
Уку йорты җитәкчелеге, зур кунаклар, 
чыгарылыш студентлары беренче курс-
лар белән бергә бәйрәм итте. КФУ рек-
торы Илшат Гафуров: «Сезгә Россиянең 
иң алдынгы, шул ук вакытта тарихи уку 
йорты – Казан федераль университеты 
студентлары булу өчен зур юл үтәргә 
туры килде. Сезнең бик матур бүгенге 
көнегез бар, киләчәгегез дә шундый ук 
якты булыр дип ышанам. Ә аны нәкъ 
менә сез төзисез. Сез монда якын дус-
ларыгызны, гомер юлдашларыгызны 
да табарсыз, шул ук вакытта барлык уй-
хыялларыгызны да тормышка ашыра 
алырсыз. Шуңа күрә һәрвакыт алга ом-
тылыгыз!» – диде. Чара матур концерт 

номерлары, төрле видеороликлар белән 
үрелеп барды. Беренче курслар өчен бик 
матур җырлар, күңелле биюләр башка-
рылды, изге теләкләр яңгырады.

Беренче сентябрь дип әйткәндә, ни 
өчендер көз башы да түгел, бакчадагы 
пешкән җиләк-җимеш тә түгел, ә нәкъ 
менә мәктәпкә барган беренче уку көне 
күз алдына килә. Хәзер көз аеның беренче 
көнен Белем көне дип олылап йөртәләр. 
Чынлап та, нәкъ менә мәктәп бусагасын-
нан беренче адым атлап кергән нәниләр 
өчен әлеге бәйрәм белем дәрьясына алып 
кереп китә торган беренче инеш булып 
тора. Әлеге Белем диңгезендә кемнең 
ничек йөзүе күп әйбергә бәйле. Диңгез 

океаннарга кушылсын өчен, мәктәп, укы-
тучылар, андагы мохит зур роль уйный. 
Уку йортыбызга кергән кичәге мәктәп 
укучылары бүген инде студент булды! 
Дуслар, сез иге-чиге күренми торган Бе-
лем океанында йөзә башлыйсыз. Юлы-
гызда зур-зур дулкыннар да, агым уңаена 
тыныч кына йөзүләр дә булыр. Борчыл-
магыз, сезгә юл күрсәтүчеләр авырлы-
кларны тиз һәм җиңел генә үтеп китәргә 
ярдәм итәр.

Уку йортыбыз турында туган беренче 
хисләр сезне студент еллары дәвамында 
озатып барыр, дип ышанабыз. Биредә 
тудырылган һәр мөмкинлектән фай-
даланырга өйрәнегез. Ә уку йорты ил 
күләмендә кайнарга гына түгел, хәтта 
дөньяга чыгарга ярдәм итәчәк. Оныт-
магыз: белемле кеше беркайда да югал-
мый!

DARELFONYN
УниверсиTеT
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Яңа уку елы университет өчен генә түгел, 
ә аның базасында эшли торган лицейлар 
өчен дә зур Яңалыклар алып килде. 
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КФУ «укучылары»!

казан федераль университеты белем көнен бик зурлап спорт сараенда 
уздырды. тантаналы чарада биш мең беренче курс студенты катнашты.

бе з н е ң к а н а т

Белем бәхетле итә!

Сезне чын күңелдән Казан университе-
тына укырга керүегез белән тәбрик итәм. 
Сез Россиядә иң борынгы уку йортларының 
берсе булган университетның бусагасын 
атлап кердегез. Ике гасырдан артык тари-
хы булган уку йорты 110 меңләп кешене ди-
пломлы белгеч итте, аларның күбесе төрле 
өлкәдә: фән, мәдәният, дәүләт идарәсе, 
хуҗалык-оештыру эшләрендә зур үрләр яу-
лады. Федераль уку йорты дәрәҗәсен алгач, 
университет студентларны заманча белем 
бирү мөмкинлеге белән беррәттән, ре-
аль икътисад, IT-тармак, банк эшчәнлеге, 
идарә итү өлкәсендә өстәмә күнекмәләр 
белән дә тәэмин итә. Безнең универси-
тет структуралары ватаныбыз һәм чит ил 
партнерлары белән тыгыз бәйләнештә 
булган эре фәнни-белем бирү холдин-
гына әйләнде. Хезмәттәшлек, академик 
өлкә белән беррәттән, уртак кафедралар, 
лабораторияләр, җитештерү үзәкләре, 
кече инновацион предприятияләр кыса-
ларында, шул ук вакытта икътисадның 
реаль секторында да алып барыла. Яңа 
фәнни-белем бирү структурасы барлыкка 
килде (21 институт һәм 2 факультет), яңа 
җиһазлар базасы белән тәэмин ителгән 
130дан артык лаборатория ачылды һәм 
модернизацияләнде. 

Үзегезне тизрәк безнең зур һәм бердәм 
коллективның тулы хокуклы әгъзасы 
итеп тойсагыз иде. Моңа безнең өчен 
мөһим булган тарихи вакыйга – Ка-
зан университетының 210 еллыгына 
әзерләнү атмосферасы да (2014 ел Казан 
университетының 210 еллыгы дип игълан 
ителде), һичшиксез, булышлык итәчәк. 
Әлеге истәлекле вакыйгага әзерләнү про-
цессы сезгә университетыбызның данлык-
лы тарихына якынаерга һәм хәзерге тор-
мышын тирәнрәк аңларга ярдәм итәчәк. 
Бу тормыш бик төрле, бай эчтәлекле һәм 
бүген аның төп юнәлеше дә бар: дөньяның 
әйдәп бара торган фәнни-белем бирү 
үзәкләре төркеменә керү. Без бу максат-
ка көннән-көн якынаябыз! Күптән түгел 
Россиянең әйдәп бара торган вузлары 
арасында әлеге амбициоз мәсьәләне хәл 
итү өчен дәүләт субсидиясен алу хокукына 
бәйле конкурс оештырылган иде. Безнең 
университет бу ярышта җиңеп чыкты! 
Шуңа күрә безгә югары квалификация-
ле белгечләр була алырдай студентлар 
кирәк. Быел без бик лаеклы буынны кабул 
иттек. БДИның уртача баллы узган елда-
гыдан күпкә югары – 80нән дә күбрәк, бе-
ренче курслар исә Россия Федерациясенең 
дүрттән өч диярлек субъект вәкилләрен 
тәшкил итә. 

