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Иске елны озатканда, һәрберебез бИлгеле бер нәтИҗәләр ясый, кИләсе елга яңа планнар кора. ЮрИдИк факультетның 5 курс студенты 
лИана Манафова өчен 2013 уңышлы ел булган. «узып баручы ел, һИчшИксез, ИскИткеч спорт вакыйгалары белән Истә калачак. аларга 
үз өлешеМне кертү бәхете МИңа да насыйп булды: унИверсИадада ИталИя оештыру коМИтетының атташесы булдыМ», – дИп сөйләде ул. 

ЭкологИя һәМ географИя ИнстИтутының 4 курс студенты карИна кәрИМова җырларга бИк ярата. ул Инде Ике тапкыр ИнглИз җыры 
фестИвалендә җИңү яулаган. республИка күләМендә узган «студентлар язы» фестИвале җИңүчесе дә. уку йортындагы чараларда да актИв 
катнаша. 

ИлМИр вәлИев н.И.лобачевскИй Ис. МатеМатИка һәМ МеханИка ИнстИтутының 2 курсында белеМ ала. унИверсИтет күләМендә узган 
спорт ярышларында, хәйрИя Эшләрендә бИк актИв катнаша. ИҗадИ егет безнең газета белән даИМИ ЭлеМтәдә тора. уку йортыбызның 
башка студентлары өчен дә бу ел бары тИк күңелле вакыйгалары, шатлыклы МИзгелләре белән генә Истә калыр дИп уйлыйбыз. яңа елга 
күтәренке рух белән керИк, дуслар!

Яңа ел килә... 
Яңа ел!

F Рәсемдә сулдан уңга: К.Кәримова, И.Вәлиев, Л.Манафова. Влад Михневский фотосы.
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А
нда ТР Премьер-министры – 
Татарстан республикасының 
РФдагы Тулы вәкаләтле вәкиле 
Р.Әхмәтшин һәм республика-

быз галимнәре катнашты. Алар ара-
сында Казан федераль университеты 
вәкилләре дә бар иде: тарих фәннәре 
докторы, профессор И.Гыйләҗев; 
доцент, Татарстан Язучылар бер-
леге әгъзасы Р.Харрасова; доцент, 
«Ана теле» проектының академик 
җитәкчесе К.Фәтхуллова һ.б.

Конференция бу елның октябрь аен-
да ТРның Министрлар Кабинеты та-
рафыннан кабул ителгән «2014–2020 
елларда Татарстан республикасының 
дәүләт телләрен һәм Татарстан респу-
бликасында кулланыла торган башка 
телләрне саклау, өйрәнү һәм үстерү», 
«Татар халкының милли бердәйлеген 
саклау (2014–2016)» дәүләт програм-
маларын гамәлгә ашыру кысаларын-
да уздырылды. Татарстаннан килгән 
делегация җирле вуз һәм урта мәктәп 
укытучылары, татар җәмәгатьчелеге 
һәм яшьләре белән очрашты. Анда 
алар татар халкының тарихын 
өйрәнүгә, татар телен, әдәбиятын 
һәм мәдәниятен саклау һәм үстерүгә 
бәйле мәсьәләләр турында фикер 
алышты. 

Чараны ачып җибәргәндә, Р.Әх-
мәтшин әлеге конференция татар 
мәдәнияте, тарихы һәм татар телен 
укыту мәсьәләләре белән даими кы-
зыксынып торучы Мәскәүдәге татар 

җәмәгатьчелеге тәкъдиме белән оеш-
тырылганын әйт те. 

Конференциядә И.Гый лә җевның та-
тар халкының тарихына бәйле булган 
мәсьәләләр турындагы кызыклы чы-
гышыгын күпләр истә калдыргандыр. 
Тарих – тарихчы аркылы гына белеп 
була торган факт. «Ә тарихчы – үзенең 
симпатияләрен һәм антипатияләрен 
чагылдырып, тарихи вакыйгаларны 
бәян иткән кеше», – диде И.Гыйләҗев 
Ул тарихи фактларның бозылуы һәм 
үзгәрүе – котылгысыз күренеш булын 
аңлатырга тырышты. 

Татар телен өйрәнүдә кулланы-
ла торган мультимедияле тех но-
логияләр, «Ана Теле» проекты турын-
да К.Фәтхуллова җентекләп сөйләде 
һәм аң латты. Хәзерге вакытта «Ана 
Теле» оnline-мәктәбендә тугыз меңгә 
якын кеше татар телен өйрәнә. 
Аларның ике йөздән артыгы чит 

илләр – Австралия, Финляндия, Бель-
гия һ.б. ил вәкилләре. 2013 елның 11 
декабреннән башлап, 16.00дән 20.00гә 
кадәр һәр теләгән кеше татар теле 
укытучылары белән оnline режимда 
аралашу мөмкинлегенә ия. 

Татарстан Язучылар берлеге 
әгъзасы, КФУ доценты Р.Хар ра-
сова татар әдә биятының киләчәге, 
хәзерге яшьләрнең иҗаты турындагы 
фикерләре белән бүлеште. 

