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Не та даўно былі падведзены выніі адрыта$а
абласно$аонрснаатрыманнепрэмійВіцебса$аабласно$авыанаўча$аамітэтаталенавітыммаладымвчоныміспецыялістам.Уонрсепрынялі
ўдзел прадстаўніі ўсіх вышэйшых навчальных станоў $орада, а тасама Полаца$а дзяржаўна$а
ўніверсітэта. Прыемна, што сярод пераможцаў –
маладыянавоўцынашайВНУ.Уонрснымраздзеле «Фндаментальныя даследаванні» прэміі атрымаліандыдатфілала$ічныхнав,дацэнтафедрылітаратрыА.У.Крылівец(«РссаяибелорссаяпрозавторойполовиныХХвеа:сравнительнотиполо$ичесий анализ») і дотар матэматычных
нав, прафесар, дацэнт афедры ал$ебры і методыівыладанняматэматыіМ.М.Вараб’ёў(«Ал$ебраичесие решети лассов онечных $рпп»).

ПАЧАЛІСЯ ТЫДНІ ФАКУЛЬТЭТАЎ
ТрадыцыйнаўвеснўнашайВНУпраходзяцьтыдні
фальтэтаў. Кожны фальтэт ладзіць насычаню
пра$рам,яойпрымаюцьдзелвыладчыіістдэнты. У межах тыдняў праходзяць дні адчыненых
дзвярэй для абітрыентаў, дні здароўя, онрсы
насцен$азет,р$лыясталы,майстар-ласыііншыя
ціавыя мерапрыемствы.

АКЦЫЯДАДНЯКАНСТЫТУЦЫІ
Да Дня Канстытцыі Рэспбліі Беларсь была
праведзена$арадсаяацыя«Праздыяло$моў–да
дшы,дасэрца».НапачатперадпрыстнымівыстпіліартыстыНацыянальна$ааадэмічна$адраматычна$а тэатра імя Яба Коласа з фра$ментам
спеталя«Консіпартрэт»іўдзельніілітаратрнай
$асцёўніфілала$ічна$афальтэтаўніверсітэта«Строойне$ромою...»,яой,дарэчы,сёлетаспоўнілася
20$од.Але$алоўнайпадзеяймерапрыемствастала
правядзенне $арадсіх  дытова па рсай і беларсаймовах,яіхзма$ліпрыняцьдзелсеахвотныя.Увыні38чалавепісалідытоўпабеларсаймовеі54(пераважнайбольшасці$этастдэнты
фальтэта навчання замежных $рамадзян) – па
рсай. З выніамі дытоўі можна пазнаёміцца на
сайценаша$аўніверсітэта.

ПРАВЯЛІ МАЙСТАР-КЛАС
ПадрыхтоўчаеаддзяленнеВДУімяП.М.Машэрава смесна з аддзелам адацыі, спорт і трызм
Гарадоца$а райвыанама на пачат месяца на
базесярэдняйшолы№1правяліпрафарыентацыйнае мерапрыемства для старшаласніаў. Перад
шольніамі выстпілі выладчыі і спрацоўніі наша$аўніверсітэта,яіярасазаліпраспецыяльнасці
іфальтэтынашайВНУіправялімайстар-ласына
тэм«Аналізтыповыхпамыланацэнтралізаваным
тэсціраванні».
Алеся ДУБРОЎСКАЯ.

Для стдэнтаў-выпсніоў
надышоў самы адазны і хвалюючымомант–размераванне.Сёлетанаіраваннінасваё
першаемесцапрацыатрымалі
385стдэнтаўдзённайформы
навчання і 8 – завочнай. На
ўсіхфальтэтахразмераванне прайшло паспяхова, пратычна ожны стдэнт жо за$адзя ведаў, дзе ён бдзе адпрацоўваць два $ады. Хтосьці
знайшоў прац самастойна і
прынёс імянны запыт, а амсьці працоўнае месца прапанавала амісія па размера-

ванні. Там ўсе стдэнты ўпэўненазаходзіліўаўдыторыю,бо
ведалі:дляіхмесцапрацызнойдзена. Та было і на філала$ічным фальтэце, на яім пабываланашарэдацыя.
Канешне,наснайпершціавіла размераванне стдэнтаў
спецыяльнасці «Беларсая
філало$ія»,паольінеаторыя
з іх цесна спрацоўнічаюць з
нашай$азетайяшчэзперша$а
рса.ГэтаГаннаЦіхачова,Андрэй Шчарбіці, Юлія Гаўрылена, а тасама Таццяна Васільева,ДзіянаЛось,Вераніа

о (рэдацыя $азеты Лёзненса$араёна«Сця$Перамо$і»).
Мыверым,што,ябыніслаласяіхжыццё,дзебімніпрыйшлося працаваць і чым займацца, яны ніолі не забдць
ніверсітэт,яім,яім$ненне,
праляцелі пяць $од вчобы, а
тасама наш рэдацыю, дзе
хлопцы і дзяўчаты рабілі першыя творчыя роі.
Удобрышлях,выпсніі!
Фота і тэст
Алесі ДУБРОЎСКАЙ.
На здым$: стдэнты ФлФ
падчас размеравання.

Радзьо,НастассяЧартарыжсая,МарынаДраняева,ВераніаШыпілаіінш.Нажаль,неўсе
яны бдць працаваць  рэдацыях$азет,алеспадзяёмся,што
той вопыт, тыя пратычныя навыі і ўменні, яія яны набылі ў
нашайрэдацыі,спатрэбяццаім
самастойнымжыцці.
Вельмі радасна, што армію
жрналістаўпапоўняцьАндрэй
Шчарбіці(рэдацыя$арадсой
$азеты «Віцьбічы»), Юля Гаўрылена (рэдацыя $азеты
Віцебса$а раёна «Жыццё
Прыдзвіння»)іВераніаРадзь-

СТУДЕНЧЕСКОЕТВОРЧЕСТВО

Т

радиционно весной в ниверситете проходит фестиваль хдожественноо
творчества стдентов «Хитпарад». В этом од он в 15-й
раз собрал самых реативных молодых людей, чтобы
они продемонстрировали
свои таланты и способности.
Посвящен «Хит-парад2016» теме «Кльтра – сила
традиций и творчества». И
это недивительно, ведь 2016
од в нашей стране объявлен
Годом льтры.
На протяжении семи дней
преподаватели и стденты
бдт свидетелями яр их,
незабываемых прорамм,
оторые подотовили все
фа льтеты вза, а та же
Полоц ий и Оршанс ий олледжи. А на ала- онцерте
фестиваля бдт названы
имена лареатов и дипломантов «Хит-парада».
Определить лчшие из
представленных десяти онрсных прорамм поможет
омпетентное жюри в составе: Владиславы Цви и, режиссера молодежноо театра «Колесо», Андрея Голбя,
дире тора Дома льтры
Витебс ой осдарственной

