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КАДЕРЛЕ СТУДЕНТЛАРЫБЫЗ!

Барыгызны да Яңа 2016 ел белəн 

ихлас күңелдəн тəбриклим! Яңа ел 

һəркайсыгызга шатлык-куанычлар, 

укуыгызда һəм фəнни юнəлештə зур 

уңышлар алып килсен. Иҗади 

э н е р г и я  һ ə м  ф ə н н и - г ы й л ь м и 

ачышларның сезне һəрвакыт алга 

өндəвен, яңадан-яңа үрлəр яулаганда, 

яныгызда ышанычлы дусларыгыз 

булуын  телим.  Институт  һəм 

университетыбызның, татар теле, 

əдəбияты һəм мəдəниятенең килəчəге 

сезнең кулларыгызда! Һəрвакыт 

шуны истə тотып, хыялыгызга 

ашкыныгыз. Ə институтыбыз исə бу 

юлыгызда һəрвакыт сезгə ныклы 

терəк булыр.

Л. Толстой исемендəге 

Филология һəм мəдəниятара багланышлар

 институты директоры 

Рəдиф Рифкать улы Җамалетдинов

СТУДЕНТЛАРЫБЫЗ ҖИҢҮЕ

Студентлар тормышның бөтен өлкəсен дə колачлап алырга тырышалар. Иҗат, спорт, фəн – болар 

барысы да яшьлəр өчен кызыклы, лəкин алар арасында да иң-иңнəре була бит. Тагын да сəлəтлерəклəрен, 

өлгеррəклəрен бер урында күреп буламы икəн? Əлбəттə! 

16 нчы декабрь көнне КФУның төп бинасында “Ел студенты - 2015” конкурсының нəтиҗəлəре билгеле 

булды. Чара Университет гимны белəн башланып китте. 

Конкурста бүлəклəнүчелəр алты юнəлеш буенча берничə номинациядə бүлəклəнделəр. “Иҗтимагый 

активлык”, “Җəмгыятьтəге эшчəнлек”, “Иҗади юнəлеш”, “Спорт юнəлеше”, “Фəнни-интеллектуаль 

юнəлеш”, “Иҗтимагый-социаль юнəлеш”лəрендə бүлəклəнгəн студентлар диплом, чəчəк, КФУ шарфы, ə 

төп призны алучылар шуларга өстəп статуэткаларга да лаек дип табылдылар. 

Безнең бүлегебездəн “Иҗади шəхес” номинациясендə Алинə Əсхəдуллина җиңүче дип,  “Иҗади шəхес” 

номинациясендə – Эльвина Нəҗипова, “Иң яхшы профорг” номинациясендə Алинə Хəйруллина номинант 

дип танылды.

Шулай ук бүлегебез уңышы буларак, “Созвучие” хоры һəм “Tatar style” милли костюм студиясенең “Иң 

яхшы студентлар иҗади коллективы” дигəн исемне алуларын искəртү урнылы булыр.

Җиңүчелəрне билгелəү җыр-бию, төрле музыка коралларында уйнау,  котлаулар белəн үрелеп барды. “Ел 

студенты-2015” конкурсының Гран-при бүлəгенə А.Рещникова (ИЭУП) лаек дип табылды.

Сəлахова Алсу, 2 курс студенты

ДЕПРЕСЕССИЯ 

Яңа ел белəн беррəттəн, студентлар тормышына 

дүрт ай эчендə үткəн бөтен материалны яңадан 

кабатлаттыра торган сессия вакыты да килеп җитə. 

