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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Формы и условия проведения вступительных испытаний определяются 

ученым советом института и доводятся до сведения поступающих не позднее 

чем за полгода до начала. Им создаются необходимые для подготовки 

условия, для желающих проводятся консультации. 

Результаты вступительных испытаний определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

По результатам вступительных испытаний экзаменационная комиссия 

принимает решение о зачислении в бакалавриат. 

 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ 
Вступительные испытания должны определять уровень усвоения 

выпускником учреждений СПО материала по истории якутской литературы, 

предусмотренного учебной программой СПО и охватывать все минимальное 

содержание данной дисциплины, установленное соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартом. 

На собеседовании по направлению поступающие демонстрируют 

знания по истории якутской литературы, способности к научно-

исследовательской деятельности.  

Ответ абитуриента должен подтвердить достаточно полное знание 

современного состояния науки о литературе, основных этапов развития 

якутской литературы, ее значительных произведений.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ, ПРОВЕРЯЕМЫЕ В ХОДЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ 

Абитуриент должен подтвердить:  

 владение якутским языком в его литературной форме;  

 знание истории родной литературы, ее современного состояния и 

перспектив избранной специальности. 

 оригинальность рассуждения, способности к литературно-творческой 

деятельности. 

 

3.1. Примерные вопросы тестирования 

 

А1. Бэлиэтэммит тыл арааһын быһаар. Харах ыларын тухары киэ² тай±а 

барахсан сир-халлаан сиксиктэрин кытта силбэ´эн ахан тураахтыыр 

эбээт!  

1) холбуу тыл 

2) паараласпыт тыл 

3) сомо±о домох 

4) киирии тыл 

А2. Уос, айах аһаҕас дорҕоонноох тылы бэлиэтээ. 

1) алмаасчыт 
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2) тобоҕолообутунан 

3) бырааттыы 

4) сирдээн 

А3. Бэлиэтэммит тыллартан элбэх ахсаан суолталаа±ын бул. 

1) Норуот күүһэ – көмүөл күүһэ. 

2) Кыыс оҕо – омук анала. 

3) Үрдүк тииккэ олорон, кэҕэ чуордук этэр. 

4) Эһэм өтөҕөр былыргы сэргэ санньыйан турар. 

А4. Чыычаах ырыата диэн тыл ситимин арааһын ый. 

1) тардыылаах 

2) салайыы 

3) сыстыы 

4) сөпсөһүү 

А5. Эргэрбит тыл кэккэтин бул. 

1) батас, остуруок 

2) кылыһах, ыһыах 

3) кэһиэх, ытаһа 

4) баабыр, дьабарааскы 

А6. Бэриллибит этиигэ бэлиэтэммит да±аа´ын үөскээбит ньыматын ый. 

Хотугу халлаан кы´ы²²ы кµнэ хара²аран барар. 

1) киирии тыл уларыйыыта 

2) тыл ханыылаһыыта 

3) күүһүрдэр эбиискэ 

4) сыһыарыы көмөтүнэн 

А7. Биирдии ахсаан аат арааһын быһаар. 

1) барыллааһын 

2) үллэһик 

3) кэрискэ 

4) бытархай 

А8. Баһылатыылаах холбуу этиигэ салаа чааһын арааһын быһаар. Халы² 

хаар бµк тµ´эн, тииттэр лабаалара аллара санньыспыттар. 

1) т³рµ³т суолталаах 

2) миэстэ суолталаах 

3) буолуу суолталаах 

4) толоруу суолталаах 

А9. Ньиргиэрэ суох бүтэй дорҕоон кэккэтин ый.  

1) т, б, г, д  

2) п, ч, с, к  

3) п, г, т, ҕ 

4) х, т, с, дь 

А10. Сы´ыарыы түһүк (падеж) халыыптаах аат тылы бул.  

1) куойатын эргитэн 

2) хайыһардаах о±о 

3) сµрэ±эр ыттарбыта 



 4 

4) алаһа дьиэбит уота 

А11. Бэриллибит текст көрүҥүн быһаар. 

