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Ике гасырдан артык тарИхы булган кФу үзенең күркәм традИцИяләре, гореФ-гадәтләре 
белән дан тота. күп еллар сакланып кИлгән традИцИяләр  «дИнастИясе», бүгенге көндә 
дә үз әһәмИятен югалтмыйча, яңалары белән баетылып тора. кыска вакыт эчендә танылу 
алган, студентлар арасында кызыксыну, катнашырга теләк уяткан кФу студентларының 
«язгы бал»ы – шундыйларның берсе. быел ул 5нче апрель көнне «корстон-казань» сәүдә-
күңел ачу комплексында узды. бал елдагыча күтәренке рухта, югары дәрәҗәдә барды һәм 
катнашучылар үзләрен кабат XIX гасырның дөньявИ чарасында дИп күзаллады.

Унтугызынчы гасыр 
мохитендә



Икенче апрель көнне Татар 
халкының дәүләт тарихы музеенда 
«Кладовая времени. Из коллекции ар-
хеологического музея» дип исемләнгән 
күргәзмә ачылды. Биредә тәкъдим 
ителгән иң борынгы экспонатка 200 мең 
ел. Күргәзмәне оештыруга КФУның ААҖ 
«Ритэк» һәм «Лукойл»ның хәйрия фонды 
үткәргән иҗтимагый һәм мәдәни проект-
лар бәйгесендә грант отуы мөмкинлек 
бирде. Күргәзмә 30 нчы августка кадәр 
ачык булачак.

КФУда министр урынбасарлары 
өчен «ЭффектИв Идарә: стра
тегИядән алып, хәрәкәткә» 
дип исемләнгән квалификация күтәрү 
программасы үз эшен башлады. 6-8нче 
апрель көннәрендә җитәкче урынбасар-
лары кануннардагы үзгәрешләр, риш-
вәтчелеккә каршы көрәш, респу бликаның 
иҗтимагый-экономик стратегиясе турын-
дагы яңалыклар белән танышачаклар. 

Фундаменталь медицина һәм био-
логия институтының аспирантлары, 
кече фәнни хезмәткәрләре микробио-
логия кафедрасы мөдире Ольга Ильин-
ская җитәкчелегендә «мИкроблы 
рИбонуклеозның табИгый дИ
мерлары: барлыкка кИлүе һәм 
сыйфатлары» проектын эшлиләр. 
Әлеге хезмәтнең асылы шешләргә кар-
шы терапияләр өчен яңа дарулар уйлап 
табудан гыйбарәт. Башкарыла торган 
проектта бактериаль рибонуклеозларның  
төзелеше тәгаенләнә. Эзләнү нәтиҗәләре 
онкоген һәм яман шеш күзәнәкләренең 
үсешен туктатуга ярдәм итәчәк.

Мәгълүмат КФУ матбугат үзәгеннән 
алынды.

Ү
сеш планы ту-
рында чираттагы 
чыгыш институт 
директоры ан

дрей павлович киясов 
тарафыннан тәкъдим 
ителде. Иң беренче 
итеп, ул Конкурентлык-
ка сәләтлелекне үс терү 

программасының үтә-
леш нәтиҗәләренә, га-
лимнәрнең мәкаләләре 
басылу активлыгы ар-
туга басым ясады. Фун-
даменталь медицина 
һәм биология институ-
ты эшчәнлеген Хель-
синки университеты 

белән чагыштырып 
була: бу – һава торышы 
шартларының охшаш 
булуына бәйле. Әлеге 
университетның халы-
кара фәнни басмалар-
дагы мәкаләләре саны 
PLOSта (Public Library of 
Science, Сан-Франциско, 

Калифорния, АКШ) чыгу 
хисабына арта икән. Ан-
дрей Павлович үз хез - 
мәттәшләренә мөрәҗә-
гатьтә: «Безгә дә шул 
җыентыкта басылырга 
кирәк. Тик анда басылу 
бәясе – 1350$», – дип 
өстәде.

Биология буенча ин-
глиз телендә  белем 
бирә торган магистра-
тура программасын 
булдыру турында  фи-
кер яңгырады. КФУ 
ректоры Илшат гафу
ров, мондый белгечлек 
алучыларның киләчәге 
хакында нык лап уйлар-
га кирәклеген ассызык-
лады. 

«Юл картасы»нда ин - 
 ститутның фармацевти-
ка юнәлешен А.М. Бут - 
леров исемендәге Хи - 
мия интитутына тап - 
шыру мәсь әләсе дә телгә 
алынды. Бу өл кәнең кү б-
рәк кайсы фәнгә каравы – 
химиягәме, медицина-
гамы – киләчәктә тик-
ше  реләчәк, дип ышан - 
дырды Химия институ-
ты директоры Влади
мир галкин.

КФУ ректоры Илшат 
гафуров, «юл картасы»на 
ка рата шәрехләмә бир-
гән дә, фәнни эшчәнлеккә 
генә түгел, уку-укыту 
программаларына да 
игътибар итү кирәклеген 
ассызыклады. «Мон
дый планнар төзү төп 
максатларны истә то
тып эшләнергә тиеш: 
пландагы чаралар – 
бары шул максатларга 
ирешү юлы. «5:100» про
ектына нисбәтле эш чән
лек алып барганда гына 
университетыбыз уку 
йортларының ТОП100 
халыкара рейтингында 
югары күтәреләчәк».

