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– Ассаляму алейкум ва рахматуЛла-
хи ва баракятуху, Рустам хазрат!
– Ва алейкум ассалям ва рахматуЛ-
лахи ва баракятуху!
– Как можно кратко описать ислам-
ское образование и в чем его отличие 
от светского?
– Безусловно, исламское образова-
ние – это такие базовые знания, по-
средством которых изучается религия 
ислам. Причем не как объект миро-
вого наследия и культуры мусульман-
ских народов, а именно как религия 
и верный путь к Богу. Другими сло-
вами, изучение ислама по методике и 
правилам самих мусульман, которые, 
в свою очередь, получили эти знания 
от праведных предков, и так до самого 
пророка Мухаммада, мир ему и бла-
гословение. В светском образовании 
несколько иначе. Там понятие Бога 
и Его воля не являются Абсолютом, 
хотя порой и изучаются, но уже, как 
правило, в культурно-историческом 
контексте. Стоит отметить, что до-
вольно часто в понятие светского 
образования вкладывают смысл не 
религиозного образования – меди-
цину, юриспруденцию, экономику. 
Вынужден не согласиться с этим, так 
как ислам не отрицает значимость 
этих знаний, а напротив, всячески 
поощряет. К примеру, можно при-
вести слова пророка Мухаммада, мир 
ему и благословение, побуждающие 
изучать медицину: «Поистине Аллах 
не ниспосылал ни одной болезни, не 
ниспослав ее излечения. Одни зна-
ют его, а другие нет» (Ахмад ибн-
Маджа). Так называемые светские 
науки изучаются в ведущих мусуль-
манских образовательных центрах, 
например, в университете аль-Азхар, 

Зайтуна и других университетах 
исламского мира, с той только раз-
ницей, что помимо экономической 
целесообразности, практической зна-
чи мости и весьма изменчивого пред-
ставления человека о морали и этике, 
данные знания передаются с учетом 
требований Корана и Сунны. На-
пример, экономическое образование 
осуществляется с учетом запрета на 
ростовщическую деятельность, ме-
дицина – с учетом критериев халяль. 
В нашем учебном заведении мы ста-
рались пойти подобным путем, от-
крыв направления исламской эконо-
мики, лингвистики и журналистики.
– Насколько востребованы выпуск-
ники исламских вузов и есть ли среди 
них известные общественные и рели-
гиозные деятели?
– Сегодня выпускники исламских 
вузов весьма востребованы. Боль-
шинство наших выпускников явля-
ются действующими религиозны-
ми деятелями, осуществляющими 
свою деятельность практически на 
всей территории Российской Фе-
дерации.География их проживания 
охватывает более 80 регионов РФ. 
Достаточно упомянуть, что среди 
них несколько муфтиев, например, 
муфтий Свердловской области Ра-
дифулла Гиндуллин, муфтий Бе-
лоруссии Али Воронович, муфтий 
Татарстана Камиль Самигуллин, 
муфтий Республики Коми Валиулла 
Гаязов, и это не говоря о действую-
щих имамах-мухтасибах и других 
религиозных деятелях. Специфика 
и методика преподавания ислам-
ского университета разработана на 

Россия ислам институ-
ты һәм Казан ислам уни-
верситетына 20 ел тулды. 
Югары дини белем бирү-
нең кыйммәте турында 
КИУның уку-укыту эшләре 
буенча проректоры Рөстәм 
хәзрәт Нургалиев белән 
сөйләштек.

– Ассаляму алейкум ва рахматуЛла-
хи ва баракятуху, Рөстәм хәзрәт!
– Ва алейкум ассалям ва рахматуЛ-
лахи ва баракятуху!
– Иң элек ислам мәгърифәте нәрсә 
ул, шул турыда сөйләшик әле, аның 
дөньяви белем бирүдән аермасы 
нәрсәдә?
– Беренче чиратта, әлбәттә, ислам 
белеме бирү ул Ислам динен өйрәнүче 
фәннәрнең нигез итеп алынуында 
чагыла. Бу очракта Ислам дөньяви 
мирас һәм мөселман милләтләрнең 
мәдәниятын өйрәнү рәвешендә түгел, 
нәкъ менә дин һәм Аллаһы Тәгаләнең 
рәхмәтенә ирешерлек бердәнбер тугъ-
ры юл буларак үзләштерелә. Башкача 
әйткәндә, Исламны өйрәнү Мөхәммәт 
пәйгамбәрдән (с.г.в.) безнең көннәргә 
кадәр килеп ирешкән, борынгыдан 
мөселман бабаларыбыз кулланган 
кагыйдәләр һәм алымнар белән алып 
барыла. Дөньяви белем кысаларында 
исә Аллаһы Тәгалә һәм аның кодрәте 
мәдәни-тарихи яктан өйрәнелсә 
дә, Абсолют, бердәнбер дөрес юл 

итеп танылмый. Еш кына медици-
на, юриспруденция, икътисад кебек 
гыйлемнәрне дөньяви юнәлештәге 
фәннәр дип күрсәтергә ярата-
лар. Мин моның белән килешмим, 
чөнки Ислам бу фән юнәлешләрен 
кире какмый, киресенчә, һәрьяктан 
аларны өйрәнүне хуплый. Мисал-
га Мөхәммәт пәйгамбәрнең (с.г.в.) 
медицинаны өйрәнүгә булган уңай 
мөнәсәбәтен дәлилләүче шундый 
сүзләрен китерергә була: «Аллаһы 
Тәгалә чирләр белән аларның 
дәвасын да җибәргән, акыллы-
лар дәвасын белә, наданнар белми 
(Әхмәт, ибн-Мәҗ)». Бездә дөньяви 
дип йөртелә торган бу фәннәр төрле 
мөселман белем бирү үзәкләрендә, 
әйтик, әл-Әзһар, Зәйтүнә һәм башка 
ислам дөньясы университетларында 
укытыла, аермасы шунда гына: икъ-
тисади максатка ярашканлык, гамәли 
файдасы, әхлагы һәм этикасы белән 
беррәттән, әлеге белемнәр Коръән 
һәм Сөннәт таләпләре кысаларында 
бирелә. Мәсәлән, икътисади белемне 
рибага акча биреп торуның тыелган-
лыгы шартларында өйрәтсәләр, ме-
дицина хәләл критерийларны исәпкә 
алып үзләштерелә. Без үзебезнең 
уку йортында да шул ук юнәлештә 
эш алып барабыз, ислам икътисады, 
лингвистика, ислам журналисти-
касы юнәлешләре нәкъ шул ислам 
таләпләре кысаларында укытыла.
– Җәмгыятьтә Ислам белеменә 
ихтыяҗ сизеләме? Безнең уку йор-
тын тәмамлаучылар арасында ха-

лыкка билгеле шәхесләр яки дин 
эшлеклеләре бармы?
– Бүгенге көндә ислам беле-
мен алып чыгучыларны җәмгыять 
колач җәеп каршы ала. Бездә 
укыганнарның күпчелеге бөтен Рос-
сия территориясендә халыкка хезмәт 
итүче дин эшлеклеләре булып та-
нылды. КИУны тәмамлаучыларның 
географиясе шактый киң, Россиянең 
80 төбәген берләштерә. Арала-
рында Свердловск өлкәсе мөфтие 
Рәдифулла Гыйндуллин, Белоруссия 
мөфтие Али Воронович, Татарстан 
мөфтие Камил Сәмигуллин, Коми 
Республикасы мөфтие Вәлиулла Гая-
зов бар, имам-мөхтәсибләр һәм башка 
дин эшлеклеләрен санап бетерерлек 
түгел. Безнең уку йортында белем 
бирү юнәлеше һәм методикасы ислам 
белеме бирүнең халыкара тәҗрибәсенә 
нигезләнеп төзелгән бит.
– Сез дистанцияле читтән торып 
укыту идеясенә ничек карыйсыз? 
Киләчәктә КИУда да андый уку 
гамәлдә булачакмы?
– Белем бирү өлкәсендәге яңа 
технологияләр безнең университет-
та күптән кулланыла. Әйтик, без 
беренчеләрдән булып «Теология» 
юнәлешендә дистанцияле белем бирүне 
оештырдык, әлегә тулысынча һәм тулы 
күләмдә дистанцияле белем бирүче 
бердәнбер шундый уку йорты булып 
калабыз да. 400гә якын студент дис-
танцияле белем ала. Кагыйдә буларак, 
мондый формада уку сәламәтлекләре 
яки алып барган вазыйфалары, ярты 

Российскому исламскому институту и Казанскому ис-
ламскому университету исполнилось 20 лет. О ценности 
религиозного образования рассказал проректор по учеб-
ной работе КИУ Рустам хазрат Нургалеев.
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– Я считаю, все надо улучшить. 
Так не бывает, чтобы в том или ином 
вузе все было в идеальном состоя-
нии. Мы будем улучшать качество 
образования – в ближайшее время 
открывать новые специальности не 
будем. В дальнейшем было бы не-
плохо, например, открыть направ-
ление по педагогике, чтобы наши 
выпускники – лингвисты, теологи, 
обучаясь параллельно по направле-
нию педагогика, в дальнейшем мог-
ли работать в школах. Можно было 
бы открыть направление подготовки 
по исламскому праву, но, естествен-
но, любое новое направление тре-
бует финансовых и кадровых уси-
лий. Я думаю, пока для исламского 
учебного заведения те направления, 
которые мы сегодня реализуем (эко-
номика, лингвистика, теология, жур-
налистика) во многом покрывают 
потребности уммы.
– На каком уровне, по вашему мне-
нию, находится исламское образова-
ние в России?
– Исламское образование в России 
прошло период становления. Мы уже 
отмечаем 20-летие высшего ислам-
ского учебного заведения, а медресе 
были созданы еще раньше. Если го-
ворить об уровне, то я бы не сказал, 
что исламское образование находится 
в печальном состоянии, хотя в форми-
ровании бюджета для кадров пробле-
ма есть. Первым показателем уровня 
исламского образования является 
способность выпускников бакалав-
риата продолжать обучение в другом 
учебном заведении, а также востре-
бованность на рынке труда. Наши 
выпускники могут поступить в любое 
учебное заведение России. На дан-

ный момент наши бакалавры учатся 
в магистратуре в КФУ, в Москве, 
они поступают в зарубежные учеб-
ные заведения. Уровень знаний у них 
для российской системы образования 
хороший. Но мы все равно должны 
стремиться к совершенствованию. 
Вопрос трудоустройства выпуск-
ников связан с востребованностью 
профессии на рынке труда и уровнем 
зарплаты. Сегодня в нашем учебном 
заведении востребованы те специаль-
ности, которые после окончания могут 
принести хороший доход. Это хоро-
шо, но в религиозной сфере мы не мо-
жем этим похвастаться. Во-первых, 
сфера трудоустройства выпускников 
ограничена, во-вторых, хорошей зар-
платой мы не обеспечиваемся, поэто-
му мотивация абитуриентов низкая, в 
связи с этим не так много абитуриен-
тов подает документы на религиозное 
направление. В любой сфере, в прин-
ципе, есть свои проблемы.
– Какие изменения произошли в вузе 
с момента открытия РИИ?
– Изменения произошли значитель-
ные – это естественно. Время меня-
ется, и требования исламского вуза 
тоже. Когда 20 лет назад открыли 
РИИ, был только один факультет 
исламских наук и два направления: 
шариат и Коран. В университете 
готовили специалистов сугубо ре-
лигиозного направления. Потом мы 
изучили потребности государства 
и мусульманской уммы и пришли к 
тому, что сегодня, помимо религиоз-
ных деятелей, необходимо готовить 
мусульманскую интеллигенцию. Та-

