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ПАСТФАКТУМ
Традыцыйна напярэдадні
Новаа ода ў атавай зале
нашаа ўніверсітэта прайшла святочная вечарына, на
яой шанавалі пераможцаў
онрс савета ВДУ. Дыпломы і статэті лепшым
выладчыам рчыў рэтар
ніверсітэта А.У. Яораў.
У намінацыі «Стдэнт ода
ВДУ-2015» пераможцай стала стдэнта юрыдычнаа
фальтэта Таццяна Чдзіава, а ў намінацыі «Лепшыя
выладчыі ВДУ-2015» перамалі прафесар афедры
альнаа і рсаа мовазнаўства, дотар філалаічных
нав В.А. Маслава, дацэнт
афедры фізіі, андыдат
фізіа-матэматычных нав
І.В. Галза і заадчы афедры хіміі, андыдат біялаічных нав, дацэнт В.М. Балаева-Ціхамірава.
Па традыцыі былі ўзнаароджаны тасама лепш ы я  а ф е д р ы В Н У . І мі
сталі: афедра еарафіі
(заадчы – андыдат еарафічных нав, дацэнт
М.Ю. Бобры) –  намінацыі «Лепшая прыродазнаўчая афедра ВДУ-2015»,
афедра літаратры (заадчы – андыдат філалаічных нав, дацэнт
В.В. Лапацінсая) –  намінацыі «Лепшая манітарная афедра ВДУ-2015».
Арамя этаа па рашэнні
аранізацыйнаа амітэта
онрс савета ВДУ была
ўведзена намінацыя «За ўнёса  патрыятычнае выхаванне стдэнцай моладзі». Першымі дыпломы ў новай намінацыі атрымалі старшы
выладчы афедры фізічнаа выхавання і спорт А.І. Серабраоў, дацэнт афедры
фізічнаа выхавання і спорт
У.В. Тршчана, старшы выладчы афедры педаоіі,
выонваючы абавязі намесніа дэана па выхаваўчай
рабоце істарычнаа фальтэта В.У. Махіня.
Але на этым рачыстая
часта вечара не заончылася. Павіншаваць алетыў

УШАНАВАЛІ ПЕРАМОЖЦАЎ

ФОТАВОЛЬГІЛУЗГІНОЙ.
ВДУ імя П.М. Машэрава з
надыходзячымі святамі ад
імя Віцебсаа абласноа амітэта прафсаюза работніаў адацыі і наві прыехаў
намесні старшыні аранізацыі Г.Д. Рдзяно. Генадзь
Данілавіч рчыў Падзя аб-

ласноа амітэта Беларсаа прафсаюза работніаў адацыі і наві начальні ваеннай афедры А.У. Мядзведзев і метадыст вчэбна-метадычнаа аддзела
ІПКіПК М.І. Ставіцай, а Падзя ўпраўлення адацыі

Віцебсаа аблвыанама і
Віцебсаа абласноа амітэта Беларсаа прафсаюза работніаў адацыі і наві – заадчы афедры
батаніі Л.М. Мяржвінсам.
Ганаровыя раматы аблас-

ноа амітэта Беларсаа
прафсаюза работніаў адацыі і наві атрымалі дэан
педааічнаа фальтэта
І.А. Шарапава і педао дадатовай адацыі аддзела
выхаваўчай работы з моладдзю І.К. Пзырэўсая.

Пасля заанчэння ўрачыстай часті мерапрыемства
пачаўся святочны анцэрт, 
яім прынялі ўдзел алетывы і сольныя выанаўцы нашай ВНУ.
УЛАСНАЯ
ІНФАРМАЦЫЯ.

НАВІНЫ.ПАДЗЕІ.ФАКТЫ

2016ГОД–
ГОД КУЛЬТУРЫ

ПАЦВЕРДЗІЛІ
ЗВАННЕНАРОДНАГА

2016 од аб’яўлены ў нашай раіне Годам льтры. Адпаведны ўаз (№ 522) Прэзідэнт Рэспбліі Беларсь Алясандр
Лашэна падпісаў 28 снежня. Я адзначылі ў прэс-слжбе
іраўніа дзяржавы, аз прыняты з мэтай аб’яднання інтэлетальных і дхоўных сіл рамадства для вырашэння задач
сацыяльна-эанамічнаа развіцця раіны, захавання історыа-льтрнай спадчыны, развіцця народных традыцый, выхавання ў рамадзян любові да Айчыны, а тасама падтрымі
творчых ініцыятыў.
Урад дарчана смесна з аблвыанамамі і Мінсім арвыанамам распрацаваць і зацвердзіць рэспбліансі план
мерапрыемстваў па правядзенні ў 2016 одзе Года льтры,
яі заранае ўсе сферы дзейнасці (льтра вытворчасці і
земляробства, льтра сямейных адносін і быт, льтра
добраўпарадавання населеных пнтаў).

Новы од  нашым ніверсітэце пачаўся з прыемнай навіны:
на адрас ВНУ прыйшло пісьмо з Віцебсаа абласноа выанаўчаа амітэта,  яім адзначана, што мжчынсі хор выладчыаў і стдэнтаў ВДУ імя П.М. Машэрава пацвердзіў
званне народнаа аматарсаа алетыв.
Званне «народны» мжчынсі хор пад іраўніцтвам старшаа выладчыа афедры мзыі Т.В. Орп пацвердзіў за
высоі мастаці ўзровень, атыўню анцэртню дзейнасць і
паплярызацыю нацыянальных льтрных традыцый.

