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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Програму вступного випробування з кримськотатарської мови та 

літератури полягає у виявленні ступеня опанування фахівцем – бакалавром 

фундаментальних дисциплін філологічного циклу необхідних для виконання 

магістерської програми зі спеціальності 035 «Філологія» (спеціалізація: 035.02 

«Кримськотатарська мова і література»), (освітня програма 

«Кримськотатарська філологія і журналістика, англійська мова та переклад») 

Вступне випробування проводиться у тестовій формі, має комплексний, 

синтетичний характер та базується на відповідних навчальних програмах 

освітнього ступеня «бакалавр», призначених для вищих навчальних закладів, 

які здійснюють підготовку фахівців за напрямом підготовки 035 «Філологія» 

(спеціалізація: 035.02 «Кримськотатарська мова і література»), (освітня 

програма «Кримськотатарська філологія і журналістика, англійська мова та 

переклад») 

Абітурієнти Таврійського національного університету імені 

В. І. Вернадського, допущені до складання вступного випробування, мають 

показати високий рівень засвоєних знань загальноосвітньої підготовки з 

кримськотатарської мови та літератури. Оцінювання рівня підготовленості 

абітурієнта з метою конкурсного відбору для навчання в ТНУ імені 

В. І. Вернадського проводиться у формі тестового контролю. 

У відповідності до методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки 

України програма вступного випробування з кримськотатарської мови та 

літератури складається з таких розділів: 
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КРИМСЬКОТАТАРСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА 

● Кримськотатарська мова («Фонетика. Графіка». «Лексикологія. 

Фразеологія». «Будова слова. Словотвір». «Морфологія». «Синтаксис». 

«Стилістика». «Орфографія». «Розвиток мовлення»); 

● Кримськотатарська література («Усна народна творчість», «Історія 

кримськотатарської літератури», «Давня тюркська література», «Література 

ХIV – початку ХХ ст.», «Література ХХ ст.», «Сучасний літературний 

процес»); 

● Власне висловлювання 
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На виконання вступного випробування відведено 120 хвилин. Фахове 

вступне випробування проходить у два етапи:  

- Письмовий – випробування з кримськотатарської мови і літератури 

проводиться у формі тестів із закритою відповіддю. 

До кожного завдання пропонується 3-5 варіантів відповіді, з яких лише 

один варіант правильний. Завдання вважається виконаним правильно, якщо 

учасник вибрав і позначив правильний варіант відповіді у бланку відповідей. 

Завдання вважається виконаним неправильно, якщо: а) позначено 

неправильну відповідь; б) позначено два або більше варіантів відповіді, навіть 

якщо серед них є правильний; в) відповідь не позначено взагалі. 

Завдання з вибором однієї правильної відповіді – 20 завдань оцінюються 

в 4 тестові бали за кожне, 30 завдань оцінюються в 3 тестові бали за кожне (50 

тестових завдань) – максимальна кількість балів 170. 

- Усний – співбесіда з абітурієнтами з питань екзаменаційного білету. 

Абітурієнту пропонується зробити усне повідомлення на запропоновану тему. 

При перевірці та оцінюванні цього завдання до уваги беруться: 

─ відповідність темі висловлювання; 

─ логічна послідовність; 

─ лексико-граматична насиченість; 

─ мовна коректність; 

─ обсяг висловлювання. 

Це завдання спрямоване на перевірку: сформованості рівня мовленнєвої 

діяльності, лексико-граматичних навичок, ступенів засвоєння системних 

знань про мову як засіб вираження думок і почуттів людини, формування 

мовних та мовленнєвих умінь, де важливим є уміння користуватися 

кримськотатарською мовою як в усному, так і в писемному спілкуванні. 

Розповідаючи про окремі факти та події свого життя, висловлюючи 

власні міркування і почуття, абітурієнт повинен використовувати формули 

мовленнєвого етикету, автентичні засоби вираження. Від вступників очікують 

уміння правильно і відповідно до ситуації використовувати певні лексичні 
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одиниці (частини мови), включаючи ряд фразеологічних зворотів, розмовних 

фраз та ідіоматичних виразів; відповідних граматичних форм. 

Усне повідомлення на задану тему - максимально в 30 балів. 

