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В 2012 году ушла из жизни выдающийся микробиолог, доцент Казанского 
университета Роза Габдрахмановна Сайманова, ученая с постоянным позитив-
ным настроем и доброжелательным отношением к людям в любых обстоятель-
ствах. Статья посвящается памяти этой уникальной личности, представитель-
нице татарской интеллигенции. Автор освещает жизнь и научную деятельность 
Р.А. Саймановой, делится с воспоминаниями ее современников. В 1939 г., окон-
чив школу с отличными отметками, Роза поступила на кафедру физиологии рас-
тений и микробиологии биологического факультета КГУ. Педагогический стаж 
Розы Абдрахмановны составляет 44 года. В 1964 г. Р.А. Сайманова защитила 
кандидатскую диссертацию «Дезоксирибонуклеазы бактерий и влияние неко-
торых условий на их образование и активность». Непосредственное участие 
Роза Абдрахмановна принимала в восстановлении в 1947–1948 гг. производства 
на Казанском уксусном заводе, в 1956–1963 гг. руководила работами по изуче-
нию грибной коррозии оптических приборов, выпускаемых Казанским оптико- 
механическим заводом. Большую роль она сыграла и в развитии научного на-
правления «Сельскохозяйственная микробиология». Автор статьи представляет 
Розу Абдрахмановну как талантливого педагога и общественного деятеля, стре-
мящегося передать любовь к жизни и избранной профессии не только своим 
ученикам, но и всем людям в ее окружении. 

Ключевые слова: выдающийся микробиолог, педагог, татарская интелли-
генция, научно-педагогическая деятельность.

In 2012 an outstanding microbiologist, associate professor of Kazan University 
Roza Gabdrakhmanovna Saymanova, a scientist with a constant positive attitude and 
a benevolent attitude towards people in any circumstances passed away. The article is 
dedicated to the memory of this unique personality, a representative of the Tatar intel-
ligentsia. The author covers the life and scientifi c activities of R.A. Saimanova, shares 
with the memories of her contemporaries. In 1939 after graduating from school with 
excellent marks Rosa entered the Department of Plant Physiology and Microbiology, 
Faculty of Biology, KSU. Rosa Abdrakhmanovna’s teaching experience is 44 years. 
In 1964 R.A. Saimanova presented her Ph.D. thesis «Deoxyribonuclease of bacte-
ria and the infl uence of certain conditions on their formation and activity». Roza 
Abdrakhmanovna took direct part in the restoration in 1947–1948 of production at 
the Kazan vinegar plant, in 1956–1963 supervised work on the study of fungal corro-
sion of optical devices produced by the Kazan Optical and Mechanical Plant. She also 
played an important role in the development of the scientifi c direction «Agricultural 
Microbiology». The author of the article presents Rosa Abdrakhmanovna as a tal-
ented teacher and public fi gure who strives to convey the love of life and her chosen 
profession not only to her students, but also to all people in her environment.

Keywords: outstanding microbiologist, teacher, Tatar intelligentsia, scientifi c 
and pedagogical activity.
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2012 елда күренекле татар зыялысы, тормышта һəрчак уңай 
кəеф-халəтен һəм кешелəргə хəерхаһлы мөнəсəбəтен саклый бел-

гəн уникаль шəхес, күренекле микробиолог, Казан университеты до-
центы Сайманова Роза Габдрахман кызы бакыйлыкка күчте. 

Роза Сайманова (Хəбибуллина) 1921 елның 18 августында Вятка 
губернасы (хəзерге Киров өлкəсе) Малмыж шəһəрендə укытучылар 
гаилəсендə дөньяга килə. Казан шəһəрендə укыган əти-əнилəре (əтисе 
Хəбибуллин Габдрахман Хəбибулла улы – 1914 елны реаль учили-
ще; əнисе Мансурова Рəкыя Фəйзрахман кызы, 1916 елны хосусый 
хатын-кызлар гимназиясен тəмамлаган) авылда укыталар, 1920 елда 
Халык мəгарифе бүлеге аларны Малмыж шəһəренə эшкə җибəрə. 
Габдрахман Хəбибулла улы яңа гына оешкан 7 еллык татар мəктəбенə 
директор итеп билгелəнə. Моннан тыш, ул биология һəм химия пред-
метларыннан дəреслəр бирə, əнилəре татар теле һəм əдəбияты укыта.

