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Основная задача курса – познакомить студентов с принципами составления 

написания и редактирования текста рекламы на татарском языке, изучение 
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рекламы, овладение знаниями специфики работы паблик рилейшнз (ПР) в 

редакционном коллективе. 

 

 

 



 

 

 

Кереш 

 

Реклам яшәешне алга алып баручы бер күренеш. Бүгенге буын кешеләренең 

“реклам ни өчен кирәк?” дигән сорау тумый. XXI гасырда демократия, бизнес, 

көндәшлек, маркетинг заманында “реклам”, “паблик рилейшнз”, “копирайтер”, 

“слоган” һәм башка төшенчәләрне белү, өйрәнү бик актуаль мәсьәлә булып тора. 

Хәзер реклам ясауның иң заманча ысулларын тәкъдим итәләр. Мәсәлән, 

яраткан ширкәтнең исемен байракларда, бина зурлыгында элмә тукымада 

яздырырга, зур хәрефләр белән транспортка, дирижабльләргә дә урнаштырырга 

мөмкинлек бар. Иң алдынгы ысулларның берсе итеп, хәтта кодлаштырылган 

рекламны да тәкъдим итәләр. Дивардагы сарылы-кызыллы өчпочмаклар 

мозаикасын “акыллы” телефоныгыз белән төшереп алсагыз, ул шундук реклам 

күрсәтә башлый. Шушы рәсемдә интернет-сәхифәнең адресы яшеренгән була 

икән
1
. 

Бу мавыктыргыч, иҗади дөньяда татар теленә урын бармы? Бу хакта 

сөйләшүләр бер 10-15 ел элек башланган иде. Реклам базары үсә генә башланган 

елларда татар теле бу даирәдә кулланылса, телнең үсешенә дә этәргеч булыр 

иде, «тауарлар» да, бәлкем, яхшырак сатылыр иде, дигән сөйләшүләр барды
2
. 

Инде дистә еллар үткәннән соң, бу өлкәдә бераз алга китеш бар, татарча 

рекламга ихтыяҗ арта. Татарстан халкы икетеллелек шартларында яши. Татар 

телен дәүләт теле дәрәҗәсенә үстерү өчен реклам иң уңайлы ысул булып тора. 

Курсның максаты һҽм бурычлары: татар рекламасына хас 

үзенчәлекләрне, аның тарихын һәм текстларының телен өйрәнү тора. 

 «Татар рекламы һҽм матбугат» дисциплинасы бакалаврлар  әзерләү 

планы буенча алып барылганда, өйрәнү процессы түбәндәге компетенциялҽрне 

формалаштыруга юнәлдерелә: массакүләм мәгълүмат чараларында реклам 

эшчәнлеген өйрәнү (реклам төшенчәнең асылын, хокук нигезләрен белү, текст 

төзү), «паблик рилейшнз» төшенчәсе белән танышу (дәүләт стандарты буенча 

ОК-19, ПК-29, ПК-32, ПК-33, ПК-34, ПК-41, ПК-42 пунктлар).  

                                                           
1
 Тимерова Б. Татарча реклам һаман да үтемле тауар түгел. URL: 

http://www.azatliq.org/content/article/2296739.html (куллану датасы: 15.02.2011). 
2
 Шунда ук. 

http://www.azatliq.org/content/article/2296739.html


 

 

 

Курсны өйрәнү ахырында студент: 

- татар рекламының функциясен, бурычларын, төрләрен, күләмен, 

сыйфатын белергә; “Паблик рилейшнз” төшенчәсе, бүгенге реклам өлкәсендәге 

проблемалар белән таныш булырга тиеш; 

- татар телендә реклам текстын яза белергә, реклам кампанияләрен 

оештырырга һәм мәгълүмат оешмаларына текст төзи алырга тиеш; 

- тәрҗемә текстлары белән эшли белергә, һәрбер басманың үзенчәлекләрен 

истә тотып, конкурентлы реклам текстын иҗат итә белергә тиеш. 

Теоретик өлеш дисциплинаның төп эчтәлеген ачыклаган лекцияләрдән 

гыйбарәт, практик дәресләрдә студентлар тарафыннан билгеле бер темага 

реферат, контроль эш язу, семинар дәресләрдә катнашу, тестлар үткәрү карала.  