Для особи, яка претендує на зарахування за ступенем магістра (за 200 

бальною шкалою):  

Високий рівень (175-200 балів) вступник отримує, виявивши такі знання 

та вміння:  в повній мірі засвоїв увесь програмний матеріал, показує знання не 

лише основної, але й додаткової літератури, наводить власні міркування, 

робить узагальнюючі висновки, використовує знання з суміжних галузевих 

дисциплін, вдало наводить приклади. Абітурієнт вільно володіє усною, 

розмовною та писемною мовою, сприймає її на слух. Використовує лексико-

граматичні конструкції, що виходять за межі навчальної програми. Вміє вести 

дискусію, діалог, обстоювати власну точку зору, використовувати отримані 

знання у нестандартних ситуаціях. Демонструє високу культуру спілкування. 

Достатній рівень (150-174 балів) вступник отримує, виявивши такі 

знання та вміння: має також високий рівень знань і навичок. При цьому 

відповідь досить повна, логічна, з елементами самостійності, але містить деякі 

неточності або пропуски в неосновних питаннях. Можливе слабке знання 

додаткової літератури, недостатня чіткість у визначенні понять. Абітурієнт 

добре володіє навичками усної, розмовної та писемної мови, сприймає та 

відтворює її але із деякими неточностями. Вміє вести діалог у поданих 

стандартних ситуаціях. Використовує лексико-граматичні конструкції тільки 

у межах начальної програми. 

Задовільний рівень (124-149 балів) вступник отримує, виявивши такі 

знання та вміння: в загальній формі розбирається у матеріалі, але відповідь 

неповна, неглибока, містить неточності, робить помилки при формулюванні 

понять, відчуває труднощі, застосовуючи знання при наведенні прикладів. 

Абітурієнт володіє основними навичками усної, розмовної та писемної мови 

на середньому рівні, сприймає її на слух, але припускається деяких помилок у 

її відтворенні. Використовує основні лексико-граматичні конструкції, але з 
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певними неточностями. Вміє вести діалог із використанням стандартних фраз 

та сталих виразів. 

Низькій рівень (100-123 балів) вступник отримує, виявивши такі знання 

та вміння: в загальній формі розбирається у матеріалі, допускає суттєві 

помилки при висвітленні понять, на додаткові питання відповідає не по суті. 

Абітурієнт здатен виконати завдання за прикладом, володіє лише 

елементарними вміннями використання лексики та граматики. Зазнає 

труднощів в усній, писемній та розмовній мові, погано сприймає її на слух. Не 

вміє самостійно побудувати діалог. 

До участі у конкурсі не допускається (0-99 балів), якщо вступник виявив 

такі знання та вміння: не знає значної частини програмного матеріалу, 

допускає суттєві помилки при висвітленні понять, на додаткові питання 

відповідає не по суті. Абітурієнт не здатен самостійно виконувати завдання з 

усної, писемної та розмовної мови, припускається суттєвих помилок, які не 

здатен виправити без допомоги викладача. Використовує елементарну лексику 

та  граматику із помилками. 

● Фахові іспити можуть відбуватися з використанням дистанційних 

технологій навчання відповідно до Порядку прийому на навчання для 

здобуття вищої освіти в 2022, затверджених наказом Міністерства освіти 

і науки України  № 392 від 27 квітня 2022 року, зареєстрованих у 

Міністерстві юстиції України від 03.05.2022 р. за № 487/37823  зі 

змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 02 

травня 2022 року № 400 та Правил прийому до ТНУ у 2022 р.  

● Вступні випробування проводяться виключно української мовою. 
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ІІІ. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З ОКРЕМИХ ДИСЦИПЛІН  

ДО ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

 

КРИМСЬКОТАТАРСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА 

Вступ до спецфілології (тюркології) 

1.  Тюркські мови: фонетика, граматика та лексика. Алтайська мовна сім’я. 

2.  Місце кримськотатарської мови у класифікації тюркських мов.  

Історична граматика кримськотатарської мови 

1. Історія формування морфологічних специфікацій та синтаксичної 

системи кримськотатарської мови.  

2. Історія формування лексичної системи кримськотатарської мови. 

Дериваційний потенціал та стилістичні ресурси кримськотатарської 

мови в історичному висвітленні. 