“Сессия - депрессия” дисəлəр дə, бу дөреслеккə бик 

үк туры килеп җитми. Депрессия, беренчедəн – 

психик авыру, андый чир сездə булса, сезне югары 

уку йортына алмас иделəр, ə икенчедəн, сессия 

вакытында, киресенчə, группадашлар арасында 

башка курс укучылары белəн дə аралашу бермə-бер 

арта. Бу четерекле вакытта “Əзерлəнəсеңме?”, “И-

и, син болай да белəсең инде”, “Сиңа тучны автомат 

и н д е ” ,  “ С е з д ə н  н и ч е к  а л д ы л а р  б у 

зачетны/экзаменны?”, “Синең ничə балл? Ə 

минеке...”ише əңгəмəлəрдəн өзеклəрне еш ишетеп 

була. Əйе, без кайгырабыз, лəкин моны депрессия 

дəрəҗəсенə күтəрергə ашыкмыйк. Əзерлəнсəк, ни 

дə булса истə калыр. Өметне югалтмыйк. Өстəвенə, 

һəр студентның үзенең курыккан фəне бар. Аңа 

инде без йөз процент əйбəтлəп əзерлəнəчəкбез. 

Гомумəн, студентлар кайсы фəннəн төннəрен 

йокламыйча əзерлəнəлəр икəн? Һəм бу эшне ерып 

чыгуның нинди  серле ысуллары бар?

Ландыш Султеева: Мин кытай телен бирү 

авыррак булыр дип уйлыйм. Чит тел, өстəвенə 

иероглифлар бит əле анда, бик буталчык.  

“Халява”ны чакыру белмим, булыша микəн. Бүтəн 

институтлар зачеткаларын селкилəр, безнең 

зачеткалар - деканатта. Шуңа безгə баш селкергə 

генə кала инде.

Рания Гөбəйдуллина: О-о-о, мин бөтен 

экзаменнан диярлек куркам, чөнки мин еш кына 

беренче үрелгəн билетымны түгел, аннан соңгысын 

алам. Ə анда, гадəттə, иң курыккан сорауларым 

элəгə.

Зəңгəр күзле, бөдрə чəчле кыз: Иң мөһиме – 

исəнлек, калганы булыр. 

Руфинə Гарипова: Диалектологиядəн куркам. 

Аеруча мишəр диалектында үзенчəлеклəр күп. 

Ничек ятлап бетерермен.

Исемен оныткан студент: Укып йөрсəң, берсе 

дə куркыныч түгел. Мин барысыннан да куркам.

А з а л и я  Ф ат т а хов а :  Д и а л е ктол о г и я д ə 

мəгълүмат күп. Үзем бик каты итеп укырга, 

өйрəнергə тырышачакмын. Белмəгəн əйбереңне 

бернинди ырым-шырым белəн белеп булмый инде, 

монда алар файдасыз дип уйлыйм.

Сəлахова Алсу, 2 курс студенты

ҮЗ ИСЕМЕГЕЗНЕ ƏЙТЕП 
КАРАГЫЗ...

Уртача алганда, кеше көне буена 15000гə якын сүз əйтə. Бик зур 

сан, əйеме? Ə менə авазларның ничек ясалуы, авазлар ясалуда 

сөйлəм органнарының ничек катнашуы турында уйланганыгыз бар 

идеме? Бик сирəк кеше генə уйланадыр бу турыда, чөнки 

сөйлəшүебез, төрле сүзлəр əйтүебез безнең өчен инде гайре табигый 

хəл. Фонетика фəне дəреслəрендə авазларны өйрəнү белəн генə 

чиклəнмичə, сөйлəмебезнең дə серлəренə төшендек. Без, ягъни татар 

филологиясе һəм журналистикасы юнəлешендə белем алучы 

беренче курс студентлары, күптəн түгел генə эксперименталь 

фонетика кабинетында булып кайттык. Биредə безне Тəүзыйх абый 

каршы алды. Əлеге кешенең энергиясенə исең китəрлек: инде олы 

гына яшьтə булуына карамастан, ул - нəкъ яшьлəр кебек, хəтта кайбер 

яшьлəргə караганда да җитезрəк. Тəүзыйх абый безгə башта назəри 

аспектта тавыш дулкыннарының барлыкка килүе һəм тирəлеккə 

таралуы турында аңлатты. Ə безнең өчен иң кызыгы эксперименталь 

фонетиканың гамəли өлкəсе белəн танышу булды. Махсус техника 

белəн телəсə кайсы җөмлəне күпьяклап тикшереп була икəн лəбаса. 

