
9-13 апрель көннәрендә Санкт-
Петербургта юниорлар ара   сында 
пауэрлифтинг буенча  европа 
Чемпионаты булды. Биредә 
25 илдән 150 спортчы көч сынашты. 
Россия җыелма командасы соста-
вында Алабуга институтының фи-
зик тәр бия факультеты студенты 
А.Фили монова да чыгыш ясады. Ул 
52 килограммга кадәрге авырлык 
категориясендә 5 алтын медаль 
яулады. 

12 апрельдә Казанда гра-
моталы язу культурасын үстерүгә 
юнәлтелгән «тоталь дик-
тант» акциясе узды. Бу дик-
тантны Казан университетының 
төп бинасы аудиторияләрендә дә 
яздылар. Быел акция аеруча попу-
ляр булды. Рус теле грамматикасы 
өлкәсендәге белемнәрен меңнән 
артык кеше сынап карады. 

Шул ук көнне КФУда «бер-
дәмлек күптөрлелектә: 

европа союзы бүген» 
Бөтенроссия конференциясе үз  
эшен башлап җибәрде. Кон фе-
ренциянең ике көнлек программа-
сында Халыкара һәм Европа хокукы 
өлкәсендәге алдынгы белгечләрнең 
лекция һәм тренинглары бар. 
Өстәвенә, Казанга Европа тема-
тикасы буенча Бөтенроссия интел-
лектуаль олимпиадасында катна-
шучылар да җыелды. «Европа XXI 
гасырда» дип аталган серия конкур-
сы катнашучылары конференциядә 
«Кеше хокуклары:Россия һәм ЕС» 
темасына язылган эсселарын һәм 
проектларын яклады. 

14 апрельдә ректор и.га-
фуров җитәкчелегендә рек то-
ратның Чираттагы уты - 
рышы булды. Иң беренче бу-
лып, гадәттәгечә, административ 
эшчәнлек буенча проректор – ап-
парат җитәкчесе а.Хашов кон-
троль йөкләмәләрнең үтәлеше 
һәм алдагы атнада булачак ва-

кыйгалар хакында мәгълүмат 
бирде. Алга таба и.гафуров 
ремонт эшләре турында сөйләде. 
Төзекләндерү эшләре иң элек II 
корпус, Яр Чаллы һәм Алабуга ин-
ститутларында булачак. Алдагы 
мәсьәлә яңа структуралар булды-
руга бәйле иде. Якын киләчәктә 
Экология һәм география инсти-
туты белән Н.И.Лобачевский исе - 
мендәге математика һәм механика 
институтының уртак аэ розольләр 
институтара лабораториясе; ТР 
Алабуга шәһәр суды каршында 
җинаять процессы, хокук саклау һәм 
суд эшчәнлеге экстерриториаль ка-
федрасы оешачак. Ахырдан Белем 
бирү ресурсларын үстерү депар-
таменты директоры г.ившина 
«КФУда электрон белем бирү си-
стемасы» проектын гамәлгә ашыру 
турында сөйләде. 

14 апрель көнне КФУ рек-
торы и.гафуров КФУның яр 
Чаллы институтына ви   - 

зит ясады. Институт ди - 
рек торы М.Ганиев белән бер лектә, 
КАМАЗның элекке китап ханәсендә 
урнашкан со циаль-гуманитар бү-
лек биналарын карады. Шулай 
ук ректор КФУның Инжиниринг 
үзәгендә дә булды. Бүгенге көндә 
аны җиһазландыру эшләре бара.

15 апрель көнне кфу һәм 
Кытайның синьцзян универ-
ситеты арасында үзара Хез  - 
 мәттәшлек турында  киле - 
шү төзелде. Чара Кытай-
ның Синьцзян-Уйгыр автоном 
районының Урумчи шәһәрендә 
ТР президенты Р.Миңнеханов 
җитәкчелегендә Татарстан деле-
га циясенең визиты кысаларында 
узды. Делегация составында КФУ-
ны тышкы эшләр буенча проректор 
Л.Латыйпов бар иде. 

16 апрель көнне Халык-
ара мөнәсәбәтләр, тарих һәм 
Көнчыгышны өйрәнү институ-

тында югары сыйныф укучыла-
ры өчен «Төрле буын, чор һәм 
халыклар мәдәнияте» исемле 
төбәкара олимпиада уз  - 
ды. Анда мәктәп укучылары 
мәдәният тарихы буенча белем-
нәрен күрсәттеләр. 

18-19 апрель көннәрендә 
КФУның юридик факультеты ба   - 
засында яшь юристларның «бө-
тенроссия суд дебатлары 
2014» конкурсы уздырыла-
Чак. 2005 үткәрелә торган конкурс 
быел да үзендә Мәскәү, Санкт-
Петербург, Самара, Сахалин кебек 
күп кенә шәһәрләрдән командалар 
кабул итәчәк. Чара гражданлык һәм 
җинаять процесслары юнәлешләре 
буенча үтәчәк. Суд каршында ыша-
нычлы нотыклары белән чыгыш 
ясап, студентлар үз позицияләрен 
дәгъвачы һәм җавапка тартылучы 
буларак та яклаячаклар. 

Мәгълүмат КФУ матбугат 
үзәгеннән алынды
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Урамда яз, апрель... Күбебез өчен апрель ТУКай ае бУлараК билгеле. ниК дигәндә, бУ айны, гадәТТә, 
ТаТар җәмәгаТьчелеге шагыйрь габдУлла ТУКайга багышлый. КФУда да ТУКайны оныТмыйлар.

В а К ы й г а л а р  э з е н н ән

Тукай монументы – 
Казанда да, Каһирәдә дә!



