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ӘгӘр синең сӘлӘтең, һөнӘри һӘм тормыш амбициялӘрең 
ташып торса, барлык максатларыңа ирешӘсең, үзеңне 
көчле шӘхес итеп тӘрбиялисең һӘм танытасың килӘ икӘн, 
казан федераль университеты нӘкъ менӘ сине көтӘ! 

PRO Наука

28 июнь көнне Ка
зан федераль уни
верситеты «PRO 
Наука в кФу» дип 
исемләнгән ачык фән
нипопуляр чаралар 
сериясен башлап җи
бәрәчәк. Университет 
мәйданчыкларында бе 
ренче тапкыр теләгән 
һәркем өчен фәнни
гамәли лекция,  инте
рактив ос таханәләр, 
тәҗрибә, экс пе римент, 
уеннар оештырылачак. 
Моннан тыш төрле 
ла боратория һәм му
зейлар да һәркем өчен 

ачык булачак.

СтипеНдиатлар 
билгеле

Күптән түгел генә 
КФУ Попечительләр 
советы стипендиат
лары билгеле булды. 
Стипендиатларның 
берсе – Исәпләү ма 
тематикасы һәм мәгъ
лүмати технологияләр 
институтының Мате
матик статистика ка
федрасы аспиранты 
искәндәр кареев. Ис  
кәндәр статистик эш
чәнлекне тикшерә һәм 
бүгенге көндә стати
стик анализ ясауның 
яңа методикасын эшли 

икән.

алмашып уку

21 нче июнь көнне 
И.Кант исемендәге 
Балтыйк федераль 
университетында Рос
сия югары уку йорт
лары ректорлары оч
рашуы булып узды. 
и.гафуров катнашкан 
әлеге чарада Россия 
һәм Германия югары 
уку йортлары ара
сында алмашып уку 
мәсьәләләре хәл ител
де. Шулай ук ал ма
шып уку вакытында 
барлыкка килә торган 
сораулар һәм вузларга 
бирелә торган квота 
мәсьәләләре дә ка

ралды.

К 
•Игнат - Нижневартовскидан килгән абитуриент. Руслан Бушков фотосы.

иләчәгеңне 
бүгеннән төзе!
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и
лшат гафуров 
билгеләп узган
ча, бүгенге көндә 
Россиянең 74 субъ

ектыннан инде гариза бар. 
«Без илнең бөтен террито
риясен колачлыйбыз. Ерак 
һәм якын чит илләрдән да 
студентлар байтак». Аның 
сүзләренә караганда, был
тыр өч имтихан буенча урта
ча балл 76,4 тәшкил иткән. 
Бу бик югары балл. Узган 
ел КФУ университетлар 
арасында БДИ буенча иң 
югары балларга ия булган 
һәм Россиядә классик уни
верситетлар арасында 4 нче 
урынга чыккан иде. Ректор 
КФУга керү өчен кирәкле 
баллның күләмен әйтү әлегә 
иртәрәк булуын билгеләп 
узды. Әмма 60 тан да ким 
балл җыйган студент кабул 
ителмәячәк, диде.

«Бүген фундаменталь ме  
дицина һәм биология бел
гечлекләренә ихтыяҗ арта. 
Элеккечә, юриспруденция, 
икътисади белгечлекләр по 
пуляр кала. ITтехнология
ләр буенча яңа белгечлек 

барлыкка килде. Анда да 
конкурс саллы булачак. 
Физика һәм Химия ин
ститутлары да күпләрне 
кызыксындыра. Гомумән 
алганда, соңгы биш елда 
коммерция шартларын
да кабул итү буенча план 
күрсәткечләрен үтәмәгән 
бер генә институт та бул
мады, шуңа күрә кайсыдыр 
юнәлешне аерырга теләмәс 
идем. Чит ил әдәбияты, 
лингвистикага, халыкара 
мөнәсәбәтләр институты
на да конкурс зур», — 
дип сөйләде Илшат Гафу
ров.

Уку йортында түләүле 
нигездә уку өчен иң түбән 
бәя педагогик белгечлек 
буенча 78 мең сум, ә иң 
кыйбатлысы 169 мең сумга 
(дәвалау эше) кадәр тәшкил 
итә. Тулы исемлек вузның 
рәсми сайтында басылган.

