
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

           
 ПРИКАЗ                                            БОЕРЫК 
 
 
21.09.2016                    г. Казань                       № _под-2015/16___ 
 

Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының                     
«Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының аерым 

боерыкларына үзгәрешләр кертү турында»                                               
2016 елның 21 сентябрендәге 2015/16 номерлы боерыгы 

 
Рус һәм татар телләрен һәм әдәбиятларын укыту өлкәсендә фәнни һәм 

фәнни-педагогик кадрларга ярдәм итүгә юнәлдерелгән конкурс процедураларының 
нәтиҗәлелеген арттыру максатында боерык бирәм: 

 
1. Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының «2016 елда  

татар теле һәм әдәбияты буенча югары квалификацияле кадрлар әзерләү буенча 
фәнни-педагогик эшчәнлек алып баручы яшь һәм алдынгы галимнәр өчен исемле 
стипендияләр булдыру турында» 2016 елның 31 маендагы 1059/16 номерлы 
боерыгына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1 нче кушымтада: 
2.3 пунктны түбәндәге редакциядә бирергә: 
«2.3. Дәгъва кылучыларга таләпләр. 
2.3.1. Соңгы 5 елда татар теле һәм әдәбияты буенча югары квалификацияле 

кадрлар әзерләү буенча фәнни-педагогик эшчәнлек алып баручы алдынгы 
галимнәр өчен стипендияләргә дәгъва кылучылар тиеш:  

кимендә 15 ел татар теле һәм әдәбиятын укыту өлкәсендә фәнни-педагогик 
стажга ия булырга (хезмәт кенәгәсе күчермәсе белән раслана); 

2015-2016 елларда гамәли тикшеренүләр нәтиҗәләрен чагылдыручы, 
Татарстан Республикасының мәгариф системасында актуаль булган фәнни 
мәкаләләргә ия булырга; 

халыкара басмаларда бастырылган кимендә 1 монографияга (монографиянең 
бүлекләре), Россия нәшриятларында бастырылган кимендә 2 монографияга 
(монография бүлекләре) ия булырга (титул бите күчермәсе куела, басма урнашкан 
электрон адрес күрсәтелә); 

Югары аттестацияләү комиссиясе тәкъдим иткән басмаларда кимендә 5 
фәнни мәкаләгә ия булырга (күчермә куела, басма урнашкан электрон адрес 
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күрсәтелә); 
татар теле һәм әдәбияты өлкәсендә 2015-2016 елларда тормышка ашырылган 

фәнни проектка ия булырга;  
дөньяда татар телен һәм әдәбиятын популярлаштыру буенча эшчәнлек алып 

баручы татар теле һәм әдәбияты өлкәсендәге халыкара фәнни һәм укыту 
проектларында катнашырга; 

татар телен һәм әдәбиятын өйрәнү һәм укыту өлкәсендә дәүләт 
программ-норматив документларын әзерләүдә катнашырга (документация 
исемлеге китерелә); 

халыкара, Бөтенроссия һәм республика фәнни-укыту чараларын әзерләүдә 
һәм уздыруда катнашырга (документация исемлеге китерелә); 

грант проектлары җитәкчесе һәм/яки башкаручысы сыйфатында катнашырга 
(Россия гуманитар фәнни фонды, Россия фундаменталь тикшеренүләр фонды, 
Россия фәнни фонды) (проектларның номерлары, урнаштырылган мәгълүмат 
сайты күрсәтелә); 

ел саен фәнни тикшеренү юнәлеше буенча кимендә 3 халыкара конференция 
эшендә катнашырга (доклад белән чыгыш). 