И
ң элек Россия Пре-
зиденты гранты  на 
ия булган җи ңү-
челәрне бү ләкләү 

һәм таныклык тапшыру 
тантанасы булды. Аны Рек-
торлар советы рәисе, КФУ 
ректоры Илшат Гафуров 
һәм ТРның Мәгариф һәм 
фән министры урынбаса-
ры Данил Мостафин тап-
шырды. Конкурста катнаш-
кан 11 җиңүче арасында 
КФУ галимнәре дә бар: 
Т.Абдуллин (фән кандида-
ты), И.Кәлимуллин (фән 
докторы), А.Ризванов (фән 
докторы), А.Фролов (фән 
кандидаты).

Алга таба ТР югары 
уку йортларында мил - 
ли мәгариф үсеше мәсь-
әләләре хакында Филоло-
гия һәм мәдәниятара баг-
ланышлар институты ди-
ректоры, профессор Р.Җа - 
малетдинов сөйләде. Әле-
ге юнәлешнең эшчәнлеген 
көчәйтү өчен, 2012 елның 
21 мартында махсус Ву-
зара координацион совет 
оеша. 2013/2014 уку елын-
да үткәрелгән тикшерүләр 
нәтиҗәсендә, түбәндәгеләр 
билгеле була. Республика-
быз вузларында филоло-
гик булмаган факультет-
ларда рус һәм татар телен 
берничә уку йорты сту-
дентлары гына өйрәнә.Ул 

да булса, Идел буе дәүләт 
физик тәрбия, спорт һәм 
туризм академиясе, Әлмәт 
дәүләт муниципаль хезмәт 
институты, Социаль белем 
бирү академиясе һәм Казан 
дәүләт энергетика универ-
ситетлары. Калган вузлар-
да телләрне өйрәнүчеләр 
9-52% тәшкил итә. Казан 
кооперация институты 
һәм Россия Эчке эшләр 
министрлыгының Казан 
юридик институтында исә 
татар теле бөтенләй укы-
тылмый икән. 

Фәнни-методик эшчән-
лекне оештыру ике юнә-
лештә алып барылган: 
профессор-укытучылар сос-
тавының квалификациясен 

күтәрү һәм фәнни-методик 
комплекслар төзү. Бу 
юнәлеш буенча планлаш-
тырылган эшләр үтәлгән. 
«Ана теле» онлайн-мәктәп 
проектын булдыру, Казан 
Лингвистик үзәген ачу, «Та-
тарика» халыкара журна-
лын бастыра башлау – бо-
лар барысы да шуңа дәлил 
булып тора. Алай гына да 
түгел, Вузара координа-
цион совет вәкилләре һәм 
республикабызның башка 
вуз укытучылары татар, рус 
телен үстерү һәм саклап ка-
луга юнәлтелгән норматив-
хокукый документлар эш-
кәртү буенча актив эшли. 

Р.Җамалетдиновның чы - 
гышын Казан Дәүләт ар-

хитектура-төзелеш универ-
ситетының уку-укыту эш-
ләре буенча проректоры 
Илфак Вилданов дәвам 
итте. Ул шушы уку йор-
тында татар телен укыту 
торышы белән таныштыр-
ды. Биредә чиста татар 
төркемнәре дә бар икән. 

ТР Студентлар лигасы 
президенты Э.Искәндәров 
республикада белем ала 
торган чит ил студентлары, 
аларны борчыган мәсьәләр 
хакында җиткерде. 

«ТИСБИ» идарә акаде-
миясе ректоры Н.Прусс 
физик мөмкинлекләре 
чикләнгән кешеләр белән 
эшли торган республика 
вузара үзәгенең эшчәнлеге 
белән таныштырды. Нел-
ла ханым шулай ук хәзерге 
студентларның кальян 

тарту белән мавыгулары-
на борчылуын җиткерде. 
Утырыш вәкилләре бу 
мәсьәләне Хөкүмәт аша 
хәл итәргә кирәк дигән 
нәтиҗәгә килде. Бу идеяне 
дәвам итеп, Казан дәүләт 
медицина университеты 
ректоры А.Созинов тәмәке 
тарту, аның зыяны һәм 
әлеге проблема белән 
көрәш алып бару хакында 
сөйләде. 

Татарстанның Яшьләр 
эшләре һәм спорт минис-
тры урынбасары Р.Гари-
фуллин республикабыз вуз - 
ларындагы хезмәт отряд-
ларының эшчәнлеге һәм 
2013 елгы нәтиҗәләр бе-
лән таныштырды. Чыгы-
шы ның ахырында ТР Хө-
күмәте исеменнән КФУ 
ректоры И.Гафуровка сту-

дентлар хезмәт отряды 
эшчәнлегендә актив кат-
нашканы һәм булышлык 
күрсәткәне өчен рәхмәт 
хаты тапшырды. 

Бу көнне Ректорлар Со-
веты составына тагын ике 
вәкил: Икътисад, идарә 
һәм хокук институты рек-
торы А.Тимирясова һәм 
Социаль белем бирү акаде-
миясе ректоры И.Мөхәм-
мәтҗанов өс тәлде. Ахырда 
Ректорлар Советы Кы - 
рымда күчмә утырыш 
уздырырга дигән фикергә 
килде. Бу Кырым абиту-
риентларын җәлеп итү 
йөзеннән башкарылачак. 
И.Гафуров сүзләренчә, де-
легациянең составы соңрак 
билгеләнәчәк, очрашу исә 
май урталарына планлаш-
тырыла.
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Ки ңәш мә

Ч
арада ТРның Премьер-ми-
нистр урынбасары – Мә гариф 
һәм фән министры Эн гель 
фәттахов, КФУ ректоры ил - 

шат гафуров, советның башка әгъ-
залары – министрлык галимнәре, КФУ 
һәм Мәгарифне үстерү институты 
вәкилләре дә катнашты.