Бәяләргә килгәндә, Ил
шат Гафуров аларны форма
лаштыруга ачыклык керт  
те:  «Ул РФ Мәгариф һәм 
фән министрлыгы нормати
выннан түбән була алмый, 

базар принцибын да исәпкә 
алып, бәя ихтыяҗ һәм 
тәкъдим нәтиҗәсендә фор
малаша», – дип белдерде. 
Ә Сергей Ионенко КФУга 
Бердәм дәүләт имтиханын 
бирмичә кереп була торган 
очракларга ачыклык керт
те. «Россия гражданнарына 
килгәндә, алар – сәламәтлеге 
буенча БДИ бирмәүчеләр 
яки инвалидлар, урта яки 
югары һөнәри белем турын
да дипломы булганнар, чит 
ил гражданнары. Әгәр дә 
сез Россия гражданлыгына 
ия, ә белем турында доку
ментны чит илдә алгансыз 
икән, сез шулай ук эчке 
сынаулар гына бирәсез. Бу 
нормалар вузга кабул итү 
кагыйдәләренә кертелгән», 
— диде җаваплы сәркатип. 

Абитуриентларның БДИ 
нәтиҗәләре буенча балла
рына өстәмә баллар алу 
мөмкинлеге турында да 
әйтелде. Мәсәлән, алтын 
медаль ияләренә 5, универ
ситет яки Идел буе төбәк 
күләмендәге олимпиадалар
да җиңгән өчен 2 шәр балл 

һәм ГТО алтын значогы 
өчен 1 балл өстәлә икән. 

Илшат Гафуров бу уку 
елына 5316 бюджет уры
ны булуын хәбәр итте. 
«Шуны билгеләп үтәр 
гә кирәк: бюджет урын
нарының саны РФ Мә 
гариф һәм фән министрлыгы 
игълан иткән конкурс шарт
лары нигезендә билгеләнә. 
Анда югары уку йортының 
белем бирү программала
ры сыйфаты, инфраструк
турасы, профессормөгал 
лимнәр составы, эш тәҗ 
рибәсе һәм башка күр сәт
кечләр исәпкә алына».

Очрашу азагында рек
тор иң уңышлы бизнес
меннарның 50 процент
тан артыгы КФУны тә
мамлаучылар булуын ассы
зыклады. «Без чыгарылыш 
студентлары лаеклы эш 
хакы түләнә торган урын
нарга урнаша алырлык бе
лем бирергә тиеш», — диде 
Илшат Гафуров.

мәгълүмат 
«татар-информ»  ма 

алынды.

Бу көННәРдә мәктәпләРдә БеРдәм дәүләт ИмтИхаННаРы тапшыРыла. «татаР-ИНфоРм» мәгълүмат 
агеНтлыгыНда кфу РектоРы Илшат гафуРов һәм уНИвеРсИтетНың каБул Итү комИссИясеНең 
җаваплы сәРкатИБе сеРгей ИоНеНко күпләРНе БоРчыгаН соРаулаРга җавап БИРделәР. 

АбитуриентлАр чоры
Раил СадРетдинов
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Ә
леге карар КФУның 
23 нче май көнне 
узган ректорат уты 
рышында кабул 

ителде. Ректор илшат гафу-
ров монды й Координацион 
совет булдыру кирәклеген 
күп тап кырлар искәрткән 
иде инде. Советның нин
ди  булырга тиешлеген һәм 
эшчәнлегенең әзер п ланын 
Лев Толстой исе мен дәге 
Филология һәм мәдә ният ара 
багланышлар институты ди
ректоры р.р.Җамалетдинов 
тәкъдим итте. Рәдиф Риф
кать улы әй түенчә, туган 
телләрне укыту, тел турын
дагы ка нунның үтәлешен 
тикшереп торуны нәкъ менә 
шул Совет башкарырга 
тиеш. 

Сәясимәдәни белем, тәр
бия бирү дигәндә, милли 
телләр белән чит телләрне 

өйрәнү арасында тәңгәллек 
урнаштыру күзаллана. Шул 
ук вакытта аерым фәннәрне 
һәм белем бирү программала
рын татар те лендә укыту ме
тодикасын булдыру да күздә 
тотыла. Аерым игътибар та
тар тарихын һәм мәдәниятен 
өйрәнү мәсьәләләренә би
реләчәк. Моның белән дә 
шушы Координацион со
вет шөгыльләнәчәк. Мә
сәлән, ФМБИның Г.Тукай 
исемендәге Татар фило
логиясе һәм мәдәнияте бү
леге нигезендә Г.Тукай исе
мендәге тюркология һәм 
татаристика Югары мәктәбе 
ачылыр дип көтелә. Юга
ры мәктәп кысаларында 
«Татаристика», «Тюрколо
гия» һәм «Төрки халыклар 
мәдәнияте, сәнгате» кебек 
өряңа белем бирү про
граммалары булдырыла

чак. Шул ук институтның 
Рус һәм чит илләр филоло
гиясе бүлеге нигезендә Рус 
һәм чит илләр филологиясе 
Югары мәктәбе ачылачак 
һәм ул шулай ук әлеге Совет 
күзәтчелегендә эшләячәк. 
Болар белән беррәттән, Со
вет Халыкара мөнәсәбәтләр, 
тарих һәм көнчыгышны 
өйрәнү институтында милли 
тарихны өйрәнүне җайга са
луга зур игътибар бирәчәк.

