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яңалыклары

27 март көнне ректоратның чират
тагы утырышында бик күп мәсьәләләр
күтәрелде. Беренче булып чыгыш ясаган
икътисади һәм стратегик үсеш буенча про
ректор Марат Сафиуллин КФУ ның Үсеш
программасы турында сөйләде. Россия
университетлары буенча төзелгән рей
тингны анализлады. Илдәге югары уку
йортларының милли рейтингы буенча Ка
зан федераль университеты 16-18 урыннар
да тора. Алга чыгу өчен, белем бирү, БДИ
системасы, китапханә һәм мәгълүмати
ресурслардан
файдалану
мөмкинлеге
түбән булу комачаулый. Социализатор
эшчәнлек буенча да күрсәткечләр түбән.
Халыкара эшчәнлек буенча 9-10 урынны
алып торабыз. Ләкин шулай да халыкара
килешүләрне, студентлар белән алышу
ны арттырырга, сайтны глобаль рәвештә
популярлаштырырга кирәк. Тормышка
ашырылган һәм ашырылачак проектлар
буенча да эшлиселәр бар. Ә кабул итү
мониторингының сыйфаты һәм фәнни
басмалар активлыгы буенча төзелгән рей
тингта 7 урын – безнеке. Абитуриентлар
өчен эшли торган сайтларның да рейтингы
төзелгән. 135 уку йорты тикшерелгән һәм
һәрберсе бу күрсәткеч буенча беренче урын
да. Бу уңайдан ректор да үз тәкъдимнәрен
җиткерде. «Шушы рейтингларда универ
ситетны алга җибәрердәй проектларда
катнашырга кирәк. Магистратура, аспи
рантура буенча яңа юнәлешләр ачу шулай
ук зур этәргеч булачак. Һәр күрсәткечне
яхшылап тикшерик. Без беренче унлыкка,
һичшиксез, керергә тиеш. Бүлек җитәк
челәреннән тәкъдимнәр көтәбез», – диде
Илшат Гафуров.
Уку-укыту эшләре буенча проректор
Рияз Минзарипов белем бирү өлкәсендә
дәүләт хезмәте күрсәтелүнең норматив
финанслаштырылуы турында мәгълүмат
җиткерде. 2016 елдан финанслау яңача
башкарылачак. Җитәкчелек фикере бу
енча, абитуриентларны кабул итүнең яңа
тәртибен төзергә кирәк. Моның өчен урта
ча кабул итү баллары хәзергедән кимрәк
булырга тиеш. Баллары аз булганнар бюд
жетка үтми, ә түләргә акчасы юк. Гомумән,
түләүле төркемдә укучы студентлар белән
эшләү күпкә авыр.
Төрлеләр өлешендә фәнни мәгълүмати
ресурсларны куллануның нәтиҗәлелеген
арттыру мәсьәләсе каралды. Фәнни эш
чәнлек буенча проректор Данис Нургали
ев шул уңайдан ресурслардан файдалану
буенча әзерләнгән боерык белән таныш
тырды. Алга таба төп бурычларның берсе
булып сайтта институтларда уздырыла
чак семинарларның тәртибен урнаштыру
һәм утырышларны он-лайн трансляциядә
күрсәтә башлау тора.
Юридик факультетның гражданлык һәм
эшмәкәрлек кафедрасы доценты Ришат
Хәсәнов КФУ ның логотибын теркәү ту
рында аңлатма бирде. Ректоратта катна
шучылар әлеге тәкъдимне бертавыштан
кабул итте.
Утырыш азагында профком рәисе Вла
димир Рубцов ике мөһим мәсьәлә күтәрде.
Быел Җиңүнең 67 еллыгы уңаеннан сугыш
ветераннарына матди ярдәмнең күләмен
арттыру тәкъдиме шулай ук бер каршылык
сыз хәл ителәчәк. 38 сугыш ветеранына – 6
мең, 130 тыл ветеранына 3 мең күләмендә
ярдәм күрсәтеләчәк. Ректор: «Әлеге чара
турында күбрәк сөйләргә кирәк. Акчала
та ярдәмгә генә кайтарып калдыру дөрес
түгел. Бу барыбыз өчен дә зур бәйрәм. Без
бит яшь ватанпәрвәрләрне тәрбиялибез.
Ветераннарыбыз белән сөйләшергә, ара
лашырга, бу эшкә студентларны, аспирант
ларны җәлеп итәргә кирәк», – диде һәм зур
тантаналы чара оештырырга кушты.
КФУ хезмәткәрләренең җәйге ялын
оештыру буенча 4 база эшли. Бу уңайдан
бирелгән мәгълүматларга карасаң, июльавгуст айларында эшләячәк сменалар ва
кытында 1500 хезмәткәр ял итә алачак. Са
наторийларга бару өчен, 70 юллама бирелә
һәм компенсациянең 75% кире кайтарыла.
Әлеге чыгыш буенча да Илшат Гафуров үз
тәкъдимнәрен кертте. Аның фикеренчә,
биредә китерелгән саннар уку йортындагы
хезмәткәрләр күләменә туры килми. Шу
лай ук КФУ ның үз ял һәм сәламәтләндерү
базасын булдырырга кирәклеген әйтте.

Динара ӘХМӘТОВА,
хәбәрче

Рамил Газизов фотосы
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«Tatarstyle» – безнең горурлык!
Рада СӘЛӘХОВА,
сынлы сәнгать һәм дизайн кафедрасы доценты

21-26 март к өннәрендә К азаныбызда «В есенние в ык рута сы – 2012»
Х ал ык ар а бал ал ар һәм яшьлә р иҗаты конку рс - фестив а ле уз ды .
6 яшьтән алып 25 яшькә к адәр Р оссиянең төрле шәһ әр лә р е ннә н
2 меңнән артык к атн аш у чы үз осталыкла рын к үрс әтте .
Иҗади бәйге быел уникенче тап
кыр яшь талантларны барлау, мил
ли мәдәни традицияләрне саклау,
коллективларның җитәкчеләре һәм
педагогларның иҗади осталыгын арт
тыру эше белән шөгыльләнә. «Весен
ние выкрутасы» фестивале «Мәдәни
Универсиада» проектының бер өлеше
булып тора. Проект, 2013 елда узачак
XXVII Бөтендөнья Җәйге Универсиа
даны ачу һәм ябу тантанасында катна
шу өчен, яшь талантларны барлау мак
сатын тормышка ашыра.
Казан федераль университетының
талантлы студентлары да әлеге чара

