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Аналізуецца навуковая, вучэбна-метадычная дзейнасць філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта за 
апошнія 5 гадоў. Разглядаюцца такія яе састаўныя часткі, як выкананне тэм Дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў, 
абарона дысертацый, у тым ліку замежнымі грамадзянамі, правядзенне канферэнцый, публікацыя рознага тыпу работ. Значнае 
месца адводзіцца міжнароднай дзейнасці факультэта, у прыватнасці, міжнародным праектам, звязаным з выкананнем сумес-
ных навуковых тэм і супольным выданнем нувуковай і вучэбнай літаратуры. Адзначаецца вучэбная дзейнасць выкладчыкаў 
за межамі Беларусі і замежных вучоных на філалагічным факультэце, а таксама ўдзел супрацоўнікаў і студэнтаў факультэта 
ў міжнародных конкурсах.
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Анализируется научная, учебно-методическая деятельность филологического факультета Белорусского государственного 
университета за последние 5 лет. Рассматриваются такие ее составные части, как выполнение тем Государственной программы 
научных исследований, защита диссертаций, в том числе иностранными гражданами, проведение конференций, публикация 
разного типа работ. Значительное место отводится международной деятельности факультета, в частности, международным 
проектам, связанным с выполнением совместных научных тем и совместным изданием научной и учебной литературы. От-
мечается учебная деятельность преподавателей за пределами Беларуси и зарубежных ученых на филологическом факультете, 
а также участие сотрудников и студентов факультета в международных конкурсах.

Ключевые слова: филологический факультет; научная деятельность; учебно-методическая деятельность; Государственная 
программа научных исследований; международные проекты; международные конкурсы.
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There is analyzed scientific, educational-methodical activity of the faculty of philology of Belarusian State University for the last
five years. There are considered such compound parts of it as fulfilment of themes of the State program of scientific researches, defences
of dissertations including those done by foreign citizens, conducting of conferences, presence of various publications. Significant part is
devoted to international activities of the faculty, such as international projects connected with fulfilment of joint scientific themes and joint
edition of scientific and educational literature. There is mentioned educational activity of faculty lecturers abroad and activity of foreign
scientists at the faculty of philology as well as participation of both employees and students of the faculty in international competitions.
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Навуковая, вучэбна-метадычная дзейнасць філалагічнага факультэта звязана з распрацоўкай шматлікіх
тэм у галіне мовазнаўства і літаратуразнаўства, абаронай кандыдацкіх і доктарскіх дысертацый, правядзен-
нем ужо добра вядомых у свеце міжнародных канферэнцый, разгалінаванымі міжнароднымі кантактамі,
падрыхтоўкай і выданнем падручнікаў і дапаможнікаў для школ і ўстаноў вышэйшай адукацыі і інш.

Толькі за апошнія 5 гадоў на факультэце распрацоўваліся 27 навуковых тэм, з іх 10 – у межах
Дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў. Выкананне гэтых тэм прадугледжвала наступнае:
стварэнне канцэптуальных асноў і комплекснай электроннай праграмы метадычнага забеспячэння для
захавання і папулярызацыі архіваў фальклорнай творчасці беларускага народа; выяўленне сувязей бе-
ларускай народнай культуры з рэальнасцю і ментальнасцю; вывучэнне функцыянальна-семантычных
і камунікатыўна-прагматычных асаблівасцей беларускай мовы на фоне іншых славянскіх моў; дасле-
даванне розных структурных узроўняў беларускай мовы, асаблівасцей яе выкарыстання ў мінулым і на 
сучасным этапе развіцця; выяўленне асаблівасцей функцыянавання рускай і беларускай моў у мастацкіх
тэкстах, СМІ, вусным і пісьмовым маўленні білінгваў; даследаванне сучаснага стану і перспектыў развіцця
германскіх і раманскіх моў у структурным і функцыянальным аспектах; стварэнне бібліяграфічнага зводу
перакладаў твораў іншаславянскіх літаратур на беларускую мову; сістэматызацыю сучаснай літаратуры як
міжкультурнага медыятара; стварэнне цэласнай канцэпцыі станаўлення мастацкай традыцыі ў літаратуры
ХІ–ХІХ стст.; распрацоўку навуковых асноў укаранення сучасных падыходаў да выкладання беларускай
мовы і літаратуры, рускай мовы і літаратуры, рыторыкі ва ўстановах сістэмы сярэдняй і вышэйшай адукацыі
з улікам магчымасцей камунікатыўна-дзейнаснай, тэкстацэнтрычнай арганізацыі навучання і інш.

