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Студентларның 
якын дусты! 

Ук ы т У ч ы л а р  к ө н е  а л д ы н н а н  б е з  с е з н е  7  е л  д ә в а м ы н д а  с т У д е н т л а р  а р а с ы н д а 
к а й н а п ,  а л а р  б е л ә н  т ә җ р и б ә с е н  У р т а к л а ш У ч ы,  к ү ң е л е  б е л ә н  һ ә р в а к ы т  с т У д е н т 
б У л ы п к а л У ч ы,  ид а р ә ,  и к ъ т и с а д  һ ә м ф и н а н с л а р  и н с т и т У т ы те р р и т о р и я л ә р 
ү с е ш е б ү л е г е н е ң  г е о г р а ф и к  һ ә м э к о л о г и к  б е л е м б и р ү  т е о р и я с е  һ ә м 
м е т о д и к а с ы к а ф е д р а с ы а с с и с т е н т ы,  б е з н е ң  г а з е т а н ы ң д а  а к т и в  х ә б ә р ч е с е 
рө с т ә м фә р х У л л и н б е л ә н  т а н ы ш т ы р ы р г а  т е л и б е з .
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У
зган атнада «Әллүки» 
түгәрәге утырышында үзе
безне өебездәгедәй той
дык. Бу хискә алдыбызда 

торган чәй белән «тәмлүшкәләр» 
генә түгел, ә түгәрәктә уты ру
чыларның җылы мөгамәләсе дә, 
һичшиксез, сәбәп булгандыр. Ник 
дисән, чынаяктагы капкайнар 
чәйләр безнең сөйләшкәнне көтә
көтә суынып та өлгергәннәр иде! 
Хәер, «Дарелфөнүн» газе тасын  
нан килгән кунакла
рыбыз сөйләгәннәрне 
йот лыгып тың ламый 
мөмкин дә түгел. Жу
рналистиканың кызы
клы һәм башкаларга 
күренмәгән якларын 
ачу дисеңме, балачак
тагы хыяллары белән 
хәзерге чынбарлыкны 
чагыштырумы – берсе 
дә сөйләшелмичә кал
мады. Динара апаның 
кечкенә чакта полиция 
хезмәткәре буласы 
килү (ә хәзерге вакытта 
полиция хезмәткәре 

хатыны булу), Алинә апаның ике 
яраткан һөнәрен дә (журнали
стика белән укытучы һөнәрләре) 
әйбәт кенә янәшә алып баруы, 
Ләйсән апаның күптәнге хыялы 
тормышка ашып, каләм тибрәтүе, 
Ильмир абыйның төгәл фән 
белән иҗатны оста итеп кенә 
берләштерүе мине генә түгел, 
түгәрәктә утыручы барлык сту
дентларны да шаккатырды. Бил
геле ки, журналистика – искиткеч 

авыр һәм җаваплы өлкә. Журна
листика иленә беренче адымнары
бызны гына ясаучы ке шеләр була
рак, бу очрашу безгә бик файдалы 
азык булды.

Халисә апага, югары курс «Әл 
лүки»челәренә шундый шә п кү  
решү оештырганнары өчен зу р 
рәх мәт әйтеп һәм Динара Мин 
некаеваның «Кыскалыкта ос та
лык» киңәшен истә тотып, мә ка
ләм не тәмамлыйм.
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Р
әдиф Рифкато-
вич, яңа уку елын 
нинди яңалыклар, 
үзгәрешләр белән 

башлап җибәрдегез?
 2014/2015 уку елы бик 

югары ноталарда башланып 
китте, чөнки бу көннәрдә без 
җәйге кабул итү кампания
се тәэсире астында яшибез. 
Ә ул безнең коллектив өчен 
бик уңышлы булды. Барлыгы 
320дән артык бюджет уры
ны бирелгән иде. Шуларның 
52се – читтән торып уку 
бү легенә, калганнары – 
көндезге бүлеккә. Көндезге 
бүлектә бюджет урынына 
10нан артык, читтән торып 
уку бүлегендә 1 урынга 5тән 
артык абитуриент дәгъва 
кылды. Түләүле укуга да 
узган елгыдан күбрәк кеше 
кабул ителде. Гомумән ал
ганда, барлыгы 800дән артык 
студент кабул иттек. 

- Ә менә конкурсның арту-
ын ничек аңлатыр идегез?

 Миңа калса, монда уни
верситетның статусы, аның 
мөмкинлекләре  зур роль 
уйный. Филология һәм мә
дәниятара багланышлар 
институты бүгенге көндә 
респуб ликабызда һәм аннан 
читтә – укытуматериаль база 
буенча да, кадрлар ягыннан 
да иң алдынгы һәм перспек
тивалы структураларның 
берсе. Соңгы елларда бе з 
берсеннәнберсе кызык лы, 
үзенчәлекле яңа белгеч  
лекләр ачабыз. Алар әти  
әниләрнең, мәктәп укытучы
ларының һәм балаларның 
теләктәкъдимнәрен истә 
тотып ачыла. Уку йортында 
махсус стипендияләр саны 
да, күләме дә зур. Бездәге 
яшәү шартлары да хәйран ка
лырлык!

- Ә менә яңа белгеч-
лекләргә килгәндә, тагын 
ниләр әйтерсез?