Бездә

дан читтә калмады һәм җиңүгә лаек
булды. «Мода театры» юнәлеше буенча
катнашкан Филология һәм сәнгать ин
ституты сәнгать бүлегенең «Tatarstyle»
милли костюмнар студиясе (җитәкчесе –
доцент Рада Сәләхова) «Милли ки
емнәр», «Фантазийная», «Прет-а пор
те»
номинацияләрендә
эксклюзив
коллекцияләр тәкъдим итте һәм приз
лы урыннарга ия булды.
«Милли киемнәр» номинациясендә
I урынны алган IV курс студенты
Әнисә Рәхмәтуллова «Моңлы Ка
зан» коллекциясендә татар милли
костюмнарының нәзәкатьлелеген һәм

матурлыгын ассызыклый алган, төс
ләрне дөрес сайлавы да игътибар
ны җәлеп итә. «Фантазийная» но
минациясендә II урын иясе VI курс
студенты Елена Назарчева «Татар
кызы» этник коллекциясендә тра
дицион татар стиле белән заманча
тенденцияләрне кушкан. «Универсиада –
2013»тә КФУ волонтёрлары» яшьләр
коллекциясен тәкъдим иткән VI курс
студенты Галина Белова «Прет-а пор
те» номинациясендә III урынга лаек
булды. Аның иҗаты конструктивизм
идеяләрен яктыртуы белән аерылып
торды.
Бу зур җиңү «Tatarstyle» студиясенең,
профессиональ укытучылар коллективы
һәм иҗади студентлары булган сәнгать
бүлегенең дәрәҗәсен тагын бер баскыч
югары күтәрде.

кунак бар

Синең өчен, студент!
Динара ӘХМӘТОВА,
хәбәрче

26-29

март к өннәрендә танылган галим ,

профессо р

С ергей В ерёв к и н К азан

федераль у нивер ситеты сту дентлары өчен
лекциялә р укыды .

Сергей Верёвкин яшьтән үк химия фәне
белән кызыксына һәм үзен шул өлкәгә ба
гышлый. Бүгенге көндә Германиянең Росток
университетында физик химия кафедрасы
профессоры булып тора.
230дан артык фәнни хезмәт авторы Сергей
Верёвкин студентлар игътибарына «Матдәнең
төзелеше һәм үзенчәлеге арасында бәйләнеш.
Бәя бирүнең универсаль методологиясе һәм
чиста кушылмаларның термодинамик үзен
чәлекләрен алдан күрү», «Яңа прогрессив ма
териаллар. Ион сыеклыкларның табигатен
аңлау: фактлар, кушымталар, проблемалар,
экспериментлар» кебек ике өлештән торган
лекцияләр тәкъдим итте.

Алия Галимуллина фотосы
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22-24 март көннәрендә КФУда узган
«Европа көннәре» фестивале бик күп
төрле чараларга сәбәп булды. Беренче
көнне «Erasmus Mundus» программа
сы кысаларында академик мобильлек»
мәгълүмати семинар һәм Россиядә Ев
ропа Союзы үзәге җитәкчеләре белән
очрашу үтте. 23 март көнне дә кызыклы
программа тәкъдим ителде. Вузларның
халыкара хезмәт үзәкләре җитәкчеләре
өчен оештырылган семинарда Марий Эл,
Ростов, Санкт-Петербург, Калининград,
Томск һ.б. шәһәрләрдән 60 лап белгеч
катнашты. Шул ук көнне «Европадагы
кризис Россиягә яныймы?» исеме астын
да дебат булды. 24 март көнне КФУ ның
Евроклубына Европа Союзы Илчесе Фер
нандо Валенсуэло белән очрашу бәхете
елмайды. Бу көнне Европа телләре бу
енча дәресләр дә узды. Әзерлекле укыту
чылар, чит ил дипломатлары кыска гына
вакыт эчендә ирланд, фин, немец, поль
ша, эстон, француз, португалия, итальян,
испан телләренә өйрәтте.
28 март көнне Универсиада авылының
Студентлар шәһәрчегендә «Табигатькә
тәрәзә», «Студент тормышы» дигән
фотокүргәзмәләр узды. Биредә сту
дентлар үзләренең иҗат җимешләрен
тәкъдим итте.
30 март көнне КФУ ның Кече Филоло
гия һәм сәнгать институтын ачу тантана
сы узачак. 6 структур юнәлештән торган
Кече институтта 7-11 сыйныф укучылары
шөгыльләнә алачак. Кечкенәдән үк вуз
студентлары булган 10-11 сыйныф укучы
лары өчен БДИ га әзерлек курслары да
оештырыла. Әлеге проект бушлай тор
мышка ашырыла. Бу көнне «кечкенә» сту
дентлар студент билетына ия булачак.
Иртәгә КФУ ның чираттагы Ачык
ишекләр көне уза. Программада инсти
тут һәм факультет җитәкчеләре белән
очрашу, мастер-класслар, кафедра һәм
лабораторияләргә экскурсия, студентлар
коллективлары белән аралашу каралган.
Барлык 8-11 сыйныф укучыларын һәм
әти-әниләрне чакырабыз. Бу көнне шу
лай ук укучыларның Н.И.Лобачевский
исемендәге XIII Идел буе фәнни конфе
ренциясе ачылачак.
ksu.ru сайты
материаллары файдаланылды.

Заман

дөньясында

Вавилоннан соң
Алисә БИЛАЛОВА,
хәбәрче

Алеут һәм һинди теле нәрсә белән аерыла соң?
Ә бирма һәм фин телләре? Җавапны белер
өчен, Интернет челтәренең Валерий Соколов
җ и т ә к ч е л е г е н д ә КФУ д а к а м и л л ә ш т е р е л г ә н «Д ө н ь я
телләре» электрон базасына кереп карау да җитә.