Теоретична фонетика кримськотатарської мови 

1.  Звуковий склад кримськотатарської мови. Основні проблеми 

теоретичної фонетики. Звуки мовлення у функціональному аспекті. 

Фонетичні процеси в кримськотатарській мові. 

2. Інтонаційне оформлення мовлення. Варіанти сучасної вимови. 

Фонологічні та функціональні аспекти інтонації. 

Лексикологія  і лексикографія кримськотатарської мови 

1.  Омоніми в кримськотатарській мові. Пароніми. Антоніми в 

кримськотатарській мові. Синоніми в кримськотатарській мові. 

2.  Термінологічна лексика. Активна і пасивна лексика сучасної 

кримськотатарської літературної мови. Кримськотатарська 

лексикографія. 

Мовленнєва культура кримських татар 

1.  Культура мовлення. Загальнолітературна мова Криму та функціональні 

стилі мовлення.  

2.  Специфіка конфесійного та епістолярних стилів. 

Лінгвокраїнознавство Криму 
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1. Територіальні варіанти кримськотатарської мови. Особливості 

кримськотатарськомовної лінгвокультурної спільноти.  

2. Національні та регіональні варіанти кримськотатарської мови. 

Історія кримськотатарської мови 

1. Класифікаційні схеми тюркської мовної родини О.М. Самойловича, 

В.О. Богородицького, Ю. С. Малова, М. О. Баскакова, І. Бенцинга, К. 

Менгеса.  Хронологія тюркських мов та лінгвістичні контакти ранніх 

тюрків. Періодизація історії кримськотатарської мови. 

2. Історичні етапи розвитку кримськотатарської мови період давньої мови 

(eski qırımtatar tili) XIII—XV ст.; період середньої мови (orta qırımtatar 

tili) XV — пер. чверть XX ст.; період нової мови (yañı qırımtatar tili) з 

пер. чверті XX ст. і донині. Розвиток кримськотатарської мови у ХХ – 

початку ХХІ ст.: реформа абеток кримськотатарської мови, політика 

мовного планування (питання кодифікації). Поширення мови за межами 

Криму. 

Методика викладання кримськотатарської мови 

1. Методика викладання іноземної (кримськотатарської) мови як наука та 

її зв’язок з іншими науками. 

2. Основні методи навчання мови (історія, особливості, специфіка 

використання). 

Практичний курс кримськотатарської мови 

1. Тестове завдання 

2. Розмовні теми 

Історія кримськотатарської літератури 

Кримськотатарський фольклор 

1. Усна народна творчість кримських татар (Прислів'я, приказки, 

скоромовки, анекдоти. Особливе місце дитячого фольклору. Народні 

пісні та форми пісні. Народна казка.  
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2. Ріваєти кримських татар.  Легенди кримських татар. Епоси. 

Кримськотатарський героїчній епос.  Побутові дестани. 

Кримськотатарська література ХІІІ – поч. ХV ст. 

Історія кримськотатарської літератури (Доба давньої 

кримськотатарської літератури 

1. Давньотюркське письменство доісламської доби. Давньотюркська 

література (до Х ст.). Зразки усної народної творчості 

(давньотюркські міфи давніх тюрків про походження світу, людини, 

різних тюркських племен та ін.; твори малих поетичних форм тощо).  

2. Давньотюркські рунічні пам’ятки. 

Кримськотатарська література за часів Золотої Орди (1239-1428) 

1. Кримськотатарська література в контексті літератури Золотої Орди. 

Жанрово-тематична своєрідність останньої. Увага до пам’яток 

класичної перської літератури. Місце та значимість золотоординської 

літератури в історії літератури тюркського світу в цілому. 

2. Основні напрями та найбільш яскраві представники: Махмуд Киримли. 

«Hikayet-i Yusuv ve Zeliha»(1220-ті рр.); Халіль оглу Алі. «Kıssa-i Yusuf» 

(1232 р.); «Codex Cumanicus» (кінець ХІІІ ст.); Абдульмеджит Eфенді, 

Сейфі Сараій (Hikayet. «Gülistan»dan tercime). 

Ханський період кримськотатарської літератури (1428-1783) 

1. Передумови зародження національної літератури тюркського етносу. 

