
Татарстан республикасына визитла-
рын Мәскәү кунаклары Казан федераль 
университеты белән танышудан баш-
лап җибәрде. Алар IT лицей-интернат, 
Физика институты лабораторияләрендә 
булды, КФУ ректоры Илшат Гафуров 
белән очрашты.

Алга таба Кайгыртучанлык сове ты-
ның утырышлар залында Казан шәһәре 
югары уку йорты ректорлары, Казан 
федераль университетының институт 
директорлары, факультет деканнары 
белән очрашу булды. Татьяна Бар-
хатова мәгариф учреждениеләренең 

эшчәнлеген регламентацияләү про-
цедурасы турында сөйләде. Аның 
сүзләренә караганда, федераль хезмәт 
контроль чикләрен арттыра. 2010 елда – 
ике, 2011 елда – тугыз, 2012 елда – егер-
ме лицензия туктатылган. Быел инде 
бу сан унтугызга җиткән. М.Лукьянова 
шулай ук югары белем бирү сыйфатын 
тикшерә торган система төзү, Дәүләт 
йомгаклау аттестациясе нәтиҗәләре, 
укырга кабул итү процессына кертелгән 
төп үзгәрешләр кебек төшенчәләргә дә 
тукталды. Бүгенге көндә иң актуаль 
темаларның берсе булып, уку йорты-

на кабул итү тора. 2013 елның беренче 
февраленә керү имтиханнары исемле-
ге һәм кабул итү кагыйдәләре билгеле 
булды. Бу уңайдан Казан федераль уни-
верситеты бер кисәтү дә алмаган.

Алга таба вуз җитәкчеләре «Мәгариф 
турында закон»дагы үзгәрешләр, өс-
тәмә белем бирүдә норматив база, ха-
лыкара аккредитация, дистанцион бе-
лем бирү кебек мәсьәләләр буенча да 
төгәл мәгълүмат алды. 

Татьяна Бархатованың уку йортына 
визиты кичә дә дәвам итте. Ул Казан 
федераль университетына абитури-
ентлардан документларны электрон 
рәвештә кабул итү системасын тик-
шерде. Фундаменталь медицина һәм 
биология институты эшчәнлеге белән 
танышты.

Кытайларда әлеге бәйрәм иң мө-
һим нәрдән санала һәм аның төгәл 
датасы юк. Ул ай фазасы нигезендә 
билгеләнә икән. Быел яңа елның 
беренче көне 10 февральгә туры 
ки лә. Яңа елны бәйрәм итәргә өл-
гермәгәннәр бу атнада кытайча Яңа 
елны каршылый ала.

Бәйрәмне оештыручылар, Кытай 
Яңа елы уңаеннан, үз халыкларының 
гореф-гадәтләренә, мәдә ниятенә ба-

гыш ланган үзенчәлекле күргәзмә оеш - 
тырганнар. Мәҗлестә Кы тай сту-
дентлары һәм аспирант лары Бер-
леге ачылу турында хәбәр иттеләр. 
Ул Кытай телен һәм тра дицияләрен 
өйрәнүчеләргә ярдәм итә чәк.

Тантананың икенче өлешендә сту-
дентлар Кытай милли уен коралла-
рында үз остлыкларын күрсәтте. Кичә 
Кытай телендә «Без бер гаилә» күмәк 
җыры белән тәмамланды.
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файдаланылды.

Кытайча Яңа ел белән!

4 февраль көнне «УникС»та казандагы кытай СтУдентлары Берлеге 
ачылУга һәм кытай Яңа елын үткәрүгә Багышланган концерт БУлды.  

12+

Сулдан уңга: Р.Минзарипов,  Л.Нугуманова, 
Т.Бархатова һәм М.Лукьянова  

5 февраль көнне казанга мәгариф һәм фән өлкәСе надзоры БУенча 
федераль хезмәт җитәкчеСе УрынБаСары татьЯна Бархатова һәм мәгариф 
Сыйфатын БәЯләү идарәСе Башлыгы УрынБаСары марина лУкьЯнова килде. 

Дания Фатыйхова,
хәбәрче

Динә Мөхтәсипова, 
хәбәрче
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Узган атнада КФУ һәм 
«Форд-СоллерС- ала бУга» ааҖ 
араСында  Килешү гә КУл КУ - 
елды. Әлеге хез мәт тәш леккә ике як 
та зур өметләр баглый. «Килешүнең 
нәтиҗәләре бик уңай булыр дип уйлыйбыз. 
Ул, һичшиксез, вузга, безнең компаниягә 
һәм, гомумән, республикабызга бик зур 
файда китерергә тиеш», – дип билгеләде 
«Форд-Соллерс-Алабуга» ААҖнең җи-
тәк чесе Адиль Ширинов. SOLLERS – 
Россиянең иң алдынгы автомобиль 
җитештерү компанияләренең берсе. Ул 
дөньякүләм билгеле Ford, SsangYong, 
Toyota, Mazda һәм Isuzu кебек лидерлар 
белән тыгыз элемтәдә тора. 

1 февраль көнне булган «Сә ла-
мәтлеК-2013» тр югары УКУ йорт-
лары СпартаКиадаСында КФУ 
үзен яхшы яКтан КүрСәтте. 
Университетыбызның өстәл теннис ы бу-
енча җыелма командасы алтын медальгә 
лаек булды. Аның составында Конфу-
ций институты директор урынбасары 
Ли Ланья, университетның гомуми фи-
зик тәрбия һәм спорт кафедрасы доцен-
ты А.М.Садыйкова, өлкән укытучылар 
Р.С.Мөхәмәтсафин, Р.М.Галиуллин, юри-
дик факультет ассистенты А.Н.Шпа-
гонов, А.М.Бутлеров ис. Химия ин-
сти тутының өлкән фәнни хезмәткәре 
А.И.Иванов бар иде. Чаңгы ярышы бу-
енча составында Л.Т.Миннәхмәтова, 
М.В.Исаева, И.Ф.Нуруллина, И.Ф.Сафин, 
И.С.Ихсанов, А.А.Асхамов, Р.Ф.Зиннәтов, 
Н.Л.Николаева булган университет ко-
мандасы көмеш медаль яулады. 

2 Февральдә Яр Чаллы филиа-
лында Н.И.Лобачевский ис. Математи-
ка һәм механика институты вәкилләре 
белән очрашУ бУлды. Филиал КФУ-
га кушылганнан соң, Яр Чаллыга ин-
ститут хезмәткәрләренең яңа составта 
килүләре әле беренче тапкыр. Очрашуда 
хезмәттәшлек мәсьәләләре турында сүз 
алып барылды. 