Алия Галимуллина фотосы
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Заманча лингвистика Ев
разия территориясендәге күп
кенә халыкларның (һинд-ев
ропа, урал, алтай, картвель)
ерак туганлыгын ачыклады.
Хәтта ностратик (латыйнча
дан nostras – «безнең», «мон
дагы») баба тел турында шун
дый гипотеза да яшәп килә.
Тагын да кызыклырак мисал –
Төньяк Америкадагы На-Дене
индеецлар кабиләсе, Енисей
ярларында яшәүче кетлар һәм
Төньяк Кавказ, Тибет халыкла
ры телләренең охшашлыгы.
Мондый тикшеренүләр күбрәк
математик һәм статистик ме
тодларга таяна, чөнки алар та
бигый фәннәргә төгәллек ке
нә кертеп калмый, ә лингвистик анализны да җиңеләйтә.
– Валерий әфәнде, Сезнең
мәгълүматлар базасына күпме
тел кертелгән?

– Хәзерге вакытта ул Евра
зия һәм Төньяк Американың
315 теле грамматикасының
һәм 50 гә якын үле телнең тө
гәл тасвирламасын үз эченә
ала.
– Лингвистик мәгълүматны
каян аласыз?
– Төп чыганак булып Россия
Фәннәр академиясенең Тел белеме институтында төзелгән
энциклопедиясе санала. Әлеге
энциклопедия күп еллар буе
СССР һәм Россиянең әйдәп ба
ручы лингвистлары көче белән
булдырылды. Хәзерге вакыт
та әлеге проектны профессор
А.Кибрик җитәкли. Институт
та «Дөнья телләре» базасына
инде 1980 елларда ук нигез са
лына башлый. Тикшеренүләр
гамәли тел белеме бүлегендә
А.Новикова җитәкчелегендә
алып барылды.

– Телләр нинди принцип
ка нигезләнеп чагыштыры
ла?
– Грамматик билгеләрне
(алар базада – 3821) чагышты
рып, без телләр арасындагы
«араны» ачыклыйбыз. Тикшеренүнең масштабы нәтиҗәләрнең дөреслегенә ышанырга мөмкинлек бирә. Шу
лай да фәндә грамматик
(яки типологик) якынлыкның
нигезендә нәрсә ятуы турын
да бәхәсләр бара: телләрнең
реаль туганлыгымы, әллә
дәвамлы багланышлар нәтиҗәсендә теге яки бу телдән
сүзләр керүме? Хакыйкать
урталыкта булса кирәк. Бу
мәгълүматлар
базасының
кыйммәтен арттыра, чөнки
аның ярдәмендә телләр ара
сындагы
туганлыкны
да,
ареаль бәйләнешләрне дә
билгеләп була.
– Сезнең Тел белеме ин
ституты базасының яңалыгы
нидә?
– Мәгълүматларны эшкәртә
торган, яңа квантитатив тик
шеренүләргә нигезләнгән ин
струменталь спектр төзелде.
Үзенчәлекле квантитатив методлар тәкъдим ителде. Әле
ге проектка багышланган
мәгълүмати белешмәлек һәм
махсус сайт ачылды. Студент
лар һәм аспирантлар алардан
иркен файдалана ала.
– Мәгълүмат базасыннан
кемнәр файдалана ала?
– Без немец, болгар һәм
швеция галимнәре белән халы
кара конференцияләрдә тикшеренүләр, презентацияләр
үткәрәбез. Тикшеренүләр нә
тиҗәсе буларак, дистәләрчә
мәкаләләр язылды, хәзерге
вакытта өч томнан торган мо
нография басмага әзерләнә.
Ел саен үз илебез һәм чит ил
галимнәре катнашында семи
нарлар үткәрелә.

– Әлеге проектның киләчә
ген нидә күрәсез?
– Хәзерге вакытта Инсти
тут хезмәткәрләре тикшере
нүләр алып баручы башка кол
лективлар белән тагын йөзгә
якын телне тикшерү өстендә
эшли. Проектны тәмамлаган
нан соң, без дөнья халыклары
телләре эволюциясен һәм ген
нарын чагыштыру буенча яңа
грантка заявка бирергә план
лаштырабыз.
– Тикшеренүләрдә яшьләр
дә катнаша. Алар бу эшкә нин
ди өлеш кертә?
– Проектны тормышка
ашыруда ун студент һәм аспи
рант катнаша. Эш дәвамында
аларның күбесе инде канди
датлык диссертацияләре як
лады, икесе аспирантурага
керде. Биш студентыбызны
Италиягә
командировкага
озаттык. Минем уйлавымча,
«Кадрлар» программасы фән
өлкәсендә эшләүче яшьләр
өчен бик файдалы.
– Программаның кимче
лекләре бармы? Конкурста
җиңү авыр булмадымы?
– Эш барышында әллә ни
авырлыкларның очраганы юк.
Ә җиңүгә икенче омтылышта
гына ирештек.
– Максатчан программаны
финанслау мәсьәләсе ничегрәк
тора?
– Һәркемгә билгеле бул
ганча, акча беркайчан да,
беркемгә дә җитми. Ә шулай
да гуманитар мәсьәләләрне
чишүгә бүлеп бирелгән өч
миллион акча эшне алып ба
рырга җитә. Гомумән, азрак
зарланып, күбрәк эшләргә
кирәк!
Алексей Огнёвның
«Наука и технологии РФ»
журналында басылган
интервьюсыннан
тәрҗемә ителде.

т а л әб е

Укытучыга – законлы курслар
Сиринә ТРОФИМОВА,
хәбәрче

Ниһаять,

республикабыз укытучылары өчен
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елга бер уздырыла торган түләүсез

квалификация күтәрү курслары тагын уздырыла башлады.
һәм фән министрлыгы белән

КФУ

Бу җитди эшне дәвам итү ТР
Министрлар Кабинеты боерыгы
нигезендә безнең Педагогика һәм
психология институтының бер тар
магы – Идел буе төбәкара мәгариф
хезмәткәрләренең
квалифика
циясен күтәрү һәм яңадан әзерләү
үзәгенә тапшырылды. Үзәкнең ди
ректоры – тәҗрибәле җитәкче, икъ
тисад фәннәре докторы, профессор
Рәис Фәлих улы Шәйхелисламов.
Соңгы вакытта укытучыларның
квалификациясен
күтәрү
һәм
яңадан әзерләү эшчәнлеге белән,
укытучылардан зур гына суммалар
алып, теләге булган нинди генә
уку йорты шөгыльләнмәде. Шушы
башбаштаклыкны бетерү йөзеннән,
фәнни-педагогик җәмәгатьчелек
һәм
республика
җитәкчелеге
теләкләрен истә тотып, КФУ сос
тавына кергән бу Үзәк ТР, РФ нең
Идел буе федераль округы субъ
ектларыннан
килгән
мәгариф
хезмәткәрләренең һөнәри үсешләре
өчен киң мөмкинлекләр тәкъдим
итә. Квалификация күтәрү курслары
өчен 108/144 сәгатькә нигезләнеп
төзелгән Белем бирү програм
малары берничә модельдән тора
(мәгариф хезмәткәрләренең һөнәри

Шушы

көннәрдә

ТР М ә г а р и ф

арасында озак вакытка каралган килешүгә кул куелды.