ПАДЗЯКАЗАЦЕСНАЕ
 СУПРАЦОЎНІЦТВА

У снежні ў Мінс на базе Нацыянальнай аадэміі нав
Беларсі прайшоў I Еўразійсі форм маладых вчоных (Young
Eurasian Scientist Forum). У ім прынялі ўдзел маладыя вчоныя,
прадстаўніі рэальнаа сетара эаноміі, рамадсіх аранізацый, оранаў дзяржаўнаа іравання з Расіі, Беларсі, Казахстана, Арменіі і неаторых іншых раін.
Гэтае маштабнае міжнароднае навовае мерапрыемства
аб’яднала маладых вчоных, яія працюць над бйнымі міждысцыплінарнымі праетамі, дэманстрючы тым самым непарыўню связь паміж разнастайнымі алінамі наві. У сталіцы
Беларсі сабраліся прадстаўніі пратычна ўсіх навовых наірнаў. Прыняў дзел  форме і старшы выладчы афедры
анатоміі і фізіялоіі нашаа ўніверсітэта А.М. Ддараў.
На сецыі «Life Science» («Наві аб жыцці») Алясандр
Міалаевіч прадставіў свой прает «Шола – тэрыторыя зда-

Напярэдадні Новаа ода на адрас нашаа ўніверсітэта
прыйшло шмат віншавальных паштова і тэлерам. Адна з іх
– ад адміністрацыі Першамайсаа раёна . Віцебса і іраўніцтва Першамайсай раённай аранізацыі ГА «Беларсі
фонд мір».
У лісце, адрасаваным рэтар ўніверсітэта А.У. Яорав,
выазваюцца словы падзяі алетыв ВНУ за ўнёса  Беларсі фонд мір і развіццё традыцый дабрачыннасці ў імя
Мір, Дабра і Зоды, а тасама пажаданні невычэрпнай энеріі,
аптымізм і пазітыўнаа настрою з наоды Новаа ода і
светлаа свята Раства Хрыстова.

МІЖНАРОДНЫ ФОРУМ:
АКТУАЛЬНА
І ПЕРСПЕКТЫЎНА

роўя». У ім разлядаюцца пытанні ўмацавання здароўя і прафілатыі захворванняў  асяроддзі шольніаў, павышэння
фізічнай атыўнасці навчэнцаў, зніжэння табаарэння і
ўжывання алаольных напояў і спайсаў. Выніі даследавання А.М. Ддарава бдць выарыстаны пры распрацоўцы
спецрсаў і семінараў для работніаў сістэмы адацыі.
УЛАСНАЯ ІНФАРМАЦЫЯ.

«ВИТЕБСК:
НЕОЖИДАННЫЙ РАКУРС»
З 19 астрычніа па 13 снежня 2015 ода ў нашай ВНУ
праходзіў дзясяты альнаўніверсітэці раязнаўчы онрс
«Витебс: неожиданный рарс», аранізаваны аддзелам
выхаваўчай работы з моладдзю. Асаблівая ўваа ў онрсе
была нададзена таім знаавым датам, я 70-оддзе вызвалення Беларсі ад нямеца-фашысціх захопніаў і 105-оддзе з дня заснавання роднай альма-матар.
На онрс было пададзена больш за 30 работ. Адметнай
яо рысай было тое, што не тольі стдэнты малі прапаноўваць свае праеты, але і выладчыі мелі мачымасць рэамендаваць творчыя работы сваіх стдэнтаў. Та, па рашэнні
дэаната мастаца-рафічнаа фальтэта на онрс былі
прадстаўлены дызайн-праеты стдэнтаў 5 рса Гонжрава
Георія і Бабіча Дзмітрыя, прысвечаныя ўваавечанню памяці аб ахвярах Вяліай Айчыннай вайны на тэрыторыі Віцебшчыны. Па выніах онрс этыя работы вызначаны я
лепшыя.
Сярод работ, прысвечаных любімам ўніверсітэт, лепшымі прызнаны работы стдэнта 3 рса істарычнаа фальтэта Масіма Мхіна і стдэнті 4 рса мастаца-рафічнаа фальтэта Марыі Лставай.
Вольа ПУЦЕЕВА,
метадыстаддзелавыхаваўчай
работызмоладдзю.

НЕДЕЛЯ«INMAX’15»

СЕССИЯ

КТОУЧИТ,ТОМУИВЕЗЕТ
Январь для стдентов любоо вза – ответственное и
тревожное время, посоль в этом месяце проходит
сессия. И от тоо, а ребята
сдадт эзамены, зависит их
дальнейшая чеба, и поэтом все стараются прийти на эзамен подотовленными. А то не дочил,
тот еще пытается наверстать пщенное возле
адитории.
Подхож  стдентам
математичесоо фальтета. Сосредоточенные,
серьезные лица. Через
минт-дрю ребята
зайдт в адиторию и
блеснт перед преподавателями и однорсниами своими знаниями.

Тольо бы не разволновались.
Хотя это не первая сессия:
юноши и девши чатся на
втором рсе. Желаю дачи и
направляюсь на хдожественно-рафичесий фальтет.
Совсем дрое настроение
 стдентов ХГФ. Те девши, оторые же сдали эзамен по дисциплине «История образования и педаоичесой мысли» андидат
педаоичесих на, доцент
афедры педаоии В.В. Тетериной, влеченно рассматривали жрналы. Ре-

зльтатом эзамена они довольны.
Не было напряженности и
страха на лицах тех ребят,
оторые отовились проверить свои знания перед э-

заменатором. Чео бояться,
если они на протяжении всео семестра посещали занятия,  оторым Вера Владимировна подходит неординарно, использя различные
формы и методы. Это арты,
схемы, таблицы сравнительно-сопоставительных харатеристи, россворды, ролевые иры и мноое дрое.
При таой подаче материала
стдентам рех не знать
предмет.
И ребята знают. Третьерснии сдали эзамен без

проблем, а полченные знания, онечно же, использют
в бдщем во время работы
в шолах.
Стдентам еще предстоит
сдать несольо эзаменов,

после чео настпят доложданные анилы. А отдохнв, ребята вернтся в ниверситет, чтобы продолжить
постиать новые вершины.
Насним7ах: В.В. Тетерина принимает эзамен  Дарьи Старовойтовой.
Ольа Гарбль и Ольа Берлина (снимо слева), Юлия
Анч, Татьяна Корнеена,
Евения Беишева (снимо
справа) сердно отовятся 
эзамен.
Фотоите7ст
АнастасииНАРКЕВИЧ.