Сез университетка Универсиада 2013 
тәмамлангач та килдегез. Сезгә кадәрге 
буын дөньякүләм студентлар спорт фо-
румын Казанда үткәрүгә һәм әзерләүгә 
бик зур өлеш керттеләр. Универсиадада 
катнашкан Татарстанның һәр өч спорт-
чысы – безнең университет вәкилләре. 
Алар 11 медаль яуладылар, шуларның 4се 
алтын. Алай гына да түгел, һәр бишенче 
спорт волонтеры - безнең студент иде, ә 
бу 20 меңнән артык кеше дигән сүз. Сезгә 
Универсиададан калган мирасны, универ-
ситетыбызга күчкән Универсиада авы-
лын үзләштерергә туры киләчәк. Бу безгә 
читтән килгән студентларны 100% тулай 
торак белән тәэмин итәргә мөмкинлек 
бирә. Сезне спорт төрләре буенча 30дан 
артык секцияле яңа «Мәскәү» һәм «Бу-
стан» спорт комлекслары көтә.

Куйган максатларыгызга омтылы-
гыз һәм, һичшиксез, моңа ирешәчәксез. 
Мин, үз чиратымда, сезгә укуда, спортта, 
иҗатның төрле өлкәләрендә уңышлар 
һәм, иң мөһиме, тормышта лаеклы урын 
табуыгызны телим!

Илшат Гафуров,
КФУ ректоры

Хөрмәтле 
беренче 

курс студентлары!

Н.И.Лобачевский исемендәге лицей тарихын-
да Белем көне аеруча истәлекле вакыйга булып 
калачак. Ул быел укучыларын Казан федераль 
университетының яңа зур бер структур бүлеге бу-
ларак каршы алды. Быел лицейга 79 яңа укучы ка-
бул ителде, ә барлыгы алар – 509 укучы. 

Динара Миннекаева, хәбәрче



2013 елда Россиянең әйдәп бара торган 
югары уку йортларына ярдәм мак-
сатыннан федераль бюджеттан 8,7 млрд. 
сум бүлеп бирелде. Казан федераль уни-
верситетына, башка 13 дәүләт югары уку 
йортлары белән беррәттән, бу суммадан 
592,4 миллион сум өлеш чыгарылды. Әлеге 
субсидиянең 50% фәнни һәм белем бирүне 
интернациональләштерүне арттыру мак-
сатында тотылыр дип планлаштырыла. 
Федераль субсидия КФУның төп үсеш 
юнәлешләре буенча белгечләрне әзерләү 
һәм фәнни тикшеренүләрне активлашты-
руга файдаланылачак.

Ректор И.гафуров һәм кфу коллек-
тИвы исеменә А.Вавилова фондыннан 
ТРның беренче балалар хосписын төзүгә 
матди ярдәм күрсәткән өчен рәхмәт 
хаты килде. 

30 августта кфуга РФ Мәгариф һәм 
фән министры урынбасары александр 
Повалко килде. Көннең беренче ярты-
сында ул уку йортының материаль-техник 
базасы белән танышты, ТР Мәгариф һәм 
фән министры Энгель Фәттахов һәм КФУ 
ректоры Илшат Гафуров белән бергәләп, 
Физика институты, А.М.Бутлеров исе-
мендәге Химия институты, Геология һәм 
кара алтын-газ технологияләре институты, 
Фундаменталь медицина һәм биология ин-
ституты лабораторияләрен карап чыкты. 
Көннең икенче яртысында Александр По-
валко КФУ ректораты утырышында кат-
нашты. 

4 сентябрь көнне Лобачевский 
исемендәге фәнни китапханәдә яшь га-
лим һәм белгечләрнең «яшел Икъ-
тИсад: эколадогадан астана 
форумына кадәр» исемле төбәкара 
кИңәшмәләре узды. Җыелышта Ев-
разия (Мәскәү, Казан, Уфа, Мюнхен, Киев, 
Петрозаводск, Сортаваль, Екатерин-
бург) союзы әгъзалары – яшь галимнәр 
һәм белгечләр яшел икътисадка һәм 2014 
елның маенда Астанада булачак Икъти-
сади форум мәсьәләләренә кагылышлы 
конференцияләр эстафетасын уздыру ту-
рында фикер алыштылар. 

Бүген «нейроннан баш мИенә 
кадәр» халыкара фәнни конференция үз 
эшчәнлеген башлап җибәрде. Ул ике көн 
дәвам итәчәк. Чара университетыбызның 
Фундаменталь медицина һәм биология 
институтында нейробиология фәнни-
тикшеренү лабораториясенең тан та на - 
лы ачылышы уңаеннан оештырыла. Кон - 
ференция кысаларында ватаныбыз 
һәм чит ил галимнәре чыгыш ясый-
лар. Нейрофизиологиянең Казандагы 
вәкилләре белән беррәттән, нейрофәне 
өлкәсенең мөһим тикшеренү эшләре ха-
кында лекцияләрендә К.Анохин (Курча-
тов институты, Мәскәү), П.Балабан (Рос-
сия Фәннәр академияснең Югары нерв 
эшчәнлеге һәм нейрофизиология институ-
ты, Мәскәү), А.Репреза (Урта диңгез ней-
робиология институты, Марсель, Фран-
ция), Р.Гиниатуллин (Куопио университе-
ты, Куопио, Финляндия) сөйләячәкләр. 

3 сентябрь көнне кфуның IT-
лИцеена телевизион тапшырулар алып 
баручы, җәмәгать эшлеклесе тИна кан-
делакИ вИзИт ясады. Ул лицейга ТР 
Премьер-министры урынбасары – ТР Ми-
нистрлар Кабинеты Аппараты җитәкчесе 
Шамил Гафаров, ТР Премьер-министры 
урынбасары вазифасын башкаручы – 
ТР Мәгариф һәм фән министры Энгел 
Фәттахов, КФУның вузга кадәрле, гомуми 
һәм педагогик белем бирү департаменты 
директоры Людмила Ногмановалар белән 
бергә килде. Тина Канделаки лицейчылар 
белән аралашты, алар белән истәлек фото-
ларына төште. Кунак инглиз телендә үтә 
торган биология һәм физика дәресләрендә, 
авиа модельләштерү лабораториясендә 
һәм Берләшкән Милләтләр Оешмасының 
халыкара модельләре штабында булды. 

