
КУРС ҺӘМ ЧЫГАРЫЛЫШ КВАЛИФИКАЦИЯ ЭШЕ (ДИПЛОМ) 

ТЕМАЛАРЫ 

 

Фәнни җитәкче: профессор, 

филология фәннәре докторы В.З. Гарифуллин 

 

1. Репортерның эш алымнары. 

2. Алган тема нинди жанр таләп итә? 

3. Интервью – жанр да, метод да. 

4. Репортер күзлегеннән шәһәр тормышы. 

5. Репортер күзлегеннән авыл тормышы. 

6. Иҗатымда – «һөнәр алыштыру» алымы. 

7. Татар матбугатында криминаль тема. 

8. Газета битендә – замандаш портреты. 

9. Хосусый басманың үз йөзе: ул нинди? 

10. Газета дизайны: заман таләпләре. 

11. Матбугат хезмәте: булышамы, әллә аяк чаламы? 

12. Журналистика һәм хакимият.  

13. Балалар басмаларының типологиясе. 

14. Корпоратив матбугат, функцияләре, үзенчәлекләре. 

15. Журналист иҗатында гадәти булмаган формалар. 

16. Матбугатта сәяси реклама. 

17. Матбугат тибы буларак муниципаль газета. 

18. Җирле матбугатта милли тематика. 

19. Журналистның иҗади лабораториясе. 

20. Журналист иҗатында бәя төрләре. 

21. Бәя бирүдә тел чаралары. 

22. Дини басманың тел үзенчәлекләре. 

23. Челтәр ресурсларында дини тематика. 

24. ХХ йөз башы журналистикасында сатирик жанрлар. 

25. Хәзерге матбугатта бәхәс. 

26. Аудиторияне ничек өйрәнергә? 

27. Матбугатта конфликтлар чагылышы. 

28. Хәзерге журналистикада эксперимент. 

29. Журналистның социаль җаваплылыгы. 

30. Журналистикада яшьләр образы. 

31. Журналист һәм сенсация. 

32. Жанр төре буларак анонс. 

33. Телевизион журналистның иҗади портреты, тәнкыйть.  

34. Имидж тудыру чарасы буларак мәгълүмат органы. 

35. Интернет аша хәбәр тапшыруның үзенчәлекләре. 

36. FM радиода мәгълүмат җиткерү. 

37. Татарча хосусый мәгълүмат чараларының үзенчәлекләре. 

38. Татар журналларының кушымталары: алар нәрсә белән ота. 

39. «Ватаным Татарстан»: яңа сулыш алганда. 



40. Журналистика һәм социология дуслыгы. 

41. Журналистикада шәхесне өйрәнү ысуллары. 

42. Газета хәбәренең төрләре. 

43. Газетада интервью-портретның үзенчәлекләре. 

44. Журналда интервью-портретның үзенчәлекләре. 

45. Репортажда «катнашу эффекты»н тудыру чаралары. 

46. Парламент хисабы. Аның осталары. 

47. Балалар газетасына ничек язмаска? 

48. Республикабыз матбугатында диаспора тормышы. 

49. Газетада форма һәм эчтәлек бердәмлеге. 

50. Яңадан туу: Татарстаннан читтә чыгучы татар матбугатына анализ. 

51. Эмигрант басмаларына характеристика. 

52. Татар газетасында башламнар.  

53. Татар матбугатында баш исемнәренең үсеш-үзгәреше. 

54. Журналистның шәхси иҗади йөзе. Ул ничек формалаша? 

55. Матбугатта милли мәгариф проблемалары. 

56. Икетеллелекне тормышка ашыруда матбугатның роле. 

57. Радионың яшьләр аудиториясенә тәэсир итү чаралары.  

58. Журналист иҗатының үзенчәлекләре.  

59. Журналист иҗатында интуициянең роле. 

60. Журналист иҗатында аралашу. 

61. Күзәтү методын ничек кулланырга? 

62. Журналистикада текст типлары. 

63. Аралашуда туган киртәләрне җимерү алымнары. 

64. Журналистикада фактологик текстлар.  

65. Иҗат методы буларак әңгәмә.  

66. Журналист иҗатында фактларның роле. 

67. Журналист әсәрен тудырганда фәнни методлар. 

68. Журналистикада дәлилләүле текстлар. 

69. Иҗат этәргече чыганаклары. 

70. Журналистикада тасвири текстлар. 

71. Журналист әсәренең эчтәлеге элементлары. 

72. Журналистикада диалогик текстлар.  

73. Үткен каләм остасы (яраткан журналистым иҗатына штрихлар). 

74. Айдар Хәлим (Фәүзия Бәйрәмова, Искәндәр Сираҗи) публицистикасында 

милли проблематика. 

75. Татарда сәяси журналистика осталары. 

76. Икътисад журналистикасы: үсеш юллары. 

77. Сайлаулар һәм матбугат. 

78. Журналистикада икътисад мәсьәләләре. 

79. Район газетасы ничек сулый? 

80. Мөһаҗирлектәге татар матбугатының авторлары. 

 

 

 



Фәнни җитәкче: профессор, 

филология фәннәре докторы И.М. Низамов 

 

1. Ш.Мәрҗани (К.Насыйри, И.Гаспралы, Р.Фәхретдинев, Ф.Кәрими, 

С.Максудый, Г.Исхакый, М.Бигиев, Х.Ямашев, Г.Камал, Г.Тукай, 

Ф.Әмирхан, Г.Ибраһимов, Ш.Әхмәдиев, М.Вахитов, Г.Баембитев, 

С.Атнагулов, М.Борһан, М.Җәлил, Ш.Хамматов һ.б.) мөхәррир һәм редактор. 

2. Газета материалларында мантыйкый хаталар, аларны төзәтү юл-

алымнары (бер журналист яисә газета мисалында). 

3. Хатларны редакцияләгәндә фактик хаталарны төзәтү. Төрләрен 

системалау (бер журналист яисә газета мисалында). 

4. Атналык газетада композиция, рубрикацияләү.  

5. Газета материалларын төзәткәндә автор белән эш. Автор хокукы. (Бер 

редакция тәҗрибәсе). 