 Без 2014 нче елда яңа 
бакалавр программалары
на да, магистратура про
граммаларына да кабул итү 
оештырдык. Әйтик, Г.Тукай 
исемендәге татар фило
логиясе һәм мәдәниятара 
багланышлар бүлегенә, өс  
тәмә  икенче белгечлек бу
ларак, кытай һәм төрек 
телләре, шулай ук журнали
стика буенча кабул иттек. 
С.Сәйдәшев исемендәге 
югары сәнгать мәктәбендә 
беренче курслар, музыкаль 
белемнән тыш, инглиз те
лен дә ныгытып өйрәнәчәк. 
Л.Толстой исемендәге рус 
һәм чит ил филологиясе 
бүлегендә, өстәмә белгечлек 
буларак, славистика, әдәби 
тәнкыйть һәм нәшрият эше 
кертелде. Шулай ук бик кы
зыклы яңа магистрлык про
граммаларына укучылар 
кабул ителде. Болар: төрки 
телләр һәм мәдәниятара ба
гланышлар, татар телен һәм 
әдәбиятын укытуның яңа 
технологияләре, музыка һәм 
хореография өлкәсендәге 
менеджмент, дизайнда ком

пьютер технологияләре, 
рус теле һәм әдәбиятын по
лиэтник шартларда укыту, 
эшлекле инглиз теле һ.б.               
Соңгы елларда магис  
тратура программалары 
өстенлекле юнәлеш буларак 
игълан ителде. Хәзер инде 
бакалавриатка кабул итү 
ел саен кимеп барыр дип 
планлаштырабыз. Бүгенге 
көндә илебездә сәясәт шун
дый. Безнең университет 
дәрәҗәсендәге уку йортла
ры, нигездә, магистратура 
һәм аспирантура өлкәсендә 
эшчәнлек алып барырга тиеш 
булачак. Быелдан башлап, 
безнең институтта берничә 
магистрлык программасы 
инглиз телендә, шулай ук 
француз телендә укытыла
чак. 

- Татарстан хөкүмәте та-
рафыннан институтка аерым 
ярдәм күрсәтеләме?

 Әйе, әлбәттә. Мәсәлән, 
быел тагын бер яңа юнә
лештә хезмәттәшлек итә 
башладык: республика хө
күмәте рус һәм татар фило
логиясе юнәлешендә кадрлар 
әзерләү өчен безгә махсус за
каз бирде. Әлеге ике юнәлеш 
буенча да 12шәр магистр 
һәм 3әр аспирант кабул ит
тек. Бу укучыларның укыту 
чыгымнарын тулысынча ре
спублика хөкүмәте каплый. 
Шулай ук республикабыз 
ярдәме белән безнең инсти
тутка магистратурага быел 
Япониядән бер укучы килде. 
Ул – ТРның мәгариф һәм 
фән министрлыгы уздырган 
татар теле һәм әдәбияты 
буенча халыкара олимпиа
да җиңүчесе Юто Хисияма. 
Республикабызның телләр 
турындагы яңа программа
сын гамәлгә ашыру кысала

рында безнең институтка 
шактый гына өстәмә финан
слау булыр дип көтелә.   

- Быел уку йортыбызда зур 
вакыйга – университетка 210 
яшь. Әлбәттә, бу чарадан сез 
җитәкли торган институт 
берничек читтә кала алмая-
чак?

 Дөрес, быелгы уку елы 
тулаем безнең университет
ка 210 ел тулуга багышлан
ган чаралар кысаларында 
узачак. Бу уңайдан универ
ситет күләмендә махсус 
план эшләнде. Безнең инсти
тут та үз өлешен кертәчәк. 
Беренчедән, 1921 ноябрьдә 
без ел саен уздыра тор
ган «Туган телләрне һәм 
мәдәниятләрне саклау һәм 
үстерү» халыкара форумын 
үткәрәчәкбез. Аны ябу тан
танасы кысаларында безнең 
элеккеге студентларыбыз 
катнашында зур концерт
тамаша уздыру планлашты
рыла. Уку йортының туган 
көненә багышланган зур ча
рада да безнең институт сту
дентлары һәм укытучылары 
актив катнашачак.

- Сез җитәкли торган 
институт базасында ана 
телебезне, мәдәниятебезне 
саклау һәм үстерүгә юнә-
лтелгән күп кенә проект-
лар тормышка ашырыла. 
Кайберләренә тукталып үт-
сәгез иде?

 Былтыр 20142020 ел
ларга «Дәүләт телләрен һәм 
республикада яшәүче баш
ка халыкларның телләрен 
үстерү һәм саклау» програм
масы кабул ителде. Әлеге 
программаны гамәлгә ашы
ру кысаларында безнең исн
титут укытучылары берничә 
миллион сумлык проект
лар башкарып чыгар дип 

планлаштырабыз. Бүгенге 
көндә әлеге чараларны 
тормышка ашыру буенча 
күпмедер күләмдә эш баш
ланды. Бу – К.Насыйри ин
ститутын (Гете, Сервантес, 
Юныс Әмре институтлары 
үрнәгендә) оештыру. Мак
сатыбыз: башка илләрдә дә 
татар телен һәм мәдәниятен 
пропагандалау. Быел әлеге 
институтның үзәкләре Мәс
кәүдә, бәлки, Кытайда да 
ачылыр. Чираттагы про
ект – сәләтле балалар белән 
эшли торган полилингваль 
уку йортлары белән система
лы рәвештә эшне оештыру. 
Бүгенге көндә әлеге челтәргә 
керә торган берничә уку йор
ты инде ачылды. Алар Акта
нышта, Сабада бик уңышлы 
гына эшләп килә. Татар
төрек лицейлары базасында 
эшли торган уку йортлары, 
кайбер район мәктәпләре 
дә әлеге челтәргә керер дип 
өметләнәбез. Шулай ук ашы
гыч лингвистик ярдәм проек
тын әйтеп үтәсе килә. Монда 
махсус сайт булдыру күздә то
тыла. Дәүләт телләре буенча 
сораулары булган кешеләр 
телефоннан шалтыратып, я 
булмаса электрон почта аша 
безгә аларны юллый алалар. 
Без аларга бик тиз арада 
җавап бирәчәкбез. Шулай ук 
оператив рәвештә тәрҗемә 
эшен оештыра алабыз. 

