БИЮ
Абдразакова Алсу, «Эх, дәрт бар иде»
Абзалина Гөлия, татар халык-сәхнә биюе стилизациясе, заманча бию,
Алишева Илзирә, «Су буйлап»
Бәшәрова Гөлгенә, «Заманча яшьләр»
Вафин Рамил, «Ташландык кеше»
Вәлиева Гөлназ, «Татар халык биюе»
Габбасов Альберт, «Татар егете»
Галиева Алинә Алмасовна, «God is a woman», «Суга төшкәндә»
Гаффарова Гүзәл, «Язгы ташкыннар», «Татар халык биюе»
Закирова Аселә, «Су буенда», «Город мастеров»
Зиннәтуллина Ландыш, «Татар халык биюе», «Букавинская полька»
Ибләминова Айсылу, «Бәхетле вакыт»
Иксанова Алсу, «Син ышанма, матурым», «Нигә яна йөрәгем»
Минсабирова Гүзәл, «Татар яшьләре»
Муллагалиева Самирә, «Сабантуй»
Нәҗипова Илзия Халитовна, «Ак яулыгым», заманча бию
Нуриева Ләйсән, «Личность», «Татар гармуны»

Садыйкова Эльвина, «Татар кызы»
Сәмыйгуллина Азалия, «Рус халык биюе», «Әпипә»
Сибгатова Камилә, «Чәчәкле җәй», «Чулманның шаян кызы»
Тушнинский Алексей, «Казан нуры», «Һинд халык биюе»
Шәмсетдинова Сабина, «Яулыклы бию»
Юсыпова Сөмбел, «Су буенда», «Vogue»,
Яковлева Наталья, «Калинка», «Туган як»
«COMPLEXION» бию театры, «Төнге учак», «Егылабыз»
«INDIGO kids» бию коллективы, «Язгы ташкынар»
«Kam&Dance», «Кызлар»
«KAZAN» бию ансамбле хореография студиясе, «Сәйяр» төркеме, «Тәмле булсын», «Ярмәк»
«Mix style», «Әллүки»,
«Post Scriptum», «Энергия юности», «Умырзая»
«Ал чәчәк», «Хөррият», «Күпме кызлар»
«Алтын», «Кем син?»
«Антре» хореография коллективы, «Эх, тала, тала»
«АсылТашлар», «Эх, дәрт бар иде»
«Бергә», «Асиләсе-Вәсиләсе»
«Бисер» бию коллективы, «Без»
«ВерсиЯ», «Сагыну», «Шаян кызлар»
«Ветер перемен» хореография коллективы, «Гомер юллары», «Когда вместе»
«Восторг» хореография ансамбле, «Ак калфак», «Күңел ачу»
«Гольфстрим» хореография коллективы, «Җанлы легенда», «Сөлге бию»

«ГРЕТТА» хореография коллективы, «Нежданно-негаданно», «Уйна, гармун»
«Драйв» хореография коллективы, «Девичий перепляс», «Керәшен кызлары»
«Жасмин» хореография коллективы, «Серле кошлар», «Шаян яшьлек»»
«Жемчужина» хореография коллективы, «Кызлар» кырым татарлары биюе, «Купалинка»
«ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД» эстрада биюе студиясе, «Сабантуй», «Самбуру»
«Изюминка», «Бас, кызым Әпипә», «Белый Лебедь»
«Импульс» коллективы, Яшел Үзән, «Яз килә», «Деревенские хлопоты»
«Импульс» хореография коллективы, Зәй, «Без бергә»
«Карамель», «Эх, биибез!», «Стоп, снято!»
«Каурый», «Гөлчәчәкләрен»
«Кояшкай», «Яшь татар кызлары»
«Легенда» хореография коллективы, Зәй, «Держи ритм», «Туган як»
«Мандарин» бию студиясе, «Сине көтәм»
«Мирас» балалар бию ансамбле, Мингазова А.А., «Яшь күңел», «Русский народный танец»
«Мирас» балалар бию ансамбле, Умеров Д.И., «Ак чатыр», «Ярмәк вагы»Самара татарлары биюе»
«Новое поколение», «Сабантуй», «Әбүзәдә»
«Нур» балалар телестудиясе, «Язгы тамчылар», «Яшен»
«Огоньки» хореография коллективы, «Уңган татар кызлары», «Чибәркәйләр»
«ОРФЕЙ» хореография студиясе, «Музыкальный момент», «Без булдырабыз»
«Пилигрим» хореография коллективы, «Күтәрелү»
«РАДУГА» хореография ансамбле, «Алга, Татарстан»
«Ритм» хореография коллективы, «Эх , дәрт бар иде», «Яра пар!» чуаш халык биюе
«Сәләт» хореография коллективы, «Шаян кызлар», «Сөембикә»
«Станция Счастливая» хореография коллективы, «Сладкоежки» төркеме, «Во глубине озёрных вод», «Мартышки и
очки»
«Станция Счастливая» хореография коллективы, «Улица Счастливая» төркеме, «Гөлбакча», «Мартышка и очки»
«Сюрприз» бию коллективы, «Горький запах сирени цветущей», «Әке-бәке эремчек»