6. Китап редакторының автор белән эшләү үзенчәлеге. 

7. Эчтәлек һәм форма бердәйлеге. Төзәткәндә жанр таләпләрен саклау. 

8. Сүз – төзәтүдә дә төп корал. (Район газетасында тел хаталары, аларны 

бетерү юллары). 

9. Төзәтү – ул сөйләм оештыруның бер төре. Укучы – редактор – автор. 

Сөйләм мотивларына карап тел һ.б. чараларны урынлы куллану. 

10. Тәрҗемә текстын редакцияләү үзенчәлеге («Татарстан» журналы 

тәрҗемәчеләренең иҗади йөзе). 

11. Язма һәм әйтмә текст каршылыкларын бетерү юллары (радио тексты 

мисалында). 

12. Катнаш текстны төзәтү үзенчәлеге (телевидение сөйләме мисалында). 

13. Интернет сөйләмендә редактор эшчәнлеге. 

14. Журналда рубрикацияләү. Бизәлеш белән текст нисбәте («Сөембикә», 

«Идел», «Ялкын» «Чаян» журналлары мисалында). 

15. Татар классиклары әсәрләрен бастыру тәҗрибәсе (Редактор Рәис 

Даутов архивыннан). 

16. Татар календарен редакцияләү үзенчәлеге (В.Шәрипованың иҗат 

тәҗрибәсе). 

17. «... редакторның шәхси иҗади йөзе» (Бер күренекле татар 

редакторының иҗат тәҗрибәсе). 

18. Бүгенге татар орфографиясе кагыйдәләренә редактор күзәтүе.  

19. Сезнең төбәктә мөрәҗәгать итү, исәнләшү, танышу, саубуллашу 

рәвешләре, тел чаралары. 

20. Авыл сөйләме белән шәһәр сөйләме арасында аермалы һәм уртак 

яклар. 

21. Гаиләдә төрле шивә (диалектларда), төрле телләр кулланып аралашу 

үзенчәлеге. 

22. Оста язучының (Г.Тукай, Ф.Әмирхан, Г.Камал, Һ.Такташ, Ә.Еники, 

Г.Бәшир, Ф.Хөсни, Х.Сарьян, М.Мәһдиев, Т.Миңнуллин) үзенчәлекле 

сөйләме нидән гыйбарәт? 



23. «Газета теле» төшенчәсенең аерым бер газета сөйләмендә чагылышы 

(диахроник һәм синхроник яссылыкта). 

24. Татар фикерләвендә фәнни-популяр сөйләм («Мәгариф» журналы 

мисалында). 

25. Татар фикерләвендә рәсми-популяр сөйләм (Министр Марат Әхмәтов 

сөйләме мисалында). 

26. «Сөембикә» журналында шәфкать, мәрхәмәт, кешелеклек, ана 

мәхәббәте һ.б. хисе укучыга ничек җиткерелә? 

27. «Чаян» журналында көлү, көлдерү, сатира алым-чаралары. 

28. Сөйләм төре буларак жанр (журналистиканың һәр төр (хәбәри, 

аналитик, әдәби-публицистик) жанрын анализларга була). 

29. Гаиләдә (балалар бакчасында, мәктәптә һ.б.) үзләштерелә торган 

сөйләм төрләре. 

30. Телевидение тапшыруларында әйтмә, язма, күрсәтмә чараларның 

синтезын барлыкка китерү, куллану үзенчәлеге. 

31. Радиотапшыруларда язма һәм әйтмә сөйләм бердәйлеге. 

32. Язма драма әсәрен сәхнәдә куюның сөйләм төре буларак 

мөмкинлекләре. 

33. Татарча интернет текстында сөйләм мотивларына карап тел һ.б. 

чаралар куллану үзенчәлеге.  

34. Язучы Рафаил Төхфәтуллин хикәя, повестьларында тасвир чаралары.  

35. Язучы Факил Сафинның әсәрләрендә тасвирлау, сәнгати сурәт 

чаралары.  

36. Галиәсгар Камал драмаларында персонаж сөйләмендә тасвир чаралары.  

37. Күренекле, бүгенге яшь тамашачы алдында абруйлы артистның пара-

экстралингвистик (тавыш, ым-хәрәкәт) тасвир чаралары 

38. Язучы Роза Хафизованың әсәрләрендә балалар сөйләме үзенчәлекләре.  

39. Шагыйрь Нияз Акмалның сәнгати сүрәтләү чаралары. 

40. Шагыйрь Муса Җәлил иҗатында хис белдерү чаралары. 

41. Гаяз Исхакый әсәрләрендә сүздән сурәт ясау алымнары. 

42. Язучы Шәриф Камал әсәрләрендә хис белдерү алымнары. 

43. Шагыйрә Нәҗибә Сафинаның публицистик осталык чалымнары. 

44. Язучы Вахит Имамовның тарихи мохит тудыру лексикасы һәм 

фразеологиясе. 

45. Язучы Йосыф Гәрәйнең тел, сүз турында фәлсәфәсе. 

46. «Ялкын» журналының тел, стиль үзенчәлекләренә күзәтү. 

47. Шагыйрь Самат Шакирның әсәрләрендә патриотик хис белдерү 

лексикасы һәм фразеологиясе. 

48. Габдулла Тукай иҗатыннан мин нәрсәгә өйрәнәм?  

49. Ышандыру (инандыру) максатында матбугатта кулланыла торган тел 

чаралары. 

50. Ышандыру (инандыру) максатында радиода кулланыла торган тавыш-

интонация чаралары. 

51. Ышандыру (инандыру) максатында телевидениедә (яисә сәхнәдә) 

кулланыла торган паралингвистик (хәрәкәт) чаралары. 



52. «Идегәй» дастанында борынгы нәфис сүзнең һәм башка риторик 

чараларның ышандыру үзенчәлеге. 

53. Кол Галинең «Кыйссаи Йосыф» поэмасында сүз сәнгатенең тәэсири 

чаралары. 

54. Татар чичәннәренең милли риторика сәнгатен үстерүдәге урыны 

(Мифтәхетдин Акмулла мисалында). 