Плённая праца над навуковымі тэмамі спрыяла абароне дысертацый. З 2001 г. было абаронена 6 док-
тарскіх і 29 кандыдацкіх дысертацый. Адну з гэтых прац, кандыдацкую дысертацыю А. Лянкевіч, Вышэй-
шая атэстацыйная камісія Рэспублікі Беларусь прызнала лепшай за 2014 г. у намінацыі «Гуманітарныя
навукі». Аб прызнанні высокага ўзроўню лінгвістычнай і літаратуразнаўчай навукі на факультэце свед-
чыць і той факт, што грамадзяне іншых краін прыязджаюць сюды для навучання ў аспірантуры. Толькі
ў апошнія гады было абаронена 7 кандыдацкіх дысертацый прадстаўнікамі Кітая, Ірана, Ірака.

Канферэнцыі, што праводзяцца на філалагічным факультэце, не толькі ўзбагачаюць навуковую дум-
ку новымі ідэямі, але і даюць магчымасць маладым лінгвістам, літаратуразнаўцам апрабаваць свае
даследаванні ў асяроддзі вопытных навукоўцаў. Разумеючы гэта, кафедры філалагічнага факультэта
значнае месца ў сваёй навуковай дзейнасці адводзяць арганізацыі і правядзенню адзначаных важных
мерапрыемстваў. За апошнія 5 гадоў было праведзена 20 міжнародных і 35 рэспубліканскіх канферэн-
цый. Тэматыка першых з іх фарміравалася з улікам актуальнасці, значнасці пытанняў для шырокага
кола філолагаў з розных краін свету: «Фальклор і сучасная культура», «Роль просветителей в Беларуси
и Турции», «Языки мира – мир языков», «Памежжа ў моўнай, гістарычнай і культурнай перспектыве»,
«Русский язык: система и функционирование», «Мова – літаратура – культура», «Супруновские чте-
ния», «Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай», «Русская и белорусская литературы на рубеже
ХХ–ХХІ вв.», «Мир языков: ракурс и перспективы», «Язык и социум» і інш. Многія з гэтых канферэн-
цый сталі традыцыйнымі і праводзяцца кожныя год ці два. Сярод міжнародных і рэспубліканскіх канфе-
рэнцый важнае месца займаюць чытанні, прысвечаныя вядомым дзеячам лінгвістыкі, літаратуры, куль-
туры нашай краіны, у тым ліку і супрацоўнікам нашага факультэта, якія ўнеслі значны ўклад у развіццё
беларускага і сусветнага літаратуразнаўства, мовазнаўства, культуры. У міжнародных канферэнцыях 
прымаюць удзел вучоныя не толькі з еўрапейскіх, але і з азіяцкіх краін.

Цяжка пералічыць усе канферэнцыі за межамі Беларусі, дзе з дакладамі выступаюць вучоныя
філалагічнага факультэта. Згадаем толькі два міжнародныя форумы, якія добра вядомы ва ўсім свеце, –
з’езды славістаў і кангрэсы Міжнароднай асацыяцыі выкладчыкаў рускай мовы і літаратуры. 
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Вынікам навуковых, навукова-метадычных даследаванняў вучоных факультэта з’яўляюцца 
манаграфіі, падручнікі, артыкулы. За 5 гадоў выйшлі 60 манаграфій, 25 падручнікаў, 387 вучэбных 
дапаможнікаў, 68 зборнікаў навуковых прац, 48 зборнікаў тэзісаў дакладаў, 2700 навуковых артыкулаў 
у часопісах, з якіх 337 – за межамі Беларусі. Большасць падручнікаў, дапаможнікаў па беларускай, рускай 
мовах і літаратурах для школ і ўстаноў вышэйшай адукацыі краіны выходзяць з-пад пяра супрацоўнікаў 
філалагічнага факультэта БДУ, якія з’яўляюцца таксама аўтарамі, складальнікамі, рэдактарамі эн-
цыклапедый, слоўнікаў, збораў твораў беларускіх пісьменнікаў. Так, збор твораў У. Караткевіча ў 25 та-
мах рыхтуецца менавіта навукоўцамі факультэта. Упершыню ў гісторыі такога роду выданняў на пер-
шай старонцы тамоў стаіць грыф «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. Філалагічны факультэт».