Комиссия фикерен-
чә, ФМһБ институ ты-
ның «юл карта сы»н эш - 
ләп бете рәсе бар әле. 
Чыгышта башкарылган 
гамәлләргә хисап һәм 
дәгъва булып яңгыраган 
фикерләрнең күп бу-
луын истә тотып, «юл 
карта»лары турында  сөй - 
ләшкәндә, аларның КФУ 
өчен табышлы гына 
түгел, файдалы булма-
ган якларын да күрсәтү 
ки рәклеген искәрттеләр.
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Айгөл АбдрАхмАновА, Филология һәм мәдәниятара багланышлар институты

«Юл картасы» үсешкә юл ача
апРель аенда кФУ инститУтлаРы «юл каРталаРы»н яклаУ бУенча 
имтихан тоталаР. 7 нче апРель көнне УздыРылган РектоРатта 
ФУндаменталь медицина һәм биология инститУтының «юл 
каРтасы» үзәк тема иде.

В а к ы й г а л а Р  э з е н н ән

руфинә ГАбдрАхмАновА

«Хаталардан бергәләшеп көлеп тә куялар...»
әле беРничә ел элек кенә тәүлекнең 
теләсә кайсы Вакытында җиР 
шаРының төРле ноктасыннан 
татаР телен өйРәнеп бУлыР  дип, 
кем Уйлаган? «ана теле» онлайн-
мәктәбе быел ФеВРаль аенда 
6 меңнән аРтык кеше Укытып 
чыгаРды. димәк, татаРча 
аРалашУчылаР саны тагын да аРтты. 
әмма игелекле эш моның белән 
генә чикләнеп калмады. УкУчылаРны 
чыгаРыРга өлгеРмәделәР, сайтта 
тагын 4 мең кеше теРкәлгән. 
бУ исә татаР телен өйРәнүгә 
мохтаҗлык зУР дигән сүз.

А
на теле» проекты 
кысаларынд а КФУ-
да онлайн дә ресләр 
үткәрелә. Алар ны 

та тар теле һәм гомуми линг-
вистика кафедраларыннан  20 
тәҗрибәле укытучы алып бара. 
Һәр теркәлүченең он-лайн уку 
бүлмәсенә керү мөмкинлеге 
бар. Укучы расписание буен-
ча билгеләнгән вакытта та-
тар теле укытучысы белән 
45 минутлык дәрестә катна-
ша ала. Дәресләр сөйләшүгә, 
әңгәмә төзүгә генә кайтып кал-
мый. Би редә компьютер гра - 
фикасы, слайдлар, презента - 
цияләр кул ланыла. Мондый дә-
ресләрдә берьюлы ал ты сайт 
кулланучы сы катнашырга мөм - 
кин. Дәрес тәмам ланганнан 

соң, ос таз һәр укучыга җа-
ваплары өчен балл куеп чыга, 
аннан соң һәрберсенә  үз те-
ләк-киңәшләрен язып кал - 
дыра.

Әлеге проект 2012 елда 
старт алды. Ул English First 
ком паниясе платформасында 
ясалды. Проект кысаларын-
да гына да Тукай телен елына 
10 мең кеше өйрәнә ала, уку 
тәмамланганнан соң, һәр чы-
гарылышка сертификатлар би - 
релә. Проектны дәү ләт бюд - 
жеты финанслый. Шунысы  
куа нычлы: татар телен Та - 
тарстанда һәм Россиядә генә 
түгел, чит илләрдә дә өйрәнергә 
теләүчеләр һәм 40лап илдән тер-
кәлүчеләр бар. Татар теленең ге-
ографиясе киң булуы сөендерә.

– Бу проектның стар ты  
да, хәзерге эшчәнлеге дә бик 
уңышлы. Беренчедән, ул бик 
җайлы. Һәр теркәлгән кеше, тел
не белү дәрәҗәсен билгеләп, үз 
дә рес ләрен таба. Белгән әйбер  
не яңадан өйрәне п тормый . 
Икен чедән, дәресләр тәмам   
ланганнан соң, сертифи кат 
бирелә. Өченчедән, телне те
ләсә кайда, теләгән ва кытыңда 
өйрәнә аласың. Без нең сайт
та хәтта Кытайда яшәү челәр 
дә бар. Аларның кайберләре 
бүгенге көндә уни вер си те  
тыбызның әзер лек фа куль  
тетын да белем ала. Дәрес
ләребез коры теорияне өйрәнүгә 
генә корылмаган. Теорияне җый
нак итеп аңлатып, аралашуга, 
җанлы сөй ләмгә күчәбез. Без нең 

максат та шул – укучыны татар
ча сөйләшү дәрәҗәсенә җиткерү. 
Укытучыларыбыз тәҗ рибәле: 
өйрәтеп кенә калмый, җи теш  
сезлекләрне күр сә теп, аларны 
аң лата, кай чак ха талар дан 
бергә ләшеп көлеп тә куялар. 
Өй рәнүчеләр өчен  бу психо
логик яктан да бик җайлы, – 
дип фикерләре белән уртаклаш-
ты Филология һәм сәнгать Ин-
ституты доценты, педагогика 
фәннәре кандидаты Кадрия 
Фәтхуллова.

«Ана теле» онлайн мәктәбе 
инде яңа дулкын җыя. Алты 
меңләп бушаган урынның дүрт 
меңе инде үз иясен тапкан. Мон-
дый темплар белән барганда, 
Гаяз Исхакый юраган инкыйраз 
тормышка ашмас, иншалла!