Махсус курс 4 курс студентлары өчен. 030601.65 (021400) – 

“Журналистика” белгечлеге буенча әзерләнә. План буенча 36 сәгать каралган, I 

семестрда укытыла (зачет белән төгәлләнә). 

Әлеге дисциплина бакалаврлар әзерләү планы буенча алып барылганда, 4 

курс, II семестрында 32 сәгать укытыла, зачет белән төгәлләнә.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРОГРАММА 

 

Кереш тема:  Курсның ҿйрҽнү предметы. Реклам һҽм “Public relations  

(PR)” тҿшенчҽлҽре 

“Татар рекламы һәм матбугат” курсының максаты, бурычлары, өйрәнү 

тәртибе.  

Реклам өлкәсендәге төшенчәләр: реклам үзе, реклам бирүче, реклам 

җитештерүче, рекламны кулланучылар, эш, хезмәт, товар, идея, башлангычлар, 

слоган һ.б. Рекламның максаты, бурычлары, рольләре, типлары, формалары. 

«Public relations» (PR) төшенчәсе.  Татарстанда PR кампанияләрнең 

эшчәнлеге. Имидж тудыру чарасы буларак мәгълүмат органы.    

 

Беренче тема: Реклам тарихы 

Реклам текстларның барлыкка килүе. Башка илләрдә реклам тарихы. 

Реламның үсү этаплары. Борынгы чор үрнәкләре.  

Татар матбугат рекламасы тарихы.  “Бәянелхак”, “Йолдыз”, “Кызыл яу” 

газеталарында реклам текстларының үзенчәлеге. Совет чорында татар 

рекламасы. 

 

Икенче тема: Реклам тҿрлҽре 

Эчтәлек һәм формага карап, реклам төрләрен барлау, үзенчәлекләрен 

ачыклау (басма реклам, газетадагы реклам, радио-реклам, тв-реклам, интернет-

реклам, сәяси реклам, социаль реклам, һ.б.).  

 

Өченче тема: Матбугат рекламы – жанрның бер тҿре  

Җурналистика жанрларының реклам текстына мөнәсәбәте. Жанр 

сыйфатының рекламга тәэсире. Реклам – сөйләм эшчәнлегенең бер төре.  

Сөйләм иясенә (реклам бирүче), адресатына, ниятенә, шартына  карап, 

реклам текстын язу, редакцияләүнең, тәрҗемә  итүнең үзенчәлеге. 

 

Дүртенче тема: Реклам стиле һҽм реклам текстның үзенчҽлеге 

Реклам текстын оештыру үзенчәлекләре. Мөһим кагыйдәләр. Текстның төп 

сыйфатлары. Реклам текстның элементлары: баш исем, башлам, төп реклам 



 

 

 

тексты, бәя, исем һәм адрес, купон, танылган слоган яки күзгә ташланып торган 

сорау һ.б. 

Реклам текстын язу стиле. Рекламны кабул итү. Реклам текстын бизәүнең 

кайбер мәсьәләләре.  

Текстта сүз, тавыш, күренеш, хәрәкәт бердәмлеге. Шрифт, сурәт, фото, 

графика мөмкинлекләреннән файдалану. 

 

Бишенче тема: Реклам һҽм психология 

Рекламның психологик үзенчәлекләре. Психология фәне турында. Реклам 

текстларында психологик механизм күренеше, аның этаплары. Мәгълүматның 

адресатка тәэсир итүе. Социаль реклам. Балалар психологиясе һәм реклам. 

 

Алтынчы тема: РФ «Реклам турында»гы Законның яңа варианты 

Массакүләм мәгълүмат чараларындагы рекламага куела торган хокукый 

таләпләр. Тәмәке, исерткеч, сыраны массакүләм мәгълүмат чараларында 

рекламалауның шартлары. Реклам өлкәсендәге хокукый таләпләр. Реклам тарату 

үзенчәлекләре. Татарстанда һәм Россиядә рекламның куллану үзенчәлеге. РФ 

«Реклам турында»гы Законның яңа варианты. Аның кулланылыш максатлары 

һәм өлкәсе.  

Реклама кагыйдәләрен бозу (намуссыз, дөреслеккә туры килмәгән, 

әхлаксыз, ялган, яшерен реклама төрләре). Радио-, телепрограммалар 

вакытында, матбугатта рекламаны тарату үзенчәлекләре. Контрреклама бирү 

тәртибе. Реклама бирүче, таратучының реклама турындагы закон нормаларын 

бозган өчен җаваплылыгы. 

