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Студент еллары… Бу сүзләргә күпме могҗиза, 
дәрт, шаянлык, вакыйгалар өермәсе сыйды 

икән? Студент тормышы белән таныш булмаган 
кешеләр генә бу вакытны бары тик укулар, 

конспектлар, лекцияләр, семинарлар, 
имтиханнар белән бәйли. Ә чынында уку 

йорты – үзе үк бер яшьлек планетасы ул. 
Үзенә генә хас кайнап торган тормышы, 
бернинди логикага салынмаган гореф-

гадәтләре бар аның. Аеруча да зачет-
имтиханнар чорында.

Беркемгә дә сер түгел, элек-электән 
у к у ч ы - с т уд е н т л а р  з ач е т  я к и  

имтиханны тапшыру өчен төрле ырымнар, 
ышанулар, сихерләргә  мөрәҗәгать иткәннәр. 

Кем генә имтиханга керер алдыннан бакыр биш 
тиенлекне сул аягының үкчәсе астына куеп карамады 
икән?!  Аннары кабинет ишеген "Бисмиллаһи” әйткәч, уң 

кул белән ачып, бүлмәгә уң аяк белән атлап керергә тырышуларны да истән чыгармыйк. 
Шулай ук мендәр астына китап кыстырып йоклау, сиреньнең биш чуклысын эзләп табып 
ашау, өс-киеменә энә яки булавка кадаулар да киң кулланыла. Сессия чорында төнге 
уникедә балконга чыгып, “Халява, приди!” – дип кычкыручылар бар. Имеш, зачетка 
эченә "халява” кереп кала да, укытучы аны ачкач, студентка яхшы билге куячак. Ә 
“халява” тотуның иң дөрес һәм тулы варианты болайрак күзаллана: имтихан алдыннан 
нәкъ төнге уникедә зачеткаңны ачып, тәрәзә форточкасына тыгасың һәм өч тапкыр бик 
нык итеп “Халява, приди!” - дип кычкырасың. Шуннан соң тиз генә зачеткаңны ябасың 
да, җеп белән бәйләп, морозильникка тыгып куясың (пакет эченә тыгарга да мөмкин). 
Иртә белән зачеткаңны сул кесәңә саласың, ә уң кесәңдә кайчы булырга тиеш. 
Зачеткадагы җепне бары тик аудиториягә кергәч кенә кисәргә рөхсәт ителә. Дөрес 
эшләмәгән очракта  Халява очып китәчәк.  

 Башка ышануларга килгәндә, бик күпләр имтихан алдыннан юынмаска һәм 
беренче имтиханны уңышлы биргән очракта, чираттагысына да шул ук киемнәрдә 
барырга киңәш итәләр. Шулай ук имтихан алдыннан чәчләрне юарга, кырынырга да 
рөхсәт ителми. Имеш, бөтен белгәнең онытылачак, баштан чыгып китәчәк. Имтихан 
бирергә чыгып китәр алдыннан, кесәгә бер баш сарымсак тыгып китү гадәте дә бар. 
Имтиханга керер алдыннан керүче студентның төркемдәшләре аның борын очыннан 
үбеп ала икән, димәк, аңа уңыш юлдаш булачак.

 Ә менә имтихан барган вакытта имтихан бирүче студентның язмышына битараф 
булмаган кешеләрнең барысы да аны нык итеп сүгеп торырга тиеш, яки имтихан бирүче 
студентның якын дусты, туганы яки яраткан кешесе уң кулы белән үзенең уң колагын бер 
секундка да җибәрмичә, ул чыкканчы тотып торырга тиеш, имеш.

Гөлүзә (3 нче курс): “Дөресен генә әйткәндә, экзаменнар алдыннан була торган 
бик күп ышанулар бар, аларның кайберләрен әйтергә дә оят, әмма мин инде күптән 
үземә юрауларны киртә итеп куюны оныттым. Минем белән киләчәктә ни буласын бер 
Алла гына белә, шуңа күрә андый әйберләрнең киләчәкне хәл итә алуына мин 
ышанмыйм.”

 Руфинә (4 нче курс): “Мин Аллаһка гына тәвәккәллим! Аңа гына ышанып керәм. 
Гомумән, ышануларга скептик буларак карыйм. “Аятел көрси” - тынычландыра.”

