
НАШЕ НАСЛЕДИЕ

С. Я. Новжау

АД ПЕРШЫХ КРОКАУ У НАВУЧАНН1 НЯМЕЦКАЙ МОВЕ 
ДА ВЯДУЧЫХ НАВУКОВЫХ ШКОЛ1

В статье автор продолжает исследование истории МГПИИЯ на примере одного из старей
ших факультетов -  немецкого языка. Становление структурного подразделения шло в русле 
основных тенденций, характерных для развития Минского иняза советского периода. Благодаря 
целеустремленности руководства, творческому поиску трудового коллектива, неиссякаемой ини
циативе профессионалов на факультете были сделаны первые самостоятельные шаги не только в 
обучении немецкому языку, но и заложен надежный фундамент в деле формирования профильных 
научных школ, известных далеко за пределами советской Беларуси и сохраненных в МГЛУ.

У адпаведнасщ з Пастановай № 1686 Савета Мшютрау Беларускай ССР 
«Аб падрыхтоуцы выкладчыкау замежных моу» ад 26 лютапада 1947 г. было 
прынята рашэнне аб адкрыцщ у горадзе Мшску на базе факультэта замежных 
моу Мшскага педагапчнага шстытута iмя Горкага з 1 кастрычшка 1948 г. 
Мiнскага дзяржаунага педагапчнага шстытута замежных моу (МДП1ЗМ) 
з факультэтамi англiйскай, французскай i нямецкай моу. У першы 
навучальны год у ВНУ былi залiчаны 150 чалавек, у тым лiку: на факультэт 
англшскай мовы -  70 чалавек, на факультэт французскай мовы -  40 чалавек, 
на факультэт нямецкай мовы -  40 чалавек [1, арк. 309-310].

Так пачынаецца псторыя факультэта нямецкай мовы, заснаванага у рам
ках выканання пастановы Савета Мшютрау ССР ад 4 кастрычшка 1947 года 
№ 3485 «Аб падрыхтоуцы выкладчыкау замежных моу» i пастановы Савета 
Мшютрау Беларускай ССР № 1686 ад 26 лютапада 1947 года «Аб падрых
тоуцы выкладчыкау замежных моу» [2, арк. 108]. Гэтай жа пастановай 
Камггэт па справах культурна-асветных устаноу пры Савеце Мшютрау БССР 
перадавау Мшскаму шязу з Дзяржаунай бiблiятэкi iмя Ленiна навуковую, 
мастацкую i вучэбную лiтаратуру на замежных мовах, у тым лшу нямецкай 
[2, арк. 109]. Да моманту заканчэння будаунщтва вучэбнага корпуса новы 
шстытут размяшчауся у старым будынку школы № 13 г. Мшска па вул. 
Пушкша, 352.

1 Аутар выказвае шчырую удзячнасць за слушныя заувап i важныя прапановы 
дэкану факультэта нямецкай мовы Наталлi Яугенауне Лапцевай.

2 Больш падрабязна гл. Новшау, С. Я. Ля вытокау стварэння МДЛУ / С. Я. Н овкау // 
Вестн. МГЛУ. Сер. 3. -  2012. -  № 11. -  С. 219-223; Новгкау С. Я. Кузня лшгвютычных 
кадрау вышэйшай квалiфiкацыi / С. Я. Новшау // Вестн. МГЛУ. Сер. 3. -  2014. -  № 13. -  
С. 219-227; Новжау С. Я. Ад дубовых крэслау да штэрактыуных дошак: архтктурная 
псторыя МДЛУ / С. Я. Н овкау // Вестн. МГЛУ. Сер. 3 .- 2017. -  № 16. -  С. 177-184.



На 15 верасня 1948 г. на 4 курсах дзённай формы навучання на факуль- 
тэце нямецкай мовы нал1чвалася 95 студэнтау, з яюх: 40 -  на першым курсе 
(на канец 1948/49 навучальнага года -  37 студэнтау, падзеленых на тры групы, 
адпаведна «А», «Б», «С». -  С. И.), 22 -  на друпм (на канец 1948/49 навучаль
нага года -  18 студэнтау. -  С. И.), 22 -  на трэщм (на канец 1948/49 навучаль
нага года -  21 студэнт1 * з. -  С. И.) i 11 -  на чацвёртым [3, арк. 13]. Першы 
самастойны выпуск адбыуся роуна праз год, летам 1949 г., каш пуцёуку 
у жыццё атрымалi 9 настаушкау нямецкай мовы [4, арк. 24]. Зауважым, што 
праз год колькасць студэнтау на ушх курсах павялiчылася да 104, тады як на 
15 верасня 1950 г. агульная лiчба студэнтау факультэта вырасла да 129 чала- 
век (да таго ж, 183 студэнты спасцiгалi нямецкую мову на завочнай форме 
навучання) [5, арк. 19 адв.]. У шстытуце на той мамант на дзённай форме 
навучашся 523 студэнты, з яюх: 269 -  на факультэце англшскай мовы i 125 -  
на факультэце французскай мовы [6, арк. 44].