аадемииветеринарноймедицины, Айны Тюряовой,
роводителя танцевально$о оллетива ниверситета
«Galaxy»,АлесеяВащёна,
хдожественно$о роводителя Центра национальных
льтр ГУ «Центр льтры

$ерой приходит  осознанию то$о, что реальная
жизнь прерасна и нжно
ценить ее.
Вторыми в этот день на
сцен вышли стденты биоло$ичесо$о фальтета.
Своимвыстплениемонихо-

онцертныепро$раммыдр$их фальтетов.
Я же хоч пожелать всем
частниамфестиваляпобеды,азрителям–незабываемыхвпечатленийотюбилейно$о «Хит-парада».
Анастасия БАЛТОВСКАЯ.

Фото Анастасии ЛАЗЕБНОЙ.
“Витебс”» и Масима Мхина-Гродницо$о, председателя стдсовета ниверситета.
Со$ласножеребьевепервым выстпил один из самых мно$очисленных фа-

льтетовниверситета–фальтет социальной педа$о$ии и психоло$ии.
Концепция е$о выстпления залючалась в том, что
современныйчеловемно$о
времени проводит в вирт-

альном мире, ходя от реальности. В течение жизни
он наапливает «мсор» – в
$олове,вдше,всердце.Решиться избавиться от не$о
нетажипросто.Тольов
онце выстпления $лавный

телисазать,чтонжномечтать и то$да  мечты обязательно сбдтся.
Это был первый фестивальныйдень.Надеюсь,что
впереди зрителей ждт не
менее насыщенные и ярие

На снимах:(слеванаправо) выстпают стденты
БФ; отрывает фестиваль
проретор по воспитательной работе И.В. Бондал;
онцертное  выстпление
ФСПиП.
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СУСТРЭЧА З ВЯДОМЫМ
ГІСТОРЫКАМ

«НАМ ЗАСТАЛАСЯ
СПАДЧЫНА»
Паважаныя чытачы! Я вядома, сёлетні од аб’яўлены ў Рэспбліцы
Беларсь Годам льтры. А па оль і льтра пачынаецца з паваі
і любові да свайо, роднаа, то сёння мы хочам прапанаваць вашай
вазе новю рбры  «Нам засталася спадчына».
Спадчына – эта наша баатая історыя, прыожая баць оўс ая
зямля, самабытная народная льтра, спрадвечныя дхоўныя аштоўнасці, што ўзбаачаюць і натхняюць чалаве а. Там мы спадзяёмся, што зрабіць новю рбры  ці авай, змястоўнай і разнастайнай
нам дапамоць не толь і стдэнты, я ія мараць сваё жыццё звязаць
з жрналісты ай, але і тыя хлопцы і дзяўчаты, хто неабыя ава
ставіцца да сваёй Баць аўшчыны. Запрашаем та сама вы ладчы аў
і спрацоўні аў нашай ВНУ распавесці пра сваю малю радзім, пра
таленавітых людзей, я ія там сёння жывць, пра абрады і традыцыі
сваёй зямлі, што перадаюцца з па алення ў па аленне.
У нашай новай рбрыцы планем та сама змяшчаць рэпартажы з
тых мерапрыемстваў, я ія бдць ладзіцца ў Год льтры. У этым
нмары мы знаёмім вас з матэрыяламі, што падрыхтавалі стдэнты
і вы ладчы і істарычнаа і філалаічнаа фа льтэтаў.

БУЧАНЫ –
МАЯ РАДЗІМА

У Браслаўсім раёне, на
самаймяжызЛітвой(раздзяляенасіраін-ссед
тольірааДзісна),мясцінах з надзвычай чыстай і
першароднай прыродай
знаходзіццамаленьая,але
таая любая мне вёсача
Бчаны,дзеянарадзіласяі
правяла сваё дзяцінства. І
сённяяхачрасазацьпра
яе.
Вяліай вёса ніолі не
была,алеўёйзаўсёдыжылі
вельмі працавітыя і шчырыялюдзі.Нажаль,ттне
знойдзешнівядомыхархітэтрных помніаў, ні трыстычныхстаяна.Алетт
ёсць нешта большае, тое,
што не ўбачыш вачыма, –
$історыя.
Кожны жыхар вёсі ведае,штоназваБчаныпа-

ходзіцьадстаражытнайрыбацайпрылады–бча.Вядоматасамаўсіміле$ендапразаснавальніавёсі
–літоўса$апанаБчыліса,
яіпабдаваўсабеўнашых
мясцінах невяліі палац.
  У матэрыялах Алесандрыйса$а $сарса$а пала
ёсцьзвестіпратое,штоў
$ады Першай ссветнай
вайныаляБчанаўпраходзілалініяфронтіўвёсцы
размяшчаўся5-ыДансіазаціпол.Бітвапаміжнямецімі і рсімі салдатамі
адбылася14верасня1915
$одаідоўжыласяда$лыбоайночы.Перамо$тадынямеці бо. Шмат забітых і
параненых было пасля $эта$абою,нямаласалдатпатанлаўба$не.Безлічзямляна, аопаў і бліндажоў

засталосяалянашайвёсі.
У мірныя часы вяліся поші воінсіх захаванняў.
Непадалё былі знойдзены вялізны рыж, ма$іла
арнета К.М. Бацюшава і
захаванні іншых $сар.
Амаль се салдаты былі
ўзна$ароджаны ордэнам
Свято$а Веліамчаніа і
Перама$аносцаГеор$ія4-й
стпені.Вызначыўсяўтым
баіінашаднавясовец,вайсовытрбачЗі$мндСпецыс, яо$а ўзна$ародзілі
Геор$іеўсім рыжом.
У міжваенны час Бчаны
знаходзіліся пад ладай
Польшчы,аў$адыВяліай
Айчыннай вайны былі захопленыфашыстамі.Непадалёадвёсіёсцьмесца,
дзебыліспаленызадапамо$партызанаммясцовыя
жыхары. Вызвалены былі
Бчаны ад нямеца-фашысціхзахопніаўвосень
1942$ода.
Няпроста было пасля
вайны аднавіць вёс.
Сваімі нама$аннямі вясоўцы ўжо ў першыя пасляваенныя $ады пабдавалі шол, бібліятэ,
лб, рам і апліц.
СённяўБчанахпражываеўся$оаля20жыхароў,
большасць яіх стала$а
ўзрост.Мінечас,і,нажаль,
зніне мая любая вёсача.
Але я спадзяюся, што памяцьпраяезахаваеццана
доў$ія$ады.
Віторыя ГІР’ЯТОВІЧ,
ст$дэнта 1 $рса
ФлФ.