Галимнәрнең чыгышларынна н 
соң, мәскәүлеләр үзләрен кы зык-
сын дырган сорауларын биреп, кон-
ференциядә кузгатылган темалар 
буенча фикерләрен җиткерделәр, 
бул ган мәсьәләләрне чишү юлларын 
бергә эзләделәр. 

Очрашу конференциядә катна - 
шучыларның бөек татар ша гыйре Габ-
дулла Тукай һәй кәленә чәчәкләр куюы 
белән тәмамланды.
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шушы көннәрдә Мәскәүнең 
татар МәдәнИ үзәгендә 
татарстан республИкасының 
рфдагы тулы вәкаләтле 
вәкИллеге «татар халкының 
ЭтноМәдәнИ бердәйлеген 
саклап калуның актуаль 
Мәсьәләләре» ИсеМле 
фәннИ конференцИя 
уздырды.

Мәскәүдә татарча сөйләшәләр!

16 декабрь көнне Әлмәттә ТР Прези-
денты р.Миңнеханов катнашында узган 
җыелышта, республика икътисадының төрле 
тармакларына караган мәсьәләләрне хәл итү өчен, 
кФУның МөМкинлекләрен арттырУ 
кирәклеге турында сүз алып бардылар. Анда рек-
тор и.ГаФУров, фәнни эшчәнлек буенча прорек-
тор д.нУрГалиев, Яр Чаллы институты вәкиле – 
сыйфат һәм маркетинг менеджменты, өстәмә бе-
лем бирү үзәге директоры И.Чукмаровлар катнаш-
ты. Утырыш кысаларында КФУ предприятиеләр 
һәм белем бирү оешмалары күргәзмәсендә кат-
нашты. Анда безнең уку йортының һөнәри белем 
бирү, төрле өлкә өчен белгечләр һәм җитәкчеләрне 
яңадан әзерләү һәм квалификациясен күтәрү 
мөмкинлекләре тәкъдир ителде. 

17 декабрь көнне ректор и.ГаФУров 
җитәкчелегендә ректоратның чираттаГы 
Утырышы Узды. Административ эшләр буенча 
проректор – аппарат җитәкчесе А.Хашов контроль 
йөкләмәләрнең үтәлеше һәм атна дәвамында була-
чак вакыйгалар белән таныштырды. Физика инсти-
туты директоры урынбасары Д.Таюрский КФУның 
чит илләр белән хезмәттәшлеге (бу очракта Япо-
ния) турында чыгыш ясады. Аның сүзләренә ка-
раганда, бүгенге көндә КФУ Япониянең 11 уку 
йорты белән хезмәттәшлек итә. Япония универси-
тетлары белән тормышка ашырылган уртак про-
ектларга, студентларны стажировкага җибәрүгә 
тукталды. Мәскәү СКОЛКОВО мәктәбенең «Топ-
менеджерлар 5/100: Россия университетларының 
глобаль конкурентлылыкка сәләтлелеге» бе-
лем бирү программасында катнашу нәтиҗәләре 
турында тышкы элемтәләр буенча проректор 
Л.Латыйпов җиткерде. Ул Сеул һәм Гонконг уни-
верситетлары мисалында рейтингларда алга чыгу 
юлларын күрсәтте. Бу уңайдан ректор, бөтен ин-
ститут директорлары белән киңәшләшеп, чит ил 
университетлары тәҗрибәсеннән безнең универси-
тетка нәрсә алып булганлыкны өйрәнергә кушты. 
Уку йорты һәм читтән чакырылган галимнәр ара-
сында төзелгән килешү форматы хакында фәнни 
эшчәнлек буенча проректор Д.Нургалиев һәм 
Юридик идарә җитәкчесе Г.Сибгатуллина чыгыш 
ясады. И.Гафуров та бу уңайдан әзерләнгән пре-
зентацияне, төзәтмәләр кертү өчен, институт ди-
ректорларына җибәрергә кушты. 

Шул ук көнне КФУга Ханты-Мансийск автоном 
округыннан Югра Думасы рәисе б.хохряков 
җитәкчелегендә делеГация килде. Универ-
ситетта кунакларны президент М.Сәлахов каршы 
алды һәм озатып йөрде. Алар КФУ Тарихы музее, 
Актлар залы, Ленин аудиториясендә булды. 

17 декабрь көнне КФУда «чиста сУ: оеш-
тырУ һәМ тәэМин итүнең эколоГия-
хокУкый ниГезләре» дип исемләнгән халы-
кара конференция булды. Чарада КФУның Идарә 
һәм территориаль үсеш институты һәм Юридик 
факультеты экспертлары, ТР Экология һәм таби-
гый ресурслар министрлыгы, хокук саклау органна-
ры һәм башка оешма вәкилләре катнашты. Пленар 
утырышта Россиядәге экология өлкәсенә караган 
законнар җыелмасы хакында сөйләштеләр. 

17 декабрь көнне КФУда Казан федераль 
университеты иҗтимагый оешмаларын яңартуны 
чагыштырып өйрәнү институтындагы Евро-
па тикшеренүләренең Идел буе халыкара үзәге 
инициативасы белән «бөтен кеше өчен 
(бөтен кеше өчен үк тә бУлМаГан) бер 
җәМГыять: инклюзив пространство 
тУдырУ Мәсьәләләре» исемле түГәрәк 
өстәл булды. Анда мөмкинлекләре чикләнгән 
кешеләрнең проблемалары һәм аларны чишү юл-
ларын табу турында фикер алыштылар. 