«Сюрприз» бию коллективы, кече төркем, «Сине генә көтәм»
«Талисман» халык биюе ансамбле, «Уракчылар», «Кавказ халык биюе»
«Татар кызлары» бию дуэты, «Татар кызлары биюе»
«Умырзая» хореография коллективы, Сарман районы, «Даргин халык биюе», «Су буенда уенда»
«Фантазия» хореография ансамбле, «Зәнгәр су», «Бервакыт»
«Фейерверк» хореография коллективы, «Взлёт» төркеме, «Лакомство родного края» татар биюе, «Мой снег цветёт в
теплице лета» кытай биюе
«ХаГа», «Куллар», «Репрография»
«Хыял» бию төркеме, «Уяну», «Северное сияние» якут халык биюе»
«Чабата» бию дуэты, «Чабата»
«Эдельвейс» хореография коллективы, «Уйна, гармун», «Завалинка»
«ЯЗ» халык биюе ансамбле, Казан, «Яшьлек»
«ЯЗ» хореография ансамбле балалар коллективы, Яр Чаллы, «Сеңлемә калфак»
«Яшьлек» бию коллективы, Лаеш районы, «Зәк-Зәк»
«Яшьлек» хореография коллективы, Байлар Сабасы, «Йөрәгемдә уемда», «Дыхание Грузии»
«Яшьлек», Ютазы районы, «Татар халык биюе», «Марый халык биюе»
МУЗЫКА
Cафина Зәринә, «Зәңгәр чиләк»
Cәйфетдинов Рушан, «Әйдә, дустым»
Асадуллина Айсылу, «Гөллә үсә»
Ахмәтҗагнова Руфинә, «Ачы тау»
Ахмәтҗанова Алинә, «Авыл көйләре»
Ахунов Айнур, «Ай, былбылым»
Бәйрәмова Камилә, «Онытмагыз безне»,
Биккиниева Азалия, «Ак калфак»
Билалов Әмир, «Кайту»

Вагизов Айдар, «Матур пар»
Вәлиев Фәрит, «Яз шатлыгы»
Габдуллаҗанова Камилла, «Сиреннәр хуш исләр тарата», «Туган жиремә»
Гадиев Ленар, «Сайра, сайра, сандугач! »
Гайнибаев Инсаф, "Тик ометемне өзмә генә"
Гайниева Гөлия, «Гүзәл җирем»
Галиева Таңсылу, "Казаным"
Гарифҗанова Ләйсән, "Киек казлар"
Гарифуллин Ринат, “Сине күреп”
Гаскаров Риназ, «Сагыну»
Гәрәева Чулпан, «Саубуллашу»
Гәрәйшина Эвелина, «Гармун алыйк әле, дуслар»
Гыйбәтова Амалия, "Туган җиремә"
Гыйләҗева Гүзәл, "Зәңгәр чиләк"
Әгълиуллина Язилә Фәргать, «Көймә генә килә генә»
Әмирҗанова Зәринә, «Туган як»,
Әскәрова Азалия, «Язмышымны сиңа тапшырам»
Әхмәтшин Дәүфит, “Умырзая”
Җәләлетдинова Динә, "Изге җирем Болгарыстан”
Җәләлиева Илида, “Эрбет”, “Агыйдел каты ага”
Җәмилова Алия, "Кышкы романс"
Загретдинова Рушана, «Аллар алышыек без икәүләп»
Закирова Миләүшә, «Салкын чишмә», «Мәтрүшкәләр»
Зәйнетдинова Зәлия, «Җыйдым җиләк»
Зиатдинов Данил, «Туган ягым»
Зиганшин Фәрхәт "Әдрән Диңгез"
Иранова Алсу, “Карлыгач"
Кабиров Фирдүс, "Җан җылысы"
Кадыйрова Айсылу, «Баламишкин көе»

