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І.С. РОЎДА 

З ЛЮБОЎЮ ДА СЛОВА… 

Падрыхтоўка філолагаў у Беларускім дзяржаўным універсітэце пачалася з 
першага года заснавання нашай навучальнай установы. Так, на этнолага-
лінгвістычнае аддзяленне факультэта грамадскіх навук у 1921/22 навучальным 
годзе было залічана 86 чалавек. У 1922/23 навучальным годзе факультэт 
грамадскіх навук быў рэарганізаваны і на базе яго грамадска-педагагічнага і 
этнолага-лінгвістычнага аддзяленняў створаны педагагічны факультэт. Этно-
лага-лінгвістычнае аддзяленне было перайменавана ў літаратурна-лінгвістыч-
нае з беларускай, рускай, польскай і яўрэйскай секцыямі. У складзе гэтага фа-
культэта падрыхтоўка філолагаў ажыццяўлялася да 1931 г. 

З лістапада 1923 г. на педагагічным факультэце БДУ пачаў працаваць Якуб 
Колас, які стаў першым старшынёй дзяржаўнай экзаменацыйнай камісіі па 
лінгвістычных і літаратуразнаўчых дысцыплінах. У 1920-я гг. выкладаў бела-

рускую мову і літаратуру пісьменнік, лексікограф, літаратуразнаўца М.І. Гарэцкі. З беларусазнаўствам 
і дыялекталогіяй знаёміў студэнтаў першы старшыня Інбелкульта мовазнаўца С.М. Некрашэвіч. 

У 1931 г. падрыхтоўка філолагаў у БДУ была перапынена. Пасля пастановы СНК БССР ад 7 ліпеня 
«Аб рэарганізацыі БДУ» ва універсітэце адбыліся істотныя змены. Шэраг факультэтаў і аддзяленняў 
былі вылучаны ў самастойныя навучальныя ўстановы. Аднак у 1939 г. СНК БССР паставіў задачу 
вярнуць БДУ статус вядучай навучальнай і навуковай установы рэспублікі. Ва універсітэце аднавілася 
падрыхтоўка кадраў па спецыяльнасцях, якім раней  універсітэту было адмоўлена. У газеце «Са-
вецкая Беларусь» ад 21 ліпеня 1939 г. было апублікавана паведамленне аб стварэнні ва універсітэце 
самастойнага філалагічнага факультэта з двума аддзяленнямі: беларускай мовы і літаратуры, а 
таксама рускай мовы і літаратуры. Першым дэканам стаў прафесар Ц.П. Ломцеў. 

Вайна перапыніла дзейнасць універсітэта да 1943 г., калі на станцыі Сходня Маскоўскай вобласці 
зноў узнавілася вучоба студэнтаў. У гэты ж год студэнтам філалагічнага факультэта БДУ стаў 
І.П. Мележ. Вучобу ён сумяшчаў з працай – выкладаў ваенную справу. 

Пасля вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў БДУ вярнуўся са Сходні ў Мінск. 
Дэканам філалагічнага факультэта быў прызначаны М.Р. Ларчанка (1943–1945). У канцы 1940-х гг. на 
філалагічным факультэце было два аддзяленні: 1) логікі, псіхалогіі і рускай мовы, 2) журналістыкі. За 
10 пасляваенных гадоў на факультэце змяніліся чатыры дэканы: М.І. Жыркевіч (1945–1947), Л.В. Шаш-
коў (1947–1951), М.А. Жыдовіч (1951–1952), Ю.А. Васільеў (1952–1955). У 1951 г. пасля рэарганізацыі 
ў склад факультэта ўвайшлі наступныя аддзяленні: 1) беларускай мовы і літаратуры, 2) рускай мовы і 
літаратуры, 3) журналістыкі, 4) логікі і псіхалогіі. Колькасць студэнтаў у гэты год склала 615 чалавек. 

У першай палове 1950-х гг. студэнтамі факультэта сталі вядомыя ў будучым пісьменнікі, літарата-
ры, вучоныя, выкладчыкі БДУ. Гэта, у прыватнасці, М. Мушынскі, В. Тарас, П. Ткачоў, І. Чыгрын, 
М. Арочка, А. Вярцінскі, Н. Гілевіч, А. Мальдзіс, М. Матукоўскі, В. Адамчык, І. Пташнікаў, І. Чыгрынаў, 
А. Клышка, В. Чамярыцкі, К. Цвірка, Р. Барадулін, Г. Бураўкін, В. Зуёнак, М. Стральцоў і інш. 