55. «Коръән»нең сүз сәнгатенә мөнәсәбәте. Аның татарча тәрҗемә 

текстларында риторик фигуралар, дәлилләү һәм тасвирлау чаралары. 

56. Вәгазь сөйләү осталыгына ничек ирешелә (бер имам-хатыйп, мөгаллим 

мисалында). 

57. Татар хөтбәчелеге турында Габдулла Бубый (Җиһангир Абызгилдин) 

фикерләре һәм хезмәтләре. 

58. Ш.Мәрҗәни (К.Насыйри, Р.Фәхретдин, Г.Исхакый, И.Гаспралы, 

Ф.Кәрими) әсәрләрендә татар риторика сәнгатенә һәм фәненә керткән өлеш. 

59. Шигърият һәм риторика (Г.Тукай, С.Рәмиев, М.Гафури, Ш.Бабич). 

60. Театр һәм драматургия – татар риторикасы нигезендә ( Г.Кариев, 

С.Гыйззәтуллина–Волжская, К.Камал, М.Мутин һ.б.). 

61. Инкыйлабый ораторлык осталыгы (С.Максудый, М.Вахитов, 

М.Солтангалиев һ.б.). 

62. Бүгенге иҗтимагый-сәяси ораторлык осталыгы (бер министр, район 

башлыгы сөйләме мисалында). 

63. Мәхкәмә сөйләме (адвокат, гаепләүче, гаепләнүче, судья һ.б.) төренең 

ышандыру чаралары (Әтнә, Актаныш, Мөслим халык мәхкәмәләре 

мисалында). 

 

 

Фәнни җитәкче: доцент, 

филология фәннәре кандидаты Р.Л. Зәйни  

 

1. Җәмгыятьтә журналист һөнәренә карата мөнәсәбәт. 

2. Журналистикада креативлыкның чагылышы. 

3. Журналистикага чиктәш чаралар – блоглар, интернет көндәлекләр, 

сайтлар... 

4. Журналистның көндәлек басмада эшләү үзенчәлекләре.  

5. Рәсемле-популяр басмаларның типологик һәм стилистик 

үзенчәлекләре. 

6. Бүгенге көн газетасында язучы каләме. 

7. Экологик журналистика: актуаль проблемалар. 

8. Матбугат көзгесендә – социаль проблемалар. 

9. Матбугат битләрендә гаилә проблемалары. 

10. Журналларда сәламәт яшәү рәвешен тарату үзенчәлекләре. 

11. Матбугат яктыртуында сәяси тормыш. 

12. Газетада белем бирү темасы. 

13. Матбугат иреге мәсьәләләренең матбугатта яктыртылышы. 

14. Матбугатта уңай материал һәм яшерен реклама: чикләре кайда? 



15. Мәгълүматның дөреслеген тәэмин итүдә баш исемнәрнең роле. 

16. Журналист тикшерүе барышында журналист этикасы. 

17. Профессиональлек баскычлары (конкрет автор мисалында). 

18. Һөнәри басмаларда журналист этикасы мәсьәләләренең яктыртылышы. 

19. Җәмгыять тарафыннан журналистка куелган таләпләр. 

20. Факт һәм фикер аермасы. 

21. Журналист һәм коллегалары арасындагы этик мөнәсәбәтләр. 

22. Хаталар өстендә эшләү этикасы. 

23. Матбугат иреге мәсьәләләренең матбугатта яктыртылышы. 

24. Гаммәви мәгълүмат чараларының җәмгыятьтә тоткан хокукый урыны.  

25. ГМЧ эшчәнлеген билгеләүче редакция уставларының төп 

үзенчәлекләре. 

26. Шәхес намусын саклау өлкәсендә журналист эшчәнлеге.  

27. Журналистикада милләтара килешүчәнлек һәм ызгышлар мәсьәләсе. 

28. Матбугатта авторлык хокукы һәм плагиат проблемасы. 

29. Россиядә «ГМЧ турындагы» законның бәхәсле урыннары. 

30. Журналист хокукларын яклау. 

31. Матбугатта гуманитар проблемалар. 

32. Халыкара гуманитар хокук турындагы законнарның үтәлеше. 

33. Татар матбугатында эксперимент жанрын куллану үзенчәлекләре. 

34. Татар матбугатында социологик тикшеренү алымын куллану 

үзенчәлекләре. 

35. Журналист тикшерүе жанрының матбугатта кулланылышы. 

36. Журналда рецензия жанрын куллану үзенчәлекләре. 

37. Татар матбугатында мәкалә жанры эволюциясе. 

38. Татар матбугатында бәхәс алып бару үзенчәлекләре. 

39. Чор һәм формат үзгәрешенең журналистика жанрларына тәэсире. 

40. Сәяси публицистика: жанр һәм стиль үзенчәлекләре. 

41. Журналист эшчәнлегендә аналитик алымнар. 

42. Аудитория белән эшләүдә яңа технологияләр. 

43. Татар мәгърифәтчеләренең татарча матбугат булдыру өлкәсендәге 

эшчәнлеге. 

44. Дөнья тарихында календарьлар тоткан урын.  

45. Р.Әмирхановның «Горрәлек» календаре. 

46. Каюм Насыйриның мәгърифәтчелек эшчәнлеге.  

47. Ш.Рәхмәтуллинның календарь чыгару өлкәсендәге эшчәнлеге. 

48. Фатих Халидинең календарь чыгару өлкәсендәге эшчәнлеге. 

49. Әхмәтһади Максудиның календарь чыгару өлкәсендәге эшчәнлеге. 

50. Шәрәфетдин Шаһидуллинның татар рекламасын популярлаштыру 

юлында алып барган эшчәнлеге. 

51. Минһаҗетдин Кадермәти һәм аның «Мәшвәрәт» календаре. 

52. ХХ гасыр башы календарьларына тематик һәм жанр ягыннан 

характеристика. 

53. Календарьларда хәбәри жанрларның кулланылышы. 

54. Календарьларда аналитик язмаларга мөрәҗәгать итү тәҗрибәсеннән. 



55. Календарь авторларының халык авыз иҗаты әсәрләрен җыюга керткән 

өлеше.  