Періодизація кримськотатарської літератури та формування напрямків у 

літературі (Divan, Tasavvuf, Halq Edebiyatı)  Поезія кримськотатарського 

дивану. Композиційні форми та система жанрів у творах представників 

цього напряму (Менлі Герай I, Ґазайі, Ремзі). Поезія напряму Тасаввуфу. 

Поезія напряму народної літератури. Зародження селянських та міських 

ашиків. Композиційні форми та система жанрів у творах представників 

цього напряму (Ашик Умер, Абдуль Азіз Афіф-заде, Едіп Ефенді). 

2. Особливості віршування в народній поезії. Редіф, алітерація, турак, 

рима, ритм (аруз, пармак, рукн). Внутрішня поетична форма. 
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Формування жанрової системи. Касида. Газель (бейти: матла, макта, 

махлас). Мустезад. Мусаммат. Кита. Месневі. Рубаї. Основні мотиви, 

теми, персонажі. Символіка. Періодизація літератури Кримського 

ханства (сер ХV ст. – 1783 р.). Усеїн Кефевій; Газаій («Bayraq», 

«Dolap(b)», «Sunbur», Газелі); Резмі Бахадир Гірей; Мухаммед Кяміль: 

кошма, шарки. 

Література занепаду (1783-1883) 

1. Специфіка кримськотатарської літератури ХVІІІ ст. та представники 

літератури цього періоду (Джевхерій, Ісметій).  

2. Розвиток літературної критики та її джерела. 

Література доби Відродження (1883-1917 (приблизно) 

1. Література періоду газети «Terciman» (1883). Доба Відродження (1905–

1917 рр.). Передумови виникнення періодів кримськотатарської 

літератури. Періодизація. Характеристика напряму, принципові 

відмінності від літератури попередніх періодів. Просвітницька, 

видавницька та літературна діяльність І. Гаспринського (1851–1914) та 

його роль у формуванні сучасної кримськотатарської культури. Ідейні 

засади першого періоду. Роман І. Гаспринського «Molla Abbas» 

ідеологічний роман. Найяскравіші представники періоду (Асан Нурі, 

Бекір Емекдар, О. Заатов, А. Боданінський, І. Льоманов, І. Бораганський, 

А. Керем, Я. Байбуртли). С. А. Озенбашли та його п’єса «Olacağa çare 

olmaz». 

2. Другий період літератури к. ХІХ – поч. ХХ ст.  Головні риси літератури 

другого періоду, ідейні засади. Формування якісно нової 

кримськотатарської літератури. Жанрове оновлення кримськотатарської 

поезії та прози, розширення їх тематичних меж, становлення  нової 

кримськотатарської драматургії. Вплив європейської, російської та 

турецької літератур на кримськотатарські літературні процеси. 

Становлення суто національної кримськотатарської літератури. 

Розвиток літературної критики (Б. Чобан-заде, А. Гірайбай, А. Лятіф-
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заде, А. Одабаш та ін.). Зародження кримськотатарської драматургії. 

Умер Іпчі та перший кримськотатарський театр. Література Нового часу 

та умови її формування. Літературні об’єднання та їх ідейні платформи. 

Література радянського періоду (1921-1944) 

1. Література періоду І Курултаю та перших років радянської влади. 

Основні суспільно-політичні події. Ідеологічна боротьба в Криму, 

ідеологія кримськотатарської державності.  

2. Літературний процес в Криму та в кримськотатарському зарубіжжі, його 

ідейно-тематичний зміст та основні напрямки, а також найяскравіші 

представники: У. Ш. Тохтаргази, А. Чергеєв, Мемет Нузет, Я. Шакір-

Алі, А. Лятіф-заде, О. Акчокракли: поетична, перекладацька діяльність; 

історична проза. О. Акчокракли та відновлення народної та оригінальної 

літератури, народження оперного мистецтва (А. Рефатов). А. Одабаш 

(«Unutmaycaq»). А.С. Айвазов («Annecigim, nerdesiñ?! Kel!»). Н. 

Челебіджихан («Ant etkenmen», «Аygidi, tatar yaşları!», «Sarı tülpan», 

«Bastırıq», «Savluqman qal, tatarlıq!», «Yolcu ğarip»; «Qarılğaçlar duası»). 