 Айгөл (4 нче курс): “ Беренче курста кайберләренә ышана идем. Хәзер юк, 
ышанмыйм.”

   Диләнүр (4 нче курс): “Андый әйбергә артык ышанмыйм. Иң мөһиме, белгән 
догаларымны укып, өйдән уң аяк белән чыгам да нәрсә була, шул була инде. Аннан (ул 
ышануга керә микән) имтиханга әзерләнгәндә, белгән билет эләксен иде дип телим 
(“Мысли материализуются” диләр бит). Кемдер әйтә, имтихан алдыннан чәчне юмаска 
кирәк дип, мин андыйга ышанмыйм.”

 Зәринә (3 нче курс): “Элек ышана идем, ә хәзер бары тик Ходайның кодрәтенә, 
ярдәменә генә ышанам. Ходайдан сорыйм, бар эшләремнең дә хәерлесен генә бирүен 
телим. Истихара укысаң да була. Ходайга ышанып яшәү көч бирә!”

 Света (3 нче курс): “Андый имеш-мимешләргә ышанмыйм. Динем кушмый, 
ләкин күңел ниндидер могҗиза көтә инде ул. “Халява приди,” -  дип бөтен универсиада 
авылы кычкыра башлаганда 00.00 да, үземнең дә чыгып кычкырган чаклар булды алай. 
Моны эмоциональ бушану буларак кабул итәм, ләкин 
бу ышануларны өйрәнүне кызыклы дип табам. Бу бит 
фольклорның бер өлеше - студентлар фольклоры! 
Аның нигезендә нинди дә булса акыллы фикерләр 
ятадыр, мөгаен! Өйрәнгәндә була.”

 Гөлия (4 нче курс): “Мин тормышта юрау-
ырымнарга бик ышанучан кеше, әмма имтиханнарда 
гына түгел. Әгәр дә имтихан көне иртәдән үк начар 
башлана икән, димәк, имтихан да минем өчен 
уңышлы булмаячак. Әгәр, киресенчә, көн яхшы 
башланса, имтиханда бөтенесе дә яхшы булачак һәм 
мин яхшы билге алачакмын”.

Үзебезнең студентларыбыз бу турыда нәрсә
уйлыйлар икән?Аларның фикерләре дә безгә

кызыклы.

КЕМ СИН, СТУДЕНТ???

Студентны студент иткән, тырышып укырга, ялкаулыкны, йокыны 
җиңәргә, дәрескә соңга калмаска, иртәннән кичкә кадәр китапханәдә 

әдәбиятны, тәнкыйтне укырга өйрәткән һәм “Ел укытучысы” конкурсында 
“Студентларның иң курыккан укытучысы” номинациясендә җиңүче Таһир абый 

Гыйләҗевне чын күңелдән бу җиңүе белән тәбрик итәбез!

Җәйдән бирле төпле белем биреп,
Таһир абый тәмам куркыта.
Әдәбият белән тәнкыйть фәнен,
Чын күңелдән безгә укыта.

Имтиханны ничек тапшырырбыз?
Башларымда кайный мең фараз.
Шуннан шүрләп бүген укып чыктым,
"Ике йөз елдан соң инкыйраз".

Таһир абый үзе яхшы кеше,
Җитдилеге ләкин җитәрлек.
Таләпчәнлек хисен күреп аның,
Бер минутка исең китәрлек.

Өзелеп сөя Тукай иҗатын да,
Дәрдемәнднең "Кораб" шигырен.
Татар милләтенә хезмәткә ул
Багышлаган бөтен гомерен.

Күңелләрне җиңел сагыш били,
Каплап алган гүя йөз сорау.
Өчле микән, яки җәйгә калу...
Имтиханга минем шул юрау.

Таһир абый бирде исемлекне,
Өйрәнергә озын әсәрләр.
Укып китеп, еллар узгач та бит,
Исебезгә кайтып төшәрләр.

Тырышабыз кулдан килгән кадәр,
Җавап шундый, әзер бер өлеш.
Төн утырып "бомба" иҗат итү – 
Төркем өчен уңай күренеш.