3 Февраль Көнне Алабуга ин-
ститутында ачыК ишеКләр Көне 
бУлды. Чарада абитуриентлар үзләре 
өчен бик күп мәгълүмат һәм кызыксын-
дырган сорауларына җавап алды. Кунак-
ларны институт директоры Елена Мер-
зон сәламләде һәм уку йорты турында 
сөйләде. Гомуми җыелыштан соң, аби-
туриентлар аудиторияләр буенча йөреп 
чыктылар, факультет деканнары белән 
очраштылар. Алар үз факультетлары та-
рихы, белгечлекләре, өстенлекле якла-
ры турында мәгълүмат бирделәр. Аннан 
тыш, кунаклар өчен институт, аның музее, 
лабораторияләр буенча экскурсия оешты-
рылган иде. 

6 Февральдә КФУның Яр Чаллы фи-
лиалында «Хәзерге заман шартларында 
фән, технология һәм коммуникация » дип 
исемләнгән халыКара КонФерен-
ция үтте. Анда укытучылар унсигез 
төрле секциягә бүленеп чыгыш ясады.

6 һәм 7 Февраль Көннәрендә 
ЕС VOICES һәм «Постсоциализмның 
мәдәни-тикшеренү үзәге» фәнни-мәгариф 
үзәкләренә тарих фәннәре кандидаты, 
Ирекле университет (Берлин) профес-
соры андрей маКарычев Килде. 
Кичә аның «Нормализация турында һәм 
Германиянең тышкы сәясәте: бердәйлек 
һәм җитәкчелек итү» исемле дебатлары 
узды. 

8 Февральдә инглиз теле атналыгы 
кысаларында УНИКСның концертлар 
залында инглиз теле ФеСтивале 
УздырылачаК. Чарага студент билет-
лары һәм хезмәткәр пропускы буенча керү 
бушлай. Чараны оештыручылар инглиз 
һәм америка мәдәниятен яратучыларны 
көтеп кала.

Чара



Сиринә миңнега-
лимовна, үзәгегез, 
аның эшчәнлеге 

бе лән якыннанрак таныш-
тырсагыз иде.

– Аерым структура була-
рак, без 2011 елның август 
айларында эшли башладык. 
Аңа кадәр ТР Мәгарифне 

үстерү институты була-
рак яшәдек, хәзер Казан 
федераль университеты-
на карыйбыз. Безнең төп 
эшебез – укытучыларның 
белемнәрен камилләштерү 
буенча курслар алып бару. 
Мәгариф өлкәсендә бул-
ган бөтен яңалык белән 

танышып барып, аны укы-
тучыларыбызга вакытын-
да җиткерү – төп макса-
тыбыз. Һәр укытучы биш 
елга бер мәртәбә үз бе-
лемен камилләштерергә 
тиеш. Чит илләрдә бу 
гамәл һәр ел саен башка-
рыла. Курсларның төрле 
юнәлешләре бар һәм без 
аларда чит ил тәҗрибәсен 
кулланырга тарышабыз. 
Һәр фәннең үз укытучысы 
билгеләнгән.

– димәк, Сездә укы-
тучыларың белеменәрен 
камилләштерү юнәлешенә 
өстенлек бирелә?

– Юк, безнең махсус фа-
культет дигән тагын бер 
юнәлешебез бар. Икенче 
төрле әйткәндә, яңадан 
әзерләү факультеты. Бу 
эшчәнлек 1991 елдан бир-
ле бара. Биредә бер төрле 
фән укытучысы булган кеше 
бөтенләй башка юнәлеш 
буенча белем ала. Мон-
да эш КФУ укытучылары 
белән берлектә алып ба-
рыла. Мисал өчен, укыту-
чы тарих фәне буенча укый 
икән – Тарих институты, та-
тар теле буенча укый икән, 
Филология һәм сәнгать 
институты мөгаллимнәре 
укыта. Укытучының югары 

белемле булуы шарт. Тор-
мыш иминлеге нигезләре, 
физик тәрбия кебек фән 
белгечләре өчен урта 
һөнәри белем дә җитә. 

– димәк, спорт та игъти-
бардан читтә калмый?

– Спортка да аерым ба-
сым ясала. Бу юнәлешкә ка-
раган дәресләрне гамәлдә 
күрсәтеп, аңлатып алып 
баралар. Бу укытучыларның 
сәламәтлекләре өчен дә 
бик файдалы. Алган гый-
лемнәрен укучыларына кай-
тып күрсәтәләр. Хәзерге 
көндә спортның Казанда 
ни дәрәҗәдә югары куе-
луы да зур роль уйный. 
Стадионнарның ишекләре 
һәркем өчен ачык, Универ-
сиадага бәйле күп чаралар 
үткәрелә. 

– Сездә генә кулланыла 
торган программалар бар-
мы?

– Бездә бүгенге көндә 
дистанцион укыту гамәлгә 
ашырыла. Башка югары 
уку йортлары арасында без, 
беренчеләрдән булып, мон-
дый төр укытуны кертеп 
җибәрдек. Тәҗрибә инде 
икенче елын дәвам итә. Бу 
система бөтен фәндә дә ка-
ралган, шул исәптән татар 
теленнән дә. Укытучыларга 

хатлар җибәрәбез. Сораула-
ры туса, безнең укытучылар 
белән турыдан-туры әңгәмә 
корып хәл итәләр. 

– Сез идел буе төбәкләре 
өчен дә эшлисез. алар ни 
дәрәҗәдә актив?

– Россия укытучылары 
үзләренә уңайлы вакытта, 
алдан килешенеп, безгә 
белемнәрен арттырырг а 
киләләр. Мисал өчен, 4-13 
февраль көннәрендә Ерак 
Көнчыгыштан килгән де ле- 
 гация стажировка үтә. 
Алар бездә берничә юнә - 
лештә белемнәрен камил-
ләштерәчәк. Шунысы кыз - 
ганыч: елдан-ел килүче-
ләрнең саны кими. Бу ко-
мандировка чыгымна-
рын үзләре күтәрү белән 
бәйледер инде. Без үзебез дә 
чит төбәкләргә барып укы-
тып кайтабыз. Мисал өчен, 
татар телен һәм башлангыч 
сыйныфларда укыту буенча 
Екатеринбург, Әстерханда 
булдык. Безнең үзәк бар-
лыгын күп җирдә беләләр. 
Бу интернетта актив эш-
ләвебез белән аңлатыла. 
Стандартларга өйрәтү һәм 
заманча технологияләрне 
кертү буенча да без бе-
ренче! Шушы дәрәҗәне 
төшермәү – безнең бурыч!