КФУ ректоры Илшат 
Гафуров бүгенге көндә та
таристика юнәлеше югал
мый гына түгел, киресенчә, 
үсеш кичерә дип белдерде. 
И.Гафуров татароведение 
кафедрасы урынына бөтен 
бер Югары мәктәп ачылача
гын ассызыклады. Иң әһә 
миятлесе: татаристика һәм 
тюркология Югары мәк тәбе 
кысаларында әлеге юнә

лешләрне өйрәнә торган 
берничә кафедра ачыла
чак. Мәсәлән, төрле мәдәни 
традицияләрне өйрәнүгә ба 
гышланган аерым кафедра 
булдыру планлаштыры
ла. «Безнең федераль уни
верситет күп югары уку 
йортларын берләштерү нә
тиҗәсендә барлыкка кил 
де. Нәкъ менә шуңа кү рә 
милли телләрне һәм мә
дәниятне өйрәнү эше бер 
ноктада туплана алмады. 
Хәзер исә боларның бары
сын да бер институт кы 
саларына берләштерү мөм
кинлеге бар. Мөгаен, бу 
эшчәнлек Лев Толстой исе
мендәге Филология һәм мә 
дәниятара багланышлар 
институты кысаларында 
булыр. Мин үзем мондый 
Советны оештыру бик 
дөрес карар дип уйлыйм».

айгөл абдРахманова

казаН уНИвеРсИтетыНда югаРы уку йоРты пРогРаммалаРы кысалаРыНда мИллИ мәдәНИятНе 
саклау методИкасыН БулдыРу һәм сәясИ-мәдәНИ Белем БИРүгә юНәлдеРелгәН өР-яңа, 
уНИкаль кооРдИНацИоН совет оештыРылачак. 

КФуда яңА КоординАцион совет

«АнА теле» онлАйн-мәКтәбе

л
ев Толстой исемендәге Фило
логия һәм мәдәниятара баг
ланышлар институтында та
тар теленә өйрәтә торган «Ана 

теле» онлайнмәктәбе эшләп килә. 
Онлайнмәктәп Россиядә, Татарстан
да гына түгел, чит илләрдә яшәүчеләр 
өчен дә белем үзәге буларак хезмәт 
итә. Биредә җир шарының теләсә кай
сы почмагында торып, тәүлекнең төрле 
вакытында белем алып була. Онлайн
мәктәп фонетика, лексика, грамма
тика һәм сөйләү практикасы буенча 
дәресләр бирә. Күнекмәләрен артты
рырга теләүчеләр өчен видеофильмнар 
да тәкъдим ителә.

«Ана теле» онлайнмәктәбен камил
ләштерү максатыннан, лингафон ка
бинетлары да булдырылган. Берничә 

укытучы, бер үзәктә утырып, дәресләр 
бирә ала. Бер дәрескә 6 укучы керә. 
Татарстанның ерак бер авылы, Мәскәү, 
Алабуга һәм Америка вәкилләре бер 
үк вакытта, бер үк укытучы белән 
шөгыльләнә ала.

Онлайнмәктәп белән генә чикләнергә 
теләмәүчеләр өчен, КФУ мөгаллимнәре 
бушлай 3 ай эчендә тел үзләштерү 
мөмкинлеген тәкъдим итә. Бирегә төрле 
яшьтәге кешеләр йөри ала. Милләт, 
белем, һөнәр – берсе дә әһәмияткә ия 
түгел. Иң мөһиме – татар телен өйрәнү 
теләге. Татар теле дәресләре, нигездә, 
кичке сәгатьләрдә уза. Курсларда укы
ту коммуникатив методика буенча алып 
барыла. Узган уку елында әлеге курс
ларга 800дән артык кеше язылган иде. 
Димәк, КФУ дөрес юнәлештә эшли.