56. Бүгенге көн календарьларына материал туплау үзенчәлекләре. 

57. ХХ гасыр башында татар матбугатында аналитик жанрлар. 

58. Матбугатта дини теманың яктыртылыш үзенчәлеге: тарихи караш. 

59. Татар матбугатында әдәби материал куллану үзенчәлекләре. 

60. Татар матбугатында тәрҗемә материаллары куллану тәҗрибәсе. 

61. Үзгәртеп кору елларында ГМЧның төп үсеш тенденцияләре. 

62. Үзгәртеп кору елларында ГМЧ һәм хакимият арасындагы 

мөнәсәбәтләр. 

63. Яңа базар мөнәсәбәтләре шартларында район матбугаты. 

64. Бүгенге көн матбугат системасында аудитория белән хезмәттәшлек 

тәҗрибәсе. 

65. Яшьләр матбугаты: функциональ һәм тематик үзенчәлекләре.  

66. Татар матбугатында дини юнәлеш. 

67. Татар телендә күңел ачу чаралары базары. 

68. Журналистикада сәяхәт итү һәм туризм темасы. 

69. Бүгенге матбугатта гендер проблемалары. 

70. Татар мәгълүмати кырында һөнәри басмалар. 

 

Фәнни җитәкче: доцент, 

 филология фәннәре кандидаты Г.М. Сөнгатов  

 

1. Хәзерге радио телендә дөрес әйтелеш кагыйдәләренең сакланышы. 

2. Телевидение телендә дөрес әйтелеш кагыйдәләренең сакланышы. 

3. «Хәерле иртә» тапшыруына килгән кунакларның сөйләме. 

4. Радио-телевидение телендә диалекталь үзенчәлекләрнең чагылышы. 

5. Татарча тапшырулар теленә рус әйтелешенең йогынтысы. 

6. XX гасыр башы татар матбугатында язылыштагы төрлелек һәм 

вариантлылык. 

7. «Татарстан яшьләре» газетасы битләрендә язылыштагы төрлелек һәм 

вариантлылык. 

8. «Мәдәни җомга» һәм «Татарстан яшьләре» газетасында алынма 

сүзләрнең язылышы. 

9. Район газеталарында орфография кагыйдәләренең сакланышы. 

10. Татарстаннан читтәге матбугатта язу кагыйдәләренең сакланышы. 

11. РФ төбәкләрендә нәшер ителүче татар матбугатында диалект теле 

үзенчәлекләре. 

12. Хәзерге татар матбугатында алынма сүзләрнең язылышы. 

13. Газета битләрендә дөрес әйтелеш һәм язылыш мәсьәләләре («ВТ», 

«ТЯ», «МҖ» һ.б. берәр басма мисалында). 

14. 1985–1990 елларда «Социалистик Татарстан» газетасында татар 

теленең кулланылыш мәсьәләсе. 

15. 1990–2010 елларда «Ватаным Татарстан» газетасында татар теленең 

кулланылыш мәсьәләсе. 



16. XXI гасыр башында «Ватаным Татарстан» газетасында татар теленең 

кулланылыш мәсьәләсе. 

17. 1985–1990 елларда «Татарстан яшьләре» газетасында татар теленең 

кулланылыш мәсьәләсе. 

18. 1990–2010 елларда «Татарстан яшьләре» газетасында татар теленең 

кулланылыш мәсьәләсе. 

19. XXI гасыр башында «Татарстан яшьләре» газетасында татар теленең 

кулланылыш мәсьәләсе. 

20. «Мәдәни җомга» газетасында татар телен дәүләт теле буларак гамәлгә 

кую мәсьәләсе. 

21. «Идел» җурналында телләрнең хокукый статусы мәсьәләсе. 

22. «Казан утлары» журналында татар теленең кулланылыш даирәсе 

мәсьәләләре. 

23. Татар матбугатында сөйләм культурасы мәсьәләләре (аерым басма 

мисалында). 

24. Хәзерге татар матбугатында татар телен укыту проблемасының 

яктыртылышы (бер яки берничә басма мисалында). 

25. Татар матбугатында милли тәрбия мәсьәләләре (республика газеталары 

мисалында).  

26. РФ төбәкләрендә чыгучы матбугатта татар телен укыту мәсьәләсенең 

яктыртылышы.  

27. Телләр кулланылышында башка илләр һәм халыклар тәҗрибәсе (аерым 

басмаларга социолингвистик күзәтү). 

28. Татар матбугатында алфавит һәм орфография мәсьәләләре (газета һәм 

журналлар мисалында). 

29. 1990–2012 еллар татар матбугатында латин алфавитын яңадан торгызу 

мәсьәләсе. 

30. Татар матбугатында тәрҗемә мәсьәләсенең яктыртылышы. 

31. Татарчага тәрҗемәдә терминнар кулланылышы («Татарстан» журналы 

мисалында). 

32. Тәрҗемә ителгән публицистик мәкаләләрдә яңа сүзләр һәм калькалар 

(русча һәм татарча нәшер ителүче журналлар мисалында). 

33. Тәрҗемәдә чыгучы район газеталарының тел-стиль үзенчәлекләре. 

34. Тәрҗемә–публицистика теленең стилистик үзенчәлекләре (аерым басма 

мисалында). 

35. Оригинал һәм тәрҗемә язмаларында җөмлә калыплары (аерым басма 

мисалында). 

 

Фәнни җитәкче: доцент, 

филология фәннәре кандидаты И.Ф. Фәттахов 

 

1. Гази Кашшафның Муса Җәлил мирасын халыкка кайтаруда публицистик 

эшчәнлеге.  

2. Афзал Шамов очеркларында хезмәт темасы. 

3. Самат Шакир очеркларында илсөярлек (патриотизм) темасы.  



4. Гариф Ахунов очеркларында күренекле әдипләр портретын тудыру. 

5. Марсель Зарипов очеркларында татар нефтьчесенең портреты. 

6. Сибгат Хәким публицистикасында милләт һәм тел берлеге. 

7. Мөхәммәт Мәһдиев «Сайланма әсәрләр»енең V томындагы публицистик 

язмалары. 