Беренче булып, журналисти-
ка кафедрасы җитәкчесе 
Светлана Шәйхетдинова 

чыгыш ясады. Хәзерге вакытта 
кафедрада «Казанская стужурка» 
исемле студентлар газетасы сай-
ты эшләнә икән. Лаборатор уку 
газетасын булдыру, шул исәптән 
аның татар телендәге версиясен 
эшләү дә планлашытырыла. Мон-
нан тыш, журналистика кафедра-
сы Хисаплау математикасы һәм 
мәгъ лүмати технологияләр ин-
ституты белән берлектә «конвер-
гент журналистикасы» юнәлеше 
буенча магистратура ачарга 
җыена. Бу эш белән беррәттән, 
«Визуаль мәгълүмат үзәге» дигән 
лаборатория булдыру буенча да 
эшләр алып барыла. 

Татар журналистикасы кафе-
драсы җитәкчесе Васил Гарифул-
лин, әлеге кафедрада «Төбәк һәм 
милли журналистиканы өйрәнү» 
үзәген оештыру планлаштыры-
ла, дип белдерде. Моннан тыш, 
биредә «Татар иҗтимагый-сәя-
си журналистика» һәм «Татар 
телендә телевизион журнали-
стика» белгечлекләре буенча ма-
гистр программалары ачу турын-
да да сүз барды. 

Электрон массакүләм матбу-
гат чараларының теориясе һәм 
практикасы кафедрасы җитәкчесе 

Елена Дорощук Интернет-ме-
диа үзәге, Кибержурналистика 
буенча тренинг үзәге проектла-
ры белән таныштырды. 

Гамәли политология һәм җә-
мәгатьчелек белән элемтәләр 
кафедрасы доценты Дмитрий 
Мюллер хезмәттәшләренең ре-
спублика һәм төбәк дәрәҗәсендә 
үтә торган инновацион тик-
шеренүләрдә зур уңышларга 
ирешүләре, белем бирү һәм 
фәнни эшкә яшь белгечләрнең 
тартылуы турында сөйләде. 

Социология кафедрасы про-
фессоры Клавдия Новикова 
үз чыгышында әлеге бүлекнең 
фәнни-тикшеренү һәм социоло-
гия белеме бирү үзәге буларак 
үсеш перспективаларын ассы-
зыклады. 

Директор, кафедра вәкил лә - 
ренең сүзен йомгаклап, җые-
лышта яңгыраган планнар-
ны хуплавын белдерде. Наил 
Мөхәрәмов төп игътибарны ма-
гистр программаларын эшләүгә 
юнәлтергә кушты. «Магистрату-
ра – ул товар, ә без университет 
студентларын гына түгел, бөтен 
төбәктәге студентларны берен-
че курстан башлап, үзебезнең 
магистр программалары белән 
кызыксындырырга тиеш», – 
диде.
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ЮБ и л Я р

Нияз БиктиМиров,
география фәннәре кандидаты, 
доцент

Чын Җир улы

Динара ЗиННәтова, 
Массакүләм коммуникацияләр һәм 
социаль фәннәр институты

Яңа җитәкче 
белән беренче 
утырыш

Нурулла абый һәм Бибинур 
апаның балалары бул-
мый, шул сәбәпле ятим 

Җәүдәт аларга сыена. Бу гаилә 
аны үз баласыннан да якын күрә. 
Нурулла абыйсын – әти, җиңгәсен 
– әни, дип ихлас күңелдән шат-
ланып йөри. Ничек кенә бул-
масын, Җәүдәт ятимлекне үз 
күңеле, йөрәге белән тоеп яши. 
Материаль яктан аңа абыйсы 
һәм җиңгәсе барысын да булды-
рырга тырышсалар да, баланың 
рухи дөньясы китек була, моны 
ул башкаларга сиздермичә генә, 
үзе бик авыр кичерә. Җәүдәт 
алар алдында бурычлы булып 
калмый. Картлык көннәрендә 
хәленнән килгәнчә кадер-хөр-
мәтен күрсәтә. Аларның яхшы-
лыгын, мәрхәмәтен, кешелекле-
леген әле дә олы ихтирам белән 
искә ала.

Кече Чынлы, Иске Шәйморза 
мәктәпләрен тәмамлагач, Казан 
дәүләт педагогика институтының 
география бүлегенә укырга керә. 
1967 елдан башлап, үз гомерен 
балаларга белем һәм тәрбия 
бирүгә багышлый. Геогра-
фия һәм экология, педагогика 
фәннәрен төрле яклап, киң һәм 
тирәнтен өйрәнә. Чупрәле райо-
ны Кече Чынлы урта мәктәбендә, 
Казан шәһәре Киров районының 
дүртенче номерлы татар гим-
назиясендә директор вазыйфа-
ларын башкара. Казан шәһәре 
Киров районы мәгариф бүлеге 
мөдире урынбасары булып эшли 
һәм шул елларда фәнни педа-

гогика эшләре белән даими 
рәвештә шөгыльләнә. Нәтиҗәдә 
«Татар халкының табигать ту-
рындагы белемнәре нигезендә 
милли мәктәп укучыларында 
экологик мәдәният формалаш-
тыру» фәнни-педагогик хезмәте 
барлыкка килә. 1998 елда шушы 
темага диссертация яклап, пе-
дагогика фәннәре кандидаты 
дигән гыйльми дәрәҗәгә ия була. 
Соңгы дәвердә ул аның белән 
генә чикләнеп калмый, ә бәлки 
«Мәктәп укучыларында экология 
мәдәниятен формалаштыруның 
концептуаль нигезләре: этнопе-
дагогика аспекты» дигән тема-
га докторлык диссертациясен 
яклый, профессор вазыйфасына 
лаек була. 

Җәүдәт Хөсәеновның фәнни 
педагогик хезмәтләре буларак 
беренчесе, татар милли мәк-
тәпләре өчен чыгарылган уку 
яр дәмлеге китабы – «Кызы-
клы география» (1982), татар 
мәктәпләре, гимназияләре өчен 
«Татарстан географиясе про-
граммалары» (1994), татар милли 
мәктәпләренең I-V сыйныфла-
ры өчен чыгарылган «Экология 
фәне программалары» (1995) да 
дөнья күрә. Әлеге программалар 
республика күләмендә үткәрелгән 
конкурсларда катнашып, лаеклы 
урыннар алалар. Аның география, 
экология һәм тәрбия эшләренә 
багышланган хезмәтләре даими 
рәвештә республика, Россия мат-
бугатында, ә соңгы вакытта чит 
илләрдә дә басылып килә.