ким образом, появились новые на-
правления – теология, экономика, 
лингвистика и журналистика. РИИ 
сегодня – это высшее учебное заве-
дение, где мы готовим мусульманскую 
интеллигенцию. А вот КИУ служит 
для подготовки религиозных деяте-
лей. Это два крыла очень серьезного 
процесса: высшего духовенства и му-
сульманской интеллигенции.
Сегодня очень важно донести до 
общества достоверные сведения об 
исламе, этого мы ожидаем и от эконо-
мистов, и от лингвистов, и от теологов, 
и от журналистов. Они должны быть 
везде. Например, журналисты рабо-
тают не только в исламских СМИ. 
Если они будут объективно, правиль-
но писать об исламе, то, возможно, их 
аудитория будет намного шире, чем 
аудитория имама, который в мечети 
проповедует мусульманам. Когда мы 
говорим о выпускнике-мусульманине 
направления «Экономика», который 
работает в банке, общается с клиен-
тами, видим, что он своим личным 
примером формирует положительные 
представления об исламе в светском 
обществе.
– Какие проблемы в Российском 
исламском институте существуют на 
данный момент?
– Проблем, на самом деле, много, 
система образования вообще очень 
проблемная сфера, потому что жизнь 
меняется и, естественно, система об-
разования должна успевать за ней. 
Образовательные стандарты в систе-
ме светского образования постоянно 
меняются. Это, безусловно, касается 

и исламского образования. Мы раз-
работали стандарты для бакалавриа-
та по направлениям теология, под-
готовка служителей и религиозного 
персонала религиозных организаций. 
Теперь стоит вопрос о подготовке со-
временных учебников. Каким должен 
быть учебник для исламского высше-
го учебного заведения? Это не дол-
жен быть традиционный учебник, где 
расписано все инновационно. Здесь 
должна быть классическая сфера, и 
только потом инновационное объ-
яснение. Сегодня мы нуждаемся в 
высокопрофессиональных кадрах и 
надеемся, что Болгарская исламская 
академия будет готовить докторов 
исламских наук. Чтобы поступить в 
БИА необходимо окончить бакалав-
риат и магистратуру, поэтому нам 
нужны новые студенты. Мы нужда-
емся в хороших абитуриентах, а зна-
чит, и в хороших студентах.
– Что бы вы посоветовали студентам 
РИИ?
– Студентам можно посоветовать 
хорошо учиться, не лениться. Четы-
ре года бакалавриата – это золотое 
время для получения знаний. Я сво-
им студентам всегда об этом говорю. 
После окончания будут уже другие 
заботы, поэтому студент должен, в 
первую очередь, думать об учебе. 
Когда он станет профессионалом в 
своей сфере, ему легче будет найти 
хорошую работу. Он определит свои 
жизненные ориентиры с помощью 
достоверных знаний об исламе и по 
тем наукам, которым он учился.

«РИИ должен стать лучшИм  
исламским учебным заведением в России»

Рафик МухаМетшин:

Диана Сиразова, студентка 1 курса дневной формы обучения направления «Журналистика»

Ректор Российского ислам-
ского и института, доктор 
политических
наук, профессор, действи-
тельный член (академик) 
Академии наук Республи-
ки Татарстан Рафик Му-
хаметшович Мухаметшин 
в беседе с нашим кор-
респондентом подводит 
итоги деятельности вуза и 
ставит перед коллективом 
новые задачи.

– Исламское образование актуально 
в наше время?
– После развала СССР религия 
вернулась в духовную, общественно-
политическую жизнь общества, 
появилась потребность получения 
духовных знаний. Сегодня в России 
около 20 миллионов мусульман, в со-
ветское время они тоже были, но не 
было возможности получить досто-
верные знания об исламе. Мечетей 
было мало. В 1988 году в ТАССР 
сохранилось всего 17 мечетей, а се-
годня их число доходит до 1500.
В 90-е годы ислам приобрел форму 
некой совокупности догматических 
представлений. Я считаю, мусульма-
не должны иметь возможность полу-
чать достоверные знания об исламе. 
Если их нет, то это может привести к 
радикализации мусульман и общества 
в целом, потому что за знаниями об-
ращаются к интернету, а там можно 
прочитать все что угодно. Если рядом 
есть имам или образованный мусуль-
манин, он может ответить на вопросы 
рядового мусульманина. С этой точки 
зрения, наличие в системе образова-
ния подготовки специалистов в ис-
ламских учебных заведениях сегодня 
очень важно.
– Какие задачи стоят перед РИИ в 
будущем?
– РИИ должен стать лучшим ислам-
ским учебным заведением в России. 
Эта задача вполне реализуема.
– Обозначьте, пожалуйста, пути 
развития РИИ. Что планируется 
улучшить?
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В торжественном мероприятии 
приняли участие начальник Де-
партамента по взаимодействию 

с религиозными организациями 
Управления Президента Российской 
Федерации по внутренней политике 
Евгений Еремин, Руководитель Аппа-
рата Президента РТ Асгат Сафаров, 
председатель Духовного управления 
мусульман РТ Камиль Самигуллин, 
ректор Российского исламского ин-
ститута, ректор Болгарской ислам-
ской академии Рафик Мухаметшин.
Перед началом церемонии Рустам 
Минниханов осмотрел институт, по-
сетил учебные аудитории, библио-
теку, Центр арабской каллиграфии и 
восточных искусств, ознакомился с 
экспозицией музея истории ислам-
ского образования у татар.
В своем выступлении Рустам Минни-
ханов подчеркнул, что став первым 
высшим учебным мусульманским 
учреждением в России, РИИ про-
должает занимать лидирующее по-
ложение в исламской религиозно-
образовательной среде. В 2007 году 
учебное заведение получило государ-
ственную аккредитацию, что стало ве-
сомым признанием высокого уровня 
подготовки специалистов в области 
мусульманской теологии.
«Мусульманские высшие учебные за-
ведения, созданные в 90-е годы при 
содействии федеральных и респуб-
ликанских органов власти, ставили 

целью подготовку квалифицирован-
ных специалистов в области ислам-
ской теологии, истории и культуры 
ислама», – отметил Президент РТ. 
«Сегодня можно с уверенностью ска-
зать, что институт в целом справился 
с этой задачей: успешно прошел этап 
становления и стал одним из веду-
щих отечественных мусульманских 
учебных заведений», – считает Рустам 
Минниханов.
Он обратил внимание, что вуз спо-
собствует формированию новой ге-
нерации духовных лидеров и мусуль-
манской интеллигенции, призванной 
служить исламскому сообществу 
страны, является методическим цен-
тром для высших и средних профес-
сиональных мусульманских учебных 
заведений. Особая роль отводится 
деятельности вуза по повышению 
квалификации религиозных деятелей, 

Тантаналы чарада Россия Феде-
рациясе Президентының эчке 
сәясәт буенча Идарәсенең 

Дини оешмалар белән хезмәттәшлек 
департаменты җитәкчесе Евгений 
Еремин, ТР Президенты Аппара-
ты җитәкчесе Әсгать Сәфәров, ТР 
Мөселманнарының диния нәзарәте 
мөфтие Камил Сәмигуллин, Россия 
ислам институты ректоры һәм Болгар 
ислам академиясе ректоры Рәфыйк 
Мөхәммәтшин катнашты.
Тантана алдыннан Рөстәм Миң неха-
нов институт белән якыннанрак та-
нышты: аудиторияләрне, китапханә, 
Гарәп каллиграфиясе һәм шәрыкъ 
сәнгате үзәге, Татарларда ислам 
мәгарифе тарихы музее булды.
Үзенең чыгышында Рөстәм Миң-
неханов, РИИның Россиядә тәүге 
мөселман югары уку йорты буларак 
ачылып, әле дә дини белем бирү 
өлкәсендә алдынгы урыннарны 
биләвен ассызыклап үтте. 2007нче 
елда уку йорты дәүләт аккредитация-
сен алуга иреште, бу инде мөселман 
теологиясе юнәлешендә белгечләр 
әзерләүнең югары дәрәҗәдә алып 
барылуына җитди дәлил булды.
90нчы елларда хакимиятнең феде-
раль һәм республика органнары та-

рафыннан оештырылган мөселман 
югары уку йортлары үз алларына 
ислам теологиясе, ислам тарихы һәм 
мәдәнияте өлкәсендә квалифика-
цияле белгечләр әзерләүне максат 
итеп куйдылар, дип билгеләп үтте 
ТР Президенты. «Институт, гомумән 
алганда, бу бурычны үтәде, дип 
ышаныч белән әйтергә мөмкин: 
барлыкка килү этабын үтеп, безнең 
илдәге алдынгы мөселман уку йор-
тына әверелде», – дип саный Рөстәм 
Миңнеханов.
Ул вузның яңа үрнәктәге, илнең ис-
лам җәмгыятенә хезмәт итәрлек 
дини лидерлар һәм мөселман зыя-
лыларын формалаштыруга өлеш 
кертүенә, югары һәм урта һөнәри 
мөселман уку йортлары өчен методик 
үзәк булып торуына игътибар итте. 
Вуз эшчәнлегендә дин әһелләренең 
квалификациясен күтәрүгә, үзебезнең 
дини мәктәп традицияләрен, татар 
телен саклауга аерым урын бирелә. 
Институтны тәмамлаучылар арасын-
да мөфти дәрәҗәсенә күтәрелүчеләр 
байтак, күпләр бөтен ил буенча төрле 
мәчетләрдә, фәнни һәм эксперт оеш-
маларда эшлиләр.
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Рәфыйк МөхәММәтШИн: «РИИ РоссИяДә Иң АлДынгы  
ИслАМ уКу йоРты булыРгА тИеШ»
Газетабыз хәбәрчесе 
белән әңгәмәдә Россия 
ислам институты ректоры, 
сәясәт фәннәре докторы, 
профессор, Татарстан 
Республикасы Фәннәр 
академиясенең хакыйкый 
әгъзасы (академигы) 
Рәфыйк Мөхәммәтша улы 
Мөхәммәтшин югары уку 
йортының эшчәнлегенә 
нәтиҗә ясады һәм 
коллектив өчен яңа 
бурычлар билгеләде.
– Бүгенге көндә ислам белеме бирү 
көн кадагында торган ихтыяҗмы, ул 
безнең җәмгыятькә кирәкме?
– СССР җимерелгәннән соң, яңа 
Россия дәүләте барлыкка килгәч, 
безнең рухи, иҗтимагый-сәяси тор-
мышыбызга дин әйләнеп кайтты, 
шул сәбәпле, рухи һәм интеллектуаль 
ихтыяҗларыбызны канәгатьләндерү 
максаты да барлыкка килде. Бүген 
Россиядә 20 миллионлап мөселман 
бар, совет вакытында да булган алар, 
әмма бу халыкның ислам турында хак 
белем тупларлык мөмкинлеге булмаган. 
Татарстанда мәчетләре дә аз иде бит, 
1988 нчы елда ТАССРда 17 мәчет 
хисапланган, ә бүгенге көндә аларның 
саны 1500гә җитә. ХХ гасырның 
90-нчы елларында ислам халык ара-
сында ниндидер кануннарга, катып 
калган карашларга гына нигезләнгән 
рәвеш алды. Әмма, минем фикеремчә, 
мөселманнарның динебез турында 
дөреслеккә туры килә торган гыйлем 
алырга хокуклары бар. Әгәр ул хокук 
тормышка ашырылмый икән, бу халәт 
мөселманнарның һәм җәмгыятьнең 
радикаллашуына китерергә мөмкин, 
чөнки мәгълүмат җитмәгәндә, кешеләр 
интернетка мөрәҗәгать итә, ә анда ни 
генә юк. Янәшәдә имам яки белемгә ия 
мөселман кардәш булса, ул теләсә кай-
сы мөселманның сорауларына җавап 
бирә алыр иде. Менә бу яктан кара-
ганда, белем бирү системасында ислам 
уку йортларында белгечләр әзерләү 
мөмкинлеге булу бик әһәмиятле.
– РИИ алдында киләчәктә нинди 
бурычлар тора?
– Россия ислам институты Россиядәге 
иң яхшы, алдынгы ислам уку йортына 
әйләнергә тиеш. Без ирешә алырлык 
максат бу.
– Моның өчен нинди үсеш 
юнәлешләрен күрсәтер идегез, 
нәрсәне яхшырту таләп ителә?
– Минемчә, барысын да яхшыртырга, 
барысын да күз уңында тотарга кирәк, 
чөнки бар өлкәсе дә камил халәттә бул-
ган уку йорты юк ул дөньяда. Иң бе-
ренче чиратта, белем бирү дәрәҗәсен 
күтәрергә кирәк. Якын арада гына 
яңа белгечлекләр ачарга исәпләмибез, 
әмма алга таба педагогика юнәлешен 
үзләштерү кирәк булыр. Үзебездә белем 
алган лингвистлар, теологлар, парал-
лель рәвештә педагогика юнәлешендә 
дә укып, алга таба мәктәпләрдә эшли 