8. Аяз Гыйләҗевнең «Йәгез, бер дога» әсәрендә ГУЛАГ системасын 

тасвирлаган публицистика. 

9. Рафаэль Мостафин публицистикасында җәлилчеләр – сәяси репрессия 

корбаннары. 

10.  Марсель Галиев – эссе остасы.  

11.  Илдар Низамов парчаларының образлы теле. 

12.  Тәлгат Галиуллинның «Замана балалары» публицистик китабына бер 

караш. 

13.  Равил Фәйзуллин «Сайланма әсәрләр»енең V томына кергән 

публицистикаcы. 

14.  Туфан Миңнуллинның «Татарның бер баласы» публицистик китабында 

(2003) халык гыйбарәләре. 

15.  Роберт Миңнуллинның «Шагыйрь генә булып калмадым» публицистик 

китабы. 

16.  Рәфикъ Юнысның «Татарстан референдумы» китабында (2000) 

публицистик чаралар. 

17.  Равил Фәйзуллинның вакытлы матбугаттагы публицистикаcы. 

18.  «Мәдәни җомга» газетасында Разил Вәлиевнең публицистик язмалары. 

19.  «Идел» журналында Рәфикъ Юныс публицистикасы. 

20.  «Шәһри Казан» газетасында публицистик стиль. 

21.  «Татарстан яшьләре» газетасында Т.Миңнуллинның «Кызыл тышлы 

дәфтәр»е. 

22.  Туфан Миңнуллинның «Утырып уйлар уйладым: Көндәлекләр» 

китабында (2001) фразеологизмнар. 

23.  Тәлгат Галиуллинның «Дәгъва» китабында милли мәсьәлә. 

24.  ХХ гасырның 90 еллары матбугатында Ф.Бәйрәмова публицистикасы. 

25.  Фәүзия Бәйрәмованың «Таралып яткан татар иле» хезмәтендә милләт 

проблемалары. 

26.  Фәүзия Бәйрәмованың «Мишәрнең бөек улы» китабына бер караш. 

27.  «Казан утлары» журналында Рифә Рахман публицистикасы. 

28.  «Мәгърифәт» газетасында Рәшит Фәтхерахман язмалары. 

29.  Хәзерге татар матбугатында публицист Рәфыйкъ Шәрәфи. 

30.  «Мәгърифәт» газетасында Рөстәм Мәһдиев мәкаләләре. 

31.  «Татарстан яшьләре» газетасында Рөстәм Зариповның публицистик 

эшчәнлеге. 

32.  «Шәһри Казан» газетасында Люция Хәбибуллина язмалары. 

33.  Рафаил Хәкимнең «Татар рухы» (Төрки-татар цивилизациясе 

мәсьәләсенә карата) публицистик-фәлсәфи хезмәте. 

34.  Рафаил Хәкимнең «Где наша Мекка? (Евроислам манифесты)» 

публицистик-фәлсәфи трактаты. 



35.  Айдар Хәлимнең «Боза-боза паспортны, арттырабыз башкортны» 

хезмәте. 

36.  Айдар Хәлимнең «Сез беләмсез кая барганны?» публицистик мәкаләсе. 

37.  Радик Сибгәтовның фәнни-публицистик мәкаләләре. 

38.  Фәнис Яруллин көндәлекләре. 

39.  Хатыйп Миңнегуловның фәнни-публицистик язмалары. 

40.  Вахит Имамовның тарихи очерклары. 

41.  Индус Таһировның фәнни-популяр мәкаләләре («Гасырлар авазы», 

«Казан утлары» журналлары). 

42.  Рәшит Әхмәтовның сәяси публицистикасы («Звезда Поволжья» 

газетасы). 

43.  Дамир Исхаковның фәнни-публицистик мәкаләләре («Звезда Поволжья» 

газетасы). 

44.  Нурихан Фәттахның публицистик мәкаләләре («Ватаным Татарстан» 

газетасы). 

45.  Рабит Батулла публицистикасы («Ватаным Татарстан», «Шәһри Казан», 

«Казан утлары» басмалары). 

46.  Ркаил Зәйдулла язмалары («Идел» журналы). 

47.  Рафаэль Мостафинның сәяси репрессия корбаны Мирсәй Әмир турында 

публицистик мәкаләсе («Татарстан» журналы).  

48.  «Мәдәни җомга» газетасында матур әдәбият стиле. 

49.  «Фән һәм Тел» журналында фәнни стиль. 

50.  Радио сөйләме: дикция, интонация, интонация басымы, ритм, пауза. 

51.  Интонациянең аваз, сүз, синтагма, фраза белән бәйләнеше. 

52.  Шәхси интонация (берәр диктор яки хәбәрче мисалында). 

53.  Телевидение сөйләме үзенчәлекләре. 

54.  Журналистикада профессионализмнар. 

55.  Вакытлы матбугатка матур әдәбиятның йогынтысы. 

56.  Газетада стильләр кушылмасы. 

57.  Бүгенге язучы (Фоат Садриев, Айдар Хәлим, Фәүзия Бәйрәмова, Тәлгат 

Галиуллин һ.б.) әсәрендә публицистик стильнең чагылышы? 

58.  «Фән һәм мәктәп» журналында фәнни стиль. 

59.  «Ватаным Татарстан» газетасында рәсми стиль. 

60.  «Акчарлак» газетасында эпистоляр стиль. 

61.  «Юлдаш» газетасында хат стиле. 

62. Бүгенге татар матбугатында тыныш билгеләренең стиль белән бәйләнеше. 

63.  Бүгенге татар матбугатында  синтаксик фигураларның стиль 

мөмкинлекләре. 

64.  Бүгенге татар матбугатында журналистик текстка бәйле стиль чаралары. 

65.  Бүгенге татар матбугатында журналистик текстта автор сөйләме һәм чит 

сөйләм. 

66.  Бүгенге татар матбугатында синтаксик бөтеннең стилистик 

мөмкинлекләре. 

67.  Бүгенге татар матбугатында кушма җөмләләрнең стиль үзенчәлеге. 

