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Вступ 

 

Екзамен з фаху як форма вступного випробування для навчання за   

освітнім ступенем «Магістр» за ОП «Мова та література (кримськотатарська 

мова) і переклад» проводиться відповідно до «Правил прийому до Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка НА 2019/2020 

навчальний рік» і має форму індивідуального екзамену членами атестаційної 

комісії з фаху вступника на відповідний рівень навчання.  

Структура та зміст екзамену 

Екзамен передбачає виконання теоретичних завдань, а також виконання 

завдань на уміння практично застосовувати набуті знання з фаху відповідно 

до затвердженої програми вступних випробувань з відповідних фахових 

дисциплін, що за змістом і обсягом включають навчальний матеріал 

підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр». 

Вступникові пропонується в екзаменаційному білеті три теоретичних 

питання з мови і три питання з літератури, а саме: теоретичний аспект 

сучасної кримськотатарської мови; історія кримськотатарської літератури. 

Переклад текстового фрагменту українською мовою (800 знаків). Також, у 

білеті запропонована тема письмового твору для вступника.  

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ НА ВСТУПНОМУ ЕКЗАМЕНІ 

Максимальна кількість балів, що їх може набрати вступник, становить 

100. Відповіді на запропоновані завдання оцінюються такими балами (нижче 

наводить максимально можлива кількість балів з кожного виду завдання).  

 

Завдання Максимальна 

кількість балів   

1. Сучасна кримськотатарська мова (теоретичні 

аспекти) 

60  

2. Кримськотатарська література 30 

3. Лексико-граматичне завдання 60 

4. Твір на запропоновану тему 50 

 

1.  Оцінювання письмової відповіді на теоретичні питання з сучасної 

кримськотатарської мови 

 При виставленні оцінки за виконання першого завдання (30 тестових 

питань з сучасної кримськотатарської мови) вступного екзамену 

враховуються правильні відповіді студента. Максимальна кількість балів за 

перше тестове завдання з сучасної кримськотатарської мови становить 60 

балів (кожне питання мак. – 2 бали). 



 Тридцять тестових  питань належать до блоку фахових філологічних 

дисциплін, які передбачені програмою підготовки фахівців 

кримськотатарської мови: теоретична граматика, історія мови, лексикологія, 

стилістика кримськотатарської мови.  

Вимоги до першого завдання: 

зміст відповіді:  

▪ точне закреслення відповіді 

▪ виправлення не враховуються 

 

2.  Оцінювання письмової відповіді на теоретичні питання з 

кримськотатарської літератури  

 При виставленні оцінки за виконання другого завдання (з 

кримськотатарської літератури)  вступного екзамену враховуються 

змістовність, ґрунтовність відповіді студента та форма її репрезентації, 

комунікативна компетенція студентів-випускників, володіння  основними 

знаннями з кримськотатарської літератури.  

 Оцінювання відповіді: 

 Максимальна кількість балів за друге тестове завдання з 

кримськотатарської літератури становить 30 балів. 

 Вимоги до другого завдання: 

зміст відповіді:  

▪ точне закреслення відповіді 

▪ виправлення не враховуються 

 

3.  Оцінювання письмової відповіді на теоретичні питання з сучасної 

кримськотатарської мови 

 При виставленні оцінки за виконання першого завдання (20 тестових 

питання з лексико-граматичного завдання)  вступного екзамену 

враховуються правильні відповіді студента. Максимальна кількість балів за 

перше тестове завдання з сучасної кримськотатарської мови становить 20 

балів (кожне питання мак. – 1 бал). 

 Двадцять тестових  питань належать до блоку фахових філологічних 

дисциплін, які передбачені програмою підготовки фахівців 

кримськотатарської мови: теоретична граматика, історія мови, лексикологія, 

стилістика кримськотатарської мови.  

 

3. Оцінювання відповіді: 

Максимальна кількість балів за кожне з двадцяти відповідей  на 

запитання становить 2 бали.  

 Вимоги до першого завдання 

зміст відповіді:  

▪ точне закреслення відповіді 

▪ виправлення не враховуються 



 

4. Оцінювання письмової відповіді (твору) 

Твір за визначеною тематикою передбачає контроль мовної 

компетенції, набутої студентом-випускником, а також визначення рівня 

сформованості вмінь і навичок писемної комунікації в межах навчальної 

програми. Студент повинен продемонструвати сутнісне бачення і розуміння 

інформації, активний характер її осмислення. 

 

Екзаменаційний бал за письмову роботу (написання твору) на 

вступному екзамені складається із суми балів за зміст твору та за його 

форму. Під формою твору розуміється власне грамотність його написання. У 

ході перевірки форми твору увага зосереджується на трьох основних 

аспектах: граматичному, лексичному та орфографічному. Мінімальний об’єм 

твору складає 200 знаків. Максимально за письмову частину державного 

екзамену студент може отримати 50 балів. 