Бүген 18.00дә УНИКС концертлар залын-
да кече унИверсИтетның яңа 2013-
2014 уку елына багышланган җыелыш 
була. Анда укырга кабул итү мәсьәләләре 
хәл ителәчәк. 

kpfu.ru сайты 
материаллары файдаланылды.

Б
арлык укытучы-
лар коллекти-
вын, уку чылар - 
ны, ата-аналар -

ны бәйрәм белән 
котлау өчен, лицей-
га ректор И.гафуров 
җитәкчелегендә уку 
йорты галимнәре дә 
килде. «Бу бик тә үзен-
чәлекле көн, шуңа күрә 
без сезне зур делегация 
белән котларга кил-
дек. Сез илле меңнән 
артык студенты бул-
ган федераль уку йор-
ты базасында белем 
алачаксыз. Безнең ал - 
да зур бурычлар то-
ра: корпоратив рух 
тәрбияләү, институт-
лар, кафедралар белән 
үзара мөнәсәбәт ур-
наштырудан башлап, 
уртак мәдәни про-
граммаларны тор-
мышка ашырачакбыз. 
Университеттагы бар-
лык мөмкинлекләрдән 
сез дә файдалана 
алачаксыз. Сезгә зур 
уңышлар телим! Би-
редә укуыгызга бер-
кайчан да үкенмәссез, 
дип уйлыйм», – диде. 
Тантаналы чара яңа 

уку елы хөрмәтенә 
флаг күтәрү белән 
тәмамланды. 

Бер ел элек ачыл-
ган IT- лицейда да 
Белем бәйрәме бик 
күңелле узды. Котлау-
лардан соң, укучылар 
үзләренең талантла-
рын да күрсәтте. Ата-
аналар белән очрашу-
да ректор алар өчен 
яхшы яңалыклар да 
җиткерде. «Сез бала-
ларыгыз белән даими 
күрешеп, аралашып 
торсын өчен, Универ -
сиада авылында бер-
ничә кунакханә номер-
лары ачарга планлаш-
тырабыз. Ул Казанда-
гы иң арзан кунакханә 
булачак. Балаларыгыз 
белән рәхәтләнеп ара-
лашып, төн кунып ял 
итә алырсыз», – диде. 
Лицей үзендә зур кунак-
лар кабул итүен икенче 
көнне дә дәвам итте. 3 
сентябрь көнне бирегә 
Россия Хөкүмәте рәисе 
Игорь шувалов килде. 
Аны ТР Президенты 
рөстәм миңнеханов, 
премьер-министры ва-
зифасын башкаручы, мә  - 
гариф һәм фән мини-

стры энгель фәттахов, 
ректор Илшат Гафу-
ров озатып йөрде. 
Мәскәү кунагы башта 
лицейда тудырылган 
мөмкинлекләр, спорт 
залы белән танышты. 
Аннан соң Educare 
Сингапур компания-
се тормышка ашыра 
торган мәгарифне мо- 
 дернизацияләү прог-
раммасы тәкъдим 
ител де. IT-лицейда 
нәкъ шул программа 
буенча укыталар. Әле-

ге программа кыса-
ларында Татарстанда 
инде мәгълүмати-ме-
тодик үзәкләр оеш-
тырылган һәм аларда 
эшләү өчен, республи-
кадан 388 белгеч Син-
гапурда белемен арт-
тырган. Шул белгечләр 
Татарстанның 10800 
укытучысын заманча 
белем бирү серләренә 
төшендерәчәк. 

Шулай ук И.Шувалов 
игътибарына инглиз 
теле укытучыларының 

белемен күтәрү про-
граммасы да тәкъдир 
ителде. Ул программа 
EF School компания-
се белән тормышка 
ашырыла. EF School 
шулай ук татар телен 
онлайн укыту прог-
раммасын да ачып 
җибәрде. «Татарстан-
да яшәүче һәр кеше, 
нинди милләттән бу-
луына карамастан, та-
тарча белергә тиеш», – 
диде беренче вице-
премьер.
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Башы 1нче биттә.

у р т а к  җ и ң ү

Ш
ушы көннәрдә «ТР 
хә тер китабы»ның 
төп редакциясе - 
ндә РФ хәр би-

тарихи фәннәр ака демиясенең 
Татарстан тө бәкара бүлегенең 
(РФ ХТФА ТТБ) чираттагы 
утырышы вакытында акаде-
мик, әгъза-корреспондент ди-
пломнары һәм алтын, көмеш 
медальләр тапшыру тантана-
сы булды. Чараны «ТР хәтер 
китабы»ның баш мөхәррире, 
РФ ХТФА ТТБның җитәкчесе, 
Казан дәүләт архитектура-тө-
зелеш университеты профес-
соры А.А.Ива нов алып барды. 
Танылган тарихчы галимнәр 
һәм офицерлар диплом-ме-
дальләрне Советлар Со ю - 
зы Геройлары А.Са биров, 
Б.Кузнецов, Социалистик хез-
мәт Герое И.Мостюков ку-
лыннан алу бәхетенә иреште. 

Алтын медальгә ия бул-
ган «бәхетлеләр» исем ле - 
гендә безнең университет 
галимнәре дә бар: КФУның 
Ветераннар советы рәисе, до-
цент, РФ ХТФА ТТБның әгъ-
за-корреспонденты В.Ф.Те - 
 ли шев; Ха лыкара мө нә-
сәбәтләр ин сти ту тының та-
рих бүлеге профессоры, Әф-
ганстан сугышы ветераны, 
РФ ХТФА ТТБ академигы 
А.А.Борһанов; КФУ профес-

соры, РФ ХТФА ТТБ акаде-
мигы Р.В.Шәйдуллин. Тарих 
фәннәре кандидаты, ТР Прези-
дент аппараты бүлеге мөдире, 
РФ ХТФА ТТБның әгъза-
корреспонденты Р.Б.Гайнет - 
диновның эш чәнлеге дә ал -
тын медальгә лаек дип табыл-
ды. 