2.3.2. Соңгы 5 елда татар теле һәм әдәбияты буенча югары квалификацияле 
кадрлар әзерләү буенча фәнни-педагогик эшчәнлек алып баручы яшь галимнәр 
өчен стипендияләргә дәгъва кылучылар тиеш: 

кимендә 5 ел фәнни-педагогик стажга ия булырга (хезмәт кенәгәсе 
күчермәсе белән раслана); 

2015-2016 елларда Татарстан Республикасының мәгариф системасында 
актуаль гамәли тикшеренүләр нәтиҗәләрен чагылдыручы фәнни мәкаләләргә ия 
булырга; 

Югары аттестацияләү комиссиясе киңәш иткән басмаларда кимендә 3 фәнни 
мәкалә булырга (күчермә куела, басма урнашкан электрон адрес күрсәтелә); 

татар теле һәм әдәбияты өлкәсендә 2015-2016 елларда тормышка ашырылган 
фәнни проектка ия булырга;  

татар телен һәм әдәбиятын өйрәнү һәм укыту өлкәсендә дәүләт 
программ-норматив документларын әзерләүдә катнашырга (документация 
исемлеге китерелә); 

татар теле һәм әдәбияты өлкәсендә республика фәнни һәм укыту 
проектларында катнашырга (документация исемлеге китерелә); 

грант проектлары җитәкчесе һәм/яки башкаручысы сыйфатында катнашырга 
(Россия гуманитар фәнни фонды, Россия фундаменталь ткшеренүләр фонды, 
Россия фәнни фонды) (проектларның номерлары, урнаштырылган мәгълүмат 
сайты күрсәтелә); 

2.3.3. Конкурста катнашыр өчен, катнашучылар әлеге Нигезләмәнең 2.3.1, 
2.3.2 пунктларында билгеләнгән документларны салып, Конкурста катнашучы 
анкетасы тапшыра (1 нигезләмә).»; 

3.2 пунктын яңа редакциядә бирергә: 
«3.2. II этап. 2016 елның 30 ноябренә кадәр Конкурска тәкъдим ителгән 



материалларга экспертиза үткәрү һәм Конкурста җиңүчеләрне ачыклау. 
Эксперт советы составы Министрлык боерыгы белән раслана. 
Конкурска тәкъдим ителгән эшләргә экспертиза әлеге Нигезләмәнең 2.3 

пунктында китерелгән таләпләр нигезендә тәкъдим ителгән документларны 
тикшерү юлы белән эксперт советы утырышында ясала. Утырыш, эксперт 
советының барлык әгъзалары булган очракта, хокуклы дип санала. 

Экспертиза нәтиҗәләре нигезендә алдынгы галимнәр һәм яшь галимнәр 
арасында дәгъва кылучылар рейтингы формалаша. 

Әлеге Нигезләмәнең 2.3 пункты нигезендә китерелгән мәгълүматлар  
рейтинг төзү өчен критерийлар була. Рейтингта дәрәҗәне арттыру өчен нигез 
(бертигез дәрәҗәдә): 

минималь фәнни-педагогик стажга һәр өстәлгән ел; 
һәр өстәмә монография; 
2015-2016 елларда Татарстан Республикасы мәгариф системасы өчен актуаль 

гамәли тикшеренүләр нәтиҗәләрен чагылдыручы һәр өстәмә мәкалә; 
Югары аттестацияләү комиссиясе тәкъдим иткән басмаларда һәр өстәмә 

мәкалә; 
халыкара фәнни һәм белем бирү проектларында һәр өстәмә катнашу; 
дәүләт программ-норматив документларын әзерләүдә һәр өстәмә катнашу; 
халыкара, Бөтенроссия һәм республика фәнни-укыту чараларын, конкурслар, 

олимпиадалар әзерләүдә һәм уздыруда һәр өстәмә катнашу; 
грант проектлары җитәкчесе һәм/яки башкаручысы сыйфатында һәр өстәмә 

катнашу; 
халыкара конференцияләр эшендә һәр өстәмә катнашу (доклад белән 

чыгыш); 
алдынгы галимнәр һәм яшь галимнәр рейтингында беренче 10 урынны алган 

дәгъва кылучылар Конкурс җиңүчеләре дип таныла. 
Эш нәтиҗәләре беркетмә белән раслана, ул эксперт советының барлык 

әгъзалары тарафыннан имзалана, һәм, Конкурсның икенче этабы тәмамланганчы, 
кимендә 2 эш көне калгач, Министрлыкка җибәрелә.  