Підсумковий бал за письмову частину державного екзамену 

виставляється за такими критеріями:  

Оцінювання письмової відповіді (твору) вступного екзамену 

 
№ 

з/п 

Критерії 

оцінювання 

Максимальна 

кількість 

балів 

Зміст критеріїв оцінювання Оцінка в 

балах 

1. Зміст твору 20 – повне розкриття теми;  

– змістовний, логічний та 

аргументований виклад матеріалу 

з дотриманням необхідних 

міжфразових зв’язків; 

– адекватне використання лексики 

та синтаксичних конструкцій 

 

 – неповне розкриття теми; 

 – незначні порушення у 

змістовному, логічному та 

аргументованому викладі з 

дотриманням необхідних 

міжфразових зв’язків; 

 – незначні помилки у лексичному 

та синтаксичному оформленні 

твору 

 

– тема розкрита частково; 

є істотні порушення у змістовному 

та логічному викладі матеріалу; 

недостатня аргументованість 

викладу; суттєві порушення у 

дотриманні необхідних 

міжфразових зв’язків та у  

використанні лексики і 

25 

 

 

 

 

 

 

 

23–24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22-2 

 

 

 

 

 

 

 



синтаксичних конструкцій 

 

– тема не розкрита; 

– відсутній логічний та 

аргументований виклад матеріалу; 

наявні 

– грубі порушення у вживанні 

засобів міжфразових зв’язків;  

– неправильне вживання лексики 

та синтаксичних конструкцій. 

 

 

0– 1 

 

2. Форма твору 

 

20 – не більше 4 граматичних, 

лексичних або орфографічних 

помилок; 

– не більше 8 граматичних, 

лексичних або орфографічних 

помилок; 

– не більше 12 граматичних, 

лексичних або орфографічних 

помилок; 

– 13 та більше граматичних, 

лексичних або орфографічних 

помилок. 

24–25 

 

 

 

21–1 

 

 

  

 

 

0 

 

 

5.  Підсумкова оцінка за вступний екзамен 

 

Система оцінювання результатів вступного екзамену є 

накопичувальною. Складниками підсумкового балу за вступний екзамен є: 

▪ бали за тестове завдання з сучасної кримськотатарської мови; 

▪ бали за тестове завдання з кримськотатарської літератури; 

▪ бали за тестове завдання з лексико-граматичного завдання; 

▪ бали за твір.  

Підсумкова оцінка за відповідь на вступному екзамені за 100-бальною 

шкалою, шкалою ЄКТС і національною шкалою виставляється за  

Таблицею 5: 
Підсумкова оцінка за вступний екзамен 

 

Рейтинговий бал за 100-

бальною шкалою 

Оцінка за шкалою ЄКТС Підсумкова оцінка за 

національною шкалою 

90-100 A відмінно 

82-89 B добре 

75-81 C  

66-74 D задовільно 

60-65 E  

0-59 F незадовільно 

 

 

 

 



Тестова частина  (90 балів) 

 

Кримськотатарська мова (60 балів) 

 

Загальна характеристика кримськотатарської мови 

Місце кримськотатарської мови в генеалогічній та типологічній 

класифікаціях мов світу.  

 Фонетика і фонологія 

Кримськотатарські абетки та їх походження. Закони гармонії голосних у 

кримськотатарській мові: закон піднебінної (палатальної) гармонії, закон 

губної гармонії голосних. Випадки випадання голосних звуків у середині 

слів. Випадки порушення закону гармонії голосних у кримськотатарських 

словах. Вставка голосних звуків у запозичених словах. Звуження та 

затвердіння голосних. Класифікація приголосних за участю голосу і шуму; за 

місцем їх творення; за способом творення. Асиміляція та інші зміни 

приголосних у процесі мовлення. Випадки подвоєння приголосних звуків.  

Словесний, фразовий, синтагматичний, логічний наголоси. Поняття інтонації. 

Складові компоненти інтонації: мелодика, ритм, темп, тембр. 
  
 

 Лексикологія 

Групи лексики в різних стилях кримськотатарської мови: стилістично 

нейтральна, книжна, розмовна, просторічна, термінологічна лексика, 

неологізми, арготизми, жаргонізми та сленгізми, професіоналізми, 

номенклатурні знаки. Джерела виникнення синонімії в сучасній 

кримськотатарській мові. Абсолютні синоніми та запозичення. Парні слова-

синоніми. Антоніми в сучасній кримськотатарській мові. Типи антонімів. 

Омонімія в кримськотатарській мові. Контекстуальні синоніми та антоніми. 

Оксюморон як різновид тропу. Розмежування омонімії та полісемії.  Активна 

та пасивна лексика кримськотатарської мови: загальна характеристика. 

Класифікація архаїзмів та історизмів сучасної кримськотатарської мови. 

Групи лексичних запозичень за ступенем адаптації: засвоєння, власне 

запозичення, кальки, запозичення значень, словотвірні запозичення, 

варваризми, екзотизми.  Словотворчі типи та моделі арабських запозичень. 

Персизми та грецизми в лексичному складі кримськотатарської мови. 

Іншомовні запозичення в системі кримськотатарської загальнонаціональної 

мови.  Семантичні та структурні характеристики редуплікативних слів. 

Поняття фразеологізму у загальному (Ш. Баллі, В.В.Виноградов) та 

кримськотатарському (А. Емірова, А. Куртсеїтов) мовознавстві. Прислів’я та 

приказки. Ептоніми фольклорного, літературного, рекламного походження у 

сучасній кримськотатарській мові. Характеристика перекладних, 

орфоепічного, орфографічного, фразеологічних, термінологічних (відповідно 

до галузей науки) кримськотатарської мови. Сучасні діалекти та  діалектні 

словники кримськотатарської мови. Словники синонімів та антонімів у 

кримськотатарській мові.   