Яшьләр арасында актив 
эшчәнлек алып барганы, 
Татарстанның Бөек Ватан 
сугышы еллары тарихы буен-
ча докторлык диссертациясе  
һәм  монография  әзерлә-
гәне өчен, ТР Фәннәр ака-
демиясенең Ш.Мәрҗани ис. 
Та рих инсти тутының өл - 

кән фән ни хезмәткәре, 
РФ ХТФА ТТБның әгъ за- 
корреспонденты А.Ш.Кә би-
ро ва көмеш медаль белән 
бүләк ләнде. 

Университетыбыз өчен та-
гын бер яхшы яңалык: КФУ 
доценты В.Ф.Телишев РФ 
ХТФА ТТБ академигы ста-
тусын алды. Эшләгәнне ва-
кытында күреп, аны бәяләп 
торганда, эшләү теләге дә 
арта, үзеңдә тагын да күбрәк 
көч табасың! Галимнәребез 
өчен бу уңышлар чик булып 
калмыйча, тагын да зуррак 
үрләр яулар өчен бер этәргеч 
булачак!

Эшне яратып эшләсәң!
алинә саДыйкова, 
хәбәрче

Яңа уку елын шатлыклы хәбәрләр белән башлап җибәрү икеләтә сөендерә. шушы 
көннәрдә россиЯ хәрби-тарихи фәннәр академиЯсе берничә тарихчы галимне ватан 
тарихы фәненә зур өлеш керткәннәре, студентлар һәм Яшьләр арасында актив 
хәрби-патриотик эшчәнлек алып барганнары өчен медальләр белән бүләкләде. алар 
арасында кфу галимнәре дә бар.

в а к ы й г а л а р  э з е н н ән КФУ «укучылары»!

F РФ хәрби-тарихи 
фәннәр академиясенең 
Татарстан төбәкара 
бүлеге – тарихчы-
галимнәрне, Советлар 
Союзы һәм Социали-
стик хезмәт Герой-
ларын, сугыш, хезмәт 
һәм хәрби көчләр 
ветераннарын офи-
церларны, Әфганстан 
сугышы ветераннарын 
үз тирәсенә туплап, 
аларны берләштереп 
тора торган махсус бер 
звено. Бүлек әгъзалары 
Бөек Ватан сугышы 
кырларындагы һәм 
тылдагы татарлар, һәм 
Татарстанның җиңү 
көнен якынайтудагы 
роле, якташларның 
хәрби үткәннәре ту-
рында материал җыю, 
аны анализлау буенча 
эшчәнлек алып бара, 
хәрби тематикага ба-
гышланган фәнни-гамәли 
конференцияләр һәм се-
минарлар оештыра, яшь 
көрәшчеләр, студент-
лар арасында төбәкне 
өйрәнү, хәрби-патриотик 
һәм интернациональ 
эшчәнлекне җитәкли, 
фәнни җыентыклар һәм 
монографияләр чыгара.

М
ар

се
ль

 Б
ад

ы
кш

ин
 ф

от
ос

ы

Тел институты инглиз теле кафедрасының укыту үзәге «Һөнәри коммуникация өлкәсендә тәрҗемәче» 
программасына 2013/2014 уку елына кабул итә башлый. Укырга керергә теләүчеләр өчен 5-6 сентябрь 

көнне 19:00 сәгатьтә икенче корпусның 414 аудиториясендә тест биремнәрен үтәү булачак. 3 ел укыганнан 
соң (1500 сәгать), программаны үзләштерүчеләр дәүләт дипломы (югары белемгә өстәмә) алачак. укулар 
15 сентябрьдәр башлана. Түләү: 35000 сум (семестрлап та түләргә ярый) Тулырак мәгълүматны 231-51-29 

телефонына шалтыратып та белергә мөмкин.

бе л м и к а л м а!
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Дөньяга таныта татар моңы...

Табигать сагында – 
«Биосфера»

Т
уган ягыбызның матурлыгын, байлыгын саклап 
калып, аны киләчәк буыннарга тапшыру – изге бу-
рычыбыз. «Биосфера» лагерь-мәктәбе безгә шул 
бурычны үтәргә ярдәм итә. Быел да ул экология, 

биология, география белән кызыксынучы укучыларны 
үзенә җыйды. Республика экология-биология методика 
үзәге тарафыннан оештырыла торган әлеге лагерь быел 
22 июльдән 8 августка кадәр эшләде. Смена барышында 
укучылар гомуми экология, хайваннар, үсемлекләр эко-
логиясе, гидробиология, картография, география, гео-
логия юнәлешләре буенча өстәмә белем туплады. Ан-
нан тыш, алар туфракны, урманны өйрәнү өлкәсеннән 
дә файдалы мәгълүмат алды. Тупланган белемне бала-
лар фәнни эшләр язып, аларны конференциядә яклап 
ныгытты.

Табигать фәннәре серләренә укучыларны КФУның 
Экология һәм география институты укытучылары 
Р .И.Гайсин, С.К.Гобәева, О.Ю.Деревенская, Р.Ш.Фәр-
хуллин төшендерде.

Лагерь эшләгән чорда яшь эколог, географ һәм урман-
ны өйрәнүчеләр слеты узды, Татарстанның табигать-
не өйрәнүче яшь тикшеренүчеләре арасында конкурс 
үткәрелде, алдынгылар билгеләнде. Слет нәтиҗәләре 
буенча абсолют җиңүче исеменә Арча районыннан Ил-
наз Шәяхмәтов лаек булды. Җиңүчеләргә ТР Мәгариф 
һәм фән министрлыгы һәм Экология һәм география 
институтыннан дипломнар тапшырды.