компетентлылыгы үсешенең челтәр
моделе; иң яхшы белем бирүче
учреждениеләрдә комплекслы стажировка үтү моделе; мәгариф хез
мәткәрләрен дистанцион укыту
ның комплекслы программасы
модуле һ.б.). Идел буе федераль
округының социаль-икътисади үсеш
стратегиясен тормышка ашыруның
өстенлекле юнәлешләре буенча
фәнни-белем бирү кластерларын
формалаштыруның концепцияләрен һәм технологияләрен эш
ләү күздә тотыла. Белем бирүдә
яңа формалар, методларны өй
рәнүдә мәгълүмати, телекомму
никацион технологияләрне кул
лануны киңәйтү дә үзәкнең төп
эшчәнлегенең берсе. Шулай ук
мәгариф хезмәткәрләренә (белгеч
леген алыштырырга теләгән яисә
белгечлеге туры килмәгәннәргә)
егермегә якын юнәлештә эшләнгән,
520-1500 сәгатькә исәпләнгән Белем
бирү программалары нигезендә
яңадан әзерләү бүлеге дә эшен
дәвам итә.
Роторная тукталышы, Орен
бург тракты, 4 а йорты – элекэлектән республикабызның гына
түгел, Россия төбәкләреннән бе

лемен камилләштерергә килгән
укытучыларның да якын һәм таныш
урыны. Гомер буе мөгаллимнәр
өчен таяну ноктасы булды ул.
Менә бүген дә шул ук бина
да эшләр элеккечә гөрләп дәвам
итә. 27-28 март көннәрендә Мә
гариф һәм фән министрлыгы
Идел буе төбәкара Мәгариф хез
мәткәрләренең
квалификация
сен күтәрү һәм яңадан әзерләү
үзәге белән берлектә татар теле
һәм әдәбияты укытучыларының
Бөтенроссия «Мастер-класс» бәй
гесенең II турын уздыра. Республи
ка, өлкә, район (шәһәр) бәйгесендә
җиңүче укытучыларның җибәргән
эшләре жюри әгъзалары тарафын
нан ныклап өйрәнелде. Бәйгедә
укытучылар түбәндәге биремнәрне
башкара: «Туган җирем, мәктәбем,
һөнәри эшчәнлегем» дигән темага
презентация; мастер-класс үткәрү;
дәрескә методик шәрехләмә.
Беренче өч урыннан кала, но
минацияләр дә бар: «Үзенчәлекле
эш ысулларыннан файдалана белү
осталыгын күрсәткән өчен» (укыту
чы яңа педагогик һәм компьютер
технологияләрен уңышлы кулла
на); «Эксперименталь эшне оеш

тырганда, кыюлык һәм максатка
омтылучанлык күрсәткән өчен»
(укытучы үз предметы буенча экс
перименталь эшен иҗади күрсәтә);
«Укытучылар остазы» (методик
эшне җитәкли, яшь белгечләрнең
һөнәри осталыкларын үстерергә
ярдәм итә); «Гыйлемлелек өчен»
(укытучы фәнни бәхәстә актив
катнаша һәм үз фикерен мисаллар
белән дәлилли) һ.б.
28-29 март көннәрендә исә Үзәктә
«Төп белем бирүдә Дәүләт феде
раль мәгариф стандартын кертү
шартларында «Тормыш иминлеге
нигезләре» предметының эчтәлеген
һәм укыту методикасын яңарту»
дип аталган гамәли-юнәлешле се

минар уза. Чара Идел буе төбәкара
мәгариф хезмәткәрләренең ква
лификациясен күтәрү һәм яңадан
әзерләү үзәге тарафыннан Педа
гогика һәм психология институты,
Мәскәү шәһәренең «Просвещение»
нәшрияты хезмәткәрләре катна
шында үткәрелә.
Гомумән, Үзәкнең төп ресурсы
булган югары һөнәри әзерлекле,
мәгариф хезмәткәрләренең ква
лификациясен күтәрүдә һәм яңа
дан әзерләүдә күпьеллык эш
тәҗрибәсенә ия профессор-укы
тучылар составы һәр укытучыга
һөнәри проблемаларын хәл итәргә,
уңышка ирешү юлларында ыша
нычлы партнер булырга әзер.
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Фәнни мирасыбызны барлаганда
Рауза АСЫЛГӘРӘЕВА,
хәзерге татар теле һәм укыту
методикасы кафедрасы доценты

Казан дәүләт педагогия институтының татар теле кафедрасы
ХХ г а с ы р н ы ң 50 н ч е е л л а р ы н н а н СССР Ф ә н н ә р А к а д е м и я с е н е ң Т е л
белеме институты бел
 ә н т ы г ы з ф ә н н и б а г л а н ы ш л а р у р н а ш т ы р а . Б у
институтның професс
 о р л а р ы С.О ж е г о в , Б.С е р е б р я н н и к о в , Э.С е в о р т я н ,
Б.П а ш к о в , Э.Т е н и ш
 е в п е д а г о г и к а и н с т и т у т ы н ы ң т а т а р т е л е н ү с т е р ү э ш е
белән мәшгуль гал
 и м н ә р е н һ ә р д а и м и г ъ т и б а р ү з ә г е н д ә т о т а л а р : х а т л а р
язалар, дисс
 ертацияләрен якларга булышалар, рецензентлар, оппонентлар
сыйфатында ярдәм кулы сузалар.
1954 елның 25 маенда
әлеге институтның Гыйль
ми советында безнең та
тар теле кафедрасы өлкән
укытучысы Мәрьям Закир
кызы Закирова «Татар
грамматикасының
үсеш
тарихы» темасына кан
дидатлык диссертациясе
яклый. Диссертацияне як
лау чорында аңа иң нык
ярдәм иткән шәхесләр про
фессор Б.Серебренников,
Э.Севортян, Н.Дмитриев,
Б.Пашков була.
Мәрьям Закирова 1908
елның 15 маенда Чистай
районы Талкыш авылында
гади крестьян гаиләсендә
туа. Җидееллык авыл мәк
тәбен тәмамлагач, 1923
елда Чистай педагоги
ка техникумына укырга
керә, 1928 елдан Казан