Шушы көннәрдә яр чаллы инститУ-
тына айдын төрек Университеты 
һәм «TAYGA Turizm LTD» (Истамбул) ре-
крутинг компаниясе вәкилләре килде. Ай-
дын университетының Россия университетлары 
белән эшчәнлеге координаторы Н.Одабаши һәм 
«TAYGA Turizm LTD» компаниясенең директо-
ры И.Гюрлек Яр Чаллы институты җитәкчелеге 
белән мәгариф һәм фән өлкәсендә хезмәттәшлек 
урнаштыру турында сөйләштеләр. Яр Чаллы 
институтының «Кунакханә эше» юнәлеше буенча 
белем алучы студентлары Төркиянең туриндустрия 
эшчәнлегендә катнаша торган компанияләрендә 
практикаларын үтә алачак, дигән карарга ки-
ленде. Институтның укытучылары һәм студент-
лары Айдын университетында стажировка үтү 
мөмкинлегенә дә ия булачак. 

Филология һәм мәдәниятара коммуникацияләр 
институты студентлары ТРның Экология һәм 
табигый ресурслар министрлыгы тарафыннан 
үткәрелә торган «чиста караш» экология со-
циаль реклаМасы республика яшьләр кон-
кУрсында җиңеп чыкты. 

Мәгълүмат КФУ 
матбугат үзәгеннән алынды

в а к ы й г а л а р  Э з е н н ән ча р а

Ч
арада Россия һәм 
Татарстанның дәү-
ләт һәм муниципаль 
ида рә органнары вә-

килләре, сыйфат белән ида-
рә итү һәм нәтиҗәлелекне 
бәяләү өлкәсендә эшли тор-
ган чит ил һәм Россия экс-
пертлары, белгечләре, ака-
демик берләшмә вәкилләре 
һәм студентлар катнашты. 

Оештыручылар сүзлә-
рен чә, әлеге чара теоре-
тик һәм практик яктан да 
зур әһәмияткә ия. Монда 
яңгыраган фикерләр бүгенге 
көндә актуаль булган күп 
кенә мәcьәләләрнең чишелү 
юлларын табарга ярдәм 
итәчәк дип фаразлана. 

Ректор и.Гафуров, конфе-
ренцияне ачып җибәргәннән 
соң, КФУның дәүләт һәм 
муниципаль өлкәләрдә сый-
фат белән идарә итү һәм 
нәтиҗәлелекне бәяләү мо-
деленең эшкәртелешенә 
якы наю юллары турында 
сөйләде. 

И.Гафуров, универ ситет-
ның әлеге өлкәгә кагы-

лышы булган профиль-
ле бүлекчәләре турында 
мәгълүмат бир гәннән соң, 
конференция темасына туры 
килгән, КФУда башкарыла 
торган фәнни ачышларга 
тукталды. «Бу тема Дәүләт 
һәм муниципаль идарә юга-
ры мәктәбе эшчәнлегенең 
төп фәнни юнәлеше бу-
лып тора», – дип билгеләде 
ректор. Аның сүзләренчә, 
шушы мәктәп базасында 
нәтиҗәлелекне һәм сыйфат-
ны тикшерә торган үзәк тә 
булдырылган. Ул, Россия 
шартларын һәм халыкара 
стандартларны истә тотып, 
аның методикасын булды-
рып, аны әлеге өлкәгә кертеп 
җибәрү белән шөгыльләнә. 

Бүгенге көндә КФУ дәүләт 
һәм муниципаль идарә өл-
кәсенә караган тикшеренүләр 
алып бара торган күп кенә 
университет һәм оешма-
лар белән хезмәттәшлек 
итә. Дәүләт идарәсе Европа 
институты белән төзелгән 
килешү нигезендә, КФУ 
CAF (Common Assessment 

Framework) сыйфат менедж-
ментының танылган Европа 
системасын Россиядә тәкъдир 
итү хокукын алды. Әлеге 
модель инде Европа, Якын 
Көнчыгыш һ.б. илләрдә ике 
меңнән артык бюджетлы сек-
тор оешмаларында кулланы-
ла. Аның турында CAF ресурс 
үзәге җитәкчесе, чит ил куна-
гы патрик стайес үзенең до-

кладында тулы һәм җентекле 
итеп, бөтен нечкәлекләре 
белән сөйләде. «Әлеге модель 
төрле идарә системасында да 
кулланыла ала», – дип ассызы-
клады кунак. 

Конференция ике көн 
дәвам итте. Алга таба, бар-
лык материалларны туп-
лап, җыентык чыгарырга 
ниятлиләр. 

КФУ Европа системасын 
танытачак!
Дания Фатыйхова

17 декабрь көнне казан федераль унИверсИтетында «дәүләт һәМ МунИцИпаль өлкәләрдә сыйфат белән 
Идарә Итү һәМ нәтИҗәлелекне бәяләү» I халыкара фәннИ-гаМәлИ конференцИянең ачылды. 