Рөстәм ФәРхуллин, 
геогр.һәм экологик белем бирү 
теор.һәм метод.каф. асситетны 

Яшьләрдә табигатькә карата мәхәббәт тәрбиЯләү, 
экологиЯ-географиЯ өлкәсендәге белемнәрен 
арттыру максатында, «костер» сәламәтләндерү 
лагере базасында һәр җәй саен сәләтле балалар 
өчен «биосфера» лагерь-мәктәбе эшләп килә.

К
ызлар, сезне, 
беренче чират-
та, әлеге җи-
ңүегез белән 

тәб риклисе килә. бәйге ту - 
рында тулырак сөйләп үте-
гез әле.

Алия: Әлеге фести-
валь кысаларында вокал 
сәнгатен, Кырым татарла-
ры һәм төрки халыкларның 
мә дәниятен үстерү һәм ны-
гыту максатыннан, вокал 
буенча «Алтын сес» конкур-
сы уздырыла. Бу бәйгедә 
төрле илләрдән килгән 
конкурсантлар катнашты. 
Безнең дуэт жюри тара-
фыннан югары бәяләнде 
һәм без икенче дәрәҗәдәге 
лауреат исемен яулауга 
ирештек. 

- фестивальнең иң истә 
калган мизгелләре белән 
дә уртаклашсагыз иде?

Гөлчәчәк: Күңел ачу про-
граммасы бик үзенчәлекле 
һәм кызыклы булды. 
Дүрт көн эчендә без 
фестивальнең ачылу тан-
танасында чыгыш ясар-
га, Балаклаведа булырга, 
Кырым ярымутравының 
истәлекле урыннары белән 

танышырга өлгердек. Фес - 
 тивальнең соңгы көне 
исә тагын да истә ка-
лырлык булды: конкурс-
та катнашучы илләрнең 
театральләшкән тамаша-
сы, җиңүчеләрне бүләкләү 
һәм салют... 

- бәйгедә нинди җырлар 
белән чыгыш ясадыгыз?

Гөлчәчәк:  Ачылу тан - 
танасында Алия Фәйзул-
линаның «Яратма» җы-

ры белән чыгыш яса-
сак, фестивальнең ябы-
лу концертында исә, 
композитор Резеда Ахия-
рованың «Зәңгәр томан» 
җырын башкардык. Әлеге 
җыр сәхнә тирәсенә барлык 
ватандашларны җыйды. 
Шун дый күпсанлы тамаша-
чы алдында чыгыш ясауның 
тәэсирләрен сөйләп кенә 
бетереп булмый. 

- туган илдән еракта ва-

тандашларыбыз белән ара-
лашу ничек булды соң?

Алия: Кырым татар-
ларының мәдә нияте без-
неке белән бик якын, шун-
лыктан алар белән аралашу 
кыенлыклар тудырмады. 
Биредә без күп дуслар, 
фикердәшләр таптык. Ки-
ләчәктә дә алар белән ара-
лашуны дәвам итәрбез дип 
уйлыйбыз. 

Гөлчәчәк: Даими дус-
ларыбыз – Казан ның һәм 
Евпа  то риянең әйдәп ба-
ручы архитекторлары – 
Альберт һәм Татьяна Сав-
ченколарның ярдәмен тоеп 
тору үзе бер рәхәт булды. 
Алар безнең чыгышларны 
карарга йөрделәр, Кырым 
ярымутравының иң матур 
җирләрен дә күр сәттеләр.

- кызлар, сез бөтенләй 
башка өлкә буенча бе-
лем аласыз. шул ук ва-
кытта җырларга, төрле 
бәйгеләрдә җиңү яулар-
га да өлгерәсез. музыка 
белән кайчаннан бирле 
шөгыльләнәсез?

Алия: Минем гаиләм 
бик музыкаль. Әтием баян-
да уйный, әнием җырлый, 

абыем гитарада уйный. 
Әбием белән бабам да кон-
цертлар куеп йөргәннәр. 
Шулай булса да, гаиләмдә 
мин музыкаль белем алган 
беренче кеше. 2007 елда му-
зыка мәктәбен кызыл ди-
пломга тәмамладым. Му-
зыкага гашыйк булсам да, 
башка һөнәр үзләштерәсем 
килде. Ул – дәүләти һәм 
муниципаль оешмалар 
хезмәткәре. Шул һөнәрне 
мәдәният белән дә бәйләп 
булыр дип уйлыйм. План-
нар күп, барысына да ты-
рышлык кирәк.

Кызлар әлеге зур мас
штаблы бәйгедә катнашу 
мөмкинлеге биргән фес
тивальнең оештыру ко ми  
тетына, җитәкчеләре Фи  
лология һәм сәнгать инсти
тутының сынлы сәнгать 
һәм дизайн кафедрасы до
центы Мәдинә Мәхмүт 
кызы Мәхмүтовага һәм, 
әлбәттә, яраткан универси
тетыбызга зур рәхмәтләрен 
белдерәләр. 

Без дә, үз чиратыбыз
да, яшь йолдызларга яңа 
үрләр, зурданзур иҗади 
уңышлар телибез!

м ө н б әр

илмира каМаева,татар 
филологиясе һәм мәдәниятара 
багланышлар бүлеге

студентлар өчен 
җәй Ял чоры булса 
да, араларында әлеге 
Ялларын кызыклы 
һәм файдалы үткәрү 
белән беррәттән, 
иҗатта кайнаучылары 
да җитәрлек. бүгенге 
әңгәмәдәшләребез идарә 
һәм территориаль үсеш 
институты студентлары 
алиЯ фәйзуллина 
һәм гөлчәчәк 
мөхәммәтҗанова да әнә 
шундыйлардан. алар 
август аенда украинаның 
евпаториЯ шәһәрендә 
узган X халыкара кырым 
татарлары һәм төрки 
мәдәниЯтләрнең «гезлев 
капусы» фестивалендә 
татарстан данын Яклап 
чыгыш Ясадылар һәм 
әлеге конкурсның 
лауреатлары исеменә 
лаек булдылар. 

Ч
ара шактый нык кызыксы-
ну уяткан: биредә танылган 
тарихчылар, география һәм 
тарих укытучылары, укучы-

лар, музей хезмәткәрләре, җирле 
төбәкне өйрәнүчеләр, Казан, Мәскәү, 
Бөгелмә, Әлмәт, Азнакай районы 
массакүләм мәгълүмат чаралары 
әһелләре дә катнашты. 