- Институны тәмамлаучы-
лар турында мәгълүмат 
тупланамы? Гомумән, элек-
кеге студентларыгыз белән 
элемтәдә торасызмы?

 Әйе, без бу юнәлештә 
эшчәнлек алып барабыз. Ни
гездә, әлеге эшне кафедралар 
оештыра. Һәр чыгарылыш 
курс студенты квалификация 
эше яза. Бу эш белән укыту

чыларыбыз җитәкчелек итә. 
Нәкъ менә алардан без алга 
таба элекке укучыларыбыз 
белән мөмкин булган кадәр 
тыгыз элемтәдә булула
рын сорадык. Институтның 
узган уку елында оешкан 
Кайгыртучанлык советы да 
бу эшебездә ярдәмче булыр 
дип өметләнәбез. Бу совет 
белән республикабызның 
Премьерминистр урынба
сары  мәгариф һәм фән 
министры Э.Н.Фәттахов җи
тәкчелек итә. Совет соста
вына элеккеге укучылар, укы
тучыларыбыз, иҗади берлек 
рәисләре, артистлар керә.  

- Рәдиф Рифкатович, уку- 
чыларыбыз белән Росси я 
күләмендәге яңа эшчәнле-
гегез белән дә таныштырса-
гыз иде. 

 2014 елның 9 июнендә РФ 
Президенты В.В.Путинның 
Указы нигезендә рус теле 
буенча Президент каршында 
махсус совет оешты. Әлеге 
советка 41 кеше кертелде. 
Шулар арасында мин дә 
бар. Әле шушы көннәрдә 
генә беренче утырышыбыз
ны оештыруга багышлан
ган киңәшмә уздырылды. 
Советның рәисе  В.И.Тол  
стой  Россия Президенты 
киңәшчесе. Аның сүз ләренчә, 
совет рус теле проблемалары 
белән генә шөгыльләнмәячәк. 
Биредә Россиядәге башка ха
лыклар телләре белән бәйле 
мәсьәләләр дә каралачак. 
Минемчә, бу совет эшендә 
катнашу безнең республика, 
университет, институт өчен 
үз нәтиҗәсен бирми калмас. 

- Әңгәмәгез өчен зур рәх-
мәт. Уңышлар телибез!

Әңгәмәдәш 
Динара Миннекаева

Влад Михневский фотосы

«Чит илләрдән дә студентлар күп килә»
Һәр яңа уку елы башлангач, без, институт җитәкчеләре белән очрашып, хәл-әхвәлләрен белешәбез. киләчәккә планнар турында сөйләшәбез. уку 

йортыбызның алдынгы структур бүлекләренең берсе булган Филология Һәм мәдәниятара багланышлар институты директоры, проФессор рәдиФ 
риФкать улы җамалетдинов безне бик җылы каршы алып, кызыксындырган сорауларыбызга җавап бирде.

Ләйсән Исхакова, Социаль-фәлсәфи 
фәннәр һәм гаммәви коммуникация институты

Т
өркиядән килгән Әхмәт 
Яшелтепе Инстамбулда
гы NTV беренче хосусый 
телевидениесенең хәбәр  

ләр бүлеген җитәк ли. Ул «Da
relfөnүn»не бик ошатты һәм, тө
рекләргә хас булганча, «чок гүзәл» 
газета дип билгеләде. Кунак Төр
киядәге журналистика торышы, 
бу өлкәдәге шәхси тәҗрибәсе ту
рында КФУның Социальфәлсәфи 
фәннәр һәм гаммәви коммуника
ция институты студентлары һәм 
укытучыларына да сөйләде. 

Әхмәт Яшелтепе 15 ел бу е Аме 
 рика телевизион вә  кил ле ген  дә 
тә җрибә туплап, 2 ел эчендә Лон  
 донда докторлы к диссертация  
сен як ла ганнан соң Төркиягә кай
тып, NTV холдингының радиола
рын, NBC каналын ачуда катнаша. 
Бүген исә ул төрки милләтләрнең 
тарихы, яшәешенә багышланган 
документаль фильмнар төшерү 
белән шөгыльләнә. Әхмәт әфәнде 
башкалабызда Казан татарлары 
турындагы фильмнар циклын 
тәкъдир иткән. «Милләтләребез – 
кардәш. Бу хакта мәдәниятебез, 
сән гатебез, милли ашларыбызның 

охшашлыгы искәртә. Төркия 
җөмһүриятен төзегәндә, Моста
фа Кәмал Ататөрек янында татар 
киңәшчеләре булган. Шуңа без 
үзебезне Казан татарларына бу
рычлы саныйбыз», – дип белдерде 
кунак. Әхмәт әфәнде Тукай исе
мен Төркиядә генә түгел, ә дөнья 
күләмендә танытуны да максат 
итеп куйган. 

Очрашу барышында катнашу
чылар Төркия кунагына сораула
рын бирде. Әхмәт әфәнде, үз чира
тында, булачак журналистларны 
кыюрак булырга, һөнәрләрен яра
тырга, бирелеп эшләргә, инглиз 
телен югары дәрәҗәдә өйрәнергә 
өндәде. Ул студентларны практи
ка узарга Төркия телевидениесенә 
чакырды. 

«Чок гүзәл» очрашу

шушы көннәрдә 
редакциябездә үзенчәлекле 

кунак булып китте. 

