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АНАТОлИЙ ПЕТРОВИЧ СМАНЦЕР

Исполнилось 80 лет 
док тору педагогичес-
ких наук, профессору 
ка фед ры педа гогики 
и проблем развития об-
ра зо вания ана то лию 
пет ровичу Сман церу.

а. п. Сманцер родил-
ся 4 мая 1933 г. в д. ло-
бачиха Борисовского 
рай о на Минской области. 
в 1960 г. окончил физико-

математический факультет Минского государствен-
ного педагогического института им. а. М. Горького.

Свой трудовой путь начал в 1958 г. учителем 
математики сельской школы. в 1964–1978 гг. пре-
подавал на подготовительном факультете для 
иностранных граждан БГУ. С 1978 г. работает на 
кафедре педагогики и проблем развития образо-
вания сначала в должности доцента, а с 1994 г. – 
профессора, в 1994–1999 гг. заведовал этой 
кафедрой. в 1975 г. защитил кандидатскую, 
а в 1992 г. – докторскую диссертацию.

профессор а. п. Сманцер – известный ученый 
в области образования. Он является автором бо-
лее 300 научных и научно-методических работ, 
в том числе монографий, учебников, статей в ре-
цензируемых журналах и сборниках, изданных 
в Беларуси, России и других странах. под его на-
учным руководством защищены 19 кандидатских 
и 2 докторские диссертации.

Область научных интересов а. п. Сманцера 
весьма разнообразна: проблемы обучения и вос-
питания учащейся молодежи, преемственность 
обучения в средней и высшей школе; проблемы 
подготовки педагогических кадров; развитие 
творческого потенциала будущего учителя; гу-
манизация педагогического процесса в средней 
школе, гуманитаризация математического об-
разования; воспитание у школьников интереса 
к учению; превентивная педагогика.

в 1994–1996 гг. анатолий петрович возглавлял 
лабораторию педагогического творчества в Ин-

ституте повышения квалификации и переподго-
товки руководящих работников и специалистов 
образования, которая занималась проблемами 
разработки педагогических основ деятельности 
учебных заведений нового типа, возглавлял ас-
социацию педагогов-исследователей Республики 
Беларусь (1991–1998).

на протяжении многих лет он был заместите-
лем председателя специализированного сове-
та по защите докторских диссертаций при БГУ 
(1996–2000); членом объединенного докторского 
специализированного совета по защите  диссер-
таций по психолого-педагогическим наукам при 
БГУ (2000); заместителем председателя специ-
ализированного совета по защите кандидатских 
диссертаций по педагогическим наукам при БГУ 
(2000); членом специализированного совета по 
защите докторских диссертаций по методике 
преподавания математики и физики при БГпУ 
им. Максима Танка (1999).

в настоящее время  является действитель-
ным членом Белорусской академии образования, 
Международной академии акмеологических наук, 
Славянской международной педагогической ака-
демии им. Я. а. Коменского; членом совета по 
защите диссертаций при Смоленском государ-
ственном университете. а. п. Сманцер активно 
работает с молодыми педагогами-исследователя-
ми, проводит совместные научные исследования 
с учеными России и Болгарии.

За значительный вклад в развитие педаго-
гической науки и подготовку научных кадров 
анатолий петрович получил почетное звание 
и медаль «Отличник образования Республики 
Беларусь» (1998), ему было присвоено почетное 
звание «Заслуженный деятель науки Республи-
ки Беларусь» (1998), а также почетное звание 
«Заслуженный работник Белорусского государ-
ственного университета» (2011).

Решением биографического центра Кембридж-
ского университета (INTERNATIONAL BIOGRAPHI-
CAL CENTRE, CAMBRIDGE CB2 3QP (ENGLAND)) 
в 2002 г. был включен в книгу интеллектуалов XXI в.
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а. п. Сманцера отличают высокий професси-
онализм, завидная работоспособность, трудо-
любие и ответственное отношение к работе, до-
брожелательность и внимательное отношение 
к окружающим. Он пользуется заслуженным 
авторитетом и уважением среди коллег, студен-
тов и аспирантов.

Коллеги, друзья, студенты и аспиранты сердеч-
но поздравляют анатолия петровича со знамена-
тельной датой, желают крепкого здоровья, долго-
летия, благополучия и новых творческих успехов.

Коллектив кафедры педагогики 
и проблем развития образования

ІВАН СЯМЁНАВІЧ РОЎДА

Споўнілася 60 гадоў 
вядомаму беларускаму 
лінг вісту, доктару фі ла-
ла гіч ных навук, прафе-
сару Іва ну Ся мё на ві чу 
Роў ду.

І. С. Роўда нарадзіўся 
13 чэрвеня 1953 г. у 
г. п. Мя дзел Мінскай воб-
лас ці. пас ля заканчэн ня 
школы пас тупіў на ад-
дзяленне бе ла рус кай 
і рус кай мо вы і лі та ра-

ту ры фі ла лагічнага факультэта БдУ. У 1975 г., 
атрымаўшы дыплом філолага, Іван Сямёнавіч 
застаўся працаваць на факультэце выкладчыкам 
кафедры рускай мовы. праз два гады, ненадоўга 
перапыніўшы выкладчыцкую дзейнасць, паступіў 
у аспірантуру і ў 1980 г., за некалькі месяцаў да яе 
завяршэння, датэрмінова абараніў кандыдацкую 
дысертацыю «Міжмоўная аманімія ва ўмовах ру-
ска-беларускага і беларуска-рускага білінгвізму».