на беларсіх землях  апошняй трэці XVIII –
Нядаўна на $істарычным фальтэце адбыпершайпаловеXIXст.Выніамамальпяцідзеласясстрэчазвядомымбеларсім$історысяці$адовай працы Уладзіміра Арадзьевіча
ам,дацэнтамафедры$історыіБеларсістасталабольшза200прац:мана$рафій,артыражытна$ачасісярэдніхвяоўБДУ,аднымз
лаў, вчэбных дапаможніаў. Асаблівым $онааўтараўвчэбна$адапаможніадля9-$аласа
рамдлянавоўцаз’яўляеццапрацанаддапаа$льнаадацыйнай шолы Уладзімірам Арможніам па $історыі Беларсі, па яім сёння
адзьевічамСоснам.Мерапрыемствабылоарнавчаюцца шольніі.
$анізавана навова-даследчым аб’яднаннемстдэнтаўГФ«Краязнавец».У.А.
Соснараспавёўпрасвойшляхнав,
праблемныяпытанні$історыіБеларсіанцаXVIII–першайпаловыXIXст.
Уладзімір Арадзьевіч нарадзіўся 30
лістапада 1951 $ода ў вёсцы Галяшоні
Смар$онса$араёнаўнастаўніцайсям’і.
Ціавасцьда$історыіямпрывіўшольнынастаўні.Дыціма$лобыцьпа-іншам,аліўлічыць,штоУ.А.СоснапражываўнепадалёадКрэўса$азама,дзе
вяршыліся $істарычныя лёсы ўсёй раіны.
Паспяховасончыўшы$істарычныфальтэтБДУў1973$одзе,УладзімірАрадзьевіч па размераванні быў наіраваны ў Мядзельсю сярэднюю шол.
На здым$: У.А. Сосна і М.В. Півавар падчас
Там ён працаваў настаўніам ссветнай с$стрэчы.
$історыі,алемарыўвыладаць$історыю
Падчас выстп добрым словам У.А. Сосна
Беларсі.Нажаль,на$этыпрадметшольнай
пры$адаўсвай$онастаўніаЛ.С.Абэцэдарсапра$рамай тады прад$леджвалася няшмат
$а.Шматхтолічыцья$о$алоўнымстваральні$адзін.Вывчацьжаівыладаць$історыюБеам савеціх міфаў па $історыі Беларсі.
ларсіможнабылона$істарычнымфальтэВыладчы даладніў: Абэцэдарсі быў таце. А для $эта$а неабходна было сончыць
ленавітым $історыам, неардынарнай асоаспірантр.
байіадначасовачалавеамсвай$осладанаПарэамендацыіза$адчыаафедры$істо$ачас,нестваральніамміфаў,аўмелыміх
рыі БССР БДУ Лаўрэнція Сямёнавіча Абэцэраспаўсюджвальніам. Пры$адаў навовец
дарса$а У.А. Сосна стаў лабарантам, а праз
добрымсловаміМіолІванавічаЕрмаловінейічасіаспірантамафедры.У1983$одзе
ча.Я$оідэі,даследчыцаяпрацаіпаплярыёнабараніўандыдацюдысертацыю«Фармзатарсаядзейнасцьзрабілізначныўнёса
іраванне саслоўя дзяржаўных сялян на Белааднаўленне $істарычнай свядомасці беларрсіўанцыXVIII–першайпаловеXIXст.».
саў, выліалі навовю дыссію па праб Уладзімір Арадзьевіч працаваў спачат
лемеўтварэнняВяліа$аКнястваЛітоўса$а.
выладчыам $історыі ў Беларсім дзяржаўУладзімірАрадзьевічмаладосцінеаднаранымінстытценароднай$аспадарі,затым–
зовабачыўіслхаўэлетрычцыМ.І.ЕрмаБДУ, Рэспбліансім інстытце вышэйшай
ловіча,яінаіроўваўсяўбібліятэіраспашолы. Сярод соцень і тысяч стдэнтаў, яія
вядаў сваім спадарожніам пра сапраўдню
вчыліся ў я$о, ёсць і тыя, хто абраў шлях
$історыю Беларсі.
Сярод ціавых
пытанняў,яіязадавалі стдэнты і
на яія адазваў
выладчы, былі
настпныя:  яім
Віцебс жылося
лепш: 1771-$а ці
1773-$а$ода?Наольі сладана
пісаць падрчніі?
На што разлічвалі
паўстанцыК.Каліноўса$аіінш.
На здым$: ст$дэнты-2історыі падчас с$стрэчы.
На жаль, час
адазаць на ўсе
пытанні не хапіла. Там спадзяёмся на новю
вчона$а-$історыа. У.А. Сосна падрыхтаваў
сстрэчзталенавітымбеларсім$історыам.
трох андыдатаў $істарычных нав.
Міалай ПІВАВАР,
Працючываўстановахвышэйшайадацыі,
андыдат 2істарычных нав$,
нема$чыма не займацца навовай дзейнасдацэнт афедры 2історыі Белар$сі.
цю.Асноўныятэмы,надяіміпрацедаследФота Алясандра Машэўса2а.
чы,–сялянсаепытаннеіпалітычнаежыццё

БАГАТАЯ ВІЦЕБСКАЯ ЗЯМЛЯ НА ГЕНЕРАЛАЎ

Вывчэнню $історыі родна$а раю ў
Віцебсімадэцімвчылішчынадаеццаасабліваяўва$а.Сённяяхачрасазацьпра$енеральсія дынастыі XIX ст., яія паходзяць з
Віцебшчыны. Я аазалася, таіх дынастый
неальі:Грі-Рамейі,Лявіція,Радевічы,
Кай$ародавы, Цвяцінсія.
Самай паважанай была сям’я Граў (Рамейаў-Граў). З $эта$а род выйшла сем
$енералаў.Родапачынальніамжая$олічыцца Гра (Грый) Аляхновіч Рамейа, яі ў
1539$одзебыўсмаленсімнамесніам.
Найбольшвядомымвоеначальніам$эта$арод
можна лічыць рса$а $енерал-фельдмаршала
ІосіфаУладзіміравіча Гр (1828–1901).

2 стар. 29саавіа2016.