кфуда медИцИНа, фИзИка, хИмИя, телләР дИсеңме - кайсы гыНа өлкәНе алма, 
үсеш һәм фәННИ ачышлаР өчеН мөмкИНлекләР чИксез. 
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272 000 45 000 СТУДЕНТ

415 ЛАБОРАТОРИЯ 3 430 

камИл 
фИкеРле
уңышлы 

Бары алга барганда һәм 
үзгәрешләргә әзер булганда гына 
уңышка ирешергә мөмкин. Мон
нан берничә ел элек уку йортыбыз, 
федераль университет дәрәҗәсенә 
ирешеп, берничә уку йортын үз ка
наты астына алды. Икътисадның 
реаль секторында кирәкле һәм 
әһәмиятле булган белем һәм кү
некмәләр бирү мөмкинлеге тагын 
да артты. 

Әлеге үзгәрешнең нәтиҗәсе дә 
озак көттермәде. КФУ Идел буе 
регионында иң зур һәм иң көчле 
югары уку йорты санала. Биредә 
әһәмиятле фәнни ачышлар ясала 
һәм югары сыйфатлы бел гечләр 
әзерләнә.

ТР Президенты аппараты каршында эшләп 
килгән Дәүләт хезмәте Академиясе һәм анда 
белем алган 1300 студент 2010 нчы елның 
июнендә КФУ белән берләште.

КФУ Финанслар һәм 
икътисад институты, 
Татар дәүләт гуманитар
педагогика университеты 
һәм Алабуга педагогика 
университетын үз канаты 
астына алды.

Г.В. Плеханов 
исемендәге 
Россия экономика 
университеты  
КФУ составына 
керде.

Апрель яңалыкларга бай булып чыкты. 
Инженерия академиясе федераль 
университет исемлегенә керергә 
теләк белдерде.

2010 ел

2011 ел

2012 ел

2015 ел

3 200 ЧИТ ИЛ 
СТУДЕНТЫ

АСПИРАНТ 
ҺӘМ МАГИСТРАНТ

казаН уНИвеРсИтетыНың 200 елдаН аРтык таРИхы БаР. шушы дИстәләгәН 
ел эчеНдә уку йоРтыБыз күп үсеш-үзгәРеш, яңалыклаР кИчеРгәН. 

кфу:

Фактлар 
саннарда

КВ. М СТУДЕНТ

8 000 
КВ. М  ХЕЗМӘТКӘРЛӘР 
ТОРАГЫ



5  УниверсиTеTDARELFONYN№ 4   24 июнь, 2016 ел

Times Higher Education Британия 
басмасы ясаган нәтиҗәләр буен

ча, Казан университеты 2015 нче елда 
дөньядагы иң яхшы уку йортлары 
исемлегенә керде. Гомуми диапазонда 
301350 нче, ә 18 Россия университеты 
арасында 4 нче урын – КФУ эшчәнлеге 
нәтиҗәсе.

«Фәнни басмалардан цитата алу» 
күрсәткече иң мөһим факторларның 
берсе һәм бәяләү аспектларының 30%ын 
тәшкил итә. Соңгы биш елда КФУ 
галимнәренең халыкара чыганакларда 
файдаланыла торган язмалары саны 5 
тапкырга (280 нән 1543 кә) арткан. 

КФУ предмет рейтингларында да 
югары баскычлар яулады. Мәсәлән, 
World University Rankings югары 
уку йортларының халыкара рейтин
гында Казан университеты 551600 
төркеменә керде, ә Россия уку йорт
лары арасында 12 нче урында тора. 
Университетыбызның башка федераль 
уку йортларыннан югарырак баскычта 
булуы – куанычлы күренеш.

Round University Ranking (RUR) – 
2016 рейтингы буенча КФУ узган ел
дагы күрсәткечне 54 баскычка күтәрде. 
Быел Казан университеты дөньякүләм 
аренада 257 нче урында санала. Югары 
нәтиҗәләр университетның 2010 елда 
кабул ителгән Үсеш программасын тор
мышка ашыру эшчәнлегенә бәйле.

уртАК җиңү

301 - 350

551 - 600

31

72

151 - 160 Europe

335  
“Arts and Humanities”

кфу әкРеНләп дөНьякүләм аРеНада таНылгаН Иң яхшы уНИвеРсИтетлаР моделеНә якыНлаша. 
БИРедә фәН БеләН шөгыльләНү өчеН БөтеН мөмкИНлекләР дә БулдыРылгаН.

