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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. 
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Ён з’яўляецца старшынёй савета па абароне 
кандыдацкіх і доктарскіх дысертацый па спецы-
яльнасцях «Руская мова», «Беларуская мова» 
і «па раў нальна-гістарычнае, тыпалагічнае і су пас-
таў ляльнае мовазнаўства» пры БдУ. пад яго кі-
раў ніцтвам на філалагічным факультэце БдУ кож-
ныя 2 гады праводзіцца Міжнародная навуковая 
кан ферэнцыя «Руская мова: сістэма і функцыяна-
ванне». Іван Сямёнавіч – рэдактар шэ ра гу збор-
ні каў на ву ко вых прац  і ма тэ рыя лаў між на род ных 
канферэнцый.

З 2009 г. І. С. Роўда ўзначальвае Беларускае 
грамадскае аб’яднанне выкладчыкаў рускай мовы 
і літаратуры, з 2010 г. выконвае абавязкі галоўнага 
рэдактара часопіса «Русістыка ў Беларусі». 
З’яўляецца таксама членам рэдкалегій часопісаў 
«Рус кая мова і літаратура», «Роднае слова», 
«вес нік БдУ».

Іван Сямёнавіч надае вялікую ўвагу пад рых-
тоў цы таленавітай моладзі, інтэлектуальнаму раз-
віц цю школьнікаў і абітурыентаў, іх прафесійнай 
ары  ен тацыі. неаднаразова выконваў абавязкі 
стар шыні журы Рэспубліканскай алімпіяды па ру-
скай мове і літаратуры сярод школьнікаў.

І. С. Роўда – высокакваліфікаваны спецыяліст, 
таленавіты педагог, добры арганізатар і тактоўны 
кіраўнік. Калегі і вучні глыбока паважаюць яго 
за высокі прафесіяналізм і лепшыя чалавечыя 
якасці: добразычлівасць, чуласць, справядлівасць, 
сціпласць.

Супрацоўнікі філалагічнага факультэта шчыра 
віншуюць Івана Сямёнавіча з юбілеем і жадаюць 
яму моцнага здароўя, асабістага шчасця, удачы 
і доўгай плённай  навуковай і педагагічнай працы.

Дэканат філалагічнага факультэта,
кафедра рускай мовы

МІКАлАЙ РЫгОРАВІЧ ПРЫгОДЗІЧ

1 студзеня 2013 г. 
ад значыў 60-гадовы 
юбі лей док тар фі ла ла-
гіч ных навук, пра фе сар, 
загадчык кафедры гіс-
то рыі беларускай мо-
вы Мі ка лай Ры го ра віч 
прыгодзіч.

Юбіляр нарадзіўся ў 
вёсцы лышча пінскага 
раёна Брэсцкай воб-
лас ці. пасля заканчэння 
ў 1970 г. сярэдняй 
школы паступіў на фі-

ла лагічны факультэт, усё далейшае жыццё і пра-
цоў ная дзейнасць яго звязаны з Беларускім 
дзяр жаўным універсітэтам. атрымаўшы ў 1975 г. 
дып лом па спецыяльнасці «Беларуская мо-
ва і літаратура, руская мова і літаратура» і па-
пра ца ваў шы некаторы час выкладчыкам, 
Мі ка лай прыгодзіч стаў аспірантам, напісаў кан-
ды дац кую дысертацыю пад кіраўніцтвам док та-
ра філалагічных навук прафесара льва Шакуна. 
У 1982 г. М. Р. прыгодзіч абараніў кандыдацкую 
дысертацыю на тэму «Складаныя прыметнікі 
ў старабеларускай мове». вынікам паглыблення 
рас па ча та га даследавання па гісторыі сло ва-
ўтва рэн ня стала абароненая ў 2000 г. доктарская 
дысертацыя «Словаскладанне ў гісторыі бе ла рус-
кай мовы». адначасова была надрукавана ма на-
графія «Словаскладанне ў беларускай мове».

У манаграфіі, заснаванай на багатым фак-
тычным матэрыяле, выбраным са старажытных 
тэкс таў XIV – XVIIІ стст., і дадзеных сучаснай бела-
рус кай мовы, прадстаўлена цэльная навуковая 
кан цэпцыя паходжання і развіцця словаскладання 
як ад наго з найбольш прадуктыўных спосабаў 
сло ва ўтварэння. Гісторыя словаскладання ў бе-
ла рускай мове разгледжана аўтарам як пра-
цэс узаемадзеяння кампанентаў кніжна-літа ра-

тур най і народна-размоўнай крыніц у складзе 
слоў-кам пазітаў, на які аказвалі ўздзеянне са-
цыя лінгвістычныя фактары, міжмоўныя кан так-
ты. асноўная частка манаграфіі змясціла сіс тэ-
ма тызаванае апісанне дванаццаці структурных 
ты паў складаных слоў беларускай мовы, пры 
гэтым была адзначана ступень прадуктыўнасці 
да дзе ных словаўтваральных тыпаў і мадэлей 
кам пазітаў. М. Р. прыгодзіч прывёў лексіка-гра-
ма тычную характарыстыку складаных слоў, 
а таксама паказаў асаблівасці іх стылістычнага 
вы ка рыстання. У манаграфіі праведзена думка 
пра тое, што кампазіты ў сучаснай беларускай 
мо ве выяўляюць пэўную пераемнасць са ста ра-
бе ларускім перыядам толькі ў дачыненні да скла-
данняў народна-дыялектнага характару. Кам-
пазіты ж кніжна-літаратурнага паходжання, якіх 
у сучаснай беларускай мове намнога больш, уз-
нік лі як калькі і запазычанні найперш з рускай 
мо вы. аўтар адзначыў таксама індывідуальнае 
сло ва складанне сучасных беларускіх паэтаў, 
пісь меннікаў, журналістаў, грамадскіх дзеячаў. 
У цэлым словаскладанне разгледжана як пра дук-
тыўны спосаб беларускага словаўтварэння і пра-
яў лен не тэндэнцыі мовы да эканоміі і сцісласці 
ў вы ра жэнні.

пра навуковыя зацікаўленні і дасягненні юбіляра 
красамоўна сведчаць больш за 300 напісаных 
ім (і пры яго ўдзеле) прац, сярод якіх манаграфіі 
«Шчодрасць слова» (1990), «Словаскладанне 
ў беларускай мове» (2000), слоўнікі «асобна, ра-
зам, праз дэфіс: Слоўнік-даведнік» (1994), «Ста ра-
бе ла рускі лексікон» (1997), «пішам без памылак: 
асоб на, разам, праз дэфіс» (2002), «Слоўнік су-
час най беларускай мовы» (2009, 2010). Мікалай 
Ры горавіч адносіцца да ліку тых лінгвістаў, якія 
не абмяжоўваюцца ў сваіх навуковых за ці каў-
леннях адной-дзвюма тэмамі: з уласцівай яму 
грун тоўнасцю і ўвагай ён даследуе праблемы 
як гісторыі беларускай мовы, так і яе сучаснага 