У 1955 г. дэканам факультэта зноў быў прызначаны М.Р. Ларчанка (1955–1963). У канцы 1950-х – 
першай палове 1960-х гг. дзейнасць трох аддзяленняў факультэта (беларускай мовы і літаратуры; 
рускай мовы і літаратуры; журналістыкі) забяспечвалі 6 кафедр: беларускай мовы (загадчык – дацэнт 
М.І. Жыркевіч), беларускай літаратуры (загадчык – прафесар М.Р. Ларчанка), рускай мовы і агульнага 
мовазнаўства (загадчык – дацэнт А.Я. Бірала), рускай літаратуры (загадчык – прафесар Л.І. Фіг-
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лоўская), замежнай літаратуры (загадчык – дацэнт Д.Я. Фактаровіч), тэорыі і практыкі партыйна-са-
вецкага друку (загадчык – дацэнт М.С. Зярніцкі). У 1963/64 навучальным годзе на факультэце праца-
валі 5 прафесараў, 52 дацэнты і 14 старшых выкладчыкаў і выкладчыкаў. Колькасць студэнтаў павялі-
чылася да 750. 

У 1963 г. факультэт узначаліў Р.В. Булацкі (1963–1967). Студэнцкае жыццё не абмяжоўвалася 
толькі лекцыямі і практычнымі заняткамі. Па ініцыятыве прафесара М.Р. Ларчанкі было створана літа-
ратурнае аб’яднанне «Узлёт», куды запрашаліся аматары літаратуры з усіх факультэтаў БДУ, праца-
ваў тэатр мініяцюр, эстрадны аркестр, танцавальны калектыў і вакальная група. 

З 1 чэрвеня 1967 г. аддзяленне журналістыкі было рэарганізавана ў самастойны факультэт, у сувя-
зі з чым адбыліся змены і ў кіраўніцтве філалагічнага факультэта, дэканам якога быў прызначаны 
А.А. Волк (1967–1990). Важную ролю ў падрыхтоўцы кадраў вышэйшай кваліфікацыі адыграў створа-
ны Савет па абароне кандыдацкіх і доктарскіх дысертацый, які ўзначаліў прафесар М.Г. Булахаў. 
Добрай традыцыяй 1970-х гг. стаў злёт філолагаў на радзіме Янкі Купалы ў Вязынцы. Пачалі 
працаваць студэнцкія будаўнічыя атрады, найбольш вядомыя з іх «Буравеснік», што выязджаў у Карэ-
лію, і «Мара», у складзе якога дзяўчаты працавалі ў Малдавіі. У гэты перыяд факультэт з’яўляўся 
буйнейшым цэнтрам па падрыхтоўцы русістаў для замежных краін. У нас вучыліся студэнты з ПНР, 
ГДР, СФРЮ, ЧССР, НРБ, Францыі, Малі, Ганы і іншых краін свету. У 1979 г. па даручэнні Міністэрства 
адукацыі на факультэце была распачата падрыхтоўка гідаў-перакладчыкаў са славянскіх моў для пра-
цы на Алімпіядзе-80. За няпоўныя два гады гэта задача была выканана: 85 студэнтаў гатовы былі 
працаваць гідамі на польскай, чэшскай, балгарскай, сербска-харвацкай мовах. 

З 1985 г. на факультэце адбываюцца структурныя перамены. Для удасканалення навукова-
даследчай работы былі створаны дзве навукова-даследчыя лабараторыі: беларускага фальклору і 
дыялекталогіі (навуковы кіраўнік – прафесар А.А. Лойка, якога пазней змяніў вядомы збіральнік, 
даследчык і папулярызатар беларускай народнай культуры В.Д. Ліцьвінка) і тэарэтычнай і прыкладной 
лінгвістыкі (загадчык – прафесар У.А. Карпаў). 

У 1988 г. ад кафедры рускай мовы адгалінаваліся дзве новыя: рускай мовы як замежнай (за-
гадчык – прафесар У.В. Макараў) і методыкі выкладання беларускай і рускай мовы і літаратуры 
(загадчык – прафесар Л.А. Мурына).  