КФУда мәктәп укучыларына да ишекләр 
ачык. Биредә IT лицей-интернат – КФУ 

базасында сәләтле балалар өчен оештырыл
ган структур үзәк; кече университет – 
вузга кадәр белем бирү үзәге (укы
ту программасына лекцияләр, практик 
дәресләр, тренинглар һәм консультацияләр 
кертелгән); балалар университеты – про
ект 8 яшьтән алып 12 яшькәчә балалар 
өчен каралган, өйдә әтиәниләр аңлатып 
бирә алмаган һәм мәктәптә дә җавап табыл
маган сорауларны үзенчәлекле лекцияләр 
ярдәмендә  хәл итә; Н.и.лобачевский исе - 
мендәге лицей-интернат – Россиянең була  
чак лидерларын тәрбияли, берьюлы бер
ничә проектта катнашып, иҗади сә ләт
ләрен үстереп, КФУ галимнәре белән бер 
лектә фәнни тикшеренүләр үткәрә.

КФУ дөньяның 35 иленнән 185 юга
ры уку йорты һәм фәнни үзәк белән 

хезмәттәшлек итә. Килешү нигезендә 
КФУ белән чит ил уку йортлары ара
сында 1015 елга алмашып уку програм
масы кабул ителгән. Алар арасында: 
Ю.Либиг исемендәге Гиссен универси

теты (Германия), Фрайбург университе
ты (Швейцария), Инсбрук университе
ты (Австрия), Хельсинки университеты 
(Финляндия), Лондондагы Ричмонд 
Америка университеты (Бөекбритания), 
Тор Вергата Рим университеты (Италия), 
INALCO (Франция), Хунань педагоги

ка университеты (Кытай), Пусан милли 
университеты (Көньяк Корея), Цукуба 
университеты (Япония), Питтсбург уни
верситеты (АКШ) һ.б.. Студентларга 
семестр яки бер уку елы дәвамында чит 
ил югары уку йортларында стажировка 
узу мөмкинлеге бирелә.
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Зөлфирә Сәгъдиева 
(Стокгольм, швеция)

Әтнә районы КүллеКи ме 
мәктәбен тәмамлап, юга  
ры белемне Казан уни
верситетының физика фа 
культетындагы астрономия 
бүлегендә алдым. Уни 
верситетта укыганда, үз
лектән төрек телен өй 
рәндем, инглиз телен ка
милләштердем. Укуны тә 
мамлагач, Казанда 5 ел 
инженерматематик булып 
эшләдем, соңрак Төркия 
фирмасына тәрҗемәче бу
лып урнаштым. Язмышым
ны Швеция белән бәйләдем. 
Бүген дә биредә яшим. 
Стокгольм университеты 
каршындагы курсларда ма 
тематика фәнен укытам. 
Туган як белән элемтәне 
өзмибез, елга бер булса 
да кайтып киләбез. Груп
падашлар белән очрашка
лыйбыз, университет ту 
рында якты хатирәләр бе

лән уртаклашабыз. Хәер, 
хәзер чит илдә дә яшәргә 
җиңел, чөнки ерактагы 
якын кешеләр белән арала
шу өчен компьютер, телефон 
бар. Швециядә татарлар бе
лән аралашабыз, бергәләп 
җырлар тыңлы йбыз. Татар 
концертлары килсә, аларны 
калдырмыйбыз. 

алия Фәйзуллина 
(питтсбург, акш)

КФУда уку елларын 
мин, һичшиксез, иҗат 
белән бәйлим: Татар ха
лык хоры, Студентлар клу
бы, Студентлар язы. Биш 
еллык укуның иң якты 
мизгелләре актив студент 
тормышы белән бәйле.

 Казан Федераль уни
верситетында хәзер сту  
дентларга бик күп мөм
кинлекләр бар дип саныйм. 
Тырышсаң, төрле сти пен
дияләр, грантлар отып бу
ла. Хәтта чит илдә укып 
кайту өчен дә бөтен шарт
лар булдырылган. Мин бик 
бәхетле студент идем, чөнки 
КФУ махсус стипендияләр 
биреп кенә калмады, хәтта 
җыр аранжировкалары 
өчен дә үзе түләде. Барысы 
да студентлар өчен!

Америкага күченгәч, бө
тен ләй башка һөнәр сай
ларга туры килде. Тик 

КФУда алган белем, иҗа
ди тәҗрибә мине төрле сы
науларга әзер шәхес итеп 
тәрбияләде. 

КФУ, югары белем белән 
беррәттән, яхшы тормыш 
мәктәбе дә ул. Монда укып 
чыккан бер генә студент 
та югалып калмас дип са
ныйм.