Беренче булып чыгыш ясаган ми-
нистр педагогик кадрларны әзерләүгә 
басым ясады. «Безнең республикада 
укытучыларны әзерләү белән 10 кол-
ледж, КФУ, КФУның Алабуга институ-
ты, Яр Чаллының социаль-педагогик 
технологияләр һәм ресурслар институ-
ты шөгыльләнә. Ләкин мәктәпләргә уку 
йортын тәмамлаганнарның 40 процен-
ты гына барып җитә, авыллар турында 
әйтмим дә. Бу проблеманы тиз арада 
хәл итәргә кирәк», – диде Э.Фәттахов. 
Әлеге мәсьәлә чишелешенә төрле фак-
торлар комачауларга мөмкин. Министр 
сүзләренчә, булачак укытучыларның 
психологик-педагогик әзерлегенең тү  - 
бән дәрәҗәдә булуы, шушы өлкә   - 
гә бәйле соңгы яңалыклардан хә-
бәрдар булмавы, авыр холыклы яисә 
талантлы яшүсмерләр белән эшләргә 
әзер түгеллеге шуларның берничәсе 
генә. Ул педагогик кадрларны яңадан 
әзерләү һәм квалификацияне күтәрүгә 
зур игъ тибар бирелергә тиешлеге ту-
рында әйтте. 2014 елда 15249 мәгариф 
хезмәткәре белемен арттырачак. 

Алга таба ректор И.Гафуров, ми-
нистр чыгышын дәвам итеп, бу пробле-

ма турында үз фикерләрен җиткерде. 
«Педагогик кадрлар әзерләү – КФУның 
социаль бурычы. Бездә 6 меңнән артык 
булачак укытучы әзрләнә. 2013 елда 
уку йортыбыз психологик-педагогик 
белем бирү сыйфаты буенча илдә 
дүртенче урынга лаек булды. Педа-
гогларны әзерләү буенча без төзегән 
модельдән башка федераль универси-
тетлар да файдалана», – дип белдерде 
ул. Ректор фикеренчә, педагогик бе-
лем бирү сыйфатын үстерү өчен, аның 
структурасын төптән үзгәртергә һәм 
технологияләрне заманчалаштырыр-
га кирәк. Министрның укытучыларны 
авылларга җәлеп итү фикеренә каршы: 
«Бу очракта аларны башта торак белән 
тәэмин итәргә кирәк», – диде.

Психология һәм мәгариф ин-
ститутының гомуми һәм социаль педа-
гогика кафедрасы җитәкчесе Р.Вәлиева 
бу проблемаларның чишелен педаго-
гика һәм психология фәннәрен бөтен 
уку дәверендә укытуда, өзлексез прак-
тика оештыруда күрә. 

Чыгышлардан соң, советның башка 
әгъзалары да фикерләре белән уртак-
лашты. Кызыклы гына тәкъдимнәр 
яңгырады. Бирегә җыелган барлык 
катнашучыларны да борчыган заман 
укытучысын әзерләү проблемасы, һич-
шиксез, чишелешсез калмас.

15 апрель Көнне КФУда 
педагогиК белем бирү бУенча 
Координацион соВеТ УТырышы 
Узды.  

Беренче курстан – 
мәктәпкә!

эш л е К л е с ө й ләш ү

С
ыннарның ачы-
лышы тантана-
лы рәвештә узды. 
Ике баш-сынның 

да авторы – күренекле 
мисыр сынчысы, Мисыр 
Гарәп Республикасының 
Мәскәүдәге вәкиллегенең 
мәдәният мәсьәләләре 
буенча киңәшчесе Уса-
ма әл-Сәрви. Ул үзе дә 
тантанада чыгыш ясады. 
Аның сүзләренә караган-
да, сыннар бик җиңел һәм 
тиз вакыт аралыгында 
эшләнгән. Усама әл-Сәрви 
институт директоры Ра-
мил Хәйретдиновка Ми-
сыр вәкиллеге исеменнән 
Мисыр мәгариф министр-
лыгы гербы төшерелгән 
истәлекле бүләк тапшыр-
ды. 

Узган ел ахырында 
Мисыр һәм Россия ара-
сындагы дипломатик һәм 
дуслык мөнәсәбәтләренә 
70 ел тулды. Әлеге мө-
нәсәбәтләрне ныгыту бү - 
ген дә дәвам итә. Уса-
ма әл-Сәрви шундый ук 
монументларның якын 
ки ләчәктә Каһирә дәү-
ләт университетын да да 
куелачагын әйтеп уз ды. 

Димәк, Тукайны Ми  - 
сырда да беләләр һәм 
хәтерлиләр. Р.Хәй рет-
динов исә, үз чиратын-
да, иҗади һәм дустанә 
мөнәсәбәт күр сәтүләре 
өчен кунакларга рәхмәтен 
җиткерде. «Киләчәгебез 
һәм уртак якларыбыз 
турында сөй ләгәндә, мә - 
дәниятнең безне берләш-
терә торган көч булуы 
хакында искәртү мөһим. 
Гарәп мәдәнияте узган 
гасырларда мәшһүр язу-
чыларыбыз иҗатында 
аеруча ачык чагыла», – 
дип белдерде ул үз чыгы-
шында. Директор, шул 
рәвешле, тантананың га - 
рәп илләре белән халы-
кара мөнәсәбәтләрне ны - 
гытудагы әһәмиятен бил  - 
геләп үтте. Чыннан да , 
Ислам динен кабул ит-
кәннән бирле, татар хал-
кы гарәп дөньясы белән 
тыгыз бәйләнештә яши. 
Бу хакта Филология һәм 
мәдәниятара багланыш-
лар институтының та - 
тар әдәбияты һәм аны 
укыту методикасы ка - 
федрасы профессоры 
Ф.Га лимуллин да сөй-

ләде: «Гарәп теле безгә 
бик якын. XX гасыр 
башында яшәп иҗат 
иткән әдипләребез гарәп 
телендә укый белгән. 
Алай гына түгел, хәтта 
гарәпчә язганнар да. 
Г.Тукай иҗатына да га-
рәп теле, әдәбияты, мә-
дәнияте көчле йогынты 
ясаган». 