Касыймова Чулпан, «Онытмагыз безне»
Козлова Млада, “Тары җире, киндер җире”
Королёв Богдан, “Дуслар”
Королева Анастасия, «Чишмә юлы»
Макарова Арина, "Сикереп бие!"
Маланьева Эльвира, «Сириннәр»
Мәкъсүмов Разил «Туган җирем, газиз җирем»
Мингазова Алинә, «Гөлләр үсә»
Миниазданов Азат, «Сәлам»
Минниәхмәтова Анастасия, "Кошлар кайткач”
Михайлова Камилла, «Нурлы Казан»
Мөхәмәтҗанов Тимерхан, "Гомер үтә"
Мөхәтәҗанова Лилия, «Лилияләр»
Мөхлисова Таңсылу, "Тургайлар"
Мусин Ранис, "Эх, алмагачлары"
Ногъманова Миләүшә, "Туган як кичләре"
Һаҗиева Эльвина, «Уракчы кыз»
Овечкина Жасмин, "Кошларым"
Очерцова Камила, «Бәлли-бәү»
Рафикова Альбина, "Әнием"
Сабирова Исламия, “Илкәем”
Сатдинова Лилия, “Яшьлегем чишмәләре"
Сәгыйрова Рәзилә, "Духтор" кырым татарлары җыры
Сәйфуллин Данил Ильгизович, «Эх, җәйләре»
Сәлахиева Камила, “Туган илем”
Сәлахова Динара, «Татар яшьлэре»
Сәрвәрова Алсу, «Май кояшым»
Сибгатова Ризәлә, «Көймә килә»
Сираҗетдинова Мәликә, «Өч кыз»

Сираҗиева Илзирә, «Көймә генә килә генә»
Солтанова Зәлинә, «Ялгыз агач»
Феофанова Амелия“Талы, талы”
Фәрхиева Зәлинә, «Кыз күңеле»
Хаертдинова Эльвира, «Әни, әни»
Ханова Аделина, «Шахта көе»
Хәбибуллин Динар, «Килче, килче»
Хәбибуллина Айсылу, «Кошларым»
Хәбибуллина Рәзидә, "Әссәләмәгаләйкүм"
Чумарина Диана, «Су юлы»
Шакиров Әнис, «Шахта»
Шакирова Камилла, "Зәңгәр томан"
Шамәгъсүмова Гүзәл, "Как чүк зәңгәр шәл"
Шаһиева Азалия, "Әннәги-геннәги", “Бер егет гармун сайлый”
Шәйдуллина Айсылу, "Зәңгәр күлмәк"
Шәйдуллина Ләйсән, "Илкәем"
Шәйхетдинова Айгөл, «Сөембикә»
Шәрипова Таңсылу, "Карлыгач"
Шәрипова Энҗе, "Серле күзләр"
Шәрипова Энҗе, «Тыңлачы, сандугач»
Шиһабетдинова Энҗе, "Умырзая"
Шиһапова Азалия, "Җиләк җыйдым"
Шиһапова Алинә, «Баламишкин»
Шиһапова Гайнел, «Изге җирем Болгарыстан», «Сибелә чәчәк»
"Веснушки" вокал ансамбле, "Умырзая"
"Возрождение" вокал берләшмәсе, "Чәк-чәк"
"Гөлкәем" ансамбле, Казан, "Дәү әнием"
"Гөлкәйләр" вокал ансамбле, “Ай жаный суларда”