 

ЯКЫНЧА СҼГАТЬЛҼР БҮЛЕНЕШЕ 

(белгечлек буенча) 

 

Индекс Темалар Сәг.саны 

белгечлек 

буенча 

 

ОПД.Ф18 Курсның өйрәнү предметы. Реклам һәм “PR” 

төшенчәләре 

2  



 

 

 

 Реклам тарихы 4  
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ЯКЫНЧА СҼГАТЬЛҼР БҮЛЕНЕШЕ 

(бакалавриат буенча) 

 

№ 

п/п 

Темалар 

Б3.В.12 

семестр атна сҽг. саны  аттестация  

1 1 нче тема.  

Реклам тҿшенчҽсен ачыклау. 

8 1 2 сәг. лекция 

2 сәг. мөст. эш 

 

2 2 нче тема.  

Татар рекламының тарихы 

8 2,3 4 сәг. лекция 

4 сәг. мөст. эш 

реферат 

3 3 нче тема.  

Рекламның психологик 

үзенчҽлеклҽре 

8 4 2 сәг. лекция  

6 сәг. мөст. эш  

тестлар 

4 4 нче тема. 

Реклам текстын оештыру 

үзенчҽлеклҽре  

8 5,6 4 сәг. лекция 

6 сәг. мөст. эш 

контр. эш 

5 5 нче тема.  

Матбугат рекламы – 

8 7,8 4 сәг. лекция 

4 сәг. мөст. эш 

реферат 



 

 

 

жанрның бер тҿре 

6 6 нчы тема.  

Реклам – сҿйлҽм 

эшчҽнлегенең бер тҿре 

8 9,10 4 сәг. лекция 

6 сәг. мөст. эш 

 

контр. эш 

7 7 нче тема.  

Реклам тҿрлҽре 

8 11,12 4 сәг. лекция 

4 сәг. мөст. эш 

 

реферат 

8 8 нче тема.  

Реклам текстын бизҽүнең 

кайбер мҽсьҽлҽлҽре 

8 13,14 4 сәг. лекция 

4 сәг. мөст. эш 

 

контр. эш 

9. 9 нче тема.  

ММЧ рекламга куела торган 

талҽплҽр 

8 15,16 4 сәг. лекция 

4 сәг. мөст. эш 

 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

КОНТРОЛЬ ЭШ ҮРНҼКЛҼРЕ 

 

1. Бирем: Реклам текстларына анализ ясагыз. Уңышсыз 

урыннарны ничек тҿзҽтер идегез? 

№ 1. Балагызның – каникулы, ҽ сезнең отпуск? Ял ҿчен урын эзлисез?  Волга 

санаторий профилакторийсында ял итегез. «Бала һҽм ҽни» путевкалары кулай 

бҽядҽн. Сезнең ҿчен - дҽвалану, сҽламҽтлегегезне ныгыту һҽм яңа кҿч җыю ҿчен 

менҽ дигҽн урын. Яшел Үзҽн, Гагарин урамы. Тел: 55-2-88. 

№ 2. «Гелиос-авто» автосалоны ул: Беренчедҽн, Рено Логан, Шкода, 

Фолксваген һҽм ВАЗ автомобиллҽренең тулы модельлҽр рҽте. Икенчедҽн, 

автомобильне сатып алу ҿчен яхшы вариантны монда табарсыз. Ҿченчедҽн, 

ВАЗ 2110 аналогы БОГДАН автомобиле сатуда һҽм заказ биреп була. «Гелиос-

авто» автосалоны. Җиңү Проспекты 22. тел. 272-99-58. 

№ 3. Ишек кирҽкме??? Бар бер киңҽш!!! Дверной базар - бездҽ любой ишек 

бар!!! Дуслар!!! 1 майдан 20 майга кадҽр һҽрбер сатып алучыга 9 % ташлама. 

Чистай урамы 66 йорт. Дверной базар - кил сатулаш!!! 

№ 4. Яңа Җҽйгҽ яңа сюрприз!!! 1 июньдҽ Яңа «Дом Сайдинга» кибете 

ачыла. Тҿрле җитештерүчедҽн тҿрле тҿстҽге сайдинг, ПВХ һҽм МДФ 

панеллҽре, тҽрҽз тҿплҽре һҽм ҿй түбҽлҽре болар барысыда «Дом Сайдинга» 

кибетендҽ. Фучик урамы 83.  