Гарәп кунаклары исә 
үзләренең даһи шәхесләре 
белән якыннанрак таныш-
тырды. Аббас Мәхмүд әл-
Аккад – күренекле гарәп 
язучысы, публицист һәм 
әдәби тәнкыйтьче. Әдип 
1889-1964 елларда яшәп 
иҗат иткән. Ярлылыгы 
аркасында башлангыч 
белем генә алган, шулай 
да зур тормыш сынаула-
ры аша үтеп, үзлегеннән 
укып, тырышып югары 
дәрәҗәләргә ирешкән. 
Шул рәвешле, чара сту-
дентларга һәм килгән 
кунакларга гарәп һәм 
татар мәдәниятләренең 
үзара тыгыз бәйләнеше 
һәм Аббас Мәхмүд әл-
Аккадның кем булуы ха-
кында тагын бер кат искә 
төшерде. 

Тукай монументы – 
Казанда да, Каһирәдә дә!

язның нәКъ УрТасы – 15 апрель Көнендә ХалыКара мөнәсәбәТләр, ТариХ 
һәм Көнчыгышны өйрәнү инсТиТУТында мәшһүр ТУКайга һәм КүренеКле 
гарәп язУчысы, ФәлсәФәчесе аббас мәХмүд әл- әККадКа бюсТ ачТылар.

Т У г а н д а ш  Х а л ы К л а р

Максатларыбыз уртак
15 апрель Көнне КФУда Тр югары УКУ йорТларының җиТәКчеләре бергә 
җыелып, чираТТагы реКТорлар соВеТы УТырышын Уздырды. 

Алинә САдыйковА

Ләйсән ИСхАковА, 
Гаммәви коммуникация 
һәм социаль фәннәр институты
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У
ку йортының Н.И.Ло - 
 бачевский исе    мен-
дәге фәнни китапха-  
нә – Россия нең иң 

эре һәм борынгы китап-
ханәләренең берсе. Аңа, Ка - 

зан университеты белән 
бергә 1804 елда нигез са-
лына. Ул Казан гимназиясе 
китапханәсе фонды база-
сында оеша. 

Китапханәнең сирәк ки-
таплар һәм кулъязмалар бү - 
леге серле китаплар мә га-
рәсен хәтерләтә. Би редә шә - 
рык кулъязмаларын җыю 
традициясе 1807 елдан кер - 
телә, узган га сырның 
30нчы елларында уни вер - 
сите т китапханәсенә та - 
тар голәмә ләренең шәхси 
милкендәге гарәп шриф-
тында  булган кулъязма-
лар һәм китап лар керә 
башлый. 1963 елдан баш - 
лап, биредә университет - 
ның та  тар галим нәре Рос-
сиянең төр ле тө бәкләренә 
оештырылган археографик 
экс педицияләрдән алып 
кайткан мең  ләгән китаплар 
тупланган.

Китапханәнең үсешен-
дә бөек рус галиме 
Н.И.Лобачевский аеруча 
зур роль уйный. 1825 елда 
ул китапханәче итеп сай-
лана, 1835 елга кадәр аны 
җитәкли, шул исәптән 1827 
елдан башлап ректор ва-
зифасын да башкара. Ул 
эшләгән заманда китапханә 
шактый үзгәрешләр кичерә: 
фондны комплектацияләү, 
бердәм каталог булдыру, 
шәһәр халкына китаплар-
дан файдалану мөмкинлеге 
тудыру һ.б.

XIX гасырның икенче яр-
тысында китапханә Казан 
университетында басылган 
кулъязмаларны бүләк итү 
хисабына байый. Коллекция 
бигрәк тә гарәп һәм фар-
сы телләре буенча ординар 
профессор И.Ф.Готвальд 
ярдәме белән тулылана. 
Ул 1985 елда гарәп графи-
касында язылган 111 кулъ-
язма бүләк итә. Готвальд 
6 ел китапханәче булып 
та эшли. Шулай ук уни-
верситет типографиясен 
җитәкли. Ул эшләгән чорда 
китапханә бинасы янына, 
аны зурайту максатыннан, 
зур корылма төзелә. 1897 
елда Готвальдның кызы 
Ж.И.Крелленберг универ-

ситетка, әтисенең ва - 
сыя  те буенча, аның шәхси 
китапханәсен бүләк итә. 
Анда тагын бик күп та-
тар, гарәп һәм фарсы тел-
ләрендә язылган кулъязма-
лар була. 

Казан университеты ки-
тапханәсендә җыелган 
кулъ   язмалар саны 13 мең-
нән арта. Шуларның иң 
күп өлешен татарча языл-
ган китаплар тәшкил итә. 
Гарәп телендәге күчерелмә 
китап лар алардан азрак. 
Фарсы телендәгеләр чагыш-
тырмача күпкә ким, чөнки 
фарсылар үзләре дә гарәпчә 
язганнар. Бөтен мөселман 
халыклары дини, фәнни 
әсәрләрне гарәп телендә 
язарга тырышканнар. Ул 
мөселман көнчыгышында 
фән теле булган. Әмма 
соңга таба, XV-XVI га-
сырлардан башлап, төрки-
фарсы телләрендә язылган-
нары арта барган.

Бүлектә безнең көннәр-
гә килеп җиткән уникаль 
нөс хәләр бар, китап  ханә  - 
дә аларны күз карасы  дай 
ка дерләп сак лыйлар. Би - 
редә бабаларыбыздан кал   - 
ган кул дан күчереп язган 
мусхаф әш-шәриф (кулъ-
язма Коръән) нөсхәләре 

һәм 1917 елга хәтле нәшер 
ител гән Коръән китаплары, 
шул исәптән дөнья күләм 
мәшһүр Казан басмалары 
саклана. Китапханәдә изге 
китап күчермәләре барлы-
гы 150дән артып китә. Кай-
бер кулъязмаларны бас ма - 
лардан аерып булмый, 
чөнки алар шул кадәр вак, 
нәфис бизәкләр белән би-
зәлгән һәм тигез, камил 
итеп кулдан язылган, га-
җәпкә каласың.