   CAF ресурс үзәге җитәкчесе Патрик Стайес чыгыш ясый. 
Влад Михневский фотосы.

ан а т е л е
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Яңа елга зур җиңүләр белән!

кышның беренче ае – декабрь үткәнгә нәтИҗәләр ясап, елны озату ае да. әле кайчан гына яңа гасырга аяк атлап кергән Идек, Инде гасырның Икенче 
дИстәсен дә вакладык. шулай гасырлар артыннан гасырлар үтә торыр, кешелек дөньясы үзенең кИләчәгенә ашкыныр. бу елны да яңа өМетләр, яңа 
хыяллар, яңа планнар, яңа теләкләр белән каршы алабыз. уку йортыбыз өчен дә узып баручы ел уңышлы булды, дИп әйтергә кИрәк. кайсы гына өлкәне 
алсак та, горурланырлык уңыш-табышларыбыз, ачышларыбыз бар. кИләчәкне планлаштырыр алдыннан, узган елга нәтИҗәләр ясау урынлы булыр. 
унИверсИтетыбызның структур бүлекчәләрендә 2013 ел нәрсәсе белән Истә калыр? ИнстИтут җИтәкчеләреннән шул хакта сораштык.

ү т к ән г ә  –  н әт И җ ә ,  к И л әч әк к ә  –  п л а н н а р 

DARELFONYN

Теле барның юлы бар!

Ч
араны Мәгариф һәм 
фән министрлыгы һәм 
КФУның Филология һәм 
халыкара багланышлар 

институты оештыра. Ул Татар-
стан Республикасының дәүләт 
теле һәм башка телләрне өйрәнү, 
саклау һәм үстерү Дәүләт про-
граммасы кысала рында узды-
рыла. Олим пиаданың максаты – 
татар телен саклау, үстерү, про-
пагандалау, популярлаштыру 
һәм мәктәп укучыларын туган 
телне тирәнтен өйрәнүгә җәлеп 
итү. 

Әлеге олимпиада  «Бу ду сту-
дентом» со циаль-белем бирү 

чел тәре аша башкарыла. Бүгенге 
көндә анда дүрт меңнән артык 
кеше теркәлгән. Бу күрсәткеч 
узган ел белән чагыштырганда 
ике тапкырга артык. Нигездә, 
Россия укучылары катнаша. Шу-
лай да, бүтән ил вәкилләре дә 
(Казакстан, Үзбәкстан, Төркия, 
Австралия, Кы тай һәм Япо-
ния) бу процесста зур активлык 
күрсәтә икән.

Олимпиада ике этаптан то-
рачак. Читтән торып эшләү 
этабы – дистанцион рәвештә 
уздырыла торган интернет-
тестирование. Аны укуч  ы үзе - 
нең өендә яисә мәктәп/уку 

йортының компьютер клас-
сында да башкара ала. Бу 
турда укучыларга Филоло-
гия һәм халыкара багланыш-
лар институты һәм БДИга 
әзерлек һәм тестированиенең 
укыту-методик үзәге, КФУның 
Мәгълүматлаштыру һәм элемтә 
департаменты ярдәме белән 
әзерләнгән тестла р тәкъ дим 
ителә. «Би ремнәр төрле. Алар 
татар телле һәм рус телле уку-
чыларны, татар филологиясе 
юнәлеше буенча укучыларны, чит 
ил укучыларын, балаларның яшь 
үзенчәлекләрен һ.б. бик күп кри-
терийларны истә тотып эшләнде. 

Шуңа күрә биремнәр 
бер-берсеннән аеры-
ла. Шулай ук вузларда 
укучы барлык студентлар 
өчен дә катнашу мөм кинлеге 
булдырылды», – дип белдерде 
Филоло гия һәм халыкара багла-
нышлар институтының Г.Тукай 
исе мендәге та тар фило ло гиясе 
һәм мәдә ниятара коммуни-
кация бүлеге мөдире Әл фия 
Йосыпова. Та тар те лендәге 
биремнәр кирилл һәм латин 
язуында тәкъдим ителә. 

Чараның икенче ту ры Ка-
занда үтәчәк. Бу өлештә яз - 
ма һә м телдән сөйләү конкурсла-

ры ка   - 
рал  ган. Алар 

татар теле һәм әдә-
бияты, татар халкының та-

рихы һәм мәдәниятенә бәйле 
биремнәр үтәү, тәкъ дим ителгән 
те ма буенча эссе язу, иҗади 
сәләтне (җыр, бию, нәфис сүз 
сөйләү) күрсәтү һәм үз илең ту-
рында презентация күрсәтү ке-
бек ярышларны үз эченә алачак. 

Җиңүчеләрне бөек татар ша-
гыйребез Габдулла Тукайның 
туган көне – 26 апрельдә 
тәбрикләячәкләр.

алинә СаДыйкова

татар теле һәМ татар әдәбИяты буенча I I халыкара олИМпИадада катнашырга теләүчеләр ашыгыгыз! 
теркәлүнең соңгы көннәре җИтеп кИлә. 