"Классташлар" дуэты (Сафина Зарина, Гусманова Илюза), татар халык җырларына попурри
"КолиБри" квартеты, «Йөрәкнең сызлавы»
"Назлы гөл", ансамбле, Казан, "Дуслар"
"Нур" ансмбле, Казан, А.Хөсәенов җырларына попурри
"Тамчы" вокал ансамбле,
"Кошларым", “Агыйдел каты ага”
"Шатлык" җыр-бию ансамбле,
"Шома бас", "Чәк-чәк" (Elvin Grey репертуарыннан)
"Энҗеләр" татар вокал ансамбле, "Кызлар җыры", “Шахрәзада”
"Энтрика" коллективы, "Сәйфи"
“Выше радуги” җыр-бию ансамбле, “Баламишкин”, “Җырлыйк, дуслар, сезнең өчен”
“Әллүки” дуэты, татар халык җырларына попурри
“Ике Яр” ансамбле, "Дим буйлары"
“Конфетки” коллективы, "Кояшлы болын"
“Мизгел” коллективы, «Тыңлачы, сандугач»
Алия һәм Лилия дуэты, "Туган авылым минем каршымда"
Казан театр училищесы, Тукай мотивлары
Ногманова Миләүшә һәм Гайнибаев Инсаф дуэты, "Күнелдә шатлыклар",
ТЕАТР
Азадов Джемшит, Г. Тукай «Туган тел»
Әхмәдуллина Айгөл, Әнгам Атнабаев «Ул болытлар хәзер юктыр инде»
Әхмәтҗанова Илназ, Ләйлә Дәүләтова «Кеше була бел»
Бакиров Руфат, Г.Тукай «Туган тел»
Бакыйева Эвелина, Г. Тукай «Шүрәле» (өзек)
Булатова Диләрә, Г. Тукай «Шүрәле»

Вагыйзова Айзирәк, Фоат Садриев «Таң жиле» (романнан өзек)
Вафин Рамил, Г. Тукай «Мәхәббәт»
Вафина Адилә, Кәрим Тинчурин «Сүнгән йолдызлар» (Сәрвәр роле)
Габделганиев Расил, М. Әгъләмов «Матурлык минем белән»
Габыйдуллина Физалия, Р. Әймәт «Ишетелә - Тукай ютәле»
Галәветдинов Адел, Хәсән Туфан «Киек казлар»
Галиева Айгөл, Н. Исәнбәт «Ни өчен иртәгәсе көн өчен Ишәк тә кайгырган»
Галимуллина Илвира, Ә. Еникей «Кем җырлады?»
Гарипова Дилә, М. Җәлил "Яшь ана"
Гаффарова Диана, Г.Тукай «Туган авыл», «Кошларга»
Гаффарова Илизә, Г. Тукай «Җир йокысы»
Гашыйгуллина Альбина, Роберт Әхмәтҗанов «Кайталмадым»
Гаязов Разил, Г. Ахунов «Гомер юлы» (әсәрдән өзек)
Гыйниятова Рамилә, Р. Гәрәй «Ялгыз көнбагыш»
Гыйниятуллин Илгиз, «Тормыш тәгәрмәче» (күренеш), «Минем телем» (күренеш)
Динмөхәмәтова Айгөл, «Җилкәнсезләр» (әсәрдән өзек)
Динмөхәмәтова Гүзәл, «Мансур бәете»
Евсеева Ольга, Инсур Мөсәнниф «Кемнең «өе яңа»?

Җәләлетдинов Җәмил, «Галиябану» , «Туган як» (автор шигыре)
Закирова Камилә Рашит кызы

, Г. Тукай «Көтмәгәндә», «Караңгыда» (автор шигыре)

Зарипова Зәйнәп, «Туган тел» композициясе
Зәйнетдинова Зәлия, Муса Җәлил «Хәдичә»
Зиганшин Рөстәм, Ә.Еники «Туган туфрак»
Ибраһимова Светлана, «Мирас» (автор шигыре)
Ибраһимова Энҗе, Мөхәммәт Мәһдиев «Бәхилләшү» (өзек)
Исмәгыйлев Илфат, Нәкый Исәнбәт «Шүрәле», «Татарстан»
Исмәгыйлева Камилә, «Мин төш күргәнмен икән»
Исмәгыйлева Рамилә, «Балачагым» (автор-башкаручы),
Канәфина Айсылу, Ә. Еники «Матурлык» (өзек)
Котова Валерия, Ш. Галиев, «Пәрәмәч»
Латыйпова Зәйнәп, Гариф Гөбәй «Маякчы кыз» (өзек)
Латыйпова Мәдинә, Дәрдемәнд «Кояш нурлары»
Мәхмүтова Азалия, Ш. Хөсәенов «Әни килде» (ана монологы)
Мистякова Ләлә, «Гөлгүзәл» татар халык әкияте
Мортазина Лина, Пантомима
Мостафин Булат, Алия Мостафина «Бишек җыры каян килеп чыккан?»