1917 елның октябренә 
кадәр Россиядә татар кита-
бын бастыручылар 30 мил-
лион тираж белән татар, 
гарәп, фарсы һәм башка 
төрки телләрдә 15 мең ки-
тап чыгара. Ә китапханәдә 
Россиядә басылган кита-
плар гына түгел, ә Бейрут, 
Дели, Каир, Истамбул, Рим, 
Лейпцигта дөнья күр  гәннәр 
дә саклана. 

Россия империясе һәм 
СССР дәверендә (1905-1924 
елларда) гарәп графика-
сы белән 310 газета һәм 89 
журнал чыга. Аларның тулы 
коллекциясе шулай ук әлеге 
бүлектә урын алган. 

1963 елдан башлап, уку 
йортында һәр ел саен ар-
хеографик экспедиция оеш - 
тырыла. Алар бүгенге көн-
дә дә Россиянең төрле 
төбәкләреннән гарәп гра-
фикасы белән язылган кулъ-
язмалар табып кайта. 

P.S. Сирәк китаплар һәм 
кульязмалар бүлегенә рәхим 
итегез. Андагы мохит сезне 
бик еракка алып китәр. Ва-
кыт машинасы нәкъ менә 
бүлектә сакланган кулъязма-
ларда, китапларда, тарихи 
документларда чагыла икән. 
Ә алдагы саннарда бай ми-
расыбыз белән җентекләп 
таныштырырбыз.
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Ә
леге фестиваль 7-9 
апрель көннәрендә 
Латвиянең башка-
ласы Рига шә-

һәрендә үтте. Чарада 16 
илдән 85 команда кат-
нашты. Алар арасын-
да Норвегия, Швеция, 
Финляндия, Нидерланд, 
Германия, Австрия, Төр-
киядән килгән команда-
лар бар иде. Россияне 6 
команда: Мәскәүдән – 3, 
Екатеринбургтан – 1, Ка-
заннан 2 команда тәкъдим 
итте. Шулар арасында 
КФУның Н.И.Лобачесвкий 
исемендәге лицей укучы-
лары да бар иде. Лицей 
данын 11С сыйныф укучы-
лары Владислар Минин 
белән Екатерина Седова, 
11Е сыйныф укучысы Еле-
на Боглаевская һәм 10С 
сыйныфыннан Рафаэлла 
Низаева яклады.

Фестиваль программа-
сына төрле тренинглар, 
Риганың бизнес универ-
ситеты укытучыларының 
мастер-классларын һәм 
проектларын тәкъдим 
итү кертелгән иде. Берен-
че көнне һәр команда 
тренингларда катнашты . 
Шул ук көнне барлык кат-
нашучыларны төрле ил 
вәкилләреннән торган 
20 командага бүлделәр. 
Алар га аерым биремнәр 

әзерләнгән иде. Шулар-
ны эшләгәннән соң, һәр 
команданың «How to cook 
a business?», ягъни «Биз-
несны ничек төзергә?» 
гыйбарәсе килеп чыкты. 
15 минут эчендә һәр ко-
мандага да шул сорауга 
җавапны бер минутлык 
презентациядә чагылды-
рырга кирәк иде. Нәтиҗәдә 
бөтен презентацияләр д ә 
кызыклы һәм мактауга 
лаеклы итеп эшләнде. 
«Cookies» командасының 
(команда капитаны – 
Е.Боглаевская) эше иң 
үзенчәлекле дип танылды 
һәм беренче урынга лаек 
булды.

Фестивальнең икенче кө - 
нендә күргәзмә-ярминкә 
оештырылды. Мәктәпләр 
төрледән-төрле бизнес-
компания продукцияләрен 
тәкъдим итте. Нәрсә генә 
юк иде алар арасында! 
Әйтик, чиста экологик ма-
териядән эшләнгән рюк - 
 зак-сумкалар, сувенирлар, 
йомшак уенчыклар, сәгать 
бе ләзекләре, шәмнәр, гал-
стуклар, ясалма чәчәкләр, 
бәйләгән әйберләр, күлмәк 
киптерү җайланмалары 
һ.б. 

Безнең команда күр-
гәзмә өчен КФУның Фи-
зика институты белән 
берлектә эшләнгән «IRIS» 

элементар физик экспер-
иментларның комплект-
наборларын әзерләде. 
Нәтиҗәдә лицей укучы-
ларының «Education 2.0» 
бизнес-компания продук-
циясе, жюри тарафыннан 
югары бәяләнеп, «Мost 
Innovative Рroduct Аward», 
«Social Responsible Busi-
ness Аward» номина ция-
ләрендә җиңү яулады. 
Өстәвенә, әлеге бизнес-
ком пания РФнең «Junior 
achievement» халыкар а җә - 
мә гать оешмасы вәкил-
ләренә аеруча ошады. Алар 
әлеге продукцияне иң ин-
новацион һәм иҗтимагый 
әһәмиятле дип тапты. 

Россиядән катнашкан 
безнең бизнес-компания 
халыкара танылу алган 
бердәнбер компания бул-
ды. Шулай ук, «Junior 
achievement» халыкара җә  - 
мәгать оешмасы НР бе-
лән берлектә оештырган 
халыкара иҗтимагый ин-

новацияләр фестивале 
(Social Innovative Relay) 
нәтиҗәләре буенча, лицей 
укучыларының «Education 
2.0» компаниясе Россия 
мәктәпләренең иң яхшы 
20 компаниясе исемлегенә 
керде.