Джафер Сейдамет («Nurlı qabirler», «Bazı hatırlavlar» та ін.). Аблякім 

Ільмій («Açlıq hatilereleri»). Б. Чобан-заде (збірки «Qaval sesleri», 

«Boran»). Ш. Бекторе («Tatarlığım», «Milletniñ Kabesi», «Ayt, Çatırtav», 

«Demirciniñ oçı», «Dalğalara», «Qış kününde tilegim», «Türk yavrusına», 

«Qırım içün», «Aqqım içün», «Gittim gidiyorum, gitmek isterim» та ін., книга 

спогад «Волги плин червоний»). Джеміль Сейдамет («Qanlı Kölmek», 

«Ucüm», «Qurtlağan köküs», «Amam aralığı», «Quyu tübünde»; роман 

«Ufuqqa doğru». А. Озенбашли. «Dünümizniñ canlı levhaları»). А. 

Гірайбай (Зб. «Джигиту», поема «Еміграція»). А. Кадри-заде («Ögütçiniñ 

yeni ögütleri», «Qart qıznıñ tüşünceleri», «Çırq mırqmı, mırq çırqmı» та ін.; 

переклади). М. Ніязій («‘Tatar barmı?’, dep sorağanlarğa», зб. «Sağ iş», 

«Yaş tatar yazışarı», «Qırım şiirleri», «Kök kitap» та ін.) 
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ТЕМИ ДЛЯ УСНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ: 

1 Національна кухня – відображення культури народу. 

2. Медіапростір – цифровий світ. 

3. В здоровому тілі – здоровий дух. 

4. Національні свята та звичаї українського та кримськотатарського 

народів. 

5. Народні ремесла українців та кримських татар. 

6. Бахчисарай як культурна столиця Криму: минуле та сучасне. 

7. Спогади мого дитинства. 

8. Легенди Криму. 

9. Відомі кримськотатарські та українські музиканти. 

10. Олімпійські ігри. 

11. Музеї України та Криму. 

12. Кримськотатарський письменник, твори якого ви із задоволенням 

перечитали б знову. 

13. Роль та місце фольклору в духовному житті кримськотатарського 

народу. 

14. Освіта кримськотатарською мовою в Україні. 

15. Світ моєї мрії (ідеальна відпустка, ідеальна сім’я, ідеальне житло). 

16. Світові архітектурні шедеври. 

17. Техногенні катастрофи у світі. 

18. Проблема переробки сміття в Україні та світі. 

19. Кримські татари – корений народ України. 

20. Кримське ханство: розквіт та занепад. 

21. Кримськотатарські діаспори, які є в Світі. 

22. Як ви розумієте вислів І. Гаспринського «Єдність у праці, у мові і 

помислах»? 

23. Глобалізм і національна ідентичність: пошуки взаєморозуміння. 

24. Поезія – то завжди неповторність. 

25. Майбутнє не можливе без минулого. 

26. Мрія кожного українця – це вільна та незалежна Батьківщина. 

27. «Чужому навчайся та свого не цурайся» Т. Г. Шевченко. 

28. Культура мовлення. Як стати цікавим співрозмовником?   

29. Секрети успішної співбесіди. 
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ІV. ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ І ЛІТЕРАТУРА З ПІДГОТОВКИ ДО 

ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

 (до блоку «кримськотатарська  мова») 

1. Акмоллаев Э.С. Къырымтатар тилининъ амелияты. – Ташкент, 1989. 

2. Акъмоллаев Э.С., Алиева Л.А. Къырымтатар тили (фонетика, имля, 

лексикология, фразеология). Учебник по крымскотатарскому языку для 

учащихся старших классов и студентов заочного отделения 

филологического факультета. Крымское учебно-педагогическое 

государственное издательство. – Симферополь, 1998.  

3. Арнаутова А.Р. Некоторые особенности сложноподчиненных 

предложений с союзом «ки»  в крымскотатарском языке // Культура 

народов Причерноморья, 2008.- №140.- С.32-36  

4.  Арнаутова А.Р. Лексико-грамматическое своеобразие 

сложноподчиненных предложений с союзом ки в крымскотатарском языке 

(на материале СПП причины, следствия и образа действия) // Культура 

народов Причерно-морья, 2008.- №140, ч.2  

5. Арнаутова А.Р. Специфика сложноподчиненного предложения с 

придаточными условия // Культура народов Причерноморья, 2012 – №224. 

С 26-30.  