Лилия ГАЛимовА

Н
иколай Лобачев-
ский исе мендәге 
Математика һәм 
механика институ-

тында татар һәм рус телле 
математика, информати-
ка укытучыларын әзерли 
торган белгечлек безнең 
игътибарыбызны җәлеп 
итте. «Ике телле татар-рус 
мохитендә математика, ин-
форматика һәм информаци-
он технологияләр» төркеме 
кураторы, математика ме-
тодикасы кафедрасы доцен-
ты Шакирова Кадрия Барый 

кызы үзенең эш тәҗрибәсе 
белән уртак лашты.

 кадрия бариевна, ни өчен 
сез нәкъ менә математика 
юнәлешен сайладыгыз?

-  Моның өчен мин мәк-
тәптә ма тематикадан белем 
биргән Ва лентина Михай-
ловна Зулякка рәхмәтлемен. 
Ул миндә әлеге фәнгә мә-
хәббәт уятты. Мәктәпне 
бетергәч, кая барырга дигән 
сорау бөтенләй тумады. 
Әти-әни һәм укытучым 

бе лән киңәшләштем дә 
ТДГПУның математика фа-
культетына укырга кердем. 
Шуннан соң бөтен тормы-
шым шул уку йорты, хәзер 
инде КФУ белән бәйле. 
2014-2015 нче уку елында 
миңа «Ике телле татар-рус 
мохитендә математика, ин-
формати ка һәм информаци-
он технологияләр» группасы 
кураторы булырга тәкъдим 
иттеләр.

 үз төркемегездәге сту

дентлар турында нәрсә әйтә 
аласыз?

- Әлеге төркемдә 14 сту-
дент укый. Төгәл фәнне 
якын күрсәләр дә, үзләрен 
башка өлкәләрдә дә уңай 
яктан күрсәтәләр. Студент-
лар арасында җыр, музыка 
сәнгате, спорт белән җитди 
шөгыльләнүчеләр шактый. 
6 студентыбыз КФУда уза 
торган  «Огонь победы в 
памяти поколений» шигъ-
рият бәйгесендә финал-

га чыктылар. Төркемдә 
укучыларның күпчелеге укы-
тучылар нәселеннән булуы 
ачыкланды. Мәсәлән, Зөһрә 
Мөхәммәтҗанова киләчәктә 
дүртенче буын мөгаллим 
булачак.  Шуны әйтергә ки-
рәк: студентлар бер генә 
мизгелләрен дә бушка уз-
дырмыйлар. Октябрь аенда 
гына, башка төркем сту-
дентлары белән берлектә, 
«Яшьләр тукталышы» уздыр-
ган «XXI гасыр укытучысы» 
проектында катнаштык.

 киләсе уку елында 
төркемне нәрсә көтә?

- Практикага игътибар итә 
башларга вакыт. Татарстан 
Республи касының атказанган 
укытучылары белән очрашу-
лар оештырырга уй лыйбыз. 
Фән белән кызыксынучы егет-
кызларыбыз бар, шуңа күрә бу 
юнәлештә дә эшчәнлек алып 
барырга кирәк дип саныйм. 
Гомумән алганда, «Ике телле 
татар-рус мохитендә матема-
тика, информатика һәм ин-
формацион технологияләр» 
төр кемендә белем алучы 
студентлар кызыксынучан 
һәм мөстәкыйль. Алар юга-

лып калмаячаклар һәм, 
һичшиксез, уңышларга ире-
шәчәкләр.

 сез ничек уйлыйсыз, сту
дентлар өчен куратор кем 
ул?

- Әле яңа гына мәктәп 
бетереп килгән балалар 
тәҗрибәле кеше ярдәменә 
һәрдаим мохтаҗ. Кайчакта 
акыллы киңәш, рухи ярдәм 
бирүче, терәк булучы кирәк. 
Куратор - менә шул киңәшче, 
ярдәм кулы сузучы, терәк.

 куратор эшенә алынганда, 
үз алдыгызга нинди максат
лар куйган идегез һәм аларга 
ирешү өчен нәрсә эшләдегез?

- Иң төп максат – балалар-
ны югары уку йорты, сту-
дент тормышы белән та  - 
ныштыру һәм имтиханнар-
га әзерләнүдә булышу. Ку-
ратор сәгатьләрендә яңа 
тормышның үзенчә лек лә - 
ре турында сөйләштек, 
кыен ситуация ләрдән чыгу 
юлларын эзлә дек, 14 кешелек 
төркем нән бер гаилә ясарга 
тырыштык.  Максат-бурыч лар 
чынга ашты, дип әйтә алам. 
Беренче сессия нәтиҗәләре 
дә бик куандырды.

Татар математиклары
кФУда «иң яхшы 
академик төРкем» 
бәйгесе баРган 
көннәРдә, без 
дә үзенчәлекле 
төРкемнәРне 
баРлаРга бУлдык.
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А
в ы л д а ш л а р ы -
быз тасвир-
лавынча: «Зур 
зәңгәр күзле, 

кечкенә буйлы, са-
быр, аз сүзле егет», 18 
яшен тутыруга, армия 
сафларына китә. Ки-
ров өлкәсе,  Жданов 
районында хезмәт 
итәргә туры килә аңа. 
1941 нче елның 22 нче 
июнендә сугыш баш-
лангач, хәрби элемтәче 
һөнәрен үзләштерә. 
1942 нче елның 24 нче 
маенда сугышка кереп, 
125 нче артиллерия 
полкында хезмәт итә 
башлый. Ниләр генә 
күрергә туры килми 
аңа... Башта А.И. Ере-
менко җитәкчелегендә  
Сталинград фронтын-
да  сугыша. Әлеге кан-
койгыч сугыш, ноябрь 
урталарыннан башла-
нып, февраль башла-
рында гына тәмамлана. 
Фарукша абыйның бер 
истәлегеннән өзек: «Де  
кабрь урталарында бик 
көчле салкыннар баш
ланды. Сугыш барган
да, бик кирәкле элемтә  

