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ЗНОВЫМГОДАМ,
СЯБРЫ!

Паважаныя вы ладчы і, стдэнты, спрацоўні і ўніверсітэта! Прыміце шчырыя віншаванні з Новым одам – этым
азачным святам, я ое мы бдзем сстра аць праз не аль і
дзён.
Што хочацца пажадаць вам, дараія сябры,  хвіліны, алі
стары од бдзе перадаваць свае паўнамоцтвы новам?
Канешне, дабрабыт, здзяйснення мар, ці авых ад рыццяў,
прыемных сстрэч і знаёмстваў. Няхай ожны дзень 2017
ода бдзе напоўнены вы лючна пазітывам, шчырасцю ды
цеплынёй. Няхай радасць наваодняа свята не засне і на
праця ўсяо ода бдзе натхняць вас на выса ародныя
справы.
Здароўя вам і вашым бліз ім, шчасця, любові!
А.У.ЯГОРАЎ,
рэ тарВДУімяП.М.Машэрава.

КОНКУРС
Традиционный он рс
рации и артистичес оо
мастерства «Мисс ВГУ-2016»
в этом од проводился в
четырнадцатый раз. Ео темой стал эпохальный ретростиль pin up. Оценивали онрсанто и выбирали лчших члены жюри: известный
белорсс ий фэшн-бьютифотораф, обладательница
мноочисленных мировых нарад в области фоторафии
Дарья Матросова, дире тор
стденчес оо дома моды
ВГТУ, финалист а V Национальноо он рса расоты
«Мисс Беларсь-2006» Е атерина Жизневс ая,р оводитель ш олы танца «Flow»
(. Витебс ) Константин Шилин, обладательница титла
«Мисс ВГУ-2015» Анна Величо, председатель проф ома
стдентов нашео ниверситета и по совместительств

КРАСАВИЦ ВЫБРАЛИ
председатель сдейс ой оллеии Але сей Трбин. Каждая девш а должна была
принять частие в дефиле,
продемонстрировать свои
знания в интелле тальном
он рсе и подотовить
творчес ий номер. Что асается последнео, то большинство расавиц выбрало
танец.
Ориинальным было выстпление стдент и ХГФ
Юлии Кравч . Девш а и ее
помощницы танцевали в темноте на сцене в белых платьях
со светящимися рыльями.
Именно Юлии был присвоен
титл «Мисс Стиль». Не менее
эффе тным был танец, посвященный любви, он рсант и Анастасии Размовой.
Девш а настоль о вжилась
в роль своей ероини, что ей

присвоили титл «Мисс Артистизм». Впечатлила зрителей
и песня в исполнении стдент и ФОИГ Ферзы Матмрадовой. Во время ее номера в
зале один за дрим в лючались фонари и на мобильных
телефонах. Участница одержала побед в номинации
«Мисс Обаяние».
Во время интелле тальноо он рса девш и отвечали на различные вопросы
ведщих и расс азывали о
своем хобби и достижениях.
Лчше всех с этим справилась стдент а ФСПиП Дария Тарасен о, оторой присвоили титл «Мисс Интелле т».
Кроме этоо, титл «Мисс
Мода» полчила Юлия Барановс ая (ЮФ), титл «Мисс
Грация» – Анастасия Матро-

сова (ХГФ), титл «Мисс
Творчество» – Кристина Торопова (ИФ), «Мисс Ориинальность» – Юлия Колесниова (ФФКиС), «Мисс Индивидальность» – Але сандра
Вильчи (ФФКиС), «Мисс Романтичность» – Австина
Серпачёва (ЮФ), оторая
та же победила в интернетолосовании.
Второй вице-мисс стала
Дария Тарасен о, первой –
Юлия Барановс ая, а заветная орона и титл «Мисс
ВГУ-2016» достались стдент е ФлФ Анастасии Размовой. Все он рсант и были
нараждены специальными
подар ами от спонсоров мероприятия.
ИннаШИРКЕВИЧ,
стдент а3 рсаФлФ.
ФотоО.ЛУЗГИНОЙ.

ВІНШУЕМ!
На пачат  снежня ў Наўародс ім дзяржаўным ніверсітэце імя Яраслава Мдраа праходзіла абласное
свята асветы, ад ацыі і нав і «Яраславаў дзень-2016».
Адным з цэнтральных яо
мерапрыемстваў стаў рачысты сход, падчас я оа
былі ўрчаны алоўныя ўзнаароды расійс ай ВНУ –
медалі Яраслава Мдраа і
рэаліі звання «Ганаровы
до тар НаўДУ». Прыемна,
што эта званне атрымаў
прарэ тар па вчэбнай рабоце нашаа ўніверсітэта
В.І. Тр оўс і.
Веслаў Іосіфавіч зрабіў
значны ўнёса  развіццё спрацоўніцтва паміж Наўародс ім і нашым ніверсітэтамі: я аардынатар прае таў  рам ах прарамы ТЭМПУС быў адным з аранізатараў міжнародных анферэнцый і семінараў, пад яо
іраўніцтвам былі падрыхтаваны смесныя пблі ацыі
нав оўцаў наўародс ай і
нашай навчальных станоў,
праведзены тыдні расійс абеларс аа спрацоўніцтва

і абмен стдэнтамі і вы ладчы амі. А рамя тао, па ініцыятыве В.І. Тр оўс аа была
распрацавана і рэалізавана
смесная маістарс ая прарама «Ад ацыйны менеджмент».
На сённяшні дзень завяршаецца прае т «Подотов а
педаоов и образовательных менеджеров работе с
етероенными рппами и
оранизаторами», а ў астрычні  паміж Наўародс ім і
нашым ніверсітэтамі было
падпісана паадненне аб смеснай рэалізацыі прае та
«Становление и развитие педаоичес ой метатеории правления мноообразием в
образовательных системах».
Веслаў Іосіфавіч адзначыў,
што прысджэнне ям анароваа звання – эта,  першю чар, прызнанне рамадс ай значымасці смеснай работы двх ніверсітэтаў. Стдэнты і вы ладчы і
павінны і надалей развіваць
спрацоўніцтва паміж нашымі ВНУ.
УЛАСНАЯ
ІНФАРМАЦЫЯ.

