
Хроника

АНТОН ШК1ФАРАВ1Ч СЕУЧАНКА

(да 95-годпзя з дня нараджэння)
"Пытанне аб беларусюм ушверсстэце 
ставщца як пытанне аб нацыянальнай 
палпыцы..."
(Рэктар БДУ Антон HiKictiapaBin Сеучанка)

Антон Ниафарашч Септика нарадз$ся 22 шотага 1903 г. у вёсны Дзяшскав1чы Рагачоускага 
HmeerIa Маплёускай губернй у серадняцкай сям!

Стана^ленне с;тецкай истэмы адукацьи унесла карэктывы у лес юнака. Антон Сеучанка 
пастушу у Рагачоусю педагапчны тэхнжум i скончыу яго )? 1926 г. Паралежжа ён вучы)?ся у 
раённай цартыйнай школе. Педагапчную працу пачау на пасадзе дырэкгара пачатковай школы 
У вёсны Жарабцы Бабруйскага раёна, дзе адначасова выкладау ф1зжу i матэматыку. Цяга да 
ведоу падплурхнула маладога дырэктара школы падань дакументы у Беларуси дзяржа^ны 
ун1версстэт: у 1929 г. яго зажчьш студэнтам другога курса педагапчнага факультэта.

Ушверсстэт у гэты час бы)? на уздыме. У люгападзе 1927 г. бы)? закладзеиы угшерсстэцю 
гарадок, у планах было адкрыннё хдпка-тэхналаптаага факультэта. На ф1зжа-матэматычным 
адазяленш педфака БДУ у той час прапаваш выдатныя выкладчыю -  загадчык аддзялення 
Я.К.Успеисю выкладау ф!з1ку, прафесар У.К.Дыдырка -  вышэйшую матэматыку. БДУ 
прыцягвау i новыя навуковыя кадры. У 1928 г. вучань Ашзберта Эйнштэйна Я.Громэр быу 
зашчаны прафесарам кафедры матэматыю. У 1929 г. па запрашэнш юраунщгва у БДУ прыехау 
прафесар У.Л.Бурсгьш.

Пасля заканчэння У 1931 г. БДУ АН. Сеучанка прадоужыУ вучобу у асшрантуры 
Дзяржаунага агпычнага шстытута (Ленинград). Таленавстага асшранта зауважыу Сяргей 1ванав1ч 
Вавыау. Пад яго юраУнштвам малады вучоны i пачау працаваць. Асноуным наюруикам 
даследаванняу стала для АН.СеУчаню люмшесцэшшя аргашчных i неаргашчных рэчывау, а 
таксама сумежныя пытанш малекулярнай спектраскагш. Гэтыя працы бьш пакладзены аснову 
кацдыдацкай дысертацьп, абароненай у 1937 г.
. У 1940 г. АН.Сеучанка сумесна з  С.БВавшавым працавау над вывучэшгем законау 

затухания свячэння рэдказямельных iBmp. 3 гэтага часу жомшесгонныя рэдюх земляу 
нязмеина прыцягвала яго Увагу. СЗ.Вавшау высока ацэнышУ працы АН.СеУчаню, спасылаУся 
на ix  у CBaix артикулах i выкарыстоува? эксперыментальныя даныя, атрыманыя Астонам 
Н1гафарав1чам пры тэарэтычным разглядзе мгкраструктуры святла. Па рэкамендацьп 
СМ.Вавшава Антон Нгюфарав1ч прачытау курс вышэйшай матэматыю у Дзяржауным аптычным 
шстытуце, а таксама курсы агуж.най ф1зш i бажстыю у Ваенна-палстычнай акадэмв.

У час Вялжай Айчыннай вайны АН.Сеучанка разгарнуУ работу у гашне ваеннай 
святломасюроую i  па пытаннях жомшесцэнтнага асвятлення ваенных аптычных прыборау. 
На падставе гэтых работ АН.Сеучаню i пад яго юраушгггвам выраблялшя масюровачныя 
прылады У час вайны. Метады, распрацаваныя АН.Сеучанкам для асвятлення шкал ваенных 
аптычных прыборау, укараняшся у вытворчаснь. За самаадпаную працу Антон Ншфарав1ч у 
1943 г. быу узнагароджаны медалём "За трудовую доблесть", у 1945 - г. — медалём 
"За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 ст.".