Эксперт советы карары Министрлык боерыгы белән раслана. Конкурс 
нәтиҗәләре суд тәртибендә генә яңадан карала ала.»; 

2 нче кушымтаны түбәндәге редакциядә бирергә: 
 

«Татарстан Республикасы Мәгариф 
һәм фән министрлыгының 2016 
елның 31 маендагы 1059/16 
номерлы боерыгына 2 нче кушымта 

 
 

Татар теле һәм әдәбияты буенча югары квалификацияле кадрлар әзерләү 
буенча фәнни-педагогик эшчәнлек алып баручы яшь һәм алдынгы галимнәр 



өчен исемле стипендияләр алуга конкурсның эксперт остветы составы  

  
1. Мөхәммәтов Илдар Ринат улы, Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән 

министры урынбасары, рәис. 
2. Йосыпова Әлфия Шәүкәт кызы, филология фәннәре докторы, Казан 
федераль университетының Лев Толстой исемендәге Филология һәм 
мәдәниятара коммуникацияләр институтының Габдулла Тукай 
исемендәге татар филологиясе һәм мәдәнияты бүлегенең гомуми һәм 
төрки тел белеме кафедрасы профессоры, рәис урынбасары. 

3. Галиуллина Гөлшат Рәис кызы, филология фәннәре докторы, Казан 
федераль университетының Лев Толстой исемендәге Филология һәм 
мәдәниятара коммуникацияләр институтының Габдулла Тукай 
исемендәге татар филологиясе һәм мәдәнияты бүлегенең татар теле 
белеме кафедрасы доценты. 

4. Галиуллин Радик Рамил улы, филология фәннәре кандидаты, Яр Чаллы 
дәүләт педагогия университетының татар теле һәм әдәбияты, аларны укту 
методикасы кафедрасы доценты. 

5. Гусев Святослав Николай  улы, Татарстан Республикасы Мәгариф һәм 
фән министрлыгының фәнни-техник сәясәт бүлеге башлыгы. 

6. Динмөхәммәтова Эльвира Николай кызы, филология фәннәре кандидаты, 
Казан федераль университетының Лев Толстой исемендәге Филология һәм 
мәдәниятара коммуникацияләр институтының Габдулла Тукай исемендәге татар 
филологиясе һәм мәдәнияты бүлегенең гомуми һәм төрки тел белеме кафедрасы 
доценты. 

7. Заһидуллина Дания Фатыйх кызы, филология фәннәре докторы, 
профессор, Татарстан Республикасы Фәннәр академиясенең баш фәнни сәркатибе. 

8. Мохтәсимова Гөлназ Ринат кызы, филология фәннәре кандидаты, Казан 
федераль университетының Лев Толстой исемендәге Филология һәм мәдәниятара 
коммуникацияләр институтының Габдулла Тукай исемендәге татар филологиясе 
һәм мәдәнияты бүлегенең гомуми һәм төрки тел белеме кафедрасы доценты. 

9. Нурмөхәммәтова Раушания Сәгъдәтҗан кызы, филология фәннәре 
кандидаты, Казан федераль университетының Лев Толстой исемендәге Филология 
һәм мәдәниятара коммуникацияләр институтының Габдулла Тукай исемендәге 
татар филологиясе һәм мәдәнияты бүлегенең гомуми һәм төрки тел белеме 
кафедрасы доценты. 

10. Саттарова Мәдинә Рәшид кызы, филология фәннәре кандидаты, Казан 
федераль университетының Лев Толстой исемендәге Филология һәм мәдәниятара 
коммуникацияләр институтының Габдулла Тукай исемендәге татар филологиясе 
һәм мәдәнияты бүлегенең гомуми һәм төрки тел белеме кафедрасы доценты. 

11. Хисамов Олег Ришат улы, филология фәннәре кандидаты, Татарстан 
Республикасы Фәннәр академиясенең Г.Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм 
сәнгать институты директорының фәнни эш буенча урынбасары. 



