


Рәзинә Хайбрахман кызы Мөхиярова 1956 елның 26 
маенда Башкортстанның Чакмагыш районы Аблай 
авылында дөньяга килгән. 1963-1973 елларда шул авыл 
мәктәбендә белем ала. 1974-1979 елларда Башкорт 
дәүләт университетының филология факультетында 
укый. 

1979-1982 елларда Дүртөйле районы Чишмә 
сигезьеллык мәктәбендә, аннары Татарстан 
Республикасы Чаллы шәhәре мәктәпләрендә татар теле 
hәм әдәбияты укыта. 1992 елдан Чаллы дәүләт 
педагогика институтында (2011 елдан Чаллы социаль-
педагогик технологияләр hәм ресурслар институты, 
2015 елдан Чаллы дәүләт педагогика университеты) 
ассистент, өлкән укытучы, доцент, профессор, татар 
теле hәм аны укыту методикасы кафедрасы мөдире 
булып эшли. 

1994-1998 елларда Казан дәүләт университетында, 
читтән торып, аспирантурада укый. «XX гасырның 80-
90 нчы елларында татар әдәби теле лексикасының 
үсеше» дигән темага диссертация яклап, филология 
фәннәре кандидаты дигән гыйльми дәрәҗә ала. 

Чаллы якларында үтә, 
Минем гомер язларым. 
Җанымның яртысы синдә 
И, газиз Аблаем. 
Кая китсәмдә ашкынып, 
Сиңа кайтам мин тагы. 
Әллә шулай тарта микән, 
Әткәм- әнкәм туфрагы! 

Р.Мухияр. 



Татар телен укыту методикасы, лексикология, 
лингвопоэтика мәсьәләләренә багышланган 170 ка 
якын фәнни-методик хезмәт, шул исәптә 2 монография, 
студентлар hәм укытучылар өчен 20 уку-укыту 
кулланмасы, 2 нче hәм 8 нче сыйныфлар өчен татар 
теле дәреслекләре, программалар (автордашлар белән) 
авторы. 

Узган гасырның 90 нчы елларыннан шигырьләре 
Татарстан hәм Башкортостан матбугатында даими 
басылып килә. Бүгенге көндә 9 шигъри җыентыгы 
дөнья күрде. Шигырьләре Аллаhы Тәгаләне олылау, 
туган якны, туган телне ярату, табигатькә соклану 
хисләре белән сугарылган. Яраткан жанры - табигать 
күренешләрен тасвирлаган кыска шигырьләр hәм 
фәлсәфи миниатюралар. Байтак шигырьләренә 
композиторлар тарафыннан көй язылган. Бу 
җырларның күбесе «Кыңгырау чәчәкләре» исемле 
музыкаль альбомда (2011) урын алган. 

«Мәгарифтәге казанышлары өчен» билгесе (2002), 
«Казанның 1000 еллыгы истәлеге» медале (2005) белән 
бүләкләнгән, Россия Федерациясе югары 
профессиональ белем бирүнең почетлы хезмәткәре 
(2011). 

2003 елдан Татарстан Язучылар берлеге әгъзасы. 



Испытания 

С каждым испытаньем 
Заново рождаюсь, 
От недобрых мыслей 
Вновь освобождаюсь. 
С каждым испытаньем 
Будто бы расту я, – 
По земле шаг новый 
Сделав, торжествуя. 
Р. Мухияр 

Мухиярова Разина Хайбрахмановна родилась 26 
мая 1956 года в селе Аблаево Чекмагушевского района 
Башкирской АССР в семье колхозника. Окончила 
Аблаевскую среднюю школу (1973), филологический 
факультет Башкирского государственного университета 
по специальности «Филолог. Преподаватель татарского 
языка и литературы, русского языка и литературы» 
(1979), аспирантуру без отрыва от производства при 
Казанском государственном университете (1998). 

Работала учителем татарского языка и литературы 
в Чишминской восьмилетней школе Дюртюлинского 
района Башкирской АССР (1979-1982), в средних 
школах № 21, 42, 46, 31 города Набережные Челны 
(1982-1992). 



С 1992 года работает в Набережночелнинском 
государственном педагогическом институте 
ассистентом, старшим преподавателем (с 1994 г.), 
доцентом (с 2000 г.), заведующей кафедрой татарского 
языка и методики его преподавания ( 2003-2005 г.), 
профессором (с 2006 г.); ведет курсы «Теория и 
методика преподавания татарского языка», «Татарская 
лингвистическая поэтика». 

В 1999 году защитила кандидатскую диссертацию 
на тему «Развитие лексики татарского литературного 
языка в 80-90-ые годы XX века» под руководством 
профессора Ф.С. Сафиуллиной. Является соавтором 
программы и школьных учебников татарского языка 
для 2 и 8 класса русскоязычных школ, автором 
нескольких монографий, учебно-методических пособий 
для студентов и более 50 научных статей по проблемам 
лингводидактики, лексикологии и лингвистической 
поэтики. Награждена нагрудным знаком «За заслуги в 
образовании» (2002 г.), медалью «В память 1000-летия 
Казани» (2005г.). 



С 2003 года член Союза писателей Республики 
Татарстан, автор пяти поэтических сборников на 
татарском языке: «Моя песня тебе», «Свет на 
подсвечнике», «Вечное горение», «Богиня», «Слушай 
меня!». Ее стихи публикуются также в журналах «Казан 
утлары», «Казань», «Идель», «Тулпар» (Уфа), «Майдан 
- Чаллы» и др., в республиканских и местных газетах 
Татарстана и Башкортостана. 

Муж - Закиров Р.А. - доцент, заведующий кафедрой 
кафедры русского языка и литературы 
Набережночелнинского государственного 
педагогического института, вырастили сына Раиля и 
дочь Айназ. 
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