Упраўленне Следчаа амітэта Рэспблі і Беларсь па
Віцебс ай вобласці ўзнаародзілаІнМіхайлаўнПрышчэпа, прарэ тара па нав овай рабоце нашаа ўніверсітэта, раматай за значны ўнёса  развіццё і ўдас аналенне дзейнасці ўпраўлення Следчаа амітэта Рэспблі і
Беларсь па Віцебс ай вобласці.
За паспяховю смесню работ ў 2016 одзе з «Настаўніц ай азетай» па прае це «Творчае спрацоўніцтва і
ўзаемадапамоа ў аліне ад ацыйных і інфармацыйных
тэхналоій» раматай знаароджана ЛіліяЛьвоўнаАлізарчы , заадчы аддзялення даўніверсітэц ай падрыхтоў і.

Насним е:победительницы он рса расоты.

Н

апачат снежняўВіцебс  праходзіў рэсп бліансісемінаріраўніоўм зеяў станоў ад ацыі «М зей становы ад ацыі –
цэнтр атывізацыі пош авай, даследчай і праетнай
раязнаўчай дзейнасці». Перад дзельніамі семінара ў
нашайВНУвыст піліпрарэтар па выхаваўчай рабоце
І.В.Бондалідэан&істарычна&афа льтэтаВ.А.Космач.
Затымадбыласяэс рсіяпа
м зеях ніверсітэта. Гасцей
прымалі ў народным м зеі
&історыі ўніверсітэта і народным мемарыяльным паоім зеіП.М.Машэрава(іраўні
В.У.П цеева),народнымлітарат рнымм зеі(за&адчыІ.В.
Саматой),народнымм зеібіяла&ічна&афа льтэта(іраўні
У.І.Піс ноў).
***
105 од з дня свайо заснавання адзначыў Аршанс і аледж УА «Віцебс і дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава». Павіншаваць яо
вы ладчы аў і навчэнцаў
прыйшлі дырэ тары ш ол,
ліцэяў і аледжаў, выпс ні і
і шматлі ія осці. Ад імя на-

ДЗЕНЬЗАДНЁМ
Навіны,падзеі,фаты
шаа ўніверсітэта ў свят аванні юбілею прыняў дзел
першы прарэ тар В.В. Маліноўс і.
***
ТВУ зноў  лі  пераможцаў. На эты раз арэспандэнты ўніверсітэц аа тэлебачання сталі прызёрамі Трэцяа ад рытаа он рс аматарс іх фільмаў імя Юрыя
Тарыча «Я снимаю ино».
Сёлета на сд ампетэнтнаа жры было прадстаўлена
больш за 120 работ. Па выні ах он рс дыплом ІІ стпені ў намінацыі «Тэматычная прарама» атрымала
прарама ТВУ «Всё и сраз»,
дыплом ІІІ стпені ў намінацыі «Рэ лама» – прома-ролі
«ВГУ – это мы» (Андрэй Краўчан а, Алена Корабава), дыплом ІІ стпені ў намінацыі
«Сацыяльны ролі » – відэазамалёў а «Спасибо за Побед!» (Андрэй Краўчан а,
Вольа Ханіс, Канстанцін
Ханіс).

***
На фа льтэце матэматы і
і інфармацыйных тэхналоій
нашаа ўніверсітэта прайшла міжнародная а цыя «Час
ода». Варта адзначыць, што
ў а цыі,  я ой задзейнічаны
дзясят і мільёнаў людзей са
180 раін свет, Віцебс прыняў дзел першыню. «Час
ода» – эта цдоўная мачымасць для ш ольні аў паспрабаваць сябе ў я асці
прараміста, вы онваючы заданні ў льнёвай форме. Па
выні ах а цыі 52 юныя прарамісты IT-а адэміі «Мир бдщео» фа льтэта матэматы і і інфармацыйных тэхналоій ВДУ імя П.М. Машэрава атрымалі сертыфі аты
ўдзельні аў, а лепшыя хлопцы і дзяўчаты – падарн і на
памяць.
***
Стдэнты фа льтэта фізічнай льтры і спорт прынялі ўдзел  рэспблі анс іх
спаборніцтвах, дзе одна

прадставілі наш ніверсітэт.
Та , Антон Стэльмахаў заняў
трэцяе месца на Рэспбліанс ай ніверсіядзе-2016 па
бо се (. Мінс ). Барыс Смычоў і Ілья Ко шанцаў сталі
першымі на Кб  Рэспблі і Беларсь па таэ вандо (. Мінс ), дрое месца тт заняла Карына Сафронава, а трэцяе – Але Сацы .
***
Прадстаўні і Полац аа аледжа УА «Віцебс і дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава» прынялі ўдзел  рэспблі анс ім он рсе постарматыватараў «Быть здоровым
– это здорово!» сярод навчэнцаў станоў прафесійнатэхнічнай і сярэдне-спецыяльнай ад ацыі. Па выні ах онрс дыпломам І стпені
Міністэрства ад ацыі Рэспблі і Беларсь  намінацыі
«Молодежь против нар отиов» былі ўзнаароджаны Лада
Кпрыяновіч і Дзіяна Блевіч
(рпа 32Т спецыяльнасці «Трызм і асціннасць») за постар-матыватар «Выбери свой
бере» ( іраўні І.А. Гбс ая).
УЛАСНАЯ
ІНФАРМАЦЫЯ.

СОБЫТИЕ

ГАРТАЕМСТАРОНКІГАЗЕТ

ОДИНДИПЛОМХОРОШО,АДВА–ЛУЧШЕ ГАЛОЎНЫЯ ПАДЗЕІ
Р оводство нашео вза
постоянно заботится о том,
чтобы сотрдни и повышали свою валифи ацию. И
если есть возможность за
бюджетные деньи осществить переподотов  специалистов, то почем бы это
не сделать.
Та ая возможность представилась два ода том.
Проре тор по чебной работе В.И. Тр овс ий предложил сотрдни ам нашей
альма-матер пройти переподотов  по специальности «Педаоичес ая деятельность специалистов» в
ИПКиП при Белорсс ом осдарственном педаоичес ом ниверситете имени Ма сима Тан а. Кода
были сформированы две
рппы и за лючен доовор
с инститтом, для 51 сотрдни а нашео вза началась совсем драя жизнь:
ле ции, семинарс ие занятия, зачеты, э замены. И все
это без отрыва от производства. Связющим звеном межд слшателями и
преподавателями ИПКиП
была методист чебноо
отдела И.Э. Балашова. Инна
Эдардовна вседа была отова помочь. Необходимю
информацию ратор отправлял оллеам по эле тронной почте. Помоали
И.Э. Балашовой старосты
рпп: О.Ю. Лесная, заместитель де ана историчес оо фа льтета, и Т.А. Тол ачёва, доцент афедры химии.