1931 елда Хəбибуллиннар гаилəсе Казанга күченə. Кечкенə Роза 
18 номерлы (10 еллык) татар мəктəбендə укуын дəвам итə. Əтисе, Ка-
зан университетының биология факультетында читтəн торып укучы 
студент буларак, Казан кооператив техникумында химия укыта. Укы-
тучылык эше аның гомерлек язмышына əверелə. Əнисе, бераз вакыт 
Казанның Ленин районы мəгариф бүлегендə инструктор булып эшлə-
гəннəн соң, сəнгатькə кереп китə һəм 20 ел буе Казан курчак театрын-
да актриса булып эшли.

1939 елда мəктəпне гел бишле билгелəренə тəмамлап, Роза Казан 
университеты биология факультетының үсем леклəр физиологиясе 
һəм микробиология кафедрасына укырга керə. Мик ро биология аны 
кызыклы һəм перспективалы белгечлек буларак үзенə җəлеп итə. 

Роза Хəбибуллинаның остазлары – дөньякүлəм билгеле Н.И. Ли-
ванов, В.И. Баранов, А.М. Алексеев кебек галимнəр. Яшь кыз алар-
ның лекциялəренə һəм лаборатор дəреслəргə яратып йөри.

1941 елның 12 июнендə биология факультетының икенче курс 
студентлары җəйге сессиянең соңгы имтиханын тапшыралар. Əмма 
каникулларга таралырга өлгермилəр, 1941 елның 22 июнендə Бөек 
Ватан сугышы башланып китə. Озак та үтми, Казан университе-
ты каршындагы комсомол комитетында кыска вакытлы (2,5 айлык) 
сандружина курслары оеша, анда, нигездə, биологлар һəм химиклар 
шөгыльлəнə. Əлеге курсларга Роза Хəбибуллина да кабул ителə. Аны 
медицина хезмəтенең кече сержанты дəрəҗəсендə Казанга Ленин-
град фронтыннан эвакуациялəнгəн 1667 номерлы нейрохирургия го-
спиталенə беркетəлəр, биредə ул 3 елга якын шəфкать туташы булып 
эшли. Бу госпитальдə башлары, умыртка баганасы яки кул-аяклары 
каты яраланган сугышчылар дəвалана, шуңа да тəүлекнең күп өле-
шен шəфкать туташлары госпиталь ятаклары янында дежур торып 
уздыра. Аның хезмəт сөючəнлеге, игътибарлылыгы, түземлелеге һəм 
иң авыр пациентларны да тернəклəндерə белү сəлəте госпиталь та-
библарының игътибарыннан читтə калмый, алар Розага университет 
биофагыннан медицина институтына күчəргə тəкъдим итəлəр.
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Р.Г. Сайманова 

1943 елның башында биология факуль-
теты деканы профессор М.В. Марков сугыш 
башлану сəбəпле укуларын өзəргə мəҗбүр 
булган студентларны барлый башлый. Берен-
че сентябрь көнне дəреслəргə 1941 елда икен-
че курсны тəмамлаган 90 студентның нибары 
27 се генə килə. Күплəр фронтта ятып калган, 
кемнəрдер, сугыш башлануга, йөрəк кушуы 
буенча, Татарстанның төрле районнарына 
укытырга киткəн һəм Казанга əйлəнеп кайт-
маган. 

Университетка җыйналган студентлар 
арасында Роза Хəбибуллина да була. Дəрес-
лəргə йөрү белəн бергə, ул госпитальдə дə 
эшлəвен дəвам итə. Сугыш чоры авырлыкла-

рына карамастан, Роза максатына туры бара.
1946 елда Роза Хəбибуллина «Əче-сөт бактериялəрендə бактери-

офаглар» дигəн темага диплом эше яклый; сəлəтле һəм гаять җаваплы 
студент кызны профессор М.В. Марков күреп ала. Нəкъ менə шушы 
галим Розаны Казан университетының үсемлеклəр физиологиясе һəм 
микробиология кафедрасына өлкəн лаборант итеп эшкə алырга тəкъ-
дим итə. 

Роза Хəбибуллинаның педагоглык стажы 44 ел. 1949 елдан ул – 
ассистент, 1964 елдан – үсемлеклəр физиологиясе һəм микробиология 
кафедрасы доценты. 1940 еллар ахырыннан 1960 еллар уртасына кадəр 
биология факультетында микробиологиягə караган дисциплиналарны 
ике белгеч – М.И. Беляева һəм Р.Г. Сайманова укыта. Роза Габдрахман 
кызы микробиология, туфрак микробиологиясе, санитар-азык микро-
биологиясе буенча лекциялəр укый, төп микробиология дисциплинала-
рыннан гамəли курсларны алып бара. Хəзерге вакытка кадəр кафедрада 
укып чыккан белгечлəр аның лаборатор дəреслəрдə студентларны сəнə-
гатьтə, биохимия белəн бəйле җитештерү өлкəлəрендə кулланыла тор-
ган микробиологик процесслар, бигрəк тə əчүнең төрле төрлəре белəн 
таныштыра торган зур практикумын искə төшерəлəр.