Тырышмагыз юкка бомба ясап,
Бүтән берәр юлны эзләгез.
Таһир абый әйтте: “Бомба белән
Каты итеп шартлый күрмәгез!”

Яшиселәр гөрләп алда әле,
Кемнең килсен инде шартлыйсы.
Теләк теләп изге карчыкларга
Хәер биреп әллә карыйсы?

Кызганыгыз, зинһар, Тахир абый,
Акланыр ул көткән ышаныч.
Ә хәзергә Фәйзи китапчыгы
Тормышта бит бераз юаныч.

Уйда да юк хәйлә ниятләре,
Булмый дисез аның мәгънәсе.

Дөрес сүзләр болар, ә һич түгел
Өч тиенлек тукран тәүбәсе.

Таһир абый сөйли бүгенгене,
Үткән вакыт яхшы исендә.

Киләчәкне мин дә күзалламый,
Шигырь язам гыйнвар кичендә.

Хөрмәт итәм студентларны, ди,
Өйрәнсәләр, белем алсалар.

Намус корабында диңгез кичеп,
Киләчәккә юллар ярсалар.

Килешәмен, ялкаулык та көчле,
Хөкем сөрә техник замана.

Китап уку авырмыни соң ул?
Интернетта кеше казына.

Телефоннар, контакт мәсьәләсе,
Борчый бирә Таһир абыйны.
Аерырга өнди компьютердан

Мәктәп яшендәге сабыйны.

Габдуллалар, Дәрдемәндләр алар,
Татарның ич бөек уллары.

Мәңгелеккә сеңде зиһеннәргә
"Вакыт" белән "Шура" журналы.

Реализм, татар инкыйлабы,
Безгә инде хәзер танышлар.

Егермесе көнне көтә икән,
Тәкъдир язган нинди язмышлар?

"Тормышмы бу?" дигән Гаяз абзый,
Заманында үзе турында.

Без әйтмибез, тормыш-ормыш диләр,
Кирәк бары әсәр укырга.

ТаҺир абый матур сүзләр язды,
Уңыш теләп китап битенә.

Хуплап алып аның фикерләрен,
Яктырттым мин шушы шигырьдә.

Өзмик әле кайнар өметләрне,
Таһир абый әйдә шаккатсын.

Күреп алып бөек күрсәткечне,
Безнең белән бергә шатлансын!

Илнар Хаҗиев (3 курс)

1) Нурфия Марс кызы: “Студент ул – тырышып укырга тиешле, әмма укырга 
яратмаучы кеше”.

2) Хатыйп Миннегол улы: “Студент чагы, минемчә, яшьлекнең иң матур, кадерле, 
иң кыйммәтле чагы. Һәрбер көне, яшьлекнең һәр көне, һәр сәгате олуг бәйрәм. 
Бигрәк тә олыгайгач сизелә ул”.

3) Фәрит Йосыф улы: “Студент, минем өчен, бик зур шәхес! Һәрвакытта да без 
студентларны зур шәхес итеп кабул итәбез. Мин студентларга иң беренче итеп, 
безнең институтны сайлаган өчен рәхмәт әйтәм. Безнең бүлек халыкка чын 
шәхесләр әзерли. Халык белән бергә булу – ул зур әйбер”.

4) Дамир Хәйдәр улы: “Үз-үзенә ышанучан, үз-үзен кайгыртучан, намуслы, 
тырыш, актив, күңел ача белүче, шул ук вакытта тирәнтен белем алырга омтылучы 
кеше”.

5) Айрат Фаик улы: “Студент ул – актив тормыш позициясен алып баручы кеше”.
6) Әлфәт Мәгъсум улы: “Студент – кызыклы, яшьлек дәртен саклаучы, тормышның 

һәр мизгеленнән үзенә шатлык, куаныч алырга омтылучы, киләчәккә зур хыяллар, 
планнар белән яшәүче, романтик табигатьле, бүгенге тормыш ыгы-зыгыларыннан 
зурларча чыгу юлын табырга теләүче егет һәм кыз”.

СТУДЕНТ НӘРСӘГӘ ЫШАНА?