Немагчыма ў адным артыкуле назваць усе навуковыя працы супрацоўнікаў факультэта, адзначым 
толькі найбольш значныя з іх па беларускай мове [1–10], беларускай літаратуры [11–17], рускай мове 
[18–24], рускай літаратуры [25–28], агульным мовазнаўстве [29], тэорыі літаратуры [30–32], славянскіх 
літаратурах [33–36], замежных мовах [37– 45], замежнай літаратуры [46, 47], псіхалінгвістыцы [48], 
этналінгвістыцы [49].

Важнай састаўной часткай навуковай і вучэбна-метадычнай дзейнасці факультэта з’яўляюцца 
міжнародныя кантакты. Цікавасць замежных навукоўцаў да беларускай мовы, літаратуры, культуры стала 
падставай да ажыццяўлення значных міжнародных праектаў у галіне мовазнаўчых і літаратуразнаўчых 
дысцыплін. Адзін з такіх праектаў – «Трасянка ў Беларусі: змешаны код як вынік беларуска-рускага 
моўнага кантакту (моўнае структураванне, сацыялінгвістычныя механізмы ідэнтыфікацыі і “эканоміка” 
мовы)». Ініцыятарам і кіраўніком праекта з’яўляўся прафесар Альдэнбургскага ўніверсітэта імя Кар-
ла фон Асецкі (Германія) Герд Генчэль, у складзе выканаўцаў былі прафесар факультэта сацыяльных 
навук Альдэнбургскага ўніверсітэта імя Карла фон Асецкі, а з 2012 г. – эканамічнага факультэта Вен-
скага ўніверсітэта Бернхард Кітэль, дацэнт кафедры гісторыі беларускай мовы БДУ С. М. Запрудскі, 
аспіранты гэтай жа кафедры А. Лянкевіч, У. Лянкевіч, Ю. Кацюра, Н. Яненка, Н. Краўчанка і студэнты са 
спецсемінара С. М. Запрудскага, супрацоўнікі Цэнтра сацыялагічных і палітычных даследаванняў БДУ 
на чале з прафесарам Д. Г. Ротманам. У Альдэнбургскім універсітэце імя Карла фон Асецкі была створана 
рабочая група па апрацоўцы фактычнага матэрыялу і складанні корпуса вусных запісаў. У лінгвістычных 
часопісах Германіі, Расіі, Беларусі, Украіны, Аўстрыі, Польшчы, Англіі апублікавана каля 40 артыкулаў 
акрэсленай тэматыкі, выйшлі з друку 3 манаграфіі, на XIV і XV міжнародных з’ездах славістаў былі 
праведзены тэматычныя блокі, прысвечаныя беларускай «трасянцы» і ўкраінскаму суржыку. Выкананне 
адзначанага праекта стымулявала цікавасць да моўнай сітуацыі ў Беларусі, у сацыялінгвістыцы трыва-
ла замацавалася паняцце «беларуска-рускае змешанае маўленне», або «трасянка», у навуковы ўжытак 
быў уведзены значны факталагічны матэрыял. Навуковае даследаванне феномена так званай беларускай 
трасянкі з’явілася ўзорам для падрыхтоўкі новага міжнароднага праекта.