Республиканың география укы-
тучылары аның остаз-мөгаллим 
булуын инде күптән беләләр. 
Мәгариф өлкәсендәге хезмәтләре 
дә бәяләнә. Ул, укытучы булып 
эшләгән елларда ук, «Россиянең 
халык мәгарифе казанышы» 
бил гесенә лаек була, укытучы-
тикшеренүче баскычына күтәрелә. 
Югары уку йортында эшләгән 
чорда, Россия табигать белеме 
фәннәре академиясе аның фәнни 
хезмәтләренә югары бәя бирде, 
ул «Россия фәннәр акдемиясенең 
мөхбир-әгъзасы», «Фән һәм бе-
лем бирүдә атказанган эшлекле», 
«Фәнни мәктәпне нигезләүче» 
(2010) исемнәренә лаек булды. 
Россия табигать белеме фәннәре  
академиясе аны «Ватан фәнен 
үстерүгә керткән уңышлары өчен 
В.И.Вернадский исемендәге» кө-
меш медаль (2010), «Югары бе-
лем бирү өлкәсенә яңалык керткән 
өчен» алтын медаль (2012) белән 
бүләкләде.

Педагогик эшчәнлегенең күп 
өлешен үзе укыган Казан дәүләт 
педагогика университеты, хә-
зер инде Казан (Идел буе) феде-
раль университеты белән бәйли. 
Бүгенге көндә Экология һәм гео-
графия институтының «География 
һәм экологияне укыту теориясе 
һәм методикасы кафедрасы»нда 
педагогика фәннәре докторы, 
профессор булып тора. Ул – бу-
лачак география, биология һәм 
инглиз теле мөгаллимнәрен фән 
серләренә өйрәтүче олы галим 
һәм тәрбияче.

«Чит ил тәҗрибәсен кулланабыз»!
алинә саДыйкова, 
хәбәрче

җәүдәт аБдУлла Улы хөСәенов 1948 елның 7 февралендә, 
татарСтанның чүпрәле районы кече чынлы авылында тУа. 
Салкын кыш аенда тУгангамы, Балачагы Бик кырыС, авыр 
БУла. әле җиде ай гына тУлган СаБыйны әти-әни дигән 
кешеләр тУганнары тиешле нУрУлла аБый һәм БиБинУр 
апага тапшыралар.

Б е л е м  Б а С к ы ч л а р ы

үт кән гә – нәт и җә, к и ләчәк кә – п л а н н а р!

шУшы көннәрдә маССакүләм коммУникациЯләр һәм 
Социаль фәннәр инСтитУтының Яңа директоры мөхәрәмов 
наил мидхәт Улы инСтитУт хезмәткәрләре Белән җыелыш 
үткәрде. очрашУда кафедраларның Бүгенге халәте һәм 
инСтитУтның алдагы үСеш перСпективалары тУрында Сүз 
Барды. чарада Социаль һәм тәрБиЯ эшчәнлеге БУенча 
проректор ариф межведилов та катнашты.

казан федераль УниверСитетының эшчәнлек төрләрен атарга кУшСаң, Бик 
азлар гына аларның БөтенеСен Санап чыгар иде. шУңа күрә Сезне идел 
БУе төБәкара мәгариф хезмәткәрләренең Белемен күтәрү һәм Яңадан әзерләү 
үзәге Белән таныштырырга БУлдык. аның өчен өСтәмә Белем Бирү үзәгенең 
координаторы, гомУми Белем Бирү Бүлеге өлкән УкытУчыСы, филологиЯ 
фәннәре кандидаты Сиринә миңнегалим кызы трофимова Белән әңгәмә 
кордык. 



Филология һә м 
сәнгать ин сти-
туты сту дент-

лар ның талантларын 
төрле яклап сыный. Ә 
студентлар бер дә сы-
натмый, алар һаман 
нинди сәләтле булула-
рын дәлилләп тора.

Алты юнәлеш буен - 
ча эшләгән фестиваль - 
гә барлыгы тугыз э ш 
тәкъдим ителгән. 
Аларны Дмитрий Вто-
ров – «Татарстан» теле - 
компаниясендә чы -
га торган «Вести» 
программасын алып 
баручы; Юлия Казан-
цева – «Яңа Гасыр» ка-
налында бара торган 
«Закон. Парламент. 
Общество.» програм-
масы авторы һәм 
алып баручысы, шул 
ук каналның генераль 

директор урынбаса-
ры, ТРның атказан-
ган сәнгать эшлекле-
се Зөфәр Закиров, 
институтның тәрбия 
һәм социаль эшләр бу-
енча директор урынба-
сары Рөстәм Камалов 
бәяләде. Алар, яшь 
осталарның эшләренә 
нәтиҗә ясап, барлык 
кат нашучыларны да  
кот ладылар, ис тә лек-
ле бүләкләр тапшыр-
дылар.

Безнең татар фило-
логиясе бүлегенннән 
генә дә фестивальгә 
ике эш тәкъдим ител-
гән иде. «Социаль ро - 
лик» номинациясе бу-
енча видеороликны 
«КАД» (3 курс студент-
лары: Әхмәтҗанова 
Диләнүр, Габдрахма-
но ва Руфинә, Сөнга-

туллина Айгөл) төр - 
кеме әзерләде. Алар-
ның тирән эчтәлекле 
«...в тебе» исемле ро-
ликлары барлык та-
машачыны да таң кал-
дырды. Безнең бүлек 
магистры Эльвира Һа - 
 диеваның «Син ки-
рәк» исемле видео-
ролигы «Видеоклип» 

номинациясендә юга-
ры бәя алды. 

Фестивальдә тәкъ-
дим ителгән һәр эш 
үзенең нинди дә булса 
үзенчәлеге белән та-
машачы күңеленә ке - 
реп калды. Бу фести-
валь – студентларның 
фантазияләрен тагы н 
да ныграк эшкә җигә 

һәм ныгыта торган - 
нарның берсе, ми-
немчә. Рөстәм Кама-
лов: «Бу фестиваль үз 
йөзен югалтмаячак, ә 
киңрәк мәйданга чы - 
гачак әле», – дип сө ен-
дерде. Киләчәктә аны 
 университет кү ләмендә 
оештырырга ният кы-
лулары билгеле булды.

Мәктәптә мин та - 
рихны бик ярат-
тым. Нигә икә-

нен белмим, ләкин минем 
өчен тарихтан да кызыклы-
рак фән юк иде. Шулай яз-
гандыр инде, киләчәгем та - 
рих белән бәйләнмәде. Гума-
нитар юнәлеш буенча китү 
өчен, укырга керер алдыннан, 
чит телдән имтихан бирергә 
кирәк иде. Ә мин чит телне 
бөтенләй өйрәнмәдем, шул 
сәбәпле укырга да керә ал-
мам инде дип уйладым... Ул 
елларда рабфакта укучылар-
ны юллама белән техник уку 
йортларына кабул итәләр 
иде. Мин дә шулай эшләдем. 