алсын өчен кирәк бу. Ислам хокукы 
буенча да яңа әзерлек юнәлеше ачарга 
мөмкин булыр иде, әмма моның өчен 
финанс чыгымнары һәм кадрлар таләп 
ителә. Әлегә ислам уку йортында алып 
барыла торган юнәлешләр (икътисад, 
лингвистика, теология, журналисти-
ка) мөселман җәмгыяте ихтыяҗларын 
җитәрлек канәгатьләндерә дип уй-
лыйм.
– Сезнең фикерегезчә, Россиядә ис-
лам белеме бирү ни дәрәҗәдә тора?
– Бу юнәлештә укытуның барлык-
ка килү һәм башлангыч үсеш чоры 
узды, инде менә ислам уку йорты 
оешуның 20 еллыгын бәйрәм итәбез 
бит, ә мәдрәсәләр аннан да алдарак 
барлыкка килгән иде. Инде укытуның 
дәрәҗәсенә килгәндә, гомумән алган-
да, торыш начар түгел, гәрчә кадр-
ларны тәэмин итүдә бюджетка бәйле 
проблемалар булса да. Ислам белеме 
бирүнең иң беренче күрсәткече – 
укып чыккан бакалаврларның баш-
ка уку йортларында белем алуларын 
дәвам итү мөмкинлеге һәм хезмәт 
базарында аларга ихтыяҗ булу. Без-
не тәмамлаучылар Россиядәге теләсә 
кайсы вузга кереп укуын дәвам итә 
ала, шулай эшлиләр дә, араларында 
КФУ магистратураларында укучы-
лар җитәрлек, Мәскәү, чит ил вуз-
ларына китүчеләр дә байтак. Россия 
мәгариф системасы өчен аларның 
белем базасы җитәрлек. Әмма без 
барыбер камилләшүгә омтылырга 
тиеш. Укып бетерүчеләрне эшкә ур-
наштыру мәсьәләсе алар сайлаган 
һөнәрнең җәмгыятькә кирәклеге һәм 
хезмәт хаклары күләме белән бәйле. 
Безнең институтны тәмамлаганнан 
соң яхшы хезмәт хакына эшкә ур-
нашып була торган белгечлекләргә 
килүчеләр күп, монысы яхшы. Әмма 
дини юнәлештә моның белән макта-
нып булмый, беренчедән, урнашырга 
мөмкин булган эш урыннары чикле, 
икенчедән, хезмәт хаклары зур түгел, 
шул сәбәпле, абитуриентларның ом-
тылышы да түбән, дини юнәлешкә 
укырга килүчеләрнең саны да азрак. 
Үзенчәлекле проблемалар һәр өлкәдә 
булырга мөмкин.
– Ачылганнан алып бүгенге көнгә 
кадәр РИИ нинди үзгәрешләр ки-
черде?
– Үзгәрешләр күп булды – моны-
сы табигый, вакыт бара, ислам уку 
йортына булган таләпләр дә алма-
шына бит. Ачылганда, биредә ислам 
фәннәре факультетында ике генә 
юнәлеш – шәригать һәм Коръән 
генә иде. Уку йортында бары тик 
дини юнәлештәге белгечләр генә 
әзерләнде. Бүген исә без мөселман 
җәмгыятендәге ихтыяҗны өйрәнеп, 
мөселман зыялыларын да әзерләү 
кирәклегенә төшендек. Шул рәвешчә, 
теология, икътисад, лингвисти-
ка, журналистика кебек яңа укыту 
юнәлешләре барлыкка килде. Россия 
ислам институты бүген – мөселман 
зыялыларын әзерләүче югары уку 
йорты ул. Ә менә Казан ислам уни-
верситеты дин эшлеклеләрен әзерли. 
Югары дәрәҗәдәге дин эшлеклеләрен 

һәм мөселман зыялыларын әзерләүче 
җаваплы һәм җитди процессның 
ике канаты дип кабул итәргә кирәк 
бу ике уку йортын. Бүгенге көндә 
җәмгыятькә ислам турында хак 
мәгълүмат җиткерү мөһим, без моны 
үзебезнең икътисадчы, лингвист, тео-
лог, журналистлардан көтәбез. Алар 
тормышның барлык өлкәләрендә дә 
эшләргә тиеш. Мисалга, бездә укып 
чыккан журналистлар бары тик ис-
лам гаммәви мәгълүмат чараларына 
гына урнаша дигән сүз түгел бит, 
төрле газета-журналларда, радио-
телевидениеда эшләсеннәр. Әмма 
кайда булсалар да, алар ислам ту-
рында дөрес итеп язачаклар. Мәчеттә 
вәгазь укый торган имамга караганда, 
аларны тыңлаучы, караучы, укучы 
аудитория киңрәк тә булырга мөмкин 
әле. Икътисад юнәлешендә белем 
алган мөселман, банкта эшләү бары-
шында, клиентлар белән аралашкан-
да, үзенең шәхси үрнәге белән ислам 
турында җәмгыятьтә дөрес һәм уңай 
фикер тудыра алачак.
– Россия ислам институтында бүген 
нинди проблемалар бар?
– Чынлап уйлап карасаң, пробле-
малар бик күп, чөнки мәгариф сис-
темасы үзе катлаулы өлкә, тормыш 
үзгәрә, белем бирү дә заманнан артта 
калмаска омтыла. Дөньяви уку-укыту 
системасында стандартлар яңара, ис-
лам белеме бирү өлкәсе дә калыш-
маска тиеш. Теология юнәлешендә 
дини оешмалар өчен хезмәткәрләр 
әзерләү буенча бакалавриат өчен яңа 
стандартлар ясалды. Хәзер яңа за-
манча дәреслекләр әзерләү бурычы 
тора. Ислам юнәлешендәге югары 
уку йорты дәреслеге нинди булырга 
тиеш? Инновацияле алымнар туплан-
ган гадәти дәреслек кенә була алмый 
ул, башта анда классик белемнәр 
туплана, аннан гына инновациягә 
мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Бүген 
безгә югары һөнәри дәрәҗәдәге 
кадр лар җитешми, киләчәктә Болгар 
ислам академиясе ислам белемнәре 
буенча докторлар әзерләячәк дип 
өметләнәбез. Анда укырга керер 
өчен, башта дин юнәлешендә бака-
лавриат, магистратура тәмамларга 
кирәк. Моның өчен безгә булдыклы, 
көчле, тырыш студентлар, яңа өметле 
абитуриентлар кирәк.
– РИИ студентларына нинди киңәш 
бирер идегез?
– Студентларга яхшы укырга, ял-
кауланмаска киңәш бирә алам. 
Бакалавриатның дүрт елы – ул белем 
алуның «алтын» вакыты. Үз студент-
ларыма мин шулай дип кабатларга 
яратам. Уку тәмамлангач, башка төрле 
мәшәкатьләр биләп ала, ә уку елла-
рында беренче чиратта бары белем алу 
турында уйларга кирәк. Яхшы укып, 
үз өлкәсендә һөнәрмәнд, профессио-
нал булып җитешкән белгечкә яхшы 
эш табуы җиңелгәрәк туры киләчәк 
бит. Ислам турында хак гыйлем һәм 
туплаган фәнни белеме ярдәмендә ул 
үзенең тормыш максатларын дөрес 
билгели алыр.

Рустам мИннИханов 
поздравил РИИ  
с 20-летним юбилеем
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов по-
здравил студентов, сотрудников и выпускников Россий-
ского исламского института (РИИ) с 20-летием учебного 
заведения.

Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов 
Россия ислам институтының 20 еллык юбилее белән сту-
дентлар, хезмәткәрләр һәм уку йортын тәмамлап чыгучы-
ларны котлады.

РөстәМ МИңнехАнов РИИның  
20 еллыК юбИлее белән КотлАДы
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ильшат наЗиПОВ:

«в РоссИИ полноценное 
электронное обучение 
по исламской теологии  
есть только в РИИ»

Илшат нәҗИпов: «ИслАМ юнәлеШенДә 
ДИстАнцИяле РәвеШтә белгечләР 
әзеРләү РоссИя буенчА бАРы тИК 
РИИДА гынА гАМәлгә АШыРылА»

Ильзида Латыпова, студентка 1 курса дневной формы обучения направления «Журналистика»

Директор центра 
дистанционного 
образования Российского 
исламского института 
Ильшат Табрисович 
Назипов о преимуществах 
дистанционного 
образования по исламской 
теологии.

