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(профилю) программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
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(профиль) подготовки: 10.02.02 Языки народов Российской Федерации (татарский язык)

1. Фонетика, аның бүлекләре. Сөйләм аппаратының төзелеше. Аваз һәм фонема. 
Фонеманың аермалы билгеләре. Фонема вариантлылыгының төрләре. Татар телендә 
фонемалар составы.

2. Татар теле фонетикасының өйрәнелү тарихы
3. Авазларны төркемләү. Сузык һәм тартык авазлар.
4. Сузык авазларны төркемләү. Сузык авазларның составы. Сузык авазларга

характеристика.
5. Тартык авазларны төркемләү. Тартык авазларның составы. Тартык авазларга

характеристика.
6. Хәзерге татар теле просодикасы. Просодик элементлар. Хәзерге татар телендә басымның 

табигате һәм сүз басымы проблемасы. Иҗек төзелеше һәм типлары.
7. Интонация һәм интонациональ конструкцияләр.
8. Аваз үзгәрешләре. Авазларның позицион үзгәрешләре.
9. Авазларның комбинатор үзгәрешләре.
10. Татар халкында язу тарихы.
11. .Хәзерге татар теле лексикологиясе һәм аның тармаклары. Лексикологиянең өйрәнү 

объекты һәм бурычлары.
12. Сүзлек составының төп берәмлеге буларак сүз. Сүз һәм төшенчә.
13. Сүзнең лексик мәгънәсе, лексик мәгънә типлары.
14. Сүзнең күпмәгънәлелеге. Күчерелмә мәгънә төрләре.
15. Татар телендә лексик антонимия һәм омонимия күренешләре. Антоним һәм 

омонимнарның типлары һәм стилистик үзенчәлекләре.
16. Синонимнар, аларның типлары.
17. Хәзерге татар теленең лексик составы. Гомумтөрки лексика.
18. Татар телендә алынма лексика. Алынмаларның төрләре һәм чыганаклары. Хәзерге татар 

телендә алынма лексиканың кулланылыш үзенчәлекләре.
19. Татар теле лексикасын иҗтимагый-функциональ һәм экспрессив-стилистик яктан 

төркемләү.
20. Гомумкулланылыш лексикасы, диалекталь лексика, жаргон һәм арго лексика.
21. Актив һәм пассив лексика. Искергән сүзләр, аларның типлары. Неологизмнар, аларның 

типлары.
22. Ономастик лексика. Ялгызлык исемнәренең үзенчәлекләре. Ономастика фәненең төп 

тармаклары һәм хәзерге татар телендә аларны өйрәнү дәрәҗәсе (Г.Саттаров, М.Зәкиев, 
Ф.Гарипова, Г.Галиуллина, Г.Хадиева һ.б. хезмәтләре).

23. Татар фразеологиясе. Аның составын билгеләү һәм фразеологизмнарны төркемләү 
принциплары. Г.Ахунҗанов, Н.Исәнбәт, Г.Әхәтов, Р.Юсупов, Г.Саттаров, Ф.Сафиуллина 
һ.б. татар фразеологиясенә керткән өлешләре.

24. Татар лексикографиясенең барлыкка килүе һәм үсеше. Сүзлекләрнең типлары.
25. Төрки һәм татар тел белемендә сүз ясалышының өйрәнелү тарихы. Татар сүз ясалышы 

фәненең барлыкка килүе һәм үсеше.
26. Сүз ясалышының төп төшенчәләре: сүз ясалыш структурасы, сүз ясалыш мәгънәсе. Сүз 

ясалыш тибы, моделе.
27. Татар телендә сүз ясалыш ысуллары.
28. Тел белеменең бер тармагы буларак морфология, аның өйрәнү предметы, бурычлары һәм 

юнәлешләре.
29. Татар телендә сүз төркемнәре системасы. Татар тел белемендә сүзләрне төркемләү



проблемалары. Исем сүз төркеме һәм аның грамматик категорияләре: сан, килеш, 
тартым.

30. Сыйфат, сыйфат дәрәҗәләре, ясалыш ягыннан төрләре.
31. Алмашлык һәм сан. Ал арның төркемчәләре һәм сөйләмдәге төп функцияләре.
32. Рәвеш һәм аның төркемчәләре. Ясалышы, башка сүз төркемнәре белән мөнәсәбәте.
33. Фигыль һәм аның грамматик категорияләре.
34. Затланышлы фигыль формалары.
35. Затланышсыз фигыль формалары. Сыйфат фигыль, хәл фигыль, исем фигыль, 

инфинитив, аларның формалары һәм сөйләмдәге функцияләре.
36. Теләк, кирәклек, мөмкинлек һәм мөмкин түгеллек, тиешлек, ният, модаль мәгънәләрне 

белдерә торган фигыль формалары һәм конструкцияләре.
37. Сөйләм төзелешен өйрәнә торган фән буларак синтаксис. Сөйләмнең төп синтаксик 

берәмлеге буларак җөмлә, аның төп үзенчәлекләре: хәбәрлек һәм модальлек. Татар тел 
белемендә җөмләләрне төркемләү принциплары.

38. Сөйләмдә сүзләр бәйләнеше. Сүзләр арасында тезүле һәм ияртүле бәйләнешләр.
39. Сүзтезмә, аның төрләре.
40. Җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләргә бүленеше.
41. Җөмләнең баш кисәкләре, аларның үзара бәйләнеше. Ия, хәбәр, аларның мәгънәсе.
42. Җөмләнең иярчен кисәкләре. Аларны төркемләү принциплары.
43. Сөйләмнең синтагматик бүленеше. Аерымланган җөмлә кисәкләре. Җөмләнең актуаль 

кисәкләргә бүленеше. Җөмләдә сүз тәртибе.
44. Гади җөмлә, аның төрләре.
45. Кушма җөмлә, аларны төркемләү принциплары. Кушма җөмләләрне бәйләнеш төреннән, 

төзелешеннән чыгып төркемләү. Тезмә кушма җөмлә.
46. Татар тел белемендә иярченле кушма җөмләләр. Иярченле кушма җөмләнең аналитик 

һәм синтетик төрләре.
47. Катлаулы кушма җөмлә төзелеше. Синтаксик бөтен турында өйрәтмә.
48. Сөйләм синтаксисы һәм аны билгели торган конструкцияләр. Монологик һәм диалогоик 

сөйләмнең структур-грамматик үзенчәлекләре.
49. Текст синтаксисы. Текст бөтенлеге, сематикасы һәм синтактикасы.
50. Татар пунктуациясенең нигезләре. Пунктуация һәм интонация.

2.Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы 
вступительного экзамена в аспирантуру по направленности (профилю) подготовки по
специальной дисциплине, соответствующей направленности (профилю) программы подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре Направление 46.06.01 Языкознание и 
литературоведение, профиль подготовки 10.02.02 - Языки народов Российской Федерации 
(татарский язык).
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