Без гади генə тоелган “Гүзəл мəктəпкə бара” җөмлəсен тикшерергə 

алындык. Микрофонга əлеге җөмлəне əйткəннəн соң, махсус 

программа аны үзенең хəтерендə “эшкəртə” һəм əлеге җөмлəнең 

детальле анализын диаграммалар рəвешендə күрсəтə. Əлеге анализ 

үз эченə тавышның көчен, озынлыгын һəм башка аспектларны ала. Ə 

сез, мəсəлəн, үз исемегезне əйткəн чакта һəр аерым авазның нинди 

югарылыкта һəм нинди озынлыкта əйтелүен белəсезме? Шəхсəн 

минем өчен “Гүзəл” сүзендəге “г” авазының бик кыска əйтелүе һəм, 

акрынайтып тыңлаганда, бөтенлəй дə ишетелмəве кызыклы ачыш 

булды. 

Əлеге очрашуыбызның ахырында Тəүзыйх абый: ”Яшь чакта 

булдырган кадəр тырышырга, кызыксынырга кирəк”, – дигəн сүзлəр 

əйтте. Чыннан да, белемле кеше белəн аралашуы - үзе бер рəхəт, 

чөнки андый кеше телəсə нинди темага əңгəмə кора ала. Шушы 

нисбəттəн əйтеп үтəсем килə:  эксперименталь фонетика кабинеты 

ишеклəре кызыксынучылар өчен һəрвакыт ачык. Килегез, 

кызыксыныгыз! Ə Тəүзыйх абый исə сезгə үзегезне кызыксындырган 

сорауларга җавап табарга һəм катлаулы, тик шул ук вакытта кызыклы 

сөйлəм серлəренə төшенергə ярдəм итəр.

Закирова Гүзəл, 1 курс студенты
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«АКЫЛ ФАБРИКАСЫ»

3-6 нчы декабрь көннəрендə «Казан» милли мəдəният үзəгендə «Акыл 

фабрикасы» белем бирү һəм проектлар төзү мəктəбе узды. Анда Татарстанның 

төрле яшьлəр оешмаларыннан, 20 регионнан һəм 4 чит илдəн килгəн яшьлəр 

катнашты. 

"Акыл фабрикасы" мəктəбе дəвамында модераторлар - Бөтендөнья татар яшьлəре 

форумы рəисе Тəбрис Яруллин һəм Бөтендөнья татар яшьлəре форумы рəисе 

урынбасары Айрат Фəйзрахманов булды. Əлеге 4 көн эчендə “Тарих һəм туризм” 

юнəлеше буенча төрле белем бирү чаралары оештырылды. Мəктəп кысалырында 

проектларны үстерү буенча семинарлар, төрле воркшоплар узды. Татар милли 

фастфуды бренды “Түбəтəй”нең нигез салучысы Солтан Сафинның үз тəҗрибəсе 

белəн уртаклашуы, “Тарихи хəтер һəм тарихи амнезия”, “Чит ил тəҗрибəсе, яңа 

мəдəни проектлар”, “Проект һəм идеялəрне социаль челтəрлəр аша үстерү” 

лекциялəре яшьлəрдə аеруча да зур кызыксыну уятты.

Соңгы көнне "Татар туристик маршрутлар" стратегик сессиясе үткəрелде. 

Катнашучылар төркемнəргə бүленеп, тарих һəм туризмга бəйле яңа проектлар 

уйладылар һəм тəкъдим иттелəр. 

“Безнең максат – татарда булган əйберне актуальлəштерү, актуаль булган əйберне 

татарчалаштыру. Татар теленə, татар халкына бəйле проектлар берничек тə 

кызыксыз була алмый, аны кызыклы итеп тəкъдим итə белергə генə кирəк. Хəзерге 

вакытта дөньяда 114 татар яшьлəре оешмасы бар. Саны күп. Сыйфаты ягыннан 

үстерерү мөһим. Моны яңа татар брендларын булдыру, белем алу-бирү, иҗат, 

интернет юнəлешлəре аша башкарып була”, - дип яшьлəргə киңəшлəрен бирде 

Тəбрис Яруллин.