Почти за 24 месяца был
вычитан полный рс ле ций, сданы зачеты, э замены. Настпил самый ответственный момент — осдарственный э замен. Все
слшатели сдали ео спешно и полчили хорошие и
отличные оцен и.
Доложданный день врчения дипломов был назначен на середин де абря. С
приветственным словом
выстпили дире тор ИПКиП
Ирина Владимировна Шестит о, ее заместитель Але сандр Васильевич Ма овчи , де ан фа льтета повышения валифи ации
специалистов образования
Ольа Валерьевна Клезович
и др.
Ирина Владимировна оворила с дшевной теплотой о аждом слшателе,
подчер ивая ео достоин-

ства и достижения. В.И. Тровс ий, выстпая перед
оллеами, отметил, что
это первые сотрдни и
вза, оторые прошли переподотов  по специальности «Педаоичес ая деятельность специалистов».
Этим они внесли неоценимый в лад в свое бдщее

и бдщее ниверситета.
Затем аждом слшателю под ром ие аплодисменты был врчен диплом,
а не оторым и свениры —
рж и.
НАШКОРР.
На сним ах: во время
врчения дипломов.
ФотоО.ЛУЗГИНОЙ.

АБИТУРИЕНТ-2017

ДЕНЬОТКРЫТЫХДВЕРЕЙ
В сббот, 10 де абря,
ВГУ имени П.М. Машерова
распахнл свои двери для
абитриентов 2017 ода.
Бдщие стденты (жители
Витебс а и ребята, приехавшие из Витебс ой и Моилевс ой областей) посетили в этот день наш вз, чтобы знать, на а ие специальности бдет осществляться набор абитриентов в
2017 од, и лично позна омиться с представителями
аждоо фа льтета и профессорс о-преподавательсим составом ниверситета.
На оранизационном собрании, оторое проходило
в а товом зале лавноо орпса, перед ш ольни ами
выстпили проре тор по
чебной работе В.И. Тровс ий и заведющий подотовительным отделением
Л.Л. Ализарчи . После собрания бдщие абитриенты встретились с де анами,
заведющими афедрами и
преподавателями фа льтетов, оторые про онсль-

тировали ребят по предметам централизованноо тестирования.
Примечательно, что 40%
постпающих заинтересовались историей Беларси, 30%
ш ольни ов выбрали для себя
математи . Не остался без
внимания ребят и та ой предмет, а творчество.
Я же, пользясь слчаем,

2 стар. 27снежня2016".

пооворила с бдщими
абитриентами и поинтересовалась, от да они приехали, на а ой фа льтет
собираются постпать и
почем.
ЯнинаМиронович:
– Я приехала из Сенненсоо района. Выбрала для
себя биолоичес ий фальтет, та а считаю, что

смо проявить себя на этом
фа льтете.
АлисаЩеAол:
– Приехала я из Городо с оо района. Хоч стать стдент ой хдожественно-рафичес оо фа льтета. Рисю с раннео детства. Дмаю, что сделать из своео
хобби профессию – это
вполне неплохая идея.

биолоия – интересная на а.
Кристина Нови ова:
– Я из орода
Глбо ое. Собираюсь постпать на
педаоичес ий
фа льтет, потом
что хоч продолжить семейню
династию.
Владислав
Корбан:
– Я родом из
Витебс а. Решил
постпать на фальтет математи и и информационных технолоий. Мне интересны точные на и,
и я надеюсь, что

Ни олайБорозда:
– Я приехал из До шицоо района. Выбрал для
себя фа льтет физичес ой
льтры и спорта. Надеюсь, что смо реализовать
себя именно в этой сфере
деятельности, та а влеаюсь спортом.
Хочется пожелать всем
абитриентам 2017 ода высо их баллов на тестировании и ле оо постпления.
Надеюсь встретить вас среди перво рсни ов нашео
ниверситета в следющем
чебном од.
ВераЛАБЗОВА,
стдент а3 рсаФлФ.
На сним ах: во время
проведения дня от рытых
дверей в ниверситете.
ФотоО.ЛУЗГИНОЙ.