У канцы 1980-х гг. на факультэце, які тады месціўся на вул. Чырвонаармейскай, 6, было вельмі 
складанае становішча з вучэбнымі аўдыторыямі – на аднаго студэнта прыпадала 0,5 м2 плошчы. 
Заняткі вяліся ў тры змены. Самы вялікі факультэт БДУ (у 1989 г. – амаль 2200 студэнтаў, 120 акадэ-
мічных груп) туліўся ў 28 аўдыторыях. Каб даць кансультацыю замежным студэнтам і аспірантам, 
выкладчыкі «працавалі» ў калідорах, у кутках актавай залы і нават... на Галоўпаштамце! У красавіку 
1988 г. кіраўніцтва факультэта, буйнейшыя вучоныя-філолагі звярнуліся з пісьмовай просьбай у 
ЦК КПБ паспрыяць у вырашэнні пытання аб дадатковых вучэбных плошчах. ЦК КПБ паабяцаў 
перадаць для філфака корпус Дома палітасветы, які месціўся на вуліцы Янкі Купалы якраз насупраць 
музея народнага песняра. Дом, аднак, быў перададзены Рэспубліканскаму савету ветэранаў. 
Філалагічны факультэт жа заставаўся ў старым корпусе да пачатку 1990-х. 

Увосень 1990 г. на хвалі беларусізацыі, якая ахапіла ўсе сферы грамадскага жыцця, кафедра мето-
дыкі выкладання беларускай і рускай мовы і літаратуры была падзелена на дзве самастойныя кафедры: 
методыкі выкладання беларускай мовы і літаратуры і методыкі выкладання рускай мовы і літаратуры. 

Новая старонка ў гісторыі факультэта пачынаецца з набыццём Беларуссю ў 1991 г. дзяржаўнага 
суверэнітэту. Незадоўга да знамянальных падзей змяніўся і дэкан – пасля раптоўнай смерці 
А.А. Волка, які займаў гэтую пасаду дваццаць тры гады, на чале факультэта стаў прафесар 
А.А. Лойка (1991–1996). У пэўнай ступені знакавым стаў і пераезд у новыя сцены: распараджэннем 
Савета Міністраў Беларусі ад 4 студзеня 1992 г. у адпаведнасці з пастановай Вярхоўнага Савета Бе-
ларусі «Аб маёмасці КПБ – КПСС» на баланс БДУ быў перададзены вучэбны корпус былога Інстытута 
паліталогіі (раней – ВПШ) па вул. К. Маркса, 31 і яго вучэбна-матэрыяльная база, а таксама вучэбна-
лабараторная плошча. 

Пасля таго як Беларусь стала незалежнай дзяржавай, змяніліся задачы, якія павінен быў выра-
шаць вядучы універсітэт краіны. Як вынік, пачалі адбывацца істотныя перамены ў жыцці факультэта. 
Калі ў мінулыя дзесяцігоддзі асноўнай задачай была падрыхтоўка спецыялістаў па рускай і бела-
рускай мове і літаратуры, то ў новых грамадска-палітычных абставінах неабходна было ўзяць на сябе 
функцыі, якія раней выконвалі навучальныя ўстановы Масквы і Пецярбурга, – забяспечыць падрых-
тоўку філолагаў-славістаў, спецыялістаў па класічных, усходніх мовах і літаратурах. Улічваючы 
ўзрастанне інтэнсіўнасці міжнародных стасункаў, патрабавалася павялічыць колькасць спецыялістаў 
па заходнееўрапейскіх мовах. Усё гэта прыспешыла пачатак структурных перамен філалагічнага 
факультэта. Наступныя пятнаццаць гадоў жыцця факультэта прайшлі пад знакам адкрыцця новых 
спецыяльнасцей і матэрыяльна-тэхнічнага абнаўлення. 

На першым этапе адбылася даволі істотная рэарганізацыя структуры факультэта: 
– на пачатку 1993/94 навучальнага года ўтворана кафедра славістыкі. Кафедра беларускай 

літаратуры падзелена на кафедры гісторыі і тэорыі літаратуры і беларускай літаратуры ХХ стагоддзя; 
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– у 1993 г. адбыўся падзел кафедры беларускай мовы на кафедры сучаснай беларускай мовы і 
гісторыі беларускай мовы; 

– на пачатку 1994/95 навучальнага года кафедра гісторыі і тэорыі літаратуры падзелена на ка-
федры тэорыі літаратуры і гісторыі беларускай літаратуры; 

– на пачатку 1995/96 навучальнага года створана кафедра класічнай філалогіі. 
З 1993 г. пачалася падрыхтоўка славістаў. Штогод стаў праводзіцца набор на адну са славянскіх 

моў і літаратур. На дадзены момант на факультэце прадстаўлены наступныя кірункі: паланістыка, 
украіністыка, балгарыстыка, багемістыка і сербістыка. 