Унбер елдан соң да "котылдык" дип,
ЕГЭ киткәч безнең башлардан,
Казан көтә безне, татфак көтә,
Безнең яңа тормыш башлана.
Яңа бина. Әлфия апа белән
Дамир абый каршы алдылар.
Эчтән "эләктегез" диеп, ә үзләре
"Уңышлар" дип теләп калдылар.
Студент хәлен студент кына аңлый.
Ничек иртән йокы килгәнен.
Күзне ачкан килеш лекциядә
Сиздермичә йоклый белгәнен.
Пара барганда да күңелләрдә
Трали-вали гына булганын.
Ел беткәндә биргән 5 балл өчен
Һәрбер студент үлеп торганын.
Тозламаска гына параларны,
"Мин монда" дип куллар күтәреп,
Бер колактан керә кайбер тема,
Икенчесен чыга ул бәреп.
Көздән алып җылы җәйгә кадәр
Армый-талмый белем алабыз.
Уку – инә белән кое казу,
Шул коедан алтын табабыз.
Семестрда көннәр сизелмичә
Бер-бер артлы узып баралар.
Семинарлар, контроль эшләр хәзер
Бер чүп кенә булып калалар.
Студент өчен ике гыйбарә бар:
Сессиянең җитүен белдереп,
Я кар ява, өзеп үзәкләрне,
Яки эри үзәк өздереп.
Карлар яуды җиргә энҗе-энҗе – 
Сессиянең тәүге билгесе.
Көне-төне бомба ясап кына
Вакыт уздырадыр хәзер күбесе.
Имтиханнар чоры якынлашты.
"Зачет, - диләр, - сиңа!" – бәхетең.
Ә бәхетсез икән, допка инде,
Онытасың дөнья рәхәтен.
Тамга өчен укымыйбыз ла без,
Белем алыр өчен укыйбыз.

Сандугачны күрдем диеп, кулдан
Песнәк җибәрмәскә уебыз.

Безнең ризык – безнең дәреслекләр:
Әдәбият, тарих, синтаксис.

Башта уйлар берсен-берсе ега,
Ә йөрәктә туа мең төр хис.

Тулай торак – җәннәт бүлмәседер,
Дуслар белән бергә булганда.
Йокы кирәк түгел, ашавы да,

Ниләр генә безнең юк анда.
Армиядән кайткан улын көткән

Резеда Галимова (3 курс)

Ана кебек сагынып, зарыгып,
Студент халкы стипендия көтә,
"Тизрәк килсен" диеп, ялынып.
Филолог ул прокурор да түгел,
Менеджер да түгел, юрист та!

Филолог – ул күңеле йомшак, күркәм,
Игелектә йөрәк, тел оста.

Без татарның йөзек кашы инде,
Киләчәге безнең милләтнең.

Үзебез дә шулай мактанмагач,
Молодец" дип, безгә кем әйтсен??

Төрле чаклар була, тик шулай да
Иң кызык чак – студент тормышы.

Күмәк яшәү – бәхет, алгы көндә
Һәрберебезнең аерым язмышы.

Ә бүген дә минем төшләремә
"Син бит әзер түгел", янәсе,

Таһир абый керде әрли-әрли.
Башта һаман тәнкыйть бәласе.

Таһир абый безне әрләмәсен.
Ел буена эшләп миебез,

Имтиханда гына туктап кала,
Үч иткәндәй безгә, белегез.

Шуның өчен студент кына ла без!
Профессорлар түгел әлегә.

Артта калды инде тәнкыйтьләр дә,
Төшкә генә керә әле дә.

Бер-бер артлы еллар үтә тора.
Өченчедә быел без дә, әй гөмер!

Сизелми дә, студент чаклар истән
Гомердә дә чыгар түгелдер...