Студент еллары минем 
өчен тормыш мәктәбе бул-
ды. КАИ студенткасы булу-
ым белән бер яктан горур-
лансам, икенче яктан бездә 
уку бик авыр иде. Ул еллар-
да «КАИ – илнең иң авыр 
вузларыннан берсе» дигән 
исемне йөртте. Укыганда да 
күбебез өчен «өч»ле алу ул 
зур бәхет булды. Беренче ике 
курста үзем дә «өч»леләр ал-
ганга артык кайгырмадым, 
укуның авырлыгы белән ча-
гыштырганда, бу урынлы 
билгеләрдер, күрәсең. Ләкин 
тормышта укуны гына бе-
ренче урынга кую һәм бөтен 
көчеңне аңа сарыф итү дөрес 
гамәл түгел. Кызганычка кар-
шы, студентларның күбесе, 
моны аңлап бетермичә, 
сәламәтлекләренә зыян сала. 
Үзем белән дә шулай булды... 
Өченче курс урталарында 
бик нык авырый башладым. 
Дәваланырга кирәк иде. Шул 
ук вакытта укуны да калдыра-
сым килмәде, әмма деканы-
быз миңа бер елга академ ял 
алып, укуны аннан соң дәвам 

итәргә тәкъдим итте. Башта 
куркып калсам да, мин нәкъ 
шулай эшләдем... Һәм бер 
дә үкенмим. Алга таба инде 
уку миңа җиңел бирелде. 
«Өч»леләрем инде бөтенләй 
дә булмады. 

Безнең институт техник 
булганга күрә, төркемдә дә 
һәм, гомумән, уку йортын-
да да егетләр күбрәк иде. 
Һәр студентның төркемдә 
үзенчәлекле яклары була. 
Мине иң оста шпаргалка 
ясаучы һәм күчерүче, дип 
йөрттеләр. Дөрестән дә, укы-
тучылар ничек кенә тырыш-
салар да, минем елгырлыгым 
көчлерәк булгандыр – сиздер-
ми идем. Әле дә хәтерлим: 
имтиханда төркемдәшләрем 
ишек ярыгыннан мине 
күзлиләр иде, янәсе, бу юлы 
нинди ысул кулланырмын. 
Шулай да дүртенче курста 
бер укытучы, имтихан алдын-
нан, башта кулымда булган 
бөтен нәрсәне икенче парта-
га куйдырды. Үземне янә бер 
кат тикшерде, хәтта каләм 
белән кәгазьне дә башканы 
бирде. Алай да сынатма-
дым: барысы да уңышлы бул-

ды. Бөтен белгәнемне искә 
төшерә-төшерә язып, имти-
ханны «дүрт»легә биреп чык-
тым. Укытучының бу сабагы 
күңелемә шундый нык үтеп 
кергән: студентларымнан да 
нәкъ шуны таләп итәм.

Минем өчен студент чак-
та иң күңелле, иң истә кал-
ган мизгелләр төркемебез 
белән җыелып утырулар иде. 
Кураторыбызның теләсә-
нинди уңайдан үз янына 
җыеп, кунак итә торган гадәте 
булды. Бергәләп су коендык, 
гитарада уйнадык, күңелле 
итеп аралаштык, паркларда 
җыелып кич утырдык... Бу 
мизгелләрне искә алганда, 
мине һәрчак үзенә күрә бер 
рәхәт сагыну хисе били...

Ә укып бетергәннән соң, 
мин училищега эшкә урнаш-
тым. Кыскартуларга эләгеп 
аннан китәргә мәҗбүр бул-
гач, өстәмә рәвештә психо-
логияне үзләштереп, шул 
юнәлештә эшли башладым. 
Бүгенге көндә студентлар 
белән эшләү, аларга тор-
мышта һәрчак кирәк була-
чак ситуацияләрне гап-гади 
телдә аңлату миңа чиксез 
рәхәтлек бирә! Алар белән 
аралашудан мин үземә ямь 
һәм тәм алам!..».
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   Конкурс җиңүчеләре  жюри әгъзалары белән. 
Элвина Нәҗипова фотосы

Наталья Әхмәтҗанова: 
«Студентлар белән аралашудан 
үземә ямь һәм тәм алам»
Зилә ФәсхиЕва, 
хәбәрче

Без кино да төшерәбез!
Элвина Нәҗипова,
татар филологиясе бүлеге

УкУ дәверендә 
аерУча кызыкСынып 
һәм Яратып Укыган 
фәннәремнең БерСе 
пСихологиЯ иде. СәБәБе: 
пСихологиЯнең, дөреСтән 
дә, мавыктыргыч фән 
БУлУындадыр, 
ә Бәлки УкытУчыСының 
кызыклы һәм үтемле 
итеп Сөйли Белүендәдер. 
3 ел дәвамында 
пСихологиЯнең төрле 
тармакларын төшендергән 
натальЯ виктор 
кызы әхмәтҗанова 
лекциЯләрен йотлыгып, 
Бөтен игътиБарыБызны 
Биреп тыңлый идек, 
чөнки Ул һәрвакыт 
тормышчан миСалларга 
таЯнды. теориЯдән 
Бигрәк гамәли Якка 
БаСым ЯСавы да 
СтУдентлар өчен күпкә 
кызыклырак иде. 
пСихологиЯ кУрСы 
Безнең өчен тәмам 
БУлСа да, натальЯ 
викторовнаның көләч 
йөзе, шат тавышы 
һәрвакыт иСтә. февраль 
аенда мөгаллимәБез 
үзенең 55 Яшьлек 
ЮБилеен Билгеләп 
үтәчәк. шУл Уңайдан 
СәхифәБезнең Бүгенге 
кУнагы – педагогика 
һәм пСихологиЯ 
инСтитУтының 
пСихологиЯ кафедраСы 
доценты әхмәтҗанова 
натальЯ викторовна.

Б әй г е

1 февраль көнне филологиЯ һәм Сәнгать 
инСтитУтында «киноманиЯ» кыСка 
метражлы фильмнар феСтиваленең 
йомгаклаУ тантанаСы Узды. 

Даян Фәтхелбаян улы Мурзин – «Кара гене-
рал», Бөек Ватан сугышында фашистларга 
каршы сугышкан партизан отрядлары оеш-

тырган легендар шәхес, Чехословакиянең Мил-
ли батыры, Адольф Гитлерның шәхси дошманы 
була.