Фәнни конференция үзенең бай 
мәгълүматы һәм кызыклы ачыш-
лары белән истә калды. Аны уз-
дыру вакыты КФУ профессоры 
А.А.Борһанов җитәкчелегендә КФУ 
һәм ТР Фәннәр академиясе тарихчы-
археологларының Азнакай районын-
да тикшерү эшләре алып барулары 
чорына туры килде. Казан галимнәре 
утырыш залында 2012-2013 елларда 
Азнакай һәм Ютазы районнарының 
Ык елгасы буендагы борынгы һәм 
урта гасыр һәйкәлләрен барлау ва-
кытында табылган яңа археологик 
табышлар, ТР галимнәре һәм җирле 
төбәкне өйрәнүчеләр бастырган 
Көньяк-Көнчыгыш Татарстан ар-
хеологиясе һәм тарихына багыш-

ланган китаплар һәм брошюралар 
күргәзмәсен оештырдылар, төбәкнең 
тарихи объектларын һәм табигатен 
өйрәнүгә багышланган презентация 
күрсәттеләр. 

Азнакай районы башкар-
ма комитеты җитәкчесе Айдар 
Шәмсетдинов археологлар хез-
мәтенең никадәр мөһим, авыр, 
вак эш икәнен ассызыклады һәм 
үзенең дә студент вакытында әлеге 
фән белән кызыксынганын сөйләп 
узды. Алга таба ул А.Борһанов 
җитәкчелегендәге экспедиция нә - 
тиҗәләренең кыйммәте һәм мө-
һимлеге (алга таба тупланган ма - 
териалны китап итеп чыгарырга 
ниятлиләр – авт.) турында әйт-
кәннән соң, сүзне галимнең үзенә 
тапшырды. Профессор, үз чира-
тында, Чалпы һәм Урсай авылла-
ры башлыкларына, мәктәп дирек-
торларына экспедициягә булыш-
лык күрсәткәннәре өчен рәхмәт 
җиткерде. 

Иң сөендергән мизгелләрнең 
берсе – кешеләрнең битараф бул-

маулары! Азнакай халкы, районна-
рына археологлар киләсен белгәч, 
актив рәвештә материал җыярга 
ярдәм иткән, үзләренең табышла-
рын, йөрәккә якын булган гаилә 
ядкарьләре – иске китаплар һәм 
төрле әйберләр алып килгәннәр. 
Китаплар турында әйткәндә, Түбән 
Стәрле авылында яшәүче 69 яшьлек 
педагогик хезмәт ветераны Рим-
ма Гәрәеваның иске татар телендә 
язылган борынгы укыту ярдәмлеген 
(XIX гасыр ахыры) хәзерге татар 
теленә күчерүе һәм аны үз пен-
сия акчасына бастырып чыгаруы 
икеләтә соклану хисе уята. 

А.Шәмсетдинов һәм А.Борһанов 
тарихи-төбәкара эшләрдә актив 
катнашкан укытучы, укучы, журна-
лист һәм музей хезмәткәрләренә 
Мактау грамоталары тапшырды-
лар. 

Конференциядә катнашучы һәр - 
кем үз фикерен белдерә, әң гәмәләрдә 
катнаша, галимнәргә сорауларын 
бирә алды, үзләренең тәҗрибәләре 
белән дә уртаклашты. Азнакай 
шәһәренең 2нче нормерлы гомуми 
мәктәп укытучысы, «Буревестник» 
эко-клубы җитәкчесе А.Байковның 
районда туристлар маршрутын 
булдыру идеясе һәм тәкъдимнәре 
аеруча кызыксыну уятты. 

Үткәнен белмәгән халыкның ки-
ләчәге юк, дип юкка гына әйтмиләр 
шул. Ә безнең уку йорты үткән белән 
киләчәк арасында ныклы күпер 
салу өчен зур көч куя. Университет 
дәрәҗәсендә генә түгел, ә республи-
ка, Россия күләмендә!

с әЯ х әт т ән  к а й т к а ч

Нәтиҗәле эшләр!
Дания Фатыйхова,
хәбәрче

җәйнең соңгы көннәрендә азнакай төбәген өйрәнү музеенда 
тарих һәм археологиЯ проблемасына багышланган фәнни-гамәли 
конференциЯ булды. 



Көтүче 
көндәлегеннән...

Быелгы җәй минем 
өчен сыер көтүе көтүдән 
башланып китте. Баш-
ка елларда авылыбызда 
малларны аерым кешеләр 
билгеле бер күләмдәге 
түләү хакына көткән булса, 
быел көтү – «чираттан». 
Хуҗалыкта көтүгә чыга 
торган ничә малың бар, 
шулкадәр көн «көтүче» бу-
лырга туры килә. Башта 
авыл халкы байтак вакыт 
былтыргы көтүчеләрнең  
быел да хезмәт куячагына 
өметләнде. Әмма, күрәсең, 
моның алай булмаяча-
гын аңлап, “чират” белән 
килешергә мәҗбүр булды. 
Өстәвенә акчасы да янга 
кала. 

Ничек кенә гаҗәп тоел-
масын, авыл баласы бу-
луыма карамастан, моңа 
кадәр әле бер тапкыр да 
көтүче булу бәхете татыма-
ды. Беренче тапкыр булгач, 
үзем дә кызыксынып кит-
тем. Башкалар чыбыркы 
әзерләгәндә, үземә алдан ук 
талчыбык хәзерләп куйдым 
– сыерлары тыңлаусыз бул-
са, кирәге чыгар, янәсе. Ә 
чыбыркы тоту кыз кешегә 
килешми, җитмәсә, аны 
тота да, шартлата да бел-
мим. Иртәгесен торып, әзер 
сумкаларны җилкәгә асып, 
көтү көтәргә чыгып кит-
тем. Көне артык салкын да, 
эссе дә түгел – әмма җиле 
каты. Ләкин зыян юк, иң 

мөһиме – өстән явып тор-
мый. Беребез сыерларны 
югары оч, икенчебез – 
тау асты, Олы урамнан, 
өченчебез арт урамнан 
җыярга тиеш. Түбән очта 
сыерларның барысын бергә 
кушып көтүлеккә алып 
төшү – төп бурыч. Мал-
лар инде болынга берен-
че көн генә чыкмый, шуңа 
ияләшеп үк беткәннәр. Ар-
тык куып интегергә дә туры 
килмәде. Сыерларның 
акыл лылыгына исем кит-
те. Болында да артык 
тәртипсезләнмәделәр. Шу-
лай да арада «качкыннар»ы 
бар икән. Кайтырга берничә 
сәгать кала, авыл ягына 
таба элдертергә торалар. 
Әле башка сыерларны да үз 
артыннан ияртмәкчеләр. Ә 
кайтыр вакытлары җиткәч, 
малларны инде туктатам 
димә. Барысы бергә дәррәү 
килеп авылга кайттылар да 
киттеләр. 