Представители нашео
ниверситета приняли частие в молодежной инновационной неделе «INMAX’15»,
оторая проходила в деабре в Минсе. Доцент афедры орреционной работы С.В. Латина,
старший преподаватель этой же афедры О.В. Корнилова и стдентыволонтеры А. Бмажено и И. Козлова
представляли проет «Каждый имеет право быть счастливым».
Этот проет, авторами отороо
являются старший
преподаватель афедры социальнопедаоичесой работы Н.Е. Мартинович, роводитель
инициативной рппы волонтеровлонов «Дотор
Неболит» М.А. Мозырч и С.В. Латина, спешно реализется силами волонтеров и
волонтеров-лонов педаоичесоо фальтета и фальтета социальной педаоии и психолоии нашео
вза с 2013 ода.
Цель проета – армонизация эмоционально-личностной сферы детей с особенностями психофизичесоо развития (ОПФР) с помощью лонотерапии, а таже психолоичесая и педаоичесая помощь родителям таих малышей. Стденты-волонтеры проходят
предварительню подотов, влючающю в себя семинары и тренини по сопровождению детей с ОПФР
в словиях чреждений образования и социальной сферы, твистин, атерсом
мастерств, аварим, лонаде, оранизовывают для
детей треннии, празднии, спортивные мероприя-

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
ПРОЕКТА

тия, осществляют тьюторсю поддерж в ходе орреционных занятий и роов.
Проет «Каждый имеет
право быть счастливым» неодноратно обсждался на
стденчесих формах, проводимых при финансовой
поддерже итальянсоо
блаотворительноо фонда
«Поможем им жить», в Мозыре (2013 .), Бресте (2014
.) и в Витебсе (2015 .). Ео
резльтаты жюри оценивало
вседа очень высоо: третье
место в 2013 од, второе – в
2014 и первое – в 2015. А на
выставе-онрсе социальных
проетов «SOCIDEA’15», оторая проходила в рамах молодежной инновационной
недели, проет «Каждый
имеет право быть счастливым» занял второе место.
Всео же здесь было представлено 22 социальных проета со всех реионов респблии.

В рамах недели, в оторой роме стдентов принимали частие молодые ченые и специалисты до 35 лет,
предприниматели и роводители омпаний, состоялись выстави начных достижений и инновационных
предложений, прошли ярмари инновационных идей
и ваансий для талантливой
молодежи, а таже сеционные заседания, образовательные семинары и рлые столы. Оранизаторами
была предсмотрена и насыщенная льтрная прорамма, а торжественное зарытие недели и нараждение
победителей в различных
номинациях состоялось в
бизнес-инбаторе Пара
высоих технолоий.
СОБСТВЕННАЯ
 ИНФОРМАЦИЯ.
На сн И м7е: частнии
молодежной инновационной
недели.

СУВЯЗІ

Н

етоль ібеларсы,але
і паля і славяцца сваёйасціннасцю:паслялетняавізітўВіцебс ідзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэраваянызапрасілінашых
стдэнтаў да сябе. Нельа
было не с арыстацца та ой
мачымасцю, і цёплай зімовай раніцай сем стдэнтаў
(сярод шчасліўчы аў была і
я)ітрывы ладчы іначалез
дэ анам філалаічнаа фальтэта С.У. Ні алаен ам
прыехалі ў невялі і польс і
орад Зялёная Гра. Я  нас
сстрэўорад-пабрацім,чым
прывабіў і што запомнілася
большзаўсё–чытайцедалей.
ы ладчы і Зеленарс ааўніверсітэтапрынялінасцёпла.Спачат мы
засяліліся ў інтэрнат, я і
ўразіўсіхбезвы лючэння:
ожным па оі (а ён разлічаны на два-тры чалаве і) адведзенамесцапад хню,дзе
знаходзяцца халадзільні  і
пліта, а та сама пад дш і
талет.Прыемназдзівілатое,
што халадзільні  быў непстым:паля іпа лапацілісяаб
правізіінапершыядні.Дарэчы,  інтэрнат можна прыходзіць  любы час: та оа
паняцця, я  аменданц ая
адзіна,ттнеісне.
Нашымі ратарамі з
польс аа бо  былі стдэнты і маістранты афедры
ўсходнеславянс аа мовазнаўства,я іявывчаюцьрсюмов.Занят іпраходзілі
ў займальнай форме.  Спачат  мы знаёміліся: прадстаўлялісябе,рас азваліпра
свае спецыяльнасць і хобі.

В

Пры размове з намі (ды і аб
папратыавацца) ратары
пераходзілі на рсю мов.
Мы шмат тарылі пра падабенства польсай і беларсай моў, атрымлівалі асалод ад размовы на сседняй
мове, а польсія выладчыі
радавалі нас вывчанымі беларсімі словамі. Стдэнты
ж расазалі больш падрабязна пра сістэм адацыі ў
Польшчы: пра адстнасць
платных адпрацова і размеравання пасля навчання, пра шыоўныя бібліятэі і
спаадлівых выладчыаў,
яія да цябе ставяцца я да
сябра і заўсёды атовы пайсці
насстрач, дапамачы. Аднойчы падчас занятаў нас
чааў сюрпрыз:  аўдыторыю
прыйшоў Святы Міола. Замест традыцыйных цера і
шаалада  яасці падарна мы атрымалі запрашэнні ў
лб.
адчас прыбывання ў
Польшчынашымівы ладчы аміі іраўніцтвамЗеленарс ааўніверсітэтаабмяр оўваліся пытанні абменвы ладчы амідвхніверсітэтаўзмэтайчытанняле цыйдлябеларс іхіпольс іх
стдэнтаў,ад рыццяпра тыа-арыентаванаймаістратры з рчэннем двайноа
дыпломаіпавышэння валіфі ацыіпедаоаў.Абмяр оўваласята самапытаннеад рыццяфіліялаўдзвюх афедраўнабазедвхніверсітэтаў,дзебрэалізоўвалісясмесныя прае ты.
А рамязаймальныхзанятаўдлянасбылас ладзена
насычаная э с рсійная
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прарама: мы прайшліся па
браванцы староа орада,
пабачылі шматліія сльптры Бахса (Бахс – бо віна
і вінаробства). На праця тыдня мы захапляліся самабытнай атмасферай Зялёнай Гры
і яо асціннымі жыхарамі, а
тасама паспрабавалі нацыянальню страв – польсія
піраі (эта звычайныя варэніі
з бльбай, цыбляй і рыбамі).
Наведалі тасама Берлін і
Пра. Прайшліся пад Брандэнбрсай брамай, паслхалі чанне пражсіх рантаў, засталіся ўражанымі непаўторнасцю чэшсай і ня-