өзелде, мине,  шу ны та  
бып, ялгарга җи бәр
деләр. Табуын таптым, 
ләкин, кулларым нык 
туңу сәбәпле, тоташты
ра алмыйм. Тырыштым
тырыштым – юк. Шун  
нан соң, тимер чы

быкның ике ягын туры 
китереп, авызыма кап
тым. Элемтә ялган
ды, ике арада сөйләшү 
беткәнче шул хәлдә 
тордым. Бу бик кирәкле 
сөйләшү иде, шуннан 
соң безнең солдатлар 

һөҗүмгә күтәрелделәр 
һәм җиңү яуладылар». 
Кышкы суыкта урамга 
да чыгасы килми тор-
ган кеше буларак, сал-
кын тимерчыбыкны 
авызда тотып тору өчен 
күпме көч кирәклеген 

күз алдыма да китерә 
алмыйм. Фарукша абый 
бу батырлыгы өчен   
«Сталинград оборона-
сы өчен» медаленә лаек 
булган.  

1943 нче елда Ста-
линград һәм Курск ду-
галарында зур җиңүгә 
ирешкән совет солдат-
лары алга таба баралар. 
Фарукша абыйлар да 
Днепр буен фашистлар-
дан азат итүдә катнаша. 
Икенче истәлектә мон-
дый сүзләр бар: «Днепр 
елгасы янына килеп 
җиткәндә, яз ае иде. 
Елга өстендә су,  менә
менә боз китәм диеп 
тора. Елга аша элемтә 
кирәк. Кечкенә һәм 
җиңел гәүдәле булган
га, мине җибәрделәр. 
Элемтә йомгагын 
алып, тәвәккәлләдем. 
Чыгып кына җитәм 
дигәндә, тимерчыбык  
өзелде. Кире  киттем, 
барыбер   элемтәне ур
наштырдым. Гомерем 
бетмәгән булгандыр 
инде,  боз өстеннән  
көчкә чыгып утырдым, 
өстем юеш, хәл алып 

утырам, ә дошман 
якын икән. Шунда ип
тәшләрем, йөгереп ки  
леп, сөйрәп алып кит  
теләр, тиз генә тән
нәремне спирт белән  
сөрт теләр».

Бу батырлыгы өчен 
Фарукша абыйны «Ба-
тырлык өчен» ордены 
белән бүләклиләр.

Фарукша абыйга күп 
тапкырлар үлем белән 
күзгә-күз очрашырга 
туры килгән, Ходай сак-
лагандыр инде, исән 
калган. «Берсендә, яра
ланып, госпитальгә 
эләктем. Ике катлы 
госпиталь яралы сол
датлар белән шыгрым 
тулы. Бервакыт госпи
тальне  немецлар камап 
алды. Врачлар, сани
тарлар аякта йөри ал
ган яралыларны урам
га чыгардылар, урын 
өстендә ятучыларга 
ярдәм итә алмыйлар. 
Әсирлеккә төшәргә те  
ләмәүчеләргә писто
летлар тараттылар. 
Немецлар беренче кат  
тагыларның бөтене 
сен үтереп бе терделәр. 

Икенче катка  менеп 
җитә алмадылар, ур
маннан партизаннар 
килеп коткарып калды
лар. Мин икенче катта 
идем».

Бик үткен дә булган 
Фарукша абый. Бер 
көнне ул разведкага 
китә. Тиешле урынга 
җиткәндә, немецлар 
сизеп алалар, качарга 
урын булмый. Җирдә 
үлгән ат ята, Фарукша 
абый, кечкенә булгач, 
тиз генә атның эчен 
ярып, эчәгеләрен алып 
ташлый да ат эченә 
кереп ята, шулай исән 
кала. 

Авылдашым 1999 нчы 
елның 18 нче мартын-
да туган ягында гүр 
иясе булды. Авыр туф-
рагы җиңел булсын. 
Сугышның бар ачы-
сын татыган Фарукша 
абыйга барлык заман-
дашларым исеменнән 
рәхмәтемне белдерәм. 
Ата-бабаларыбызның 
авыр язмышларын ка - 
батламыйча, тыныч, 
ма тур тормышта яшә-
сәк иде.
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Авылдашым батырлыгы

бөтен җиР шаРын тетРәткән икенче бөтендөнья сУгышының тәмамланУына да 70 ел тУла. еллаР үткән саен 
онытыламы бУ зУР кайгы? тиРән яРалаР Вакыт үткәч төзәлсәләР дә, алаРның эзләРе калмыймы? әлеге канлы 

таРихның безнең көннәРдә, киләчәктә кабатланмаВын теләп, ата-бабалаРыбызның данлы җиңүенә тиРән хөРмәтемне 
белдеРеп, үземнең аВылдашым ФаРУкша бабай тУРындагы сүземне башлыйм.

Алсу СәЛАховА, Филология һәм мәдәниятара багланышлар институты

кызыклы факт: 
бөек ватан сугышы елларында 
әстерханда 28 нче резерв 
армиясе оештырыла. биредә, 
күләмле хәрби коралларны 
күчереп йөртү өчен, 350 дөя көче 
файдалынган. машиналар һәм 
атлар җитмәү сәбәпле, хәрбиләр 
кыргый дөяләрне тотып, кулга 
ияләштергәннәр. 