2016 ГОДА

Напярэдадні Новаа ода прынята падводзіць выніі тао,
што зроблена за од бячы. Для нашаа ўніверсітэта
2016-ы быў даволі плённым. Чым ён запомніўся, задаем
разам.
Стдзень. Спрацоўні і і вы ладчы і нашай ВНУ напярэдадні
Дня беларс ай нав і атрымалі пачэсныя ўзнаароды. Та ,
Ганаровыя раматы Міністэрства ад ацыі Рэспблі і Беларсь
рчылі андыдат істарычных нав , дацэнт, дацэнт афедры
історыі Беларсі Т.С. Ббень а і до тар фізі а-матэматычных
нав , прафесар, прафесар афедры алебры і методы і вы ладання матэматы і М.М. Вараб’ёв. Ганаровыя раматы Дзяржаўнаа амітэта па навцы і тэхналоіях Рэспблі і Беларсь
былі ўрчаны до тар біялаічных нав , прафесар, прарэ тар
па нав овай рабоце І.М. Прышчэпа і андыдат фізі а-матэматычных нав Ю.І. Бохан. Ганаровымі раматамі Беларс аа
рэспблі анс аа фонд фндаментальных даследаванняў былі
ўзнаароджаны андыдат філасофс іх нав , дацэнт, дэ ан юрыдычнаа фа льтэта А.А. Бач оў і андыдат псіхалаічных нав , дацэнт, дацэнт афедры пры ладной псіхалоіі Н.В. Кхтава. До тар філалаічных нав , прафесар, прафесар афедры
альнаа і рс аа мовазнаўства В.А. Маслава атрымала Ганаровю рамат Вышэйшай атэстацыйнай амісіі Рэспблі і Беларсь.
Люты. Сталі вядомы імёны лаўрэатаў он рс «Чалаве ода
Віцебшчыны». Сярод пераможцаў – прадстаўні і нашаа ўніверсітэта: до тар фізі а-матэматычных нав , прафесар, заадчы
афедры алебры і методы і вы ладання матэматы і М.Ц. Вараб’ёў, андыдат мастацтвазнаўства, дацэнт, дацэнт афедры
выяўленчаа мастацтва М.Л. Цыбльс і і стдэнт а завочнаа
аддзялення педааічнаа фа льтэта, настаўніца вышэйшай
атэорыі Шмілінс ай дзіцячай ш олы мастацтваў А.І. С орынава.
Са аві . У пятнаццаты раз  нашым ніверсітэце прайшоў
фестываль мастац ай творчасці стдэнтаў «Хіт-парад»,  я ім па
традыцыі прынялі ўдзел прадстаўні і ўсіх фа льтэтаў, а та сама
Полац аа і Аршанс аа аледжаў. Тэмай этаа ода стала
«Кльтра. Сила традиций и творчества». Па выні ах фестывалю
ампетэнтнае жры аб’явіла пераможцаў. Та , трэцімі сталі
стдэнты юрыдычнаа фа льтэта, дрімі – хлопцы і дзяўчаты
педааічнаа, а першае месца і званне лаўрэата атрымаў філалаічны фа льтэт.
Красаві . Дзень яднання народаў Беларсі і Расіі адзначылі
машэраўцы смесна з алеамі са СмалДУ. У рам ах візіт расіян
 Віцебс адбыўся ад рыты дыяло стдэнц іх а тываў і быў
праведзены цдоўны святочны анцэрт, падрыхтаваны прадстаўні амі дзвюх вышэйшых навчальных станоў.
Май. Насычаным для стдэнтаў, вы ладчы аў і спрацоўні аў
ніверсітэта выдаўся май этаа ода. Машэраўцы прынялі ўдзел
 прафарыентацыйна-ад ацыйным прае це «Рэспблі анс ая
ўніверсітэц ая сбота-2016» і ў VI Рэспблі анс ім стдэнц ім
форме, што праходзіў  Маілёве.
Рэ тар А.У. Яораў сстрэўся з Надзвычайным і Паўнамоцным
Паслом Германіі ў Рэспбліцы Беларсь Петэрам Дэтмарам.
А рамя этаа,  маі стала вядома, што наша ВНУ занесена на
Дош  онар орада Віцебс а за дасяненне найлепшых па азчы аў  сферы сацыяльна-э анамічнаа развіцця і э аноміі паліўна-энеретычных і матэрыяльных рэсрсаў.
Чэрвень. Па традыцыі напры анцы вчэбнаа ода вызначылі
пераможцаў  он рсах «Лепшая стдэнц ая рпа ВДУ-2016» і
«Лепшы ратар ВДУ-2016». Пераможцамі першаа сталі: 21-я
рпа біялаічнаа фа льтэта (трэцяе месца), 21-я рпа філалаічнаа фа льтэта (дрое месца) і 31-я рпа юрыдычнаа
фа льтэта (першае месца).
Пачэснае званне «Лепшы ратар» атрымала дацэнт афедры
рымінальнаа права і рымінальнаа працэс Т.Ф. Дзмітрыева.
На дрім месцы
– старшы вы ладчы
афедры історыі
Беларсі М.І. Трафімава, на трэцім – старшы вы ладчы афедры лё ай атлеты і і лыжнаа спорт Л.І. Марціновіч.
Ліпень. Рэ тар ніверсітэта А.У. Яораў і стдэнт пятаа рса
фа льтэта сацыяльнай педаоі і і псіхалоіі Уладзіслаў Цітоў
сталі дэлеатамі V Усебеларс аа народнаа сход.
Апроч тао, на ўсіх фа льтэтах нашаа ўніверсітэта прайшло
ўрчэнне дыпломаў выпс ні ам. Сёлета наш навчальню ўстанов с ончылі 1624 чалаве і, з іх 765 – стдэнты дзённаа
аддзялення, 862 – завочнаа. Прыемна, што 54 выпс ні і атрымалі чырвоныя дыпломы.
Верасень. Не аль і соцень нашых стдэнтаў з розных фа льтэтаў былі на іраваны на сельс ааспадарчыя работы ў РУП
«Талачынс і ансервавы завод», аб дапамачы сабраць раджай яблы аў і бльбы. Па традыцыі былі падведзены і выні і
летняй педааічнай пра ты і ў дзіцячых аздараўленчых лаерах.
З ожнай становы ўніверсітэт атрымаў станоўчыя вод і аб
рабоце машэраўцаў, а Нацыянальны дзіцячы ад ацыйна-аздараўленчы цэнтр «Збраня» даслаў падзя  на імя рэ тара.
Кастрычні . На першым  этым навчальным одзе пасяджэнні савета ўніверсітэта нардныя зна і «Выдатні ад ацыі»
былі ўрчаны андыдат псіхалаічных нав , дацэнт, дацэнт
афедры псіхалоіі Т.Я. Касарэўс ай і андыдат біялаічных
нав , дацэнт, дацэнт афедры заалоіі С.І. Дзянісавай.
У астрычні  адраз не аль і афіцыйных дэлеацый наведалі
наш ВНУ: Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Каралеўства Швецыі ў Рэспбліцы Беларсь Марцін Обер і дырэ тар Цэнтра
шведс іх даследаванняў Анастасія Майс ая, дэлеацыя вы ладчы аў, стдэнтаў і маістрантаў Зеленарс аа ўніверсітэта
(Польшча), дэлеацыя Наўародс аа дзяржаўнаа ўніверсітэта
імя Яраслава Мдраа.
Лістапад. Баатым на святочныя падзеі выдаўся апошні месяц восені для ВДУ імя П.М. Машэрава. 106 од адзначылі
машэраўцы з дня заснавання сваёй ВНУ, 20 – з дня выхад
першаа нмара азеты «Мы і час» і 5 – з дня заснавання ТВУ. Да
тао ж сёлета споўнілася 15 од стдэнц ам савет і 10 од –
прафіла торыю ўніверсітэта. Свой 10-адовы юбілей адзначыў і
ансамбль ветэранаў педааічнай працы «Ліра».
Падрыхтавала
Алеся ДУБРОЎСКАЯ.