мецай архітэтры: велічнымі
асцёламі і саборамі, прыожымі статямі і помніамі,
іанцімі хмарачосамі…
дзеньад’ездмысстрэлісязнашымі ратарамі (Я бам, Анеш ай,
Марцінам, Люцыяй, Эвай),
падзя авалі ім за асціннасць,дабрынюітойцдоўнынастрой,я іпанаваўнас
 Зялёнай Гры, і пачаставалі  зшчоным мала ом,
я оа, дарэчы,  Польшчы
нямаія оеўсімспадабалася,
ата самападарылісвенірыз
нацыянальнай сімволі ай.
Нашы ратарыта самаўр-

У

чылі нам падарні з лаатыпам Зеленарсаа ўніверсітэта: майі, рчі, ільняныя
торбачі, флэші з нашымі
фотаздымамі.
Стаялі на пероне доўа:
развітвацца не хацелася, бо
шчыра пасябравалі з паляамі. Цяпер іх чара прыехаць да нас  осці. Бдзем
чааць сяброў весн.
І хоць прайшло ўжо досыць
час, я мы вярнліся з
Польшчы, ражанні ад паезді таія ж ярія і незабыўныя, я і ў першы дзень вяртання. Імі з радасцю дзеляцца ўдзельніі паезді:

Андрэй Шчарбіці, стдэнт5рсаФлФ:
– Безмоўна, паезда ў
Польшч мне спадабалася.
Арамя ўдасаналення сваіх
ведаў па польсай мове на
занятах  Зеленарсім ніверсітэце, я атрымаў бясцэнню праты падчас жывоа
антат з паляамі. Незабыўнымі былі эсрсіі па старым
орадзе, разілі тасама сваёй атмасферай і архітэтрай
Вроцлаў і Праа. Але, бадай,
самым алоўным выніам паезді стала тое, што я пазнаёміўся з цдоўнымі польсімі
стдэнтамі, праводзіць час з
яімі было адным задавальненнем. Я спадзяюся, што этая сстрэча была для нас не
апошняя.
ЯнаБаатырова,стдэнта3рсаФлФ:
– Ад паезді ў Зялёню
Гр я ў невераодным захапленні. Я ўдзячна ўсім людзям, яія далі нам таю мачымасць – пасябраваць са
стдэнтамі польсай ВНУ і
набыць новыя веды. Вяліі
дзяй выладчыам за непаўторныя заняті. Шчыра
дзяю тасама нашым ратарам, яія праводзілі з намі
свой вольны час, заўсёды
прыходзілі на дапамо, вчылі і навчалі. Я шчаслівая,
што мы пабывалі ў Зеленарсім ніверсітэце, набылі
новых сяброў і матывацыю
да новых перамо  вчобе.
ЮліяПРЫШЧЭПА,
ст4дэнт7а274рса
ФлФ.
На здым74: стдэнты і
выладчыі ВДУ імя П.М. Машэрава.

ЛІТАРАТУРНАЯСПАДЧЫНА

ПАЧЭСНАЕЗВАННЕНАРОДНАГА

Нашаальма-матарбаатанаразнастайныяціавыяімпрэзы,
яія тт ладзяцца, і творчых, неардынарных людзей, яія тт
працюць.Ваўніверсітэцесеммзеяў,аторыявартанаведаць
ожнам.Адзінзіх– літаратрны–мінлымодзеатрымаў
пачэснаезванне«народны».Праэтзнаавюпадзеюяпапрасіла больш падрабязна распавесці яо заадчыа, старшаа
выладчыаафедрылітаратрыІ.В.Саматой.
–ІрынаВацлаваўна,расажыце, алі ласа, алі
мзейатрымаўзванненароднаа?
– 31 саавіа 2015 ода
алеія Міністэрства льтры Рэспбліі Беларсь прысвоіла званне «народны» літаратрнам мзею нашаа
ўніверсітэта. Падзея знаавая. Адбылося эта напярэдадні святавання юбілеяў
таіх народных пісьменніаў
Беларсі, раджэнцаў Віцебшчыны, я Пятрсь Броўа,
Міхась Лыньоў, Уладзімір
Каратевіч.
– Наольі сладана
былоатрымацьэтаезванне?

– Падрыхтоўа вялася не
адзін од і не адным чалавеам. Гэта альны плён працы выладчыаў і стдэнтаў
філалаічнаа фальтэта.
Апрача афармлення пашпарта мзея ў адпаведнасці з
патрабаваннямі да даментаў таоа тып, прыйшлося
шмат працаваць ва ўніверсітэцім і абласным архівах,
ансльтавацца з дырэтарам Віцебсаа абласноа
мзея Героя Савецаа Саюза М.П. Шмырова І.А. Шышовай, з выладчыамі нашай
навчальнай становы.
Вялію падтрым аазалі
тасама намесні старшыні
Віцебсаа арвыанама