б ө е к  җ и ң ү г ә  -  7 0  е л !

Б
езнең төркемне 
белүчеләр дә, 
белмәүчеләр дә 
бардыр. Төрке-

мебездә 21 кызга бер 
егет кеше. Төркемебез 
бик тә актив студентлар-
дан гыйбарәт. Староста-
быз Эльвина үзендәге 
барлык энергияне, көчне 
безгә дә бирергә тыры-
ша. Гомумән, ул безнең 
һәр гамәлебезне белеп 
торучы кеше. Кураторы-
быз гайнуллина гөлназ 
апа да, 1-2 курсларда 
кураторыбыз булган 
асылгәрәева роза апа 
да безнең һәр эшебездә 
киңәш бирүче, яраткан 
остазларыбыз. Роза апа 
белән бүгенге көндә дә 
аралашып, күрешеп то-
рабыз.

Төркемебез Казанның 
4 мәктәбендә практика 
үтте: 27 нче һәм 7 нче гим-
назия, 9 нчы һәм 13 нче 
мәктәпләрдә. Без гә, 
уку чыларыбызда дә рес - 
лә ребезгә карата кы-
зыксыну уяту өчен, 
аларча фикерләп, алар 
күзлегеннән эш йөртергә 
туры килде. Дәресләрдә 
нык лы белем ге нә түгел, 
тәрбия мәсьәләләрен 
дә чишәргә кирәк. Ба-
лалар безне уңай кабул 
иттеләр, безгә ышанды-
лар, борчулары белән дә, 

шатлыклары белән дә 
бүлештеләр, ә без алар 
өчен «чиксез белем сан-
дыгы», үрнәк булырга 
тырыштык. Дәрес бирү – 
дулкынландыргыч бе р 
бәйрәм төсле иде без-
гә. Укучылар белән 
уртак тел табарга, ту-
ган телебезне өйрәнүгә 
тагын да зуррак теләк 
уятырга тырыштык. 
Үзе без эшләгән эшләр-
нең нәтиҗәсен күрү – 
зур бәхет икәненә тө-
шендек, чөнки балалар 
биргән белемнәрне әй - 
 бәт үзләштерделәр. 
Практика дәвамында 
бүгенге көн техно ло-
гияләрен кулланып үт-
кәрелгән дә ресләр аеру-
ча кызыклы булды. 

Әлбәттә, безнең бе-
лән укыту «серләрен» 
бүлешкән укытучылары-
бызга бик рәхмәтлебез. 
Методистларыбызның, 
укытучылары бызның 
ярдәмен тоеп эш ләү,  
алар ның төпле ки-
ңәш  ләрен ишетү – ки-
ләчәктә максатыбызга 
ирешү өчен алыштыр-
гысыз бай лык, дип 
бәяләр идек.

Укучыларның безне 
җибәрәсе, ә безнең алар 
белән аерылышасы кил-
мәде. Укытучы булу - 
күпләребезнең балачак-
тан бирле күңел ләрендә 
яткан хыялы. Шуны 
онытмаска кирәк: «Алга 
барганда гына хыяллар 
якыная...» 

без, г.тУкай исемендәге татаР Филологиясе һәм мәдәниятаРа 
багланышлаР бүлегенең 4нче кУРс, 10.2-106нчы төРкем 
стУдентлаРы, УкытУчылыкның нинди җаВаплы эш бУлУына 
2 ай дәВамында пРактика үтү дәВеРендә кабат инандык.

«Алга барганда гына 
хыяллар якыная...»

Х
әзерге вакытта 
төрле чыганак-
ларда басылган 
60тан артык 

фәнни хезмәтем бар, – 
дип башлады ул сүзен. – 
Шуларның 13е – 
«Scopus» базасында, 
18 мәкалә Югары ат-
тестация комиссиясе 
тарафыннан тәкъдим 
ителгән журналларда 
дөнья күрде. Моннан 
тыш, фәнни хезмәтләр 
сандыгымда 5 патент 
һәм 1 монография дә 
бар. 

– сез бер ел эчендә 
13 фәнни мә калә ба
стыргансыз. мондый 
нәтиҗәгә ире шүегез
нең сере нидә?  

– Фәнни хезмәтлә-
рем, нигездә, инно-
вацион материаллар 
куллану юлы белән 
автомобиль техникасы 
де тальләренең хезмәт 
срогын арттыруга ба-
гышлана. Бу исә бүген 
иң кирәк һәм мөһим 
юнәлешләрнең берсе. 
Мәкаләләремә зур игъ-

тибар бирелү дә шуңа 
бәйледер, мөгаен. Бер - 
дәмлектә – көч, дигән-
дәй, нинди дә булса 
дәрәҗәгә берүзең генә 
ирешү дә шикле. Шуңа 
күрә иң элек бердәм ко-
манда булып эш итәргә 
кирәк. 

– «машина җене» 
ди гән нәре сезгә кайчан 
кагылды?

– Автомобильләр бе - 
лән балачактан кызык-
сынам. Шәһәрдә үт-
кәрелгән автомобиль 
ярышларына да еш 
йөри идем.  

– автомобильләр 
яра ту белән беррәт тән, 

чаллы халкы велоси
педларны да үз итә 
бит әле. ялгышмасам, 
узган ел сезнең коман
да шәһәрдә 2030 елга 
кадәр велотранспорт 
үсеше стратегиясен 
тәкъдир итте. бу про
ектны тормышка ашы
ра башладыгызмы ин
де? 

