеләре.  

Иярчен җөмләләрнең мәгънә ягыннан төрләре: иярчен ия, иярчен хәбәр, иярчен 

аергыч, иярчен тәмамлык һәм иярчен хәл (иярчен урын, иярчен вакыт, иярчен рәвеш, 

иярчен күләм, иярчен сәбәп, иярчен максат, иярчен шарт, иярчен кире) җөмләләр. Аларда 

тыныш билгеләре. 

Катлаулы синтаксик конструкцияләр турында төшенчә.  

Күп иярченле кушма җөмләләр: тиңдәш иярүле, тиңдәш түгел иярүле, бер-бер 

артлы иярүле, берничә төр иярүле.  

Катнаш кушма җөмлә, аның төзелеше, андагы тыныш билгеләре. 

Кушма һәм катлаулы җөмләләргә анализ ясау тәртибе. 

 

Пунктуация 

Җөмләнең мәгънәсе һәм төзелеше, интонация һәм тыныш билгеләре. Нокта, сорау, 

өндәү билгеләре, сорау-өндәү билгеләре куела торган очраклар. Күп нокталар һәм 

куштырнаклар куела торган очраклар. Өтер, нокталы өтер, ике нокта куела торган 

очраклар. Сызык һәм җәяләр куела торган очраклар. 

 

Стилистика һәм сөйләм культурасы 

Әдәби тел һәм аның стильләре. Язма һәм сөйләмә стиль. Функциональ стильләр: 

матур әдәбият стиле, вакытлы матбугат стиле, фәнни стиль, эш кәгазьләре стиле, 

эпистоляр стиль. 

Сөйләм культурасы һәм аның нигезләре. Сөйләмгә куела торган таләпләр. 
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б) дополнительная 
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