т у г а н  т е л  с а г ы н д а

«Безнең институт 
өчен 2013 ел вакыйгаларга 
бик бай булды. Университет җитәкчелеге белән 
килешеп, институтта бүлекләр санын кимет-
тек. 2013 елның 1 сентябреннән 5 бүлектән 3не 
калдырып, аларга танылган шәхесләребезнең 
исемнәрен бирдек. Хәзер татар филологиясе 
һәм мәдәниятара багланышлар бүлеге Г.Тукай 
исемен, Югары сәнгать мәктәбе С.Сәйдәшев 
исемен, рус һәм чит ил филологиясе бүлеге уку 
йортыбыз белән бәйле язучы Л.Толстой исемен 
йөртә. Җәй көне узган Универсиадада да сту-
дентларыбыз һәм укытучыларыбыз бик актив 
катнаштылар. Бигрәк тә сәнгать бүлегендә укучы 
студентлар Универсиада авылында спортчылар 
һәм килгән кунаклар өчен бик кызыклы мәдәни 
чаралар уздырды. Бию коллективы тантаналы 
ачылышта да катнашты. Октябрь аенда туган 
телләр һәм әдәбиятларны саклауга багышлан-
ган Халыкара форумны бик уңышлы үткәрдек.

Шулай да институт коллективы өчен узып бару-
чы елның иң истәлекле һәм әһәмиятле вакыйга-
сы буларак, мин февраль аенда Президентыбыз 
Р.Миңнеханов җитәкчелегендә безнең базада 
узган КФУның Кайгыртучанлык советы утыры-
шын аерым билгеләп үтәр идем. Республика һәм 
университетыбыз җитәкчелеге, Кайгыртучан-
лык советы әгъзаларына институт эшчәнлеген 
тәкъдим итү, аларның киңәшләрен ишетү белән 
бергә, бу утырышта институт үсеше, аның 
киләчәктәге яшәешенә кагылган берничә җитди 
карар кабул ителде. Аларның берсе институты-
быз базасында эшләп килә торган Казан халыка-
ра лингвистика үзәгенең матди үсеш базасын ны-
гыту, эш юнәлешләрен киңәйтү белән бәйле. Ул 
2014 елның 21 февралендә ачылачак. Утырышта 
укытучыларыбызга алга таба дөнья күләменә 
чыгу өчен мөмкинлек бирә торган яңа «Tatarica» 
исемле халыкара журнал ачу турында сүз бул-
ды. Татар, рус һәм инглиз телләрендә нәшер 
ителәчәк журналда тел һәм әдәбият, халкыбыз 
тарихы, мәдәнияте белән бәйле мәкаләләр, 
фәнни хезмәтләр  бастырылачак. Татар теле 
һәм әдәбияты юнәлешендә белгечләр әзерләүне 
тиешле югарылыкка кую өчен, республикабыз 
хөкүмәте татар филологиясе бүлеге укытучы-
ларына махсус 20 стипендия билгеләде. Болар 
барысы да безгә Яңа елга ышанычлы адымнар 
белән керергә нык лы нигез булып тора».

F рәдиф 
җамалетдинов, 
Филология һәм 
мәдәниятара 
багланышлар 
институты 
директоры: «Беренчедән, быел бездә, телләр 

өйрәнү юнәлешенә караган ике 
институтның кушылуы нәтиҗәсендә, 
бер зур гуманитар институт барлыкка 
килде. Бу күренеш структур бүлекчәләрне 
генә түгел, ә бәлки, бу өлкәгә бәйләнеше булган студентлар, 
укытучылар, галимнәребезне берләштереп, алардан бер зур, 
тату гаилә ясады. Безнең өчен бу бик мөһим әйбер. Икенчедән, 
университетыбызның конкурентлылыкны арттыру програм-
масында җиңүе һәм шул программаны гамәлгә ашыра башла-
вы да бездә чагылмый калмады. Бу программа төгәл фәннәргә 
генә кайтып калмыйча, гуманитар фәннәр өчен дә бихисап күп 
мөмкинлекләр ача. Бу безнең өчен халыкара хезмәттәшлек 
өлкәсендә элемтәләр булдыру мөмкинлеге киңәю ягыннан 
аеруча мөһим. Өченчедән, институтыбызда күп кенә яңа 
фәнни тикшеренүләр үткәрү, республика һәм Россиякүләм 
зур масштаб лы программалар булдыру перспективалары 
ачылды. Мисал өчен, Болгар һәм Свияжск шәһәрләренең 
мәдәни мирас объектларын өйрәнүдә, саклауда һәм аларны 
реставрацияләүдә культоргларыбыз, музейчыларыбыз, тарих-
чыларыбыз, ар хеологларыбызның катнашуы белән чиксез го-
рурланабыз». 