12. Шәрипова Алсу Сәмигулла кызы, Татарстан Республикасы Мәгариф һәм 
фән министрлыгының милли мәгариф бүлеге башлыгы. 

13. Йосыпова Нурфия Марс кызы, филология фәннәре кандидаты, Казан 
федераль университетының Лев Толстой исемендәге Филология һәм мәдәниятара 
коммуникацияләр институтының Габдулла Тукай исемендәге татар филологиясе 
һәм мәдәнияты бүлегенең татар әдәбияты кафедрасы доценты.». 

2. Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының «2016 елда  
рус теле һәм әдәбияты буенча югары квалификацияле кадрлар әзерләү буенча 
фәнни-педагогик эшчәнлек алып баручы яшь һәм алдынгы галимнәр өчен исемле 
стипендияләр булдыру турында» 2016 елның 31 маендагы 1060/16 номерлы 
боерыгына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1 нче кушымтада: 
2.3 пунктнытүбәндәге редакциядә бирергә: 
«2.3. Дәгъва кылучыларга таләпләр. 
2.3.1. Соңгы 5 елда рус теле һәм әдәбияты буенча югары квалификацияле 

кадрлар әзерләү буенча фәнни-педагогик эшчәнлек алып баручы алдынгы 
галимнәр өчен стипендияләргә дәгъва кылучылар тиеш:  

рус теле һәм әдәбиятын укыту өлкәсендә кимендә 15 ел фәнни-педагогик 
стажга ия булырга (хезмәт кенәгәсе күчермәсе белән раслана); 

2015-2016 елларда гамәли тикшеренүләр нәтиҗәләрен чагылдыручы, 
Татарстан Республикасының мәгариф системасында актуаль булган фәнни 
мәкаләләргә ия булырга; 

халыкара басмаларда бастырылган кимендә 1 монграфияга (монографиянең 
бүлекләре), Россия нәшриятларында бастырылган кимендә 2 монографияга 
(монография бүлекләре) ия булырга (титул бите күчермәсе куела, басма урнашкан 
электрон адрес күрсәтелә); 

Югары аттестацияләү комиссиясе тәкъдим иткән басмаларда кимендә 5 
фәнни мәкаләгә ия булырга (күчермә куела, басма урнашкан электрон адрес 
күрсәтелә); 

рус теле һәм әдәбияты өлкәсендә 2015-2016 елларда тормышка ашырылган 
фәнни проектка ия булырга;  

дөньяда рус телен һәм әдәбиятын популярлаштыру буенча эшчәнлек алып 
баручы татар теле һәм әдәбияты өлкәсендәге халыкара фәнни һәм укыту 
проектларында катнашырга; 

рус телен һәм әдәбиятын өйрәнү һәм укыту өлкәсендә дәүләт 
программ-норматив документларын әзерләүдә катнашырга (документация 
исемлеге китерелә); 

халыкара, Бөтенроссия һәм республика фәнни-укыту чараларын әзерләүдә 
һәм уздыруда катнашырга (документация исемлеге китерелә); 

грант проектлары җитәкчесе һәм/яки башкаручысы сыйфатында катнашырга 
(Россия гуманитар фәнни фонды, Россия фундаменталь ткшеренүләр фонды, 
Россия фәнни фонды) (проектларның номерлары, урнаштырылган мәгълүмат 
сайты күрсәтелә); 



ел саен фәнни тикшеренү юнәлеше буенча кимендә 3 халыкара конференция 
эшендә катнашырга (доклад белән чыгыш). 

2.3.2. Соңгы 5 елда рус теле һәм әдәбияты буенча югары квалификацияле 
кадрлар әзерләү буенча фәнни-педагогик эшчәнлек алып баручы яшь галимнәр 
өчен стипендияләргә дәгъва кылучылар тиеш: 

кимендә 5 ел фәнни-педагогик стажга ия булырга (хезмәт кенәгәсе 
күчермәсе белән раслана); 

2015-2016 елларда Татарстан Республикасының мәгариф системасында 
актуаль гамәли тикшеренүләр нәтиҗәләрен чагылдыручы фәнни мәкаләләргә ия 
булырга; 