Университетта Роза Габдрахман кызының турыдан-туры катнаш-
лыгында йөзлəгəн югары квалификацияле микробиологлар əзерлəнə. 
1964 елда Р.Г. Сайманова «Бактериялəрдəге дезоксирибонуклеазлар 
һəм аларның барлыкка килүенə, активлыгына тəэсир итə торган кай-
бер шартлар» дигəн темага кандидатлык диссертациясе яклый. 

Р.Г. Сайманова (Хəбибуллина)– группаларның иң яхшы куратор-
ларыннан, 33 ел дəвамында биология-туфрак факультеты Гыйльми 
Советының алыштыргысыз Гыйльми сəркатибе. Күп еллар дəвамында 
Роза Габдрахман кызы микробиология кафедрасының уку-укыту бүле-
ге мөдире вазифасын да башкара. Озак вакытлар М.И. Беляева белəн 
бергə эшлəп, Роза Габдрахман кызы аның фикердəше генə түгел, дус-
тына əверелə. Маргарита Ильинична белəн бергə ул суны əчетə торган 
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бактериялəрне өйрəнə, микроорганизмнарның саф культуралары музе-
ен булдыра, микроблы нуклеодеполимеразларны  тикшерə.

Роза Габдрахман кызы 1947–1948 елларда Казан уксус заводын-
да җитештерү эшен тергезүдə катнаша, 1956–1963 елларда Казан оп-
тика-механика заводында җитештерелə торган оптик приборлардагы 
гөмбəчек коррозиясен өйрəнү эшенə җитəкчелек итə. «Авыл хуҗалы-
гы микробиологиясе» фəнни юнəлеше үсешендə дə аның роле зур. 

Р.Г. Сайманова (Хəбибуллина) микробиология лабораториясенең 
«йөзен» билгелəүчелəрнең берсе буларак бəялəнергə хаклы. 1953–1958 
елларга туры килгəн студентлык чарын биология фəннəре докторы, 
əйдəп баручы гыйльми хезмəткəр Ф.Г. Куприянова-Ашина болай дип 
искə төшерə: «Без – Инна Лещинская һəм мин – микробиология лабо-
раториясендə беренче курстан шөгыльлəнə башладык. Дəреслəрдəн 
соң килəбез дə төнгə кадəр шунда утырабыз. Лабораториягə кайчан 
кермə, анда һəрвакыт иҗади һəм хəерхаһлы атмосфера тудыра ал-
ган Маргарита Ильиничнаны һəм Роза Габдрахмановнаны очрата-
сың. Роза Габдрахмановна безне микробиолог хезмəтенең асылына һəм 
барлык нечкəлеклəренə өйрəтте. Төгəллеккə, пөхтəлеккə, тəҗрибəлəр 
уздырганда җентекле карарга ул күнектерде. Соңрак, җитди рəвеш-
тə фəн белəн шөгыльлəнə башлагач, бу сыйфатлар безгə нык ярдəм 
итте». Р.Г. Сайманова эшчəнлеге замандашлары тарафыннан галим 
буларак та, кеше буларак та əнə шулай югары бəялəнə. Моннан тыш 
Роза Габдрахман кызы үзенең педагоглык «серлəре» белəн болай 
дип бүлешə торган була: «Гамəли дəреслəрдə мин һəрчак микроскоп 
ярдəмендə препаратлар тикшерүче студентларның күзлəренə ка-
рыйм. Микроорганизмнарны, бигрəк тə алар тере һəм буялмаган бул-
ганда, күзəтү шактый авыр. Кешенең чыннан да иң кирəклесен күрүен 
яки болай гына сөйлəвен ничек итеп аерырга соң? Əгəр микроскопка 
текəлгəн күзлəрдə шатлык чаткысы ялтыраса – димəк, күреп алган!».

Микробиология кафедрасы инженеры Н.К. Мочалова исə болай 
дип искə ала: «1977 елны Казан университетын тəмамлагач, мине 
микробиология кафедрасында өлкəн лаборант итеп эшкə калдыр-
дылар. Беренче көннəн үк Роза Габдрахмановна минем остазыма, 
укытучыма һəм, гомумəн, бик якын кешемə əйлəнде. Ул гаять зур 
тəҗрибəгə ия булып, микробиологиянең төрле өлкəлəреннəн тирəн 
белемле иде. Роза Габдрахмановна мине үз вазифаларымны намус 
белəн һəм төгəл башкарырга өйрəтте, нəрсəдер аңлашылмаганда, 
һəрчак ярдəмгə килə иде.