 

Історія мови  

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 турецької мови. Абетки тюркських мов: рунічне письмо, 

османське письмо на основі арабського алфавіту, турецька абетка на основі 

латинського алфавіту. Давньотюркські писемні джерела: орхоно-єнисейські 

пам’ятки, давньо- та середньо тюркські пам’ятки уйгурського письма, 

рунічні та давньоуйгурські пам’ятки.  Розвиток кипчацького періоду мови: 

період ІV–VІІІ ст, період IX–XI ст., період XIІ–XIIІ ст. Етапи розвитку 

давньої кримськотатарської мови: епоха  XIII–XV ст., огузький період – XV–

XIX ст. та новий період становлення сучасної кримськотатарської 

літературної мови – XIX–XX ст. Розвиток кримськотатарської мови у ХХ – 

початку ХХІ ст.: реформа абеток кримськотатарської мови, політика мовного 

планування (питання кодифікації). Поширення мови за межами Криму.  
 

 

 

Кримськотатарська література (30 балів) 

 
РОЗДІЛ І. ПЕРІОДИЗАЦІЯ КРИМСЬКОТАТАРСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 

КРИМСЬКОТАТАРСЬКИЙ ФОЛЬКЛОР. ЛІТЕРАТУРА ДОІСЛАМСЬКОЇ ДОБИ.  

Зміст поняття «кримськотатарська література» й особливості її 

формування. Етапи розвитку кримськотатарської словесності. 

Кримськотатарська література і література інших тюркських народів. 

Періодизація кримськотатарського фольклору. Кримськотатарська казка. 

Кримськотатарський та тюркський героїчний епос. Перекази про Аліма. 

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). Давньотюркські рунічні пам’ятки.  

● Орхон (Коктюрк) язиси 

● «Куль Тигин», «Тоньюкъукъ» абиделери 

● Махмуд Къашгъарий. «Дивану лугъат-ит-тюрк» 

● Юсуф Баласагъунли. «Къутадгъу билиг»  

 

РОЗДІЛ ІІ. ЛІТЕРАТУРА ДОБИ ІСЛАМСЬКОГО ВПЛИВУ. ЛІТЕРАТУРА 

КРИМСЬКОГО ХАНСТВА. ЛІТЕРАТУРА «СТОЛІТТЯ ЗАСТОЮ»  

Прийняття караханідами в якості державної релігії ісламу та вплив цієї 

події на подальший розвиток культури в цілому, та літератури – зокрема, 

низки тюркських народів. Суфізм та його роль у формуванні морально-

естетичних ідеалів епохи.  Організація літературного життя на теренах 

мусульманської культури. Основні літературні пам’ятки. Вплив арабської та 



персидської літератур. Формування класичної тюркської літератури дивану. 

Перевага дидактичних жанрів. Місіонерська суфійська література. Художні 

засоби, елементи поетики. 

Система тюркського віршування. Мова прози та віршу. Специфіка 

ритмічної організації мови прози та віршу. Метричний склад та метричний 

вузол. Особливості віршування в народній поезії. Редиф, джинас, алітерація, 

турак, рима, ритм (аруз, пармак; рукн). Внутрішня поетична форма. 

Релігійний канон і його вплив на традиційну кримськотатарську літературу. 

Роль перської та арабської культурних традицій; шлях освоєння їх 

кримськотатарською літературою. Місце кримськотатарської літератури в 

середньовічному арабо-персько-тюркському культурному комплексі. 

Формування жанрової системи. Касида. Газель (бейти: матла, макта, / 

махлас). Мустезад. Мусаммат. Ґита. Месневі. Рубаї. Основні мотиви, теми, 

персонажі. Символіка. Передумови виникнення літератури Дивана.  

Кримськотатарська література ХІІІ – поч. ХV стст. До питання про 

найраніший пам’ятник – поему Махмуда Киримли «Хикяет-и Юсуф ве 

Зелиха». 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.  

Періодизація літератури Кримського ханства (сер ХV ст. – 1783 р.). 

Основні напрями та найбільш яскраві представники.  

• Махмуд Киримли. «Хикяет-и Юсуф ве Зелиха» (1220-ті рр.).  

•  «Кодекс Куманикус» (кінець ХІІІ ст.). 

• Абдульмеджит ефенді 

• Сейфі Сараій (Хикяет «Гулистан»дан  терджиме) 

• Ебубекір Мухаммед («Календарнаме») 

•  Мевляна, Ісхак, Ахмедходжа ес-Сараій, Мевля Кади Мухсін. 

Усеїн Кефевій 

•  Газаій («Байракъ», «Долап(б)», «Сунбур». Газелі) 

• Резмі Бахадир Гірей 

• Мухаммед Кяміль: кошма, шарки. 

 

Джерела кримськотатарської прози. Твори кримськотатарської 

середньовічної прози. Оригінальна середньовічна кримськотатарська проза. 

Особливості становлення і розвитку кримськотатарської історіографії. 

Прозові твори (Кайсуни-заде Нидаий «Тарих-и Сахиб Герай хан», Аджи 

Мехмед Сенаий «Тарих» (1651), Мухаммед Герай «Тарих» (1703), Сеид 

Мухаммед Риза «Эс-себъу-с-сейяр фи ахбари мулюки-т-татар» (1774), 

Хурреми Челеби «Тарих-и ханан-ы Къырым» (1756/57), Саид Герай «Тарих-и 

Саид Герай» (1758)). Кадиаскерські книги Кримського ханства. 

Прозові форми народної літератури: Казка. Прислів’я та приказки. 

Ефсане. Постать Насреддіна Ходжи та Ахмет Ахая. Дестани «Кьороглу», 

«Ашик Гаріп», «Ашик Керем», «Лейла і Меджнун». Народна віршована 



література. Спектр жанрів: мане, тюркю, бейіт, йир (колискові, дитячі, 

ліричні, солдатські, святкові, жартівливі), текерлеме (примовки, скоромовки, 

лічилки), загадки. Іляхі: Мехмед Факрій. Ашикська поезія (поезія сазу).  