                Кытай һәм Төркиядә студентлар ничек ял итә?
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Онытылмас мизгелләр... Студент бәете

Фәрит Йосыф улы: “Без укыган чакта төрле төзелеш отрядлары, читкә китеп эшләүләр 
бар иде. Шунда без дә эшләдек. Мин университетта соңгы курста укыганда, татар 
радиосы һәм телевидениясендә бик күп эшләдем. Йөгереп йөри торган 
корреспондентлар кирәк иде. Ул вакытта Тәлгат Нәбиевич тә анда эшләде. Аннан 
университетны бетергәннән соң, Кама Тамагы районы газетасына киттем. Тәлгат 
Нәбиевич радиокомитетта эштә калды. Сәгать сигездә без эшкә килгәч, Тәлгат ничә литр 
сөт савылган дип шалтыратып сорый иде. Шунда мин иң күп савым кемдә булганын, 
беренче кайсы колхозның алда баруын, ул колхозда иң зур нәтиҗәләргә ирешкән сыер 
савучыны һәм көтүчеләрне әйтергә тиеш идем”.

Әлфәт Мәгъсум улы: “Без беренче курста Балык бистәсе районына колхозга эшкә йөрдек. 
Салкын сентябрь аенда алма җыйдык без анда. Шунысы белән дә истә калгандыр инде: 
күпләр алма ашап, авырып шифаханәгә эләктеләр. Аннары, мин шул мәлдә бер кызга 
гашыйк булган идем. Ә 3нче курста Кама тамагына төзү отрядына бардык. Без анда 
концертлар куеп йөрдек. Ул минем күңелдә хезмәт авырлыгы белән түгел, ә менә кичке 
уеннар, бию-җырлар белән истә калган”.

   Студент тормышы…

2. Бөтен китапны имтихан алдыннан соңгы төнне укыйм – онытмас өчен!

3. Нигә имтиханнарда 50/50, дусларга шалтырату, аудитория ярдәме юк икән?!

7. Итиханнан чыккач: “Нәрсә, бирдеңме? Ничәле куйды? 
Палить итмиме? Шпораларың калдымы? Күчереп буламы?”

11. Бирде Гөлфия апа кирәкне, йокламаска өйрәтте.

 Разыйф Кашафетдинов (3 курс)

10. Укып кем дә бирә ала. Укымыйча биреп кара!

9. Аудиториядә интернет тотмый икән – син имтиханны бирмәдең.

8. Кем иртә тора – шул универдан ерак тора.

6. Йокламыйбыз, ашамыйбыз – ләкин сессияне бирәбез!

5. Ярты сәгать ак кәгазгә карап утырасың икән- син имтиханда!

4. Минем 5 имтихан бирәсем бар!!! Нинди кино карарга икән?!

1. Күчерергә туган – укымыячак.

«Һәркөн әйдә, булсын ачыш! Бу-КВН, үзебез сайлаган язмыш!»- шундый юллар 
бар  безнең җырда. Чыннан да КВН дөньясына кереп эләксән, тиз генә чыгам, дип 
уйлама да! 

Безнең ИФМКның КВН командасы быел гына барлыкка килде. Аның әлегә 
исеме дә юк, ләкин анысы формаль як, иң 
мөһиме: без җиңәргә әзер! 

Репетицияләр инде күптәннән бара, 
дөбер-шатыр киләбез. Команда белән без 
дуслашып беттек, бер-беребезне ярты 
сүздән аңлыйбыз. (Аның  составы турында 
гәҗитнең икенче номерда җентекләп 
сөйләрмен.) 

Озын сүзнең кыскасы: Бездән супер-
мега кызык һәм искиткеч шаяртулы шоу 
күрәсегез килсә- рәхим итегез уенга!( 
Билетлар күп калмады- ашыгыгыз!) 

Билал Чобанаглу, Кирик Хасан (Төркия) Л.М.Толстой исемендәге рус һәм чит илләр 
филологиясенең 2 курс  студентлары.
 “Бездә,Төркиядә, студентлар көне “Ȍǧrenci Bayrami” дип атала. Бу бәйрәм төрле 
уку йортларында төрле көнне үтә. Студентлар өчен төрле танылган җырчылар, мәсәлән, 
Таркан, концертлар куялар. Шулай ук студентлар үзләре дә чыгышлар ясыйлар. Бәйрәм 
уңаеннан төрле конкурслар уздыралар: оста рәсем ясау, җыр җырлау, милли төрек 
биюләрен башкаралар. Төрле хәйрия акцияләре уздыралар, данлыклы төрек каһвәсе, 
әйрән, шулай ук милли төрек ризыкларын пешерәләр”.

