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ФӘН УЛ – 
САВАПЛЫ ШӨГЫЛЬ

 Энҗе Басыйрова

яшьләр галәме Мәдәният

Әңгәмәдәшем Марат Мөхәммәдьяров –  
медицина фәннәре докторы, Казан 
дәүләт медицина университетының 
нормаль физиология кафедрасы 
профессоры, Халыкара хезмәттәшлек 
бүлеге җитәкчесе, ТР яшь галимнәр 
һәм белгечләр хәрәкәте рәисе 
урынбасары. Профессор дигәч, чәченә 
чал кунган, борын очына калын 
пыялалы күзлек элгән, карашында ук 
фәнгә мәхәббәт чагылган өлкән ир 
заты күз алдына килсә дә, героема 
ул яшькә җитәргә иртә әле. Шуңа 
да карамастан, фәнгә үзеннән өлеш 
кертергә өлгергән инде ул. 

– Марат, тормышыгызны фән белән бәйләячәгегезне 
кайчан аңладыгыз?

– Фәнгә кызыксыну медицина университетының бе-
ренче курсында укыганда нормаль физиология кафе-
драсына килгәч уянды. Шул чагында кафедра мөдире, 
профессор Андрей Зефиров күзәтүе астында беренче 
нейрофизиологик тәҗрибәләр уздырдык. Алга таба, уку-
ны аспирантурада дәвам итү, үземне фәнгә багышлау 
турында уйлана башладым. Медицина белемем галим-
лек эшендә дә, практикада да, клиник медицинадагы 
актуаль мәсьәләләрне чишүгә юнәлдерелгән күзәтүләр 
уздырганда да ярдәм  итә. 

– Нейродегенератив авыруларны өйрәнү юнәлеше 
кайсы ягы белән җәлеп итте?

– Күзәнәкләр арасында сигналлар алмашының фун-
даменталь проблемаларына багышланган кандидатлык 
диссертациясен яклагач, баш мие авыруларының барлык
ка килүен, ничек азуын өйрәнергә ниятләдем. Медици-
нада да, җәмгыятьтә дә мондый хезмәтләргә сорау зур, 
чөнки авыруның килеп чыгу сәбәпләрен белгәндә, аны 
дәвалау юлларын табу җиңелрәк. Кызганыч, бүгенге көн-
дә нейродегенератив тайпылышлар, болар – Альц геймер, 
Паркинсон авырулары, ян амиотрофик склероз һ.б. –  
дәвалануга бирешми торган сырхаулардан санала. Күп 
илләрнең галимнәре, шул исәптән без дә, әлеге катлаулы 
чирләр турында мәгълүматны бөртекләп диярлек җыя-
быз, инновацион дәвалау ысуллары эзлибез. 

– Яшь галим нинди сыйфатларга ия булырга тиеш? 
– Беренче чиратта, ул – үз эшенең энтузиасты. Яңа 

идеяләргә, хезмәттәшләре белән аралашуда ачык бу-
лырга, күп вакытын фәнгә һәм үзен үстерүгә багышлар-
га әзер торырга бурычлы. Чөнки карьераның башлан-
гычында ук киләчәк үсеше өчен төпле нигез кору шарт. 
Нобель лауреатларын карыйк, күбесе яшьлекләрендә 
ачышлар ясаган һәм бу хезмәтләре мактауга лаек, ә 
үзләре мәртәбәле бүләкне олыгайган көннәрендә генә 
алганнар. Яшьлектә көч ташып тора, вакыт та җитәрлек, 
шушы искиткеч чорны, юкбарга әрәмшәрәм итмичә, 
файдалы итеп уздырырга кирәк. 

– Фән ул…
– Гомеремнең аерылгысыз бер зур кисәге, илһам һәм 
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да үземә күп файда алып кайттым. Безгә әйдәп баручы 
чит ил фәнни үзәкләрен куып җитәргә ерак. Әмма соңгы 
ун елда үзебездә дә фәнни инфраструктура үсә, дөнья-
күләм класслы лабораторияләр саны арта. Мәсәлән, без 
дә Франция, Венгрия, Япония галимнәре белән бергә 
тикшеренүләр уздырабыз. Чит илләрдә фәнни эш белән 
шөгыльләнүнең өстенлеге шунда: фәнне үстерүгә зур 
күләмдә акча бирелә.  Инглиз теле халыкара фән теле 
булу, лаборатория җитәкчесенең бәйсезлеге – барысы 
да уңай күренеш. Кимчелекләрдән – көндәшлек зур. 
Әйтик, лаборатория мөдире вазифасына конкурс йөз 
яки аннан да күбрәк кешене тәшкил итәргә мөмкин. 
Бу «мәңгелек постдок» дигән төшенчәгә китерә, ягъни 
галим пенсиягә чыкканда постдокторлык позициясен-
дә кала. Күп галимнәр моңа түзә алмый фәннән китә. 

КДМУ халыкара хезмәттәшлек бүлеге җитәкчесе бу-
ларак шуны да әйтергә телим: бездә Аурупа, Амери-
ка, Азиянең кырыктан артык иле белән хезмәттәшлек 
алып барыла, фәнни һәм укуукыту проектлары тор-
мышка ашырыла. 