 диләнур ахунҗанова  
(Җиде пулат, 
казахстан)

Казан дәүләт универси
тетында уку минем өчен иң 
кызыклы һәм актив дәвер 
иде. Әнием дә шушы уни
верситетны тәмамлаган. 
Укырга кергәнче үк, ис
тәлекләрен сөйләп, ми не кы
зыксындыра иде. Ниһаять, 
хыялым тормышка ашты! 
Мин Казан дәүләт универси
тетына укырга кердем. Яңа 
тормышка аяк басу, яңа дус
лар, яңа укытучылар, баш
ка дөнья, башка киңлекләр, 
мөмкинлекләр... Беренче 
көн нән үк без бердәм 
төркемгә әверелдек, бер
беребезгә һәрвакытта да 
ярдәм итәргә тырыштык. 

Хәтерлим, зачетимтихан
нарга әзер лән гәндә, аерым 
бер көндә җыелып, бөтен 
сорауларны бергәләп ка

рап чыга идек. Бергәләшеп 
имтихан барган аудито
рия ишеге алдында кал
тырап басып тора идек. 
Төркемебездә имтихан би  
рүнең ниндидер бер тәр
тибе дә бар иде: һәр зачет
имтиханга беренче бу  лып 
төркемдәшебез Рашат ке рә, 
ә мин – һәрвакыт тә мам
лаучы.  

Ул УНИКСтагы репе
тиция ләр дисеңме... Көне
төне шунда идек. Соңрак 
үзебез дә беренче курска 
кергән студентларны өйрәтә 
башладык. Кызык чаклар 
иде... Ниндидер аеруча зур 
энтузиазм да хөкем итте ул 
елларны: укудан да артта 
калмыйбыз, бөтен җирдә 
катнашырга да өлгерәбез. 
Төркемдәш кызлар белән 

җыелышып, «Just a dream» 
исемле рок төркеме дә оеш
тырдык! Университетта уку 
дәверендә аерым бер урын
ны Татар халык хоры 
алып торды. КФУ хоры 
тырышлыгы белән мин та
тар халкының музыкасы, 
татарның моңы, рухының 
нәрсә икәнен аңладым. Уни
верситет ул белем йорты 
гына түгел. Университет – 
ул шәхес тәрбияли торган 
зур үзәк!

Әлбәттә, югары уку йорты 
кешене уңай якка үзгәртә, 
ә бай тарихлы Казан уни
верситетында уку сиңа әле 
чиксез күп мөмкинлекләр 
дә бирә! КФУ дигән шун
дый зур, дус «гаилә»нең 
«бала»сы булу – үзе олы 
бәхет!

ярАтКАн уКу йортым!

БезНең уНИвеРсИтетНы тәмамлап, чИт ИлләРдә яшәп ятучы мИлләтәшләРеБез, 
үзләРеНең студеНт еллаРыН сагыНып, хатИРәләРе БеләН уРтаклаштылаР.

айгөл абдРахманова

безгә язалар
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Я
змам герое – Өмет каһарман, 
Кытайның Уйгыр автономияле 
районында туыпүскән уйгыр 
егете. Шулай булуга карамас

тан, ул, туган телебезне өйрәнергә 
дип, Казан федераль университе
ты Л.Толстой исемендәге Филоло
гия һәм мәдәниятара багланышлар 
институтының Г.Тукай исемендәге та 
тар филологиясе һәм мәдәнияте бүле
генә укырга керә. 

Россия белән танышуны ул 2011 елда 
ерак Себердән башлый. Новосибирск 
шәһәрендә рус телен өйрәнү буенча 
әзерлек курсларында бер ел укыгач, 
Өмет серле Казан турында уйлана баш
лый. Ә Казан турында ул Кытайда ва
кытта ук ишетә.

«Безнең китапларда, тарихи ма
териалларда, дәреслекләрдә татар
лар 19 нчы гасыр ахырыннан 20 нче 
гасыр башына хәтле Казаннан килеп, 
безгә мәгариф, фәнни яктан күп бу
лышкан дип язылган. Безгә иң берен
че мәктәпхастаханә ачып биргән 
кешеләр ул татарлар. Шуңа, болар
ны ишеткәнгә, минем Казанга киләсем 
килде», – ди Өмет. Новосибирскида 
әзерлек курсларын тәмамлаганнан соң, 
ул интернетта Казандагы яшьтәшләре 
белән аралаша һәм, бирегә чакыру ал
ганнан соң, ике дә уйлап тормыйча, 
2012 елның сентябрендә Казанга килеп 
төшә. «Килгәч тә, Казан шулкадәр 
нык ошады. Үземне Европаның бер 
шәһәренә килеп эләккәндәй хис ит
тем», – дип, хискичерешләре белән 
бүлеште Өмет.