Лицейның «Вожатые 
2.0» бизнес-компаниясе 
күргәзмәгә материаллар 
әзерләүдә ярдәм күрсәткән 
Физика институтының го-
муми физика кафедрасы 
доценты Юрий Анатолье-
вич Захаровка, кафедра 
инженеры Денис Сергее-
вич Идрисовка зур рәхмәт 
белдерә. Укучыларга терәк 
булган һәм яңа идеяләргә 
илһамландырган «Дости-
жения молодых» Казан 
үзәге җәмәгать оешмасы 
директоры Ләлә Дмитри-
евна Бикчәнтәевага аеруча 
зур рәхмәт.

Материал 
«Education 2.0» командасы 

ярдәме белән әзерләнде

Эшмәкәр-укучылар уңышы

ХалыКара мәКТәп бизнес-Компанияләре 
ФесТиВалендә н.и.лобачеВсКий исемендәге 
лицей УКУчыларының «Education 2.0» 
проеКТы иң инноВацион һәм иҗТимагый 
әһәмияТле дип Танылды. 

м ө н б әр

Илмир вәЛИев,
Математика һәм механика институты

оч р а ш У

Тормыш тәҗрибәсе 
чагылган иҗат

Сиринә ТрофИмовА

КФУның идел бУе мәгариФ ХезмәТКәрләренең белемен 
КүТәрү һәм яңадан әзерләү үзәгендә респУблиКа 
районнарыннан Килгән УКыТУчылар белән язУчы 
нУрислам ХәсәноВ очрашТы.

Татар әлифбасы. 
1812 ел.

Ә.Фирдәүси «Шаһлар 
китабы» (910-1030 еллар)

Ә
дипнең бүгенге һәм элек-
ке иҗаты турында сүз 
барышында якты гына 
хатирәләр искә төште, 

аның теге яки бу әсәре турында 
фикер алыштык. Нурислам ага 
иҗаты күп санлы укучыларга, 
укытучыларга да байтактан та-
ныш. Авторның тәрбия, әдәп-
әхлак проблемаларын ачык, кал-
ку чагылдырган һәм укучылар 
күңеленә барып ирешерлек итеп, 
яшьләр тормышын, аларның 
психологиясен белеп язылган 

«Бәхилләрме йәрәк?» повестен кемнәр генә укымагандыр?!
Иҗатта да, тәрбия эшендә дә уңышка ирешү өчен, язучыга зур 

тормыш тәжрибәсе тупларга кирәк. Эшчеләр мохитендә чыныгу 
алган инженер-механик Н.Хәсәновка, реаль чынбарлыгыбызны 
чагылдыру өчен, шушы бай тәҗрибәсен тулысынча файдалан-
ган. Без моның шулай икәнен аның «Инешемдә – гомер агышы», 
«Тәкъдир», «Ак балык», «Иңрәү», «Хакыйкать хакы», «Дан ава-
зы» повестьларын укып та беләбез. Ул кешеләр язмышындагы 
драматик вакыйгаларны тотып ала һәм нәкъ үз урынында кулла-
на, кыю рәвештә укучылар күңелен җәлеп итәрлек итеп сурәтли 
дә белә.

Татарстан Мәгариф һәм фән министрлыгы, аның «Хәтер» 
нәшрияты инде менә ничә еллар, «Мәктәп китапханәсе» 
сериясеннән Ш.Камал, Г.Бәширов, М.Әмир, Ф.Хөсни, И.Гази h.б. 
әдипләребезнең китапларын күпләгән тиражда баса килә. Һәм, 
ниһаять, шушы сериядә Н.Хәсәновның да сайланма әсәрләре 
2012 елда дөнья күрде, республика мәктәпләренә барып иреш-
те. Очраклы хәлме бу? Юк. Н.Хәсәновның иҗаты, бигрәк тә по-
вестьлары, җәмгыятебезнең намусын-әхлагын сафландыруга, 
гаделлек өчен көрәшкә юнәлдерелгән.

Укытучылар белән очрашуда авторга күп төрле сораулар би-
релде. Н.Хәсәнов үзе дә юмористик парчаларын укыды. Әдәбият 
турында сөйләшү, фикер алышулар бик җылы төстә узды. Ан-
нары очрашуда катнашучылар авторның Г.Тукай исемендәге 
Дәүләт премиясенә тәкъдим ителүен хуплап, аның бу мәртәбәле 
исемгә лаеклы булуын да белдерде.

иң зУр байлыК Кайда бУла, дисезме? җир 
асТында, Урманда, сУлыКларда, әллә инде 
КибеТ-банКлардамы? һәрКайсында бар! ләКин 
аларга ия бУлУ өчен, дөньядагы иң зУр байлыК – 
КиТапКа мөрәҗәгаТь иТәбез. ә УКУ йорТыбызның 
н.и.лобачеВсКий исемендәге КиТапХанәнең 
сирәК КиТаплар һәм КУлъязмалар бүлеге ТариХы, 
УниВерсиТеТныКы КебеК үК, биК ераККа барып 
ТоТаша.

Җуелмас байлыклар 
мәгарәсе



Н
и өчен, дисезме? 
Нәкъ менә шул көн - 
не Г.Камал исемен - 
дәге Татар дәүләт 

академия театры артист-
лары безнең өчен Т.Миң-
нуллинның «Җанки сәк кә-
ем» комедиясен куйды.

Спектакльдә бер-берсенә 
капма-каршы ике дөнья 

сурәтләнә. Яшьләр авылдан 
ерак түгел урманга ял итәргә 
чыгалар. Төп геройларның 
берсе – Җәмилә. Аныңча, 
кешеләр дөньясы бозык. 
Ә иптәшләре уйлавынча, 
Җәмилә үзе мәдәният белән 
дә дус түгел, бераз ахмаграк 
та. Ул иптәшләреннән аеры-
лып тора, шуңа да аңа баш-

калар янында кызык түгел. 
Болында, дусларыннан ае-
рылып, жырлап йөргән ва-
кытта, ул Шүрәлене очрата. 
Шүрәле беркатлы, тиз ыша-
нучан, романтик, тәрбияле. 
Урман героен кызның моң - 
лы тавышы җәлеп итә. 
Кызык: алар бик тиз уртак 
тел табып, дуслашалар. 