Мине аның гамəли дəреслəрне ничек җентеклəп һəм җитди 
əзерлəве гаҗəплəндерə иде. Башта ул бик төгəл һəм аңлашылырлык 
итеп сөйли, ə инде студентлар мөстəкыйль эшкə керешкəч, һəрбер-
се янына килə һəм тагын бер кат аңлата-күрсəтə, студентларның 
эшне ничек башкаруын күзəтеп тора. Шул рəвешле генə чын микро-
биологлар тəрбиялəргə мөмкин, дип саный иде ул. Ул бер минутка 
да студентларның үзлəрен генə калдырмый, ə бит кайвакыт гамə-
ли дəреслəр көненə 3–4 пар булып баралар. Роза Габдрахмановна үзе 
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гамəли дəреслəргə җаваплы якын килə һəм башкалардан да шуны ук 
талəп итə иде. Һəр студент барлык кирəк-ярак белəн тəэмин ител-
гəн булсын, берəрсенə нидер җитми калса – бу инде гадəттəн тыш 
хəлгə əйлəнə. Җитешмəгəн нəрсəлəрне эзлəп, мин алдан ук башка ка-
федралар буйлап йөгерəм, дəрес башлануга тулы əзерлекне тəэмин 
итəргə тырыша идем. 

Роза Габдрахмановнаның эшкə сəлəте таң калдыра иде. Уку-укы-
ту белəн шөгыльлəнүе өстенə, ул əле кафедраның уку планнары белəн 
утырырга вакыт таба, озак еллар факультет Гыйльми советының 
сəркатибе булды».

Роза Габдрахман кызы – үз укучыларында сайлаган һөнəр-
лəренə мəхəббəт хисе уятуга зур игътибар биргəн талантлы педа-
гог. Аның лекциялəре төгəллеге, логик төзеклеге белəн аерылып 
тора һəм бер генə дəреслектə дə булмаган мисаллар белəн баетылган 
була. Гамəли дəреслəре барлык ваклыкларына кадəр уйланган, үзе 
һəрбер студент төшенерлек итеп аңлата белə. Шул ук вакытта Роза 
Габдрахман кызы – һəрчак ачык һəм яхшы күңелле, студентларга, 
хезмəттəшлəренə карата да чиктəн тыш түзем, сабыр, ярдəмчел кеше 
иде. Аның архивында сугыштан соңгы еллардан башлап биология- 
туфрак факультеты һəм микробиология кафедрасы чыгарылышлары-
ның фоторəсемнəре кадерлəп саклана. 

Роза Габдрахман кызы 69 яшендə укыту эшеннəн китə – моңа 
сəламəтлеге сəбəпче була, лəкин ул микробиология кафедрасында 
консультант һəм факультет Гыйльми cоветы сəркатибе булып эш-
лəвен дəвам итə. 1998 елда лаеклы ялга китə, əмма университет 
тормышыннан аерылмый, барлык вакыйгаларда катнаша, укучылары 
һəм элеккеге коллегалары белəн аралашып яши. 

1943 елда Р.Г. Сайманова ТАССР Югары Советы Президиумы-
ның «Яралыларны тернəклəндерү буенча иң югары күрсəткечлəргə 
ирешкəн өчен» Мактау грамотасы белəн бүлəклəнə, ə 1945 елны аңа 
«1941–1945 еллардагы Бөек Ватан сугышында фидакяр хезмəт өчен» 
медале тапшырыла. Аның бүлəклəре арасында – «1941–1945 елларда-
гы Бөек Ватан сугышында Җиңүгə 50 ел» һəм «1941–1945 еллардагы 
Бөек Ватан сугышында Җиңүгə 60 ел» юбилей медальлəре дə бар.

Роза Габдрахман кызының югары белем бирү өлкəсендəге 
хезмəтлəре «Фидакяр хезмəт өчен, В.И. Ленинның тууына 100 ел тулу 
уңае белəн» (1970) юбилей медале, СССР Югары һəм урта махсус 
белем министрлыгының «Югары квалификацияле белгечлəр əзерлəү, 
фəнни тикшеренүлəрне үстерүдəге күпьеллык нəтиҗəле хезмəт өчен, 
Казан дəүлəт университетының 175 еллыгы уңае белəн» (1979) Мак-
тау грамотасы, «Хезмəт ветераны» (1985) медале, СССР Югары һəм 
урта махсус белем министрлыгының «Хезмəттəге казанышлар өчен» 
(1990) күкрəк билгесе белəн дə билгелəнгəн.

Феоктистова Наталья Владимировна, 
биология фəннəре кандидаты