Упершыню ва універсітэце быў праведзены набор студэнтаў дзённай формы навучання на спе-
цыяльнасці: «Класічныя мовы і літаратуры» – у 1994 г.; «Беларуская і нямецкая мовы», «Беларуская і 
французская мовы», «Беларуская і англійская мовы» – у 1995 г.  Поруч з аддзяленнямі беларускай 
мовы і літаратуры, рускай мовы і літаратуры ажыццяўлялася падрыхтоўка па спецыяльнасці «Бела-
руская мова і літаратура, руская мова і літаратура». 

У 1996 г. дэканам факультэта стала доктар педагагічных навук, прафесар Л.А. Мурына. Пад яе кі-
раўніцтвам факультэт працягваў актыўна развівацца. У прыватнасці, былі адкрыты два камп’ютэрныя 
класы, праведзена падключэнне да сеціва Internet, відазмяняліся і адкрываліся новыя спецыяльнасці. 

З 1997 г. адпаведна новым вучэбным планам студэнты, якія паступалі на спецыяльнасці рамана-гер-
манскіх моў, замест беларускай пачалі вывучаць другую замежную мову. У пераліку заходнееўрапейскіх 
моў дабавілася італьянская, якая аказалася надзвычай прываблівай для выпускнікоў школ. Конкурс на 
спецыяльнасць «Італьянская мова і літаратура» складаў у розныя гады каля 8 чалавек на месца. 

Улічваючы актывізацыю рознабаковых зносін паміж Беларуссю і Кітаем, на пачатку ХХІ ст. наспела 
вострая патрэба падрыхтоўкі спецыялістаў, якія б выдатна валодалі мовай, ведалі нацыянальна-
культурную спадчыну Паднябеснай. Падрыхтоўка кітаістаў на філалагічным факультэце пачалася ў 
2001 г. Значную дапамогу ў забеспячэнні вучэбнага працэсу для новай спецыяльнасці аказала 
пасольства Кітая. Пры яго фінансавай падтрымцы былі абсталяваны спецыялізаваны вучэбны кабінет, 
а таксама клас аўдыёвізуальных сродкаў навучання. Ад першых дзён адкрыцця кітаістыкі на факультэце 
працуюць у якасці выкладчыкаў два этнічныя кітайцы – прафесар Цзян Цюнь і старшы выкладчык Чжан 
Сінюй. Наладжаны стажыроўкі беларускіх студэнтаў у Кітаі. Аб высокім узроўні падрыхтоўкі сведчаць 
бліскучыя выступленні нашых студэнтаў у штогадовым міжнародным конкурсе «Кітайская мова – мост». 

Вучоныя факультэта заўсёды былі і сёння застаюцца вядучымі спецыялістамі ў айчынным літара-
туразнаўстве і лінгвістыцы. Іх аўтарытэт пацвярджаўся і прадстаўніцтвам у выкананні Дзяржаўных 
праграм навуковых даследаванняў, і ў рэгулярным атрыманні грантаў на выкананне навуковых 
праектаў, і ў прадстаўніцтве ў разнастайных навуковых саветах, пачынаючы ад Экспертнага савета ВАК 
і да экспертыз асобных дысертацыйных даследаванняў, членства ў Саветах па абароне кандыдацкіх і 
доктарскіх дысертацый. Дарэчы, у 1990-я гг. у нас функцыянавалі тры доктарскія Саветы: мовазнаў-
чы, літаратуразнаўчы і па методыцы выкладання мовы і літаратуры. Філалагічны факультэт стаў 
сапраўднай «кузняй» навуковых кадраў для краіны. Колькасць аспірантаў рознай формы навучання 
набліжалася да ста чалавек, пры гэтым факультэт быў адным з першых у БДУ і краіне па колькасці 
дысертацый, абароненых аспірантамі ў вызначаны тэрмін, што тлумачыцца і выдатным навуковым 
патэнцыялам маладых даследчыкаў, і высокім узроўнем навуковага кіраўніцтва. 