F рамил хәйретдинов, 
халыкара бәйләнешләр, 
тарих һәм көнчыгышны 
өйрәнү институты 
директоры:

«2013 елда без барлык планлаш-
тырылган эшләрне нәтиҗәле һәм 
уңышлы гына башкарып чыктык. Һәр 
институтта башкарылган фәнни, уку, тәрбия эшләрен 
гамәлгә ашыру, диссертацион советның нәтиҗәле 
эшчәнлеге, планлаштырылган күп санлы конференцияләр 
уздыру, абитуриентларны кабул итү буенча контроль сан-
нар туплану – болар барысы да һәрдаим башкарыла тор-
ган эшләр инде. Безнең өчен иң мөһим булган әйбер – 
быел җәй көнендә Казанда үткәрелгән җәйге Универсиа-
дада институт студентларыбызның уңышлы чыгыш ясау-
лары. Бу уеннарда безнең университет студентлары бар-
лыгы 11 медаль яулады, шуларның дүртесе – алтын. Шул 
11 медальнең тугызы – безнең институт студентларыныкы. 
Димәк, без ректорыбыз куйган Казан федераль универси-
тетын дөньяның спорт ареналарында таныту максатына 
ирештек».

F искәндәр 
Галеев, 
Физик тәрбия 
һәм тернәкләндерү 
медицинасы 
институты 
директоры:

«Узып баручы елның 
мөһим чараларыныннан 
берсе булып, институтның 
фәнни-белем бирү эшчәнлеге 
идеологиясен үзгәртә торган Юл 
картасын булдыру һәм яклау тора. Институтыбыз-
да күп кенә халыкара конференцияләр уздырдык, 
чит илдән галимнәр чакырдык. «Scopus» и «Web of 
Science» журналларында басылган мәкаләләр, чит 
илдән килеп укучы студентлар саны артты. 2013 
елда Россия вузларына кабул итү сыйфаты буен-
ча төзелгән мониторинг нәтиҗәләренә караганда, 
«психологик-педагогик һәм махсус (дефектологик) 
белем» юнәлеше буенча ил күләмендә 4 урынны 
алып торабыз. Безнең тәҗрибә Россиядә педагогик 
белем бирүне формалаштыру контекстында мөһим 
роль уйный. Тагын шуны әйтәсем килә: коллективы-
бызны саклап кына калмадык, ә Казан федераль уни-
верситеты алдында торган җитди мәсьәләләрне хәл 
итәрдәй галимнәр һәм укытучылар оешмасын тагын 
да киңәйттек».  

F айдар кәлимуллин, 
психология 
һәм белем бирү 
институты
 директоры:

«Әлбәттә, иң беренчедән, 
институтыбызның Үсеш про-

граммасы нәтиҗәләре буенча бе-
ренче бишлеккә кергәнлеге хакында 

әйтергә кирәк. Моңа ирешер өчен, күп нәрсә эшләнде. 
«SCOPUS» журналында 100дән артык фәнни мәкалә 
басылды, күп кенә халыкара фәнни конференцияләрдә 
катнаштык. Икенчедән, институтыбыз ТР Икътисад 
министрлыгының эшмәкәрлеккә өйрәтү өлкәсендәге 
18,5 млн сум күләмендәге грантын отты. Без моның 
белән дә горурланабыз. Болардан тыш та институты-
быз студентлары уку, спорт һәм мәдәни чараларда 
актив катнашып, югары уңышларга ирештеләр. Алар 
арасында «Беренче курслар бәйрәме», «Беренче курс-
лар спартакиадасы», «Студентлар спартакиадасы», 
Республикакүләм «Студентлар язы-2013», XXI «Сту-
дентлар язы-2013» бөтенроссия фестивале, «Бика-
фест» фестивале һәм тагын башка бик күп бәйгеләрдә 
яуланган җиңүләр аерым игътибарга лаек». 

F наилә 
баһаветдинова, 
идарә һәм 
территориаль 
үсеш институты 
директоры:



А
ның уңышлы, имин 
һәм мул буласына 
өметләр зурдан. Ник 
дигәндә, ат элек-

электән татар халкының 
якын дусты, ышанычлы 
юлдашы, ныклы таянычы 
булган. Бу хакта ат турын-
дагы мәкаль-әйтемнәрнең 
күплеге дә сөйли: «Ат бер 
юлга күнеп алса, йоклаган 
килеш тә йөри», «Ат бүләккә 
чабар, эт сөяккә чабар», «Ат 
дүрт аяклы, алай да абы-
на», «Ат егылса көлмиләр, 
дөя егылса көләләр», «Та-
тарга һәйкәлне канатлы 
атка атландырып куярга 
кирәк» һ.б. Татар өчен ат – 
хөрлек, ирек символы да. 

Атка атланып, тезгенне 
нык тотып, бабаларыбыз 
дөньяны тетрәткән. Вакыт-
вакыт, үзебез дә сизмәстән, 
шул чорларны күңелдән 
кичерәбез, үткәнебез, бү-
генгебез белән горурла-
набыз. 2014 елның симво-
лы гадәти генә ат түгел. 
Көнчыгыш ышанулары-
на караганда, ул – зәңгәр 
төстәге агач ат. Андый ат 
үзенә игътибарны җәлеп 
итми. Ул уйланырга яра-
та. Әңгәмәдәшен тыңлый, 
аңлый белә һәм, кирәк бул-
са, аны үз урынына утырта 

ала. Агач атның тагын бер 
уңай сыйфаты – активлык. 
Өстәвенә ул тырыш та. 
Югарыдагы сыйфатларга 
ия булучылар өчен киләсе 
елда бәхет елмаячак.

