
АБАРОНА ДЫСЕРТАЦЫЙ 
НА ФІЛАЛАГІЧНЫМ ФАКУЛЫ ЭЦЕ Ў 2003-2004 гг.

Хроніка

Л I T A PА Т У P A 3 HА Ў С Т ВА

Савет Д 10.02.01.12, спецыяльнасці “Беларуская літаратура", “Руская літаратура”, “Замежная 
літаратура"

Доктарскія дысертацыі

Хаўстовіч Валянцін Мікалаевіч (БДУ). Мастацкі метад Яна Баршчэўскага і развіццё беларускай 
літаратуры 30-40-х гг. XIX ст.
Апаненты: Штэйнер І.Ф. - д. ф. н., праф.; Жураўлёў В.П. - д. ф. н., праф.;
Конан У.М. - д. філас. н., праф.

Кандыдацкія дысертацыі

Банах Ирина Вячеславовна (ГрГУ им. Я. Купалы). Структура повествования в жанре путешествия 
(на материале русской литературы конца XVIII -  первой трети XIX в.
Науч. рук. Егоров И.В. -  к. ф. н., доц.
Оппоненты: Нестеренко А.А. -  д. ф. н., проф.; Шпаковский И.И. -  к. ф. н., доц.

Борбат Таццяна Іванаўна (МагДУ імя А. Куляшова). Творчасць Сяргея Грахоўскага: асаблівасці 
Ідэйна-мастацкай эвалюцыі.
Навук. кір. Шаўлоўская М.Ф. -  к. ф. н., дац.
Апаненты: Штэйнер І.Ф. -  д. ф. н., праф.; Верабей А.Л. -  к. ф. н., дац.

Брусевіч Анатоль Апяксандравіч (ГрДУ імя Я. Купалы). Фактары беларускай культуры ў творчасці 
Адама Міцкевіча віленска-ковенскага перыяду (1815-1823 гг.).
Навук. кір. Мусіенка С.П. -  д. ф. н., праф.
Апаненты: Тычко Г.К. -  д. ф. н., дац.; Рагуля А.В. -  к. ф. н., праф.

Бутырчык Ганна Міхайлаўна (БДУ). Архетып Бацькаўшчыны ў творчасці Джона Стэйнбека I Кузьмы
Чорнага. _____________
Навук. кір. ІШаблоўская І.В.| -  д. ф. н., праф.
Апаненты: Мушынскі М.І. -  д. ф. н., праф.; Стулаў Ю.В. -  к. ф. н., дац.

Воюш Іна Дзмітрыеўна (БДПУ імя М. Танка). Трансфармацыя вобраза жанчыны ў беларускай про
зе XX ст.
Навук. кір. Тычко Г.К. -  д. ф. н., дац.
Апаненты: Дасаева Т.М. -  д. ф. н., праф.; Гарадніцкі Я.А. -  к. ф. н., дац.

Гурло Вольта Чаславаўна (БДУ). Хранатоп прозы Інгеборг Бахман.
Навук. кір. Лявонава Е.А. -  к. ф. н., дац.
Апаненты: Гугнін А.А. -  д. ф. н., праф.; Адамовіч Г.Я. -  к. ф. н., дац.

Дуброўскі Аляксандр Уладзіміравіч (БДУ). Паэтыка Pыгора Барадуліна: рытмічная арганіэацыя 
верша.
Навук. кір. Рагойша В.П. -  д. ф. н., праф.
Апаненты: Яскевіч А.С. -  д. ф. н., праф.; Шпакоўскі I.С. -  к. ф. н., дац.

Жыбуль Віктар Вячаслававіч (БДУ). Ідэйна-мастацкія пошукі ў беларускай паэзіі 20-х -  пачатку 
30-х гг. XX ст.
Навук. кір. Сінькова Л.Дз. -  д. ф. н., праф.
Апаненты: Шамякіна Т.І. -  д. ф. н., праф.; Васючэнка П.В. -  д. ф. н., дац.