У 2002 г. адбылася чарговая ратацыя кіраўніцтва на факультэце. Новым дэканам быў абраны 
доктар філалагічных навук прафесар І.С. Роўда, які кіруе факультэтам па сённяшні дзень. У гэтыя га-
ды істотна актывізавалася міжнародная дзейнасць, пачалося матэрыяльна-тэхнічнае перааснашчэнне 
факультэта. Умацаваліся сувязі з пасольствамі тых краін, чые мовы вывучаюцца на факультэце. Пры 
іх матэрыяльнай падтрымцы быў адкрыты цэлы шэраг спецыялізаваных кабінетаў, якія сталі сапраўд-
нымі вучэбна-метадычнымі цэнтрамі па вывучэнні мовы, літаратуры, культуры народаў замежных 
краін. У прыватнасці, за апошнія гады былі створаны кабінеты: 

аўдыёвізуальных сродкаў навучання – у 2003 г.; 
польскай філалогіі – у 2003 г.; 
кітайскай філалогіі – у 2003/04 навучальным годзе; 
беларускай філалогіі – у 2004 г.; 
украінскай філалогіі – у 2004 г.; 
італьянскай філалогіі – у 2005 г.; 
рускай філалогіі – у 2007 г.; 
чэшскай і славацкай філалогіі – у 2008 г. 
Сярод іх асаблівае месца займае кабінет беларускай філалогіі. Ён спалучае працу па вучэбна-мета-

дычным суправаджэнні навучальнага працэсу з функцыямі факультэцкага музея-архіва, дзе вядзецца 
збор інфармацыі аб самых розных аспектах жыцця факультэта. Гэта справа мае агромністае значэнне для 
патрыятычнага выхавання нашай моладзі, для ўсведамлення імі высокай місіі прадаўжальнікаў лепшых 
традыцый, закладзеных папярэднімі пакаленнямі выкладчыкаў і студэнтаў філалагічнага факультэта БДУ.  
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Апрача таго, з 2006 г. на факультэце функцыянуюць цэнтры прапаганды нацыянальнай культуры – 
кабінет-музей беларускай народнай культуры, а таксама вучэбны цэнтр турэцкай мовы і культуры. 

За апошнія гады тэхнічная база факультэта істотна абнавілася сучаснымі камп’ютэрамі і мультыме-
дыйнымі сродкамі. Былі цалкам заменены старыя камп’ютэры і адкрыты дадаткова два камп’ютэрныя 
класы, на кожнай кафедры і ва ўсіх кабінетах з’явілася сучасная аргтэхніка, на чарзе адкрыццё медыятэкі. 

З 2009/10 навучальнага года на спецыяльнасцях «Беларуская філалогія» і «Руская філалогія» па-
чынаецца падрыхтоўка па новых напрамках: «літаратурна-выдавецкая дзейнасць» і «камп'ютэрнае за-
беспячэнне». Пашырэнне кваліфікацыйных характарыстык адпавядае новым запатрабаванням часу і 
дапаможа нашым выпускнікам больш паспяхова рэалізаваць свае здольнасці і веды ў сучасным свеце. 

За гады вучобы ва універсітэце студэнты-філолагі атрымліваюць грунтоўныя веды па беларускай, 
рускай, сусветнай літаратурах, вывучаюць працэсы гістарычнага развіцця моў, даследуюць іх сучасны 
стан. Студэнты славянскай, рамана-германскай, усходняй філалогіі праходзяць моўную практыку ў 
краінах вывучаемай мовы. Для студэнтаў і магістрантаў чытаецца 130 спецкурсаў, дзейнічае больш за 
100 навуковых спецсемінараў па актуальных праблемах сучаснага літаратуразнаўства і лінгвістыкі. 

У працэсе вучобы студэнты маюць магчымасць удасканаліць свае навыкі і ўменні работы на 
камп’ютэры, створаны ўмовы для свабоднага карыстання ў навучальных мэтах рэсурсамі Internet – 
абсталяваны 3 камп’ютэрныя класы на факультэце і 3 міжфакультэцкія медыятэкі. 

На вячэрніх курсах студэнты па жаданні вывучаюць дадаткова адну са славянскіх ці заходнееўра-
пейскіх моў, пасля чаго атрымліваюць адпаведны сертыфікат. Апрача таго, нашым студэнтам 
прадастаўляецца магчымасць паралельнага навучання на любым факультэце БДУ для атрымання 
другой спецыяльнасці: юрыста, эканаміста, псіхолага і інш. 