– Расскажите, пожалуйста, что такое 
дистанционное обучение и как оно ре-
ализуется на практике?
– Сегодня, чтобы преуспеть, необхо-
димо постоянно развиваться, учиться, 
овладевать новыми знаниями и новой 
информацией. Такие возможности дает 
дистанционное образование, в том числе 
в области исламской теологии. Многие 
имамы, которые ведут практическую 
деятельность и не могут приехать в Ка-
зань по разным причинам (семейные 
проблемы, финансовые затруднения), 
продолжают совершенствовать свои 
знания с помощью дистанционных тех-
нологий. Дистанционное обучение – 
это возможность получить высшее об-
разование в области исламской теологии 
теми, кто непомерно занят или прожива-
ет в труднодоступных, далеких регионах 
России. По итогам обучения выпускни-
ку вручается диплом государственного 
образца. Выбрав дистанционную форму 
получения образования, студент имеет 
возможность учиться 24 часа в сутки и 
семь дней в неделю, не выходя из дома 
или офиса, находясь в командировке 
или отпуске. Это позволяет занятому 
человеку строить свой индивидуальный 
график и расписание обучения, получать 
консультации профессоров и доцентов, 
ведь занятия ведутся в удобное время – 
каждый день с 17 до 20 часов.
– Какие современные технологии вы 
используете для связи между студен-
тами и преподавателями?
– В 2012 году мы организовали центр 
электронного обучения. Сегодня 
же ведем педагогическую деятель-
ность, используя специальное про-
граммное обеспечение, для чего у нас 
функционирует официальный сайт 
 http://e-learning.kazanriu.ru/, на кото-
ром выложены учебные пособия, лек-
ции, методические указания – ими при 
необходимости может воспользоваться 
обучающийся. Помимо этого, он по-
лучает комплект учебно-методических 
пособий на компакт-диске.
Система сетевого и дистанционно-
го обучения РИИ создана на осно-
ве платформы Sakai – виртуальной 
среды для организации обучения и 

совместной работы. Ряд крупнейших 
вузов мира, в том числе лидеров в 
области информационных техноло-
гий, разрабатывает и использует эту 
платформу для создания систем под-
держки сетевого и дистанционного 
обучения. Среди крупнейших универ-
ситетов, использующих Sakai, можно 
назвать Стэнфордский, Мичиган-
ский, Йельский университеты, Кали-
форнийский университет в Беркли.
– Каковы сходства и различия между 
дистанционным обучением и реаль-
ным, какие преимущества?
– Сам процесс обучения студента мало 
чем отличается от обычного обучения, 
так как студент посредством компью-
тера видит педагога. Преимуществом 
дистанционного обучения является 
независимость от места нахождения 
учащихся, педагогов, образовательных 
учреждений, асинхронность занятий: 
не обязательно спешить на первую 
пару, можно заниматься в удобное 
время (кроме периодических онлайн-
занятий, например, в режиме чата или 
по скайпу), экономия расходов уча-
щихся на поездки, экономия средств 
учреждений на аренду помещений, 
экономия времени учащихся, так как 
необязательно отсиживать все занятие, 
если оно показалось неактуальным.
– Сколько студентов учится по дис-
танционной программе?
– Сейчас у нас около 300 студентов 
из двадцати субъектов России, из 
Казахстана, Литвы, Италии. Учились 
студенты из Финляндии, в основном, 
татары, которые руководят татарской 
диаспорой или работают с махаллей 
по месту жительства.
– Проходят ли практику студенты?
– Да, студенты проходят практику 
непосредственно в тех местах, где 

они ведут свою деятельность. Более 
90% обучающихся по направлению 
48.03.01 «Теология» (профиль: 
«Исламская теология») – это 
практикующие имамы, препода-
ватели и руководители медресе. 
Учебным планом, согласно ФГОС, 
предусмотрено два вида практики: 
производственная и преддиплом-
ная. Производственную практику 
студенты проходят в медресе, в ме-
чети. По итогам практики сдается 
отчетная документация. Предди-
пломную практику студенты про-
ходят в библиотеках, где изучают 
источники и научную литературу 
для выпускной квалификационной 
работы.
– Какие перспективы у исламского 
интернет-образования в будущем?
– В настоящий момент процессы, 
которые происходят во всем мире, 
например, та же информатизация, 
затрагивают все сферы деятельности 
человека, в том числе и образование. 
Исламское образование не может 
остаться в стороне, большинство 
крупных исламских учебных заведе-
ний имеют свои порталы электрон-
ного обучения, например, на Западе, 
как правило, обучают исламу, ис-
пользуя не только арабский язык, но 
и английский. В России полноценное 
электронное обучение по направле-
нию 48.03.01 «Теология», профиль: 
«Исламская теология» есть только у 
нас, в РИИ.
Я думаю, дистанционное образова-
ние будет развиваться, так как в со-
временном мире растет скорость на-
копления и передачи новых знаний, 
а значит, человек, чтобы быть вос-
требованным, вынужден учиться всю 
жизнь.

Россия ислам 
институтының 
дистанцияле укыту 
үзәге директоры Илшат 
Тәбрис ул Нәҗипов ислам 
теологиясен дистанцияле 
укытуның өстенлекләре 
турында сөйләде.

– Дистанцияле укыту нәрсә ул? 
Аны гамәлдә ничек кулланып була, 
шул турыда сөйләгез әле.
– Бүген заманнан артта калмас өчен, 
һәрдаим үзеңне үстерү, яңа белемнәр 
һәм мәгълүмат үзләштерү таләп ителә. 
Ислам теологиясе буенча дистанцияле 
белем бирү нәкъ әнә шул мөмкинлекне 
тәэмин итә дә. Төрле төбәкләрдә 
эшләүче имамнарның, гаилә проблема-
лары, акча җитешмәү кебек авырлык-
лары булганда, гел дә Казанга килеп 
торырга җайлары булмаска мөмкин. 
Мондый очракта алар читтән торып 
дистанцияле формада белемнәрен 
камилләштерәләр.
Дистанцияле укыту төп эшләреннән 
аерыла алмаган яки Россиянең ерак, 
юлсыз төбәкләрендә яшәп тә, ислам 
теологиясе юнәлешендә югары белем 
алырга теләгәннәр өчен хезмәт итә. 
Укуның нәтиҗәсе буларак, аларга 
дәүләт үрнәгендәге диплом тапшы-
рыла. Дистанцияле укыту формасын 
сайлап, студент өеннән яки офистан 
чыкмыйча гына, командировкада, 
ялда вакытта да көненә 24 сәгать, 
атнасына 7 көн уку мөмкинлегенә 
ирешә. Бу форма һәркемгә дә үзенең 
шәхси уку графигын, расписаниесен 
төзергә, профессор, доцентларның 
консультацияләрен алырга мөмкинлек 
тудыра. Дәресләр уңайлы вакытта, 
кичке 5тән 8гә кадәр уздырыла, көн 
саен икешәр дәрес.
– Студентлар һәм укытучылар ара-
сында элемтә булдыру өчен нинди за-
манча технологияләрне кулланасыз?
– 2012нче елдан электрон укы-
ту үзәге эшли. Бүген махсус про-
граммалар ярдәмендә педагогик 
эшчәнлек алып барыла. Моның өчен 
http://e-learning.kazanriu.ru/ сайтын-
да уку-укыту әсбаплары, лекцияләр, 
методик күрсәтмәләр тупланган, теләге 
булган укучылар шулардан файдалана. 
Моннан тыш, һәр студентка барлык 
уку материаллары тупланган компакт-
диск та тапшырыла.
РИИның дистанцияле һәм челтәр аша 
белем бирү системасы укытуны һәм 
бергәләп эшләүне оештыру өчен махсус 
ясалган Sakai дип аталган виртуаль мо-
хит платформасында эшли. Дөньяның 
зур-зур университетлары, шул 
исәптән, мәгълүмати технологияләр 
буенча алдынгы сафларда баручылар, 
үзләренең челтәр һәм дистанцияле 
укыту системалары өчен әлеге плат-
форманы файдалана. Sakai, мисалга, 
Стэндфорд, Мичиган, Йель, Беркли-
дагы Калифорния университетларында 
кулланыла.

– Дистанцияле һәм гадәти, электән 
килгән укыту төрләре арасында нинди 
аерма һәм нинди охшашлыклар бар, 
кайсысы өстенрәк?
– Студентларны укыту процессы үзе 
әлләни аерылмый, чөнки компьютер 
экраны аркылы алар педагогны күреп 
тора, интернет аркылы аның белән эшли. 
Укучылар, педагоглар, уку йортларының 
физик яктан кайда булуларына бәйле 
булмау, дәресләргә соңга калудан курык-
мау, шул сәбәпле, ашыкмау-кабаланмау, 
үзеңә уңайлы вакытта шөгыльләнә 
алу (даими рәвештә оештырыла тор-
ган онлайн дәресләрдән кала, алары 
чат яки скайп режимында оештыры-
ла), юл чыгымнарының янга калу, уку 
йортларының бина өчен түләмәүләре, 
вакытның исраф булмавы – болар бары-
сы да дистанцияле укуның өстенлекләре.
– Дистанцияле программа белән бүген 
ничә студент шөгыльләнә?
– Хәзерге вакытта бездә 300ләп кеше 
укый, араларында Россиянең егермеләп 
субъектыннан студентлар бар, шулай 
ук Казахстан, Литва, Италиядән то-
рып укучыларны да саныйбыз. Элегрәк 
Финляндиядән укучылар да булды. 
Нигездә, алар – шул илләрдә татар 
диаспоралары белән идарә итүчеләр 
яки яшәгән җирләрендә мөселман 
мәхәлләсе белән эшләүчеләр.
– Мондый студентлар практика үтә 
аламы?
– Алар үзләре эшләгән урыннарда 
практика уза. 48.03.01 санлы «Тео-
логия» юнәлешенең «Ислам теология-
се» профилендә укучылар, нигездә – 
имамнар, мәдрәсә укытучылары яки 
җитәкчеләре. Федераль дәүләт укы-
ту стандартлары буенча, студентлар 
җитештерү һәм диплом алды практика-
сын узарга тиеш. Бу практикаларның 
беренчесен студентлар мәдрәсәләрдә, 
мәчетләрдә уза, нәтиҗәләре буенча хи-
сап тапшыралар. Ә диплом алды прак-
тикасы, фәнни чыганаклар һәм әдәбият 
белән эшләү мөмкинлеге булсын өчен, 
китапханәләрдә уздырыла.
– Ислам белеме бирүнең интернет 
төренең киләчәге нинди?
– Хәзер бөтен дөньяда бара торган про-
цесслар, әйтик, шул ук мәгълүматлаштыру 
кешелек эшчәнлегенең барлык өлкәләрен 
колачлый, шул исәптән, белем бирү өлкәсен 
дә. Ислам белеме бирү бу үзгәрешләрдән 
читтә кала алмый, дөньядагы зур ислам 
университетларының үз электрон бе-
лем бирү порталлары бар. Көнбатышта, 
мәсәлән, исламны гарәп теле белән 
беррәттән инглиз теле ярдәмендә укы-
талар. Россиядә исә 48.03.01 санлы 
«Теология» юнәлешенең «Ислам теоло-
гиясе» профилендә дистанцияле рәвештә 
белгечләр әзерләү бары тик безнең 
РИИ да гына гамәлгә ашырыла.
Минем фикеремчә, дистанцияле белем 
бирү киң таралачак, үсәчәк әле, чөнки 
бүгенге тормышта белем туплау һәм 
тарату тизлеге артканнан-арта бара, 
җәмгыятькә кирәге булсын өчен, кеше 
гомер буе укырга, өйрәнергә, белемен 
үстерергә, үз-үзен камилләштерергә 
тиеш.
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Булат Шигапов, студент 1 курса дневной формы обучения направления «Журналистика»

В блиц-опросе приняли участие 
начальник отдела образования 
и науки ДУМ РТ Айдар хаз-
рат Карибуллин, имам-хатыйб 
мечети «Гаиля» Рустам хаз-
рат Хайруллин, имам мечети 
«Казан Нуры» Марат хазрат 
Абдуллин, имам-хатыйб Гале-
евской мечети Тимергали хаз-
рат Юлдашев, имам-хатыйб 
Апанаевской мечети Нияз 
хазрат Сабиров, проректор по 
воспитательной работе РИИ 
Ибрагим хазрат Шайхабза-
лов, проректор по научной ра-
боте Рафис хазрат Закиров.

– Как вы считаете, почему 
абитуриенты выбирают РИИ 
при поступлении?

Начальник отдела образования  
и науки ДУМ РТ  
АйдАр хАзрАт КАрибуллин:
– Выпускники РИИ говорят 
единогласно: «Мы здесь жили, 
как одна семья». Действитель-
но, когда попадаешь в ислам-
ский вуз, чувствуешь семей-
ную атмосферу. Здесь царят 
взаимоуважение и взаимопо-
нимание. Нормы, допустимые 
в светских образовательных 
учреждениях, не приживают-
ся в исламском вузе. Студент 
светского вуза, если у него 
какие-то, скажем, проблемы, 
остается с ними один на один. 
Здесь же всегда найдется чело-
век, будь то преподаватель или 
студент, который постарается 
тебе помочь. Немаловажное 
значение имеет и диплом госу-
дарственного образца, который 
позволит выпускникам трудоу-
строиться в различных сферах 
деятельности. Выпускники 
РИИ занимаются не только 
научно-просветительской дея-
тельностью, но и работают на 
высоких должностях, например, 
в Аппарате Президента РТ.