Нарадзіўся І.У. Гра ў мястэч Крыні
Аршанса$а павета (цяпер Лёзненсі раён).
СончыўПажасіорпс,дзельнічаўКрымсай (1853–1856) і рса-трэцай (1877–
1878) войнах. На чале pycix i бал$арсіх
войсаўвызваліў$орадТырнава,зaxaпiўтрэціяўмацаванніГорныДбняiТэліш,аржыў Плеўн. А ў снежні 1877 $ода 70тысячныатрадрсіхвойсаўпадя$оіраўніцтвампераадолеўБаланыі,здзейсніўшы
беспрэцэдэнтныпераходтрыццаці$радснымарозпразцяжадастпныЧр’янсіперавал,вызваліўСафію.Потымразбіўтрэція войсі аля Філіпопаля (Плоўдзіў) і выйшаў да Сан-Стэфана, дзе і была падпісана
мірная дамова.
ПаслявайныІосіфУладзіміравіч Гравыонваў абавязі памочніа $алоўнаамандюча$авойсамі$вардыіiСант-Пецярбр$сай ваеннай ар$і, быў часовым $енерал$бернатарам Пецярбр$а, Адэсы, $енерал$бернатарамПрывісленса$араюiВаршавы,слжыўамандючымвойсаміАдэсай
ваеннайар$і,амандючымвойсаміВаршаўсайваеннайар$і.Даслжыўсядачын
$енерал-фельдмаршала.
УІосіфаУладзіміравічабылошэсцьсыноў.
Адзінзіх–Алясей–памёрраннімдзяцінстве, др$і – Яў$ен – за$інў на дэлі ў 25

$адоў.НешчаслівылёсбыўіўсынаМіалая,яі
сончыў жыццё сама$бствам. Ён прай$раў 
арты вялію см $рошай і, аб выплаціць
доў$,спрабаваўабабрацьба$ата$апца,але
быў арыштаваны. На сямейным савеце было
вырашана,штодапсціцьсдаізняслаўнення
старажытна$ароднель$а,таміснемераванне,штобацьасамзанёссынатрт.
УпамяцьпраІосіфаГрназваныадзін
з самых вялііх бльвараў Сафіі (Бал$арыя),вліцыўшматлііх$арадахінаваттры
населеныяпнты:$орадГраваідвасялы
Грава. У 2013 $одзе ў Сафіі $енаралфельдмаршал тасама быў сталяваны
помні.
У нас жа, на Віцебшчыне, а даладней 
вёсцыКрыніЛёзненса$араёна,яойсвой
час валодаў дзядзьа фельдмаршала $енерал-маёрЛявонцій(Леапольд)Гра(1783–
1861),захаваласяшматзбдаванняўсямейнайсядзібыдарэвалюцыйна$ачас.Гэта$аспадарчыяпабдовы,найпершанюшнііманеж для вы$л оней, а тасама сажалі.
Аднаніяіхзвестапратое,штовёсаз’яўляецца радзімай выдатна$а род ваенных і
$енерал-фельдмаршала,няма.Адстнічаюць
матэрыялыпраславта$аземляаіўшольныхлітаратрныхмзеях:мзеіМ.Лыньова
імзеібаявойславы.

Дарэчы,КрыніналежаліродГраўздаўна. Каля сажалі стаяла мраваная аталіцаяапліца,зведзенаяўвізантыйсімстылі,
яаяналежалаБабінавіцайпарафіі.Часпабдовыяедаладнаневызначаны,алевядома, што ў 1855 $одзе архібісп Галавінсі
дазволіў праводзіць  ёй набажэнствы. У
апліцы знаходзіліся пахаванні падаморыяВіцебса$аваяводстваІосіфа(Юзэфа)
Рамейі-Грі; падпарчніа пяці$орса$а,
$бернатара Іосіфа Рамейі-Грі; $енерала ад інфрантэрыі Расійсай імператарсайармііУладзіміраГрі;$енерал-фельдмаршалаІосіфаГрі;$енерал-маёраЛеапольда Рамейі-Грі. На ма$іле Уладзіміра Грі быў зведзены помні – рыж з
бела$а мармр з надпісам на польсай і
рсай мовах.
Ліч што, мэтаз$одна было б зрабіць на
ўездзеўЛёзнаіКрыніінфармацыйныязнаі
«Лёзненшчына–радзіма$ерояў»і«Крыні–
радзіма $ерояў», яія б трымлівалі звесті
праславтыхземляоў,аўКрынах,намесцыапліцыібылыхпахаванняўродГраў,
паставіцьмемарыяльнырыжіінфармацыйню шыльд пра значэнне род Граў-Рамейаў  $історыі Лёзненшчыны, Беларсі,
Расіііўсходніхславян.
Вячаслаў БАЧЫНСКІ,
віцэ-адэт Віцебса2а адэца2а
в$чылішча.
На здым$: онныманеж.

ЗРУЙНАВАНАЯ
СВЯТЫНЯ

УВАГА,КОНКУРС!
З 22 люта$а па 16 мая 2016 $ода ў нашым ніверсітэце
праходзіць што$адовы онрс раязнаўчых работ «Земли
родимой$оло».Уонрсе,яі,дарэчы,бдзеправодзіцца
ўжоўсёмыраз,мо$цьпрыняцьдзелстдэнтыўсіхфальтэтаўдзённайформынавчаннянашайВНУ.Для$эта$атрэба
падрыхтавацьціавюаўтарсюработпральтрнюспадчын Беларсі: $історыю анрэтна$а помніа, пэўню льтрню падзею, вядома$а дзеяча мастацтва, льтры ці
наві.
Прает можа быць выананы ў розных жанрах і тэхніах.
Гэта мо$ць быць я творы мастацтва, та і фотаздымі,
відэароліі, прэзентацыі ці праеты, прысвечаныя матэры-
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Непадалё ад Віцебса
на беразе возера Вымна
стаяў Тадлінсі Свята-Успенсіманастыр.АўімзахоўваласяцдадзейнаяіонаТадлінсайБожайМаці.
Шмат людзей яна выратавалаадрозныххвароб,але
паланіццаіонемо$тольі
чалаве з чыстай дшой і
$лыбоай верай.
Тадлінсі манастыр –
аднасастарадаўніххрысціянсіх святыняў Беларсі.
Заснаваны ён быў я аталіціў1743$одзетроцім
ваяводам Тадэвшам А$інсім. Спачат манастыр
быў ніяцім і належыў базыльянсамордэн.З1842
$одаёнстаўправаслаўным,
тт пражывалі манахі, яія
былі пераведзены сюды з
віцебса$а Успенса$а базыльянса$а манастыра.
Тадлінсі манастыр быў
вельміба$аты,адназця$ам
час$аспадарая$опрыйшла ў заняпад. Адраджэнне
святыніпачалося20лістапада1888$ода,аліСвяшчэнным Сінодам было вырашана ператварыць манастыр з
мжчынса$аўжаночы.Мжчыны ж, яія пражывалі тт
да $эта$а час, былі пераведзены ў полаці Бо$аяўленсіівіцебсіМараўманастыры. На пачат ХХ
ста$оддзяўТадлінсімманастыры пражывала больш
за50манаша,прыімбылі
адчынены двхласнае жаночае вчылішча і ўзорная
шола.
ТадлінсіСвята-Успенсі
манастырвалодаўзначнымі
зямельныміў$оддзяміівяліай бібліятэай,  яой захоўвалісяні$іналацінсай,
францзсай, польсай і
рсаймовах,большзатысячсачыненняў,атасама
ПрывілейараляАў$стаIII.
Убраннехрамасладаліабразы,цароўныярэчы,парытыя аштоўнымі металамі.
Галоўнымі манастырсімі
святынямібылідзвеіоны–
іона Свяціцеля Цдатворца Міалая і іона Прасвятой Божай Маці Тадлінсай. Апошняя напісана ў
1743$одзе.Наіоне–выяваБожайМаціўароне,яая
левай рой трымае Ісса.
Ваол – 34 выявы зямно$а
жыцця Ба$ародзіцы. Унізе
–надпісналацінсаймове:
«S. Maria Tadulinensin,
Miraculis
Clarissimein
Palatinatu Vitebscen Si»
(«Святая Марыя Тадлін-