З 2012 г. пад кіраўніцтвам прафесара Герда Генчэля распрацоўваецца другі па ліку міжнародны праект – 
«Германізмы ў славянскіх мовах». Першай яго часткай стала падрыхтоўка бібліяграфічных даведнікаў 
па даследаванні германізмаў ва ўсходнеславянскіх мовах. Беларуская частка бібліяграфічнага праекта 
ў 2015 г. ажыццёўлена ў выглядзе спецыяльнага выдання «Германізмы ў беларускай мове» [50]. У кнізе 
падаюцца найбольш важныя бібліяграфічныя звесткі аб даследаванні германізмаў у беларускай мове, 
прыводзяцца ў храналагічнай паслядоўнасці арыгінальныя тэксты навуковых прац беларускіх і замеж-
ных спецыялістаў у галіне міжмоўных кантактаў. З 2015 г. распрацоўваецца другая частка праекта, пры-
свечаная германізмам у старабеларускай мове на фоне адпаведных запазычанняў са старапольскай мовы.

Лінгвісты філалагічнага факультэта разам з вядомымі даследчыкамі з розных краін свету 
супрацоўнічаюць у межах міжнароднага праекта EUROJOS «Метады аналізу моўнага вобразу све- 
ту ў кантэксце параўнальных даследаванняў». Прафесары А. А. Кожынава, А. М. Рудэнка, выкладчык 
Н. А. Кахновіч вывучалі некаторыя асноўныя аксіялагічныя паняцці, што прысутнічаюць у моўным 
вобразе свету беларусаў. Даследаванні былі праведзены на шырокім моўным матэрыяле на падставе 
шматлікіх тэкстаў і асацыятыўных эксперыментаў. Вынікі даследавання плануецца прадставіць у шэ-
рагу публікацый, прысвечаных аксіялагічным паняццям у розных мовах.

Дацэнт кафедры беларускай літаратуры і культуры П. І. Навуменка сумесна з прафесарам Інстытута 
славістыкі Альдэнбургскага ўніверсітэта імя Карла фон Асецкі Г.-Б. Колер працуюць над выданнем 
«Гісторыя літаратуры Беларусі», якое выйдзе на англійскай, нямецкай і беларускай мовах. 

Сумесна з вучонымі Уральскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта дацэнты кафедры рускай 
літаратуры У. Ю. Верына і В. Ю. Жыбуль распрацоўвалі міжнародны праект «Кніга вершаў як культурны  
феномен Расіі і Беларусі». У выніку выканання праекта была створана тыпалогія кніг вершаў рускай 
і беларускай паэзіі, асветлены агульныя і нацыянальна-спецыфічныя перыяды развіцця паэзіі Расіі 
і Беларусі, разгледжаны структурныя асаблівасці кнігі вершаў як складанага звышжанравага адзінства, 
прааналізаваны функцыі кнігі вершаў у сучаснай культуры Расіі і Беларусі, устаноўлены цесныя кан-
такты расійскіх і беларускіх філолагаў.
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Дацэнт Т. Р. Рамза сумесна з прафесарам Альдэнбургскага ўніверсітэта імя Карла фон Асецкі С. Тэш 
выдалі ў Германіі дапаможнік па гутарковай беларускай мове, прызначаны для пачаткоўцаў, якія вало- 
даюць хаця б адной са славянскіх моў [51]. Курс ахоплівае базавыя граматычныя тэмы і стэрэатыпныя  
камунікатыўныя сітуацыі. Дапаможнік разлічаны на працу з выкладчыкам, але можа паспяхова выка-
рыстоўвацца і для самаадукацыі. Абраны фармат інтэнсіў-курса дазволіў сканцэнтраваць увагу на самых 
сістэмных з’явах граматычнага ладу беларускай мовы. Дзеля пашырэння культуралагічнай інфармацыі, 
а таксама фанетычнага трэнінгу ў рубрыцы «Спеўнік» прапануюцца тэксты народных і аўтарскіх песень. 
У дадатку змешчаны лінгвістычны тэрміналагічны мінімум і спіс некаторых частотных выслоўяў.

