
Нашы юбіляры

ЗЦЯПАН ЯФІМАВІЧ ЯНЧАНКА
Споўнілася 75 год з дня нараджэння доктара эканамічных навук, 

прафесара кафедры эканамічных навук фіпаоофска-эканамічнага факуль- 
тэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта Сцяпана Яфімавіча Янчанкі.

С.Я.Янчанка нарадзіўся ў в.Анціпенкі Дубровенскага раёна 
Віцебскай вобласці. 21 чэрвеня 1941 г. атрымаў диплом з адзнакай 
аб заканчэнні Віцебскага педвучылішча і з юнацкім запалам пры- 
ступіў да выканання абавязкаў выхавальніка ў Лядзянскім дзіцячым 
доме. Першае жыццёвае выпрабаванне -  эвакуация з палаючай 
агнём тэрыторыі сваіх выхаванцаў у далёкую Тамбоўскую вобласць.

Пасля непрацяглай падрыхтоўкі ў тыле Штаб партызанскага руху 
накіраваў С.Я.Янчанку ў акупіраваную немцамі Беларусь, дзе ён 
змагаўся з ворагам да дня вызвалення ў якасці памочніка камісара 
партызанскай брыгады і сакратара падпольнага райкома камсамола. 
У пасляваенныя гады працаваў сакратаром Магілёўскага, потым -  
Гомельскага абкома ЛКСМБ, удзельнічаў у калектывізацыі сельскай 
гаспадаркі Заходняй Бепарусі, завочна эакончыў Гомепьскі педінстытут. 

Свае эканамічныя веды павышаў у Акадэміі грамадскіх навук пры ЦК КПСС, дзе ў 1954 г. паспяхова 
абараніў кандыдацкую дысертацыю і быў накіраваны на працу ў Бепдзяржуніверсітзт. Яго жыццёвыя 
вехі ва універсітэце: дацэнт, загадчык кафедры палітычнай эканоміі, доктар эканамічных навук, 
прафесар, старшыня Спецыялізаванага савета БДУ па прысуджэнні вучонай ступені доктара экана- 
мічных навук, арганізатар аддзялення палітычнай эканоміі.

С.Я.Янчанка вызначаецца сваёй плённай працай у навуцы, з'яўляючыся аўтарам 9 манаграфій, 
5 брашур, 100 навуковых артыкулаў, арганізатарам і ўдзепьнікам шматлікіх навуковых канферэнцый. 
Яго інтарэс як вучонага заўсёды прыцягваюць складаныя тэарэтычныя праблемы. У эканамічнай 
тэорыі ён вядомы вучоны, які валодае стратэгічным мысленнем, паслядоўна адстойвае глыбокія 
навуковыя ідэі, прадбачвае перспектыўныя напрамкі навуковага пошуку. С.Я.Янчанка -  паважаны 
спецыяліст у галіне тэорыі ўзнікнення сацыялістычных вытворчых адносін, заснавальнік новага 
напрамку навуковых даследаванняў -  праблемы выкарыстання пераходных форм, аўтар навуковых 
ідэй па вырашэнні практичных пытанняў цэнаўтварэння, падатку з абароту, пашыранага ўзнаўлення 
вытворчасці, эканамічнай палітыкі.

За гады педагагічнай дзейнасці ў БДУ С.Я.Янчанка падрыхтаваў 20 кандыдатаў навук, сваімі 
навуковымі кансультацыямі дапамог многім пачынаючым навукоўцам зацвердзіцца ў прафесійнай 
дзейнасці. Многа зрабіў ён для ўздыму прэстыжу навуковай эканамічнай думкі ў Беларусі, чытаў 
курсы лекций у замежных ВНУ.

У напружанай працы, добразычлівых адносінах з калегамі і студэнтамі С.Я.Янчанка знаходзіць 
крыніцу натхнення для сваёй творчай дзейнасці. Зараз ён працуе над падрыхтоўкай да выдання 
курса лекцый па палітычнай эканоміі, клапоціцца аб выданні падрыхтаванага пад яго рэдакцыяй 
"Слоўніка тэрмінаў эканамічнай тэорыі" (на беларускай мове), рыхтуе вучэбны дапаможнік па экана- 
мічнай папітыцы.

С.Я.Янчанка з асаблівай пяшчотай любіць родную бепарускую зямлю, яе мову і культуру. Свой 
прафесійны, творчы, навуковы патэнцыял шчодра рэалізуе на карысць грамадства. Ён заслужаны 
работнік вышэйшай школы, выдатнік народнай асветы. Ратныя і працоўныя заслугі С.Я.Янчанкі 
адзначаны двума ордэнамі, шасцю медалямі, шматлікімі ганаровымі граматамі.

Калектыў кафедры эканамічных навук, калегі і вучні сардэчна віншуюць Сцяпана Яфімавіча 
Янчанку з юбілеем і жадаюць яму моцнага здароўя, шчасця, пленных навуковых ідэй і творчых 
поспехаў.