сая, слаўленая цдамі на
землях віцебсіх»).
Паслязарыццяманастыралёсіоныневядомы.Але
да нашых дзён захаваліся
ле$ендыпраяе.Аднзіхя
пачла ад настаўніцы, алі
вчыласяўшоле:
«Удаўніячасыжылаўвёсцы Тадліна звычайная сялянсая сям’я, і была ў іх
добрая і пры$ожая дача
Марыля. Цяжі лёс напатаў$этюсям’ю:нарадзілася Марыля сляпой. Бацьі
шадаваліяе,неведалі,я
да$адзіць, аб развесяліць
смню пры$ажню дач…
Нічо$аяенерадавала:ні
мзыа,ніспевы.Івосьаднойчы завітаў  $этю сялянсю хат старац. Маці
пачаставала я$о хлебам і
распавяла пра тое, што не
насвятаёнтрапіў…
ГледзячынаМарылю,старац сазаў: “Дша ў цябе
добрая,адобрамчалаве
заўсёды паратна знойдзецца”.ІпрапанаваўёнразампайсціўТадлінсіманастыр. Бацьі адпсцілі
дзяўчын, і яна са старцам
адправіласяўдаро$.
Тыдзеньмаліласядзяўчына перад іонай Тадлінсай Божай Маці. І вось аднойчы надвячорам заззяў
незвычайным святлом лі
Ба$ародзіцыіціхіпранінёны $олас прамовіў: “Ідзі і
$лядзі”.Іздарыўсяцд:Марыля расплюшчыла вочы і
праз ано еллі ўбачыла
блаітнае неба і незвычайна пры$ожы захад сонца.
Узрадаваная, яна сазала:
“Дзяй табе, Усявышні, за
$этыцд.Іаліяперастпілапаро$святынііатрымала збаўленне ад хваробы,
тоттнавечнаізастанся”».
Я і мно$іх хрысціянсіх
святыняў, лёс Тадлінса$а
манастырабыўнезайздросным. У $ады Вяліай Айчыннай вайны я$о ўзарвалі нямеція салдаты. Храм быў
разбраны, цалела тольі
часта падвальных памяшанняў. Існе ле$енда, што
аднозіхмаеходпадвозера.
4расавіа2011$одаСінод
Беларсай праваслаўнай
царвы прыняў рашэнне аб
аднаўленні манастыра. Настаяцельніцайя$опрызначанаманахіняІларыя.Наманастырсім з$ор пабдавана апліца. А $эта значыць,
штосвятыняадраджаецца…
Ірына ДАНІЛАВА,
ст$дэнта 1 $рса
ФлФ.

а пачат  са аві а ці авая сстрэча адбылася на
істарычным фа льтэце. Да
стдэнтаў-історы аў першаа рса завітаў настаўні з
Міёршчыны, апантаны раязнавец Вітольд Антонавіч
Ермалёна .
Вітольд Антонавіч жо
больш за сора од праце
настаўні ам історыі ў Міёрс ай сярэдняй ш оле № 3.
Прычым ён не проста вы ладае прадмет, але і ср’ёзна
займаецца раязнаўчай працай. Пад іраўніцтвам Вітольда Ермалён а пры ш оле
праце раязнаўчы рто
«Аранаўты мінлаа»,  с лад
я оа ўваходзяць вчні, што
неабыя ава ставяцца да
історыі роднаа раю. Разам са ш ольні амі Вітольд
Антонавіч ладзіць пешыя і
велапаходы па Віцебс ім рэіёне, збірае ці авыя леенды і паданні, адш вае
ўні альныя э спанаты для
аднао з трох мзеяў, створаных настаўні ам.
Дзя ючы Вітольд Антонавіч пры ш оле праце
істарычны мзей (ад рыты
ў 1986 одзе), мзей ніі і
др  (2006) і этнарафічны
мзей «Сялянс ая хата»
(2015). У хт ім часе раязнавец плане ад рыць мзей
асветы.
Фонды трох мзеяў налічваюць больш за 30 тысяч
самабытных э спанатаў, 
ожнаа з я іх свая історыя.
«Я заўсёды раю сваім вчням важліва лядзець пад
ноі, а не ўар, – адзначыў
падчас сстрэчы Вітольд Ермалёна , – бо ні олі не ведаеш, што табе можа патрапіцца на шлях».
І эта сапраўды та . Напры лад, рымс ю манет
280 . н.э. Вітольд Антонавіч
знайшоў на асфальце, алі
ча аў на прыпын  аўтобс.
Хтчэй за ўсё яна была «пры-
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подотов е чащихся
бдщей трдовой деятельности особое место отводится пра ти е. Та , пример, в чебной прорамме
чащихся специальности «Тризм и остеприимство» предсмотрена технолоичес ая пра ти а в
мзеях Респбли и
Беларсь. И этот од
не стал ис лючением.
Юноши и девш и
под р оводством
опытных преподавателей олледжа Веры Андреевны Але сеен о, Надежды
Ильиничны Жавнеро и Але сандры
Але сандровны Кабыл овой проходили
пра ти  в трех мзеях Национальноо
Полоц оо истори ольтрноо мзеязаповедни а: Мзее
традиционноо рчноо т ачества Поозерья, Хдожественной алерее, Природно-э олоичес ом мзее. Крировали чащихся со стороны чреждений льтры заведющие филиалами: Ольа Фёдоровна Дамас ина, Лариса Михайловна Лысен о и Валерий
Але сандрович Ледни .