БЛИЦОПРОС

АГОДБЫЛ
ИНТЕРЕСНЫМ...
Совсем немно#о времени осталось до наст пления 2017
#ода. Каим он б дет: ле#им или сложным, позитивным или
не очень, споойным или насыщенным событиями – поажет
время. Поа же давайте вспомним #од ходящий и знаем
ст дентов и преподавателей наше#о ниверситета, чем для
них он был знаменателен?
Ни олай Тимофеевич Воробьёв, до тор физи о-математичес ихна ,профессор,заведющий афедрой
алAебрыиметоди ипреподаванияматемати и:
– Этот од был очень насыщенным и прод тивным для
нашей афедры. Мы спешно справились со всеми стоящими перед нами задачами а в на е, та и в чебной работе.
Вместе с оллеами нам далось спешно завершить пятилетнее задание по осдарственной прорамме начных исследований «Конверенция» и на он рсной основе войти в
число исследователей по этой прорамме на следющие
пять лет (2016 – 2020 .).
Год был знаменателен еще и тем, что я был прилашенным
профессором в Университете на и и технолоий Китая, де
работал совместно с итайс ими чеными, постдо торами
итайс оо ниверситета и аспирантами. Отмеч, что с итайс ой стороной мы држим же более 20 лет,  нас есть
совместные начные работы по математи е в самых престижных жрналах мировоо ровня. А недавно я полчил
ценный подаро – ни известноо итайс оо профессора,
да вошли десять моих теорем с до азательствами. Книа
издана ведщим межднародным издательством «Springer».
Приятно было та же знать, что я стал обладателем почетноо звания «Челове ода Витебщины-2015». В семейном
плане радет то, что  меня появилась внч а.
ЯнаБоAатырёва,стдент а4 рсафилолоAичес оAо
фа льтета:
– Год ходящий был насыщен событиями. Он подарил мне
новые зна омства, эмоции и впечатления. Запомнились и
победа филолоичес оо фа льтета на фестивале хдожественноо творчества стдентов «Хит-парад», и работа летом
в ачестве орреспондента на межднародном фестивале
ис сств «Славянс ий базар в Витебс е», и осенняя стажиров а в ороде Зелена Гра в Польше. Спасибо моим дрзьям, оторые вседа были отовы поддержать и помочь.
СветланаИвановнаДенисова, андидатбиолоAичесихна ,доцент,доцент афедрызоолоAии:
– Уходящий 2016 од был особенным: мне исполнилось 70
лет, я была нараждена зна ом «Отлични образования» и
выпстила монорафию «Взаимоотношения итайс оо дбовоо шел опряда с ормовыми растениями в Беларси».
Сейчас я работаю над начным прое том Белорсс оо респбли анс оо фонда фндаментальных исследований.
Очень порадовали меня стденты: на протяжении ода они
все старались, чили, отвечали. Уверена, что настпающий
од бдет не менее плодотворным.
ОлесяНи олаевнаАстап ович,начальни отделаохранытрдаибезопасности:
– 2016 од для меня был весьма насыщенным. Летом я
за ончила маистратр в нашем ниверситете по специальности «Образовательный менеджмент» и защитила маистерс ю диссертацию на тем «Нормативные и психолоопедаоичес ие основы эффе тивноо правления охраной
трда в лассичес ом взе». А б вально на днях полчила
диплом о переподотов е по специальности «Педаоичесая деятельность специалистов» на базе Белорсс оо осдарственноо педаоичес оо ниверситета имени Ма сима Тан а.
В бдщем хоч и дальше совершенствовать свои знания
анлийс оо язы а и омпьютерной рамотности.
АндрейАле сандровичСхарев,доцент,заведющий
лабораторией правовоAо информирования:
– На анне Новоо ода вспоминается толь о хорошее.
Плодотворно в ходящем од поработала лаборатория правовоо информирования. Стденты, оторые чатся на юридичес ом фа льтете и являются сотрдни ами нашей лаборатории, посещали ш олы и выстпали перед ребятами по
различным правовым вопросам. Причем в этом од мы
совершили ре ордное оличество выходов в чреждения
образования Витебс а и районов области (больше 80) и
поделились своими правовыми знаниями с 2000 ш ольниов.
Зародилась  нас и новая традиция: вместе с адво атами
и преподавателями фа льтета проводить в ш олах дни
правовых знаний и целый день бесплатно онсльтировать
чителей, чащихся и их родителей. И, онечно, важное
событие для нашео фа льтета в ходящем од – переезд
в лавный орпс.
Лично для меня 2016 од был знаменателен еще и тем, что
видела свет моя ниа «Беларсь северная». Уверен, что
следющий од бдет ничем не хже нынешнео.
Анастасия Красовс ая, маAистрант хдожественноAрафичес оAо фа льтета:
– За 2016 од произошло та мноо всео, что сраз и не
вспомнишь. Летом я сдала осдарственные э замены, полчила диплом о высшем образовании и постпила в маистратр. Новый этап начался и в личной жизни: я вышла замж.
Что асается творчества, то я работала над дизайном обложи для мзы альноо дис а и рисовала иллюстрации детсим с аз ам. Потрясающая новость пришла из Сербии: в
номинации «Книжная иллюстрация» на выстав е- он рсе
«Неделя современноо ис сства» моя работа заняла первое
место.
В целом, 2016 од был хорошим. Я побывала в Мос ве и
Сан т-Петербре, позна омилась с интересными людьми:
поэтом Але сандром Серовым, писательницей Маиной Бобори о, дизайнером Олеом Кончой, иллюстратором Антоном Ломаевым.
ПодAотовилаЕлизаветаЯСЮКЕВИЧ,
стдент а3 рсаФлФ.