Эш л е к л е с ө й ләш ү

бе з дә  к у н а к б а р бе з к у н а к т а

Чәйле сөйләшү

сез гаиләгез белән кичке аш вакытында бар нәрсә турында да сөйләшеп 
чыгасызмы? минем гаиләмдә шәхсән шулай. ә сезнең, киресенчә, сөйләшкән 

вакытта ризык белән сыйланганыгыз бармы? ягъни төп максат ашау түгел, 
ә аралашу булганда? аралашкан вакытта сыйланып та утыру күңелгә ниндидер 

җылылык бирә, үзеңне өеңдә кебек хис итә башлыйсың. 

алсу сәЛахова, Филология  һәм мәдәниятара багланышлар  институты



Ш
ушы көн
нәрдә анда 
К . Т и н  ч у 
рин исе   

мен  дәге VII Халы
кара милли драма
тургия театр фести  
вале узды. Без А.Гый  
ләҗевнең «Өч аршы н 
җир» спектаклен Яр 
Чаллы Татар Дәүләт 
драма театры сәхнә
ләштергән вариантта 
тамаша кылдык. Дө
ресен генә әйткәндә, 
әсәрнең эпик текстын 
моңа кадәр без бары
быз да йотлыгып укы
дык, алай гына да түгел, 
дәрестә һәр җөмләсен 

тикшереп чыктык. Бе   
ренче карашка, һәркем 
эчтәлеген белә, спек
такльдә нәрсәләр күрсә
теләчеген чамалы й иде, 
ләкин чаллылар шак
катырдылар! Әсәрне 
бө тенләй яңа яктан ач
тык! Ул декорацияләр, 
ут куелышы дисеңме?! 
Хисләр әйтеп бетерге
сез! 

Күбебез әлеге труппа 
белән беренче тапкыр 
гына очрашты, әмма 
Чаллы театрының үз  
йөзе, репертуары, ка
бат ланма с стиле бар
лыгында беркем нең д ә 
шиге калмады. А.Гый лә  

җевнең исемен мәңге  
ләштерүгә аларның да 
өлеше, һичшиксез, кер
де дип әйтергә мөмкин. 
Әлбәттә, кайсыдыр 
өлешләрдә бәлки әсәр 
белән спектакль чагыш
маганнардыр да, лә кин 
режиссерның «Өч ар
шын җир»не күзаллавы 
һәркемнең дә күңеленә 
хуш килгәндер дип 
ышанасы килә. 

Соңыннан без А.Гый
лә җевнең хәләл җефете 
Нәкыя апа белән та
ныштык, аралаштык. 
Нә  кыя апа безнең алда 
бар күңелен ачып сал
ды, зал тулы тамаша

чыларга һәм бу спек
такльне ике тапкыр – 
1979 елны һәм хәзер 
сәхнәләштергәне өчен 
Ф.Ибраһимовка зу р рәх  
мәтләрен белдерд е. 
Ф.Иб раһимовка А.Гый
лә җевнең мирасы фон  
ды исеменнән рухи ба   
тырлыгы өчен медаль 
тапшырылды. Кыз га  
ныч, яраткан әдиплә
ребезнең әсәрләре е ш 
куелмый... Классик әсәр  
ләр алар бит үлемсез 
һәм һәрвакыт акту
аль. А.Гый ләҗевнең 
ми   расы фондын бул
дыруга һәм аның 
иҗа тын тирәнтен өй  

рә нүгә барлык егә
рен багышлаган яшь 
галимә, КФУ доцен
ты М.Хәбетдинова 
да әдип иҗатына мә
хәббәте турында ял
кынлы чыгыш ясады. 

Спектакль тәмам 
бул гач , КФУ галим
нәре Ә.М.Закирҗа  нов 
һәм М.М.Хә бетдинова, 
Мәс кәүдән килгән те
атр белгечләре белән 
берлектә, дра маның 
куелышы хакындагы 
фикер алышуда кат
наштылар. Алар да 
бу куелышны югары 
сәнгати дәрәҗәдә дип 
бәяләгәннәр.
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Яңадан сәхнә 
түрендә

күңел көз килүенә шатланса да, Һаман җәйне сагынып 
моңсулана... әлеге шыксыз көннәрдә ничек күңел җылысы табарга 

соң? без, г.тукай ис. татар Филологиясе Һәм мәдәниятара 
багланышлар бүлегенең 10.2-103 төркеме студентлары, төркемебез 

кураторы Һәм татар әдәбияты укытучыбыз гөлФия апа гайнуллина 
белән к.тинчурин ис. татар дәүләт драма Һәм комедия театрына 

барырга булдык. 

С
ер түгел, күбебез яшь 
иҗатчыларын күреп 
белми идек. Очра
шуга Луиза Янсуар, 

Рүзәл Мөхәммәтшин, Йол
дыз Миңнуллина һәм Булат 
Ибраһим килде. Менә алар – 
бүгенге көн Дәрдемәндләре, 
Такташлары, Зөлфәтләре, Мө  
дәррисләре – милләтнең бү
генгесе һәм киләчәге дип, 
гаҗәпләнеп тыңладык.

Шагыйрә Л.Янсуар бар эш кә 
дә өлгерә, шул исәптән «Калеб» 
татар яшьләре клубы очрашу
ларын да оештыруга зур өлеш 
кертә. Бу юлы да очрашуны 
алып барды һәм шагыйрьләр 
белән таныштырып чыкты.

Р.Мөхәммәтшин – «Карала
ма» җыентыгы авторы. Тиз
дән «Ак бүре» исемлесе дөнья 

күрәчәк. Шагыйрь иң яраткан 
шигырьләрен укыды. Либретто 
язу авырлыгын да бәян итте, 
әдәби тәнкыйтьнең иҗатчыга 
йогынтысын сөй ләде. Чыгы
шын йомгаклап, Рүзәл безгә: 
«Әдәбиятта ак тап лар бик күп 
әле», – диде. 