№ 5. «Казан 21 гасыр» яшҽү комплексы – ул алга киткҽн инфраструктура, 

мҽктҽп һҽм балалалар бакчасы, тҽүлек ҽйлҽнҽсе саклау, үз идарҽ компаниясе. 

Ике  елга кадҽр процентсыз рассрочка һҽм гаилҽгез ҿчен сезгҽ уңайлы банктан 

ипотека. «Казан 21 гасыр» яшҽү комплексы 295-77-77. Ҿйлҽр тапшырылган. 

Казань «21 гасыр яшҽү» комплексы. 

№ 6. Тҿзелешкҽ бетон кирҽкме? «Капиталстрой» үз миксерлары белҽн 

бетон китерҽ һҽм арендага автотехника бирҽ: 47 һҽм 52 метрлы автобетон 

насослары, 100 метрлы ГАМБО раствор насослары! «Капиталстрой» - 

капитально ярдҽм итҽ! 278-75-75. 

№ 7. Кулонстрой - яхшы тҽрҽзҽлҽр, сыйфатлы ишеклҽр. Кулонстрой - 25 ел 

гарантия. Кулонстрой - үзлҽре ясый, үзлҽре куеп бирҽ. Кадерле ветераннар 

сезнең батырлылыгыз алдында баш иябез! Кулонстрой: 295-57-27. 



 

 

 

№ 8. Без Татарлар ҿстҽл янына бер утырсак, ике тапкыр чҽй эчҽргҽ 

яратабыз!!! Табында тҽмле, баллы эшлҽнмҽлҽр булса без тагында озаграк, 

утырабыз. Лакомка – тортларның 40 тҿрен, пироженыйларның татлысын, 

пирогларның тҽмлесен ҿегезгҽ китереп бирҽ. Лакомка - бармакларны 

йотарсың!!! 

№ 9. ООО «Митра» профнастил, металлочерпица, йомшак черепица һҽм 

сайдинг тҽкъдим итҽ, һҽм болар барысыда КРЕДИТКА!!! Үлчҽү, исҽплҽү, 

монтажлау - Барысы да клиент ҿчен! Техническая урамы 41 а, тел: 296-23-89. 

№ 10. Күптҽн белергҽ вакыт ООО Пестречинкада – ТҼМЛЕ БҼЯлҽр!!! 100 

тҿрдҽге ит товары ҺҼР ВАКЫТ югары сыйфатлы,  хҽлҽл,  куллануга ҽзер 

тавык продукциясе, ҽ ДЕЛЕКАТЕСЛАРЫ телне йотарлык!!! ООО 

ПЕСТРЕЧИНКА Тел.557-72-20. 

№  11. Рҽсҽй Дҽүлҽт Гуманитар Университеты килҽсе белегечлеклҽр 

буенча студентлар кабул итҽ:  

 Икътисад һҽм кредит 

 Юриспруденция 

 Оешма менеджменты 

 Дҽүлҽт һҽм муниципаль җитҽкчелеге 

 Документ алып бару һҽм ДОУ 

 Гамҽли информатика 

Документлар 30 августка кадҽр кабул ителҽ. 236-93-16. 

№12. Елның ШҼП фасылында, Казанның ШҼП СТАН автосалоны, ШҼП 

автомобиллҽр тҽкъдим итҽ, барлык моделлҽр рҽте, 3 елга 9,3 % президент 

субсидиясе каралган. Татар иле Татарстан – машина иле СТАН.  

№  13. Гашыйклар, ишетҽсезме? Бу яңалык сезнең ҿчен! 14 февраль Туган 

авылымда искиткеч шоу – программа, сезнең ҿчен Татар классик эстрада 

кҿйлҽре, тҿрле программалар белҽн фокусчы, шҽрык биюлҽре, кавказ биюлҽре 

һҽм кавказ музыка коралында уйнаучы виртуозлар, шулай ук Бразиль биюлҽре, 

хей самбо!!!! Ҽ Тамашының алып баручысы җырлый һҽм килҽчҽгеңне сҿйлҽп 

бирҽ!!! Профессиональ поварлар сезне татар һҽм азербҽйҗан кухнясы белҽн 

шаккаттырыр. Бар шоу – программа бҽясе 500 сум. Телефон: 8-917-927-57-74. 