Халыкара

Көнчыгыш педагогика ин
ститутының татар теле
һәм әдәбияты бүлегендә
укый. Аны 1931 елда тә
мамлап, мәктәптә укыту
чы, КДПИ ның татар раб
фагында укытучы, «Кызыл
Татарстан» газетасының
әдәбият бүлеге мөдире
булып эшли. 1943 елда
КДПИ ның татар теле ка
федрасына аспирантурага
керә һәм М.Фазлуллин
җитәкчелегендә диссер
тация яза. Аның шуннан
соңгы гомере һәм хезмәте
татар теле кафедрасына
бәйле.
М.Закированың фәннипедагогик эшчәнлеге күп
юнәлешле тәрбия эше
белән үрелеп бара: җә
мәгать эшләрендә актив
катнаша, студентларның

группа җитәкчесе, агит
бригадаларның актив әгъ
засы, төрле оешмаларда
агитатор һ.б. вазифалар
башкара.
Кафедраның фәнни-пе
дагогик эшчәнлегендә актив катнашып, М.Заки
рова татар теленең тари
хи грамматикасы, татар
теле синтаксисы, татар
халкының тарихи ядкәрләре теле курсларын эш
кәртә, лекцияләр, практик
дәресләр үткәрә.
Фәнни эшчәнлеген исә,
беренче чиратта, татар
грамматикасының
үсеш
тарихын өйрәнүгә багыш
лый. 1778 елдан башлап,
1946 елга кадәр чыккан 44
исемдәге татар теле грам
матикаларын җентекләп
анализлый, эчтәлеген өй

рәп грамматикалары тәэсирендә язылуына игъти
бар ителә, аларга пантюр
кизм җиленең ныграк ка
гылган булуы күрсәтелә.
Өченче төркемгә ре
волюциядән соң чыккан
грамматикалар керә,аларның фәнни дәрәҗәсе югарырак, бирелгән кагый
дәләре төзегрәк, иллю
стратив материалларның
сыйфатлырак
икәнлеге
әйтелә.
М.Закированың бу хез
мәтенә Мәскәү галимнәре
дә, Казан галимнәре дә
югары бәя бирә. Л.Җәләй
бу хезмәтнең татар грам
матикалары үсеше тарихы
турында бөтен күзаллау
булдыруын, татар теле та
рихын җентекләбрәк өй
рәнергә теләгән галимнәр
өчен ышанычлы чыганак
һәм белешмә булачагын
әйтә.
М.Закирова фәнни эш
чәнлеген икенчерәк юнә
лештә дә дәвам итә:
«Татар телендә килеш
категориясе (тарихи ас
пектта)», «Татар телендә
вид категориясе», «Татар
теле грамматик төзе

рәнә, аларны классифика
цияли (аларның 28 е татар
телендә, 16 сы рус телендә
язылган). Хезмәттә та
тар грамматикалары 3
төркемгә бүленә: XVIII
гасырның II яртысы – XIX
йөзнең I яртысында чыккан
татар грамматикаларын
да М.Ломоносовның «Рос
сийская грамматика»сы
тәэсире ныграк сизелүе
ассызыклана. Шулай да
К.Насыйри язган татар
грамматикаларының үзенчәлекле, мөстәкыйль һәм
фәнни нигезләнгән булуы
на аерым басым ясала.
Икенче төркем грам
матикаларның күбрәк га

Сәяхәттән

багланышлар

лешенең кайбер үзен
чәлекләре», «Грамматика дәресләрендә укучы
ларның материалны үз
ләштерү һәм мөстәкыйль
эшләү сәләтен үстерү»
хезмәтләре галимнең те
оретик һәм гамәли юнә
лештә актив эш алып ба
руын раслый.
М.Закирова эшләгән та
тар теле һәм әдәбияты
факультеты деканаты (де
каны А.Сайганов), парт
бюросы, татар теле кафе
драсы (кафедра мөдире
профессор М.Фазлуллин)
аның хезмәтенә һәрвакыт
югары бәя бирә, актив
эшчәнлеге өчен рәхмәтле
була.
Мәрьям Закировна го
меренең соңгы көннәренә
кадәр кафедра белән бәй
ләнешен өзмәде, ул 1998
елның 24 февралендә ва
фат булды.
Кафедрабыз эшчәнле
гендә якты эз калдырган
галимнәрне, фәнни бәйләнешләрне ныгыту эше
нә үз өлешен керткән шә
хесләрне без һәрвакыт их
тирам белән искә төшереп
торабыз.

кайткач

Чаба поезд,
чаба...

Төркмәнстанга сәяхәт
Сиринә ТРОФИМОВА,
хәбәрче

Рөстәм ФӘРХУЛЛИН,
Экология һәм география
институты ассистенты

Соңгы елларда Татарстан
һәм Төркмәнстан
халыклары һәм
республикалар арасындагы

Экология

элемтә янәдән үсеш
хәлен кичерә.

Моңа
Т ө р к м ә н с т а н , ТР һ ә м
РФ д ә ү л ә т э ш л е к л е л ә р е

Яшел Үзән

шәһәрендә урнашкан

«М а я к »

спорткомплексында

булып кайттык.

делегацияләренең
икеяклы сәяхәтләре дә
Алия Галимуллина фотосы

дәлил булып тора.