«Без бер болай яшәдек бит 
инде. Башкача килә яшисе», – 
диде Йолдыз Миңнуллина. 
Шагыйрә сүзен студент чакла
рын искә төшерүдән башлады. 
Мехматта укып йөргән вакыт
та, ул, үзе теләп, Фәнүзә апа 
Нуриеваның тюркологиядән 
лекцияләрен тыңларга йөргән 
икән. Шуннан татар филоло
гиясе белән кызыксына башла
ган һәм белгечлеген алмашты
рырырга карар кылган. Дөрес 
әйтәләр икән, шагыйрь булып 

туарга кирәк. Йолдыз апа белән 
без тәнкыйть, илһам, иҗат ту
рында сөйләштек. Студент чак
та университет тормышында 
гына түгел, татар мохитендә 
кайнарга киңәш бирде. Гаҗәеп 
тирән фикерле, эрудицияле 
Йолдыз апаның «Этүкәндә ут 
яна» поэмасы хәзерге татар 
шигъриятенең яңа үредер, дип 
сизәм.

Татар әдәбияты кафедрасы 
аспиранты Б.Ибраһим яң а гы 
на табадан төшкән «Балы к 
теле» китабы белән таныш  
тыр ды. Һәр татар студентының 
«Балык теле» шигырен укы
ганы, һич тә булмаса, аның 
турында ишеткәне бардыр 
дип уйлыйм. Ләкин автор үзе 
укыганда, шигырь яңа аһәң 
ала. Сөйләшәсе сүзләр күп кал

ды әле. Шагыйрьләр: «Сездә 
еш булсак та, сезне сирәгрәк 
ишетәбез, үзеңне күрсәтер, та
тарга хезмәт итәр өчен мәй
дан бар ләбаса», – дип борчы
луларын белдерделәр. Татар 
әдәбияты укытучыбыз Гөлфия 
Расилевна бүлегебездә сту
дентлар өчен әдәби тән кыйт ь 
түгәрәге оештырырга тәкъ
дим итте. Очрашуны оеш
тырган М.Хәбетдинова аны 
түбәндәге сүзләр белән тә
мамлады: «Әдәбият – ул ал
магач. Тамырлары булмаса, 
ул үсми, корый. Әдәбият 
алмагачның тамырлары ти
рән гәрәк китсен өчен, ша
гыйрь бик күп эшләргә тиеш». 
Очрашу хәзерге заман тата р 
шигъриятенең алмагачы җи
мешле булуын исбат итте!

«...Башкача килә яшисе...»

с әл а м әт  т ән д ә  –  с әл а м әт  а к ы л

бүгенге татар шигърияте нинди хәлдә? әдәбият дәресләрендә, шигърият дөньясына чумып утырганда, 
шул сорауга җавап Эзлим. 29 сентябрь көнне г.тукай ис. татар Филологиясе Һәм мәдәниятара 

багланышлар бүлеге студентларының яшь шагыйрьләр белән очрашуында да соравыбызга 
җавап Эзләүне дәвам иттек.

х а л ы к а р а  ө л к ән н әр  к ө н е

Б
ез, яшьләр, олы буын вәкилләренә ка-
рата бәйрәм көнне генә түгел, ә һәр-
вакыт җылы сүзле, йомшак кү ңелле, 
якты йөзле булырга тиеш. Кайвакыт 

ке ше күңелен күрер өчен бер генә җылы сүз 
җитүен дә истән чыгармыйк.

Бәйрәм уңаеннан иң-иңнәр рәтендә булган 
өлкәннәр турында кызыклы фактлар әзерләдек. 
Өлкәннәр арасында якыннарын гына түгел, бар 
җиһанны рекордлары белән таң калдыручы-
лар бар. Аларның мөмкинлекләренә сокланып, 
үрнәк аласы гына кала!

Сәяхәтче бабай
Япониядә яшәүче Сабуро Сетиның сәяхәт 

графигы 2016 елга кадәр исәпләп куелган. Ул 
үзенең дөнья тирәли беренче сәяхәтен 100 
яшендә кылган. Сабуро Сёти – галим, профес-
сор, бөтен гомерен педагогикага багышлаган 
шәхес. Сәяхәтләре вакытында да ул чыгышлар 
ясый, лекцияләр үткәрә. Хәзер Сабуро бабай-
га 106 яшь һәм ул дөньядагы иң карт сәяхәтче 
булып санала. Үз гомерендә бер генә тапкыр 
да «мин арыдым» дип әйтмәгән ул. Соңгы, сан 
буенча сигезенче, дөнья тирәли сәяхәте вакы-
тында, сәяхәтче бабай 56,700 километр араны 
җәмәгать транспортында үткән һәм Гиннеслар 
рекорды китабына эләккән. 

Чалмалы ураган
Яшь йөгерү белән шөгыльләнү өчен киртә 

түгел. Моның шулай икәнлеген Һиндстанда 
яшәүче 102 яшьлек Фауджа Сингх үз тәҗ-
рибәсендә исбатлый. Ул туган илендә гомере 
буе җир эшләре белән шөгыльләнгән, ә лаеклы 
ялга чыккач, туганнары белән Бөекбританиягә 
кү чеп киткән. 2000 елда эмигрант марафон да 
катнашып карарга уйлый. Бу вакытта аңа 89 
яшь була. 2003 елда карт үз яшендәгеләр ка-
тегориясендә марафон дистанциясен 5 сәгать 
40 минутта узып, дөнья рекордын куюга ирешә. 
Моннан 3 ел элек ул, иң өлкән марафончы бу-
ларак, Рекордлар китабына кертелә. Бу җитез 
бабайны күпләр чалмалы ураган дип атый, 
чөнки ул һәрвакыт үзенең милли баш киемен 
киеп йөгерә. Шунысы да кызык: Фауджа Сингх 
укый да, яза да белми. Әмма бу аңа баерга ко-
мачауламаган. 2003 елда ул, Аdidas фирмасы 
белән реклама контракты төзеп, акча эшләгән. 
Күптән түгел күренекле марафончы иң өлкән 
авиапассажир конкурсында да җиңү яулаган. 