Гөлсара Ласыхати, Мәдинә Хабидила (Кытай, Урумчи) Г.Тукай исемендәге татар 
филологиясе һәм мәдәниятара багланышлар бүлегенең 1 курс студентлары.

“Урумчида студентлар көне бәйрәм ителми. Шуңарга карамастан, бездә 
студентлар бик күңелле яшиләр. Буш вакытларда төрле сәяхәтләргә чыгалар, спорт 
белән шөгыльләнәләр, җырлар җырлыйлар, шыгырьләр иҗат итәләр. Гомумән, бездә, 
Кытайда, студентлар бик актив тормыш алып баралар”.

Шакир (Кытай, Урумчи) Г.Тукай исемендәге татар филологиясе һәм мәдәниятара 
багланышлар бүлегенең 1 курс студенты.

“Бездә 4 май яшьләр көне буларак билгеләп үтелә. Бу көнне студентлар бер-берсен 
котлыйлар, төрле истәлекле бүләкләр бүләк итәләр.
1919 елның 4 маенда Сун Җоң Сан дигән кеше патша хөкүмәтен төшереп яңа сәясәт 
кертә. Бу кеше студентлар белән бергә митинг үткәрә. Шушы вакыйгалардан соң, бу көн 
яшьләр бәйрәме буларак бәйрәм ителә башлый. Бездә студентлар футбол, волейбол 
белән шөгыльләнәләр. Күбесенчә, студентлар Кытайда күп вакытларын укуга 
багышлыйлар. Кайберәүләре кич белән дә йокламыча күп укыйлар. Шуның өчен 
кытайларның күпчелеге күзлек кия. Без, Кытай студентлары, Кытайда гына түгел, 
Татарстан Республикасында да үткәрелүче чараларда бик теләп катнашабыз. Актив 
кеше бөтен җирдә дә актив!”

Кәмәр (Төркия, Иске шәһәр) Г.Тукай исемендәге татар филологиясе һәм мәдәниятара 
багланышлар бүлегенең магистры.

“Минем шәһәремдә студентлар көне билгеләп үтелә. Бу көнне студентлар өчен 
төрле күңел ачу чаралары үткәрелә. Әлеге бәйрәм һәр шәһәрдә төрле көнне үтә. Бу 
бәйрәм “Бохарчани” дип атала һәм ул яз аена туры килә”.

 Беренче курс, 1111 нче төркемдә немец теле фәне. Студентлар интернетка 
кагылышлы әңгәмә алып баралар. Рамиль кызыксынып Роза Фатыйховнага:

-Роза Фатыйховна, а какой у Вас интернет?
-Windows, по-моему!
Студентлар:
-Ха-ха-ха...

Марсель абый Бакиров “Халык авазы иҗаты” фәне дәресендә утыручы кызларга 
бер замечание, ике замечание ясаганнан соң:

-    Кызым, яныма кил әле!
Студентлар:

- Минме?
- Минме?

Марсель абый:
- Әйе, син, Гөлфия! Син нәрсә дәрестә тыңламыйча утырасың?
- Мин, мин...Мин сезне тыңлап, язып утырам.
- Син миңа  монда күз буяп утырма!
- Марсель абый, мин күз буямыйм. Мин күземне өйдә буяп килгән идем. 

Мин, мин ашыыыыйм. Өйдә ашарга онытканмын...

Тәнкыйть фәненнән гамәли дәрес. Бер студент Риза Фәхретдиннең тормыш юлын 
сөйли.

Таһир абый:
- Син нәрсә? Нәрсә сөйлисең син? Бу сүзләреңне Риза Фәхретдин үзе 

ишетсә, каберендә пропеллер кебек зыр-зыр әйләнеп ятар иде...

Йокларга ятканда гел дә Таһир абыйның сүзләре искә төшә:
- Йоклый, йоклый күбенеп бетәсез бит инде...
- Да, күбенерсең монда!

Студент дустым!

Сине студентлар көне белән котлыйбыз! Йөрәгеңдә – сөю,

 башыңда – фикер, җаныңда яшьлек дөрләсен! Студент елларын онытма!

Сине яратып, РАУШАН:) 

Безнең !КВН
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