Икътисад һәм мәдәният,
фән, мәгариф һ.б.
өлкәләрдәге үзара
хезмәттәшлек
ныгый бара.
Бездә белем алучы Төркмәнстан студентлары

Татарстан Президенты Рөстәм Миннеханов җитәкче
легендәге
делегацияләрнең
Ашхабад һәм Төркмәнабадка
берничә мәртәбә булган ви
зитлары да бик әһәмиятле иде.
Татарстанга эшлекле сөйләшү
белән килгән Казан федераль
университетының мактаулы
докторы, Төркмәнстан Пре
зиденты Гурбангулы Берды
мөхәммәтов КФУ ның Гыйльми советы утырышында Төрк
мәнстан һәм Татарстан вузла
ры, Фәннәр академиясе һәм
галимнәре арасындагы актив
хезмәттәшлекнең кирәклеге,
мөһимлеге турында әйткән
иде. «Казан университетын
нан чыккан атаклы шәхесләр
дөньякүләм
цивилизацияне
алга җибәрү өчен күп көч
куя. Биредә белем алучы сту

һәм география институтының географик һәм

экологик белем бирү бүлеге укытучылары һәм студентлары

дентлар – Татарстанның һәм
Россиянең ышанычлы килә
чәге», – дип язып та калдырды
ул Мактаулы кунаклар кита
бына.
Бүген безнең университет
та һәм ТР ның башка уку
йортларында тугандаш Төрк
мәнстаннан килгән студент
лар уңышлы гына белем ала.
Ә галимнәребез исә күп тап
кырлар Төркмәнстанның Фәннәр академиясе һәм Мәдә
ният министрлыгы тарафын
нан үткәрелгән конференция
ләрендә катнашып киләләр.
27-30 март көннәрендә Аш
хабад шәһәрендә, Төркмәнстан
Фәннәр академиясенең Тарих
институтында, «Евразия ци
вилизациясе
системасында
Төркмәнстанның Урта гасыр
шәһәрләре» дип аталган Ха

лыкара фәнни конференция
уза. Анда КФУдан академик,
профессор Мирфатыйх Зәкиев
һәм профессор, тарихчы Аль
берт Борһанов катнаша.
М.Зәкиев
Урта
гасырда
Төркмәнстан шәһәрләренең
төрки дәүләт башлыкларына
багышланган доклад белән
чыгыш ясаячак. А.Борһанов –
Төркмәнстан, Үзәк Азиянең
борынгы һәм урта гасыр тари
хы һәм археологиясе өлкәсенә
караган 200 дән артык фәнни
хезмәт авторы. Хәзер дә ул
Амударья бассеенында та
рихи-археологик
эзләнүләр
алып бара. Аның доклады
Көнчыгыш Төркмәнстан һәм
Төркмәнстан шәһәрләре культурасын
өйрәнүнең
нәти
җәләренә багышланган.

Биредә кышны озату көнн ә
рендә «Сәламәтлек поезды» ди
гән чара узды. Чанада, чаңгыда
шуу, карда футбол уйнау, аркан
тартышу – барысында да теләп
катнаштык.
Университетыбызның Хисап
лау математикасы һәм мәгъл ү
мати технологияләр институ
тыннан да шундый ук коллектив

килгән иде. Алар белән бергәбергә ял итеп, дуслашып бет
тек.
Әлеге матур чараны оештыр
ган Социаль һәм тәрбия эш
ләре идарәсе вәкилләренә рәх
мәтебезне белдерәбез һәм «По
езд», матур традиция булып,
алдагы елларда да дәвам итәр
дигән өметтә калабыз.
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Безнең

Елмаеп-көлеп

юбиляр

Конфет
галәмәтләре

Моң орлыклары чәчә
Динара ӘХМӘТОВА,
хәбәрче

Рәмзия СИНГАТУЛЛИНА,
татар филологиясе бүлеге студенты

Рәгъде Халитов 1942 елның 17
февралендә мәркәзебездән бик еракта
урнашкан Әгерҗе шәһәрендә дөньяга
килә. 3 яшендә үк гармунда татар халык
көйләрен уйнаган егет, үсә төшкәч, рай
онда оста баянчы буларак таныла. Җырмоңга мәхәббәт, аның бөтен байлыгын
өйрәнү теләге яшь егетне 1960 елда
Казан дәүләт педагогия институтының
яңа гына ачылган музыка факультеты
на алып килә. Укуын тәмамлагач, аспи
рантурага кала. Шулай итеп, Рәгъде
абыйның мөгаллимлек чоры башлана
һәм бүгенге көнгә кадәр дәвам итә.
Ул ничә буыннар тәрбияләгән галиммөгаллим!
Балаларга белем-тәрбия бирү теләге
Рәгъде Халитовны хәтта башка район
нарга барып эшләргә дә этәрә. Юбиляр
ны котлау өчен сәхнәгә күтәрелгән Юга
ры Ослан районы вәкилләре аның ту
рында сүзне: «Рәгъде – безнең якташ», –
дип башлады. 8 елдан артык ул биредә
балаларга баян дәресләре бирә. Ә үз як
ташлары – Әгерҗе халкы Рәгъде абый
га Казанда «Әгерҗелеләр» якташлык
җәмгыятен булдыруы өчен рәхмәтле.
Затлы гаиләдә туып үскән Рәгъде
абый тормыш иптәше итеп тә музыка
сәнгатенә гашыйк Наҗия ханымны сай
лый. Алар бер ул һәм бер кыз үстерәләр.
Үз балаларында да җыр сәнгатенә мә
хәббәт хисләре тәрбияли. Кызлары Гөл
нара Мурзиеваның моңлы тавышы чит
илләрдә зур танылуга ия булды. Җырмоңга һәвәслек буыннан-буынга дәвам
итәр, миңа калса. Кечкенә оныклары да,