Проектның төп үзенчəлеге – чаралар Татарстан Республикасының ике дəүлəт 

телендə дə үтте. Мəктəпне тулысынча узучыларга лицензияле сертификат 

тапшырылды.

“Акыл фабрикасы” туры мəгънəдə акыл җитештереп чыгармаса да, 

катнашучыларның милли үзаңын үстерүгə бик зур өлеш кертте, тагын да күп акыл 

һəм тəҗрибə тупларга мөмкинлек бирде.

Зөһрə Вилданова 2 курс студенты

Соңгы тапкыр башыңда тəртипне кайчан урнаштырдың, дустым? Киштəлəрендəге 

ничек туры килсə, шулай яткан китапларны алып, тузаннарын соңгы кат кайчан 

сөрттең дə, матур тышлы, əмма укый башласаң төссез, кызыксыз, шыксызларын 

кайчан соңгы кат кызганмыйча чыгарып аттың? Бүгенге кызу яшəү темпында 

яшəүчелəргə, ягъни вакытлары бик кысан булганнарга чистарту хезмəтен башкарырга 

бүтəннəр ярдəм итə ала. Заманасы шул бит: ”эш тə кырмый, тик тə тормаучылар”га бер 

дə аптырарга кирəкми, өеңне килеп җыештыралар, акчаң гына чыдасын. Ə башны? 

Башны кем чистартыр да, тузан кунган сырларын кем ышкып юар? Кызганыч, əлеге 

мəсьəлə ниндидер “кəгазь кисəге” белəн генə тулысынча хəл ителми. Университетта 

белем алуны гына алыйк, мəсəлəн. Бирдең акчаңны, укыдың. “Җыештырдылармы” 

башыңны? Булган китапларын рəтлəп тезеп, яннарына яңа “матур тышлы” 

рəсемлелəрен китереп куштылармы? Мин бу күренешне өйне җыештырырга иренеп, 

идəннең күренеп торган өлешлəрен генə сөртеп, карават, диван асларын юарга 

иренгəн килен хезмəте белəн чагыштырыр идем. Вакыт үтте, эш өстəн-өстəн булса да, 

башкарылды, тик аннан сиңа-миңа ни файда?! Ə үзең чистартсаң?

Сəгатен бишьеллык "белемең" белəн чагыштырмаслык əңгəмəлəр бар. Урынын һəм 

кешесен таба белсəң, билгеле. Минем очракта аны эзлəп йөрергə туры килмəде. 

Язмыш дигəне үзе, артымнан төртеп, ул кешенең алдына китереп утыртты. Шулай 

килеп утырып, күзлəремне күтəреп карасам, каршымда Габдулла Тукай исемендəге 

премия лауреты, күпсанлы тарихи китап, мəкалəлəр авторы, бүгенге көндə “Мəдəни 

җомга” газетасының баш мөхəррире Вахит абый Имамов иде. “Абый” дим, чөнки 

əлеге кеше сөйлəшү рəвеше, үз-үзен тотышы белəн нəкъ авыл абыйларын хəтерлəтте. 

Интеллигент шəхескə үз-үзен болай тоту бик килешеп тə бетмидер, бəлки, тик ни 

өчендер аның үз-үзен шулай тəкъдим итүе минем аңа булган ышанычымны арттырды 

гына. “Мин бүгенге көндə Татарстанда иң акыллы кешелəрнең берсе”, - дип дəвам 

итте ул сүзен. Акыллы кеше “Мин акыллы!” дип, бик сирəк очракларда гына 

мактанып йөрсə дə, алдаламый бит, чурту-матыр! “Татар халкы шыы-ыы-ыр надан! 