Вынікам рэалізацыі дамовы аб супрацоўніцтве паміж БДУ і Цукубскім універсітэтам (Японія) 
стала выданне падручніка для вывучэння беларускай мовы японцамі, які атрымаў назву «Спрабуй-
ма!» [52]. Такая лаканічная назва замяняе разгорнутую фразу «Давайце паспрабуем вывучыць асновы 
беларускай мовы разам!». Гэта першы практычны пачатковы курс беларускай мовы ў Японіі. Аўтарамі 
дапаможніка з’яўляюцца дацэнт кафедры сучаснай беларускай мовы БДУ Т. Р. Рамза і аспірантка Цу-
кубскага ўніверсітэта, вучаніца Т. Р. Рамзы, Сіёры Кіёсава. Навуковы рэдактар кнігі і ініцыятар выдан-
ня – прафесар Цукубскага ўніверсітэта Тасінобу Усуяма. Сіёры Кіёсава была студэнткай Цукубскага 
ўніверсітэта, стажыравалася на філалагічным факультэце БДУ і вывучала беларускую мову.

Упершыню ў Беларускім дзяржаўным універсітэце выдадзены трохмоўны руска-беларуска-кітайскі 
слоўнік лінгвістычных тэрмінаў [53]. Стварэнне гэтага ўнікальнага дапаможніка прадыктавана неаб-
ходнасцю ўвядзення тэрміналагічнай лексікі на рускай і беларускай мовах у актыўны слоўнікавы запас 
замежных студэнтаў, якія прыязджаюць у БДУ з Кітая або пачынаюць вывучаць беларускую і рускую 
мовы ў Кітаі. Задачай міжнароднага аўтарскага калектыву – дацэнта кафедры тэарэтычнага і славян-
скага мовазнаўства В. В. Патапавай, старшага выкладчыка гэтай жа кафедры М. А. Фамянковай, на-
вуковых супрацоўнікаў Далянскага політэхнічнага ўніверсітэта (КНР) І. Фамянкова і Чаньчуньскага 
інстытута міжнароднай камерцыі (КНР) Лі Вэньгана – было забеспячэнне вучэбнага працэсу новым 
арыгінальным вучэбным дапаможнікам, сутнасць якога заключаецца ў тым, што зыходнай мовай па-
пераменна з’яўляюцца беларуская, руская і кітайская. Такое размяшчэнне матэрыялу дае магчымасць 
носьбітам гэтых моў лепш арыентавацца на занятках пры вывучэнні кожнай з іх. Слоўнік змяшчае 
1665 тэрмінаў на ўказаных мовах. Граматычныя звесткі прадстаўлены ў выглядзе 80 табліц.

У апошнія гады беларускай мовай, літаратурай, культурай сталі ўсё больш цікавіцца ў Кітаі. Так, 
з 2006 г. беларуская мова і беларуская літаратура вывучаюцца ў Чаньчуньскім інстытуце міжнароднай 
камерцыі (правінцыя Цзілінь). У 2007 г. на базе Інстытута замежных моў Далянскага політэхнічнага 
ўніверсітэта і філалагічнага факультэта БДУ створаны Кітайска-беларускі цэнтр міжкультурнай каму-
нікацыі. У 2011 г. на базе Усходне-Кітайскага педагагічнага ўніверсітэта ў Шанхаі заснаваны Цэнтр 
культуры Беларусі. Задачы цэнтраў – папулярызацыя і распаўсюджанне інфармацыі аб нацыянальнай 
культуры беларускага народа, яго традыцыях і звычаях. Беларуская мова з гэтага года пачала вывучацца 
ў Пекінскім універсітэце замежных моў і культур.