Ул 1921 елның 20 гыйнварында Башкортстанның 
Бакалы районы Иске Балыклы авылында күп ба-
лалы гаиләдә (тугыз малай һәм бер кыз) дөньяга 
килә. Балачактан укытучы булырга хыяллана. Ае-
руча математика фәнен яратып укый. Мәктәптән 
соң, Кушнаренко педагогика училищесына белем 
алырга китә. Аны тәмамлап, авыл мәктәбендә 
мөгаллим булып эшли башлый. Ә Совет-фин 
сугышы башлану белән, Даян Мурзин үз теләге 
белән Кызыл армиягә языла. Уфада хәрби әзерлек 
узганнан соң, аны Ленинградта укыталар, соңрак 
Финляндиягә җибәрәләр. Ул арада, фин сугышы 
да тәмамлана. 

Мурзин Ригадагы хәрби училищега укырга керә 
һәм Бөек Ватан сугышы башлануын, курсант бу-
ларак, чик буенда каршылый. Каты яраланып, 
чолганышта калганнан соң, дошман кулына эләгә. 
Савыккач, әсирләр лагереннән кача. «Ватан өчен» 
дигән партизаннар төркеменә кушыла. Бераздан 
аны разведка взводы командиры итеп билгелиләр. 
Отряд, фашист тылында партизаннар сугышын 
җәелдереп, кыю диверсион гамәлләр кыла. Гит-
лер армиясенең аэродром, корал складларын, 
күперләр һәм юлларын шартлаталар. Шунда ул 
икенче тапкыр яралана. Госпитальдән аны Украи-
нага дошман тылына җибәрәләр.

1944 елда Мурзинны башта штаб начальни-
гы, аннан соң Ян Жижка исемендәге данлыклы 
партизаннар бригадасының командиры итеп 
билгелиләр. Тугыз дәүләт вәкиленнән, җиде йөз 
сугышчысы булган бригада немец протектораты 
астындагы Чехия белән Моравиядә фашистларга 
каршы партизан сугышы башлап җибәрә. Коман-
дир Ян Ушияк бәрелештә һәлак булгач, аның уры-
нына 23 яшьлек Даян Мурзин билгеләнә.

Румыния һәм Венгрия чигендә канкойгыч су-
гышлар барганда, фюрер немец солдатларының 
күпләп кырылуына бик аптырый. Моны аңлау 
өчен, Адольф Гитлер үзе Прагага килә. Бөтен 
кешене җыеп, отчет таләп итә. Аңа Мурзин 
отрядының кыю, актив эшчәнлек алып баруы 
турында сөйлиләр. Гитлер ярты миллионлы не-
мец армиясен куркуда тоткан «Кара генерал»ның 
башы өчен 3 миллион рейхсмарка вәгъдә 
итә. Бу эш өчен, гестапо армияне генә түгел, 
оккупацияләнгән территориядәге барлык халык-
ны эшкә җигә. Моравия, Чехия, Словакиядә само-
летлардан Мурзин сурәте төшерелгән меңләгән 
листовка ташлыйлар. Ләкин Мурзин: «халык ул 
акчаларга мине сатмады», – дип яза. Мурзин от-
ряды фашистларның борын төбеннән 16нчы танк 
армиясе командующие генерал Мюллерның үзен 
әсир итүгә ирешә һәм аның отряды генерал Вла-
совны кулга төшерү буенча да уңышлы операция 
үткәрә. Мурзин бригадасы хәрби техникасы белән 
68 эшелонны, меңнәрчә фашистны, 86 стратегик 
мөһим күперне юкка чыгара.

Сугыштан соң, Даян Мурзин озак еллар Баш-
кортстан прокуратурасында хезмәт итә. Аннан 
БАССР Адвокатлар коллегиясенең рәисе вазый-
фаларын үти. Тырыш хезмәте «Башкортстанның 
атказанган юристы» дигән мактаулы исем белән 
билгеләнә. Тынгысыз ветеран гомеренең соңгы 
көненә кадәр кул кушырып өйдә генә утырмый. 
Башкортстан республикасы Хокук саклау, корал-
лы көчләр, сугыш һәм хезмәт ветераннары сове-
ты президиумы рәисе дә, хөкемгә тартылучылар-
ны аклау комиссиясе әгъзасы да булып тора. 

Әйткәнемчә, үз батырларыбызны начар бе-
ләбез. Европа илләрендә Даян Мурзин турын-
да китаплар язалар, ләкин әлеге көнгә кадәр 
аларның рус теленә тәрҗемәләре юк. Чехиянең 
Злин шәһәрендәге бер урам Даян Мурзин исемен 
йөртә. Чит ил халкы ватандашыбызны Джеймс 
Бонд белән чагыштыра, чөнки аның фронт-
та кылган батырлыклары әлеге әдәби герой 
маҗараларын да уздыра.

Үзебезнең 
«Джеймс 
Бонд»!
Гөлсем аБДуллиНа, 
хәбәрче

нәкъ Бер ел элек, 10 февраль көнне 
91 Яшендә Якты дөньЯдан киткән даЯн 
БаЯн Улы мУрзин тУрында Безнең илгә 
караганда читтә күБрәк тә Беләләр БУгай. 
аның мактаУлы иСемнәре БихиСап. әлеге 
Язмада даЯн мУрзинның тормыш Юлына 
күзәтү ЯСыйСым килә.
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әдәп-әх л а к

Бәхетле буласының – 
теле татлы
Зилә ФәсхиЕва,
хәбәрче

Аралаша белү һәм ма-
тур сөйләшү әдәбе 
булдыру –  шәхси 
тормышта да, баш-

ка өлкәләрдә дә кеше өчен 
бик кирәкле сыйфатларның 
берсе. Өй дәгеләр булсынмы 
ул, хезмәттәшләреңме – иң 
мөһиме үз фикереңне, теләк-
тәкъдимнәреңне аңлаешлы 
итеп җиткерә белергә кирәк. 
Бары шул очракта гына әң-
гә мәдәшегезнең сезгә карата 
ышанычы артачак. Тормыш 
булгач, төрле хәлләргә оч-
рыйсың. Кай вакыт сине тың - 
лап та тормыйлар яисә үзе без 
дә әңгәмәне кирәксез урын - 
да өзәргә мөмкин. Шуны ис тә 
тотарга кирәк: сөй ләшү әдә-
бенең дә үз кагыйдәләре бар. 

Беренчедән, сөйләшкәндә, 
артык кычкырмагыз һәм ар-
тык әкрен дә сөйләмәгез. 
Адәм ба ласының күңелендә 
булган йомшаклык һәм каты-
лык сыйфатларын, гыйлемле, 
әдәпле, мәгърифәтле булуын 
тел күр сәткәнне уегыздан чы-
гармаска кирәк.