ПРА ЦЯБЕ,
РОДНАЯ ЗЯМЛЯ
яльнайідхоўнайспадчынеБеларсі.Вітаеццавыарыстанне счасных інфармацыйных тэхнало$ій.
Выніі раязнаўча$а онрс ампетэнтнае жры падвядзеда25мая.Аўтарытрохлепшыхработатрымаюцьспецыяльныя дыпломы і прызы. Конрс праводзіць аддзел па
выхаваўчай рабоце з моладдзю. Кратар онрс – метадыстВ.У.Пцеева.
Запрашаемсіхпрыняцьдзелонрсе!

КРАЯЗНАВЕЦ, У ЯКОГА
НЯМА АДПАЧЫНКУ

несена»зполяаднымзамбайнаў, яія ў той час па
шашывярталісянабаз.
Знахода тао$а шталт
манетнатэрыторыіБеларсі
ўчар$овыраздаазвае,што,
дзяючышлях«звара$аў
$рэі»,частайяо$аз’яўляласяінашаЗаходняяДзвіна,
мымелі$андлёвыязносіныз
раінамі Еўропы.
Зразмела,штонеўсеэспанаты мзеяў былі знойдзены вось та выпадова.
Адны настаўні набываў за
$рошы, др$ія ж зарабляў
сваім потам і рывёй. Напрылад, за адны ні$і Вітольд Антонавіч амаль сё
летадапама$аўсседампа
$аспадарцы:абошваўпожні,
пераворваўа$арод,седровы. А алі тыя прапаноўвалі
разлічыцца за прац сама$онай – адмаўляўся, маўляў, дайце лепш за прац

ні$і(раязнавецведаў,што
ўсседсайсям’ізахоўвалісярэдіявыданні).
Азанеаторюлітаратр,
яая сёння эспанецца ў
шольныммзеіні$іідр,
Вітольд Ермалёна нао$л
заплаціў рывёю:
«Аднойчы, вяртаючыся ў
МіёрызДрі,ястаяўнапрыпын і чааў аўтобса, я
заўважыў, што на адным з
падвор’яўнейідзедраслаў
цэлаево$нішчасастарыхні$
іўсёпадідваўдыпадідваў
новыя,–распавядаўстдэнтамВітольдАнтонавіч.–Час
раздмвацьнебыло,яінўся ў а$онь і $олымі рамі
пачаў выця$ваць ні$і. З$арэлі равы ашлі, палопаласясранарах,іпачалі
рывавіць апёі. Адна я не
спыніўся». Тады Вітольд
Ермалён ўдалося выратавацьза$нюнеальіціавых

выданняў,  тым лі ні$і
Адлера–аптэаразДрі.
Сваю заціаўленасць да
раязнаўства і  апантанасць
$історыяй родна$а раю
Вітольд Антонавіч прывіў і
вчням.Пра$этаможасведчыць, напрылад, выпада,
расазаны Вітольдам Антонавічам:
«Аднойчы мой былы вчань,яіслжыўарміі,бе$
марафон з поўнай выладай. І раптам бачыў пад
на$амі нейю рэч (я аазалася потым, $эта была
старажытная прылада працы),спыніўсяі,пальаратнанерасапаўяесапёрсай рыдлёўай, далей не
пабе$».
Расазваў Вітольд Антонавіч$історыамііншыяціавыя выпаді са свай$о жыцця.Яаазалася,В.А.Ермалёнаведаесвойрадаводда
20 алена: памяць аб продахя$осям’іперадаеццаз
паалення ў пааленне, ад
бацьідасына.
З бдчымі настаўніамі
$історыі $осць з Міёршчыны
падзяліўся сарэтамі педа$а$ічна$а майстэрства, расазаў,яналадзіцьантатз
вчнямі, заціавіць іх $історыяй і раязнаўствам. Стдэнты-$історыібыліўзахапленніад$осця,захвотайзадавалі ям пытанні, прасілі
сфата$рафавацца.
«Памятайце, – сазаў напрыанцы сстрэчы Вітольд
Ермалёнастдэнтам,–раязнаўцы не ходзяць  адпачына. Калі вы абралі $этю
прафесію, то яна павінна
стаць вашым жыццём».
Алеся ДУБРОЎСКАЯ.
Фота аўтара.

БУДУЩИЕ ЭКСКУРСОВОДЫ
НА ПРАКТИКЕ

Авпервыеднивесныпрошлизачетныеэсрсии,оторые посетили чащиеся
$рпп22Т,32Ти31Волледжа.Почетными$остямимероприятия стали выпснииспециальности«Тризми
$остеприимство» Татьяна
Ахрамович и Оль$а Стацевич, а таже заместитель

диреторапочебно-производственной работе СнежанаБлах.
Молодые эсрсоводы
немно$о волновались, и это
недивительно,ведьонихотели а можно интереснее
и достпнее преподнести
материал.Ксчастью,волнениенепомешалоимхорошо

провести эсрсию и продемонстрировать отличные
знания и высоий ровень
под$отови.
Н.И. ЖАВНЕРКО,
преподаватель, р$оводитель техноло2ичесой
пратии Полоцо2о
олледжа, ма2истр
педа2о2ичесих на$.

3 стар. 29саавіа2016.

НАХВАЛІТВОРЧАСЦІ

КАКЖИВЕШЬ,КОЛЛЕДЖ?