– Безнең яшь галимнәргә үзебездә яшәү һәм эшләү 
өчен уңайлы булсын, чит илгә китү теләге тумасын 
өчен нинди шартлар кирәк?

– Фәнни карьера башыннан ук лаеклы хезмәт хакы 
(яки стипендия) түләү. Әлегә аспирантлар, эшли генә 
башлаган фәнни хезмәткәрләр абруйлы стипендия яки 
грант отсалар гына лаеклы яшәргә җитәрлек акча ала. 
Әле алай да түләү даими булмаска мөмкин. 

– Алга таба нинди планнар корасыз?
– Фән белән шөгыльләнүне дәвам иттерергә исәп. 

Өйрәнелә торган өлкәдә кискен үзгәрешләр көтелми. 
Күптән түгел минем дә тырышлык белән КДМУ ней-
рофән институты оешты, аның базасында  фундамен-
таль һәм клиник нейрофән өлкәсендә дисциплинаара 
өйрәнүләр алып барабыз. Клиникалардагы хезмәт-
тәшләребез – невролог, психиатр, нейрохирурглар 
белән тыгыз элемтә урнаштырырга иде. 

– Галим эш белән яшәргә тиеш, дисәләр дә, шәх-
си тормыш турында онытырга ярамый. Фәннән кала 
нинди кызыксынуларыгыз бар?

– Галим эше – дөньядагы саваплы шөгыльләрнең 
берсе. Фәннән тыш, университетта укыту, администра-
тив вазифа күп вакытны ала. Ләкин гаилә, балалар, 
дуслар белән бергә булырга да җай табам. Студент ел-
ларында гитарада уйнарга ярата идем. Киләчәктә бу 
уен коралын ешрак кулга алырга язсын, дип телим. 

– Марат, сез табиблар династиясеннән дә бит әле. Бу 
да табиб һәм галим булып формалашуга тәэсир иттеме?

– Дөрестән дә, гаиләм белән һәрвакыт горурланам.Ба-
бамның әтисе,  Фатых Гариф улы Мөхәммәдьяров – ТАССР 
сәламәтлек саклау министры, күренекле галим, ул чагын-
дагы Казан медицина институтының сәламәтлек саклау-
ны оештыру кафедрасы мөдире. Кызганыч, аның турын-
да гаилә хатирәләре буенча һәм китаплардан гына укып 
беләм. Әбием, Айсылу Камал кызы Мөхәммәдьярова утыз 
елга якын Республика онкология диспансерын җитәкләде, 
Татарстанның баш онкологы булды, республикабызда он-
кология хезмәтен оештыруда башлап йөрүчеләрнең бер-
се дә. Әбием белән даими аралашу табибчылык юлыннан 
китүемә йогынты ясамый калмады. Әнием, Гүзәл Шамил 
кызы Мөхәммәдьярова – югары категорияле врачрент-
генолог, үз өлкәсендә танылган белгеч. Хәзер лаеклы ялда 
инде. Кечкенәдән аларның һәммәсенең эшен күреп, та-
биб һөнәренең барлык нечкәлекләрен белеп үстем. Мәк-
тәпне тәмамлаганда кая укырга барырга икән дигән со-
рау тумады.  

–  Сез фән өлкәсендәге хезмәтләрегез өчен Русия Пре-
зидентының яшь докторларына тәгаенләнгән грантын да 
оттыгыз бит әле...

– Узган ел «Биология һәм тормыш турындагы фән» 
юнәлешендә ил буенча дүрт грант билгеләгән иде, берсе 
миңа эләкте. Экспертлар тарафыннан югары бәяләнгән 
хезмәтем – нейродегенератив авыруларны өйрәнүнең 
комплекслы проектының бер өлеше һәм мин аны озак 
еллар алып барам. Грант оту хезмәтемне бәяләү һәм алга 
таба канатланып эшләү өчен яхшы этәргеч.

– Фәнни өйрәнүләрне коммерциягә коруга ничек ка-
рыйсыз? Бу яшь галим өчен табыш чыганагы була аламы?

– Әлбәттә, коммерция зарур. Ни кызганыч, яшьләр 
генә түгел өлкән яшьтәге галимнәр дә моны ничек баш-
карып чыгарга икәнен күз алдына китерми. Моңа шарт-
лар җитәрлек, шул исәптән Татарстанда да – технопарк 
кебек оешмалар фәнни проектларны үстерергә һәрвакыт 
әзер, аларның коммерция потенциалы да югары. Дөрес, 
бездә фән әлегә табыш чыганагы түгел, әмма озакламый 
вазгыять үзгәрер, дип ышанасы килә. 

– Чит илләргә, эшлекле сәфәр белән баргач, Русия 
белән чагыштырганда, алардагы фәнни оешмалар-
ның нинди өстенлекләрен һәм җитешсезлекләрен 
күрәсез? 

– Чакырылган өйрәнүче буларак берничә ай АКШ 
һәм Франциядә эшләргә туры килде һәм ике очракта 