П.М. Падрсі, прарэтар па
навовай рабоце ўніверсітэта І.М. Прышчэпа, дэан
філалаічнаа фальтэта
С.У. Ніалаена, заадчы
афедры історыі Беларсі
А.М. Длаў.
– Вядома, што літаратрнымзейбыўзаснаваныўвесн1980ода.Яо
заадчыам быў знааміты віцебсі паэт, пераладчы, дацэнт афедры
беларсай літаратры
Анатоль Міалаевіч Канапельа.Наольісладана
былопераймацьсправз
ртаоаталенавітаачалавеа?
– Ідэя стварэння мзея
ўзніла яшчэ на пачат 70-х
адоў  связі са святаваннем 1000-оддзя Віцебса.
Адна адрыццё яо я вчэбнаа мзея ВДПІ імя С.М. Кірава адбылося тольі 12 расавіа. Асноўнай мэтай мзея былі
збор, захаванне, вывчэнне і
паплярызацыя літаратрных
здабытаў Віцебшчыны. Аранізатарамі выстпілі выладчыі ўніверсітэта А.М. Канапельа, З.А. Андрыянава, віцебсі паэт Д. Сімановіч.
Да 2003 ода мзеем заадваў А.М. Канапельа –
чалаве, заўсёды адданы
беларсам слов і сваёй
працы. Яо аўтарытэт сярод
стдэнтаў, выладчыаў і араджан быў надзвычай высоім, там працяваць прац Анатоля Міалаевіча было
для мяне справай онар.
–За35адоўіснавання
мзеяўяосарбніцыназапасіласябольшзатысяч эспанатаў. Гэта і фотаздымі,ініізаўторафамі, і прадметы побыт

СУСТРЭЧА

лена та, аб лёа змяняць,
дапаўняць эспанаты, але
інтэнсіўныя інавацыйныя працэсы ў рамадстве і адацыі
патрабюць дасаналення
мзейнай прасторы, шыроаа выарыстання мльтымедыйных сродаў. У перспетыве планецца абнаўленне літаратрнаа мзея.
– У мзеі ладзяцца не
тольівыставы,алеіціавыясстрэчызбеларсімі
паэтамііпразаіамі,творчыяімпрэзы,лецыі.Расажыце падрабязней пра
тыя,яіянайбольшзапомнілісяВам?
– Жаданымі асцямі літаратрнаа мзея былі пісьменніі Рыор Барадлін, Генадзь Браўін, Ніл Гілевіч,
Уладзімір Сарынін, Уладзімір Арлоў і Навм Гальпяровіч, а тасама нашы віцебсія творцы Алена Крылівец,
Вольа Рсіла, Сярей Рблеўсі, Стася Наревіч,
Франц Сіўо. Асабліва запомнілася сстрэча з нашым
земляом, раджэнцам Полаца, пісьменніам-франтавіом Алесем Савіцім. Ён перадаў  мзей сем сваіх ні,
рапісы раманаў і аповесцей, рэдія фотаздымі. Доўі
час мы перапісваліся з ім. На
жаль, не та даўно пісьменні
сышоў з жыцця.
З найбольш ціавых мерапрыемстваў хочацца прыадаць творчю імпрэз, прымераваню да ссветнаа
Дня паэзіі, падчас яой чалі вершы на дзесяці мовах
свет, літаратрныя вечары,
прысвечаныя памяці Анатоля Канапельі, юбілею Рыора Барадліна і Уладзіміра
Каратевіча, а тасама сст-

рэчы з паэтам Міалаем Намесніавым і раязнаўцам
Міолам Піваварам.
–Стольіважныхспраў
немачыма паспець зрабіць аднам чалаве. У
Вас павінны быць памочніі.
–Безмоўна, мае памочніі
– эта стдэнты філалаічнаа фальтэта, а даладней –
савет літаратрнаа мзея,
старшынёй яоа з’яўляецца
стдэнта 5 рса Юлія Гаўрылена. Яны паўнамоцныя
аспадары мзея. Разам мы
абмяроўваем план работы,
сстрааем асцей, праводзім эсрсіі. Былыя стдэнты, а сёння настаўніі
шол, часта прыводзяць 
мзей сваіх вчняў.
– Пачэснае званне народнаа мзея неабходна
пастаянна пацвярджаць.
ЯіяўВаспланынабдчае? Мачыма, нас чааюць новыя пазнавальныя
выставыісстрэчы?
– У нас запланавана шмат
мерапрыемстваў. Напрылад, збіраемся запрасіць 
осці нашаа земляа з Дбровеншчыны Алеся Ддарава і правесці творчыя вечары
Ганны Навасельцавай і Алены Гіньо. Не памылюся, алі
саж, што літаратрны мзей – эта любімае месца не
тольі стдэнтаў філалаічнаа фальтэта, але і ўсіх
тых, хто з пашанай ставіцца
да беларсаа слова. Сама
атмасфера памяшання натхняе на творчасць, выліае
пава да мінлаа і ціавасць
да счаснасці.
КацярынаІВАНОВА,
ст4дэнт7а374рса
ФлФ.

ПЕРАМОЖЦЫ

ТАЯМНІЦЫРОДНАЙЗЯМЛІ

Напрыанцы снежня ў літаратрным
мзеі нашаа ўніверсітэта адбылася сстрэча стдэнтаў філалаічнаа фальтэта з андыдатам істарычных нав, дацэнтам афедры історыі Беларсі нашай ВНУ, вядомым віцебсім раязнаўцам Міалаем Васільевічам Піваварам.
Напачат Міалай Васільевіч расазаў
рых пра сябе: ён сончыў істарычны
фальтэт Мінсаа дзяржаўнаа педааічнаа інстытта (зараз Беларсі дзяржаўны педааічны ўніверсітэт імя Масіма Тана), па размераванні патрапіў 
Лжасна, адль сам родам, адслжыў 
арміі, а затым пачаў працаваць настаўніам історыі ва УА «Лжаснянсая шола-інтэрнат-імназія для здольных і таленавітых дзяцей Віцебсай вобласці»
(сёння Віцебсае адэцае вчылішча),
дзе выладае па сённяшні дзень.
У пачат сваёй працоўнай дзейнасці
М.В. Півавар аранізаваў на базе імназіі
раязнаўчы рто і з той пары займаецца даследаваннем і вывчэннем роднаа
раю, распрацоўай трыстычна-раязнаўчых маршртаў па наваоллях Віцебса. Амаль ожныя выходныя разам са
сваімі вчнямі ён адпраўляецца ў новю
вандроў.
Падчас сстрэчы стдэнты задавалі
шмат пытанняў Міалаю Васільевіч. На