68.  Бүгенге татар матбугатында гади җөмләләрнең стилистик кулланылышы. 



69.  Бүгенге татар матбугатында сүздә, сүзтезмәдә, җөмләдә уңай һәм кире 

тәртип. 

70.  Бүгенге татар матбугатында инверсия: аны тудыра торган ихтыяҗ һәм 

факторлар. 

71.  Бүгенге татар матбугатында җөмлә составындагы мөстәкыйль 

төзелмәләрнең стилистик кулланылышы. 

72.  Бүгенге татар матбугатында җөмлә кисәкләренең стилистик 

кулланылышы. 

73.  Бүгенге татар матбугатында  сүзтезмәләрне матбугатта куллану 

үзенчәлеге. 

74.  Бүгенге татар матбугатында фразеологизмнарны стилистик куллану. 

75.  Бүгенге татар матбугатында синтаксис чараларының стиль мөмкинлеге. 

76.  Бүгенге татар матбугатында омоним, антоним, паронимны стилистик 

куллану. 

77.  Бүгенге татар матбугатында синонимнарның стиль мөмкинлеге. 

78.  Бүгенге татар матбугатында тропларны стиль максатында куллану. 

79.  Бүгенге татар матбугатында сүзләрнең стиль мөмкинлеге. 

80.  Бүгенге татар матбугатында сүз ясауның стиль мөмкинлекләре. 

81.  Бүгенге татар матбугатында морфология чараларының стиль 

мөмкинлеге. 

82.  Бүгенге татар матбугатында фигыльнең стиль мөмкинлекләре. 

83.  Бүгенге татар матбугатында исем, сыйфат, сан, рәвеш, алмашлыкның 

стиль мөмкинлекләре. 

84.  Бүгенге татар матбугатында язма һәм сөйләшү стильләре мөнәсәбәте. 

85.  Бүгенге татар матбугатында авазларның стиль мөмкинлеге. 

86.  «Мәгариф» журналында фәнни стиль. 

87.  «Гаилә һәм мәктәп» журналында публицистик стиль белән фәнни стиль 

синтезы. 

88.  «Чаян» журналында юмор-сатира стиле. 

89.  Газетаның оператив эшләнүе һәм стиль чаралары. 

90.  Галимнәр Миркасыйм Госманов, Әнвәр Хәйринең Ислам темасына 

карашы.  

91.  Тарихчы Ренат Нәбиев, политолог Рәфыйк Мөхәммәтшиннең дин 

темасына караган фәнни хезмәтләре. 

92.  Тарихчы Айдар Хабутдинов, фәлсәфәче Айдар Юзиевнең Исламга 

кагылышлы фәнни китаплары. 

93.  Радиожурналист Гадилә Нургали («Балкыш» радиотапшыруы), 

тележурналист Хәйдәр Гайнетдинов (Казан мәчетләре турында телевизион 

фильм) эшчәнлеге. 

94.  «Ватаным Татарстан» газетасында Рәшит Минһаҗ тарафыннан дин 

темасының яктыртылышы. 

95.  «Ислам info» газетасының дини тематикасы (Хатыйп Гәрәй). 

96.  «Шәһри Казан» газетасында дин тематикасының чагылышы. 

97.  Радиожурналист Рәкыйп Гаффарның «Иртәнге нур» авторлык 

программасы. 



98.  Тележурналист Рөстәм Гәрәевнең «Дин һәм тормыш», «Рухи дөнья» 

телетапшырулары. 

99.  «Безнең гәҗит» атналык басмасында Айзат Шәймәрданов тарафыннан 

Ислам тематикасының яктыртылышы. 

100.  Фәүзия Бәйрәмова иҗатында Ислам темасының чагылышы. 

101.  Рәзилә Кукушкина, Алсу Мәҗитованың дини темага язмалары. 

102.  Ирек Нигъмәтинең дини темага мәкаләләре. 

103.  А.Г.Бабич публикацияләрендә дини теманың куелышы, Исламга 

мөнәсәбәт. 

104.  Татар телле ГМЧда Ислам диненә журналистик мөнәсәбәт. 

 

Фәнни җитәкче: доцент,  

филология фәннәре кандидаты Р.М. Галиева  

1. Сатирик буларак минем эш алымнарым (иҗади эш). 

2. Үткен каләм остасы (яраткан журналистымның сатирик иҗатына 

анализ). 

3. Фельетон ничек языла? (Иҗади эш) 

4. Фельетонда – халык җорлыгы (Г.Тукай фельетоннары). 

5. Фельетон һәм заман сулышы (Ш.Камал фельетоннары). 

6. Г.Тукай иҗатының сатирик теле. 

7. Ф.Баттал иҗатына штрихлар (Фәнзаман Баттал сатирасы). 

8. Сатирик әсәрдә фактларның роле. 

9. Тәнкыйть – конфетмы? (Сатирик әсәрнең фаш итү көче) 

10. Сатирик әсәрдә нинди проблема чишелә... 

11. Сатираның сәясәткә катнашы бармы? 

12. XX гасыр башында сатирик журналлар. 

13. «Уклар» һәм «Карчыга» журналы. 

14. Казанда чыккан көлке журналлары. 

15. «Ялт-йолт» журналы. 

16. «Яшен» журналы. 

17. Г.Тукай – сатирик. 

18. «Чаян» журналында тел-стиль чаралары. 

19. «Чаян» журналында юмор һәм сатира урыны. 

20. Көлке тудыру чаралары. 

21. Көлке тудыруда карикатураларның әһәмияте. 

22. Ф.Әгъзамов – фельетоннар остасы. 

23. К.Кәримов – юмор остасы. 

24. Телевидениедәге юмор тапшыруларының көлке сәхифәсе буларак 

үзенчәлекләре. 

25. Сатирик шигырь көче (Г.Тукай «Соры кортларга», «Кисекбаш»). 

26. Гамил Авзал, Әнгам Атнабаев, Әхмәт Исхак, Салих Баттал, Ләбиб 

Лерон шигырьләрендә cатира. 

27. Карикатура, дусларча шарж (Зөлфәт Хәйруллин иҗаты буенча). 

28. Фотогаепләү. 