Ат елын ничек кар-
шы алырга соң? 2014 ел 
уңышлы булсын өчен, нәрсә 
эшләргә? Әйдәгез, бу сора-
уларга җавап эзләп карыйк. 

Ат – йорт хайваны. 
Шуңа да Яңа елны өйдә 
якын кешеләр янәшәсендә 
каршылау әйбәтрәк. Йор-
тыгызда бәйрәм мохитен 
урнаштырырга онытма-

гыз. Фатирны бизәү өчен, 
ат сурәте төшерелгән ва-
залар, сыннар яки савыт-
саба кулланырга мөмкин. 
Зәңгәр, яшел, шәмәхә 
төсләргә өстенлек бире-
гез. Бу төсләр – тынычлык, 
акыл символлары. Шуңа 
алар әз генә булса да яшәү 
мәгънәсе турында уйла-
нып алырга менә дигән 
этәргеч булачак. Керә тор-
ган ишеккә дага элеп кую 
да уңыш китерәчәк. 

2014 елны көнчыгыш 
календарена тәңгәл ките-
реп каршыларга теләсәк, 
табынга ат яратып ашый 
торган ризыкларны күбрәк 
куярга кирәк. Бу уңайдан, 
атның искергән азык аша-
мавын да истән чыгарырга 
ярамый. Шуңа да ризыклар-
ны алдан ук түгел, ә бәйрәм 
көнендә генә әзерләү 
киңәш ителә. Консервлан-
ган, катырылган, полуфа-
брикат продуктлар кулла-
нудан баш тартырга туры 
киләчәк. Ат – ашарга ярата 
торган хайван. Шуңа күрә 
бөтен ризыкларны мулдан 
әзерләү ат күңеленә хуш 
киләчәк. Ел символы атны 
хөрмәтләп, өстәлгә күп 
итеп яшел тәмләткечләр, 

җиләк-җимеш, яшелчә 
салынган савытлар ку-
ярга була. Табын күрке – 
икмәк, диләр. Ат елын 
каршылаганда, моны ае-
руча истән чыгармыйбыз: 
тәлинкәләргә мул итеп өр-
яңа күпереп пешкән ипи 
кисәкләре тезәбез. Табын-
га куелган солы печеньела-
рына да ат рәхмәт укыячак. 
Эчемлекләрдән морс һәм 
сокларга өстенлек бирергә 
киңәш ителә.

Ат – акыллы һәм ин-
туитив хайван. Шуңа да 
2014 ел акыллы карарлар 
һәм эшләр вакыты булыр-
га тиеш. Акылны эшкә 
җигү кирәк булган урын-
нарда тырышып хезмәт 
куючыларның һәммәсенә 
карата ел хуҗасы гадел 
мөнәсәбәттә булачак.

Ат елы һәрберебезнең 
тормышына яңалык алып 
килер, дип вәгъдә итә 
астрологлар. Шулай да ул 
елан елына карараганда 
тынычрак булачак. Зәңгәр 
агач ат фикерләрен гамәлгә 
ашырган кешеләргә мәр- 
хәмәтле булачак, яңа ачыш 
һәм уйлап табуларга юл 
ачачак. Шуңа күрә инде 
хәзердән үк максатларны 

барлап, аларны тормыш-
ка ашыру планын уйлап 
кую яхшы. Яңа ел иске 
елда хәл ителмәгән сорау-
мәсьәләләрнең чишелүенә 
дә этәргеч бирер, дип 
көтелә. Ләкин тормыш 
алга бара бит. Шуңа пәйда 
булган яңа проблемалар-
ны чишәр өчен көч туплый 
башласагыз була. Зәңгәр 
агач ат килгән авырлы-
кларны җиңеп чыгар өчен 
һәр кешедә яшеренеп ят-
кан энергия запасын ачар-
га мөмкинлек тудырачак. 
Киләсе ел символы – көчле 
һәм дәртле хайван. Шуңа 
күпләргә аның ритмына 
өлгерергә авыр булачак. Иң 
мөһиме: сәламәтлегегез 
турында кайгыртыгыз. Бу 
уңайдан иң шәп киңәш: 
көндәлек авыр эшләрне 
гаиләгез янәшәсендә яллар 
белән чиратлаштыру. 

Ничек кенә булмасын, 
тормышта барысы да 
үзебездән тора. Бу хакта 
онытмыйча, Яңа ат елында 
ат кебек тырышып эшләп, 
аек фикер йөртеп, куелган 
максатларыбызны тор-
мышка ашырып яшәргә яз-
сын, дуслар! Яңа ел котлы 
мөбарәк булсын!

Яңа елны ничек каршыласаң...
бе л д е р ү
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Яңа ел

Татарга ат тәүге мәхәббәте кебек кадерле

Элек яңа елны салатлар 
ясап, духовкага каз 
тыгып, Матур-Матур 
теләкләр әйтеп, бүләкләр 
бИрешеп, гаИлә белән бергә 
каршылаган булсалар, 
хәзер Инде бу «Искелек 
калдыгы»на әйләнеп бара. 
ә кеМ белә, бәлкИ алай да 
түгелдер? 