Шулай итеп мин дә быел 
көтү чиратының рәхәтен 
күрдем. Кызык икән ул. 
Тик, өйгә кайткач, бер генә 
сыерыбыз булуга сөенеп 
куйдым әле. Беренче көн 
булганга гына кызык , көн 
дә көтүче булуның авыр да, 
җаваплы да эш икәнлеген 
аңлыйм бит.  

Печән өсте – 
кызу чак

Быелгы печән өсте кызу 
булды. Яшел үлән мулдан 
үскән – үзе озын, үзе куе. 

Узган елгы кебек сирәк 
түгел инде. Чап та җый 
гына. Башка елларда ки-
беп өлгергән печән өстенә 
яңгыр койгалап китеп, 
аны кабаттан җилләтергә 
туры килсә, быел алай 
азапланмадык. Әти яшел 
үләнне көнләп чаба барды. 
Бер-ике көннән печәнне 
әйләндереп, җыеп, төяп 
алып кайтып сайгакка ту-

тырдык. Әле июльнең башы 
гына – ә инде болын тулы 
халык. Умарта күчедәй 
гөжләп, бергәләшеп ты-
рыша-тырыша яшел азык 
әзерлиләр. Ике атна вакыт 
эчендә күпме печән чабыл-
ды да никадәрле кибән ку-
елды. Сайгаклар хуш исле 
кипкән печән белән тулы. 
Инде тыныч күңел белән 
кышны да каршыларга бу-
ла.

Җиләкле җәй 
галәмәте

«Бирсә бирә икән Хо-
дай мул уңышны!» Безнең 
якларда быел җиләккә бар-
ган һәр кеше әнә шундый 
гаҗәпләнү катыш шатлык 
белән әйләнеп кайта. Җәй 

башында яуган яңгыр да, 
аеруча каты кыздырган 
кояш та җиләккә яхшы 
тәэсир иткән, күрәсең. 
Аның кадәрле җимешне 
безнең авылдагыларның 
инде күптәннән күргәннәре 
булмаган. Җиләкнең өл-
гергәнлеге генә түгел, ә 
эрелеге һәм күплеге чын 
мәгънәсендә шаккатыра. 

Безнең авыл халкының 
күпчелеге җиләккә күрше 
Малмыжка авылы янын-
дагы елгалыкка, таулык-
ка йөри. Үзебез дә инде 
4 тапкыр бардык. Шу-
нысы гаҗәп һәм кызык: 
дүрт барганында да нәкъ 
шул урыннан җыеп зур-
зур чиләкләребезне ту-
тырып кайтып киттек. 

Берничә көн аралаш бар-
ганга, күрәсең, җир җиләге 
һаман саен җыела һәм 
яңадан өлгерә тора. Әле, 
үч иткәндәй, чиләк тулып, 
кайтыр вакыт җиткәч кенә 
шундый эре җимеш белән 
тулы урынга юлыгасың, 
онытылып кабат җыярга 
керешәсең. Әмма куяр-
га урын юклыкны аңлап, 
үзеңә иртәгә дә килергә 
сүз бирә-бирә кайтып ки-
тәсең.

Җиләк сезоны башлан-
ганнан бирле, инде дис-
тәдән артык мәртәбә 
б а ручылар да бар икән. 
Булырлык та шул. Чөнки 
бер утыруда ун литрлы 
чиләкне тутыру быел әллә 
ни кыен булмады. Урыны-
урыны белән хәтта бакча 
җиләге кадәр зурлыктагы-
лары да очрап куя, исең-
акылың китәр. Табигать, 
әйтерсең, былтыргы коры 
җәй вакытында бөресендә 
үк кибеп беткән җиләкне 
кире кайтара.

Үзем җиләк җыярга әллә 
ни оста түгел түгелен. 
Мәрхүмә әбиемә охшама-
ганмын, күрәсең. Фатыйма 
әби үз вакытында иң җитез 
«җиләкче»ләрнең берсе 
булган. Ләкин быелгы мул 
уңыш аркасында хәтта 
мин дә чиләгемне тиз ара-
да тутырырга өйрәндем. 
Әле соңгысында җимешне 
чүбеннән чистартып ук 
җыйдым. (Минем өчен бу, 
әлбәттә, бик зур прогресс 
булды инде). Шул рәвешле 
кышка җир җиләге кайнат-
масы, джемы, компоты 
җитәрлек әзерләнде быел.
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авыл җәе, шәһәрнекеннән аермалы буларак, үзенчәлекле бер Яме, тәме белән һәрчак үзенә дәшеп тора. быел да ул көтүчелек 
«һөнәре»н үзләштерү, кызу печән өсте һәм Ямьле җиләк вакытлары белән хәтердә калачак.

ка й д а? ни ч е к? ка й ч а н?

җ әй г е  Я л 

илмир вәлиев, хәбәрче

универсиада тәмамлангач, казаныбыз бераз гына булса да кунаклар кабул итүдән туктап торды. ләкин 
сентЯбрьгә аЯк баскач, мәркәзебез кабат үзенең ишекләрен киң итеп ачты. бу юлы чит ил кунакларына түгел, 
ә меңләгән студентлар армиЯсенә. 