Супрацоўнікі філалагічнага факультэта БДУ ўносяць значны ўклад у распаўсюджанне беларускай 
і рускай моў і літаратур за межамі нашай краіны, выкладаючы гэтыя дысцыпліны ва ўстановах вышэй-
шай адукацыі гарадоў Варшавы, Любліна, Слупска (Польшча), Кіева (Украіна), Бялграда (Сербія), Да-
ляня, Чаньчуня (Кітай) і інш. У сваю чаргу, студэнты, магістранты, аспіранты з розных краін вучацца 
і стажыруюцца на нашым факультэце. Так, за апошнія гады філалагічны факультэт закончылі студэнты 
і магістранты з Кітая, Туркменістана, Турцыі, Ірана, Паўднёвай Карэі, Японіі, Расіі, аспіранты з Кітая, 
Ірана, Ірака. Прайшлі стажыроўку студэнты з Польшчы, Германіі, Францыі, Англіі, Украіны, Сербіі, 
Чэхіі, Славакіі, Італіі, Кітая, Аўстрыі, Паўднёвай Карэі, Грэцыі.

Важнай састаўной часткай вучэбнага, навуковага працэсаў на факультэце з’яўляецца чытанне лек-
цый спецыялістамі з іншых краін свету. Толькі ў апошнія гады на філалагічным факультэце быў пра-
чытаны цыкл лекцый французскім пісьменнікам, выкладчыкам і дыпламатам Мішэлем Луё. У лекцыях 
абмяркоўваліся аспекты індывідуальнай творчасці, месца пісьменніка ў дыялогу Усходу і Захаду. Пра-
фесар Грант Сміт з ЗША прачытаў лекцыі па семіётыцы шэкспіраўскага тэксту. Цікавасць выклікалі 
і лекцыі польскіх прафесараў Ежы Бартміньскага і Станіславы Небжэгоўскай-Бартміньскай.

Значнае месца ў вучэбным працэсе факультэта займае выкарыстанне камп’ютарных тэхналогій. Распра- 
цоўшчык лінгвістычнага праграмнага забеспячэння INTEX, прафесар французскага ўніверсітэта Франш- 
Контэ Макс Зільберштайн прачытаў лекцыю і правёў майстар-клас па прыкладны́м праграмным забеспячэн-
ні, прызначаным для вырашэння лінгвістычных задач, у прыватнасці задачы апрацоўкі тэксту і выкладан- 
ня замежных моў. У гэтым жа напрамку працуе і прафесар Хаўер Бланка Эскода, які ў рамках супрацоўніцт-
ва з Аўтаномным універсітэтам Барселоны прачытаў некалькі лекцый на філалагічным факультэце БДУ.

Цесныя кантакты існуюць у беларускіх навукоўцаў з філолагамі розных універсітэтаў Расіі. Расійскія 
лінгвісты, літаратуразнаўцы, пісьменнікі шмат разоў выступалі з лекцыямі, давалі майстар-класы для 
нашых выкладчыкаў і студэнтаў.
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Аб высокай прафесійнай падрыхтоўцы выкладчыкаў і студэнтаў факультэта сведчаць іх перамогі 
ў розных міжнародных конкурсах. Так, старшы выкладчык кафедры рускай мовы Г. В. Хоміч стаў пе-
раможцам ІІІ Міжнароднага конкурсу «Лепшы настаўнік рускай славеснасці замежжа», у якім прынялі 
ўдзел звыш 600 выкладчыкаў з 60 краін свету. Дацэнты кафедры прыкладной лінгвістыкі Н. М. Сквар-
цова і Н. С. Касюк сталі лаўрэатамі І Сусветнага конкурсу падтрымкі праектаў, накіраваных на развіццё 
і папулярызацыю рускай мовы і культуры, «Мерыдыяны рускай мовы». Старшы выкладчык кафедры 
тэарэтычнага і славянскага мовазнаўства М. А. Фамянкова ўдастоена звання «Лепшы замежны спецыя-
ліст правінцыі Цзілінь – 2013». Узнагарода прысуджана за шматгадовую плённую працу ў навучанні 
замежных грамадзян у адной з устаноў вышэйшай адукацыі Кітая і асабісты ўклад у развіццё 
беларуска-кітайскіх адносін. Старшы выкладчык кафедры замежнай літаратуры В. І. Кучароўская-
Марцавая атрымала расійска-італьянскую літаратурную прэмію для маладых аўтараў і перакладчыкаў  
«Радуга-2013» у намінацыі «Лепшы пераклад».