Биредә ул тагын бер ел рус теленә 
әзерлек курсларында укый. Аны 
тәмамлаганнан соң, сайлау алдында 
кала: кайсы институтка керергә? Өмет 

КФУны сайлый. Татар телен шомар
тырга аның бүлмәдәше, 2005 елда Кы
тайдан килгән татар кешесе булыша. 
Өметнең социаль челтәрләрдә татарча 
аралашкан дусларына хатларны алар 
бергәләп яза. Өмет төркемендә берен
че курста кытай татарлары да була. 
Алар татар алфавитын, хәрефләрен 
өйрәнәләр, татар теле дәресләренә дә 
йөриләр. Ә Өмет, рус телен өйрәнәм 
дип килгәнгә, андый мөмкинлектән 
мәхрүм кала. Шулай булуга карамас
тан, бер әзерлексез татар телен өйрәнә 
башлаган Өмет 2 ел эчендә телебезне 
камил белгән студентка әверелә. Бүген 
хәтта Казанда яшәгән татар балалары
на караганда да яхшырак белә ул туган 
телебезне.

«Казанга рус телен өйрәнергә дип 
килгән идем, әмма миңа татар теле 
дә кирәк булып чыкты. Чөнки Казан
да булсын, башка авылрайоннарга 
барсам да, миңа татар теле кирәк 
буласын сиздем. Уйгыр теле дә та
тар теленә якын булгач, миңа авыр 
булмады, зур кызыксыну белән 
өйрәндем», – ди Өмет. 

Кытайда татарлар ничек яши, уйгыр
лар белән нинди мөнәсәбәттә дип кызык
сынам. «Кытайда 5000гә якын татар 
бар дип беләм, – дип сөйләп китте Өмет. 
– Аларның күпчелеге ШенҗанУйгыр 
автономияле райо нының Үремче, 
Чәүчәк, Колҗа шә һәрләрендә урнаш
кан. Алар шунда, мөселман халыклары 
белән бергә никахлашып, төпләнеп, 
матур гына яшәп яталар. Күбесе уй
гырча сөйләшә. Урамнан барганда, 
татар белән уйгырны аерып булмый, 
бары тышкы кыяфәт кенә бераз аеры
ла. Чишмә авылында татарларның үз 
татар мәктәпләре бар. Анда татар
чага төпле өйрәтәләр. Катнаш никах
сыз булган татарларның теле Казан 
татарларыныкына охшамаган. Һәр 
милләт бергә бер гаилә булып яшибез. 
Бездә иң зур бәйрәм – Ураза, Корбан 
гаете. Аларны бергә үткәрәбез. Ка
занга килмәсәм, татарларда Сабан 
туе бәйрәме бар икәнен белмәс идем».

Өмет фикеренчә, үз телеңне бел  
мәү – хурлык, начар хәл. Тел булмаса – 
милләт, милләт булмаса – тел юк. Өмет 
авызыннан яңгыраган әлеге хакыйкать
не күпләребез санга сукмый. Милләтне 
саклап калу өчен, телне саклап калыр
га кирәк, дип уйлый ул. «Ике татар 
очрашып, русча сөйләшүчеләрне дә 
күрдем мин монда. Миңа бу хәл бик 
кызганыч булып тоелды». 

Милләтебезне хөрмәт иткән Өметтән 
әңгәмәбез ахырында «Татар кызы
на өйләнер идеңме?» – дип сорадым. 
Баксаң, егетнең әтиәнисе каршы түгел. 
«Әгәр ул кыз минем белән китәргә 
риза булса, мин дә каршы түгел?!» – 
диде ул.

Шәхес

Өметле КАҺАрмАн
«БеРәү чИт телНе өйРәНәсе 
Булса, Башта үз телеН яхшы 
БелсеН» дИп язгаН мәгъРИфәтче-
эНцИклопедИст каюм НасыйРИ. 
әлеге хИкмәтле сүзләРНе үз 
эш-гамәлләРе БеләН өмет тә 
дәлИллИ сымаН. 

Раил СадРетдинов

КФУның татар 
филологиясе бүлеге 

минем өчен яңа 
мөмкинлекләр ачты, 
үз телемне, тугандаш 
татар телен тагын да 

ныграк ярата башладым, 
яңа дуслар таптым.

Казан – 
өметләрем акланган 

шәһәр.
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Югары уку йортына 
ничек керергә?