«ВЯСНА ПІША ВЕРШЫ КВЕТКАМІ»
Напярэдаднісвята8Саавіа ў народным літаратрным мзеі ўніверсітэта адбылося адрыццё фотавыставы андыдата біяла$ічных
нав,дацэнта,за$адчыаафедры батаніі Леанарда
Міхайлавіча Мяржвінса$а
«Вясна піша вершы ветамі».Наёйпрыстнічалістдэнтыівыладчыіфілала$ічна$а фальтэта.
Я расазаў Леанард Міхайлавіч, з дзяцінства я$о
ўражвала пры$ажосць родна$араю.Любіўёнібіяло$ію,заўсёдыззадавальненнем па неальі разоў перачытваў  $азетах і часопісах артылы, прысвечаныя
светраслініжывёл.
Захапленневетаміпачалосяяшчэўшольныя$ады.
Аўтар выставы ўспамінае,
штопадчасвчобыўя$обыла
самаявяліаяўвёсцыале-

цыя цюльпанаў,  дзясятым
ласе яна папоўнілася адзінаццаццю$атнамірж.Вырошчваў іх Л.М. Мяржвінсі
нетольідлясябе.Палюбавацца ветамі прыходзілі з
сёй вёсі. А са з’яўленнем
перша$а фотаапарата пры$ажосць вета Леанард

Міхайлавіч адлюстроўваў 
сваіхфотаработах.
Прымла,пралесі,сныць,
сон-трава, $іяцынты… Усе
веті, прадстаўленыя на
выставе(аіхналічваеццааля
двх дзясятаў), можна вырошчваць самім, $алоўнае –
жаданне.Неаторыязіхвы-

ладчы выарыстоўвае пры
заварванні $арбаты,  лінарыі.Та,змядзведжайцыблі можна пры$атаваць
вельмісмачнысалат.
Кветі заўсёды ідць побачзпаэзіяй,тамстдэнты
пята$а рса падрыхтавалі
вершыбеларсіхпісьменніаў. Свае ўласныя творы
прадставілідацэнтафедры
літаратры Воль$а Іванаўна
Рсіла і ар$анізатар выставы,старшывыладчы$этай
жаафедрыІрынаВацлаваўнаСаматой.
Госці літаратрна$а мзея
ў$этыдзеньзма$лінетольі
палюбавацца пры$ажосцю
вета, але і пачаставацца
знаамітай$арбатай–«прываротнымзеллем»адтраўніаЛеанарда.
Юлія ГАЎРЫЛЕНКА,
ст$дэнта 5 $рса ФлФ.
Фота аўтара.

ЛІТАРАТУРНАЯ МАСЛЕНІЦА
АЛЕНЫ МАСЛА
Нетадаўноўнароднымлітаратрныммзеіадбыласясстрэчазвядомай беларсай пісьменніцай-азачніцайАленайМасла.
Стдэнтыззахапленнеміціавасцю
слхаліАленСцяпанаўн.Аўтарараспавядалапрадзіцячюбеларсюлітаратр, ролю азі ў жыцці ожна$а
чалавеа, а тасама пра $історыю счаснайбеларсайазі.
Госця правяла тасама азачню
вітарын, а яе пераможцам рчыла
прызы.АленаСцяпанаўназзадаваль-

неннем адазала на пытанні стдэнтаў,атым,хтоспрабесябеўлітаратры, параіла дасылаць свае творы ў
часопісыі$азеты.
Падчас сстрэчы Алена Масла прэзентавала сваю аз «Мяне завць
Лахнэса», яю стдэнты слхалі з
вяліім захапленнем і ўва$ай. Напрыанцыўдзельнііразамз$осцяйсфата$рафаваліся на памяць.
Крысціна ДАЙЛІДЗЁНАК,
ст$дэнта 1 $рса
ФлФ.

ВЫПРАБАВАННЕ РЭАЛЬНАСЦЮ
Ў КНІГАХ ФРАНЦА СІЎКО
Фэнтэзi,трылер,драма–жанры,яiянайбольш
цiавяць счаснаа чытача. Несмненна, мноiм
падабаюццанiiпранезвычайныя,фантастычныя
здарэнніцiдэтэтыўныярасследаваннi.Алеёсць
тэмы, яiя незалежна ад час ранаюць сэрцы
людзей.Аднойзтаiхз’яўляеццажыццёпростаа
чалавеа.Добраразмеючылюдзей,перажываючы разам з iмi iх сладаны лёс, вядомы вiцебсi
празаібярэрэальныяжыццёвыяiсторыiзаасновсваiхтвораў.
ФранцСіўонарадзiўсянаВiцебшчыне,вёсцы
Вята Мiёрсаа раёна. Атрымаўшы адацыю на
фiлалаiчнымфальтэцеБДУ,большзадваццаць
одпрацаваўнастаўнiамiвыладчыамрозных
навчальных становах. Арамя выладчыцай
дзейнасцiФранцСiўопрысвячаўсябеiрамадсай справе: з’яўляўся ўласным арэспандэнтам
аталiцаа часопiса «Аve Maria», сябрам рады
Таварыства беларсай мовы імя Ф. Сарыны
Вiцебшчыны,старшынёйВiцебсааабласноааддзяленняСаюзабеларсiхпiсьменнiаў.
Лiтаратрнаяспадчынапразаіасладаеццаздзесяцінi,
апошняязяiх–«Плебейсiяльнi».Прэзентацыяэтайніі
нетадаўноадбыласянаістарычнымфальтэценашаа
ўніверсітэта,атасамаўбібліятэахорада.Пасляаднойз
таіхсстрэчмнепашчасцілапатарыцьзФранцамСіўо.
– Франц Іванавіч, сажыце, алі ласа, што
натхнiла Вас на напiсанне
нi2i «Плебейсiя 2$льнi»?
–Гэтанебыўнейіразавы,ім$ненныпарыў.Усетры
змешчаныя ў зборні аповесціпісалісяўрознычас,
розныхабставінах.Але,яіў
любо$алітаратара,ожнай
зіхзнайшліадбітапо$ляды
аўтара на счаснае жыццё.
Нао$л,натхненне–рэчнепрадазальная,таміадазваць на падобнае пытанне
няпроста.Яанрэтызаваць
з’яв, распыленю ў часе і

прасторы, алі яна яшчэ да
та$о і абцяжараная нейімі
аб’етыўнымі(дыісб’етыўнымі) аалічнасцямі?
– Яім тэмам $ сваёй
творчасцi Вы аддаяце перава2$?
– Мяне ціавяць  тэмы,
звязаныя з трансфармацыяйхаратаріўчынаўчалавеа ў та званых «слізіх»,
сладаных сітацыях. Напрылад, тэма адданасці ці,
наадварот,здрады.Тэмапомстыідаравання.Уэсэістыцы – тэма фатала$ічна$а
адлюстравання рэчаіснасці.

Газета зарэ істравана
ўМіністэрствеінфармацыі
27.10.2009 .Рэ .№747.