– Хәзерге вакытта 
Чаллы буйлап йөрергә 
мөмкинлек биргән ве-
ломаршрут схемалары 
төзелә, аларга инфра-
структура объектлары 
да кертелә. Стратегия 
кысаларында «Экоту-
ризм өчен веломарш-
рут» дигән проект та 
тормышка ашырыла. 

– яшьләр димәктән, 
сер түгел: бүген алар 
фән өлкәсендә «кайнар
га» атлыгып тормый
лар. мондый шарт  
ларда, яшьләрне фәнгә 
җәлеп итү өчен, нинди 
ысуллар кулланырга 
ки рәк?   

– Бу фикер белән ки-
лешмим. Киресенчә, 

бү ген студент һәм 
аспирантларның күбе - 
 се киләчәктә укытыр-
га, фән белән шөгыль-
ләнергә тели. Әле күп-
тән түгел генә үткә-
релгән социологик со-
раштыру барышында, 
яшьләрнең өчтән бере 
шулай дип белдергән. 
Студентлар арасын-
да икенче курста ук 
фән гә тартылучылар 
бар. Өстәвенә, яшь га - 
лимнәргә хөкүмәт та - 
ра фыннан да теләктәш-
лек зур. Бүген аларга 
яр дәм йөзеннән төрле 
грантлар бар, чит илдә 
тәҗрибә туплап кайту 
мөмкинлеге бирелгән. 
Яшь галимнәргә үз уй-
ниятләрен тормышка 
ашыру җиңелрәк бул-
сын өчен, Сколково, IT-
парк, Иннополис шә - 
һәрчекләре барлыкк а 
килде.  Болар бары сы 
да, фән белән шөгыль-
ләнү һәм төрле инно-
вацион проектларны 
тормышка ашыру өчен, 
зур стимул булып тора.

динә ШәкүровА, Социаль-фәлсәфи фәннәр һәм гаммәви коммуникацияләр институты

Андрей Швеев: 
«Фән өлкәсендә уңыш җиңел 
генә бирелми»

 бездә Фән өлкәсе элек-электән катлаУлы, ниндидеР бУй җитмәслек биеклек 
сыман кабУл ителә. бүгенге әңгәмәдәшебез исә үзенең эш-гамәлләРе белән 
моның киРесен исбатлый. сүзем беР ел эчендә «ScopuS» базасында 13 Фәнни 
мәкалә (!) бастыРган галим, кФУның яР чаллы Филиалы доценты, «беРдәм 
Россия» паРтиясенең чаллыдагы җиРле бүлек әгъзасы андРей шВееВ хакында. 

эш н е ң т ө ш еФән д ө н ь я с ы н д а
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доклад белән РеФеРат әзеРлисе баРмы, кУРс 
эше белән диплом язаРга киРәкме? 
ә син УкУ эшләРен «иРтәгә, баРы тик иРтәгә» 
калдыРып, язгы кояш нУРлаРында 
иРкәләнеп йөРисеңме? димәк, синдә 
УкУ йоРтлаРында киң таРалган «стУдент 
синдРомы»! бУ аВыРУның Фәнни билгеләмәсе 
баР икәнен белә идеңме?! юкмы?! алайса, 
тыңла, күР, ишет! әйе-әйе, Фәнни теРмин 
белән әйткәндә, без пРокРастинация аВыРУы 
белән аВыРыйбыз икән.

Б
ал тантаналы рә-
вештә град-марш 
биюе белән баш-
ланып китте. Алга 

таба катнашучылар «Граф 
Толстой», испан, Пагани-
ни вальсларын тәкъдим 
иттеләр. Чара төрле уен-
нар, хәйрия ярминкәләре, 
җырлы-биюле компози-
цияләр, «Театрон» иҗат 
ос таханәсенең сәхнәләш-
терелгән чыгышлары бе-
лән үрелеп барды.  

Ю.виноградова проект-
ның идеясен тәкъдим 
итүчеләр, тормышка ашы-
ручылар, катнашучылар 
арасында нәкъ менә КФУ 
студентлары булуын ассы-
зыклады. Шулай ук, әлеге 
чараның зарурлыгын, тра-
дицияләр арасында тоткан 
мөһим урынын әйтеп үтте.

КФУның «Язгы бал»ы 
башка баллардан тарихи 
мохиткә яраклашкан фор-
маты белән аерылып тора. 
Студентлар дөньяви, бо-
рынгы, тарихи-көнкүреш 
бал биюләрен искә төше-
рәләр, өйрәнәләр. 

Студентларны бал бию-
ләренә өйрәтүче «Fleur 
de la danse» дөньяви бию 
мәктәбе җитәкчеләре – 
Алиса һәм Борис Платов-
лар сүзләре буенча, әлеге 
төр бал биюләре, заманча 
биюләрдән аермалы бу-
ларак, җиңүгә һәм призлы 
урын алуга түгел, ә дөньяви 
этикет һәм нәзакәтле хо-
лык тәрбияләүгә йөз тота.

Студентлар бер ай дә-
вамында репетиция ләргә 
йөргән, кызлар үзләренә 
матур бал күлмәкләре, 

егетләр исә чарага туры ки-
лерлек кием әзерләгәннәр. 
Егетләргә тиешле фор-
маттагы өс киемен табу 
берникадәр авыррак бул-
ган, чөнки балга гадәти ко-
стюм киеп килү кискен ты-
ела. Шуңа да карамастан, 
егетләр үз иптәшләре ал-
дына килешле костюмнар-
дан, аралашу, үз-үзләрен 
тоту манераларын тиешле 
дәрәҗәдә үтәүче лаеклы 
кавалерлар булып килеп 
бастылар. 