Зылевич Дина Павловна (БГПУ им. М. Танка). Художественная концепция бытия в лирике 
М.Ю. Лермонтова.
Науч. рук. Куцанова Т.С. -  к. пед. н., доц.
Оппоненты: Мищенчук Н.И. -  д. ф. н., проф.; Зарембо Л.С. -  к. ф. н., доц.

Паньков Евгений Аркадьевич (ГрГУ им. Я. Купалы). Эссе в польской литературе 50-60-х годов 
XX века и творчество Тадеуша Брезы.
Науч. рук. Мусиенко С.Ф, -  д, ф. н., проф.
Оппоненты: ІШабловская И.В.[-д. ф. н., проф.; Кивако Е.В. - к. ф. н., доц.

Падстаўленка Віталь Феліксавіч (ВДУ імя П.М. Машэрава). Жанрава-стылёвыя асаблівасці саты- 
рычнай прозы 20-30-х гадоў XX ст.
Навук. кір. Бугаёў Дз.Я. -  к. ф. н., праф.
Апаненты: Лаўшук С.С. -  д. ф. н., праф.; Хромчанка К.Р. -  к. ф. н., дац.

Поваляева Наталья Сергеевна (БГУ). Полифоническая проза Вирджинии Вулф.
Науч. рук. ІШабловская И.В.| -  д. ф. н., проф.
Оппоненты: Рейнгольд Н.И. -  д. ф. н., доктор философии (RhD)1 доц.;
Судленкова О.А. -  к. ф. н., проф.

Смаль Валянціна Мікалаеўна (БрДУ імя А.С. Пушкіна). Беларуская аповесць для юнацтва 
20-х гадоў XX ст.
Навук. кір. Мішчанчук M.l. -  д. ф. н., праф.
Апаненты: Дасаева Т.М. -  д. ф. н., праф.; Адамовіч Я.К. -  к. ф. н., дац.
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Хроніка

Стулова Екатерина Юрьевна (МГЛУ). Творческая эволюция Ежи Косинского.
Науч. рук. Судленкова О.А. -  к. ф. н., проф.
Оппоненты: Мусиенко С.Ф. -  д. ф. н., проф.; Халипов В.В. -  к. ф. н., доц.

Шакель Мікалай Антонавіч (БДУ). Творчая эвалюцыя Жарыса-Карла Гюісманса.
Навук. кір. Кавалёва Т.У. -  к. ф. н., дац.
Апаненты: Мусіенка С.П. -  д. ф. н., праф.; Тарасава Т.М. -  к. ф. н., дац.

Шчэрба Святлана Мікалаеўна (БрДУ імя А.С. Пушкіна). Станаўленне і развіццё сатырычнай трады- 
цыі ў беларускай літаратуры: стылявыя плыні, жанры.
Навук. кір. Мішчанчук М.І. -  д. ф. н., праф.
Апаненты: Штэйнер І.Ф. -  д. ф. н., праф.; Клімуць Я.І. -  к. ф. н., дац.

Ярошенко Людмила Викторовна (ГрГУ им. Я. Купалы). Жанр романа-мифа в творчестве 
А. Платонова.
Науч. рук. Автухович Т Е. -  д. ф. н., проф.
Оппоненты: Нефагина Г.Л. -  д. ф. н., проф.; Гаранин Л.Я. -  к. ф. н., доц.

M О ВАЗ HА Ў С Т В А

Саветы: Д 10.02.01.11, спецыяльнасці “Беларуская мова”, “Руская мова"
Д 10.02.01.24, спецыяльнасці “Тэорыя мовазнаўства”, “Славянскія мовы"

Доктарскія дысертацыі
Ратникова Ирина Энгелевна (БГУ). Ономастические единицы вне прямой референции в русском 

публицистическом тексте.
Науч. коне. Ровдо И.С. -  д. ф. н.. проф.
Оппоненты: Конюшкевич М.И. -  д. ф. н., проф.; Мезенко А.М. -  д. ф. н., проф.;
Норман Б.Ю. -д . ф. н., проф.