Яшчэ да вайны АН.Сеучанка пачау астэматычныя даследаванш свячэння злучэнняу рэдюх 
земля)? i урана. Вышкам дзесяшгадовых даследаванняУ жомшесцэнцьп уранавых злучэнняУ 
з'явшася докторская дысертацыя, абароненая у? 1952 г.
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У лкггападзе 1952 г. па запрашэншо вщэ-прэзщэнта АН Benapyci I.C.JIyniHOBina Аптон 
НМфарщич вяртаецца ? Мшск. Неузабаве ён бы? абраны акадэмкам Акадэмн навук Беларуа. 
1953 г. craj? переломным у развщщ фЫчпых даследаванняу на Benapyci i у тэтам немалая 
заслуга АН.Сеучаню. За Kaponci час ён аргашзава? 1нстытут ф1зк1 i матэматыю АН Benapyci i 
на пранягу двух гадоу юрава? гэтым шстытутам, адиачасова выконваючы абавязю акадэмка- 
сакратара ф1зка-тэхшчиага аддзялення Акадэмн навук. Акрамя гэтага, у верасш 1953 г. ён быу 
абраны па конкурсу загадчыкам кафедры ф1з1чнай оптыю БДУ.

30 красавка 1957 г. у БДУ адбылося пашыранае пасяджэнне Вучонага Савета ушверсггэта, 
прысвечанае прызначэнню новага рэктара, я к ш  згодна з загадам M iH icip a вышэйшай адукацьн 
СССР ста? Антон Ншфарав1ч Сеучанка.

На пасадзе рэктара БДУ Антон Ншфарав1ч поунасшо раскры? свае аргашзатарсгая 
здольнасш, таленг не толыа выдатнага вучонага, але i юра?нка-адмцпстратара.

У той час БДУ размяшчауся у чатырох карпусах яшчэ даваеннай пабудовы, што было яуна 
недастагкова, маючы на увазе, што павяшчвалася колькаснь студента?, кафедра?, лабараторый. 
Неаднаразовыя звароты АН.Се?чаша ? ЦК КПБ i у Савет Мшистра? БССР дата станоучыя 
BbHiki: 2 лшепя 1958 г. ва урачыстай абстаноуцы быу закладзены фундамент новага будынка 
гало?нага корпуса. Адиачасова пачалося будаунщгва студэншсага нггэрната. На чарзе быу 
фгачны корпус, а у 1965 г. пачалл уздымацца сцены xiMinriara корпуса.

"Пытанне аб Беларусюм дзяржа?ным ушверсггэце ставщца ж  пытаыне аб налыянальиай 
паттыцы", — гэтая думка была выказана Антонам Ннафарав1чам на пасяджэнш рэктарата 12 
кастрычнка 1957 г. АН.Сеучанка CTaBi? мэту дабгцца таго, каб ушверсггэт змяш?ся якасна, ста? 
флагманам беларускай навукь Асаблгвую ?вагу рэктар надава? дакладным навукам. Па яго 
щщыятыве была праведзена перабудова йстэмы падрыхто?ю кадра? па ф1зка-матэматычным 
дысцыплшам i развития навуковых даследавання? у гэтай галгне веда?, значна павял1чы?ся 
прыём студэнта? на абодва аддзяленш ф1зка-матэматычнага факультета, быт створаны 
кафедры вьшчальнай тэхнш, ф1зш гшёрдага цела, дыферэнцыяльных ура?нення?, вылзчальны 
цэнтр БДУ, адчыншся новыя навукова-даследчыя лабараторьп, з'явшся таюя новыя 
спецыялънасщ, ж  радьпк]мзка, прыкладная матэматыка i шш. У верасш 1958 г. на базе ф1зка- 
матэматычнага факультета бьш адкрыты два асобныя факультэш — ф1з1чны i матэматычны. 
Щма:г увал ?дзяля? Антон Ншфарав1ч менавёга таму факультету, HKi сфармтрава? яго ж  
навуко?ца i педагога: ф1з1чны факультет бы? самым буйным ва ушверсггэце, яю найболын 
,шиадаша развша?ся. За JfciM гэтым стая? Антон Нгифарав1ч.