Югары аттестацияләү комиссиясе тәкъдим иткән басмаларда кимендә 3 
фәнни мәкаләгә ия булырга (күчермә куела, басма урнашкан электрон адрес 
күрсәтелә); 

рус теле һәм әдәбияты өлкәсендә 2015-2016 елларда тормышка ашырылган 
фәнни проектка ия булырга;  

рус телен һәм әдәбиятын өйрәнү һәм укыту өлкәсендә дәүләт 
программ-норматив документларын әзерләүдә катнашырга (документация 
исемлеге китерелә); 

рус теле һәм әдәбияты өлкәсендә республика фәнни һәм укыту 
проектларында катнашырга (документация исемлеге китерелә); 

грант проектлары җитәкчесе һәм/яки башкаручысы сыйфатында  
катнашырга (Россия гуманитар фәнни фонды, Россия фундаменталь ткшеренүләр 
фонды, Россия фәнни фонды) (проектларның номерлары, урнаштырылган 
мәгълүмат сайты күрсәтелә); 

2.3.3. Конкурста катнашыр өчен, катнашучылар әлеге Нигезләмәнең 2.3.1, 
2.3.2 пунктларында билгеләнгән документларны салып, Конкурста катнашучы 
анкетасын тапшыра (1 нче кушымта).»; 

3.2 пунктны яңа редакциядә бирергә: 
«3.2. II этап. 2016 елның 30 ноябренә кадәр Конкурска тәкъдим ителгән 

материалларга экспертиза үткәрү һәм Конкурста җиңүчеләрне ачыклау. 
Эксперт советы составы Министрлык боерыгы белән раслана. 
Конкурска тәкъдим ителгән эшләргә экспертиза, әлеге Нигезләмәнең 2.3 

пунктында китерелгән таләпләр нигезендә, тәкъдим ителгән документларны 
тикшерү юлы белән эскперт советы утырышында ясала. Утырыш, эксперт 
советының барлык әгъзалары булган очракта, хокуклы дип санала. 

Экспертиза нәтиҗәләре нигезендә алдынгы галимнәр һәм яшь галимнәр 
арасында дәгъва кылучылар рейтингы формалаша. 

Әлеге Нигезләмәнең 2.3 пункты нигезендә китерелгән мәгълүматлар  
рейтинг төзү өчен критерийлар була. Рейтингта дәрәҗәне арттыру өчен нигез 
(бертигез дәрәҗәдә): 

минималь фәнни-педагогик стажга һәр өстәлгән ел; 
һәр өстәмә монография; 
2015-2016 елларда Татарстан Республикасы мәгариф системасы өчен актуаль 



гамәли тикшеренүләр нәтиҗәләрен чагылдыручы һәр өстәмә мәкалә; 
Югары аттестацияләү комиссиясе тәкъдим иткән басмаларда һәр өстәмә 

мәкалә; 
халыкара фәнни һәм белем бирү проектларында һәр өстәмә катнашу; 
дәүләт программ-норматив документларын әзерләүдә һәр өстәмә катнашу; 
халыкара, Бөтенроссия һәм республика фәнни-укыту чаралары, конкурслар, 

олимпиадалар әзерләүдә һәм уздыруда һәр өстәмә катнашу; 
грант проектлары җитәкчесе һәм/яки башкаручысы сыйфатында һәр өстәмә 

катнашу; 
халыкара конференцияләр эшендә һәр өстәмә катнашу (доклад белән 

чыгыш); 
алдынгы галимнәр һәм яшь галимнәр рейтингында беренче 10 урынны алган 

дәгъва кылучылар Конкурс җиңүчеләре дип таныла. 
Эш нәтиҗәләре беркетмә белән раслана, ул эксперт советының барлык 

әгъзалары тарафыннан имазалана, һәм Конкурсның икенче этабы тәмамланганчы 
кимендә 2 эш көне калгач, Министрлыкка җибәрелә.  