Икенчедән, һичкайчан арт - 
тырып, ялган һәм гай бәт сүз ләр 
йөртеп, белмәгән нәрсәләрне 
дә сөйләргә тырышмагыз. 
Бер кеше сүз баш ласа, ахыры 
сезгә мәгъ лүм бул са да, сүзе 
бетмәс борын тыңламыйча 
китү дә әдәпсезлек билгесе. 
Ә инде башка берәүнең ял-
гыш сөйләвен күреп алсагыз, 
«белмисең», «ялган сөй ли-
сең», дип күңеленә авыр бу-

лырлык итеп әйтергә ярамый. 
Кеше күңеленә авырлык кил-
ми торган итеп йомшаклык 
белән дөреслекне күрсәтегез. 

Тагын бер алтын ка гыйдә 
бар: үзегезнең ялгыш сөй-
ләвегез белен сә, «ялгыштым» 
дип әй түдән беркайчан да 
гарь ләнмәскә кирәк. Ә олы-
ларга мөрәҗәгать ит кәндә, 
«сез» сүзен ешрак кулланыгыз. 
Шулай итеп үзегезгә карата 
хөрмәтне арттырырсыз гына. 
Фикер әйтергә теләсәгез, иң 
элек мәсьәләне яхшы аңлагыз, 
шуннан соң гына тәрбияле 
итеп әңгәмәдәшегезгә җа вап 
кайтарырга мөм кин. 

Кешеләр белән бәхәслә-
шүдән дә ераграк торыгыз. 
Синең белән начар мөгамәлә 
итүчеләр белән игелекле бу-
лып, синең файдага булма-
ганда да, дөресен сөйләү за-
рур.

Сөйләшкәндә, күпләр бер 
типик хата ясый. Ул – берничә 
эшне берьюлы эшләргә ом-
тылу. Кешене тыңлау, шул 
ук вакытта сумкада эзләнү , 
я булмаса телефонда нидер 
эшләү – бик ямьсез күренеш. 
Әгәр дә инде кичекмәстән 
китәргә кирәк икән, әдәпле 
генә гафу үтенеп, үз юлыгыз-
да булыгыз.

Иң мөһиме: әңгәмә дәш е-
гезгә һәрвакыт ягымлы һәм 
тәрбияле итеп җавап кайта-
рыгыз! Кешенең ни дәрәҗәдә 
әдәпле булуын аның теле 
күрсәтә!

Бе з н е ң 
йорт  та һәр 
яшәүчегә 
Җирле Мә  - 

че нең ни кадәр кыя-
фәтсез һәм ямь-
сез икәне билге-
ле. Ул өч әйберне 
ярата иде: яшәү 
өчен көрәш, нәр - 
сә эләксә, шуны 
ашау һәм мәхәб-
бәт. Шулар арка-
сында аның тәнендә күпсанлы төзәлмәс 
яралар бар.
Кыяфәтсез Мәче бер генә күзле һәм 

бер генә колаклы иде. Сул аягы кайчандар 
сынып, дөрес ялганмыйча калган, шуның 
нәтиҗәсендә Мәче атлаганда кире якка 
борылыр сыман иде. Койрыгын да кайдадыр 
«югалткан»... Аның урынында бераз йонлы, 
кимерелеп бетә язган кечкенә генә бер 
нәрсә...
Аңа карагач, һәркемдә бер үк уй туа: 

«бигрәк тә КУРКЫНЫЧ мәче»! Балаларга 
аның янына якын килү катгый тыела иде. 
Олылар аны, ераккарак куып җибәрү өчен, 
ташлар ыргыта, аның алдыннан гел дә 
ишекне ябып куялар. Безнең йорт тирәсен 
карый торган хатын аны шлангтан салкын 
су белән коендыруны үзенең бурычы дип 
саный.
Гаҗәп, әмма Кыяфәтсез Мәче бу 

хәлләргә үзенчә җавап кайтара иде... Әгәр 
аны шлангтан коендырсалар, ул җәзалаучы 
туйганчы тыныч кына чыланып тора. Берәр 
нәрсә ыргытсалар, ул, гафу үтенгәндәй, 
аякка сырпалана. Әгәр бала-чага күрсә, 
наз сорап, аларга таба йөгереп барып 
сырлалана һәм кычкырып мияулый. Әгәр 
аны кулга алсалар, шул кешенең күлмәк 
якасы, төймә яисә буе җиткән башка 
әйбере белән уйный башлый иде. 
Беркөнне тәрәзәдән мин эт өргәнен, 

мәченең ярдәм сорап кычкырган тавышын 
һәм этләр хуҗасының «фас» командасын 
ишеттем дә аны коткарырга ыргылдым. Мин 
чыкканда, Кыяфәтсез Мәче таланып беткән, 
кан эчендә иде. Ул йомарланып яткан, ар-
касы, аяклары, тәненең арткы өлеше үз 
формасын бөтенләй югалткан, йөзендә күз 
яше эзе күренеп тора. 
Өйгә алып кайткан вакытта, ул тончыга 

башлады. Аңа тагы да зыян салырга курык-
сам да, йөгерә-йөгерә кайтырга тырыштым. 
Ә мәче минем колакны яларга маташты.
Мин туктадым һәм, күз яшьләремә буыла-

буыла, аны кысып кочтым. Мәче башы белән 
минем кулыма кагылды, күзен миңа таба 
борды. Һәм мин аның... мияулавын ишет-
тем!!! Шундый газаплы сызлануларына да 
карамастан, Мәче бер әйбер – БЕР ТАМ-
ЧЫ ЯРАТУ – сорады. Шул вакытта яратуга 
иң сәләтле җан иясе белән эш иткәнемне 
аңладым. Ул минем күзләремә туры карап, 
чын күңеленнән аның газапларын җиңеләйтә 
алуыма ышына иде.
Кыяфәтсез Мәче, өйгә кайтып җиткәнче, 

минем кулларымда җан бирде. Мин аны 
тоткан килеш бик озак утырдым һәм тирән 
уйларга чумдым...
Бер бәхетсез гарип җан чисталы-

гы, чиксез һәм тугрылыклы ярату турын-
да күзаллауларымны үзгәртте. Кыяфәтсез 
Мәче миңа меңләгән китап, лекция һәм 
әңгәмәләргә караганда да күбрәк тәэсир 
итте. Мин аңа мәңге рәхмәтле булачак-
мын, чөнки үзем өчен дә тугры һәм эчкер-
сез яратырга өйрәнер вакыт җиткәнлеген 
аңладым. Якыннарга бөтен назыңны биреп 
бетерергә кирәк икән.
Күпчелегебез баерак, матуррак, көчлерәк 

булырга тели.
Ә мин исә һәрвакыт бер әйбергә генә 

омтылачакмын: Кыяфәтсез Мәче кебек 
яратырга өйрәнергә...