Имам-хатыйб мечети «Гаиля»  
РУсТаМ хазРаТ хайРУллИН:
– Мусульманам необходимо 
стремиться к тому, чтобы лю-
бые наши взаимодействия (по-
лучение образования, построе-
ние бизнеса) были в обществе 
мусульман, так учил нас Про-
рок (да благословит его Аллах 
и да приветствует). Поэтому 
мы должны стремиться отда-
вать своих детей в исламские 
вузы, где будут соблюдаться 
каноны ислама, национальные 
традиции, этикет взаимодей-

ствия противоположных по-
лов. Сегодня у абитуриентов 
есть возможность выбрать 
обучение в нашем институте 
и по светской специально-
сти. Именно в РИИ молодые 
люди могут получить достой-
ное и востребованное на рынке 
труда образование и в то же 
время находиться в обществе 
мусульман, совершать намаз.

Имам мечети «Казан Нуры»  
МаРаТ хазРаТ абДУллИН:
– Действительно, сейчас 
много предложений в сфере 
образования, но РИИ впол-
не успешно конкурирует с 
другими вузами. Жизнь в ин-
ституте кипит – постоянные 
мероприятия, различные кон-
ференции. Я считаю, что в ин-
ституте очень сильный кадро-
вый состав. Если родителям 
важна комфортная, в то же 
время нравственная атмосфера 
в вузе, то в этом случае РИИ, 
конечно, выигрывает. Соблю-
дается этикет общения студен-
тов и преподавателей, этикет 
общения юношей и девушек. 
Здесь рады всем. Здесь все 
будут стараться, чтобы из стен 
института студент вышел хо-
рошим специалистом.

Проректор по воспитательной работе 
РИИ ИбРаГИМ хазРаТ Шайхабзалов:
– Мне знаком студент, некогда 
выбиравший между Казанским 
федеральным университетом 
и Российским исламским ин-
ститутом и сделавший выбор в 
пользу нашего института, мо-
тивировав это тем, что боится 
за свой нрав, который мог бы 
испортиться, выбери он другой 
вуз. Позже он закончил РИИ 
и сейчас, к слову, учится в док-
торантуре в Малайзии.

Имам-хатыйб Галеевской мечети 
 ТИМеРГалИ хазРаТ ЮлДаШев:
– Я считаю, что прежде чем 
поступать в университет, че-
ловек должен окончить на-
чальное исламское учебное за-
ведение – медресе. Но самый 
лучший университет в России 
для получения полноценного 
исламского образования – это, 
безусловно, РИИ. В институ-
те есть преподаватели, которые 
окончили «Аль-Азхар» – ве-
личайший университет мирово-
го масштаба. Окончание такого 
учебного заведения много го-
ворит о квалификации учителя.

Проректор по научной работе  
РафИс хазРаТ заКИРов:
– Огромный плюс нашего 
университета –возможность 
получения по итогам обуче-
ния диплома государственно-
го образца по направлениям 
экономика, журналистика, 
лингвистика и теология. Наши 
студенты могут получить каче-
ственное образование вкупе с 
изучением основ ислама.

– Что вам бросилось в глаза, 
когда вы впервые оказались в 
нашем институте?

Имам мечети «Казан Нуры»  
МаРаТ хазРаТ абДУллИН:
– Тишина в коридорах, вокруг 
большое количество соблю-
дающих мусульман, которые 
идут тебе навстречу и, улыба-
ясь, приветствуют, вне зависи-
мости от того, знакомы ли вы. 
Это «приветствие РИИ» – 
доброжелательность, спокой-
ная обстановка, ощущение на-
дежности под защитой его стен. 
Была уверенность, что при ста-
рании здесь можно получить 
хорошие знания, познакомить-
ся с большим количеством до-
стойных людей из числа препо-
давателей и студентов.

Имам-хатыйб мечети «Гаиля» 
РУсТаМ хазРаТ хайРУллИН:
– Я поступил в РИИ как раз в 
тот год (2000 г. – Прим. ред.), 
когда институту было выделено 
нынешнее здание. Ремонт в 
нем не успели закончить к 1-му 
сентября. Мы где-то что-то 
доделывали: красили, стелили 
линолеум, убирались. Именно 
это я и увидел: дружную работу 
после занятий и сплоченность 
студентов. И никто из студен-
тов не отказывался от работы, 
несмотря на учебную нагрузку.

Проректор по воспитательной работе 
РИИ ИбРаГИМ Шайхабзалов:
– Каждый чем-то старается 
помочь – это первое, что меня 
впечатлило. Помощь не такая, 
чтобы отделаться, а от души, от 
сердца. Все, кто со мной тогда 
поступал, заметили, что на-
род здесь доброжелательный, 
такой атмосферы не было ни в 
одном городе России, а я был 
во многих крупных российских 
городах. О таком окружении 
мечтают все верующие – об 
исламском окружении.

Россия ислам 
институты турында 
мөселман җәмәгать 
эшлеклеләре, 
институтны 
тәмамлаучылар, 
мөгаллимнәр нәрсә 
уйлый? Газета 
хәбәрчесе шул турыда 
сорашты.

Сорашуда Татарстан Респуб-
ликасы мөселманнарының 
диния нәзарәте мәгариф һәм 
фән бүлеге җитәкчесе Айдар 
хәзрәт Кәрибуллин, «Гаилә» 
мәчете имам-хатыйбы Рөстәм 
хәзрәт Хәйруллин, «Казан 
Нуры» мәчете имамы Ма-
рат хәзрәт Абдуллин, Галеев 
мәчете имам-хатыйбы Тимер-
гали хәзрәт Юлдашев, Апанай 
мәчете имам-хатыйбы Нияз 
хәзрәт Сабиров, РИИның 
тәрбия эшләре буенча про-
ректоры Ибраһим хәзрәт 
Шәйхабзалов, фәнни эшләр 
буенча проректор Рафис хәзрәт 
Закиров катнашты.

– Югары уку йортына 
кергәндә, абитуриентлар ни 
өчен РИИны сайлый, дип уй-
лыйсыз?

ТР мөселманнарының диния 
нәзарәте мәгариф  
һәм фән бүлеге җитәкчесе 
айДаР хәзРәТ КәРИбУллИН:
– РИИны тәмамлаучылар 
беравыздан: «Без монда бер 
гаилә кебек яшәдек» диләр. 
Чынлап та, ислам уку йортына 
килеп керүгә, гаилә атмосфера-
сы сизелә, бер-береңне хөрмәт 
итү һәм аңларга тырышу күзгә 
бәрелеп тора. Дөньяви вуз-
ларда була торган кайбер на-
чар күренешләр биредә тамыр 
җәя алмый. Андый вузларда 
проблема килеп чыга калса, 
студент үз-үзе белән бергә-бер 
кала. Ә биредә студентлар ара-
сыннанмы, укытучыларданмы, 
барыбер сиңа ярдәм итәргә 
тырышырлык кеше табыла. 
Тагын шунысын да  аерым 
алып әйтү кирәк – РИИ 
дәүләт үрнәгендәге диплом 
тапшыра, ул җәмгыятьнең 
төрле өлкәләрендә эшкә ур-
нашырга мөмкинлек бирә. 

Что думают о Российском исламском 
институте представители исламского 
духовенства, выпускники, преподаватели, 
узнал корреспондент газеты «Шакирд».

Россиядәге иң яхшы вуз. 
Биредә дөнья масштабларын-
нан караганда бик зур уку 
йортларын, «Әл-Әзһәр»ны 
тәмамлаучылар укыта. Ан-
дый университетны тәмамлау 
мөгаллимнең әзерлек дәрәҗәсе 
турында күпне сөйли.

РИИның фәнни эшләр  
буенча проректоры  
РафИс хәзРәТ заКИРов:
– Безнең уку йортына хас иң 
зур плюс – ул икътисад, жур-
налистика, лингвистика, тео-
логия юнәлешләрендә дәүләт 
үрнәгендәге диплом бирүе. 
Студентлар сыйфатлы белем-
не Ислам нигезләрен өйрәнү 
белән бергәләп алып бара ала.

– Безнең институтта иң бе-
ренче күзгә ташланганы нәрсә 
булды?

«Казан Нуры» мәчете имамы
 МаРаТ хәзРәТ абДУллИН:
– Коридорлардагы тын-
лык, тәртип һәм дини йо-
лаларны тулысынча үтәүче 
мөселман кардәшләрнең 
күплеге сөендерде. Танышмы, 
юкмы, мөһим түгел, елмаеп, 
каршыңа килеп исәнләшәләр. 
«РИИ сәламләве»– бер-
береңә яхшылык теләгән, 
имин мөнәсәбәт, якланганлык 
тойгысы бу. Үзләре тырыш 
булсалар, студентлар биредә 
дәрәҗәле белем алуга һәм 
яхшы кешеләр белән аралашу-
га, дуслашуга ирешә ала, дип 
ышанам.

«Гаилә» мәчете имам-хатыйбы 
РөсТәМ хәзРәТ хәйРУллИН:
– Мин РИИга нәкъ менә 
әлеге бина бүлеп бирелгән елны 
укырга кердем (2000 ел. – 
редакциядән), 1нче сентябрь-
га ремонт та бетмәгән иде. 
Кайбер эшләрне бергәләп 
төгәлләдек: буядык, линоле-
ум җәйдек, юдык. Нәкъ менә 
шул чакта мин студентларның 
дәресләрдән соң калып 
эшләвендә дуслык, бергәлек 
сиздем. Уку авыр булуга кара-
мастан, физик эштән баш тар-
тучылар күренмәде.

РИИның тәрбия эшләре  
буенча проректоры  
ИбРаһИМ хәзРәТ Шәйхабзалов:
– Һәркем нәрсә белән булса да 
ярдәм итәргә тырыша – мине 
иң тәэсирләндергәне шул бул-
ды. Ул ярдәм дә синнән коты-
лу өчен түгел, ә чын күңелдән, 
йөрәктән чыга. Минем белән 
бергә укырга керүчеләр 
һәрберсе биредәге халыкның 
яхшы күңелле икәненә 
төшенде. Минем Россиянең 
бик күп зур шәһәрләрендә бул-
ганым бар, бер генә шәһәрдә 
дә андый халыкны очратканым 
юк. Мөселманнар нәкъ менә 
шундый әйләнә-тирә мохит ту-
рында хыяллана да бит инде.

РИИны тәмамлаучылар бары 
тик фәнни-агарту юнәлешендә 
генә хезмәт куймый, әйтик, 
РТ Президент Аппаратында 
эшләүчеләр дә бар.

«Гаилә» мәчете имам-хатыйбы 
РөсТәМ хәзРәТ хәйРУллИН:
– Мөселманнарга теләсә кай-
сы эшчәнлегебезнең (белем 
алу, бизнес төзү) мөмкин кадәр 
мөселманнар мохитендә булуы 
мөһим, Пәйгамбәребез (с.г.в.) 
шулай дип өйрәткән. Шуңа 
да без үз балаларыбызны ис-
лам уку йортларына бирергә 
тырышырга тиеш, анда ислам 
кануннары һәм үзебезнең мил-
ли гореф-гадәтләребез үтәлә, 
тәртип саклана, ир-атлар һәм 
хатын-кызлар арасындагы 
әдәп кагыйдәләре бозылмый. 
Бүген яшьләр алдында сайлау 
мөмкинлеге бар. РИИда сту-
дент хезмәт базарында югары 
бәяләнерлек белем үзләштерә 
һәм шул ук вакытта мөселман 
җәмгыятендә була ала.