Эксперт советы карары Министрлык боерыгы белән раслана. Конкурс 
нәтиҗәләре суд тәртибендә генә яңадан карала ала.»; 

2 номерлы нигезләмәне түбәндәге редакциядә бирергә: 
 

«Татарстан Республикасы Мәгариф 
һәм фән министрлыгының 2016 
елның 31 маендагы 1060/16 
номерлы боерыгына 2 нче кушымта 

 
 

Рус теле һәм әдәбияты буенча югары квалификацияле кадрлар әзерләү 
буенча фәнни-педагогик эшчәнлек алып баручы яшь һәм алдынгы галимнәр 

өчен исемле стипендияләр алуга конкурсның эксперт советы составы  
 
 
1. Мөхәммәтов Илдар Ринат улы, Татарстан Респубилкасы мәгариф һәм 

фән министры урынбасары, рәис. 
2. Фәтхетдинова Венера Габделхак кызы, филология фәннәре докторы, 

Казан федераль университетының Лев Толстой исемендәге Филология һәм 
мәдәниятара коммуникацияләр институтының рус һәм чит ил филологиясе 
бүлегенең рус теле һәм гамәли лингвистика кафедрасы профессоры, рәис 
урынбасары. 

 3. Әминова Альмирә Әсхәт кызы, филология фәннәре докторы, Казан 
федераль университетының Лев Толстой исемендәге Филология һәм мәдәниятара 
коммуникацияләр институтының рус һәм чит ил филологиясе бүлегенең рус теле 
һәм гамәли лингвистика кафедрасы проофессоры. 



4. Гусев Святослав Николай  улы, Татарстан Республикасы Мәгариф һәм 
фән министрлыгының фәнни-техник сәясәт бүлеге башлыгы. 

5. Заһидуллина Дания Фатыйх кызы, филология фәннәре докторы, 
профессор, Татарстан Респубиликасы Фәннәр академиясенең баш фәнни 
сәркатибе. 

6. Закиров Раиф Әмирҗан улы, филология фәннәре кандидаты, Яр Чаллы 
дәүләт педагогия университетының рус теле һәм әдәбияты кафедрасы доценты. 

7. Окишева Карина Анатолий кызы, Яр Чаллы дәүләт педагогия 
университетының рус теле һәм әдәбияты кафедрасы мөдире. 

8. Скворцов Артем Эдуард улы, филология фәннәре докторы, Казан 
федераль университетының Лев Толстой исемендәге Филология һәм мәдәниятара 
коммуникацияләр институтының рус һәм чит ил филологиясе бүлегенең рус һәм 
чит ил әдәбияты кафедрасы профессоры. 

9. Хабибуллина Лилия Фоат кызы, филология фәннәре докторы, Казан 
федераль университетының Лев Толстой исемендәге Филология һәм мәдәниятара 
коммуникацияләр институтының рус һәм чит ил филологиясе бүлегенең рус һәм 
чит ил әдәбияты кафедрасы профессоры. 

10. Чернышева Алефтина Юрий кызы, филология фәннәре докторы, Казан 
федераль университетының Лев Толстой исемендәге Филология һәм мәдәниятара 
коммуникацияләр институтының рус һәм чит ил филологиясе бүлегенең рус һәм 
чит ил әдәбияты кафедрасы профессоры. 

11. Шәрипова Алсу Сәмигулла кызы, Татарстан Республикасы Мәгариф һәм 
фән министрлыгының милли мәгариф бүлеге башлыгы. 

3. Фәнни-техник сәясәт бүлегенә (С.Н. Гусев) әлеге боерыкны, Татарстан 
Республикасы Юстиция министрлыгында теркәгәннән соң, Татарстан 
Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы сайтында «Чаралар» бүлегендә 
урнаштыруны тәэмин итәргә. 

4. Әлеге боерыкның үтәлешен контрольдә тотуны министрның беренче 
урынбасары А.И. Поминовка йөкләргә. 

 
 

Татарстан Республикасы Премьер-министры 
урынбасары - министр 

Э.Н. Фәттахов 

 
ТР Юстиция министрлыгында 2016 елның 10 октябрендә теркәлде 
Теркәлү номеры 3521 