(Вадим Черноречин)

Әгәр без бу дөньяны 
дөрес яратабыз икән, 
димәк дөрес яшибез...
алинә саДыйкова,
хәбәрче

Узган атнада 
ир-ат ко ман - 
далары ара - 
сында ба-

скетбол ярышлары-
ның икенче туры 
башланды. Шимбә 
көнне КФУның җыел - 
ма командасы КДАУ 
командасы белән 
очрашты. Беренче 
таймда ике команда 
да көчләрен артык 
сарыф итмичә, ләкин 
шул ук вакытта бер-
берсенә бирешмичә 
уйнады. Нәтиҗәдә, 
8:9 исәбе белән КДАУ командасы өстенлек алды. 
Алга таба уен кызганнан-кыза барды. Туп оста уен-
чылар кулыннан әле бер, әле икенче кәрзингә оча 
торды. Әйтергә кирәк, ике команданың да җыйнак 
һәм бердәм эш итүе, кирәк чакта көч һәм җитезлек 
күрсәтүе уенны тагын да мавыктыргыч итте. 

Икенче өлештә өстенлек КФУ командасында 
булса, өченчесендә авыл хуҗалыгы студентла-
ры дилбегәне үз кулларына алды. Соңгы период, 
чын мәгънәсендә, көчле алыш булды. Уен азагына 
кадәр, кем җиңәчәге билгеле түгел иде. Каннары 
кызган уенчылар соңга таба кайбер кагыйдәләрне 
бозсалар да, туп атуда барлык осталыкларын 
күрсәтеп, ахыргача көрәште. Уен безнекеләр фай-
дасына 61:57 исәбе белән тәмамланды. 

Икенче көнне университетыбыз баскетболист-
лары КДЭУ җыелма командасы белән очрашты. 
Энергетикларның көче азрак иде. Безнекеләр бе-
ренче өлештә үк матч барышын үз кулларына алды. 
Уен күберәк каршы як кәрзин янында бөтерелде. 
Энергетик иптәшләрнең каршылыгы озакка 
җитмәде. Хөкемдар уен ахырын белдергән сыбыз-
гы тавышын яңгыратканда, табло безнекеләр фай-
дасына 70:44 исәбен күрсәтә иде. 

КФУ 
баскетболистлары 

янә алда
алсу ГәрәЕва,
Экология һәм география 
институты

Беренче карашка, кечкенәдән 
әдәби мөхиттә үскән егетнең 
бу өлкәне сайлавы бик сәер то-
елды миңа. Әбисенең (Элми-

ра Шәрифуллина) иҗаты белән яхшы 
таныш, әнисендә укыган кеше була-
рак, Сәйдәшне башка төрле итеп күз 
алдыма китерә идем. Аралаша баш-
лагач, киң җилкәле, баһадир гәүдәле 
егетнең эчке дөньясы мин уйлаганнан 
да мәдәниятлерәк булып чыкты. 

Мәктәп елларында ук әдәбият бу-
енча олимпиадаларда призлы урын-
нар яулаган укучы күңеле белән ин-
женер булырга хыяллана. Аныңча, 
егет кеше акча китерә торган һөнәр 
сайларга тиеш, ә башка максатларны, 
теләгең булса, болай да тормышка 
ашырырга мөмкин. «Хәтерлим: энем 
экспедициядән кайтты да бик кызык-
тырып сөйләде һәм шул вакыт нинди 

юнәлеш буенча китәчәгемне төгәл 
аңладым. Биредә укуыма сөенеп бетә 
алмыйм. Әлегә Татарстан буенча гына 
йөрдек, алга таба да үземне шушы 
өлкә буенча эшләрмен дип күз алдына 
китерәм», – ди яшь белгеч. 

Сәйдәш – һәр яктан булган егет. 
Бүгенге көндә спорт буенча да 
уңышлары зур. 5 яшендә айкидо белән 
шөгыльләнә башлый, тырышлыгы 
нәтиҗәсендә «Сары билбау»га ия була. 
Икенче сыйныфтан каратэны үз итә. 
Бүгенге көндә дә бу спорт төре белән 
актив шөгыльләнә. Шәһәр, республи-
ка дәрәҗсендә генә түгел, Идел буе 
төбәкләре буенча узган ярышларда да 
сынатмый. 

Сәйдәш көчле спорт төрләрен ярата 
булып чыкты. Ул 14 яшьтән бодибил-
динг белән шөгыльләнә. «Миңа көч бирә 
торган спорт төрләре ошый. Алар дис-

циплинаны тәрбияли. Гадәттә, мондый 
спортчылар тыныч холыклы була һәм 
максатларны дөрес куя. Иң мөһиме: 
алар үзләреннән көчсезләргә тими», – 
ди Сәйдәш. Алай гына да түгел, ул 
һәр спорт төренең тарихын, төп 
үзенчәлекләрен белә. 

Булганнан бар да була, диләр. 
Сәйдәш кул көрәше, биюнең джам-
стайл (Германиядә киң таралган) төре 
белән шөгыльләнә. Чит телләрне бик 
теләп өйрәнә. Инглиз, төрек телендә 
иркен аралаша. Махсус курсларга 
йөреп, тәрҗемәче булырга әзерләнә. 

«Студент кеше укырга тиеш, синең 
моңа вакытың каламы?» – дип сорагач: 
«Үзем өчен башкарасы эшләр тәртибен 
төзим. Вакытны тигез бүләргә кирәк. 
Мин ял көннәрендә укуга бәйле бөтен 
эшләрне эшләп бетерәм», – дип җавап 
бирде. 

Еш кына урамда эшсезлектән ин-
тегеп йөргән егетләрне күрергә туры 
килә. Яшь кенә малай-шалайларның 
кулларында тәмәке, сыра. Ата-ананың 
тир түгеп эшләгән акчасын җилгә очы-
ручылар инде алар. Бу хәлләргә дә 
Сәйдәшнең үз фикере: «Танышларым 
арасында андыйлар бар. Әйтеп карага-
ным да булды – тыңламыйлар. «Мода» 
артыннан куабыз дип, ахыры нәрсә 
белән бетәчәген уйламыйлар».

Кешедәге бөтен сыйфатлар да 
гаиләдәге тәрбиядән килә. Алма ага-
чыннан ерак төшми, диләр. Ә Сәйдәш 
кебек алманың нинди агачта үскәнен 
сез дә күз алдына китергәнсездер.

«Сары билбау»лы геофизик
Динара МиННЕкаЕва,
хәбәрче

«Егет кешегә җитмеш төрле 
һөнәр дә аз», дигән мәкаль 
бүген актуальлеген югалтты инде. 
Безнең заман егетләре йөз 
җитмеш төрлесен дә үз итә. Яңа 
сәхифәбезнең бүгенге герое – 
Геология һәм кара алтын-газ 
технологияләре институтының 
икенче курс студенты – Сәйдәш 
Камалиев. 