бабаларын котлап, бик матур җыр баш
карды.
Юбилей кичәсендә Рәгъде абый
ны хөрмәтләп, мактап бик күп ма
тур сүзләр әйтелде. Музыка сәнгате
өлкәсен үстерүгә зур өлеш керткәне
өчен, ТР Мәдәният министрлыгының
Рәхмәт хатына ия булды. Филология
һәм сәнгать институтының директоры
Рәдиф Җамалетдинов: «Рәгъде Фатыйх
улы безнең уку йортында гади укытучы
гына түгел. Ул озак еллар факультет
белән идарә итте. Шул чорда факуль
тет аеруча танылу алды. Бүгенге көндә
Идел буе халыклары сәнгате кафе
драсы белән җитәкчелек итә. Сез иң
мәртәбәле, ихтирамга лаек, олы йөрәкле
җитәкчеләребезнең берсе», – диде һәм
КФУ ректоры Илшат Гафуровның Рәх
мәт хатын тапшырды.
ЮНЕСКОның Дөнья мәдәнияте ин
ституты ректоры, Европа-Азия Халы
кара мәдәни институты президенты Эн
гель Таһиров Рәгъде абыйны бакчачы
белән чагыштырды: «Ул чәчкән орлык
лар һәрвакыт мул җимеш бирә, матур
итеп чәчәк ата», – диде һәм Рәгъде Фа
тыйх улына тагын бер дәрәҗәле исем –
Европа-Азия Халыкара академигы дип
ломын тапшырды.
Укытучы-галим өчен иң зур рәхмәт
сүзе студентларының югары уңышларга
ирешеп, сайлаган һөнәренә тугры хезмәт
итүендәдер, минемчә. Рәгъде абый өчен
дә бу көнне чәчәк бәйләмнәре, нинди
дер бүләкләргә караганда, укучылары
әзерләгән чыгышлар күпкә кадерлерәк

Рамил Газизов фотосы

Т и р ә - ю н ь д ә г е с и хр и г ү з ә л л е к к ә м о ң ө с т ә п я ш и ә л е г е ш ә х е с . Я л к ы н ,
яшен, күк күкрәү кебек мәгънәләрне үз эченә алган исем иясе
Р ә г ъ д е а б ы й Х а л и т о в ү з е н е ң 70 я ш ь л е к Ю б и л е й к и ч ә с е н б и л г е л ә п
у з д ы . С.С ә й д ә ш е в и с е м е н д ә г е З у р к о н ц е р т л а р з а л ы н д а ү т к ә н ч а р а д а
якташлары, хезмәттәшләре, якын дус-туганнары, студентлары катнашты.

Иң

булгандыр. Алай гына да түгел, аның
студентлары инде хәзер үзләре остаз –
яшь буынны тәрбияли.
Рәгъде Халитов гармун моңын, татар
халкының җыр сәнгатен чит илләргә
таныту өчен дә күп көч куя, фәннитикшеренү эше белән дә шөгыльләнә.
Юбилярны котлап чыгыш ясаган про
фессиональ җырчыларыбыз Мөнир Яку
пов, Лидия Әхмәтова, Рөстәм Маликов,
Рафаэль Ильясовлар Рәгъде абыйның
чын мәгънәсендә кабатланмас баянчы
икәнен ассызыклады. Хөрмәтле остазы
быз Мирфатыйх Зәкиев тә тамашачы кар
шында оста гармунчы икәнен күрсәтте.
Рәгъде абыйның хезмәттәше, шулай ук
үзенең юбилеен билгеләгән профессор
Миңгол Галиев, Мирфатыйх абыйга ку
шылып җырлап, тарихка уелып калыр
лык чыгыш тәкъдим итте. Гомумән,
бу җылы рухта, гармун моңында узган
Юбилей кичәсе Рәгъде Халитовның зур
хөрмәткә, ихтирамга лаек шәхес, татар
халкының талантлы улы икәнлеген та
гын бер кат дәлилләде.

яхшы төркем

Зилә РӘХМӘТУЛЛИНА,
татар филологиясе бүлеге
студенты

Таныш булыйк, дуслар! Без –
Филология һәм сәнгать ин
ституты татар филологиясе
бүлегенең II курс студент
лары. Әле күптән түгел генә
Татарстанның төрле рай
он һәм авылларыннан Ка
занга җыелдык. Уку йорты
бызга керү, бөтенләй чит-ят
тирәлеккә ияләнергә ки
рәк булу безне укуның бе
ренче көннәреннән үк дус
лаштырды, бер йодрыкка
берләштерде. Шуннан шаушулы студент тормышы кай
ный башлады... Төркемебез
зур түгел, ләкин кечкенә
дә төш кенә. Егерме бер
кызга бердәнбер егетебез
бар. Барыбыз да татулар,
бер-беребез өчен утка-суга
керергә дә әзербез. Инсти
тутта бер төркем шау-шу
килеп көлешкән студентлар
га юлыксагыз, курыкмагыз
һәм бер дә гаҗәпләнмәгез.
Бу – безнең яраткан 1002
нче төркемебез. Димәк, алар
тагын ниндидер кызыклы
вакыйгага юлыккан яисә
кызып-кызып булачак чара
га әзерләнә, идеяләр белән
уртаклаша.
Төркемебезнең уңышы ни
дә, дисәгез, ул – старостабыз
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Без – 1002 нче!

Гөлфия. Безнең бәхеткә, ста
росталар арасында иң әйбәте,
мөлаемы, уңганы һәм булга
ны. Аның кулыннан килмәгән
эш юк: бии, «5»кә генә укый,
спорт ярышларында, фәнни
эшләрдә катнашырга да,
безнең белән эшләргә дә
өлгерә. Гөлфия безгә дус та,
ярдәмче дә, хәтта икенче әни
дә. Ул шундый оста оешты
ручы булганга күрә, безнең
төркем һәрчак ояда кайнап

Мөхәррир – Рамил Гомәр улы Ханнанов
Иҗат коллективы: С.М.Трофимова, Д.Р.Әхмәтова,
А.И.Билалова, З.Ф.Фәсхиева
Биткә салу һәм дизайн буенча белгеч – Г.З.Камалиева

торган бал кортлары кебек
гел эштә, гел хәрәкәттә!
Әлбәттә, Гөлфиягә ярдәм,
безгә таяныч булырдай кура
торыбыз – Дамир Хәйдәр улы
Хөснетдиновны да әйтми китү
ярамый. Ул үзенең төркеме
өчен бөтен күңелен биреп
эшли, авырлыклар килгәндә,
һәрвакыт ярдәм кулы суза,
киңәшләрен бирә. Ничек инде,
шундый кураторыбыз булган
да, без балкымаска тиеш, ди?!