Картлык алардан курка
Австралиядә яшәүче Рей Мун дөньядагы иң 

өлкән культурист буларак билгеле. Үз гомерендә 
яман шеш, инсульт, клиник үлем кичерүенә ка-
рамастан, ул бодибилдинг буенча бик күп кон-
курсларда җиңү яулаган, чемпион булган.

2013 елда Япониядә яшәүче Юичиро Миура 80 
яшендә өченче тапкыр Эверест тавына менгән. 
Юичиро тау чаңгысында шуу белән дә мавыга. 
Бервакыт ул үзенең 99 яшьлек әтисе белән бергә 
Монблан тавыннан тау чаңгыларында төшкән.

Америкада яшәүче кыю Мэри Хардисон 101 
яшендә парапланда очкан. Аның, шул рәвешле, 
75 яшьлек улына үзенең күпкә сәләтле икән -
леген күрсәтәсе килгән. Очыш уңышлы уз ган 
һәм Мэри Хардисон парапланда очкан иң өлкән 
хатын-кыз буларак яңа рекорд куйган.

Балтиморда гомер кичерүче Эрнестина Ше-
пэрдка 74 яшь. Әмма шуңа да карамастан, ул 
искиткеч кыяфәттә: төз буй-сын, пресс һәм 
мускуллар. Гиннеслар китабы аны иң өлкән 
бодибилдер-хатын-кыз буларак таныган. Эрне-
стина әби һаман да фитнес белән шөгыльләнә. 
Ул соңгы берничә елда махсус диета тота: баллы 
ризыклар ашамый, җиләк-җимеш, кош ите һәм 
көрән дөге белән туклана. Шунысы да кызык: 
Эрнестина һәрвакыт мондый төз һәм матур сын-
лы булмаган. Спорт белән ул үзенең картая ба-
руын аңлагач кына шөгыльләнә башлаган.

Әлеге мисаллар Җирдә яшәүнең никадәр 
кызыклы һәм күңелле булуы, олыгайгач та тор-
мышның гөрләве турында тагын бер мәртәбә 
искәртә.

Яшьләрне дә 
уздыралар!

1 октябрь – халыкара өлкәннәр көне. 
1990 елда бмо карары нигезендә 

игълан ителгән әлеге көн төрле 
илләрдә төрлечә билгеләп үтелсә дә, 
бер үк максатны күз уңында тота – 

өлкәннәрне зурлау, аларга 
хөрмәт күрсәтү, олы тормыш 

тәҗрибәләреннән үрнәк Һәм гыйбрәт 
алу, аралашу.

оч р а ш у л а р Театр – күрсәтүче көзге түгел, ә зурайткыч пыяла!
                                                                В.В. Маяковский

А
чылу тантанасында ТР 
яшьләр эшләре һәм 
спорт министры В.Ле - 
онов та катнашты. 

«Әлеге чараның Казанда 
узуына мин генә түгел, ә һәр 
казанлы шаттыр, чөнки бу – 
бик зур күрсәткеч. Команда
лар саны чиксез күп булса да, 
биредә җиңелүчеләр булмас 
шикелле. Һәркайсыгыз мон
да яңа дуслар табар, тренер
лар тәҗрибә уртаклашыр», – 
диде министр. Ярышларда 
Рәсәйнең 22 шәһәреннән 69 
команда катнашырга теләк 
белдергән. Чарада барлыгы 

552 спортчы һәм 138 тренер 
катнашты.

Ярышларның төп өлешендә 
17 яшьтәге һәм зуррак спорт
чылар степ, аэробика һәм 
хипхоп төрләре буенча көч 
сынашты. КФУның «Wisteria» 
командасы, 2013 елда гына 
оешуына карамастан, уңышлы 
чыгыш ясады. 

Катнашучылар төп ике кри  
терий буенча бәяләнде. Бе
ренчедән, композициянең кат
лаулылыгы, үзенчәлекле бу  
луы, башкару сыйфаты, ә икен
чедән, музыкаль аккомпане
мент, хореография, чыгыш  

ның синхронлылыгы һәм 
пре зентация мөһим иде. Нә
тиҗәдә җиңүчеләргә диплом
нар һәм медальләр тапшы
рылды, ә Казаныбыз истәлеге 
итеп, татлы приз – чәкчәк бү
ләк ителде.

Әлеге ярышлар Рәсәй чем  

  пионатына сайлап алу ту  
ры статусына да ия. Оешты
ручыларның сүзләренә кара
ганда, чараның төп максаты – 
Россиядә фитнесаэробиканы 
популярлаштыру һәм яшь ләр
дә әлеге спорт төренә карата 
кызыксыну уяту.

Бии-бии яшибез

Илмир вәЛИев,
Математика һәм механика институты

27-29 сентябрь көннәрендә кФуның «москва» спорт комплексында университетның 210 еллыгына 
багышланган Фитнес-аЭробика буенча бөтенрәсәй ярышлары үтте. татарстан республикасын кФуның 

Фитнес-аЭробика буенча «Wisteria» җыелма командасы тәкъдим итте.