Шур Васіль Васільевіч (Мазырскі дзяржаўны педагагічны універсітэт). Анамастычная лексіка ў мове 
беларускай мастацкай літаратуры.
Апаненты: Лемцюгова В.П. -  д. ф. н., лраф.; Мезенка Г.М. -  д. ф. н., праф.;
Сянкевіч В.І. -  д. ф. н., праф.

Кандыдацкія дысертацыі

Воробьева Ольга Игоревна (ВГУ им. П.М. Машерова). Экспрессивность газетной рекламы Респуб
лики Беларусь с позиций коммуникативно-деятельностного подхода.
Науч. рук. Маслова В.А. -  д. ф. н., проф.
Оппоненты: Ухванова И.Ф. -  д. ф. н., проф.; Лукашанец Е.Г. -  к. ф. н., доц.

Воробьева Светлана Владимировна (БГУ). Системно-структурные преобразования слова в про
цессе лексического заимствования (на материале новейших англицизмов в русском языке).
Науч. рук. Норман Б.Ю. -  д. ф. н., проф.
Оппоненты: Макаров В.В. -  д. ф. н., проф.; Коршук Е.В. -  к. ф. н., доц.

Голяк Светлана Владимировна (БГУ). Сербская и белорусская фразеология с зоокомпонентом 
(зависимости между свойствами фразеологизма и слова-компонента).
Науч. рук. Мечковская Н.Б. -  д. ф. н., проф.
Оппоненты: Коваль В.И. -  д. ф. н., проф.; Запрудский С.Н. -  к. ф. н., доц.

Дзергачова Таццяна Леанідаўна (БДУ). Фонастылістыка сучаснай беларускай мовы: парадыгматыка 
і сінтагматыка.
Навук. кір. Міхневіч А.Я. -  д. ф. н., праф.
Апаненты: Старычонак В.Д. -  д. ф. н., праф.; Гапоненка І.А. -  к. ф. н., дац.

Іваноў Яўген Яўгенавіч (МагДУ імя А. Куляшова). Дыферэнцыяльныя прыметы афарызма.
Навук. кір. Плотнікаў Б.А. -  д. ф. н., праф.
Апаненты: Міхневіч А.Я. -  д. ф. н., праф.; Красней В.П. -  к. ф. н., праф.

Лук’янюк Юлія Мікалаеўна (БДУ). Сучасная беларуская філасофская тэрміналогія (лексіка- 
семантычны i структурны аспекты).
Навук. кір. Красней В.П. -  к. ф. н., праф.
Апаненты: Антанюк Л.А. -  д. ф. н., праф.; Капылоў I.Л. -  к. ф. н.

Макарэвіч Аляксандр Васільевіч (БДУ). Устарэлая лексіка ў беларускай мове (на матэрыяле лек- 
сікаграфічных прац XIX-XX ст.).
Навук. кір. Прыгодзіч М.Р. -  д. ф. н., дац.
Апаненты: Старычонак В.Д. -  д. ф. н., праф.; Куліковіч У.I. -  к. ф. н., дац.

Малько Ганна Іванаўна (Беларуская дзяржаўная сельскагаспадарчая акадэмія). Руска-беларуская 
інтэрферэнцыя ў перыядычным друку Рэспублікі Беларусь (лексічны і граматычны ўзроўні).
Навук. кір. Запрудскі C M. -  к. ф. н., дац.
Апаненты: Антанюк Л.А. -  д. ф. н., праф.; Мельнікава Л.А. -  к. ф. н.

Назаранка Юлія Віктараўна (БДУ). Выслоўе ў мове твораў Якуба Коласа: камунікацыйна-маўленчы 
статус, класіфікацыя, моўна-стылістычныя асаблівасці.
Навук. кір. Міхневіч А.Я. -  д. ф. н., праф.
Апаненты: Маслава B A. -  д. ф. н., праф.; Нікалаева В.М. -  к. ф. н.