Кыһыл саһылы, төбөтүн куобах бэргэһэнэн бүрүннэри тардан баран 

кыбыммытынан, Эрдэлиир Миитэрэй алларастыы күлэ-күлэ көтөн 

түстэ. Саһылы Сөдүөччүйэ илдьиркэй ньачыыккатынан бүрүннэри 

быраҕа охсоот, оҕонньор кэтэҕириин орон түгэҕэр анньан кэбистэ.  

1) араспыыска 

2) сайабылыанньа  

3) дэбиэринэс 

4) уус-уран суруйуу 

А12. Бу этиигэ бэлиэтэммит тыллар этии ханнык чилиэнэ буолалларын 

булан бэлиэтээ. Эрбэһин бугул саҕа балаҕан иһигэр бу киэһэ сүдү үөрүү 

буолбутун кэбиһиилээх от саҕа балаҕантан кистээтилэр.  

1) сиһилии, кэпсиирэ 

2) толоруу, кэпсиирэ 

3) быһаарыы, сиһилии 

4) туһаан, кэпсиирэ 

А13. Бэриллибит этии тиибин быһаар. Туох тылынан кыайан толору 

этиллиэй бу түөс иһигэр күүдэпчилэнэр дьол төлөнүн  

1) күүһүрдүү этии 

2) риторическай ыйытыы  

3) сэһэн этии 

4) ыйытыы этии 

А14. Аат тыл -тт халыыптаах элбэх ахсаанын таба суруллубут кэккэтин ый. 

1) кыргыттар, оройуоттар 

2) эмээхситтэр, чилиэттэр 

3) о±онньоттор, түҥүрэттэр 

4) хотуттар, хоһууттар 

А15. Бу таабырыҥҥа бэлиэтэммит ситими быһаар. Кэбиһиилээх от курдук 

үллүбүт баай балаҕанын таһыгар Лэглээрдэр балаҕаннара эрбэһин бугул 

курдук чөкчөллөн турар.  

1) холбуу тыл  

2) тэҥнэбил 

3) паараласпыт тыл 

4) сомо±о домох 

А16. «Ситтиэ» (һыттыа-һыттыа) диэн айымньы жанрын быһааран бэлиэтээ. 

1) чабырҕах 

2) үгэ 

3) норуот ырыата 

4) тойук 

А17. А.И.Софронов суруйбут айымньытын бул. 

1) «Ыйдаҥа» 

2) «Сордоох суха» 

3) «Марба» 
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4) «Дьүһүн кубулуйумтуо» 

А18. «Ыйдаҥа» айымньы авторын ый. 

1) Суорун Омоллоон 

2) А.И.Софронов 

3) Н.Д.Неустроев 

4) Күндэ 

А19. «От үрэххэ» кэпсээн авторын бэлиэтээ. 

1) Афанасий Федоров 

2) Амма Аччыгыйа 

3) Дмитрий Таас 

4) Софрон Данилов 

А20. «Таптыаҕыҥ ийэни» хоһоон авторын ый. 

1) Күннүк Уурастыырап 

2) Петр Тобуруокап 

3) Эллэй 

4) Семён Данилов 

А21. Н.Д. Неустроев комедиятын булан бэлиэтээ. 

1) «Нууччатымсыйбыт» 

2) «Тиэтэйбит» 

3) «Оҕоҕо баҕарбыт» 

4) «Күөх Көппө» 

А22. «Сүрэх тэбэрин тухары» роман персонаһа буолбат геройу быһаар. 

1) Дьорҕоотоп 

2) Пестряков 

3) Кылбанов 

4) Аласов 

А23. «Ийэ» ханнык суруйааччы маҥнайгы хоһооно буоларын бэлиэтээ. 

1) Күннүк Уурастыырап 

2) Амма Аччыгыйа 

3) Суорун Омоллоон 

4) Семен Данилов 

А24. «Кэриэс туолуута» сэһэн тематын булан бэлиэтээ. 

1) репрессия 

2) гражданскай сэрии 

3) промышленность 

4) Аҕа дойду сэриитэ 

А25. «Хоһооннорум - мин улгум соноҕосторум» этии уус-уран ньыма 

ханнык көрүҥэ буоларын ый. 

1) метафора 

2) метонимия 

3) эпитет 

4) гипербола 
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