НАШЫЛАЎРЭАТЫ

АПАНТАНАСЦЬ–
ЯГОЖЫЦЦЁ

Не памылюся, алі с аж,
што Міхася Леанідавіча Цыбльс аа, андыдата мастацтвазнаўства, дацэнта,
дацэнта афедры выяўленчаа мастацтва, сябра Беларс аа саюза маста оў, лаўрэата анароваа звання «Чалаве ода Віцебшчыны2015» ведаюць не толь і ў
Прыдзвінс ім раі, але і далё а за межамі Рэспблі і Беларсь. Дзя ючы ям віцябчане
знаёмяцца
са
шматлі імі творамі жывапіс, пры ладноа мастацтва і
рафі і. Міхась Цыбльс і
заняты ожню хвілін, часта
праце па начах да самаа
світан , аб паспець падрыхтаваць матэрыял пра
творцаў Віцебс ай мастацай ш олы, новю выстав
або выязны пленэр для чаровай энцы лапедыі, ніі ці
рэспблі анс іх і мясцовых
выданняў.
З вялі ай самаадданасцю,
ні олі не ш адючы час, мастацтвазнавец знаёміць незлічоню оль асць дэлеацый, амісій, розных афіцыйных асоб (перш за ўсё за-

межных) з історыяй
і льтрай Віцебшчыны.
Прамовы Міхася
Цыбльс аа на ад рыцці выстаў — эта
да ладнае адлюстраванне яо дшы, да ладны адбіта яо
стнасці. У іх мы бачым маста а, заўзятаа прыхільні а нацыянальных традыцый, мдраа настаўні а і непераўзыдзенаа прамоўц. Ён
жыве не толь і ле цыямі, анферэнцыямі, творчымі сстрэчамі, але і паспявае
звярнцца да палатна, ад ан рэтных
здарэнняў пераносіцца да іх жывоа і пластычнаа сімвала. Нездарма на яо
выставы заўсёды прыходзіць
шмат асцей і наведвальніаў.
Маста -педао мее перадаць стдэнтам част  сваёй творчай энеріі і натхніць
іх на новыя ад рыцці. Моладзь яо любіць, заўжды з
ім раіцца, паважае яо я
выдатнаа маста а, добразычліваа і спаадліваа дарадц, чалаве а з невераодным пачццём мар.
Зсім нядаўна, падчас
свят авання 106-оддзя з дня
заснавання нашай альма-матар, на цырымоніі ўрчэння
спецыяльнай прэміі «Docendo discimus» Міхась Леанідавіч атрымаў сімвалічню
статэт  і дыплом  намінацыі «За ўнёса  развіццё мастацтва і льтры».
Наперадзе ў М.Л. Цыбльс аа мноства творчых прае таў і выстаў, пленэраў і
знаёмстваў з маладымі перспе тыўнымі маста амі, я ім
ён перадасць свае веды і
вопыт.
Фёдар ШКІРАНДА.

ГЛАВНЫЕПОБЕДЫ
ВПЕРЕДИ
О работе орреспондента Андрей Кравчено, р оводитель ТВУ,
обладатель специальной премии ниверситета
«Docendo
discimus» в номинации
«За в лад в развитие
ис сства и льтры»,
мечтал со ш ольной
с амьи и отовился постпать в Инститт жрналисти и БГУ. Но та
сложились обстоятельства, что юноша стал
стдентом историчесоо фа льтета нашео ниверситета и постиал тайны мзейноо дела и охраны истори о- льтрноо наследия.
Молодой челове охотно
посещал ле ции и основательно отовился семинарс им занятиям. А ода стденты начали изчать тристичес ие маршрты зарбежных стран,  Андрея возни ла идея создать свой
маршрт по родном ород – виртальню э с рсию
«Витебс тристичес ий»,
что он и сделал вместе со
своим однорппни ом Андреем Машриным.
Нжно с азать, что мльтимедийная э с рсия лела в основ дипломной работы юноши, р оводителем
оторой была до тор ис сствоведения, профессор
Т.В. Котович. Впоследствии
виртальный маршрт стал
использоваться в чебном
процессе на историчес ом
фа льтете. А ода разработ  видел де ан филолоичес оо фа льтета, тода
р оводитель интернет-телевидения С.В. Ни олаен о,
то приласил Андрея на работ на ТВУ.
С тех пор прошло пять лет.
Собранный, равновешенный, знающий свое дело,
Андрей вместе со стдентами филолоичес оо фа льтета отовит выпс за выпс ом. Свое профессио-

нальное мастерство молодой
челове оттачивает и на теле анале «Витебс », де он
является ведщим молодежной прораммы «ZаДело».
О том, что о ТВУ знают
дале о за пределами вза,
свидетельствют не толь о
тысячи просмотров аждой
передачи на ютбе, но и дипломы, оторыми нараждают
ниверситетс ое телевидение
на различных он рсах и фестивалях. В этом засла не
толь о стдентов, но и, в первю очередь, Андрея Кравчено – оператора, реда тора и
режиссера монтажа.
«Я доволен тем, а сейчас развивается интернет-телевидение ВГУ, – признается Андрей. – Именно развивается, потом что, безсловно, нам есть да совершенствоваться. ТВУ за пять
лет своео сществования
стало самостоятельным
средством массовой информации нашео ниверситета. Уверен, что впереди нас
ждет еще мноо интересноо: реативные сюжеты, вле ательные передачи, тольо положительные эмоции и,
онечно же, победы на различных он рсах».
СлаваКУЛЕШОВА.
ФотоК.ХАНИСА.

ЮБИЛЯРЫ

МЫЖЕЛАЕМСЧАСТЬЯВАМ!
Преподаватели филолоичесоо фальтета Л.М. Вардомаций и Т.И. Синевич в этом месяце праздновали
юбилейные дни рождения. Поздравляя именинниов,
оллеи отмечали их профессионализм и человечесие
ачества. А вот а охаратеризовали Леонида Михайловича и Татьян Ивановн те, с ем они ежедневно
делятся своими знаниями и отдают частич своео
сердца.

Глядя на этоо преподавателя, можно с веренностью с азать: перед нами
челове со светлой дшой и
большим сердцем, челове
слова и дела, оторый вседа даст ценный совет и
охотно поможет в любой
ситации.
А та их ситаций было
очень мноо, особенно в то
время, ода Л.М. Вардомаций возлавлял филолоичесий фа льтет. Ведь за 25
лет работы де аном Леонид

Михайлович тысячам стдентов помо найти свою доро
в жизни, подотовил большое оличество профессионалов, оторые спешно работают в сферах образования, на и и льтры. Выпс ни и филолоичес оо
фа льтета с теплотой и блаодарностью сеодня вспоминают оды чебы и самоо
добродшноо и справедливоо де ана.
Л.М. Вардомац ий – понастоящем добрый, вежливый и отзывчивый педао.
Все мы пре расно знаем, что
преподавать непросто. Нжно не толь о знать и любить
свой предмет, но и меть
вле ательно расс азывать,
заинтересовывать, находить
общий язы с молодежью. И
все это  Леонида Михайловича пре расно полчается!
ОльAаВОЙТОВА,
стдент а4 рсаФлФ.