«Казан Нуры» мәчете имамы  
МаРаТ хәзРәТ абДУллИН:
– Чынлап та, хәзер белем 
бирү өлкәсендә тәкъдимнәр 
җитәрлек, әмма РИИ баш-
ка күп кенә вузлар белән 
көндәшлек итә ала. Ин-
ститутта тормыш төрле 
конференцияләр, даими ча-
ралар белән «кайнап тора». 
Кадрлар составы да нык дип 
уйлыйм мин. Әти-әниләр өчен 
уку йортындагы рухи халәт 
мөһим икән, бу очракта РИИ 
шул көндәшлектә беренчегә 
чыга. Студентлар һәм педагог-
лар, егетләр һәм кызлар ара-
сында әдәп-әхлак кагыйдәләре 
бозылмый. Институтның 
төп максаты – яхшы белгеч 
әзерләү.

РИИның тәрбия эшләре  
буенча проректоры 
ИбРаһИМ хәзРәТ Шәйхабзалов:
– Мин бер студентны беләм, 
ул заманында Казан федераль 
университеты белән Россия 
ислам институтының икесенең 
берсен сайлау алдында торды. 
Нәтиҗәдә РИИны сайла-
ды. Болай эшләвен ул башка 
җиргә китсә, тәрбиясе, хол-
кы бозылудан куркуы белән 
аңлатты. Сүз уңаеннан, ул 
хәзер Малайзиядә докторан-
турада белем ала.

Галеев мәчете имам-хатыйбы  
ТИМеРГалИ хәзРәТ ЮлДаШев:
– Минем фикеремчә, универ-
ситетка кергәнче, кеше башта 
урта һөнәри дини уку йор-
тын – мәдрәсәне тәмамларга 
тиеш. Әмма тулы канлы ислам 
белемен алу өчен, һичшиксез, 
Россия ислам институты 



ШАКИРД 62018

Баллар буенча мин бирегә үттем, әмма, дөньяви кеше буларак, берегеп 
укып китәрменме, дип шикләндем... Әмма РИИга укырга керү минем 
тормышымны кисәктән үзгәртте. Беренче курстагы практикадан соң ук 
эшли башлавым һәм үз акчама яши алуымны зур казаныш итеп кабул 
итәм. Ул чакта «Иман» нәшрияты хәбәрчесе үзенә ярдәмче табуны со-
рап мөрәҗәгать иткән иде, мин аның ярдәмчесе булып куйдым. Ярты 
еллап аның белән хезмәттәшлек иткәч, гамәлгә куючысы РИИ булган 
«Ислам порталы» сайтында эшли башладым. Ислам тематикасына 
язам, нигездә, болар – хәзрәтләр белән интервьюлар һәм мөселман 
гаммәви мәгълүмат чараларына күзәтүләр. Бакалавриатны тәмамлагач, 
магистратурага керергә телим. Киләчәктә бик тә журналист һәм 
РИИның журналистка кафедрасы укытучысы буласым килә.

алсУ КыяМова
4нче курс, көндезге уку бүлеге:

– Мин Казан театр училищесын тәмамладым, актриса булып 
эшләдем, әмма күңелем видео төшерүләр белән бәйле яңа шөгыль 
эзләде. Курсларга язылырга исәбем бар иде, шунда РИИ турын-
да белеп алып, читтән торып уку бүлегенә документлар тапшырдым. 
Аннан тирәнрәк белем алуның әһәмиятен аңлап, көндезге бүлектә 
укый башладым. «Журналист буласым килә» дигән һөнәри бәйгедә 
мин төшергән сюжетның гран-при алуын (ул бер авылдагы 200 ел-
лык мәчет турында иде) зур уңышым итеп саныйм. «Россия-1» 
телеканалының нәфис тапшырулар редакциясендә практика үттем. 
Беренче елны үз юнәлешемдә эшләмәсәм дә, икенче курстан 
редакциягә урнаштым. Баштарак бик куркыта иде, чөнки без уни-
версаль журналист сыйфатында эшлибез, татарча сөйлибез, әмма 
мин гел бу дөньяны танып-белүдән туктамыйм, хезмәттәшләремнән 
өйрәнүне дәвам итәм. Бер юлы ногайбәкләр турында сюжет төшердем. 
Аны Төркия университеты профессоры күреп алган, миңа шалты-
ратып, бер мәкалә язарга тәкъдим итте. Ул мәкалә соңрак фәнни 
язмалар җыентыгында дөнья күрде. Булганында тукталырга уйла-
мыйм. Тәҗрибә туплыйсым, сюжетлар, тапшыруларымны нәфисрәк, 
иҗадирак итеп төшерәсем килә. Гомумән, журналист өчен һәрвакытта 
да камилләшеп тору мөһим. Укучыларыбыз: «Журналистка рәхмәт, 
бик кирәкле язма чыгарган», – дисә, бу безгә канатлар куя.

путь к успеху

Мариам Аджави, студентка 1 курса дневной формы обучения направления «Журналистика»

Мы пообщались со студентками направления «Журналистика» и за-
дали каждой три вопроса: «Почему вы выбрали направление «Жур-
налистика»?», «Чего вы достигли на данный момент?», «Каковы 
ваши планы на будущее?» 

сЮМбель хасаНова
4 курс, очная форма обучения:

– После школы я подала документы 
на направление «Журналистика» в КФУ и 
РИИ. Поступила в РИИ. Думала, переве-
дусь, но понравилось, и я осталась. Мне нра-
вится образовательный процесс, нет деления 
на теле-, радио- и другие направления – 
здесь готовят универсальных журналистов. 
Личным достижением считаю успешное 
прохождение практики в серьезных изданиях, таких как «Ватаным 
Татарстан» и «Шахри Казан». На данный момент работаю SMM-
специалистом в одной туристической компании. В планах создать свой 
образовательный интернет-сайт, над которым я уже начала работать. 
Также хочу стать корреспондентом газеты «Татарстан Яшьляре». 
Моя мечта – стать журналистом, профессионалом своего дела.

ЭльвИРа МалИКова
3 курс, очная форма обучения:

– Я планировала учиться на дизайнера 
в другом вузе, но по конкурсу не прошла. 
Параллельно, по совету знакомого, подава-
ла документы и в Российский исламский ин-
ститут, так как еще с девятого класса мечта-
ла быть журналистом и даже публиковалась 
в школьной газете. По баллам я прошла, но, 
будучи светским человеком, сомневалась – 
смогу ли тут прижиться… Поступление в РИИ стало переломным 
моментом в моей жизни, пришлось многое изменить. Большим до-
стижением считаю то, что с первого курса, после практики, я нача-
ла работать и жить на собственные средства. В наш вуз обратилась 

корреспондент издательства «Иман» с просьбой порекомендовать 
ей помощницу – этой помощницей в результате стала я. Мы со-
трудничали полгода, а на втором курсе я стала работать на сайте 
«Исламский портал», учредителем которого является наш РИИ. 
Пишу на исламскую тематику, в основном это интервью с хазратами 
и обзор мусульманских СМИ. Закончив бакалавриат, я планирую 
поступить в магистратуру. В будущем хочу стать журналистом и 
преподавателем кафедры журналистики РИИ.

алсУ КИяМова
4 курс, очная форма обучения:

– Я закончила Казанское театральное 
училище, работала актрисой, но захотелось 
чего-то нового, связанного с видеосъемкой. 
Искала курсы и узнала о РИИ, подала до-
кументы на заочную форму обучения, но 
передумала, так как хотела получить бо-
лее глубокие знания и стала учиться очно. 
Успехом считаю победу в профессиональ-
ном конкурсе «Хочу стать журналистом», 
где гран-при получил мой сюжет о 200-
летней мечети в одной деревушке. Прохо-

дила практику на телеканале «Россия-1», художественное веща-
ние. Первый год я работала не по специальности. Со второго курса 
устроилась в редакцию, в которой работаю до сих пор. Сначала 
было страшно, так как мы работаем универсальными журналиста-
ми и вещаем на татарском языке, но я постоянно наблюдаю за про-
исходящим, учусь у коллег. Однажды снимала материал про нагай-
баков, его заметил профессор Турецкого университета, созвонился 
со мной, попросил написать статью, которая впоследствии была 
опубликована в сборнике научных статей. Планирую не останавли-
ваться на достигнутом. Хочу снимать более художественно, наби-
раться опыта, так как профессия журналиста требует постоянного 
совершенствования навыков. Приятно, когда люди пишут: «Спа-
сибо журналисту, очень полезный материал». Это вдохновляет.

Каждого студента хотя бы раз волновал вопрос, сможет ли он устроиться на работу по специаль-
ности. Российский Исламский институт дает студентам религиозные знания и востребованную про-
фессию.

Һәрбер студентны уку барышында бер генә 
тапкыр булса да үз һөнәрем буенча эшкә урнаша 
алырмынмы дигән сорау борчыганы бардыр. 
Россия ислам институты студентларга дини 
белемнәр дә, җәмгыятькә кирәкле һөнәр дә бирә.

Без «Журналистика» юнәлешендә укучы студент кызлар белән 
аралашып, аларга өч сорау бирдек. «Сез бу юнәлешне нинди сәбәп 
белән сайладыгыз?», «Хәзерге вакытка нәрсәләргә ирештегез?». 
һәм «Киләчәккә планнарыгыз нинди?»

сөМбел хәсәНова
4нче курс, көндезге уку бүлеге:

– Урта мәктәпне бетергәч, документларымны КФУның һәм 
РИИның журналистика белгечлекләренә тапшырдым. РИИга 
укырга керә алдым. Бераздан күчәрмен әле дигән идем дә, миңа 
монда ошады, калырга булдым. Миңа укыту процессы ошый, «теле-
журналист», «радиожурналист» кебек юнәлешләргә бүленеш юк, 
биредә универсаль журналист әзерлиләр. Шәхси казанышым итеп 
«Ватаным Татарстан» һәм «Шәһри Казан» кебек җитди басмалар-
да уңышлы практика узуымны саныйм. Хәзерге вакытта туристик 
компаниянең SMM-белгече булып эшлим. Киләчәктә үземнең белем 
бирүче интернет-сайтымны булдырырга телим, аны барлыкка китерү 
өстендә хезмәт куя башладым инде. Шулай ук «Татарстан яшьләре» 
газетасы хәбәрчесе булып эшлисем дә килә. Минем хыялым – чын 
журналист, профессионал булу.

ЭльвИРа МәлИКова
3нче курс, көндезге уку бүлеге:

– Мин алдарак башка вузда дизайнер һөнәрен үзләштерергә 
теләгән идем, әмма конкурстан узмадым. Бер танышымның киңәше 
белән документларымны параллель рәвештә Россия ислам институтына 
да тапшырдым, чөнки 9нчы сыйныфта укыганда, журналист булырга 
хыялланган идем, хәтта мәктәп газетасында язмаларым да басылды әле. 

уңыШКА Илтүче юл

В РИИ завершился фестиваль культуры му-
сульманских народов и конкурс любитель-
ского кино.

Организатором мероприятий стала кафедра фило-
логии и страноведения РИИ во главе с заведующим 
кафедрой Тимуром Шайхуллиным.