 

● Джанмухаммед. «Тогай бей» 

● Едіп ефенді. «Сефернаме»   

● Ашик Умер: газель, кошма, семаї, мурабба, муаммес, муседдес,  

             дестан, мустезад, муамма, бейіт, шарки, текерлеме, муфрідат,  

             шаїрнаме. 

● Джевхерій: кошма, семаї, діван, газель, мустезад, календерій. 

● Ісметій. «Озу вакъиасы дестаны». «Кефе дестаны». 

● Ешмирза. «Солдатлыкъ йыры»  

    

 

Практична частина (110 балів) 
 

1.  Лексико-граматичне завдання (60 балів). 

2. Твір на тему (50 балів):    

1. Національна кухня – відображення культури народу. 

2. Медіа простір – цифровий світ. 

3. Професія перекладача: недоліки та переваги 

4. В здоровому тілі – здоровий дух. 

5. Чи варто йти на все заради досягнення мети? 

6. Національні свята та звичаї українського та кримськотатарського народів. 

7. Релігійні свята кримських татар  

8. Крим сьогодні і вчора. 

9. Кримськотатарська діаспора 

10. Роль та місце фольклору в духовному житті кримськотатарського народу 

11. Бережи час, час за гроші не купиш 

12. Архітектурні пам’ятки України 

13. Забобони українського та кримськотатарського народів 

14. Національний костюм кримських татар 

15. Національна кухня – відображення культури народу. 

16. Бахчисарай як культурна столиця Криму: минуле та сучасне 

17. Освіта в Україні 

18. Музеї України. 

19. Історичні місця Криму, які варто відвідати. 

20. Народне мистецтво кримських татар. 

21.  Народні ремесла українців та кримських татар. 

22. Кримські татари та Україна загалом у світовому просторі. 

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

24.. Спогади мого дитинства. 

25. Легенди мого міста. 

26. Моя дума про Ісмаїла Гаспринського. 

27. Відомі кримськотатарські та українські музиканти. 



28. Музеї України та Криму. 

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

30. Техногенні катастрофи у світі. 

 

ПИТАННЯ З КРИМСЬКОТАТАРСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ: 

1. Твір Ю. Баласагуни «Кутадгу билиг». 

2. Газаій: життя, особистість, творчість. 

3. Загальна характеристика тюркської літератури періоду Золотої Орди.  

4. Особливості ашикської літератури. Ашик Умер: життєвий шлях, 

особистість, твори. 

5. Життєвий шлях, особистість та літературна творчість Б. Чобан-заде. 

6. І. Гаспринський: життя, особистість, літературна творчість. 

7. Художня діяльність Н. Челебіджіхана. Ідейний зміст оповідання 

«Молитва ластівок». 

  

8. Значення усної народної творчості для кримськотатарської літератури 

(на прикладі народних пісень, легенд, переказів тощо) 

9. Загальна характеристика народних епосів (дестанів). 

10. Лірико-філософська поезія Ш. Селіма. 

11. Журнал «Йилдиз», його розвиток в Криму та сучасний стан. 

12. Жанрово-стилістичні особливості кримськотатарської поезії (на 

прикладі літератури Кримського Ханства). 

13.  Жанрово-стилістичні особливості кримськотатарської поезії (на 

прикладі суфійської літератури). 

14. Жанрово-стилістичні особливості кримськотатарської поезії (на 

прикладі народної літератури). 

15. Кримськотатарське літературознавство: сучасний стан та майбутнє. 

16. Основні представники дитячої кримськотатарської літератури та їх 

твори. 

17. Художній твір як ціле. Тема та ідея твору. 

18. Основні періоди кримськотатарської літератури та їх характерні ознаки. 
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(до блоку «кримськотатарська  мова») 

 

1. Акмоллаев Э.С. Бессоюзные сложные предложения в крымскотатарском 

языке: Автореф. дис. … канд. филол. наук. – Ташкент, 1982.  

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

3. 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. 



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

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

 136 с. 

5. Баскаков Н. А. Введение в изучение тюркских языков / Н. А. Баскаков. – 

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

6.  Баскаков Н.А. Историко-типологическая характеристика структуры 

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

7.  Гаджиева Н. З. Основные пути развития синтаксической структуры 

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

8. Гаркавець О. Нарис кримськотатарської фонетики, морфології та 

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

Радянська школа, 1988. Режим доступу: 

http://chtyvo.org.ua/authors/Harkavets_Oleksandr/Narys_krymskotatarskoi_fon

etyky_morfolohii_ta_pravopysu/  

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

тюркских литературных языков СССР. – М., 1973. –  С. 153-160. 

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

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

99-107. 

11. Дыбо А. В. Лингвистические контакты ранних тюрков: лексический фонд: 

пратюркский период / А. В. Дыбо . – М.: Вост. лит., 2007. – 223 с. 

12. Емірова А.М. Основи кримськотатарської фразеології: навчальний 

посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних 

закладів.– Сімферополь: КРП «Видавництво «Кримнавчпеддержвидав», 

2013.   

11. Зейналов Ф.Р. Принципы классификации именных частей речи               

    (на материале азерб. языка) / Ф.Р. Зейналов. Автореферат к. филол. н. –  

    М., 1957. – 23 с.  

12.  Изидинова С.Р. Фонетические и морфологические особенности  

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

филолог. наук. – М., 1982. – 21 с. 

13. Ислямов А. Татар тилининъ грамматикасы. Синтаксис. – Симферополь, 

1940.  

14. Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков. Т. 1-4 / 

под ред. Н. К. Дмитриева. – М., 1955–1962.  

15. Кононов А. Н. История изучения тюркских языков в России 

(Дооктябрьский период). – Л.: Наука, 1982. – 360 с. 

16. Кормушин И.В. Древние тюркские языки / И.В. Кормушин. – Абакан: 

Изд-во Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова, 2004. 

– 336 с.  

17. Куртмоллаев Э.А. Татар тилининъ грамматикасы. 1 къысым. –  

      Симферополь, 1940. 

18.  Куркчи У. Татар тили грамматикасынынъ эсаслары. – Симферополь, 1934. 

– 32 с. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%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)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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://chtyvo.org.ua/authors/Harkavets_Oleksandr/Narys_krymskotatarskoi_fonetyky_morfolohii_ta_pravopysu/
http://chtyvo.org.ua/authors/Harkavets_Oleksandr/Narys_krymskotatarskoi_fonetyky_morfolohii_ta_pravopysu/
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


19.  Куркчи У. Фикир инджилери.– Ташкент: Гъафур Гъулам адына эдебият ве 

санат нешрияты, 1986. – 88 с. 

20. Куртсеїтов А.М. Кримськотатарська фразеологія: монографія. – 

Сімферополь: Медіацентр ім. І. Гаспринського, 2017.  

21. Малов С. Е. Памятники древнетюркской письменности / С. Е. Малов . – 

М.; Л.: Изд-во Ан СССР, 1951. – 451 с.   

22. Меметов А.М. Арабские заимствования в современном 

крымскотатарском языке // Советская тюркология. – 1985. – № 5. – с. 9–21. 

23. Меметов А.М. Земаневий къырымтатар тили. – Симферополь: Къырым 

девлет окув педагогика нешрияты, 2006. – Кримськотатарською мовою.  

24. Меметов А.М. Иноязычные заимствования в крымскотатарском языке. – 

Ташкент, 1990. 

25. Меметов А.М. Источники формирования лексики крымскотатарского 

языка. – Ташкент: Фан, 1988. 

26. Меметов А.М. Лексикология крымскотатарского языка. – Симферополь: 

Крымучпедгиз, 2000. 

27. Меметов А.М. Кримськотатарська мова. Історія вивчення. Лексикологія. 

Фонетика. Морфологія: монографія. – Сімферополь: КРП «Видавництво 

«Кримнавчдержвидав», 2013. – Російською та кримськотатарською мовами. 

28. Меметов А., Мусаев К. Кримтатарська мова. Ч. І. Загальні відомості про 

мову Ч.ІІ. Морфологія. Навчальний посібник. — Сімферополь: Кримське 

навчально-педагогічне державне видавництво, 2003. – 288 с. – Російською 

мовою. 

29. Меметов А.М. Эски къырым˗арап язылары. / А.М. Меметов. – 

Акъмесджит: Оджакънешрияты. – 2012. –  35 с. 

30. Меметов  И.А.  Периодизация истории развития крымскотатарского 

літературного языка. – Режим доступу до ресурсу: 

http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/94738/31 Memetov.pdf 

31. Меметов І.А. Порівняльна характеристика окремих голосних фонем 

турецької і кримськотатарської мов / І.А. Меметов // КНП. – 2003. – № 38. – 

С. 115-118. 

32. Меметов І.А. Порівняльна характеристика окремих приголосних фонем 

турецької і кримськотатарської мов / І.А. Маметов // КНП. – 2002. – № 30. – 

С. 179-182. 

33. Меметов І.А. Порівняльний аналіз голосних і проголосних звуків 

турецької та кримськотатарської мов / І.А. Меметов // Вісник КНУТШ. Сер.: 

Східні мови та літератури. – 1998. – Вип. 1. – С. 21-25. 

34. Мусаев К.М. Лексикология тюркских языков. – М.: Наука, 1984.  

35. Оказ Л.С. Cкладносурядні сполучникові речення у кримськотатарській 

мові (Семантика. Прагматика. Структура): Автореф. дис.... на здобуття наук. 

ступ. канд. филол. наук. – Симферополь, 2000. – 18 с. 

36. Оказ Л.С.  Материалы спецкурса по синтаксису крымскотатарского языка 

«Сложное предложение». – Симферополь: ТНУ, 2002. – 116 с. 

37. Покровська І.Л. Фонетика сучасної турецької мови: навч. посіб. з аудіо 

матеріалами / І.Л. Покровська. – К.: Вид.- во «Четверта хвиля», 2012. – 101 с. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/94738/31%20Memetov.pdf


38. Самойлович А.Н. Опыт краткой крымскотатарской грамматики. – Пг., 

1916. – 104 с. 

39. Саттарова З.М. Омоніми в сучасній  кримськотатарській мові (на рівні 

лексем і словоформ): Автореф. дис.... на здобуття наук. ступ. канд. филол. 

наук. Київ, 2003.  

40. Саттарова З.М. Омонімія та полісемія в сучасній кримськотатарській 

мові // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка: 

Східні мови та літератури. – К., 2001. – № 6. – с.37–41. 

41. Севортян Э.В.  Крымско-татарский  язык. / Э. В.  Севортян.  – Москва: 

Языки народов  СССР. – Том 2. Тюркские языки. –1966. –  С. 234. 

42. Севортян Э.В. Ассимиляция и диссимиляция согласных в южных 

тюркских языках. // Исследования по сравнительной грамматике тюркских 

языков. –  М., 1955.  