Туган авылым – һҽрберебезнең йҿрҽгендҽ!!! 



 

 

 

№14. «УЗДЭУ-Казан» автосалоны бҽйрҽмнҽр белҽн котлый һҽм сезне Ҽмҽт 

магистрале 9 йорт адресы буенча чакыра. Биредҽ завод бҽялҽреннҽн ДЭУ 

Нексия һҽм Матиз автомобильлҽре тҽкъдим ителҽ. 295-95-99.  

№ 15. «Западаная Ореховка» коттедж бистҽсе - сезнең тормышка ашкан 

хыялыгыз!! Нинди ҿйлҽр, ҽ нинди табигать? Саф һава, шҽһҽр уңайлыклары. 

Унистрой компаниясе 4 миллион 500 мең сумнан алып Европа дҽрҽҗҽсендҽге 

ҽзер йортлар тҽкъдим итҽ. Унистрой - килҽчҽккҽ яңа ҿмет белҽн. 295-53-83. 

№ 16. Алар - мҽхҽббҽт һҽм нҽфислекне чагылдыра. «Эксклюзив» ювелир 

салоны зҽркҽн эшлҽнмҽлҽренең киң ассортиментын тҽкъдим итҽ. Туган 

кҿнегез? Ташлама һҽм бүлҽк сертификатлары. Алтын, кҿмеш эшлҽнмҽлҽре, 

уникаль бүлҽклҽр, бер сүз белҽн ЭКСКЛЮЗИВ. 268-25-24. 

№ 17. ООО «Ак Барс-Мед иминият компаниясе» Бҿтендҿнья Сҽлҽмҽтлек 

кҿненҽ багышланган «Пациент хокукы» дигҽн акциясен үткҽрҽ. 27 мартта 

Островский 38 йортта, 9 дан 15 сҽгатькҽ кадҽр барлык телҽүчелҽр 

Татарстанның дҽвалау профилактик учреждениялҽрендҽ ҽшлҽүче белгеч 

табиблардан – невролог, терапевт, уролог, кардиолог, эндокринолог, 

офтальмолог, хирург шулай ук иминият компаниясенең хезмҽткҽрлҽреннҽн 

планлы медицина ярдҽмен алу мҽсьҽлҽлҽре буенча түлҽүсез консультация алып 

була. Алдан язылу мҽҗбүри; 236-72-36, 236-06-38
3
.  

2. Бирем: Россия Федерациясенең "Реклама турындагы" Законын бозуга  

газета-журналлардан, радио-телевидениедән мисаллар табыгыз. 

3. Бирем: Социаль реклама үрнәкләрен табыгыз.   

4. Бирем: Фразеологик берәмлекләрне файдаланып, риторик сорау һәм 

риторик мөрәҗәгать итү алымнары кулланылган реклама текстларына мисаллар 

табыгыз һәм аларга характеристика бирегез. 

5. Бирем: Ирекле темага телевизион, радио һәм басма өчен реклам 

текстларын әзерләгез. 

 

 

 

 

                                                           
3 Мисаллар «Татар радио»сыннан (100.5 FM)  алынды. 



 

 

 

СЕМИНАР ҾЧЕН КОНТРОЛЬ СОРАУЛАР 

 

1. Семинар: Реклам тҿрлҽре  

1) радиореклама: аның төрләре, отышлы яклары, җитешсезлекләре; тел 

үзенчәлекләре; экстралингвистик чаралар;  

2) басма матбугатта реклам;  

3) телевизион реклам; 

4) социаль реклам; 

5) сәяси реклам; 

6) транспорта реклам; 

7) сату-алу урыннарында реклам; 

8) урамда реклам төрләре. 

 

2. Семинар: Реклам кампаниялҽрен оештыру  

1) реклам кампанияләренең бурычлары, максатлары; 

2) реклам кампанияләрен оештыру (конкрет мисалларда күрсәтү);  

3) Казандагы реклам кампанияләренең эшчәнлеген тикшерү һәм 

анализлау;  

4) «РR»ның бурычлары. 