Татьяна Ивановна Син евич – строий и требовательный преподаватель, опытный педао, отовый вседа
про онсльтировать аждоо стдента и помочь ем.
Татьяна Ивановна хотела
постпить на фа льтет межднародной жрналисти и
Мос овс оо осдарственноо ниверситета, но по семейным обстоятельствам не
смола ехать в Мос в и
стала стдент ой филолоичес оо фа льтета Витебсоо осдарственноо педаоичес оо инститта имени С.М. Кирова (сеодня –
ВГУ имени П.М. Машерова).
С 1991 ода Т.И. Син евич
работает на родном фа льтете, а сеодня еще и преподает дисциплин «Рсс ий
язы а иностранный» стдентам из Банладеш и Паистана в Витебс ом осдарственном технолоичесом ниверситете. Большой
опыт работы и любовь своей профессии позволяют
Татьяне Ивановне полчать
ма симальные резльтаты.
Стденты-иностранцы, оторых она обчает, имеют неплохие знания по рсс ом

язы . А желающим просто
«отсидеться» на занятиях не
везет: для аждоо преподаватель найдет задание.
Татьяне Ивановне нравятся любознательные стденты. Она и сама любит знавать все новое, мноо птешествет, побывала в 36
странах Европы, Азии и Афри и. Самые яр ие воспоминания  преподавателя связаны с посещением Испании
и Китая.
ИAорь ОВЧИННИКОВ,
стдент4 рсаФлФ.
Фото
К. ВЕТРЕННИКОВА.

Уважаемые Леонид Михайлович и Татьяна Ивановна, примите исренние
поздравления с юбилеем и наст пающим Новым #одом. Желаем вам репо#о
здоровья, блеса в #лазах и о#ромно#о интереса  жизни. Б дьте счастливы и
рад йте нас, ст дентов, своим оптимизмом и прерасным настроением!

3 стар. 27снежня2016".

Ç ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÀÌ!
ПАДАРУНАК
АДДУШЫ

СВЯТОЧНЫКАЛЕЙДАСКОП

ПАДАРОЖЖА
ЎКАЗКУ

На пачат  снежня стдэнты-валанцёры філалаічнаа
фа льтэта нашаа ўніверсітэта, сярод я іх і аўтар матэрыяла,
 рам ах Тыдня стдсавета фа льтэта наведалі Віцебс і домінтэрнат для састарэлых і інвалідаў. Для яо жыхароў  я асці
падарн а мы падрыхтавалі невяліч ю анцэртню прарам
з вершамі, песнямі і танцамі. Сцэнарыстам выстпіла
трэця рсніца Ірына Мі ц ая.
Прыемна, што ў доме-інтэрнаце нас сстрэлі я родных. У
зале панавала цёплая святочная атмасфера, і выстпаць нам
было толь і за радасць. Кожнаа стдэнта, я і выходзіў на
сцэн, жыхары інтэрната сстра алі шчырымі апладысментамі.
А мы,  сваю чар, ім нліся зрабіць сё, аб іх парадаваць.
Трэця рсніца Дар’я Прыожая і аўтар матэрыяла вы аналі

вядомыя песні «А за о ном то сне, то дождь» і «А он мне
нравится», а стдэнт а трэцяа рса Наталля Тарарыш іна
выстпіла з ампазіцыяй «Соловей а».
Вершы «Здароў, марозны, звон і вечар!» паэта Ма сіма
Бадановіча і «Люблю зім» Генадзя Браў іна выразна і
эмацыянальна прачыталі стдэнт а дроа рса Юлія
Рдзя ова і пяці рсніца Галя Брахн, а дра рсніца Ірына
Радзіхоўс ая прадставіла на сд ледачоў верш ласнаа
сачынення «Каз а».
Даспадобы прыйшоўся жыхарам інтэрната і танец
«Вален и» трэця рсніц Вольі Зязюлі і Яны Цывіс.
Пасля святочнаа анцэрта мы ўрчылі нашым ледачам
падрыхтаваныя заадзя салод ія падарн і. Спадзяёмся,  эты
вечар жыхары інтэрната змалі хоць на імненне адчць сябе
дзецьмі, я ія ча аюць сапраўднаа цд. І вось ён адбываецца…
А для нас самым алоўным падарн ам былі шчырыя ўсмеш і
і слёзы шчасця тых, хто, на вялі і жаль, наваоднія святы
сстрэне без родных і бліз іх.
Надзея РАДЗЕЎСКАЯ,
стдэнт а1 рсаФлФ.

ЗПАВАГАЙДАРОДНАГАСЛОВА
Тыдзень стдсавета на
філалаічным фа льтэце
заўсёды насычаны дабрачыннымі мерапрыемствамі. Сёлетні од не стаў вы лючэннем: 14 снежня валанцёры
фа льтэта разам з намесніам дэ ана па выхаваўчай
рабоце Вольай Генадзьеўнай Валошчан а адправіліся
ў Вялі алятчанс і дзіцячы
дом. Усяо трыццаць хвілін на
маршртцы, іроўца я ой, даведаўшыся пра мэт паезд і
валанцёраў, вырашыў іх падвезці да самаа бдын а дзіцячаа дома.
Па ль хлопцы і дзяўчаты
рыхтаваліся да сстрэчы з
дзецьмі, зала хт а напаўнялася ці аўнымі ледачамі,
я ія з нецярпеннем ча алі пачат  прарамы. Гэта было
сапраўднае падарожжа ў аз:  осці завіталі добрая
Фея, незвычайны Цд, Сняжын і, злосная Чараўніца,
я ая ўвесь час спрабавала
сапсаваць свята, але дзетам атрымалася яе перавыхаваць. І анешне ж, алоўнымі ў эты вечар былі Дзед
Мароз і яо ўнч а Сняр а.
Больш за адзін ў а тавай
зале не сціхалі вясёлы оман
і смех, чалі наваоднія