Йөзләрендә тыйнак ел-
маю балкыган, матурдан-
матур бал күлмәкләре ки-
гән кызлар да бары соклану 
хисе генә уятты.

Бал идеясе авторы һәм 
оештыручы Д.Мөхәм мәт-
җанова «Язгы бал»ның, 
студентларны классик бию  - 

ләргә өйрәтүдән тыш, про-
ект кысаларында аларның 
тормышка карашын үз-
гәртүгә, дөньяви, клас-
сик биюләр белән даими 
шөгыльләнүгә этәрә торган 
чара булуын да искәртеп 
узды.    

Проектны КФУның яшь - 
ләр сәясәте, социаль мәсь - 
әләләр һәм физ культура-
спорт тәр биясе система-
сы үсеше департамен-
ты, Студентлар клубы, 
Хи саплау математика сы 
һәм мәгълүмати техно-
логияләр институты дирек-
тораты, «Fleur de la danse» 
дөньяви бию мәктәбе 
җитәкчеләре һәм «Include» 
медиа-проекты ярдәме бе - 
 лән КФУның актив сту-
дентлары тормышка ашы-
ра.

«язгы бал» – кФУ стУдентлаРының 
Уникаль патРиотик пРоекты. 
2013нче елда «кФУның ел стУденты» 
пРоектында җиңү яУлаган әлеге чаРа 
быел өченче тапкыР оештыРылды. 
Ул илебезнең күптәнге тРадицияләРен 
теРгезүгә, яшьләРне аның мәдәнияты, 
моРаль-этик, эстетик байлыклаРы 
белән таныштыРУга юнәлтелгән. 

П
рокрастинация – мө-
һим эшләрне ир тә-
гәгә калдыру һәм 
нәтиҗәдә рухи ха-

ләткә зыян килү. Сүз иренү, 
ялкаулык турында бармый. 
Иренгәндә, без бернәрсә дә 
эшлә мибез, ә прокрастина-
ция булганда, без барлык 
көнкүреш эшләрен башкара-
быз, ләкин иң кирәкле, мөһим 
булган эшне эшләмәскә тыры-
шабыз – ул «иртәгәгә» кала. 
Ә безнең студентларыбызда 
бар микән бу синдром? 5нче 
курс студентлары диплом эш - 
ләрен төгәлләдеме икән?
Гүзәл Мәхмүтова:

Дипломны әле яза баш-
ламадым, ләкин башлар-
га кирәклеген бик яхшы 
аңлыйм. Керешеп кенә китә 
алмыйм: я бер эш, я икенче-
се чыгып тора. Ләкин тиздән, 
үземне кулга алып, яза баш-
лыйм.  Биш ел буе фәнни эш-
ләрне соңгы көннәрдә язып 
өйрәнелгән, бу юлы да шулай 
булырга охшап тора. 
Альбина Шиһапова:

Диплом? Ишеткән нәрсәм 
түгел (көлә). Шаярмыйча гы - 
 на әйтсәк,  әлегә диплом эше-
нә тотынырга вакыт та, сәбәп 
тә юк. Сәбәбе – яклау көне 
килеп җитү. Мин үземә мак-
сат куям: бүгеннән башлап, 
фәлән-фәлән көнгә, сә гатькә 
хәтле шуны эшлим, язам дип 
үз-үземә ант итәм. Менә шун-
дый принцип белән яшим. 
Лилия Галимова:

Диплом эшен язуга әле 
керешмәдем, тик шулай да 
планы бар. Хәзерге вакытта 
база, мәгълүмат туплыйм. 
Язу эшенә соңгы атнада то-
тына торган гадәтем бар. 
Әмма диплом – мөһим 
нәрсә, шунлыктан, аны ким 
дигәндә, өч атна дәвамында 
язарга уйлыйм. 
Линар Закиров:

Дипломның «д» хәрефе дә 
күренми әле, яза да башла-
мадым. Башка вакытта эшкә 
кагылышлы биремнәрне «ә» 
дигәнче эшләп куйсам, соңгы 
арада мине ялкаулык басты. 
Дипломны бер атнада язып 
ташларга ниятлим, шуңа 
күрә вакытыннан алда по-
шынмыйм.

Алисә Сабирова:
Миңа бөтен кеше «ничек, 

диплом язып буламы?», 
«авырмы соң?» дигән со-
раулар яудыра. Гомумән, бу 
сезонның иң актуаль соравы 
бугай ул. Дөресен әйтәм, әле 
яза башламадым, ләкин бу 
эшне инде күрә алмыйм. Ди-
пломга һаман керешмәү – 
бу биш ел уку дәверендә 
канга сеңеп калган «студент 
синдромы»дыр инде ул. 