В ходе подготовки к фестивалю студенты украшали ауди-
тории в стиле представляемой ими страны, подготовили 
выступления и традиционные угощения.
Специальное жюри оценивало работу студентов по трем 
направлениям: национальная кухня, национальная одеж-
да и презентация направления.
В итоге, в номинации «Национальная кухня» победила 
 команда «Лингвистики», лучшей в номинации «Националь-
ная одежда» была признана команда «Журналистики», в 
«Презентации направления» победителем признали ко-
манду «Факультета исламских наук».
Также студенты соревновались и в киномастерстве в рам-
ках Студенческого фестиваля кино. Фильмы, подготов-
ленные специально для фестиваля, демонстрировались 
в актовом зале РИИ. Как отметила директор «Татар кино» 
Миляуша Айтуганова, фильмы наших студентов из года в 
год становятся все лучше. Она также отметила, что пригла-
сит одного из студентов на съемки своего проекта.
Лучшей операторской работой была признана работа ав-
торов фильма команды «Журналистика», лучший сценарий 
написали «Теологи». Приз за лучшую актерскую работу до-
стался команде «Экономики». Обладателем гран-при фе-
стиваля стала команда «Лингвистики»

в РИИ завеРшИлся 
фестиваль культуры 
мусульманских народов

Россия ислам институтында мөселман 
халык лары мәдәнияте фестивале һәм 
һәвәскәр кино бәйгесе тәмамланды.

Әлеге чараларның оештыручысы булып РИИның Ти-
мур Шәйхуллин мөдирлегендәге филология һәм 
илләрне өйрәнү кафедрасы торды.

Фестивальгә әзерлек барышында студентлар 
аудиторияләрне үзләре тәкъдим итә торган илләр 
стилендә бизәде, чыгышлар һәм милли ашлар әзерләде.
Махсус жюри студентларның иҗатын өч юнәлештә бәяләде: 
милли ашлар, милли кием һәм юнәлешне тәкъдим итү.
Нәтиҗәдә, «Милли ашлар» номинациясендә «Лингвистика» 
командасы җиңде, «Милли кием» номинациясендә «Жур-
налистика» командасына тиңнәр булмады, ә «Юнәлешне 
тәкъдим итү» буенча «Ислам фәннәре факультеты» коман-
дасы иң яхшылардан дип табылды.
Яшь иҗатчыларыбыз Студентларның кино фестивале 
 кысаларында кино төшерү осталыклары белән дә сы-
наштылар. Фестиваль өчен махсус әзерләнгән фильмнар 
РИИның актлар залында тәкъдим ителде. «Татар кино-
сы» директоры Миләүшә Айтуганова әйтүенчә, безнең 
студентларның фильмнары елдан-ел яхшырак була бара. 
Ул үзенең проектын тормышка ашырганда, анда безнең 
бер студентны да чакырачагын игълан итте.
«Журналистика» командасы төшергән фильм авторлары 
иң яхшы оператор хезмәте өчен билгеләп үтелде, иң шәп 
сценарийны «Теология» командасы язган дип табылды. Ә 
иң яхшы актерлык осталыгына ия дип «Икътисад» коман-
дасы табылды. «Лингвистика» командасына исә иң зур 
бүләк – гран-при тапшырылды.

РИИның матбугат хезмәте

РИИДА МөселМАн 
хАлыКлАРы МәДәнИяте 
фестИвАле тәМАМлАнДы
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В Российском исламском институте еже-
годно проходит Олимпиада по ислам-
ским дисциплинам и арабскому языку.

В этом году в олимпиаде приняли участие студенты 
из 20 мусульманских учебных заведений Татарста-
на, Башкортостана, Дагестана, Чечни, Ингушетии, 

Кабардино-Балкарии, Мордовии, Карачаево-Черкесии, 
Москвы, Нижнего Новгорода и других регионов.
Участники конкурса арабского языка продемонстриро-
вали навыки устной арабской речи, а конкурсанты по 
исламским дисциплинам – умение правильно и красиво 
читать Коран.
Приступая к награждению, ректор РИИ Рафик Мухамет-
шин поприветствовал и поблагодарил всех участников 
олимпиады и членов жюри. Он отметил, что РИИ и в 
дальнейшем будет проводить олимпиаду и радовать 
всех участников.
Места на олимпиаде распределились следующим об-
разом:

НОМИНАЦИЯ «АРАБСКИЙ ЯЗЫК»
1. Салимов Магомед, ИУ им. С. Даитова (Дагестан)
2. Малаков Шамиль, РИУ им. Кунта-Хаджи (Чечня)
3. Шарапов Эльдар, РИИ (Татарстан)

НОМИНАЦИЯ «ОСНОВЫ РЕЛИГИИ»
1. Омаргаджиев Исмаил, ИУ им. Имама Ашъари (Даге-
стан)
2. Мицеходжиев Баудин, РИУ им. Кунта-Хаджи (Чечня)
3. Нуридинов Магомед, ДИУ им. Мухаммад Арифа (Да-
гестан)

НОМИНАЦИЯ «ИСЛАМСКОЕ ПРАВО»
1. Зубаиров Саид-Апанди, 
ИУ им. С. Даитова (Дагестан)

2. Сабуров Зурибек, КИУ (Татарстан)
3. Алиев Расул, ИУ им. Имама Ашъари (Дагестан)

НОМИНАЦИЯ «ИСЛАМСКОЕ ПРАВО (МЕДРЕСЕ)»
1. Магомедов Магомед, Медресе им. Мухаммад Арифа 
(Дагестан)
2. Ведзижев Исраил, Ингушский исламский колледж
3. Салимов Шохимардон, Медресе им. Марьям Султано-
вой (Башкирия)

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ МЭРИИ Г. КАЗАНИ
Загаев Али (Чечня)
Мусаев Фархад (Дагестан)
Шураев Аскар (Кабардино-Балкария)

Пресс-служба РИИ

в РИИ пРошла всеРоссИйская олИмпИада 
по арабскому языку 
и исламским дисциплинам

Россия ислам институтында ел саен Гарәп 
телләре һәм ислам фәннәре буенча олим-
пиада уздырыла.

Быел әлеге олимпиадада Татарстан, Башкортостан, 
Дагыстан, Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария, 
Мордовия, Карачай-Черкесия республикалары, 

Мәскәү, Түбән Новгород калаларындагы 20 мөселман 
уку йортынан студентлар катнашты.
Гарәп теле бәйгесендә катнашучылар үзләренең 
гарәпчә сөйләм тел күнекмәләрен тәкъдим итте, ә 
ислам фәннәре буенча ярышучылар дөрес һәм матур 
итеп Коръән уку осталыкларын күрсәтте.
Җиңүчеләрне котлар алдыннан, РИИ ректоры Рәфыйк 
Мөхәммәтшин олимпиадада катнашучыларны һәм 
жюри әгъзаларын сәламләде һәм рәхмәтләрен 
җиткерде. Ул РИИның әлеге олимпиаданы алдагы еллар-
да да оештырачагы һәм анда катнашырга теләүчеләрне 
сөендереп торачагы турында да әйтте.
Олимпиадада җиңүчеләр түбәндәгечә билгеләнде:

«ГАРӘП ТЕЛЕ» НОМИНАЦИЯСЕ
1. Сәлимов Мөхәммәт, С. Даитов исемендәге 
ИУ (Дагыстан)
2. Малаков Шамил, Кунта-Хаҗи исемндәге 
РИУ (Чечня)
3. Шәрәпов Эльдар, РИИ (Татарстан)

«ДИН НИГЕЗЛӘРЕ» НОМИНАЦИЯСЕ
1. Омаргаджиев Исмаил, Имам Ашъари исемендәге ИУ 
(Дагыстан)
2. Мицеходжиев Баудин, Кунта-Хаҗи исемендәге РИУ 
(Чечня)
3. Нуридинов Мөхәммәт, ДИУ им. Мухаммад Арифа (Да-
гестан)

«ИСЛАМ ХОКУНЫ» НОМИНАЦИЯСЕ
1. Зөбәиров Саид-Апанди, С. Даитов исемендәге 
ИУ (Дагыстан)
2. Сабуров Зурибек, КИУ (Татарстан)
3. Алиев Рәсул, Имам Ашъари исемендәге 
ИУ (Дагыстан)

«ИСЛАМ ХОКУКЫ (МӘДРӘСӘ)» НОМИНАЦИЯСЕ
1. Мөхәммәтов Мөхәммәт, Мөхәммәд Ариф исемендәге 
мәдрәсә (Дагыстан)
2. Ведзижев Исраил, Ингуш ислам колледжы
3. Сәлимов Шаһимәрдән, Мәрьям Солтанова исемендәге 
мәдрәсә (Башкортостан)

КАЗАН ШӘҺӘРЕ МЭРИЯСЕНЕҢ МАХСУС БҮЛӘГЕ
Загаев Али (Чечня)
Мусаев Фәрхад (Дагыстан)
Шураев Әскар (Кабардино-Балкария)

РИИның матбугат хезмәте

РИИДА гАРәп телләРе ҺәМ ИслАМ 
фәннәРе буенчА бөтенРоссИя олИМпИАДАсы узДы

ПОС Т УПАЮЩИМ 
в Российский исламский институт 

и казанский исламский университет
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богатейшем международном опыте исламского об-
разования.
– Как вы относитесь к дистанционному образова-
нию и планируете ли развивать в КИУ дистанцион-
ное обучение?
– Применение современных технологий в сфере об-
разования не ново для нашего университета. Мы одни 
из первых, можно сказать, единственные, кто в пол-
ной мере и в полном объеме реализует дистанционное 
исламское образование по направлению «Теология». 
В стенах нашего университета студентов такой формы 
обучения насчитывается около 400 человек. Как пра-
вило, такая форма обучения удобна тем мусульманам, 
которые не имеют возможности приезжать каждые 
полгода, чтобы проходить аттестацию и обучение по 
причинам трудовой занятости или ограничений по 
состоянию здоровья. Дистанционное образование 
имеет как свои безусловные плюсы, так и некоторые 
минусы. В форме дистанционного образования про-
падает необходимая духовно-нравственная связь, 
все ограничивается передачей теоретических знаний. 
А духовное наставление возможно только при лич-
ном контакте.
– Какая область исламских знаний вам ближе и ин-
тереснее всего?
– Самой интересной областью исламских знаний 
для меня является исламское право. Именно поэто-
му почти 20 лет назад я поступил на факультет ис-
ламского права международного университета аль-
Азхар. В процессе обучения этот интерес только 
усилился. Ведь исламское право – это самое зри-
мое воплощение в жизнь предписаний Всевышнего. 
В исламском праве меня больше всего привлекает 

изучение и преподавание разделов семейного и на-
следственного права. Несмотря на то, что данные 
области права в российской умме мало изучены, на 
мой взгляд, являются ключевыми для ее оздоров-
ления. Ведь истинная и духовная нравственность 
начинается в семье, то есть здоровая, благонравная 
семья порождает и воспитывает новое благонравное 
поколение. Мир меняется и изменяются культурно-
нравственные устои общества. Сегодня в некоторых 
странах они изменены настолько, что уже их пове-
дение и устои не могут быть примером. Поэтому для 
получения нравственности, помимо общественного 
поведенческого среза, нам необходимо постоянно 
обращаться к вечному источнику духовной нрав-
ственности, такому как Коран и пречистая Сунна 
пророка Мухаммада, мир ему и благословение.
– И последний вопрос: в чем, как вы думаете, нуж-
дается мусульманская умма России?
– Наша мусульманская умма нуждается в религи-
озном просвещении на всех возможных площадках: 
радио, телевидении, газетах, социальных сетях, 
мечетях и медресе. Другими благами она обладает 
вполне. На самом деле современная российская му-
сульманская умма имеет огромное количество благ, 
которого не имеет мусульманское сообщество даже в 
арабских странах. Но, к сожалению, мы не видим и 
по-настоящему не ценим эти блага. А еще российская 
мусульманская умма нуждается в ежедневном и даже 
ежечасном героическом примере – как нужно жить 
по исламу. Ведь истинная проповедь ислама – это не 
слова, а действия.