Җә милә хәтта Шүрәленең 
Тукай Былтыры кыстырып 
калдырган бармакларын 
бү рәнә ярыгыннан чыгара, 
азат итә. Шулвакыт кур - 
кыныч Шүрәле дә үз мә-
хәббәтенең шушы туташ 
икә нен аңлый. 

Җәмиләнең дуслары, аның 
бәхетле икәнен күреп, аннан 
көнләшә башлыйлар һәм ур-
манга Шүрәленең дусларын 
эзләп китәләр. Нәтиҗәдә 
Шурик белән Шүркәне үз-
ләренә гашыйк итәләр. Ур-
ман «егетләре» кызларга 
ши гырьләр укый, җырлар ба-
гышлый, чәчәк бәйләмнәре 
бүләк итәләр. Авыл егет-
ләре романтикадан бик ерак 
булганга, кызлар өчен мон-
дый мөнәсәбәт тансык бу-
ла. Шуңа алар үзләре дә 
«урман сарыклары»на га-
шыйк булалар. Ләкин бу 
вакытта авыл егетләре дә 
тик ятмый. Алар, үз чират-
ларында, урман «кызлары» 
Шүрәлия һәм Шүрәлинә 
белән гыйшык-мыйшык уй-
ныйлар.

Спектакльнең азагында 
һәр герой үз мәхәббәтен 
таба, урманның искиткеч 
матурлыгына соклана, кү ңел 
күзе белән карый башлый. 
Матурлыкны күрә белү хисе 
геройларны, аларның тор-
мышка һәм әйләнә-тирәгә 
карашларын үзгәртә. 

Әсәр мине уйланырга 
мәҗбүр итте. Кешенең тыш - 
кы матурлыгы гына түгел, 
ә эчке дөньясы, аның кыл - 
ган гамәлләре, уйлары, 
хис-тойгылары да матур, 
саф булырга тиешлегенә та-
гын бер кат инандым. Спек-
такль башында яшьләрнең 
күңелләре буш, ә уй-фи-
керләре бик примитив ке-
бек иде. Ләкин урманда 
яшәүчеләр белән очраш-
кач, алар үзгәрделәр. Рухи 
матурлыкны күрә белергә 
өйрәнделәр, табигатькә, 
бер-берсенә хөрмәт белән 
карый башладылар. 

Күмәкләшеп баргач, сый-
ныфташлар, дуслар белән 
спектакль турында фикер 
алышып, аларның ни уйла-

ганнарын белдем. Әсәрне 
минем шикелле ошату-
чылар күп булып чыкты. 
«Спектакль чыннан да бик 
эчтәлекле. Актерларның 
да образларга тулысы бе-
лән кереп китеп уйнаулары, 
тамашачыга тиешле дә - 
рәҗәдә җиткерүләре сок-
ландырды», – дип белдер-
де бер иптәшем. Фикеремә 
каршы килүчеләр дә бул-
ды: «Мәгънәсе аңлашылып 
бетмәде. Ләкин декора-
ция, актерларның осталы-
гы ях шы тәэсир калдыр-
ды». Бәхеткә, мондый фи  - 
кердәгеләр бик сирәк. Ип-
тәшләремнең кү бесе тәр-
җемә белән караган. «Та-
тар телен яхшырак белсәм 
һәм аңласам, тәэсирләрем 
күбрәк булыр иде», – дию-
челәр дә булды.

Миңа калса, спектакль 
бик уңышлы сайланган иде. 
Тәрбияви моментларның 
күп булуы, аларның без-
не уйландыра алулары кү-
ңелләрне сафландыруга та-
гын бер адым булды.

Шүрәлеләр дә төрле була!

Уңыш телим сиңа,«МИЗГЕЛ»!
У

кытучылар тормы-
шы, коллективта 
туган ни  заг, укыту - 
чы бе лә н укучы  мә - 

хәббәте – Т.Миңнул лин-
ның «Үзебез сайлаган яз - 
мыш» әсәрендә нигез таш-
лары булган проблемалар 
бу. Туфан аганың әлеге 
драмасы 1972 елда языл-
ган булса да, бүген дә ак-
туальлеген югалтмый, уку 
йортыбызның «Миз гел» 
яшьләр театры тарафын-
нан аның кабат сәхнәгә 
кайтуы шуны дәлилли. Тор-
мышта төрле хәлләр була, 
дияр күбегез. Әмма кискен 
конкуренция шартларын-
да этле-мәчеле яшәгән, 
көн саен яңалык кереп 
торган заманда мәгариф 
системасына яраклаша ал-
мыйча интеккән укытучы-
лар коллективын бүген дә 
очратырга мөмкин. Әмма 
максатым аларны фаш 
итү түгел. Сүзем – залга 
аншлаг җыйган спектакль 
турында. 

Г.Тукай исемендәге та-
тар филологиясе һәм мәдә-
ниятара багланышлар бү - 
ле ге каршында эшләп ки - 
лә торган «Мизгел» театры - 
ның бу спектакльне сәхнә - 
ләштерергә алынуы, ки ң 
җәмәгатьчелеккә тәкъ-
дим итүе символик көч-

кә ия, минемчә. Чөнки 
тамашачыларның күпче-
леге, артистлар – үзләре үк 
булачак укытучылар. 