актыўная праца ў якасці выкладчыка і вучонага 
давала свой плён. У 1996 г. І. С. Роўда абараніў 
доктарскую дысертацыю «лексічныя лакуны і 
сродкі іх кампенсацыі (параўнальнае сістэмна-
функцыянальнае даследаванне беларускай і ру-
скай моў)». Гэтае даследаванне стала важным 
этапам у распрацоўцы тэарэтычных і прыкладных 
пытанняў беларуска-рускага двухмоўя. Яго вынікі 
знайшлі адлюстраванне ў навуковай манаграфіі 
«Рознаўзроўневая намінатыўная адпаведнасць 
беларускай і рускай моў (у сувязі з прабле-
май лексічных лакун)». праз год Іван Сямёнавіч 
атрымаў званне прафесара, а ў 1999 г. быў абра-
ны на пасаду загадчыка кафедры рускай мовы.

выдатныя арганізатарскія здольнасці І. С. Роў-
ды былі належна ацэнены кіраўніцтвам фа куль-
тэта і ўні версітэта. У 1996 г. ён быў прызна чаны 
на меснікам дэкана філалагічнага факультэта БдУ 
па навуковай працы і міжнародных су вязях, а ў ліс-
та падзе 2002 г. калектывам факультэта Іван Ся мё-
навіч быў абраны на пасаду дэкана, дзе і пра цуе 
па сённяшні дзень. апрача таго, І. С. Роў да з’яў-
ля ецца старшынёй вучонага савета фі ла ла гіч нага 
фа культэта, членам вучонага Савета БдУ.

І. С. Роўда – вучань і паслядоўнік выдатна-
га беларускага мовазнаўца і педагога паўла 
паўлавіча Шубы. Ён клапатліва падтрымлівае 
і развівае традыцыі шубінскай навуковай школы, 
важнейшым кірункам якой з’яўляецца вывучэн-

не асаблівасцей функцыянавання рускай мовы 
ў Беларусі. Іван Сямёнавіч вядзе на філалагічным 
факультэце студэнцкі семінар «Моўная намінацыя 
як аб’ект супастаўляльных даследаванняў», уз-
начальвае навуковы калектыў, што працуе над 
тэмай «Руская і беларуская мовы: гісторыя і су-
часны стан», кіруе дысертацыямі ў межах да-
дзенай праблематыкі. І. С. Роўда падрыхтаваў 
8 кандыдатаў і 1 доктара філалагічных навук.

Іван Сямёнавіч – аўтар больш за 200 навуковых 
і вучэбна-метадычных публікацый. У сферы яго 
навуковых інтарэсаў – супастаўляльнае вывучэн-
не рускай і беларускай моў, тэарэтычныя і прак-
тычныя пытанні лексікалогіі, словаўтварэння, 
граматыкі, выкладання рускай мовы як замежнай. 
Геаграфія публікацый І. С. Роўды таксама над-
звычай шырокая: Мінск, Гродна, віцебск, Масква, 
прага, Баку, львоў, Кіеў, Харкаў, пяцігорск, Бела-
сток, Рэгенсбург, Браціслава, Сафія і інш. 

За межамі роднай Беларусі Івана Сямёнавіча 
ведаюць не толькі як глыбокага даследчыка 
мовы, але і як выдатнага педагога – ён выкладаў 
рускую мову на курсах у Фінляндыі, Італіі, англіі. 
асабліва цесныя стасункі звязваюць яго з чэхіяй, 
дзе І. С. Роўда на працягу трох гадоў працаваў 
у Інстытуце рускай мовы і культуры, выступаў 
з лекцыямі ва ўсіх буйных гарадах гэтай краіны.

асаблівае месца ў навукова-педагагічнай 
дзейнасці Івана Сямёнавіча займае стварэнне 
падручнікаў і вучэбных дапаможнікаў для агульна-
адукацыйных і вышэйшых навучальных устаноў. Ён 
суаўтар вучэбна-метадычнага комплексу па бела-
рускай мове для пачатковай школы, у прыватнасці 
вучэбных праграм для 11- і 12-гадовага навучання, 
чатырох падручнікаў (1–4 класы), якія вытрымалі 
пяць перавыданняў, двух слоўнікаў, шматлікіх 
дапаможнікаў для настаўнікаў. апрача таго, Іван 
Сямёнавіч – адзін з аўтараў падручнікаў «Руская 
мова. Культура вуснага і пісьмовага маўлення» для 5 і 
6 класаў школ з рускай мовай навучання і аналагічных 
падручнікаў для беларускамоўных школ. Ён аб’яднаў 
вакол сябе калектыў аўтараў, у выніку працы якога 
былі створаны вучэбны дапаможнік для школьнікаў 
«Руская мова ў тэстах і каментарыях» (у 3 част-
ках), дапаможнікі для 5–9 класаў агульнаадукацый-
ных школ, гімназій, ліцэяў, шматлікія дапаможнікі 
для абітурыентаў. І. С. Роўда – суаўтар комплексу 
падручнікаў і вучэбных дапаможнікаў па сучаснай 
рускай мове для внУ Беларусі.

Сёння Іван Сямёнавіч вядзе надзвычай 
актыўную навукова-арганізацыйную работу. 


