
Нашы юбіляры

СВЯТЛАНА ВАСІЛЬЕЎНА ЛУЗИНА
Рабочы інструмент пісьменніка, журналіста -  слова. Рабочы ін- 

струмент выкладчыка -  слова, мова і веды. Калі ж гэта мова за- 
межная, то, на маю думку, важкасць педагога падвойваецца. А ка- 
ni ён яшчэ і кіраўнік педагаічнага калектыву, то, без перабольш- 
вання, патройваецца.

Менавіта так можна распачаць невялічкі аповяд пра Святлану 
Васільеўну Лузгіну, на які змусіла мяне круглая ў яе жыцці дата.

Святлана Васільеўна нарадзіпася 22 чэрвеня 1939 г. у г.Кпіма- 
вічы Магілёўскай вобласці. Скончыўшы з медалём сярэднюю шко
лу, паступіла ў Мінскі дзяржаўны педагагічны інстьпут замежных 
моў, дзе ў 1962г. і атрымала дыплом настаўніка.

Прапрацаваўшы год перакладчыцай у “Інтурысце”, яна вось 
ужо амаль трыццаць шэсць гадоў шчыруе на кафедры англійскай 
мовы БДУ. У 1976 г. Святлана Васільеўна абараніла кандыдацкую 
дысертацыю па праблемах педагагічнага друку, у 1993 атрымала 
вучонае званне прафесара.

Чытае курс англійскай мовы ў трупах студэнтаў, аспірантаў і 
саіскальнікаў. Вядзе заняткі ў трупах з паглыбленым вывучэннем англійскай мовы, рыхтуе сту- 
дэнтаў і аспірантаў да здачы амерыканскіх і англійскіх перакладаў для праходжання стажыро- 
вак і навучання ў ВНУ ЗІІІА і Вялікабрытаніі, а таксама для здачы экзаменаў кандыдацкага міні- 
муму.

У адпаведнасці з тэматыкай навуковых даследаванняў кафедры кіруе тэмай “Даследаван- 
не і распрацоўка сродкаў і метадаў, якія актывізуюць пазнавальную дзейнасць студэнтаў пры 
вывучэнні замежнай мовы”.

У рамках метадычнага працэсу падрыхтавала дзевяць распрацовак і рэкамендацый па вы- 
вучэнні ігурса “Англійская мова для сгудэнтаў і аспірантаў”.

У 1981 г. Святлана Васіпьеўна прайшла стажыроўку у славутым Оксфардзе і два навучаль- 
ных гады M 983/84 і 1987/88 гг.) працавала ў ВНУ Вялікабрытаніі (Лонданскі універсітэт і універ- 
сітэт г.Бат).

С.В.Лузгіна -  аўтар звыш сямідзесяці навуковых і вучэбна-метадычных работ. Сярод асноў- 
ных -  “Англійская мова для сгудэнтаў-біяхімікаў” (Мн.,1978); “Руска-англійскі размоўнік" (Мн., 
1991); “English reader for students of biochemistry”; пераклад на англійскую мову вучэбнага дапа- 
можніка па радыяцыйнай гігіене (аўтары А.М.Люцко, А.М.Зайцава. Мн., 1992), відэакурс для фі- 
зікаў “English for physicists by television” (Мн., 1992); вучэбны дапаможнік у трох частках “Contact 
English” (Мн., 1993); вучэбны дапаможнік для сярэдніх школ на матэрыяле кнігі А.Ліндгрэн “Ло
та” (Мн., 1995).

Святлана Васільеўна выступала на шматлікіх навуковых канферэнцыях з грунтоўнымі да- 
кладамі па тэмах “База дадзеных і тэлекамунікацыя ў адукацыі” (Чыкага), “Вывучэнне і выкла- 
данне сучасных моў для камунікацыі” (Лондан), “Жанчыны ў вышэйшай адукацыі” (Швецыя), 
"Выкарыстанне інфармацыйных і камунікацыйных тэхналогій у сучасным выкладанні замежных 
моў” (Данія), “Вышэйшая адукацыя ў СССР” (Вялікабрытанія).

Наватарскі падыход да творчасці, наватарскі падыход і да выкладання -  такі стыль дзей- 
насці С.В.Лузгіной. Упершыню ў БДУ яна пачала рыхтаваць студэнтаў і аспірантаў да здачы 
міжнародных тэксгаў на атрыманне стыпендый для праходжання навучання за мяжой.

Шмат клопатаў у Святланы Васільеўны i на ніве грамадскай дзейнасці. У 1989-1992 гг. яна 
-  член прэзідыума Навукова-метадычнага савета па выкладанню замежных моў пры Дзярж- 
камітэце па народнай адукацыі і кіраўнік секцыі методыкі выкладання замежных моў. Працяглы 
час з’яўляецца старшынёй камісіі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь па прысвойванні 
грыфаў Міністэрства падручнікам і вучэбным дапаможнікам, членам Вучонага савета цэнтра 
сацыяльна-гуманітарных навук.

Узнагароджана Ганаровай Граматай Вярхоўнага Савета БССР, Граматамі Міністэрстваў 
вышэйшай адукацыі СССР і БССР, і, натуральна, граматамі сваёй альма-матэр.

Зычу юбіляру добрага здароўя, умалотнага плёну, вялікага асабістага шчасця.
В.Л.Лукша