Барыбыз өчен дә кадерле,
бердәнбер булган Рөстәмебез
турында онытмыйк тагын.
Ул – безнең төркемнең сакчы
сы, алдынгы спортчысы. Ин
ститутта гына түгел, универ
ситет күләмендә дә бер генә
чараны да читтә калдырмый
ча, югары үрләр яулый бара.
Болардан тыш һәрдаим му
зейларга, экскурсияләргә ба
рабыз. Кураторыбыз Дамир
Хәйдәр улы һәр елны Арча
районы Яңа Кенәр ятимнәр
һәм караучысыз калган бала
лар өчен дәүләт белем бирү
интернат-мәктәбенә баруны
бүлектә инде традициягә
кертте. Без исә аны саклый
быз һәм башкаларга да үрнәк
булырга тырышабыз.
Әле яңа гына табадан төш
кән соңгы уңышыбыз – «Сту
дентлар язы» фестивале. Биючеләребез Җәүһәрия Гали
мова, Рәзинә Хәсәнова, Гөл
фия Шәвәлиева, Гөлназ Шәй
дуллина һәм Рөстәм Шәмсет
диновлар катнашып, уңышлы гына чыгыш ясадылар.
Әлбәттә инде, I урын – без
неке!
Шулай
балкып
яши
без. Әле II курс кына бит,
бишкә җиткәнче, универси
тетыбызның иң якты йолдыз
лары, горурлыгы булырбыз,
киләчәктә бездән бер дигән
белгечләр һәм шәхесләр чы
гар.
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Гомергә шул конфет дигән нәрсәне
яраттым инде. Күчтәнәчкә килгәннәре дә,
әни кибеттән алып кайткан татлы, телеңне
йотарлыклары да, дәү әни чәй эчәргә утырган саен биргәннәре дә Рузия сеңлем белән
минем корсакка төшеп урнаша торды. Әй,
шул нәрсәнең тәмлелекләре!!! Ашаган саен
ашыйсы килә. Тик бернәрсәгә бик ачу килә:
нишләп аны шундый кечкенә ясыйлар икән?!
Төрергә зуррак кәгазьләре юкмы? Авызга
керү белән, асфальт юлдан выжылдап узган
машина шикелле, май йоткан кебек, шома
гына тамактан төшә дә китә. Эх, берьюлы
бер кило ашап бетерер идем шуны. Әни
ачулана, билгеле, конфетны күп ашама,
тешләрең бетә, ди. Әй, беткән теш беткән
инде, калганы җитәр әле, агач кимерәсем
юк, куян түгелмен. Теш сызлаштыра инде,
алдырып ташлаган чаклар да, яматкан да
бар. Түзәрлек булса, әнигә белдермәскә
тырышам. Белсә, конфетны киметәчәк. Болай
да, эшкә киткәндә, безгә конфет бирмәсен
дип, дәү әнине кисәтә. Дәү әни конфетларны
яшереп тора. Кайчагында яшергән урынын
онытып, табалмыйча аптырый. Инде ничә тапкыр әйткәнем бар: «Дәү әни, яшергәндә, безгә
әйтеп, күрсәтеп яшер, юкса кая куйганыңны
онытасың», – дим. Юк, ул барыбер яшерә,
ә без барыбер табабыз. Инде газ плитәсе
эченнән дә, чиләк астыннан да, кәчтерүл һәм
он ящигыннан да таптык, шкафларны әйтеп тә
тормыйм инде...

Шулай беркөнне чоландагы шкаф ишегенә
күз төште. Гомердә булмаган хәл: йозак
элеп бикләгәннәр. Монда нәрсә булырга
мөмкин? Башта йөгерек бер уй узды: мөгаен,
монда конфет яшерелгән! Ишекне ачу теләге
белән яндым. Уемны сеңлем Рузиягә дә
җиткердем. Ничек ачарга? Ачкычны табарга! Каян? Ачкыч эзләргә Рузияне җибәрдем.
Андый эшләрне күбрәк аңа кушам. Ни дисәң
дә, мин бит апа кеше! Әле җитмәсә, җәренгә
мәктәпкә дә барам.
Вакытны сузарга ярамый – Рузия кайчан
ачкычны таба әле – билгесез. Берәр хәл кылырга кирәк. Әһә, менә күзгә иске календарь
чалынды. Аның калаен суырып алдым да
эшкә керештем. Йозак ачканнарын киноларда күргәнем бар минем: калай очы белән
казына башладым. Калай бушка гына әйләнеп
йөри. Барып чыкмады әле бу. Әти әйтмешли,
так, так-так-так... Нишләргә соң? Калаемны
кырыйга куйдым да, бишенә алып, аның белән
казый башладым. Тик бусы бөтенләй никак,
йозакны ачып булмый. Шул арада ишектә
Рузия күренде. Аның кулында ачкыч иде!
Шкаф ишеген ачып җибәрсәм, анда катыргы тартмада аллы-гөлле кәгазьле конфетлар!
Шатлыгымнан нишләргә дә белмичә, кулымны тартмага суздым. Тик... Көтмәгәндәуйламаганда, өй ишеге ачылып, дәү әни килеп
чыкмасынмы?! Рузия аңа каршы басты да:
«Дәү әни, анда кермә, ярамый!» – ди. Мин
шкаф ишеген ябып, йозагын элергә маташам, тик йозак келәгә керми генә бит! Чолан
ишегендә дәү әни күренде, минем янга ук килеп басты һәм: «Нишлисез монда?» – диде.
Эшне аңлагач: «Ах, шәйтаннар, моннан да тапкансыз бит, ә!» – дип, бераз шелтәләп алды.
Ничек табуыбыз белән кызыксынды. Сөйләп
биргәч, дәү әни алай ярамаганлыкны, йозак
ачучыларны, угрыларны милиция алып китеп,
төрмәгә ябулары турында озак сөйләде. Без
башка беркайчан да андый эш эшләмәскә сүз
бирдек.
Гөрләтеп самавыр кайнап чыкты.
Җыйнаулашып өстәл янына утырыштык. Дәү
әни безгә тәмле конфетлар биреп, бергәләшеп
чәй эчтек. Әни эштән кайткач, бу хәлне аңа да
сөйләде. Без тагын бергәләп тәмле конфетлар
белән чәйләдек. Еш кына эләккәләсә дә, мин
барыбер конфетны яратам!
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