 

3. Семинар: Реклам тексты 

1) реклам текстына куела торган таләпләр; 

2) реклам теленең лексик үзенчәлекләре; 

3) реклам текстларына хас синтаксик һәм морфологик үзенчәлекләр; 

4) рекламаның экстралингвистик билгеләре; 

5) слоган, логотип язу. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЗАЧЕТ ҺҼМ ИМТИХАН ҾЧЕН СОРАУЛАР 

 

   1. Октябрь революциясенә кадәрге татар матбугатында (“Тәрҗеман”, 

“Бәянелхһак”, “Вакыт”, “Йолдыз”, “Казан мөхбире”, “Кояш”, “Нур” һ.б. 

газетларда, “Аң”, “Дин вә мәгыйшәт”, “Икътисад”, “Сөембикә”, “Шура”, “Ялт-

йолт” һ.б. журналларда) реклам мәсьәләләре. 

   2. Революцион үзгәреш чоры татар матбугатында (“Кызыл байрак”, 

“Кызыл яу”, “Эшче” , “Башкортстан хәбәрләре” һ.б. газеталарда, “Азат хатын”, 

“Безнең юл”, “Кызыл шәрыкъ”, “Совет мәктәбе” һ.б. журналларда) рекламның 

яңа шартларга ярашуы. 

   3. Совет хәкимияте чоры матбугатында (газет, журналларда) реклам 

текстының кайбер үзенчәлекләре. 

   4. Гомуми (чит илләр, Россия) рекламның тарихы. Үсеш этаплары.  

   5. Рекламның функцияләре, бурычлары, рольләре, типлары.  

   6. Рекламның психологик үзенчәлекләре. 

   7. Бүгенге татарча һәр басмага (район, шәһәр, республика, корпоратив 

газетларга, журналларга, бюллетень, буклет, проспект, календарь һ.б.) реклам 

эшчәнлеге ягыннан күзәтү: оештыру үзенчәлекләре, тел-стиль, иллюстрация, 

үзенчәлекләре, һәр басмага хас аерымлыклар;  

   8. Радиода реклам (Татарстан радиостанцияләренең һәм аннан читтә 

эшләүче (“Азатлык”, “Төркия авазы”, “Шәрыкъ” һ.б.) радиостанцияләрнең 

эшчәнлегенә күзәтү. Җирле радиоларда рекламны оештыру, текст әзерләү 

үзенчәлекләре.  

   9. Телевидениедә реклам. Язма, әйтмә, күрсәтмә сөйләм элементларын 

бердәйлекле (синтезлап) файдалану алымнары һәм тәҗрибәсе.  

 10. Кино сәнгатендә һәм Интернетта реклам. 

   11. Альбом, проспект, буклет тибындагы басмаларда реклам 

эшчәнлегенең үзенчәлеге. Тел-стиль чаралары белән иллюстрация бердәйлеге. 

   12. Реклам максатын күздә тотып язылган а) хәбәри, ә) аналитик, б) әдәби-

публицистик жанрларның текстны оештыру, язу, бизәү үзенчәлекләре. 

  13. Реклам жанрының төрләре. Аларда журналистика жанрларының төп 

сыйфатларының чагылышы. 



 

 

 

   14. Реклам текстында төгәллеккә, конкретлыкка ирешү чаралары. 

Конкрет-номинатив атамаларны, терминнарны куллану үзенчәлеге. Кыскалыкка 

ирешү алымнары. 

   15. Рекламда җәлеп итү алымнары һәм чаралары. Хис белдерү 

мөмкинлекләре. 

   16. Текстта тел-стиль чаралары белән экстралингвистик, иллюстратив 

чараларның бердәйлегенә, гармониясенә ирешү юллары. 

   17. Тәрҗемәчеләрнең реклам тексты эшләү тәҗрибәсе. 

   18. Реклам текстының төзелеше. Аңа баш исеме кирәкме? Яңача 

технологияләр текстны бизәүдә ничек ярдәм итә? 

   19. Реклам тексты сюжетлы буламы? Рекламда күчерелмә мәгънәлелек. 

   20. Реклам текстын редакцияләү үзенчәлекләре. Сүз, тавыш, хәрәкәт 

чаралары бердәйлегенең бозылу очракларын төзәтү осталыгы. 

   21. Татар матбугатында яшерен реклама. 

   22. Социаль реклам үзенчәлекләре. 

 

ЯЗМА ЭШ ТЕМАЛАРЫ 

 

1. Реклам текстын редакцияләү үзенчәлеге.  