вясоваа беларса. Яім
чынампапаўнялісяфонды
мзея?
– Першапачатова эта
быў мзей,  яім была прадстаўлена творчасць пісьменніаў Віцебшчыны ХХ стаоддзя. Адна далейшая пошавая праца дазволіла расшырыць яо эспазіцыю матэрыяламі пра беларсю
старажытню літаратр,
прыожае пісьменства Віцебшчыны анца ХХ – пачат
ХХІ стаоддзя.
Штоод фонды мзея папаўняліся новымі эспанатамі. Част з іх прывезлі стдэнты з фальлорнай пратыі. Каштоўныя ніі і рапісы былі падораны мзею
пісьменніамі ці іх сваяамі з
ласных бібліятэ. Прадметы побыт беларсаў (прасніцы, фры, прасы, посцілі,
рчніі) трапілі ў мзей дзяючы стдэнтам завочнай
формы навчання. Бюсты народных пісьменніаў Беларсі Васіля Быава, Уладзіміра Каратевіча, Петрся
Броўі – выні дыпломных
праетаў стдэнтаў мастаца-рафічнаа фальтэта.
–Яіязменыпрыцярпеў
мзей?
–Памяшанне мзея займае невялію плошч (46,2
м в.). У 2005 одзе адбылася рэанстрцыя,  выні
яой  мзеі на сённяшні
дзень прадстаўлена восем
эспазіцый, што паслядоўна
харатарызюць літаратрны
працэс на Віцебшчыне. Значная часта матэрыял прадстаўлена ў элетронным вылядзе на сайце ўніверсітэта,
 тым лі і віртальная эсрсія. Усё ў мзеі было зроб-

адно з іх, яая самая невераодная знахода патрапіла ям на вочы, раязнаўца
адазаў, што яо асабліва ўразіла таўшчэзная хвоя, яая расце непадалё ад
вёсі Сшчова і з’яўляецца самай вяліай ў Беларсі. Дыяметр яе ствала –
паўтара метра, а эта азначае, што прыблізны ўзрост дрэва – 250 адоў.
Хлопцы і дзяўчаты даведаліся тасама
шмат ціаваа пра мзеі Віцебшчыны,
пра вёс, дзе нарадзіўся самы высоі
чалаве  свеце Фёдар Махноў, пра сядзіб «Мілае» і незвычайнае аханне простаа слжачаа Іната Маньоўсаа і
дачі стацаа саветніа і былоа амерера араля Рахель Маавецай, шлюб
яіх паспрыяў сам Павел I… Дарэчы, пра
ўсё эта і мноае іншае можна даведацца
з ні М.В. Півавара: «Трысца-раязнаўчыя паходы і эсрсіі ў наваоллях
Віцебса», «Даследчыі Полаца-Віцебсай даўніны XVI ст. – 1944 .», «Краязнаўцы Віцебшчыны 2-й паловы XX – пачат XXI ст.» і інш.
Развітваючыся са стдэнтамі, Міалай
Васільевіч запрасіў сіх ціаўных далчацца да раязнаўчых вандрова па Віцебшчыне і адрываць для сябе ўсё новыя і
новыя таямніцы роднай зямлі.
ТаццянаВАСІЛЬЕВА,
ст4дэнт7а574рсаФлФ.

АДКРЫВАЕМ ТАЛЕНТЫ
Падчас святавання 85-й адавіны з дня нараджэння славтаа празаіа, паэта і драматра Уладзіміра Каратевіча ў Віцебсай абласной
бібліятэцы імя У.І. Леніна прайшло ўзнаароджанне пераможцаў абласноа маладзёжнаа
літаратрнаа онрс «Быў. Ёсць. Бд».
У онрсе, аранізаваным Віцебсім абласным аддзяленнем Саюза пісьменніаў Беларсі
пры падтрымцы арвыанама і абама БРСМ,
прынялі ўдзел больш за 500 чалаве ва ўзросце
да 30 адоў амаль з сіх рэіёнаў Віцебшчыны.
Пераможцаў ампетэнтнае жры вызначала ў
дзвюх зроставых рпах. У выні 28 аўтараў
занялі прызавыя месцы, а яшчэ 17 чалаве
атрымалі падзяі. Прыемна, што сярод прызёраў і стдэнті нашаа ўніверсітэта: Ірына Радзіхоўсая (1 рс ФлФ), Юлія Кісялевіч (3 рс
ПФ) і Настасся Радзевіч (4 рс ФлФ). Усе яны
члены лабараторыі «Тэорыя і пратыа літаратрнай творчасці» (іраўні – паэт, андыдат
філалаічных нав, дацэнт афедры літаратры
В.І. Рсіла), што дзейнічае пры філалаічным
фальтэце. Уваходзяць  аб’яднанне не тольі
стдэнты нашай ВНУ, але і шольніі сярэдніх
Наздым74:В.І.Р4сіл7аз
шол орада.
Воль Іванаўн Рсіла ў эты дзень чаала і КарынайПасось.
яшчэ адна прыемная навіна: сярод
пераможцаў онрс было названа імя навчэні 9
ласа сярэдняй
шолы № 4 . Віцебса Карыны Пасось.
З ёй выладчыца
праце ў межах фальтатыўных занятаў і літаратрнаа рта, яія аранізаваны пры
філіяле афедры
літаратры, што
дзейнічае на базе
сярэдняй шолы
№ 4 . Віцебса.
УЛАСНАЯ
ІНФАРМАЦЫЯ.
Фота
Настассі
Наздым74:прызёры7он74рс4—ст4дэнт7інашайВНУ.
ЛАЗЕБНАЙ.

3 стар. 18стдзеня2016!.