Мөҗипова Алинә, Муса Җәлил «Бала йокысы»
Мөхәмәтҗанова Эвелина, Ралия Газимҗанова «Герой шагыйрь - Муса абыйга»
Мөхәммәтова Лениза, Зөлфәт «Канат җиле» (шигырь)
Мөэминова Гөлназ, Чыңгыз Мусин «Теләп алган язмыш»
Муллагалиев Васыйл, «Балачак» (автор шигыре)
Муллина Диләрә, Ф. Зиатдинова «Оныкларыма»
Насыйбуллин Ранис, Роберт Миңнуллин «Малайлар бәйрәме иде»
Нәсыйбуллина Энҗе, Эльмира Җәләлова "Ясалма хис... хиссез күңелдә"
Ногманова Ләйлә, Сибишев Әхмәтҗан «22 июнь»
Нотфуллина Әдилә, Рәшит Әхмәтҗанов «Татар теле»
Рәхмәтуллина Зәлия, Равил Фәйзуллин «Туган телдә бер шигырь»
Савинова Светлана, Инсур Мөсәнниф «Идеал Хикәя-бикәя»
Салихова Алия, М. Җәлил «Вәхшәт»
Салихова Зөлхиҗә, Р. Миңнуллин «Туган телемә», Г.Тукай «Фатыма белән сандугач»
Сафина Гүзәл, Г. Тукай «Шүрәле»
Сәйфетдинова Рәмзилә, «Зөһрә кыз» татар халык әкияте
Сәйфуллина Алсу, Лена Шагыйрьҗан, «Театрның аның юлы – иман»
Сәлахетдинова Эльвина, Г.Кутуй «Тапшырылмаган хатлар» (әсәрдән өзек)

Сәлимов Әмин, Ренат Харис «Сабантуй»
Соколова Ләйсән, Г.Тукай «Ана догасы»
Солтанова Зөһрә, Кадыйр Собгатуллин «Дога»
Солтанова Раилә, Нәби Дәүли «Бәхет турында»
Сөнгатуллина Эльвина, Ф. Бәйрәмова «Сөембикә каргышы», татар халык бәете «Ана - иң бөек исем!»
Татлыбаева Гөлназ, Г. Тукай «Пар ат»
Тихонов Николай, Г.Тукай «Пар ат»
Тукаева Айсылу, Ф. Яруллин «Якындагы бәхет»
Уразов Эмиль, Г. Тукай «Шүрәле»
Фаләхов Ислам, Рафис Корбан «Куркуын жиңгән куян»
Фәйзуллина Камилла, «Ятим бала монологы»
Фәйзуллина Миләүшә, М. Хәсәнов «Язгы җан»
Фәттахова Зәлидә, «Ачы язмыш» (автор шигыре)
Фәттахова Лилия, «Сөембикә бәете» халык легендасы
Фәхретдинова Алинә, З. Хәким «Сәер кыз»
Фәхретдинова Алинә, Хәсән Туфан «Туган тел турында җырлар
Хаерова Энҗе, «Мәңге яшә, Туган телем!», «Мин төшемдә күрдем Тукайны...» (автор шигыре)
Ханморзина Нәфисә, «Бөек шәхес» (автор), «Каенлыгым»

Хаярова Эльза, Нәкый Исәнбәт «Карт игенче»
Хәбибрахманова Айгөл, Ш. Хөсәенов «Әни килде» (әсәрдән өзек)
Хәбибуллин Надир, Габдулла Тукай «Көтмәгәндә»
Хәбибуллина Альбина, Р. Мөхәмәтшин «Таган» (поэмадан өзек)
Хәертдинова Азалия, Ленар Шәех «Ике ахир»
Хәйбуллина Аделина, Габдулла Тукай «Гомер юлына керүчеләргә»
Хәлимов Газинур, Разил Вәлиев «Елый-елый, сугыша-сугыша жирдә»
Хәлиуллина Ләйсән, Г. Тукай «Пар ат»
Хәмитова Сабина, М. Җәлил «Чәчәкләр»
Хисмәтуллин Данис

М. Әгъләм «Кыйбла дүрт якта»