43. Сорокін С.В. Проблема визначення меж категорії дієприслівника в  

турецькій мові / С.В. Сорокін // Вісник КНЛУ. Філологія. – 2007. – Вип.  

1. – Т. 10. – С. 120-127. 

44. Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. – М., 1984, 

1988, 2001, 2002. 

45. Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков: Морфология. – 

М.: Наука, 1988. 

46. Сучасна українська літературна мова. Лексика і фразеологія  / За заг. ред. 

акад. І.К. Білодіда. – К.: Наукова думка, 1973. – 438 c. 

47. Сучасна українська літературна мова / За ред. М.Я. Плющ. – К.: Вища 

школа, 1994.– 414 c.  

48. Усеїнов К.А., Ганієва Е.С., Сейдаметова Н.С. Кримськотатарська мова: 

Фонетика. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія. Підручник для 

студентів вищих навчальних закладів. – 2-е видання, виправлене. – 

Сімферополь: КРП «Видавництво «Кримнавчпеддержвидав», 2011. – 

Кримськотатарською мовою. 

49. Цинциус В. И. Исследования в области этимологии алтайских языков / 

В. И. Цинциус. – Л., Наука, 1979. – 262 с. 

50. Части речи: Теория и типология. – М.: Главная редакция восточной 

литературы, 1990. 

51. Jankowski H. Gramatika jezyka krymskotatarskiego. – Poznan, 1992. 

52. Korkmaz Z. Türkiye Türkçesi grameri: Şekil bilgisi / Zeynep Korkmaz. – 4.  

    Bsk. – Ankara: Türk Dil Kurumu: 2014. 

 

     Словники 

1. Асанов Ш.А., Гаркавец А.Н., Усеинов С.М. Къырымтатарджа-русча лугъат. 

– Киев: Радянська школа, 1988.  

2. Абдуллаев Э., Умеров М. Русско-крымскотатарский учебный словарь. – 

Симферополь: Крымучпедгиз, 1994. 

3. Бакъкъал А. И., Ислямов А. И., Къуртмоллаев Э. А., Мулинна Р. М. Имля 

лугъаты. – Симферополь, 1938 (кирилл  элифбеси темелинде). 

4. Велиев А. Татар тилининъ орфография лугъаты. – Ташкент, 1982. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%83%D1%81,_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%83%D1%81,_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


5. Гаркавец А.Н., Усеинов С.М. Большой крымскотатарско-русско-

украинский словарь. – Симферополь: СОНАТ,  2002. – 256 с. 

6. Девлетов Р.Р., Анафиева Э.Р. Къырымтатар тили антонимлери: Лугъат. – 

Симферополь: ДОЛЯ, 2002. – 144 с. 

7. Девлетов Р.Р. Къырымтатар тили синонимлери: Лугъат. – Симферополь: 

ДОЛЯ, 2002. – 112 с. 

8. Жирицкий Л. В., Ислямов А. И., Бакъкъал А. И., Куркчи Я. С. Русча-

татарджа лугъат. – Акъмесджит, 1940.  

9. Заатов О. Полный русско-татарский словарь. – Симферополь, 1906. 

10.Исмаил Асан-огълу Керим. Эски эдебиятымызда къулланылгъан базы 

сёзлернинъ изаатлары. – Акъмесджит: Къырымдевокъувпеднешир, 1997. – 55 

с. 

11. Керимов И.А. Словарь трудных слов крымскотатарского языка. – 

Симферополь: «Таврида», 2006. – 176 с.   

12. Куркчи У., Къуртмоллаев Э. А., Бакъкъал А., Абдураимов С. Орфография 

лугъаты. – Симферополь, 1936 (латин элифбеси имлясы). 

13.Куркчи У. Сёз бирикмелери.// «Йылдыз», 1987 № 1-4, 6, 1988 №1,3,4. 

14.Къырымтатарджа-русча-украиндже лугъат. / Тертип этиджи С.М. 

Усеинов. – Акъмесджит: «Тезис» нешрият эви, 2008. – 836 с.  

15.Меметов А. М. Имля лугъаты (1-3 сыныфлар ичюн). – Акъмесджит, 1993. 

16.Меметов А.М. Имля лугъаты (орта мектеплер ичюн). – Акъмесджит, 1994. 

17.Меметов А.М. Орфографічний словник кримськотатарської мови 

(кирилицею та латинню). – 3-є вид., виправл. і доп. – Сімферополь: КРП 

«Видавництво «Кримнавчпеддержвидав», 2014. – 448 с. – 

Кримськотатарською мовою.  

18. Російсько-кримськотатарський словник / уклад.: Асанов Ш.А., Велієв А., 

Усеїнов С.М., Нагаєв С.А.; [відповід. ред. Асанов Ш.А.]. – Сімферополь: 

КРП «Видавництво «Кримнавчпеддержвидав», 2010. – 464 с. 

19.Русско-украинско-крымскотатарский словарь терминов / Сост. С.М. 

Усеинов, Э.А. Бекиров. – Симферополь, 2014. – 520 с. 

20. Терлекчи Б. Крымскотатарско-русский словарь: Факсимильное издание. – 

Симферополь, 2014. – 538 с. 

21. Українсько-кримськотатарсько-російський словник. А–Я/ Уклад. С.М. 

Усеїнов. – Сімферополь, 2009. – 284 с.  

22.Усеинов С. М. Крымскотатарско-русский словарь. – Тернополь, 1994. 

23.Усеинов С., Миреев В. Русско-крымскотатарский словарь. – Симферополь: 

«Таврия», 1992. 