НАМГФ

ВОЛОНТЕРСТВО

СУЧАСНЫ ПОГЛЯД
НАМІНУЛАЕ
Сёння,  счасным лабалізаваным свеце, мноія святы, а разам з імі традыцыі,
абрады і звычаі страцілі, на
жаль, сваё самабытнае аблічча ці зсім знілі. І мноія
цяперашнія маладыя людзі
маюць цьмянае ўяўленне пра
наш народню льтр ці
наол яе не ведаюць. З мэтай паплярызацыі народнай
льтрнай спадчыны стдэнты мастаца-рафічнаа фальтэта прынялі ўдзел  выставе, яая ладзілася ў
Віцебсім мастацім мзеі.
На выставе былі прадстаўлены работы стдэнтаў мастаціх спецыяльнасцей і маладых мастаоў – тых, хто
прымаў дзел  інтэрнэт-онрсе малюнаў «Добрая традыцыя», аранізатарам і ратарам яоа выстпіла стдэнта 5 рса МГФ нашай
ВНУ Яўенія Цыанова. Конрс стаў выніовым этапам
навчальнаа рса менеджараў історыа-льтрнай
спадчыны «Інтэрісторыя»,
яі праводзіўся інтэрнэт-пляцоўай «Vitebsk4me». Маладыя мастаі павінны былі адлюстраваць сваё бачанне бе-

ларсіх традыцыйных свят.
Найлепшыя работы выбірала ампетэнтнае жры, 
слад яоа ўвайшлі вядомыя мастаі, мастацтвазнаўцы і льтрныя дзеячы на
чале з дацэнтам афедры выяўленчаа мастацтва нашаа
ўніверсітэта Міхасём Леанідавічам Цыбльсім.
Работы 12 лаўрэатаў (сярод іх – стдэнты нашаа і
тэхналаічнаа ўніверсітэтаў,
а тасама маладыя мастаі,
яія ўжо сончылі навчанне)
надравалі палірафічным
спосабам, а на адваротным
ба паштоўі змесцілі аротае апісанне народнай
традыцыі.
Выстав было ціава наведаць сім хаця б для тао,
аб зразмець, яімі ўяўляе
таія святы, я Кпалле, Каляды ці Дажыні, счасная
творчая моладзь. Паверце,
вобразы, створаныя маладымі мастаамі, зсім непадобныя да тых, што мы прывылі бачыць на старонах
ні.
ГаннаЦІХАЧОВА,
ст4дэнт7а574рса
ФлФ.

В

 рам ах социально-педаоичесоо прое та «Народные традициилазамимолодежиXXIве а»восдарственном чреждении социальноо
обслживания«Селютс ийпсихоневролоичес ий дом-интернат для престарелых и инвалидов» был оранизован
праздничный онцерт «Мелодии осени».Подотовилиеостдентыпедаоичес оо фа льтета нашео ниверситета, оторые с лыб ами на лицах
радовалисотрдни овивсехпроживающихинтернатасвоимихдожественныминомерами.Та иеизвестныепесни советс оо периода, а  «Темная
ночь»(мзы аН.Боословс оо,словаВ.
Аатова)из инофильма«Двабойца»,«А
за атыалые»(мзы аВ.Осошни а,слова Н. Осошни ), «Непоода» (слова Н.
Олева,мзы аМ.Днаевс оо)из инофильма «Мэри Поппинс, до свидания»,
пелвесьзал.Теплоидоброжелательно
встретили зрители и фоль лорный олле тив«Вясёл а», оторыйвсвоихвыстплениях использет батлеечные  лы.Эти  лысделаныстдентамихдожественно-рафичес оо фа льтета и
переданы педаоичес ом фа льтет
подооворенностиде анатов.
Мзы альныеномера,стихиидивительные олоса частни ов онцерта
мноих пристствющих заставили за-

ОСЕННИЕ МЕЛОДИИ

быть о своих недах и плохом настроении. Соласитесь, ода видишь радостные лица, сияющие лаза сидящих в
зрительном зале людей, то же не дмаешь о том, сольо сил и времени
было затрачено на подотов онцертной прораммы.
Участнии стдии эстрадной песни
«Шанс» Е. Воробьёва и М. Писарено
отметили: «Мы надеемся, что наше выстпление отзовется в сердцах слшателей радостью и теплом. Мы хотим
подарить не тольо лыб, но и час-

тич своео сердца. А сами мы поняли,
а важно ценить в жизни аждое мновение, жить и радоваться сеодняшнем дню».
За подаренный осенний праздни и
прерасное настроение проживающие
в Селютсом психоневролоичесом
доме-интернате поблаодарили новых
дрзей и подарили на память подели.
Елена ЦЫГАНКОВА,
солист7аст4дииэстрадной
песни«Шанс»,
ст4дент7а574рсаПФ.

ВКОЛЛЕДЖЕ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАЧЕТ ВЫДЕРЖАЛИ ДОСТОЙНО
Четырнадцать перворсниов Полоцоо олледжа, оторые выбрали специальность «Мзыальное образование» и
определили для себя основным мзыальным инстрментом
фортепиано, осенью спешно выдержали серьезное эзаменационное испытание – техничесий зачет. Вердит омиссии преподавателей был оптимистичным: все ребята справляются с прораммными требованиями, в том числе и чащиеся, постпившие в олледж без мзыальной подотови.
Впереди юных мзыантов ждт новые творчесие онрсы,
эзамены, фестивали. Всем чащимся специальности «Мзыальное образование» предоставлена возможность в полной мере
расрыть свои таланты и творчесие способности: петь сольно и в
ансамблях, ирать на различных мзыальных инстрментах, при-

нимать частие в работе ржов и творчесих оллетивов олледжа. Опыт выстплений перед слшателями в олледже оажется незаменимым в бдщей самостоятельной деятельности мзыальных педаоов.
В настпившем од олледж снова бдет осществлять
прием абитриентов на различные специальности, в том
числе и на специальность «Мзыальное образование». Мир
мзыи, творчества и вдохновения ждет вас в нашем олледже, важаемые выпснии базовых и средних шол!
Ж.В.ЧЕРНЯВСКАЯ,
председатель П(Ц)К основноо
м4зы7альноо инстр4мента фортепиано,
м4зы7ально-теоретичес7их дисциплин.