2. Берәр басмага реклам эшчәнлеге ягыннан күзәтү. 

3. Җирле радиоларда рекламны оештыру, текст әзерләү үзенчәлекләре.  

4. “Яңа Гасыр” телевидениясе рекламында әйтмә, күрсәтмә сөйләм 

элементларын бердәйлекле файдалану алымнары һәм тәҗрибәсе.  

5. Кино сәнгатендә реклам (конкрет миссаллар).  

6. Интернетта реклам. 

7. Альбом, проспект, буклет тибындагы басмаларда реклам 

эшчәнлегенең үзенчәлеге.  

8. Рекламда конкрет-номинатив атамаларны, терминнарны куллану 

үзенчәлеге.  

9. Рекламда җәлеп итү алымнары һәм чаралары. 

10. Реклам текстта тел-стиль чаралары белән экстралингвистик, 

иллюстратив чараларның бердәйлеге. 

11. Татарстанда икетеллелек һәм реклам. 



 

 

 

12. Реклам текстының төзелеше. 

13. Яшерен реклам текстының үзенчәлеге. 

14. Рекламда күчерелмә мәгънәлелек. 

15. Балалар психологиясе һәм реклам. 

16. Татарстанда сәяси реклам. 

17. Тәрҗемә һәм реклам эшчәнлеге. 

 

ТЕСТЛАР (үрнҽк) 

 

1. Нҽрсҽ ул реклам: 

а) профессиональ эшчәнлекнең бер төре; 

б) аерым сәнгать күренеше; 

в) мәгълүмат.  

 

2. РФ «Реклам турында»гы  закон буенча басмада реклам текстларның 

күлҽме ничҽ процентка кадҽр чиклҽнгҽн: 

а) 50 %; 

б) 40%; 

в) 30%. 

 

4. Россиядҽ реклам нинди теллҽрдҽ тарала: 

а) бары тик рус телендә; 

б) рус һәм реклам бирүче теләге буенча барлык республика халыклары 

телендә; 

в) рус теленә тәрҗемә ителеп, барлык телләрдә. 

 

5. Рекламның бурычларына керми: 

а) мәгариф; 

б) сатып алу теләген уяту; 

в) ихтияҗ тудыру. 

 

6. Татар рекламасын ҿйрҽнүдҽ беренче адым ясаган галим: 

а) Г. Ибрагимов; 



 

 

 

б) И. Низамов; 

в) Р. Юсупов. 

 

7. Беренче реклама бюросы оешкан: 

а) Венециядә, 1530; 

б) Парижда, 1881; 

в) Берлинда, 1480. 

 

8. Беренче телереклама эфирга чыккан ел: 

а) 1930; 

б) 1980; 

в) 1900; 

 

9. Радиоэфир аша рекламның беренче мҽртҽбҽ яңгыраган елы: 

а) 1950; 

б) 1920; 

в) 1935. 

 

10. Реклам текстларына куела торган талҽп: 

а) минимум мәгълүмат, максимум сүз; 

б) минимум сүз, максимум мәгълүмат. 

 

11. Нҽрсҽ ул каталог: 

а) бер товар һәм аның модификацияләре турында белешмә; 

б) товар яки товарлар төркеменең сыйфатлары, төрләре, билгеләре, сату 

шартлары турында белешмә; 

в) товар турында иң гади һәм гомуми белешмә. 

 

12. Россия Федерациясенең “Реклама турындагы” закон гамҽлгҽ кергҽн 

ел: 

а) 1995; 

б) 1990; 

в) 2000; 



 

 

 

г) 2006. 

 

13. Рекламның иң киң таралган тҿре: 

а) сәяси реклам; 

б) корпоратив реклам; 

в) сәүдә рекламы; 

 

14. Буклет ул: 

а) рекламның басма төренә керә; 

б) берәр төрле тамашаны игълан итүче язма. 

 

15. Шҽһҽр элмҽ реклам кем карамагында: 

а) федераль органнар; 

б) муниципаль, җирле хакимият.  

 

 

 

 

БАЛЛ-РЕЙТИНГ СИСТЕМАСЫ РЕГЛАМЕНТЫ 

 

№ эш тҿре баллар 

1          Мөстәкыйль эшләр  20 

2         Семинар дәресләр 10 

3  Тестлар 20 

4 Зачет, имтихан 50  
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