29. Фоат Садриев иҗатындагы сатирик портретларның бирелеше («Көлми 

торган кеше» китабы). 

30. Зөлфәт Хәким ирониясе (иҗаты буенча). 

31. Мәгъсүм Гәрәевнең публицистикасында сатира. 

32. Искәндәр Сираҗи публицистикасында көлке элементлары. 

33. «Чаян» журналында сатирик жанрлар. 

34. М.Мәһдиев – юмор остасы. 

35. Ләбиб Лерон – юмор остасы. 

36. Язучы Фаил Шәфигуллин публицистикасында әдәби-юмористик 

тасвир чаралары. 

37. Бүгенге мәзәк.  

38. «Һәнәк» журналы. 

39. Татар матбугатында сатирик жанрлар үсеше. 

40. Публицистик осталык чалымнары. 

41. Журналист тикшерүенә этика кагыйдәләренең йогынтысы. 

42. Журналист тикшерүенең үзенчәлекләре. 

43. Журналист тикшерүенең хокукый һәм этик кысалары. 

44. Тикшерү үткәргәндә хокукый документларга таяну. 

45. Журналист тикшерүендә – дәлил. 

46. Россиядә журналист тикшерүенең традицияләре. 

47. Чит ил журналистикасында –  журналист тикшерүе. 

48. Мәгълүмат туплау үзенчәлекләре. 

49. Хат эзеннән. 

50. Журналист – тикшерүче. 

51. Журналист тикшерүендә авыл кешесе проблемаларының чагылышы. 

52. Журналист тикшерүендә авыл хуҗалыгы һәм социаль 

проблемаларының чагылышы. 

53. Журналист тикшерүендә тормыш-көнкүреш проблемаларының 

куелышы. 

54. Журналистның ижади йөзе (берәр журналистның иҗаты буенча). 

55. Журналист иҗатында  тарихи мирас мәсьәләләре. 

56. Журналистикада сәясәт һәм сәнгать мәсьәләләре. 

57. Заман журналистикасында – хатын-кыз журналистлар (Илсөяр 

Хәйруллина, Люция Фаршатова, Алсу Хәсәнова, Гөлсинә Хәбибуллина, 

Илсөяр Ихсанова һ.б.). 

58. Заман журналистының сәяси карашлары. 

59. «Ватаным Татарстан» газетасында интервью жанры. 

60. Фатих Кәрими – журналист һәм нәшир. 

61. Зиннур Мансуров публицистикасы. 

62. Марсель Галиев публицистикасы. 

63. Тәүфыйк Әйди – публицист. 

64. Татарстанда яшьләр матбугатының үсеше. 

65. Татар матбугатында спорт темасы. 

66. Татар матбугатында аналитик интервью («Ватаным Татарстан» 

газетасы һәм «Татарстан» журналы мисалында). 



67. Интернет-газета: тема һәм проблема куелышы («Intertat.ru» газетасы). 

68. Татар матбугатын популярлаштыруда «Матбугат.ру» сайтының роле. 

 

Фәнни җитәкче: өлкән укытучы,  

филология фәннәре кандидаты Л.Р Сабирова  

 

1. Борынгы мәгълүмат чаралары. 

2. Журналистика һәм социология фәннәрнең синтезы. 

3. Региональ ГМЧ үзенчәлеге (аерым басма мисалында). 

4. Аерым басма мисалында редакция эшчәнлегенең үзенчәлеге. 

5. Традицион һәм яңа ГМЧ типологиясе. 

6. Региональ матбугатта мәдәният темасы. 

7. Газетада аудитория белән эшләү үзенчәлеге. 

8. Традицион жанрларның эволюциясе. 

9. «...» газетасында яшьләр проблемасы. 

10. Региональ матбугатта наркомания проблемасын яктырту. 

11. Региональ матбугатта сәяси һәм икътисади мәгълүмат. 

12. Журналистиканың төп принциплары, басмада чагылышы. 

13. ГМЧда миллилек һәм интернационализм күренеше. 

14. Гуманизм принцибы белән эшләүче журналист. 

15. Журналист эшчәнлеге һәм аудитория. 

16. Интервью жанры – үзенчәлекле сөйләм категориясе. 

17. Интервьюның композицион һәм тел-стиль үзенчәлекләре. 

18. Интервью остасы (аерым журналист иҗаты мисалында). 

19. Татар теленең лексик составын үстерүдә интервьюның роле. 

20. Интервьюның сөйләм жанры буларак структурасы. 

21. Интервьюның сөйләм мотивларына бәйле үзенчәлекләре. 

22. Интервьюда сорауларның төп функциясе, аларны әзерләү үзенчәлеге.  

23. Интервьюның жанрлар системасындагы урыны. 

24. Интервью жанрының психологик үзенчәлекләре. 

25. Алым буларак интервью. 

26. Матбугатта интервью жанрының эволюциясе (яңа төрләре). 

27. Интервьюда башлам («лид»). 

28. «Йолдыз» белән интервью. 

29. Басмада интервью жанры (контент анализ). 

30. Соңгы еллар иҗтимагый-сәяси лексикасындагы яңа күренешләр һәм 

искергән сүзләр. 

31. Икетеллек шартларында ГМЧда тәрҗемәнең роле, урыны һәм күләме. 

32. Татар матбугатында халыкара терминнарны тәрҗемә итү (конкрет 

басма мисалында). 

33. Татар матбугатында инглиз (немец, гарәп, һ.б.) теленнән килеп кергән 

сүзләр кулланышы. 

34. Ике телдә нәшер ителүче басмаларга күзәтү. 

35. Матбугат телендә неологизмнар, аларны оригиналдагыча куллану һәм 

тәрҗемә итү. 



36. Тәрҗемә хаталарының матбугатта чагылуы (конкрет басма мисалында). 

37. Татарстан Республикасында икетеллелекне тормышка ашыруда ГМЧ 

роле. 

38. Билингвлар сөйләменең матбугатта чагылуы. 

39. Тәрҗемә агентлыкларының эшчәнлеге. 

40. ГМЧда рус сүзләренең урынсыз куллануы. 

41. Матбугатта тел нормаларын бозу очраклары. 