Е
ллар үткән саен, әлеге 
бәйрәм кызыксыз була 
башлады. Әллә без 
үсәбез, әллә үткәрә 

белмибез шунда. Балачак-
та Кыш бабай, Кар кызына 
ышанып, бүләк көтеп, ши-
гырь ятлый идек. Ә хәзерге 
балалар бүләкне әти-әни ал-
ганын белә. Бәйрәмнең бер 
сихри үзенчәлеге дә калмады. 
Сеңлемә: «Кыш бабайга хат 
яздыңмы?» –дип соравыма, ул: 
«Әнигә әйттем, иртәгә Винк-
ска күлмәк алып кайта», – дип 
җавап бирде.

Бәйрәм дә якынлашкан-
нан якынлаша. Дуслар инде 
компанияләргә берләшеп, 
буш «хата» эзли башладылар. 
Халыкта шундый ышану бар: 
яңа елны кайда, нинди киемдә, 
нинди кәеф белән каршыласаң, 
елың шулай үтә. Ә менә шулай 
да? Әти-әни белән үткәрелгән 
Яңа елдан, дуслар белән 
«хата»да каршылаганы нәрсәсе 
белән аерыла икән? Яңа елны 
дусларым ничек бәйрәм итәр? 
Төрле фикерләр, тәкъдимнәр, 
ки ңәшләр...

* Артур, Анадырь: «Яңа 
ел ны Казанда каршы-
лыйм. Өйгә кайтасым килә, 
әлбәттә. Ләкин анда да мин 
бәйрәмне әти-әни белән 
түгел, дуслар белән каршы-
лар идем. Бездә шундый 
традиция. Ә Яңа ел кичендә 
нишләячәгемне белмим әле. 
Мөгаен бер үзем, бер фатир-
да ... йоклармын.

* Айсылу, Казан: «Бәйрәмне 
болай әти-әни белән каршы-
лыйм. Табында туклангач, 
12не суктыргач, Казан елка-
сына чыгабыз. Анда дуслар 
белән очрашабыз да, күңел 
ачып, бер-беребезне кот-
лап таралышабыз. Казанга 
бу елны гына килүчеләр, 
мөмкинлегегез булса, Яңа 
елны шәһәребездә калып 
каршылагыз! Сез аның нинди 
матур икәнен күрәчәксез!»

* Данил, Уфа: «Беренче 
курста укыганда и кайтасы 

килде инде. Дуслар, әти-әни 
шунда бит. Ә акча «жәлке». 
Аннан соң икенче курста 
хәйләсен таптым. Монда кар-
шылыйм да, аннан соң Баш-
кортстанда тагын бер кат 
бәйрәм итәм. Менә шулай».

* Гөлназ, Мамадыш: «Әл-
бәттә, өйгә кайтам! Уку 
качмас әле. Ничек инде 
Яңа елны әти-әниләр белән 
чыршы янында, табын ал-
дында каршыламыйсың?! 
Яңа ел – ул гаилә бәйрәме. 
Гомергә яшьтәшләремне 
аңламадым. Яңа ел төнендә 
эчәр өчен «хата»га баралар. 
Акылга сыймаслык әйбер».

* Алсу, Түбән Кама: «Әти-
әнием, апам белән каршы-
лыйм. Дуслар белән ара-
лашырга өлгерермен әле. 
Туганнар белән каршылаган 
бәйрәм күңеллерәк, рәхәтрәк 
үтә. Җан тынычлыгы, чын 
гаилә атмосферасы туа.

Иске ел узып барганда, 
һәркеМ яңа елның 
аңа нәрсә кИтерәчәге 
хакында уйланадыр. 
күпләр кИләсе елдан 
уңыш, бәхет, Мәхәббәт 
һәМ башка Изге 
теләкләренең торМышка 
ашуын көтә. көнчыгыш 
календаре буенча 
кИләсе 2014 ел – 
ат елы. 

Лиана МәрДанова, Гаммәви 
коммуникация һәм социаль фәннәр институты

* Яңа елың күңелле үтсен 
дисәң, үзеңә ошаган компания 
сайла.

* Дусларың белән бәйрәм 
итәргә җибәрмәсәләр, елама. 
Компромисс һәрвакытта да 
бар. 12не әниләр белән суктыр 
да, аннары дусларың белән 
очраш.

* Бүләк сайлаганда, «Миңа бу 
бүләк ошар идеме?» соравына 
җавап эзлә.

* «Әй, ярамаган тагын. Өйдә 
утырабыз бит», – дип, биш ел 
элек алган халатыңны киеп, 
табын артына утырма. Яңа 
елыңны да шул халат белән 
үткәрәсең килмәсә.

*  Теләк теләгәндә, чын 
күңелдән, иң кирәклесен, чама-
сын белеп кенә эш 
ит.

Киңәш 
итәм:

УниверсиTеTDARELFONYN

РӘХИМ ИТЕГЕЗ! 
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«Семь румбов» 
туристлык клубы 

тәкъдим итә:

Кем сәяхәт итәргә, кем 
спорт походларын оешты-
ру һәм үткәрү тәрипләрен 
үзләштерергә, кем күп 
төрле туристлык ярышла-
рында катнашырга 