Тагын кайсы халыкның кырык процент баласын башка миллəт вəкиллəренə 

“биргəнен” күргəнегез бар?!” Моны ишетү рəхəт түгел, име? Тик дөресе шул булгач, 

ник яшерергə моны... 

Газета мөхəррире буларак, Вахит Имамов болай диде: “Əгəр татарның үзаңы ноль 

дəрəҗəсендə икəн, мин аның янына барып, эченə тибүдəн генə язылучылар саны 

артмаячак. Шулай да, бүген һəр татарны тууга ук бишегендə кыйнарга кирəк. 

Халкыңны, миллəтеңне сатма, дип кыйнарга кирəк”.

Кайбер кешелəр турында “Сүзе – китап”, дилəр. Вахит абыйның əнə шул 

“китабы”ннан кайбер юлларны сезгə дə тəкъдим итəм.

“Үз үлемең белəн үлмəссең син” диючелəр күп булды, ə мин курыкмыйм! Аталар 

икəн, аталар, утыртсалар, утырталар, димəк, язмышым шул” .

“Мин Татарстанда иң юлəр мөхəррир, ник əле мин “өстəн” куштылар дип, үзем 

чыгарган газетага телəсə нəрсə тутырыйм? Тəнкыйть язам, дилəр, ул тəнкыйтеңне 

мисал белəн бергə китереп йөзгə бəрмəгəч, аннан ни файда?!”

“Мəдəни җомга” газетасы буенча реферат язарга материал туплыйм дип барган мин 

фəкыйрегез ни өчен барганымны онытып, əлеге кешенең сөйлəгəн сүзлəрен 

авызымны ачып тыңлап утырдым һəм үземнең наданлыгыма үзем шаккатып кайтып 

киттем. Əле бу материалга кермəгəн һəм кертергə ярамаган сүзлəр, əле бер сəгать 

кысаларына гына сыймаган сүзлəр күпме! Башларыбызны үзебез тəртипкə китерə 

белмəсəк, белə торганнарга китерттерик, җəмəгать! “Тузан сулап” яшəмик!

Сабитова Зилə, 2 курс студенты

“ТАТАРНЫ БИШЕГЕНДƏ ЧАКТА УК КЫЙНАРГА КИРƏК!”

Фотоларның авторлары: 
Наилə Исхакова, Ольга 
Ганина, Рафаэль Валиев

Кышкы кич

Аяк астындагы ак энҗелəр

Айның яктысында җемелди.

Шушы гүзəллеккə карый-карый,

Вакыт узганы да сизелми.

Əллə ай да инде шатлыгыннан

Шулай балкып янамы ?

Йолдызлары белəн горурланып,

Яктыртамы бөтен дөньяны?

Салкын гына кышкы кич булса да,

Матурлыгы күзгə күренə: 

Агачларның һəрбер ботагына

Энҗе-мəрҗəн бəслəр эленə.

Салкын кич тə кышкы табигатьне

Энҗелəргə бизəп тылсымлый.

Шушы матурлыктан йөрəгемдə

Шигырь туа – күңелем җырлый.
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Ришат Минемуллин, 3нче курс 

студенты

Яңа ел хислəре

Мандариннар, гирляндалар уты -

Яңа елның бəйрəм хислəре.

Сихри карда ап-ак чана эзе,

Чыршыларның тəүге ислəре...

Барысы да нечкə күңел кылын

Яңа өметлəргə этəрə.

Якыннарның бəйрəм котлаулары

Күңеллəрне, шиксез, күтəрə.

Ак карларда безнең ак бəхетлəр,

Яңа елда яңа минутлар.

Тар сукмакта безнең эзлəребез,

Йөрəклəрдə тик яңа утлар.

Иске елның соңгы минутлары,

Күз яшьлəре калсын бу елда.

Кайгы хəсрəт урап узсын безне,

Бəхет булсын язмыш уенда.

 

Салихова Ландыш, 1 курс 

студенты

Безнең белəн 
булыгыз!
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