HҮз хокукларың 
турында исеңдә тот

Абитуриентның берью
лы берничә югары уку 
йортына керергә хокукы 
бар. Барлык Рәсәй уни
верситетлары һәм акаде
мияләре (шул исәптән 
дәүләтнеке һәм коммерци
яле) урта белем турындагы 
документларның рас лан ган 
күчермәләрен кабул итәргә 
тиеш. Аларны теләсә кай
сы нотариус расларга мөм 
кин. Иң мөһиме – бер 
ничә уку йортына доку
ментлар тапшырганда, ва
кытны һәм үз көчегезне 
исәпләп, барлык имтихан
нарга да өлгерә алачагы
гызга тулысынча инанырга 
кирәк. 

H акча янчыгына 
үрелергә ашыкма

Дәүләт уку йортларында, 
«Мәгариф турында»гы ка
нун нигезендә, документ
лар кабул итү, имтихан
нар тапшыру тулысынча 
бушлай (шул исәптән ком
мерция нигезендә укыр 
га керүчеләргә дә). «Кан
целярия чыгымнарына» 
дип акча җыю законсыз 
рәвештә башкарыла. Дәү
ләтнеке булмаган уку йорт
ларында исә, имтиханнар 
өчен түләү хакында уку 

йорты һәм абитуриент 
арасында төзелә торган 
килешүдә язылырга тиеш. 

Hалдакчылардан 
саклан

Таныш булмаган кеше 
нең кабул итү комис
сиясендә утыручы «үз» 
кешесенә түгәрәк сум
мадагы акча түләп, йөз 
процентлы керү тәэмин 
итәм дигән тәкъдименә 
ышанмаска киңәш ителә. 
Бу очракта сезне алдау
лары бик ихтимал. Ан
дый ятьмәләргә эләгеп, 
акча түләгәнче, түләүле 
бүлеккә керүең шактый 
очсызрак һәм ышаныч
лырак булыр. Акчагыз да 
югалмас, дәүләт дипломы 
да алырсыз. Егетләргә 
исә армиягә баруны ки
чектерү мөмкинлеге дә 

туа. Уку йортының һәм 
сезнең шәхси хокукбу
рычларыгызны үз эченә 
алган язма рәвештә килешү 
дә төзергә онытмагыз.

H льгота һәм 
өстенлекләр 
турында онытма

Бу бигрәк тә ятим ба
лалар, балачактан инва
лидлар, беренче, икенче 
төркем инвалидлары, 
кайнар нокталарда хезмәт 
иткән солдатларга һәм 
абитуриентларның тагын 
берничә категориясенә ка  
гыла. Бу төркемгә ке
рүчеләр югары уку йор
тына бәйгедән тыш керә: 
имтиханнарда уңай бәя 
алу җитә. Шулай ук 
Рәсәй күләмендә һәм ха
лыкара олимпиадаларда 
җиңүчеләр дә аерым хо
кукларга ия. Халыкара 
олимпиада җиңүчеләре 
имтихансыз керә ала, 
калган җиңүчеләр исә 
уку йортының ничек 
хәл итүенә карап кабул 
ителә. Мәктәпне медальгә 
тәмамлаучыларга, учили
ще, колледж һәм техни
кумны кызыл дипломга 
бетерүчеләргә, беренче 
курска керер өчен, бел
гечлек буенча бер имти
ханны «бишле» билгесенә 
тапшыру да җитә.

Студент колагына
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Фәнзия нуРуллина тәрҗемәсе

2016 нчы елның 4-7 август 

көннәрендә Бөтендөнья татар 

яшьләре форумы  «Акыл 

фабрикасы» уздырачак.

моның ише чаралар казан өчен 

яңалык түгел. тик әлеге «акыл 

фабрикасы» элеккегеләреннән 

масштабы, катнашучылар 

саны һәм форматы белән 

аерылып тора. Быелгы чара-

га 30 чит ил, Россиянең 60 

регионы һәм татарстанның 

бөтен шәһәр-районнарыннан 

900дән артык вәкил килер дип 

көтелә. Биредә 5 төп юнәлеш 

буенча эшчәнлек алып бары-

лачак. Нәтиҗәсе – татар теле, 

мәдәнияте, җәмгыяте өчен 

файдалы проектлар булдыру.

әлеге «акыл фабрикасы» һәр 

катнашучы өчен иң истәлекле, 

файдалы проектларның берсе 

булыр дигән өметтә калабыз.

P.S. 5 нче август көнне 

«Darelfөnүn»дә эшләүче акти-

вистларны да «Акыл фабрика-

сы» мәйданчыкларында күрә 

алачаксыз. 

сезнең Өчен 
актИв татаР яшьләРеНә 
җәй НИ дә, каНИкул НИ. 
алаР гел хәРәкәттә, 
плаННаРы да БеРНИчә 
айга алдаН төзелгәН.