Застаючыся юра?нком лабараторьп люмшесцэнцьи ? шсгытуце ф1зва АН Беларусь 
АН.Сеучанка ствары? ва унгверйтэце шэраг навуковых H aK ipyiiica? па ф1зщы: спектраскашя i 

люмшесцэнцыя ураншавых комплекса?, арготичных рэчыва? i пераюсных злучэнняу, оптыка i 
радьшцыйная ф1зка па?праваднко?. Дзякуючы глыбокаму разумению сугаасщ ф1з1чных 
праблем, выкшочнай iffry iiib ii даследчыка i  мастащву ф1зка-эксперыментатара, Антонам 
Нйафараючам быт атрыманы вьшш прынцыповай важнасш па ?cix названых нагарунках.

Рэктара хвалявала, хто прыйдзе ва ушверсггэт, ж ой  будзе падрыхто?ка студэнта?. Бьш 
створаны школы юных ф1зка? i матэматыка?, б1ёлага? i xiMka?, праводзшася вялкая работа па 
прыёму рабочай моладз1 на вячэршя адпзяленш i завочны факультет.

60-я гады — час "адшп", час узлёту npano?iiara i творчага энтуз1азму. У 196*3 г. ва ушверсггэце 
бы? створаны штаб студэншах буда?н1чых атрада?, студенты штогод летам ад'язджаш на цалшу. 
I кожны раз на MiHCKi вакзал прыходз1у праводзгць ix ужо пасшелы рэктар.. Ён акты?на 
падгрыма? щэю студэнцкай моладга аб адзначэнш штогод свята "Дзень Мшскага студэнта". 16 
кастрычнка 1966 г. у напрамку да Цэнтральнай плошчы сталщы рушыла вялкая калона 
студэнта? БДУ на чале з рэкгарам ушверсггэта. Да калоны БДУ далучалюя студэнта шшых 
ш статута? Мгнска, rocni сталщы. Свята, ж ое  скончылася грандыёзным факельным шэсцем, 
стала традыцыйным.

АН.Се?чанка асаблшае значэнне надава? выхавагппо моладзь Па яго шщыятыве ? Mai 1969 
г. на тэрыторьп ушверсггэта бы? закладзены помнк супрацо?нкам i студэнтам БДУ, 
загшу?шым у гады Вялкай Айчыннай вайны.

Поспех1 Беларускага ушверснэга быш адзначаны высокай узнагародай. 7 студзеня 1967 г. 
указам Прэзщыума Вярхо?нага Савета СССР унгверсггэт узнагароджаны орденам Працо?нага 
Чырвонага Снята. За паспяховую навуковую дзейнасць, заслуп ? развщщ вышэйшай адукацьп i 
падрыхто?цы высокаквашфкаваных спецыялкта? у 1971 г. АН.Се?чанка было прысвоена 
званне Героя Сацыял1стычнай Працы. Акрамя гэтага, ён бы? узнагароджаны двумя ордэнам1 
Ленгна, орденам "Знак Почета" i пяшло медалям.

АН.Се?чанка належыць шщыятыва аргашзацьп навукова-даследчага шстытута прыкладных 
ф1з1чных праблем. У 1972 г. ён прызначаны дырэктарам. У шсгытуце АН.Се?чанка узначаш? 
шэраг навуковых наюрунка?: спектральныя i люмшесцэнтныя метады вывучэння рэчыва, 
работы па сштэзу i даследаванню новых вадкакрышташчных рэчыва?, работы па галаграфв,
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фЬщы i тэхншы пауправадикоу. Антон Нгюфарав1ч актыуна удзельшчау у распрацоуцы i 
стварэнш новай навуковай апаратуры. Вынш даследаванняу АН.Сеучаны i яго выхаванцау 
шырока вядомы сярод навуковай грамадскасш нашай кратны i за яе межаш.

Да канна свайго жыщщ Антон Нк1фарав1ч быу дырэктарам гэтага шстытута, яы сёння 
носщь яго Lwi.

Антон НМфарав1ч змог аб'яднаиь таленав1тых шодзей, вылучыць здольную моладзь, 
дапамагчы ей pacui творча. Ён став$ перад aciiipaHTaMi i маладым навукоуцам1 пэуныя задачы, 
выращаючы якш, яны pacjii як вучоныя. Ён стварыу вялкую навуковую школу, шмат яго 
вучш$ B b i p a c a i  у самастойпых даследчыкау, паспяхова развшаючых арыгшальныя навуковыя 
наюруню. Звыш 30 з к  абаранш кандыдашая дысертацьп, а 9 — доктарскш. Сярод к  
Л.В.Валадзько, Д.С.Умрэйка, Т.П.Зяцькоу, К.М.Салауёй АГКамяк i йпныя вщгомыя вучоныя.