ры уку йортлары кебек әһәмиятле 
нокталарның яңа баскычка күчүе, – дип 
ассызыклады Рөстәм Миңнеханов. – 
Сезнең институт бу юнәлештә алдын-
гы рәттә булырга тиеш, чөнки нәкъ 
ул академиянең абитуриентлар база-
сын формалаштыру өчен нигез булып 
тора. Без, үз чиратыбызда, алга таба да 
Россия ислам институтына һәръяклап 
ярдәм итеп торачакбыз».
Шуның белән бергә, уку йортына 
фәнни һәм белем бирү эшчәнлеген 
яхшыртуга бәйле кайбер сорауларга 
игътибарны күбрәк бирергә кирәк, 
дип тә өстәде ТР Президенты. Ул чит 
илләрдәге вузлар һәм фәнни-белем 
бирү үзәкләре белән хезмәттәшлек 
оештыруның кирәклегенә басым 
ясады. Институтның фәнни потен-
циалын – Гарәп каллиграфиясе һәм 
шәрыкъ сәнгате, Ислам икътисады 
һәм финанслары үзәкләрен, татар 
теле һәм милли мәдәният кафедрасын 
үстерү дә әһәмиятле бурычларның 
берсе булып тора. Моннан тыш, 
Рөстәм Миңнеханов фәнни-агарту 
һәм нәшрият эшчәнлеген үстерүгә дә 
игътибар бирергә чакырды: «Кайбер 
нәтиҗәләр бар, әмма бу эшчәнлек 
системалы рәвештә алып бары-
лырга тиеш. Институт җитәкчелеге 
моның өчен бар көчен куяр, дип 
өметләнәм».
Сүзен төгәлләп, Рөстәм Миңнеханов 
Россия ислам институтының һәм 
безнең илдә мөселман дини белеме 
бирү системасы үсешенә зур өлешен 
керткән шәхес – РИИның ректоры 
Рәфыйк Мөхәммәтшинның куйган 
хезмәтен билгеләп үтте.

должен сыграть в этом ведущую роль, 
ведь именно он является основой для 
формирования абитуриентской базы 
академии. Мы, в свою очередь, будем 
и впредь оказывать всестороннюю 
поддержку Российскому исламскому 
институту».
Вместе с тем, в дальнейшем вузу 
следует обратить особое внимание 
на ряд вопросов, связанных с со-
вершенствованием научной и обра-
зовательной деятельности, добавил 
Президент РТ. Он указал на необхо-
димость активизации партнерских 
отношений с зарубежными вузами 
и научно-образовательными цен-
трами. Важнейшей задачей также 
является дальнейшее развитие науч-
ного потенциала института: Центров 
исламской экономики и финансов, 
арабской каллиграфии и восточных 
искусств, кафедры татарского языка 
и национальной культуры. Помимо 
этого, Рустам Минниханов призвал 
усилить работу по развитию научно-
просветительской и издательской де-
ятельности. «Определенные наработ-
ки имеются, но надо придать данной 
работе системный характер. Надеюсь, 
что руководство института приложит 
к этому все усилия».
В завершение Рустам Минниханов 
отметил заслуги ректора вуза Рафика 
Мухаметшина, который внес большой 
вклад в развитие Российского ислам-
ского института и всей системы отече-
ственного мусульманского религиоз-
ного образования.

Булат Низамеев, пресс-служба Президента РТ
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«мусульманская умма  
нуждается в религиозном просвещении»

Марат Нургалеев, студент 5 курса заочной формы обучения направления «Журналистика»

>>  Начало на стр 3

>>  Начало на стр 1 «МөселМАн җәМгыяте ДИнИ  
МәгъРИфәтКә МохтАҗ»
ел саен Казанга килеп, семестр ахырын-
да имтиханнар, зачетлар тапшырырга 
мөмкинлек бирми торган мөселманнар 
өчен иң кулае. Сүз дә юк, дистанцияле 
укытуның үзенең уңай яклары да, тискәре 
яклары да бар. Мисалга, алай укытканда 
мөгаллим белән шәкерт арасындагы рухи-
әхлакый элемтә югала, барысы да теоретик 
белемнәр тапшыруга гына кайтып кала. Ә 
бит рухи остазлык бары тик шәхсән ара-
лашу вакытында гына тормышка ашыры-
лырга мөмкин.
– Сезнең үзегезгә ислам гыйлеменең кай-
сы өлкәсе якынрак һәм күбрәк кызыксыну 
уята?
– Минем өчен ислам хокукы иң кызы-
клы гыйлем өлкәсе булып тора. Шуңа 
да 20 еллап элек әл-Әзһәр халыкара 
университетының ислам хокукы фа-
культетына укырга кердем. Уку бары-
шында бу кызыксыну тагын да артты 
гына, чөнки ислам хокукы ул Аллаһы 
Тәгаләнең кушканнарын үтәүне тормыш-
ка ашыруның барыбыз да күрә алырлык 
мисалларына нигезләнә бит. Ислам хо-
кукы эчендә шәхсән үземне гаилә һәм 
мирас хокукы бүлекләрен өйрәнү һәм 
укыту үзенә тарта. Россия мөселманнары 
арасында бу өлкәләр аз үзләштерелгән 
булуга карамастан, минемчә, нәкъ менә 
алар җәмгыятьне дәвалауның төп шартла-
ры булып тора. Иң дөрес, хак рухи әхлак 
гаиләдә башлана бит, ә рухы сәламәт 

гаиләләр дөрес юлдан баручы яңа буын – 
безнең киләчәкне тәрбияли ала. Дөнья 
белән бергә җәмгыятьтәге мәдәни-рухи 
кыйммәтләр дә үзгәреш кичерә. Бүген 
кайбер илләрдә алар шулкадәр үзгәреп 
беткән, хәтта ул күренешләрне инде рухи 
кыйммәт, җәмгыятьнең әхлаки баганалары 
дип атап та булмый. Шуңа да җәмгыятьне 
сәламәтләндерү юлында һәрдаим рухи 
әхлак чыганагы булган Корьәнгә һәм 
Мөхәммәт пәйгамберебезнең (с.г.в.) пакъ 
Сөннәтенә мөрәҗәгать итү кирәк.
– Сөйләшүебездә соңгы соравыбыз: Рос-
сия мөселман җәмгыятенә нәрсә җитми 
дип уйлыйсыз?
– Безнең мөселманнар мөмкин булган 
барлык мәйданнарда, радио, телевидение, 
матбугат, социаль челтәрләр, мәчет һәм 
мәдрәсәләр аркылы таратыла торган дини 
гыйлемгә мохтаҗ. Аннан кала мөселман 
җәмгыятенең башка теләр теләкләре ба-
рысы да тормышка ашырылган, безнең 
Россиядәге мөселман җәмгыятенең хәтта 
кайбер гарәп илләрендә дә булмаган хо-
куклары, мөмкинлекләре бар. Әмма без 
аларны кайчакта чынлап торып күрмибез 
һәм кадерләмибез. Тагын әле мөселман 
җәмгыяте көн саен, сәгать саен Ис-
лам юлында дөрес итеп яшәү мисалына 
шаһит булуга мохтаҗ: Исламны ха-
лыкка буш сүз сөйләү юлы белән түгел, 
үзебезнең эш-гамәлләребез аркылы тара-
ту әһәмиятлерәк.

сохранению традиций отечественной 
богословской школы, татарского язы-
ка. Немало выпускников института 
уже стали муфтиями, многие работа-
ют в мечетях по всей стране, научных 
и экспертных учреждениях.
Символичным является тесное сотруд-
ничество Российского исламского 
института с Казанской православной 
духовной семинарией, отметил Пре-
зидент Татарстана. Оно подчеркивает 
добрососедский характер мирного 
взаимодействия в Татарстане пред-
ставителей различных национально-
стей и вероисповеданий.
Рустам Минниханов также заметил, 
что сегодня мусульманский мир пере-
живает непростые времена. Целые 
регионы охвачены хаосом, провоци-
руемым экстремистскими организа-
циями, прикрывающимися исламом. 
В некоторых странах западного мира 
наблюдается рост исламофобии. 
Для успешного противодействия этим 
вызовам, по мнению Президента РТ, 
необходимо развивать науку и куль-
туру, собственную богословскую шко-
лу, опираясь при этом на историко-
культурные традиции предков.
Президент Татарстана сказал, что 
научно-образовательная и просве-

тительская деятельность института 
является важным фактором в рас-
ширении контактов мусульманского 
сообщества России в рамках Группы 
стратегического видения «Россия – 
Исламский мир», которую Рустам 
Минниханов возглавляет с 2014 года 
по поручению Президента России.
«Сегодня мусульманское сообще-
ство страны ставит серьезную задачу 
формирования конкурентоспособной 
отечественной богословской школы. 
При поддержке Президента РФ Влади-
мира Путина создана Болгарская ис-
ламская академия. Необходимое усло-
вие успеха данного проекта – выход 
на качественно новый уровень разви-
тия всей системы российского мусуль-
манского религиозного образования, 
особенно таких ключевых звеньев, 
как медресе и вузы, – подчеркнул 
Рустам Минниханов. – Ваш институт 

Россия ислам институтының Казан 
православие дини семинариясе белән 
хезмәттәшлектә эшләве зур мәгънәгә 
ия, дип билгеләп үтте Татарстан Пре-
зиденты. Андый хезмәттәшлек Татар-
станда яшәүче төрле милләт һәм дин 
вәкилләренең үзара күршеләрчә дус-
тату яшәвен ассызыклый.
Рөстәм Миңнеханов шулай ук бүгенге 
мөселман дөньясының авыр вакытлар 
кичерүенә дә тукталды. Күпме төбәкләр 
ислам исеме астында эшләүче экстре-
мист оешмалар тудырган хаоста яши. 
Көнбатыштагы кайбер илләрдә ислам-
нан курку күзәтелә. ТР Президенты 
фикеренчә, мондый халәтләргә каршы 
тору өчен, бабаларыбызның тарихи-
мәдәни традицияләренә нигезләнеп, 
фән һәм мәдәниятны, үзебезнең дини 
мәктәпне үстерергә кирәк.
Татарстан Президенты институтның 
фәнни-укыту һәм агарту эшчәнлеге 
«Рос сия – Ислам дөньясы» стратегик  
караш төркеме кысаларында (Рос-
сия Президенты кушуы буенча,  Рөс-
тәм Миңнеханов 2014нче елдан 
аны үзе җитәкли) Россия мө сел  ман 
җәмгыятенең аралашу  мөм кин лек-
ләрен киңәйтүдә әһәми ятле фактор 
булып тора, дип әйтте.
«Бүген илнең мөселман җәмгыяте 
көндәшлеккә каршы тора алырлык 
дини мәктәп формалаштыру буры-
чын куя. РФ Президенты Владимир 
Путин ярдәме белән Болгар ислам 
академиясе ачылды. Әлеге проектның 
уңышка ирешү өчен кирәкле шарт – 
ул Россиядә мөселман белеме бирү 
системасында мәдрәсә һәм юга-

РөстәМ МИңнехАнов РИИның  
20 еллыК юбИлее белән КотлАДы

Рустам минниханов поздравил РИИ  
с 20-летним юбилеем
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