24.Усеїнов С., Усеїнов Д. Орфоепічний словник кримськотатарської мови 

перевірки правопису, відображеними у кирилиці та латиниці. – Сімферополь: 

ДОЛЯ, 2014.   

25. Фразеологізми та ідіоматичні вирази української мови, їх еквіваленти 

(переклади) в кримськотатарській та російській мовах. / Уклад. С.М. Усеїнов. 

– Сімферополь, 2009. – 328 с. 

26.Эмирова А.М. Словарь-справочник лингвистических терминов. – 

Симферополь: Крымучпедгиз, 1995. – 96 с.  



27.Эмирова А.М., Ганиева Э.С., Сейдаметова Н.С. Къырымтатар тили 

тильшынаслыкъ терминлерининъ лугъаты. – Симферополь: СОНАТ, 2001. –  

64 с. 

28.Эмирова А.М. Русско-крымскотатарский учебный фразеологический 

словарь. – Симферополь: ДОЛЯ, 2004. – 176 с. 

29.Эмирова А.М., Усеинов С.М. Русско-крымскотатарский словарь сочетаний, 

эквивалентных слову. – Симферополь: СОНАТ, 2003. –  232 с. 
 

(до блоку «кримськотатарська  література») 

І. Хрестоматійна ( в т.ч. художня та критична) література 

1. Абдураман І. Добридень, нова днино! (Вірші, балади, поема, роздуми, 

думки, філософські вислови). – Сімферополь: «Доля», 2000. 

2. Бекиров Дж. Къырымтатар бала эдебиятынынъ хрестоматиясы. – 

Симферополь, 1998.  

3. Бекиров Дж. Несиллерден несиллерге мирас.– Акъмесджит, 2012. 

4. Бекторе Ш. Волги плин червоний: спогади. – Сімферополь: КРП 

«Видавництво «Кримнавчпеддержвидав», 2011. 

5. Бекторе Ш. Татарлыгъым. – Симферополь: ДОЛЯ, 2003.  

6. Бібліотека кримськотатарської літератури. Народна творчість: казки, 

легенди, епоси / упоряд.: С. Кандимова, Н. Умеров; пер. укр. Д. Кононенка, 

В. Гуменюка. – Львів: Світ, 2012.  

7. Бурнаш Р. Сайлама эсерлер. – Симферополь: «Таврия», 1994.    

8. Веліулаєва А. Славний життєвий шлях: Поема. – Сімферополь: КРП 

«Видавництво «Кримнавчпеддержвидав», 2011.   

9. Гірайбай А. Джигіту. – Сімферополь: «Тарпан», 2009. 

10. Деятели крымскотатарской культуры. (1921 – 1944 гг.): 

Биобиблиографический словарь / Гл. ред. И сост. Д.П. Урсу. – Симферополь: 

Доля, 1999. – 240 с. – (Бильги чокърагъы)  

11. Духовний світ письменника: Шаміль Алядін у спогадах сучасників. – 

Сімферополь: КРП «Видавництво «Кримнавчпеддержвидав», 2013. 

12. Ильясов С. Кечмиштен сесленюв: Хатырлавлар, икяелер, шиирлер / 

тертип эткен ве неширге азырлагъан Фазыл Р. – Симферополь: КДжИ 

«Къырымдевокъувпеднешир» нешрияты», 2014. («Аджайип инсанлар», 3-

юнджи китап). 

13.  Іпчі У. Не забудьте мене пом’янути… – Сімферополь: «Таврія», 2003. 

Кримськотатарською мовою.   

14.  Казки кримських татар: зб. / упоряд. Л. Гуманенко, О. Доля; худож. І. 

Заруба. – Київ: Веселка, 2016. 

15. Къырымтатар халкъ масаллары. 2-нджи, ишленильген нешир / Тертип 

эткенлер: К. Джаманакълы, А. Усеин. – Симферополь, 2008. 

16. Лятіф-заде А. Мрія – життя. – Сімферополь: «Таврія», 2005. 

17. Мамбет Б. Дагъ чокърагъы (Дагъ лялеси). Эфсанелер. – Акъмесджит: 

«Тарпан», 2008.  

18. Озенбашлы А. Къырым фаджиасы: Сайлама эсерлер. – Симферополь, 

1997.  



19. Окрушина сонця (Кунештен бир парча): Антологія кримськотатарської 

поезії ХІІІ–ХХ століть: (Кримськотатарською та українською мовами) / Укл. 

М.М. Мірошниченко, Ю.У. Кандим. – К.: Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами 

нац. меншин України, 2003.      

20. Осман А. Тутушув: Повестьлер, икяелер. – Ташкент: Эдебият ве саньат 

нешрияты, 1988. 

21. Паши И. Джанлы нишан: Роман, повесть. – Симферополь: «Таврия» 

нешрияты, 1998.  

22. Паши І. Перлина. – Акъмесджит: Сімферополь: «Таврія», 2005. – 

Кримськотатарською мовою. 

23.  П’ять грон винограду: Кримськотатарські казки / Переклад Д. Кононенка. 

– Сімферополь: ДОЛЯ, 2004.  

24. Сахтара А. Сторінки історії / укладач Р. Фазил. – Сімферополь: КРП 

«Видавництво «Кримнавчпеддержвидав», 2013. – Кримськотатарською 

мовою. – (Книга 2. «Цікаві люди»). 

25. Усеинов Т.Б. Орта асырлары къырымтатар эдебияты. – Акъмесджит, 1999.   

26. Умер А. Шиирлер  ве гъазеллер: К. 1. – Ташкент: Эдебият ве саньат 

нешрияты,1987. 