Дәүләт имтиханнарына 
бер атна кала әзерләнә баш - 
лаган идем, дипломны да 
бер ай эчендә язарга  өл ге-
рермен әле дигән өметтә 
ка лам.
Фәнзилә Мостафина:

Минем диплом инде 
әзер диярек, титул битен 
дөреслисе һәм әдәбият 
исемлегенә берничә чыга-
нак өстәп куясы бар. Кышкы 
каникулларда ук дип ломның 
караламасын әзерләп куй-
ган идем, атна саен аз-азлап 
яза торгач, бетеп киткәнен 
сизми дә калдым. Диплом 
житәкчем дә, укып, үз бәясен 
әйтте. Презентация, инфо-
графикалар да ясадым хәтта. 
Соңгы ноктасын гына куясы 
калды... Эх-х, болар хыял 
гына шул. Чынбарлыкта әле 
диплом турында уйлаган да 
юк иде. Беркөнне диплом 
җитәкчем төшкә керде. Усал 
иде никтер. Хәзер диплом 
турында уйлана башладым 
инде. Темасының төп-төгәл 
ничек яңгыраганын да искә 
төшерсәләр...
Динә Шәкүрова:

Диплом турында соңгы 
бер-ике көндә генә уйлана  
башладым, ләкин эшкә ке-
ре шергә дәрт тә, дәрман 
да юк... Күп кеше, «диплом 
язуның нәрсә икәнен дә бел-
мәдем, алдагы курс эшләрен 
берләштердем дә шуның бе-
лән вәссәлам», дип искә ала. 
Башта шул сүзләр җанымны 
тынычландырып йөрде, лә-
кин фәнни җитәкчем, көт-
мәгәндә, дипломга кагы-
лышлы биремнәр өстәде. Бу: 
«Динә, эшкә керешергә  ва-
кыт»,– дигән билгедер инде. 
Димәк, җиң сызганып эшкә 
керешер чак.

Б
асу, елга, авыл йортлары 
күренешләрен тасвирлаган 
сәх нә бизәлеше тамашачыны 
шау-шулы Казан урамыннан 

ты ныч һәм гади генә авыл эченә алып 
кереп китте. 

Артистлар уены шактый югары 
дәрәҗәдә, барлык хәрәкәтләр, репли-
калар төгәл,  үз урынында. Илназ сиб
гатуллин тудырган Халик образы, күп 
илләр гизеп, озак еллардан соң туган 
җиренә әйләнеп кайткан кешенең үз 
асылын табуын гәүдәләндерде. Ә инде 
айгөл миннегалиеваның (Дәринә 
ролендә) йөгерек, нәзакәтле, җиңел-
җиңел адым-хәрәкәтләре, яңгыравык 
тавышы – яшьлек чаткыларының үзе. 
Әлбәттә, бу урында Зөлхия роле ту-
рында әйтү кирәк: миләүшә Шиһапова 
бу образны башкаларга буйсынган 
һәм сабыр гына соңгы көннәрен 
көтеп яшәгән карчык итеп сурәтләде. 
Ильяс Шаһның Әкбәренә килгәндә, 
образның бик драматик һәм, шул ук 
вакытта, романтик герой булуын ас-
сызыкларга кирәк. алсу габдуллинага 
(Ясминә) бик җитди вазифа йөкләнгән 
иде: спектакльнең кульминацион 
ноктасының асылы булган «Кыр каз-
лары» җырын башкару. Алсу сынат-
мады: җыр күңелләрне тетрәндерде, 
йөрәкләргә үтеп керде. 

Сәхнә тормышына тәүге кат аяк бас-
кан яшь артист ришат миннемуллин 
(Ядкарь) да үз ролен тамашачының 

хәтерендә бик озак сакланырлык итеп 
башкарып чыкты.

Тискәре рольләрне уйнавы һәрвакыт 
авыр: Малик-нияз вәлиуллин һәм 
Рим-ленар хамматов аерым игъти-
барга лаек. Нияз Маликның фаҗигале 
язмышын (әтисен кулак дип танулары, 
сугышта катнашып, дусларын югал-
тып, үзе исән калу, сугыштан кайткач, 
барысына да үч саклап, кешеләрне 
көнләштерергә тырышып яшәве) эчке 
тетрәнү белән тасвирлады. Тыштан 
ялтыраган бәхетсез гаилә җимеше бу-
лып, улы – Рим үсеп килә. Ул да дөнья 
малын барыннан да артык күреп, бәхет 
төшенчәсен үзенчә аңлап, әтисенең 

яшәү кодексын кабул иткән бер адәм бу-
лып формалашкан. Малик һәм Рим об-
разлары, чынлап та,  зур осталык белән 
башкарылды. 

Залда яңгыраган «Әрем исе» җыры, 
артистларның бер-бер артлы сәхнәдән 
төшеп, зал аша чыгып китүләре 
Маликның бу дөньяда никадәр ялгыз 
икәнен ассызыклады. Әрем исе – әрнүле 
ис. Ма ликның да йөрәге әрни, әмма 
инде соңдыр шул. 

Әлеге гыйбрәтле драманы тамашачы-
ны сокландырылык итеп сәхнә ләштерү – 
режиссер м.Җаббарның һәм  «Мизгел» 
яшьләр театры артистларының зур 
хезмәте нәтиҗәсе.

Светлана ГЫЙЛәҖЕвА, Филология һәм мәдәниятара багланышлар институты

«Кыр казлары артыннан»
Филология һәм мәдәниятаРа багланышлаР инститУты каРшында эшләп килүче «мизгел» 
яшьләР театРы ел саен тамашачыны пРемьеРалаРы белән шатландыРып тоРа. театРның 
РежиссеРы маРсель җаббаРоВ спектакльләРне сайлаган чакта классик әдипләРебезнең 
күңелләРгә үтеп кеРеРдәй дРама әсәРләРенә тУкталУны хУп күРә. быелгы тУкталыш – 
и.юзееВның «кыР казлаРы аРтыннан» дРамасы.
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