6. Арнаутова А.Р. Крымскотатарские сложноподчиненные предложения с 

признаками противительности и уступки // Ученые записки Таврического 

национального университета им. В.И. Вернадского Серия «Филология. 

Социальные коммуникации» 2012. – Том 25(64) №2, ч.2. – С.97-101 

7. Арнаутова А.Р. Особливості складнопідрядних речень з підрядними 

підметовими в сучасній кримськотатарській мові // Серія: «Філологія» 

Випуск 42. том 2. – Херсон Видавничий дім «Гельветика», 2019. – С. 14-

17.  

8. Арнаутова А.Р. Складнопідрядне речення з підрядними причини в 

сучасній кримськотатарській мові // «Вчені записки Таврійського 
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національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. 

Соціальні комунікації»  Том 31 (70) № 1, 2020.  

9. Баскаков Н. А. Алтайская семья языков и её изучение / 

Н. А. Баскаков; Институт языкознания АН СССР. – М.: Наука, 1981. 

– 136 с. 

10. Баскаков Н. А. Введение в изучение тюркских языков / 

Н. А. Баскаков. – Изд. 2-е. – М.: Высшая школа, 1969. – 384 с. 

11. Баскаков Н.А. Историко-типологическая характеристика 

структурытюркских языков / Н. А. Баскаков. – М.: Наука, 1975 – 286.  

12. Гаджиева Н. З. Основные пути развития синтаксической 

структуры тюркских языков / Н. З. Гаджиева. – М.: Наука, 1973. – с. 336. 

13. Гаркавець О. Нарис кримськотатарської фонетики, морфології та 

правопису: Довідник. Видання 2-е, виправлене й доповнене.– Киев: 

Радянська школа, 1988.  

14. Гафаров Б.Г. Орфография крымскотатарского языка. // 

Орфография тюркских литературных языков СССР. – М., 1973. –  С. 153-

160. 

15. Гафаров Б.Г. Алфавит крымскотатарского языка. // Вопросы 

совершенствования алфавитов тюркских языков СССР. – М., 1972. – С. 99-

107. 

16.  Дибо А. В. Лингвистические контакты ранних тюрков: 

лексический фонд: пратюркский период /А. В. Дыбо . –М.: Вост. лит., 2007. 

– 223 с. 

17.  Емірова А.М. Основи кримськотатарської фразеології: 

навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих 

навчальних закладів.– Сімферополь: КРП «Видавництво 

«Кримнавчпеддержвидав», 2013. 

18.  Емірамзаєва А.С. Історія кримськотатарської мови / А.С. 

Емірамзаєва навчально-методичний посібник – Київ, видавництво 

Майстер книг, 2019  
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http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8B%D0%B1%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8B%D0%B1%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


17 

 

19.  Емірамзаєва А.С., Покровська І.Л. Кримськотатарська мова: 

базовий рівень (Частина 1). Навчальний посібник. – К.: Вид-во «Майстер 

книг», 2019. – 248 с. 

20.  Емірамзаєва А.С. Методика викладання кримськотатарської мови 

на початковому етапі // Навчально-методичні проблеми викладання 

іноземних мов у ВНЗ: матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції “Актуальні проблеми навчання іноземних мов.˗ Київ., 2015. ˗ 

С. 104-109.  

21.  Емірамзаєва А.С. Oснови фонетики кримськотатарської мови: 

переваги та недоліки латинської абетки // Наукові записки. Серія 

«Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету 

«Острозька академія», 2016. – Вип.63. – С.76-80.  

22.  Емірамзаєва А. С.  Формування кримськотатарської  мови та її 

місце  у класифікації  тюркських мов // Науковий вісник міжнародного 

гуманітарного університету. Серія: Філологія. Вип. 25. – Херсон: 

«Видавничий дім», 2016. – С. 38-40. 

23.  Емірамзаєва А.С. Мова та ідіостиль М. Киримли у поемі «Юсуф і 

Зулейха» // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. 

Серія: «Філологія» Випуск 42. том 2. – Херсон Видавничий дім 

«Гельветика», 2019. – С. 53-56. 

24.  Изидинова С.Р. Фонетические и морфологические особенности  

 крымскотатарского языка в ареальном освещении. Автореф. дис. … канд. 

филолог. наук. – М., 1982. – 21 с. 
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