УЗНАЙСЕБЯ

ВАШЖИЗНЕННЫЙНАСТРОЙ
ПРАКТИКА, КОТОРАЯ
ВДОХНОВИЛА
Длястдентов4рсахдожественно-рафичесоо
фальтетаспециальности«Изобразительноеиссство.Черчениеитехнолоия»чебнойпрораммойпредсмотренаоченьпознавательнаяпратиа–мзейная.
ВэтотразребятавместесдоцентомафедрыизобразительнооиссстваМ.Л.Цыбльсимпосещалимзеи столицы. О том, а проходила пратиа и что
большевсеозапомнилось,рассазаластдента4рса
ХГФДанаАнтонович:
– Первым пнтом нашео
работ своео любимоо х«птешествия» стал Мзей
дожниа Архипа Кинджи
древнебелорссой льт«Березовая роща». Я не в
ры, де мы смоли видеть
силах была оторвать взляд
леендарные слцие пояса
от этой артины, и мне захои традиционный белорстелось та же тоно, а масий остюм.
стер, начиться чвствовать
В рамах пратии мы посвет и цвет. В целом, я счисетили Центр современных
таю большой дачей видеть
иссств, арт-проет «Осенорииналы работ таих поний салон» во Дворце истрясающих живописцев, а
сств, вернисаж народноо
Репин, Юон, Шишин, Корохдожниа Беларси Мая
вин, Поленов».
Данциа в Национальном хНаташаБеден7о:«Больдожественном мзее, а таше всео я вдохновилась во
же леции в арт-пространДворце иссств, де были
стве «ЦЕХ», алерею «Ў» и
выставлены работы молодых
хдожественню алерею
белорссих хдожниов. Я
Михаила Савицоо, де вивидела мноо новых для
дели орииналы цила арсебя подходов и техни, с
тин «Цифры на сердце».
оторыми хотела бы поэсПроведенные в столице три
периментировать».
дня запомнились интересныМашаЛ4стова: «Из всей
ми и познавательными встрепратии трдно выделить
чами, ярими событиями, неосамый ярий момент. Но, пожиданными отрытиями и
жалй, больше всео меня
приятными впечатлениями.
потрясла выстава Мая ДанВот что сазали о пратие
циа, смелость и сердие,
мои однорсницы:
оторые хдожни владываЛераПопова:«Мне больет в свои работы».
ше всео запомнилась высОт себя хоч добавить, что
тава «От реализма  импмзейная пратиа в Минсе
рессионизм» в Национальвсех нас зарядила идеями и
ном хдожественном мзее,
вдохновила на поорение
на оторой я смола видеть
новых творчесих вершин.

Газета зарэ істравана
ўМіністэрствеінфармацыі
27.10.2009 .Рэ .№747.

На артине вы видите дом
с оном, женщин и мжчин, оороженный азон. Ваша
задача – нарисовать цветы.
Где вы их расположите –
решать вам, лавное, чтобы

они появились на этой
артине.
Цветы азывают на
ваш жизненный настрой, поазывают, чео
вы больше всео хотите
(возможно, это желание
относится не о всей вашей жизни, а  данном
этап).
Цветынаазонеоворят о том, что вы стали от повседневности
и ртины, хотите отдохнть от всео привычноо. Вам ажется, что вас
затяивает в омт, что
вы теряете онтроль над ситацией и не понимаете, что
творится в вашей жизни.
Если вы нарисовали вдалил4жо7сцветами, то это

оворит о том, что вы мечтаете изменить свою жизнь, но
поа не знаете, а это сделать.
Вы изобразили цветы на
о7недома – все ваши мысли ртятся вор семьи.
Вероятно,  вас аие-то проблемы на этом поприще и вы
желали бы их разрешить.
Если вы заполнили цветами
весь подоонни, то это оворит о вашем желании защитить свою семью от внешнео мира. Уберечь оча от
чжих лаз.
Цветывр47ахженщины
– призна вашей пратичности, вы размышляете о своих отношениях с противоположным полом, анализирете их, строите планы, реша-

ете важные проблемы, ниаой романтии, деловой подход  жизни!
Цветывр47ахм4жчины
– сорее всео, вы влюблены, ваше сердце пылает
страстью, вы настроены романтично и полны раджных
иллюзий. Весь мир ажется
вам доброжелательным.
Если вы просто нарисовали цветы, заполнив ими
п4стые места на лист7е,
то это оворит о том, что вы
находитесь в не очень раджном настроении и самостоятельно не можете с этим
справиться.
 Подотовила
Т.М.РАЗУМЕЙКА,
педао-психоло
СППС.

КОНКУРС

ВУНИВЕРСИТЕТЕ«РОДИЛИСЬ»ЕЛОЧКИ
Интересные ации, прироченные 
Новом од, провели сотрднии библиотеи нашео ниверситета. Своим
читателям они предложили принять
частие в новоодней виторине и в
онрсе на лчшю арт-ел, сделанню своими рами.
Лчшие авторсие елочи были определены по итоам олосования в социальных сетях. В резльтате третье место досталось О.Н. Король (чебно-методичесий отдел) за расивю ел из
тани, а второе – Е.А. Барышевой (редационно-издательсий отдел) за эолоичесю настенню ел из дерева.
Лчшей была признана ела из ни,
выполненная авторсим оллетивом
библиотеарей юридичесоо фальтета.
Что асается виторины, то ни один

ГАЗЕТА
ЎСТАНОВЫ АДУКАЦЫІ
«ВIЦЕБСКІ
ДЗЯРЖАЎНЫ
ЎНIВЕРСIТЭТ
iмяП.М.МАШЭРАВА»

из ее частниов не смо правильно
ответить на все предложенные вопросы. Поэтом было принято решение
присдить побед стдент 3 рса
ФСПиП Денис Шатило, оторый доп-
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стил всео одн ошиб. Ем достался
сладий приз от библиотеи.
Поздравляем победителей!
СОБСТВЕННАЯ
ИНФОРМАЦИЯ.
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