Навуковыя дасягненні прафесараў, дацэнтаў нашага факультэта заваявалі прызнанне не толькі ў 
Беларусі, але і далёка за яе межамі. Штогод навукова-педагагічны калектыў факультэта распрацоўвае 
каля 35 навуковых тэм. Так, у папярэднім 2008 г. на факультэце вялася праца па 10 тэмах Дзяржаў-
най праграмы фундаментальных даследаванняў, па 8 тэмах – на дагаворных умовах з рэспублі-
канскімі фондамі і міністэрствамі і 16 тэм выконвалася прафесарска-выкладчыцкім складам у рабочы 
час па асноўнай пасадзе. Для паспяховай распрацоўкі навуковых заданняў на кафедрах створаны ад-
паведныя навуковыя калектывы. У выніку кожная кафедра з’яўляецца выканаўцам адной, дзвюх, а ча-
сам і трох навуковых тэм у адпаведнасці са сваёй навуковай спецыялізацыяй, што дазволіла ім стаць 
своеасаблівымі навуковымі цэнтрамі. 

Аб прызнанні аўтарытэту вучоных філалагічнага факультэта БДУ ў Рэспубліцы Беларусь яскрава 
сведчыць той факт, што на працягу апошніх дзесяці гадоў факультэт сумесна з Інстытутам мовы і лі-
таратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы НАН Беларусі з’яўляецца адказным выканаўцам Дзяржаўнай 
праграмы фундаментальных даследаванняў «Беларуская мова і літаратура».  

Актыўна вядзецца падрыхтоўка кадраў вышэйшай кваліфікацыі праз аспірантуру, дактарантуру і 
суіскальніцтва. На сённяшні дзень больш за сто чалавек з усіх куткоў Беларусі і замежных краін 
павышаюць свой навуковы ўзровень пад кіраўніцтвам прафесараў і дацэнтаў нашага факультэта. Па 
колькасці абароненых дысертацый філалагічны факультэт нязменна значыцца ў ліку лідэраў ва уні-
версітэце і адпаведна сярод ВНУ краіны. Гэтаму ў значнай ступені спрыяе той факт, што на факультэ-
це працуюць чатыры Саветы па абароне дысертацый. 

Публікацыя артыкулаў, выданне асобных манаграфій, навуковых зборнікаў – адзін з выразных па-
казальнікаў плёну навуковых росшукаў. І ў гэтых адносінах нам ёсць чым ганарыцца! Штогод супра-
цоўнікамі факультэта выдаецца каля 130 кніг, у ліку якіх манаграфіі, падручнікі для ВНУ, каледжаў, 
школ, вучэбныя дапаможнікі, друкуецца больш за 600 артыкулаў. Гэтыя паказчыкі застаюцца стабіль-
нымі на працягу многіх гадоў. 

Шматвектарнасць кантактаў дазваляе нашым выкладчыкам і студэнтам быць у цэнтры навуковага 
жыцця Еўропы. Яны выязджаюць на стажыроўкі, у навуковыя камандзіроўкі, удзельнічаюць у канферэн-
цыях, паспяхова распрацоўваюць сумесныя навуковыя праекты, у ліку якіх можна назваць: «Славянскія 
мовы ў кагнітыўным аспекце» (Рурскі універсітэт), «Стандартызацыя і дэстандартызацыя ў славянскіх 
мовах» (Іенскі універсітэт), «Мадэлі славянскага простага сказа з улікам іх тыпавога значэння і 
маўленчых рэалізацый» (МДУ імя М.В. Ламаносава) і інш. На сённяшні дзень падпісаны дамовы аб 
супрацоўніцтве з 21 універсітэтам з 10 краін свету. 

Вучоныя нашага факультэта прадстаўлялі Беларусь на ўсіх Міжнародных кангрэсах славістаў, якія 
адбыліся ў 2-й палове ХХ – пачатку ХХІ ст.: IV – Масква, 1958; V – Сафія, 1963; VI – Прага, 1968; VII – 
Варшава, 1973; VIII – Заграб, 1978; IX – Кіеў, 1983; X – Сафія, 1988; XI – Браціслава, 1993; XII – Кра-
каў, 1998; XIII – Любляна, 2003; XIV – Охрыд, 2008. 

Навуковая і міжнародная дзейнасць – важнейшыя кірункі жыцця факультэта, якія гарманічна дапаў-
няюць і робяць больш насычаным вучэбны працэс, дазваляюць падняць яго на больш высокі ўзро-
вень, адкрываючы перад студэнтамі шырокія далягляды навукі, сцвярджаючы перспектывы айчыннай 
лінгвістыкі і літаратуразнаўства ў міжнароднай навуковай прасторы. 

Іван Сямёнавіч Роўда – доктар філалагічных навук, прафесар, дэкан філалагічнага факультэта, загадчык кафедры рускай 
мовы. 