Ләйсән Исхакова



Укытучы – туры юл 
күрсәтүче!

Фән буларак, география 
үзендә фәннитехник про
гресс йогынтысында фор
малашкан зур белемнәр 
потенциалын туплый. Шу 
ңа да Рөстәм дәресләрендә 
проектлы укыту техноло
гияләрен куллана.  «Дәрес
ләремә чит ил студентла
рын чакырырга тырышам. 
Моңа Универсиада 2013 
этәргеч бирде. Кытай, 
Сьер раЛеон, Эфиопия, 
Германия, Ирак һ.б. ил сту
дентлары белән гел элем  
тәдә торабыз, алар минем 
дәресләргә би к теләп ки
ләләр», – ди п ассы зыклый 
яшь укыту чы. Чынна н 
да, бу төр дәресләр бик 
кызыклы үтә  де р. Сту  
дентлар билге ле бер ил  
нең горефга дәт, хуҗа  
лык үзенчә лек ләре, кү ре  
некле урын на ры турын
да шул ил вә килләренең 
үзләреннән үк беләләр. 
Рөстәмнең фикеренчә, 
ях шы укытучы бу лу өчен, 
укыткан фәнеңне һәм 
укучыларыңны яратырга , 
һәр студентның шә хесен 
ихтирам итә һәм сту дент
ларның актив хез мәтен 
оештыра белергә ки рәк. 

Укытучы – тәрбияче!
Укытучы кеше нинди 

генә юнәлешне сайласа 

да, нинди генә педагогик 
мәсьәләне чишсә дә, аның 
эшчәнлегенең төп функ
циясе – шәхес тәрбияләү. 
Р.Фәрхуллин да нәкъ менә 
шул аксиомага йөз то
тып эшли: укучыларының 
сәламәтлеген кайгырты п 
тора, кәефләрен сораша,  
уңышлары һәм уңыш
сызлыклары белән кы
зыксына. Аның фике рен   
чә, укытучы студент ларының 
шәхсипсихоло гик һәм ха
рактер үзен чәлекләрен, 
аларның ни белән кызык
сынуларын, сәләтләрен, 
һәвәслеген сизә һәм бәяли 
алса гына, укучыларының 
мә хәббәтен, ышанычын 
һәм ихтирамын яулый ала. 
Әлбәттә, бу җиңел эш түгел, 
шулай да Рөстәм үзе җитәкли 
торган төркемдә дустанә 
һәм ышанычлы мөнәсәбәт 
булдыра алган. Хәзер алар 
берберсен ярты сүздән, 
ярты караштан аңлый. 
Нәкъ менә аларның ярдәме 
һәм волонтерларның ку  
раторы булып эшләү тәҗ
рибәсе ярдәмендә Рөстәм 
Фәрхуллин «20132014 уку 
елында иң яхшы академик 
төркем» бәйгесендә «Ака
демик төркемнең иң яхшы 
кураторы» номи нациясендә 
җиңү яулады. 

Укытучы – спортсмен!
Рөстәмдә спортка мә

хәббәт хисен әтиәнисе тәр  

бияли. Ул иртә белән йө
герергә, бассейнда йө зәр
гә һәм тренажер залына 
йөрергә ярата. Ярата гы на 
түгел, ул бу эшләрне һәр
даим башкара. Шулай ук 
аны футбол, волейбол, ба
скетбол уеннарында, кыш 
көне шугалакта да очратыр
га мөмкин. 

Укытучы – 
тикшеренүче!

Яшь укытучы үзенең 
тикшеренү эшләрен тор
мышын университет белән 
бәйләгәнче үк башлый. 
Мәктәптә укыган чакларда 
ук, төрле конференцияләрдә, 
фестивальләрдә, белем би
рү чараларында катнаша. 
Хәзер, укытучы булгач, уку
чыларын да бу эшкә тарта: 
«Укытучытикшеренүче 
өчен студентларны үз лә
ренең төбәге һәм, го мумән, 
дөньяның географиясе һәм  
экологиясе буенча актуаль 
мәсьәләләрне чишү юллары 
белән кызыксындыру – бик 
мөһим һәм җавалы эш», – 
ди ул. 

Укытучы – турист!
Элеккеге Экология һәм 

география институты база
сында ук «Семь румбов» тур
клубын тергезеп җибәргән 
Рөстәм Фәрхуллин – хәзер 
инде аның җитәкчесе. Ул сту
дентлары белән Татарстан 

эчендә генә түгел, Россия 
күләмендә походлар оеш
тыра. Мәсәлән, әле күптән 
түгел генә алар Краснодар 
краенда, Бөек Ватан сугы
шы барган җирләрдә булып 
кайттылар. «Иң мөһиме, 
студентлар үзләре өчен күп 
яңалык, хискичерешләр 
ала һәм үзләрен турист бу
ларак сынап карыйлар», – 
дип исәпли җитәкче. 

Укытучы – иҗатчы!
Укытучы кешенең хез

мәте авыр һәм күпкырлы. 
Белем бирү процессын
да төрле киеренкелекле 

ситуацияләр дә булырга 
мөмкин. Рөстәм андый 
вакытта юмор хисенә мө
рәҗәгать итә икән. Чын
нан да, әгәр укытучының 
арсеналында төрле шаяр
тулар, мәкальләр, уңышлы 
афоризмнар булса, алар 
уку процессында уңай эмо
циональ фон барлыкка 
китерергә ярдәм итә. «Шу
лай да, педагогик такт
ны югалтмау, студентлар 
белән чама хисен белеп 
сөйләшү зарур», – дип са
ный шаярырга һәм гита
рада уйнарга яратучы укы
тучы.