42. Журналистикада уңышсыз фразеологизм төзү очраклары. 

43. Реклама текстында төгәллеккә, конкретлыкка ирешү чаралары. 

(конкрет–номинатив атамаларны, терминнарны куллану үзенчәлеге. 

Кыскалыкка ирешү алымнары). 

44. Альбом, проспект, буклет тибындагы басмаларда реклама 

эшчәнлегенең үзенчәлеге (тел-стиль чаралары белән иллюстрация 

бердәйлеге). 

45. Конкрет басмага реклама эшчәнлеге ягыннан күзәтү. 

46. Матбугатта яшерен реклама: уңай һәм тискәре бәя. 

47. Балалар психологиясенә рекламаның тәэсире. 

48. Җирле радиоларда рекламаны оештыру, текст әзерләү үзенчәлекләре.  

49. Рекламада яңача технологияләр. 

50. Татар рекламасының үсеш этаплары («Бәянелхак», «Кызыл яу», 

«Йолдыз» һ.б. газеталары мисалында). 

51. Сәяси һәм социаль реклама текстларын анализлау. 

52. Икетеллелек һәм татар рекламасы. 

53. Матбугат рекламасы – жанрның бер төре. 

54. Рекламада җәлеп итү алымнары һәм чаралары.  

55. Кино сәнгатендә һәм Интернетта реклама.  

56. Реклама агентлыкларының эшчәнлеге.  

57. Очеркта тасвирлау чаралары (портрет, пейзаж, лирик чигенеш, цитата, 

иллюстрация һ.б.) (аерым автор мисалында). 

58. Очеркта документаль белән әдәби чаралар бәйләнеше (конкрет басма 

очеркы мисалында). 

59. Очеркта төрле стиль, сөйләм чаралары синтезы (журнал очеркы 

мисалында). 

60. Бүгенге очеркистларның иҗат үзенчәлекләре. (Ф.Бәйрәмова, 

И.Хәйруллина, Т.Миннуллин һ.б.).  

61. Очеркта тел бизәкләү чаралары: эпитет, фразеологизм, троплар, 

чагыштыру, мәкаль-әйтемнәр, синтаксик фигуралар (газета очеркы 

мисалында). 

62. Радиоочеркларның интонация һәм тавыш мөмкинлекләре (Р.Гаффар, 

Р.Нуруллин, Н.Акмал һ.б. иҗатыннан). 

63. Конкрет очерк мисалында автор белән укучы мөнәсәбәте. 

64. Эсседа «мин»нең әһәмияте һәм үзенчәлеге. 

65. Тасвирнамә –  парча – очерк жанрларның әдәби һәм публицистик 

чараларның бердәйлеге. 

66. Очеркта проблеманың куелышы һәм чишелеше. 



Фәнни җитәкче: ассистент,  

филология фәннәре кандидаты А.Ф. Галиәхмәтова  

 

1. Татарстанда гаммәви мәгълүмат чаралары типологиясе. 

2. Журналистика һәм аудитория бәйләнеше. 

3. Татар телендәге шәхси басмаларга типологик сыйфатлама. 

4. Татарстанда корпоратив басмалар. 

5. Татарстанда сәнәгать өлкәсен яктыртучы басмалар. 

6. Авыл хуҗалыгы басмалары тип буларак. 

7. Тип буларак медицина басмалары. 

8. Тип буларак уку йортлары басмалары. 

9. Мәктәп газеталары. 

10. Тип буларак завод газеталары («КамАЗ хәбәрләре», «Авиатөзүчеләр 

газетасы Алга», «Хезмәттәш авазы» мисалында). 

11. Предприятиеләрдәге локаль ГМЧ системасы (Түбән Кама Нефтехим, 

КАМАЗ мисалында). 

12. Татарстанда нефтьчеләр басмалары. 

13. Чаллыдагы ГМЧ типологиясе. 

14. Әлмәттә нәшер ителүче басмалар тип буларак. 

15. Түбән Кама ГМЧ типологиясе. 

16. Район журналистикасы (районда ГМЧ системасы, аерым район 

мисалында). 

17. Татарстандагы реклама басмалары бүленеше. 

18. Татарстан республикасында медиахолдинглар эшчәнлеге. 

19. Бүгенге район газетасы: төрләре, киләчәге. 

20. Районара газеталар: мәгълүмат бирү үзенчәлеге. 

21. Гаммәви мәгълүмат чарасына типологик сыйфатлама (аерым басма 

мисалында). 

22. Россиядә татар басмалары: үткәне һәм бүгенгесе (төбәктәге бер яки 

берничә басма мисалында). 

23. Татарстанда медиахолдинглар эшчәнлеге (бер яки берничә 

медиахолдинг мисалында). 

24. Татарстанда төбәк радиолары. 

25. Татарстанда коммерцияле район һәм шәһәр радиолары. 

26. Интернет-басмалар эшчәнлегенең хокукый нигезләре. Интернет 

киңлегендә сүз иреге проблемасы. 

27. Медиасистемада СРО эшчәнлеге: чынбарлыкмы, утопияме? 

28. Журналистикада экстремизм күренеше. 

29. Татарстан ГМЧлары суд юлында. 

30. Басма матбугатта һәм электрон периодик басмаларда сүз иреге.  

31. Татарстан журналистикасында журналист хокуклары бозылу. 

32. Татар матбугатында конкуренция. 

33. Матбугатта кара PR. 

34. Матбугатта авторлык хокукы. 

35. Балалар матбугаты: яшь үзенчәлекләре градациясе.  



36. Матбугатта – исем (аерым журналист иҗаты мисалында). 

37. Публицистикада автор образы. 

38. Татар телендә нәшер ителүче әдәби-нәфис басмалар: чагыштырма 

анализ. 

39. «Мөгаллим» журналында уку-укыту проблемалары. 

40. «Мөгаллим» журналында мәдрәсәләр тормышы. 

41. «Мәктәп» журналы – мөгаллимнәр басмасы буларак. 

42. «Укытучы» журналында мәгариф проблемалары. 

43. «Тәрбия» журналы – иң беренче педагогик басма. 