27. Умер А. Ашыкънынъ йырлары: К. 2. – Ташкент: Эдебият ве саньат нешр., 

1990.   

28. Урсу Д.П. Бекір Чобан-заде. Життя. Доля. Доба. – Сімферополь: Кримське 

навчально-педагогічне державне видавництво, 2004. – Рос. мовою. 

29. Фазыл Р. Татарлыгъым: Шиирлер. – Симферополь: ДОЛЯ, 2002. 

30. Хайд Л. Хаял мекяны: Роман. – Симферополь: «Тезис», 2013. 

31. Чайлак Р. Туга: Вірші. – Сімферополь: КРП «Видавництво 

«Кримнавчпеддержвидав», 2008. – Кримськотатарською мовою. 

32. Эмин С. Сенинъ йылдызынъ: Роман. – Акъмесджит: «Таврия» нешрияты, 

1994.  

33. Atıcı A. Kırım tatar türkçesi: Giriş–metinler. Konya, 2014. 

34.  Dağcı C. Qorqunç yıllar. – Simferopol: Bütünukrain matbuat-medeniyet 

merkezi, 2012. 

35. Türkiye dışındaki türk edebiyatları antolojisi: Kırım türk-tatar edebiyatı 13.Cılt 

/ Kırım türkçesindan Türkiye tirkçesine aktarım Z. Yüksel. Режим доступу:  

http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/TR,78528/kirim-turk---tatar--edebiyati-13-

cilt.html 

 

ІІ. Навчальна-методична та наукова література 

1. Бекиров Дж. Къырымтатар халкъ агъыз яратыджылыгъы: Фил. фак. 

(къырымтатар тили ве эдебияты болюги) студ. ичюн дерслик. – Ташкент, 

1988. – 288 с.  

2. Возгрин В.Е. Исторические судьбы крымских татар. – М.: Мысль, 1992.  

3. Ганкевич В.Ю. Жизнь и творчество Исмаила Гаспринского / Автореферат 

канд. дис. 07.00.02. – Запорожье. – 1995. – 27 с. 

http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/TR,78528/kirim-turk---tatar--edebiyati-13-cilt.html
http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/TR,78528/kirim-turk---tatar--edebiyati-13-cilt.html


4. Гафаров С. Ісмаїл Гаспринський: Літературний портрет. – Сімферополь: 

КРП «Видавництво «Кримнавчапеддержвидав», 2014. – 128 с. – 

Кримськотатарською мовою. – (Видатні письменники). 

5. Гирайбай А. Къырым эдебиятына бир бакъыш. – Йылдыз. – 1995. – № 3. – 

с. 8–20.   

6. Кандим Ю. Не заросте травою поле бою. – Ічня: ПП «Формат», 2017. 

7. Керим И.А.  Къырымтатар эдебияты: Юкъары сыныф талебелери ве 

филология факультетлери студентлери ичюн къулланма дерслик. – 

Акъмесджит, 1995.  

8. Керимов И.А. «Живая» история И. Гаспринского: По материалам газеты 

«Терджиман», 1883–1914 гг. – Симферополь: «Тарпан», 1999.  

9. Керимов И.А. Теренлик. – Ташкент, 1988.  

10.  Кокієва А. Інтегрований курс «Література» (кримськотатарська та 

зарубіжна): підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів 

навчанням кримськотатарською мовою. – Чернівці: Видавничий дім 

«Букрек», 2017. – Кримськотатарською мовою. Режим доступу:  

http://shkola.in.ua/800-literatura-9-klas-kokiieva-2017.html 

11. Кримський А. Студії з Криму. – Київ, 1930.  

12. Лятиф-заде А. Къырымтатар эдебиятынынъ сонъки деври акъкъында. – 

Йылдыз. – 1994. – № 3. – с. 197–208.    

13. Фазилов Р. Джерела. Літературні статті, нариси, спогади. – Сімферополь: 

Кримське навчально-педагогічне державне видавництво, 2002. – 552 с. – 

Кримськотатарською мовою. 

14. Фазыл Р., Нагаев С. Къырымтатар эдебиятынынъ тарихы. – Симферополь, 

2001.  

15. Чобан-заде Б. Къырымтатар эдебиятынынъ сонъ деври: Маруза. – 

Симферополь: ДОЛЯ, 2003.  

16. Чобан-заде Б. Къырымтатар эдебиятында къурултайджылыкъ ве 

миллетчилик. – Баку, 1929. 

17. Шакир-Алиев Р. Оджанынъ изинден секиз адым: И. Гаспринскийнинъ 

фикирлерине даир макъалелер джыйынтыгъы / русчадан терджиме эткен 

ве неширге азырлагъан Сулейман С. – Симферополь: КъДжДММ «И. 

Гаспринский адына Медиамеркез», 2015. – 256 с. – Къырымтатар ве рус 

тиллеринде.  

18. Шемьи-Заде Э. Омюр ве яратыджылыкъ. – Ташкент: Изд. им. Г. Гуляма. – 

1974.  

19. Шемьи-Заде Э. Эдебий ве тенкъидий макъалелер. – Симферополь: ДОЛЯ, 

2000.   

20.  Юнусов Ш. Кримськотатарська поезія 20-х рр. ХХ ст. – Сімферополь: 

ДОЛЯ, 2004. – 168 с. – Російською мовою.  

21.  Юнусова Л. Крымскотатарская литература. – Симферополь: Доля, 

2002. – 342 с. 

http://shkola.in.ua/800-literatura-9-klas-kokiieva-2017.html