Хөсәенова Алсу, Г.Тукай «Борын»
Шакирова Регина, М.Мәһдиев «Торналар төшкән җирдә» (әсәрдән өзек)
Шаронова Алина, Роберт Миңнуллин, «Күршеләрнең бакчасы»
Шәйгарданова Альбина, А. Шәйгарданова "Каргалган балачак яки кадерле мирас"
Шәйдуллина Эльвина, Г. Тукай «Кечкенә музыкант»
Шәймөхәммәтова Айзилә, Н. Исәнбәт «Миркәй белән Айсылу» (әсәрдән өзек)
Шәяхмәтова Миләүшә, 1. М. Җәлил «Вәхшәт», Г. Тукай "Чәчәкләр китерегез Тукайга"
Шитова Ангелина, «Өч кыз» татар халык әкияте

Юлдашева Сәйдә, Зөләйха Минхаҗева «Бичура»
Юсыпов Рамазан, Р. Әймәтов «Соңгы кан тамыры»
Ямаева Диләрә, М. Җәлил «Хәдичә»

«Асылташ» төркеме, Казанның дүртенче гимназия-интернаты, «Мәгьрифәт йолдызлары»
«Без Тукай оныклары» коллективы, Г. Тукай «Су анасы»
«Беренче театр» балалар һәм яшүсмерләр театры үзешчән берлеге, Мирхәйдәр Фәйзи «Яшьләр алдатмыйлар»
«Әллүки» коллективы, Р.Мөхсинова «Практикантлар килгән безгә...» (өзек)
«Звездочки Заречья» театр студиясе, «Казан артында бардыр бер авыл...» (пантомима)
«ИЛАЙ» төркеме, М. Хәбибуллин «Илчегә үлем юк» (өзек)
«Илһам» коллективы, Зөлфәт Хәким «Бармы ришвәткә дәва?» (өзек)
«Конферанс» дуэты, Г. Тукай «Шүрәле», Р. Миңнуллин «Батыр буласым килә»
«Мәхәббәт» дуэты, Габдулла Тукай «Мәхәббәт лирикасы»
«Мирас» театр коллективы, Зәки Зәйнуллин «Арбалы хатыннар»
«Нур» коллективы, Казан, Туфан Миңнуллин «Гафият турында әкият»
«Нур» коллективы, Норлат районы , К.Тинчурин «Зәңгәр шәл»
«Өмет» балалар театры коллективы, Илгиз Зәйниев «Кәҗә, сарык һәм башкалар»
«Сәйлән» коллективы, Туфан Миңнуллин «Йөрәк маем»

«Сәхнә утлары» коллективы, А. Шәймәрданова «Урманның да бар җаны» (өзек)
«Татар егетләре» коллективы, Зөлфәт Хәким «Телсез күке» (өзек)
«Татар кызлары» төркеме, Т. Миңнуллин «Әниләр һәм бәбиләр» (өзек)
«Тормыш мизгелләре» театр төркеме, Түбән Кама театры «Мунча ташы», «Әби оныклары» (өзек)
«Хәзинә» коллективы, Т.Миңнулин «Кайда хаклык, кайда дөреслек» (өзек)
«Хәят» театр төркеме, К.Тинчурин «Сүнгән йолдызлар» (әсәрдән өзек)
«Яшьлек» коллективы, Г. Тукай исемендәге Арча педагогика көллияте, Г.Әдһәм «Меңнәрнең берсе» (өзек)
«Яшьлек» театр коллективы, Сарман районы, «Казан дигән бик зур КАЗАН» (тарихи өзек)
«Яшьлек» театр студиясе, Г. Тукай исемендәге Әтнә техникумы, Мансур Гыйләҗев «Эх егетлэр, вәт кызлар"
«Яшьлек» театр төркеме, Кукмара районы, Данил Салихов «Булса кодаң генерал» (өзек)
«Яшьлек» театры, Әлмәт политехника техникумы, Хәй Вахыйт «Беренче мәхәббәт»
Казан театр училищесы, Г. Нуриев «Туган теле кирәк кешегә»
Казан театр училищесы, Фәтхи Бурнаш «Таһир-Зөһрә»
Казан шәһәре 10-нчы гимназиясе, «Татар кызы» (күренеш)
Питрәч икенче урта гомуми белем бирү мәктәбе, К. Тинчурин «Зәңгәр шәл», Р.Сәгъди «Могҗизалы яңа ел»
Ш. Мәрҗәни исемендәге икенче татар гимназиясе, Г. Әдһәм «Фирдәвескәй- кара күзкәй»