Пасля сябе Антон Ншфарав1ч пакшуУ багатую навуковую спадчыну -  2 манаграфц, больш 
за 200 HaByiCOBbLX артикула?, надрукаваных у айчынных i замежных часошсах i выданнях.

Наву1совую i педагапчную дзейнасць АН.Сеучанка спалучау з акгы^-юй грамадскай працай. 
Ён быу удзелънкам шэрагу мкшародных аргашзацый ААН, у прывашасш Удзельшчау у 
CTBapoiiHi У 1956 г. Мгжнароднага агенства па шрнаму выкарыстаншо атамнай энерги. 
АН.Сеучанка неаднаразова аб^рауся дэпутатам Вярхоунага Савета БССР, прымау удзел у 
XXIV— XXVII з'ездах КП Беларуси быу членам ЦК КПБ. На той час тэта быу вышэйшы 
узровень грамадскай сталасщ юраунка.

Амаль 15 год аддаУ АН.Сеучанка ушверсггэту. За тэты час быш створаны новыя кафедры i 
навуковыя лабараторьп, ф1з1чны i матэматычны факультеты, факультэты журнашстьш i 
прикладной матэматыга, грамадскк прафекй, падрыхтоучы факультет для замежных грамадзян 
i факультет- павышэння квагифкацьй выкладчыкау грамадскк- дысцыплиг. Пры iM БДУ !мклша 
рос не TOJibKi як вучэбная установа, аде i  як храм навуы, замацоуваючы тая падмурю, ягая быш 
закладзены у  20-я гады першым ушверспэцюм рэктарам — Улгщзмрам 1ванав1чам Шчэтам.

АГ.Зельсш, ААЯпоусш

О РАЗВИТИИ ПЛАЗМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В БЕЛГОСУНИВЕРСИТЕТЕ

Систематические исследования газоразрядной плазмы в БГУ, как и в Беларуси в целом, 
начали проводиться с 1950 г. Инициатором этих исследований по праву можно считать 
профессора И.Г.Некрашевича. Под его руководством в БГУ и физико-техническом институте 
АН БССР изучались физические процессы, протекающие в области контакта элекгроразрядной 
плазмы с металлом, направленные на совершенствование электроэрозионной обработки 
металлов. Итогом этих исследований явилась так называемая миграционная теория электро- 
разрядиого канала (И.Г.Некрашевич, И.АБакуто), оказавшая существенное влияние на 
развитие прикладного спектрального анализа и электроэрозионную обработку металлов. 
Прямым подтверждением справедливости выводов миграционной теории было экспери
ментальное доказательство потери проводимости металлом при его импульсном нагреве, 
объясняющей так называемую паузу тока при электрическом взрыве проводников (ААЛабуда).

Первые результаты исследований докладывались на юбилейной научной сессии в 1951 г., 
посвященной 30-летию основания университета. По этому направлению было опубликовано 
несколько десятков статей в республиканских и союзных журналах, сделаны доклады на 
всесоюзных научных конференциях, защищены кандидатские диссертации, в том числе и 
А.А.Лабудой в 1959 г.

Следующим крупным этапом были диагностические исследования плазменных потоков, 
генерируемых дуговым и импульсными плазматронами при атмосферном давлении и в 
вакууме. Был создан экспериментальный диагностический комплекс, позволяющий одно
временно в реальном масштабе времени регистрировать следующие параметры: скоростную 
развертку интегрального и спектрально разложенного излучения плазмы с высоким 
временным и пространственным разрешением; покадровую развертку голографических 
интерферограмм импульсных потоков плазмы, сошшюграммы тока, напряжения и давления. 
По ним были рассчитаны энергетические характеристики плазматрона, скорость и геометрия 
течения излучающего плазменного потока при движении в свободном пространстве и при 
встрече с преградой; радиальное распределение температуры, электронной плотности, 
коэффициента преломления, прозрачности и других параметров плазмы. Перечисленные 
методы позволили получить полную картину развития и взаимодействия плазменных 
потоков с поверхностью твердых тел, столь необходимую при решении многих практических
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