– Усе Вашыя творы захапляльныя і пав$чальныя.
Я Вы лічыце, яi з іх найбольш $здзейнiчае на светапо2ляд с$часнай моладзi?
– Напэўна, прыпавесць
«Удо$». Але $эта, анечне,
справа$ст.
– Ціава, літарат$рная

ГАЗЕТА
ЎСТАНОВЫ АДУКАЦЫІ
«ВIЦЕБСКІ
ДЗЯРЖАЎНЫ
ЎНIВЕРСIТЭТ
iмя П.М. МАШЭРАВА»

спадчына яо2а пiсьменнiа паўплывала на Вашае
станаўленне я творцы?
– На творчы почыр пісьменніаўпэўнайстпеніўсё
прачытанаеўплывае–іўдалае,іненадтаўдалае.Усё–
$леба,сё–$рнтдляасэнсавання. Пералі аўтараў,
яімі я захапляўся ў розныя
часы,занадтадоў$і,абя$о
прыводзіць цалам. Гэта і
Чорны,іЧэхаў,іВальтэр,і
Фолнер,іДжойс,іКамю…
Але важна не тольі браць,
аі,берчы,заставаццасабою.Гэта,можа,самае$алоўнае.
– Сёння Вашыя ні2і запатрабаваныя чытацай
аўдыторыяй. Сажыце,
над чым прац$еце зараз?
Кам$ ці чам$ б$дзе прысвечаны Ваш новы твор?
– Гэта бдзе дапрацаванае перавыданне ніжі
«Выспы».Цяперяпрацюнад
ілюстрацыямі, што бдць
змешчаны ў ёй, – здымамі
маіх родных мясцін і блізіх
людзей.
 – Дзя$ю за ціав$ю
размов$, жадаю творчых
поспехаў і вінш$ю з выхадам новай ні2і.
Іна ШЫРКЕВІЧ,
ст$дэнта 2 $рса
ФлФ.

Учреждение образования «Витебсий
2ос$дарственный $ниверситет
имени П.М. Машерова» объявляет он$рс
на замещение должности старше2о преподавателя
афедры дошольно2о и начально2о
образования – 1,0.
Сро подачи заявлений – один месяц
со дня оп$блиования объявления.
Наш адрес: 2. Витебс, пр-т Мосовсий,
д. 33, отдел адров.
Тел. 58-58-56.
Адрасрэдацыi:210038,.Вiцебс,Масоўсiпр-т,33.
Тэл.58-97-92.Эл.пошта:gazeta@vsu.by
Газета надр авана афсетным спосабам
ва УПП «Вiцебсая абласная др арня».
ЛП02330/116ад27.03.2014.
В л. Шчарбаова-Набярэжная, 4, Віцебс, 210015.
Падпiсанададр  28.03.2016. 16.30.Тыраж1200.
Аб’ём1др .ар.За.1839.

ВЕСНА ИДЕТ!
ВЕСНЕ ДОРОГУ!

Вэтом$одМежднародный женсий день в Полоцом олледже ВГУ имени
П.М. Машерова превратилсявнастоящийвесеннийалейдосоп. Праздни была
посвященацелаянеделя,во
времяоторойдевше-чащихся,преподавателейисотрдницолледжаждалипоздравления, лыби, цветы
и,онечно,сюрпризы.
Особоеволнениевэтидни
ощщали юноши олледжа.
Ведьимпредстояланепростаязадача–под$отовиться
мероприятию, хорошеньо
всеотрепетировать,выбрать
иподаритьдамамсамыерасивыецветы,авответполчить лыби любимых преподавателей,девшеиродителей, оторые пришли в
этотденьволледж.
Ярой страничой празднично$оалейдосопастало
выстпление орестра «Ренессанс-4» (роводитель
В.Н. Уша). Композицию
«Мама» частнии орестра
исполнили вместе с юными
солистамиСер$еемКабиом
(средняяшола№2)иВиторией Стомой (средняя
шола № 16). Настоящим
сюрпризом для всех стали
видеоподари от чащихся,
проходящихпеда$о$ичесю

прати в чреждениях образованияВитебсойобласти,и
ихюныхвоспитанниов.
Весна–пораприятныхобновлений.Вэтомбедились
все частнии празднично$о
весенне$о алейдосопа во
время выстпления чащихся $рппы 22И и детсо$о
образцово$о театра моды
«Топ-топ».Подроводством
режиссера-постановщиа
ОсаныПетевичтворчесий
оллетивпредставилдефилеэслюзивнойдизайнерсойодежды«RadaStyle».Участнии шо продемонстрировали, а стильно мо$т
вы$лядеть современные педа$о$и. Дизайнерсое пальто от Витории Потльсой,
стро$ие остюмы, эле$антные платья – аждый наряд
заслживал $ромих аплодисментов.
«Жрчат рчьи, слепят
лчи, и тает лед, и сердце
тает…»–этистроииззнаомойвсемсдетствапесни
звчаливолледжевовремя
онцерта,асердцетаялоот
доброты,теплаирадости.И
верилось:веснаидет,весне
доро$!
Юлия СКОМОРОЩЕНКО,
$чащаяся Полоцо2о
олледжа.
Фото М. Фролова.

ЮБИЛЯРЫ

ПРИМИТЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
В первый месяц весны
своиюбилейныеднирождения празднют сраз два
представителяматематичесо$офальтетанаше$ониверситета–Ю.В.Трбниов
иЛ.П.Лабнова.ЮрийВалентинович,доторфизиоматематичесих на, профессор, профессор афедры $еометрии и математичесо$о анализа, и се$одня
преподаетввзеипередает
свои знания стдентам. Лариса Павловна, проработав
наафедреал$ебрыиметодиипреподаванияматематиидол$оевремя,находится на заслженном отдыхе,
номно$иемо$твидетьее
насценевсоставевоально$о ансамбля ветеранов педа$о$ичесо$отрда«Лира».
Пользясь слчаем, весь
оллетив математичесо$о
фальтета поздравляет
юбиляровижелаетимздоровья, дол$их и счастливых
лет в р$ родных и близих,счастьяидачивовсем.
«Мы восхищаемся вашей
энер$ией, силой воли и интересом  жизни, мением
радоваться аждом дню и
наслаждатьсяаждымм$новением.Вэтотденьивсе$да
мыотдаемданьисренне$о
важениявашеймдростии

Аўтарыап бліаваныхматэрыялаўняс цьадазнасцьзападборідаладнасць
фатаў.Іхмераваннінеабавязоваадлюстроўваюць п нт леджання рэдацыі.
Газетавыходзіцьдваразынамесяц.

жизненномопыт,трдолюбию и жизнелюбию. Здоровьявам,радости,человечесо$отеплаисчастья!»–$оворитсявтестепоздравления.
Галоўны рэдатар
І.М. ПРЫШЧЭПА
Рэдатар
Н.П. ЛАЗЕБНАЯ