Пьеса мәгариф өлкәсен - 
дә эшләүчеләргә тирән хөр-
мәт белән сугарылган бул-
са да, төп юнәлеше белән 
шул чорда мәктәпләрдә 
нык тамыр җибәргән ким - 
челекләргә каршы юнәл-
телгән. Әсәрдә мәктәп тор-
мышы, аның каршылыкла-
ры, тормышның «ак» һәм 
«кара» күренешләре заман 
югарылыгына күтәрелеп 
хәл ителә. Мөнирә об-
разында бирелгән кара 
көчләр мәктәпләрдә шак - 
тый. Шу лар белән көрәшүче 
яшь каһарман – мәктәп ди-
ректоры хәлне, мәктәптә 
хөкем сөргән атмосфераны 
яхшы аңлый. Ул туктаусыз 
көрәштә. Илгиз беренче 
педсоветта ук үзенең ялгыз 
түгеллегенә яхшы төшенә. 
Кара көчләр, барыбер үз-
ләренекен итсәләр дә, Ил-
гизне кусалар да, ул алардан 
рухи яктан, фикер сөреше 
белән өстен кала. Илгизнең 
әрнү катыш тетрәндергеч: 
«Уяныйк мәллә, иптәшләр!», 
«Үзебез сайлаган язмыш, 
түзәргә туры килә» – кебек 
гыйбарәләре тормышыбыз-
га башка күзлектән карарга 
этәрә.

Сүз уңаеннан шуны әй-
теп китү урынлы булыр: 
әлеге пьесаның яшь лә р 
театры тарафыннан өчен - 
че тапкыр куелыш ы икән 
инде. Һәр куелыш саен – 
яңа труппа. Чөнки яшь 
көчләрне туплау, талант-
ларга үсәргә мөмкинлек ту-
дыру, яшьләрне сихри театр 
дөньясы белән таныштыру – 
театр режиссеры Марсель 
абый Җаббаровның да изге 
максаты. 

Барыбыз да күрдек: Мар-
сель абый кыска гына ва-
кыт эчендә труппа туплап, 
сәхнәдә якты образлар ту-
дыра алды. Актерларның 
дөрес сайланышы, аларның 
рольгә кереп, сәхнәдә үз-
ләрен тотышлары, герой 

кичергән тойгыларны йө  - 
рәге аша үткәреп, бар неч -
кәлекләрен белеп уйнау-
лары таң калдырды. Төп 
герой – 2нче курс студен-
ты Илназ Сибгатуллин, 
Нәриман булып уйнаган 
Илзам Хаҗиев тудырган 
образлар хәтердә әле озак 
сакланыр. 

Театрда мимика, грим, 
декорацияләр дә әһә мия т-
ле роль уйный. Җитди Ил-
гизне хәтта комик образ 
Рамил дә көлдерә алмады. 
Ә И.Хаҗиев белән Э.Нә-
җиповага исә грим зур тор - 
мыш тәҗрибәсе туплаган 
укытучы образын тудырыр-
га ярдәм итте. Минимум 
декорация директор ка-
бинетын өй мохитенә, өй-

некен директор бүлмә сенә 
әйләндерде.

Сәхнә законнары ның бер 
се – тор  мыштагыча уйнау. 
Образ тудырганда, аны 
бөтен барлыгы белән ка-
бул итү. Шундый берничә 
кагыйдә актерларның 
оя лу хисен юкка чыгара, 
аларга ачылырга ярдәм 
итә. Спектакльдә сами-
ми дә, шул ук вакытта 
чын мәхәббәт хисенә 
дә ия булган Динә об-
разын тудырган Айгөл 
Миннегалиеваның бу чын 
дебюты иде. Беренче кой-
мак төерле була, диләр. 
Бу чыгышында Айгөл 10 
сыйныф укучысы образын 
тулысынча ачып бетерә 
алмаса да, Илгизне озат-

канда ул инде чын Динә 
иде.

Спектакльне бәяләргә 
һәр премьера саен профес-
сиональ артистлар – Г.Ка-
мал театры осталарын ча - 
кыру матур традиция. Алар 
тарафыннан мактау яки 
тәнкыйть сүзләре ишетү – 
үзе бер дәрәҗә, зур җавап-
лылык. 

Театр – шундый сер-
ле дөнья ул. Аның белән 
«җенләнсәң», ул сине ти з 
генә ычкындырмый. Спек-
такльдә катнашка н сту-
дентларыбызны да «Миз - 
гел» йөгәнендә ны к тот - 
сын иде, аларга алга таба 
елына бер генә тү гел, 
берничә премьера күрсә-
тергә насыйп булсын!

DARELFӨNҮN
Университет
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бе з н е ң К а н а Т

Казан Федераль УниВерсиТеТы Каршындагы н.и.лобачеВсКий исемендәге 
лицей УКУчылары һәм УКыТУчылары өчен 11 апрель гади УКУ Көне бУлараК 
башланып КиТТе. әмма бУ гадәТи генә Көн Түгел иде, без дәресләрнең беТүен 
зУр ТүземсезлеК белән КөТТеК.  

«мизгел» яшьләр ТеаТры һәр ел 
саен Тамашачылар игъТибарына бер 
премьера ТәКъдим иТә. былТыр алар 
КУелышында ТУФан миңнУллинның 
«саТашУ» пьесасын Карап соКлансаК, 
быел исә – «үзебез сайлаган язмыш» 
белән ХозУрландыК.

Мәгариф системасын чорнап алган ялган, 
балаларга чын белем бирмичә, өлгереш артынан 
куу – бу Туфан абый күрсәткән ачы хакыйкатьнең 
кайберләре генә. Ә бит шушы ачы хакыйкать артында 
күпме бала язмышы; мәктәпне тәмамлап, хыяллары 
тормышка ашмаган, максатына ирешүгә юлындагы 
киртәләрне җимерергә көч тапмаган яшь йөрәкләр, 
торырга мөмкин. Илгә белемле, яңа яшь көчләр 
бирергә тиешле мәгариф системабызның аксый 
башлавын Туфан ага инде үзгәртеп кору чорына кадәр 
үк чамалый һәм дә чаң кагарга тотына.

Эльвина ЛоТфуЛЛИнА, 8 сыйныф укучысы
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