DARELFӨNҮN
Университет
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уң ы ш с е р е

ни өчен нәкъ менә 
укытучылык Һөнәрен 
сайладың дигән сорауга 
рөстәм тыйнак кына: 
«бу юнәлешне сайлауга 
әниемнең тәЭсире булмый 
калмагандыр. ул да 
педагог булып Эшли. 
бәлки, бу Эш үз-үзеңне 
Һәм башкаларны хөрмәт 
итәргә өйрәткәнгәдер, 
бәлки, Һаман да яшьләр 
арасында кайнап 
торырга, Һәрдаим 
камилләшергә мөмкинлек 
булгангадыр. безнең 
Эш – үзе дә иҗат бит! 
кешеләр үзгә булган 
шикелле, дәресләр дә бер 
төрле булмый. хәзерге 
студентлар – галәми 
Фикерләүле, шәхси 
ФилосоФияле, төрле 
карашлы, кыйммәтләр 
системасы үзгә булган 
яңа буын кешеләре 
Һәм андый яшьләрне 
нәрсәгә дә булса өйрәтү 
өчен, үзең дә шул ук 
таләпләргә туры килергә 
тиешсең», – диде. 

Студентларның якын дусты!
алинә садыйкова

Табигатьнең гүзәл 
мизгелләрендә барлык җиһан 
Укытучылар көнен бәйрәм итә. 
Бу көнне без барыбыз да 
хөрмәтле мөгаллимнәребез 
алдында баш иябез. Сезнең 
игътибарга уку йортыбызда 
уздырылган шигырь конкурсында 
җиңү яулаган һәм актив 
катнашкан укытучыларыбыз 
иҗатын тәкъдим итәбез. 

иҗ а т

Укытучыма
Истә әле мәктәп бусагасын
Тәүге тапкыр атлап керүем.
Кара чәчле, матур күлмәк кигән,
Укытучым, сине күрүем.
 
Утырдым да алгы партага мин,
Алалмадым синнән күзләрем.
Бүген дә бик ачык хәтеремдә
Безгә әйткән тәүге сүзләрең.

«Әлифба»ны саклык белән генә
Истә кулларыма алуым.
Рәсемнәрен күргәч, шатлыгымнан,
Кинәт дулкынланып калуым.
 
Берәм -берәм мәрҗән-хәрефләрдән
Син өйрәттең сүзләр язарга.
Кызыл караң белән «5»ле куйдың,
Йөрәк җылың төрде назларга.
 
Могҗизалы тормыш диңгезенә
Шулай алып кереп киттең син.
Җиребезне, галәм киңлекләрен
Өйрәттең, бәхетле иттең син.
 
Ничә пар күз төбәлделәр икән,
Укытучым, сиңа дәрестә?
Син – шагыйрь дә, җырчы һәм ар-
тист та,
Син – чын Кеше, абый, дөрестән.

Син сабыр да, түзем һәм гади дә –
Ниләр тагын сиңа диясе?
Тормыш бусагамның башы – 
Мәктәп ,
Ә син, абый – Тылсым иясе!

Тарихи уку йорты
Карыймын да башым күтәреп,
Уйланыплар калам кайчакта.
Ни бар икән шушы гап-гади бер,
Колонналы биек бинада?

Казанның бер шушы «мәгърур кошы» –
Йөрәккәе безнең Казанның.
«Университет»тыр аның исеме,
Чын исеме әлеге бинаның.

Ике йөз дә ун ел үткән инде
Бу бинага нигез салганнан.
Даһиларның тормыш мизгелләре,
Элеге диварларда сакланган.

Лобачевский дисәң, барсы таный,
Бутлеровны якын итәләр.
Суворовны, Симоновны халык,
«Казанлылар», диеп йөртәләр.

Шул чаклардан бирле әлеге бина
Яктылыкка өнди халыкны.
Йөрәкләргә яңа тормыш өрә
Һәм булдыра безнең тарихны. 

Күз салам да хәзер әлеге йортка,
Белмим ничек аңа дәшәргә,
«Картлачым», дип әйтү килешмәстер,
Яшәргә дә әле яшәргә!

«Сабыем», дип дәшү ялгыш булыр,
Олуглыгын бар да беләдер,
Бәлки «дустым» диеп әйтергәдер?
Һәрчак тугры булып киләдер. 

Әйе, «дустым», диеп дәшим әле,
Тормыш юлы салган дускаем,
Туган көнең котлы булсын, Дустым!
Мәңге яшә, «Мәгърур кошкаем»!

халисә шИрМән, Филология 
һәм мәдәниятара багланышлар 
институты

Зөлфирә раМаЗанова, 
Яр Чаллы институты

нәркиз МуЛЛагаЛИев, Халыкара 
мөнәсәбәтләр, тарих һәм көнчыгышны 
өйрәнү  институты

Әби булсам...
Унсигездә кызлар шундый гүзәл:
Сызмаса да, кыйгач кашлары,
Зифа буе, толым-толым чәче...
Әйләнәдер егет башлары!

Утызда да матур әле алар,
Тулып пешкән чия шикелле.
Кулларында бала тибрәтәләр – 
Шундый гүзәл, шундый сөйкемле!

Кырыкта да чибәр ханымнар бар,
Каян килә икән матурлык?
Ә илледә матур булу өчен
Кирәк, ахры, чиксез батырлык...

Исең китми усал җыерчыкка,
Күзләреңнән тамса бәхетең,
Шул буладыр алтмыш матурлыгы -
Каршы алу картлык сәгатен...

Әби булсам, матур булачакмын!
Шундый карар бирдем үземә.
“Әй, бәхетле булган тормышы” дип,
Соклансыннар карап йөземә...