Авыл җәйләре яме
ләйсән исхакова, Гаммәви коммуникация 
һәм социаль фәннәр институты

Җ
иһанда – көз һәм 
старт алган яңа 
уку елы. Җәйнең 
матур көннәре 

алтын көзгә буйсына баш-
лады. Һава торышы үзгәреп 
торган кебек, кешенең дә 
яшәеше, көн тәртибе, тор-
мышы үзгәрә. Үземнән чы-
гып әйтәм, беренче курс сту-
дентларына бу халәт аеруча 
таныш. Моңа кадәр алар үз 
өйләрендә, ата-ана карама-
гында иделәр. Хәзер алар, 
аналары очырган кошлар ке-
бек, үз көнен үзләре күрә баш-
лый. Әлбәттә, баштагы мәлне 
беренче курс студентларына 
яңа көн тәртибенә күнегергә, 
уку йортының корпусларын-
да һәм аудиторияләрендә 
ориентлашырга бераз авыр-
рак булыр. Шулай да ва-
кыт үзенекен итәр: сизми 
дә калырсыз – барысына да 
күнегерсез. Эх, тиз уза да бу 
вакыт дигәннәре. Әле кайчан 
гына имтиханнарны тапшы-

рып, каникулга чыккан идек. 
Күңелле һәм төрле вакыйга-
ларга бай студент тормышы 
тагын башланып китте. Мин 
дә икенче курска күчтем. Яңа 
уку елына үзеңне дөрес итеп 
ничек әзерләргә соң? 

Яңа уку елы кайбер 
студентларда негатив тәэ- 
сирләр уята. Ник дигәндә, 
җәйге ялллардан соң, уку 
процессына кереп китү бик 
кыен була. Психологлар 
фикеренчә, август аенда ук 
үз-үзеңне укуга әзерли баш-
ларга кирәк. Август аеның 
соңгы ике атнасында яисә 
уку елы башында иртәрәк 
тора башларга, конспектлар-
ны язып өлгерер өчен, бар - 
макларга күнегүләр ясар - 
га һәм нинди дә булса вак-
төяк эшләр башкарыга тәкъ-
дим ителә. 

Тәүге тапкыр студент булу-
чыларга үзләренең башларын 
тискәре уйлар белән туты-
рырга ярамый. «Мин укый ал-

маячакмын, миннән булмая-
чак», – дигән уйлар, гомумән, 
булырга тиеш тү гел. Укуның 
беренче кө неннән үк, үзеңне 
матур уй-фикерләр белән бае-
тырга, һәрнәрсәгә позитив ка-
раш уятырга кирәк.

Яңа уку елы – яңа дуслар табу 
өчен менә дигән мөмкинлек. 
Дуслар кеше тормышында 
алыштыргысыз маяк булып 
тора. Дуслар янда булса, уку да 
тиз һәм бик күңелле уза.

Тагын шуны әйтәсе килә: 
Казан – студентлар өчен бик 
күп мөмкинлекләр мәйда-
ны. Рәхәтләнеп концерт-
театрларга, музей-күргәзмә  - 
ләргә йөрергә, шәһәре безнең 
истәлекле, тарихи урынна-
ры белән танышырга була. 
Алар бездә бик күп! Җаның 
ни тели, шуның белән мавы-
гып яисә башка, синең өчен 
яңа булган өлкәдә «җенләнеп» 
алырга була. Безнең белем 
сараенда мөмкинлекләр җи-
тәрлек. Укы, җырла, бие, 

спорт белән шөгыльлән. Бары 
тик вакытыңны дөрес бүләргә 
өйрән!

Бер дә борчылмагыз, без-
нең уку йортында белем алу 
бәхете берничә көн эчендә 
күңелегезгә бик күп шатлы-
клы эмоцияләр, онытылмас 
мизгелләр салыр. Барысы да 
үзебездән тора. Теләргә һәм 
бирешмәскә генә кирәк!

Галәм кояшы белән якты, 
ә кеше белеме белән күркәм, 
белеме белән көчле. Әмма 
фәннең зәңгәр офыклары ик-
сез-чиксез. Тирәнлек – диң - 
гездә, зирәклек – гый лемдә, 
дигәндәй, белем дәрьягыз 
тагын да тирәнәеп, тагын да 
зуррак уңышларга ирешерсез 
дип өмет итәбез.

Изге эшләр башлаган юлы-
гызда иминлек телибез. Юл-
ларыгыз сикәлтәле булса да, 
авырлыкларны җиңел җиңеп, 
ил өстендә балкырдай ачыш-
лар ясап, олы уңышларга 
ирешүегезне телибез.

Б
у традиция безгә XV гасырдан, 
византиядән үк килгән. Византия 
дин белгечеләре Аллаһы Тәгалә 
дөньяны нәкъ менә 1 сентябрь көнне 

яраткан дип санаганнар. Ул вакытка инде 
кыр эшләре дә тәмамланган һәм, җәй беткәч, 
авыл балаларын шәһәргә укырга җибәрергә 
дә мөмкинлекләр күбрәк булган. 

1 сентябрь рәсми рәвештә бәйрәм ста-
тусын 1984 елда сссрның югары советы 
тарафыннан ала. россия белән беррәттән 
чехия, украина, белорусия һәм балтыйк буе 
илләрендә 1 сентябрь – яңа уку елы булып 
санала. 

Ә менә германиядә уку елының төгәл гра-
фигы юк: анда уку йортлары август-сентябрь 
дәвамында эшли башлый. 

Испаниядә дә билгеле бер дата юк. 
Анда бу процесс уңышның кайчан җыелып 
бетүенә бәйле рәвештә башкарыла. Шулай 
да, ул 1 октябрьгә кадәр гамәлгә ашыры-
лырга тиеш. 

дания балалары август уртасыннан укый 
башласалар, англия, канада һәм акшта уку-
чылар мәктәп бусагасын сентябрьнең икен-
че сишәмбесендә атлап керә. япониялеләр 
исә уку елы башлануны бик ук кызык һәм 
күңелле дип исәплиләр, шуңа күрә алар   
1 апрель көнне укый башлыйлар. 

ст у д е н т  к о л а г ы н а

ни өчен уку нәкъ менә 1 сентЯбрьдән 
башлана соң? кызык сорау...

XV гасыр 
бәйрәме