песні, азачныя ероі ладзілі
вясёлыя танцы, а пасля ўсіх
за ржыў шмны араод
ва ол святочнай ёл і. З прыўзнятым настроем і салод імі
падарн амі дзеці пайшлі вячэраць.
Стдэнты,  сваю чар,
адправіліся на э с рсію па
дзіцячым доме, я ю правёў
намесні дырэ тара па выхаваўчай рабоце Леанід Уладзіміравіч Д . Госці зазірнлі ў
ожню «сям’ю» (а іх  дзіцячым доме дзевяць: «Сябры»,
«Надзея», «Любоў» і інш.), з
задавальненнем патарылі
з дзецьмі і выхавацелямі,
падзівіліся з тльных па ояў,
што былі ўпрыожаны малюнамі і вырабамі выхаванцаў.
Адчванне тао, што альнымі намааннямі быў створаны невялі і наваодні цд,
я і падарыў радасць і святочны настрой дзецям, саравала дш стдэнтаў. І,
вяртаючыся ў орад, яны
зсім не заўважалі халоднаа
зімоваа надвор’я, бо на твары ў іх была светлая ўсмеша, а на дшы – радасць.
ІрынаМІКУЦКАЯ,
стдэн а3 рсаФлФ.
ФотаМ.ТАРАСЕВІЧ,
стдэнт і4 рсаФлФ.

Не та даўно на філалаічным фа льтэце нашаа
ўніверсітэта прайшоў Тыдзень беларс ай мовы, на
праця я оа стдэнты праводзілі розныя он рсы,
а цыі і ві тарыны, прысвечаныя роднай мове, літаратры і льтры.
Ад рылі тыдзень хлопцы і
дзяўчаты, я ія чыталі вершы, прысвечаныя роднам
слов, і спявалі беларс ія
песні. А эта Ірына Радзіхоўс ая, Кацярына Іванова,
Юлія Рдзя ова, Вольа Раманен а, Мар Цыан оў і
інш.
У аўтора Таццяна К ць,
Надзея Радзеўс ая і Лізавета Яжрова правялі ві тарын «Я ведаю беларс ія вершы». Удзельні ам неабходна
было па прапанаваных чатырохрад оўях пазнаць іх аўтараў.
У серад прайшла а цыя
«Размаўляй са мной па-беларс », я ю правялі Ірына
Данілава і Анастасія Бч іна.
У эты дзень хлопцы і дзяў-

чаты ўспаміналі ласі аў беларс ай літаратры і іх запаветныя творы. У чаровы
раз нашы філолаі выдатна
справіліся з заданнем, прадэманстраваўшы рнтоўныя
веды па літаратры.
У чацвер Дар’я Андрыцо,
Крысціна Дайлідзёна і Ірына
Данілава прапанавалі стдэнтам пера ласці на беларс ю мов словы з іншых
моў свет.
У апошні дзень святочнаа
тыдня ўсе ахвотныя малі
пабачыць тэатралізаваню
пастаноў  «“Мдрости зачало и онецъ…” або Спа шэнне Францыс а С арыны»,
я ю падрыхтавалі стдэнтыфілолаі. На пачат  спе та ля перад ледачамі выстпіла андыдат філалаічных нав , дацэнт афедры
беларс аа мовазнаўства
Алена Сярееўна Дзядова,
я ая ўзадала асноўныя этапы станаўлення і развіцця
роднай мовы, распавяла пра
яе счаcны стан. Прамова
вы ладчы а была ла анічнай

і ў той жа час змястоўнай ды
пазнавальнай. Затым да прыстных звярнлася андыдат
філалаічных нав , дацэнт
афедры беларс аа мовазнаўства Галіна Канстанцінаўна Семянь ова (яна ж, дарэчы, рэжысёр спе та ля),
я ая рас азала пра аднайменны твор, што лё  аснов тэатралізаванай пастаноў і, і яо аўтара Івана
Штэйнера. Варта адзначыць, што п’еса выбрана
вы ладчы ам невыпад ова:
яна прымер авана да 500оддзя беларс аа ніадр авання, я ое бдзем адзначаць  нашай раіне ў
настпным одзе.
Потым пачаўся спе та ль.
Самадзейныя артысты та
праўдзіва іралі, што змалі
перадаць атмасфер той
эпохі,  я ой жыў наш першадр ар. Запомнілася ўсім
а цёрс ая іра Мар а Цыанова, Паўла Кляшова, Аля сандра Сахонен і, Дзмітрыя
Калпа ова. Нельа не адзначыць і цдоўню ір Крысціны

Дайлідзёна – адзінай дзяўчыны, я ая сапраўды ўпрыожыла спе та ль, па-майстэрс  вы анаўшы ролю са ратар і. Асабліва ўразіла ледачоў а цёрс ая іра вы ладчыаў нашаа фа льтэта: Віталя Фелі савіча Падстаўлен і,
Вадзіма Эльдаравіча Зімансаа і Сярея Уладзіміравіча
Лапнова.
Тыдзень беларс ай мовы
– адна з самых цдоўных традыцый на філфа , дзя ючы я ой стдэнты моць
паразмаўляць на мілачнай
матчынай мове, адчць сапраўдню прыажосць беларс аа слова. Вельмі важна
ў счасным свеце не збіць
сваёй роднай мовы і ўсведамляць, што мы – беларсы
і нам ёсць што с азаць пабеларс .
ЮліяРУДЗЯКОВА,
стдэнт а2 рса
ФлФ.
На здым : стдэнты і
вы ладчы і – дзельні і тэатралізаванай пастаноў і.
ФотаН.РАДЗЕВІЧ.

УЛЫБНИТЕСЬ
Новый од – праздни , во время отороо сбывается даже
то, что в дрое время сбыть не дается.
***
Мариванна – 5 “А” ласс:
– Та , то мне ответит, а ое это время? Он бирает, она
бирает, ты бираешь...
Вовоч а:
– Дмаю, что предновооднее.
***
Она:
– Кем бдешь на Новый од?
Он:
– Шре ом.
– Мас  пил?
– По а нет. А ты ем бдешь?
– Красавицей!!!
– Мас  пила?
***
Девш и с возрастом перестают писать письма Дед
Мороз не из-за тоо, что взрослеют, а из-за тоо, что ждт,
по а он напишет первый.
***
– Помните, а мы Новый од в прошлом од отметили?
– Нет!
– А давайте в этом од та же!
***
– Ребята, а вы знаете, чем Женя занимался на Новый од?
Он снеови ов атал.
– А что тт дивительноо?
– Та он их на та си атал!
***
Новый од – это новая надежда изменить свою жизнь
лчшем, ничео для этоо не делая.
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