Прокопчук Ольга Генриховна (БГУ). Категория ранней лингвистической поэтики (трактат Георгия 
Хировоска "О поэтических тропах” (VI в.) и его перевод “О образех" в Изборнике Святослава 1073 г.). 
Науч. рук. Мечковская Н.Б. -  д. ф. н., проф.
Оппоненты: Станкевич А.А. -  д. ф. н., проф.; Гурина Н.М. -  к. ф. н., доц.
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Хроніка

Пустошило Елена Петровна (ГрГУ им. Я. Купалы). Отношения равновесия сходного и различнога 
в русском и белорусском языках (на материале паремий).
Науч. рук. Конюшкевич М.И. -  д. ф. н., проф.
Оппоненты: Павловская Н.Ю. -  д. ф. н., проф.; Махонь С.В. -  к. ф. н., доц.

Свиридович Марина Васильевна (BrV). Структурно-семантическая система сложных слов русского 
языка.
Науч. рук. Ровдо И.С. -  д. ф. н., проф.
Оппоненты: Задворная Е.Г. -  д. ф. н., проф.; Гвоздович PA. -  к. ф. н., доц.

Сунь Кэвэнь (БГУ). Типология словообразования китайского и русского языков.
Науч. рук. Горден А.Н. -  д. ф. н., проф.
Оппоненты: Мартынов В.В. -  д. ф. н., проф.; Варпахович Л.В. -  к. ф. н„ доц.

Тарэлка Міхаіл Уладзіміравіч (БДУ). Структура арабаграфічнага тэксту на польскай мове (на матэ- 
рыяле рэлігійна-палемічных твораў з рукапісу Р97 Цэнтральнай навуковай бібліятэкі HAH Бела- 
русі).
Навук. кір. Кожынава А.А. -  д. ф. н,, дац.
Апаненты: Плотнікаў Б.А. -  д. ф. н., праф.; Несцяровіч В.I. -  к. ф. н., дац.

Ясюкевич Елена Николаевна (БГУ). Паремия как феномен языка: образно-смысловой и модально
синтаксический уровни организации (на материале русских и английских пословиц и поговорок). 
Науч. рук. Мечковская Н.Б. -  д. ф. н., проф.
Оппоненты: Лещева Л.М. -  д. ф. н., проф.; Николаева О.М. -  к. ф. н.

МЕ Т ОД ЫК А  ВЫКЛАДАННЯ МОВЫ I Л ІТАРАТУРЫ
Савет Д 10.02.01.21, спецыяльнасць “Методыка выкладання мовы і літаратуры"

Доктарскія дысертацыі

Яленскі Георгій Мікалаевіч (НІА). Лінгваметадычная парадыгма асобасна-арыентаванага на- 
вучання беларускай мове ў пачатковых класах агульнаадукацыйнай школы.
Апаненты: Канюшкевіч М.І. -  д. ф. н., праф.; Нікалаенка Г.І. - д .  п. н.;
Казімірская І.І. — д. п. н., праф.

Кандыдацкія дысертацыі

Лявоненка Ірына Мікалаеўна (г. Жлобін, СШ № 13). Развіццё творчых уменняў школьнікаў у 
працэсе вывучэння беларускай літаратуры на аснове сістэмы дыдактычных сродкаў.
Навук. кір. [Лазарук М А |- д .  ф. н.р праф.
Апаненты: Шамякіна Т.І. -  д. ф. н., праф.; Гараніна А.І. -  к. п. н., дац.

Пучынская Таццяна Міхайлаўна (БНТВ). Методыка вывучэння празаічных твораў сучаснай 
беларускай літаратуры на аснове жанравай спецыфікі (7-11 класы).
Навук. кір. Бельскі А.І. -  д. ф. н., праф.
Апаненты: Мішчанчук М.І. -  д. ф. н., праф.; Слесарава І.М. -  к. п. н., дац.

Падрыхтаваў да друку В.П. Красней, 
кандыдат філалагічных навук, прафесар
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