У 2015 г. прафесар кафедры тэарэтычнага і славянскага мовазнаўства, доктар філалагічных навук 
Б. Ю. Норман удастоены звання «Ганаровы доктар» (honoris causa) Плоўдзіўскага ўніверсітэта (Балга-
рыя). Прэмія прысуджана навукоўцу за заслугі ў балгарыстыцы.

Адной з прэстыжных конкурсных узнагарод БДУ з’яўляецца прэмія імя У. І. Пічэты. З 2001 г. выклад-
чыкі факультэта атрымалі 6 такіх прэмій: доктар філалагічных навук, прафесар Н. Б. Мячкоўская – за 
цыкл работ «Мова і грамадства» (2001), доктар філалагічных навук, прафесар, член-карэспандэнт НАН 
Беларусі А. А. Лойка – за падручнік «Старабеларуская літаратура» (2003), кандыдат філалагічных на-
вук, дацэнт Г. І. Шаўчэнка – за манаграфію «Фразеологизмы античного происхождения в славянских 
языках» (2006), доктар філалагічных навук, прафесар Б. Ю. Норман – за комплекс навукова-метадыч-
ных дапаможнікаў па мовазнаўстве (2010), доктар філалагічных навук, прафесар Т. М. Валынец, доктар 
філалагічных навук, прафесар І. Э. Ратнікава, доктар філалагічных навук, прафесар І. С. Роўда, кандыдат 
філалагічных навук, дацэнт С. М. Якуба – за вучэбна-метадычны комплекс па беларускай мове для школ 
Беларусі (2014). У конкурсе маладых вучоных прэмію атрымала кандыдат філалагічных навук, дацэнт 
А. Л. Садоўская за манаграфію «Фразеалагізмы з кампанентамі-арнітонімамі ў беларускай мове» (2011).

Не адстаюць ад выкладчыкаў і студэнты. У г. Калінінградзе ў Балтыйскім федэральным універсітэце 
імя Імануіла Канта прайшла міжнародная алімпіяда па польскай мове. Першае і другое месцы адпа-
ведна занялі студэнты славянскай філалогіі А. Паўловіч і Г. Каронта. Штогод у сакавіку амбасады 
Францыі ў франкамоўных краінах і краінах, дзе вывучаецца французская мова як замежная, сумесна 
з асацыяцыямі выкладчыкаў французскай мовы арганізуюць і праводзяць конкурс «Залатое слова» з мэ-
тай удасканалення дзелавой французскай мовы. Гэты конкурс знаходзіцца пад патранажам міжнароднай 
арганізацыі Франкафоніі, Міністэрства эканомікі, фінансаў і прамысловасці Францыі, Міністэрства 
адукацыі Францыі, Міністэрства замежных спраў Францыі, Міністэрства культуры і камунікацыі 
Францыі, Грамадскага саюза перакладчыкаў Францыі. У гэтым годзе ў Беларусі па выніках конкурсу 
пераможцам стаў студэнт 2-га курса Ю. Аношка. У якасці прыза ён атрымаў стажыроўку ў Францыі.

Філалагічны факультэт БДУ заўсёды быў кузняй будучых пісьменнікаў, паэтаў. Ёсць такія і цяпер. 
Выдаюць свае творы студэнты факультэта не толькі ў Беларусі. У 2014 г. у Маскве выйшлі 2 раманы 
студэнткі філалагічнага факультэта Наталлі Мазуркевіч – «Императорская свадьба, или Невеста про-
тив» і «Работаем на контрасте, или Подруга на любой вкус». Гатовы да выдання наступны раман. 

Таленавітыя студэнты – гэта будучыня нашай філалогіі. Хтосьці з іх будзе працаваць ва ўніверсітэтах, 
хтосьці – у акадэмічных інстытутах, хтосьці – у школах, рэдакцыях, на радыё, тэлебачанні і г. д. Але  
дзе б ні працавалі нашы выпускнікі, яны будуць перадаваць наступным пакаленням тую духоўнасць, 
тыя веды, якія атрымалі ў якасці эстафеты ад выкладчыкаў філалагічнага факультэта БДУ. 
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