Анашз статыстычных даных з моманту стварэння шстытута i на працягу 
першага дзесящгоддзя паказвае устойлiвую дынамiку штогадовага павель 
чэння набору студэнтау дзённай формы навучання у параунанш з наборам на 
шшыя факультэты. Так, каш у 1950 г. гэта лiчба складала 129 студэнтау, то 
у канцы 50-х iх колькасць павялiчылася да 367 (сярод iх па нацыяналь- 
насцi: беларусау -  263, русюх -  75, украiнцау -  10, яурэяу -  12, прадстауш- 
коу iншых нацыянальнасцей -  7 студэнтау), што складала 46,2 % ад агуль- 
най колькасщ студэнтау, яюя навучалiся на трох факультэтах шстытута 
у 1959/60 навучальным годзе [7, арк. 15]. Пры гэтым пачынаючы 
з 1954/55 навучальнага года пачала складвацца тэндэнцыя на павелiчэнне 
набору студэнтау на факультэт нямецкай мовы: на 15 верасня 1954 г. 
агульная колькасць студэнтау факультэта на 4 курсах навучання склала 
413 чалавек, што на 5 студэнтау больш чым на факультэце англшскай мовы, 
яю з моманту стварэння быу у лщэрах па колькасцi студэнтау [8, арк. 19]. 
У гэтым кантэксце паказальным з’яуляуся 1957/58 навучальны год (таблща), 
калi на 5 курсах дзённай формы на факультэце нямецкай мовы займауся 
471 студэнт, щ 47,7 % студэнтау шстытута. У гэты час на факультэце англш
скай мовы навучауся 361 студэнт, французскай -  154 [9, Арк. 8].

1 Згаданыя лiчбы сведчь!Ш аб натуральным адсеве студэнтау на працягу першага 
навучальнага года. Прычыны таму былi розныя, у тым лшу невыкананне вучэбнай праг- 
рамы, сямейныя абставiны, адпачынак па прычыне хваробы: у вынiку на 1 чэрвеня
1948/49 навучальнага года колькасць студэнтау на факультэце скарацшася на 8 чалавек. 
Таим чынам, у канцы першага навучальнага года на факультэце навучалася 85 студэнтау. 
Сярод iх: 75 дзяучат i 10 хлопцау; 2 студэнты былi членамi УКП (б), 36 -  камсамольцамi 
i 47 студэнтау -  беспартыйнымi. На факультэце навучалюя: 49 беларусау, 17 яурэяу, 
14 русых, 1 паляк i 4 прадстаунш шшых нацыянальнасцей. Сацыяльны партрэт такi:
з рабочых паходзiлi 23 студэнты, са служачых -  38 i з сялян -  24 студэнты. На часова 
акупаванай тэрыторып знаходзшся 55 чалавек, у савецым тыле -  26, служылi у Чырвонай 
Армii i былi у партызанскiх фармiраваннях -  7. Узнагароджаны ордэнамi i медалямi -  
8 студэнтау.
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З моманту стварэння шстытута i на працягу 1950-х гадоу было падрых- 
тавана 1557 спецыялютау, большасць з якiх на факультэце англшскай мовы -  
718, на факультэце нямецкай мовы -  545, на факультэце французскай мовы -  
294 будучых настаушкау. Пры гэтым неабходна мець на увазе, што у сувязi 
з пераходам на 5-гадовае навучанне у 1957 г. выпуску на ушх факультэтах 
праведзена не было [4, арк. 24].

На працягу двух наступных дзесящгоддзяу фактычны набор на 1 курс 
нямецкага факультэта -  100 студэнтау, тады як на справе колькасць прынятых 
вагалася ад 107 студэнтау у 1961/62 навучальным годзе да 73 -  у 1962/63 наву- 
чальным годзе, ад 118 -  у 1967/68 навучальным годзе да 100 -  у 1979/80 наву
чальным годзе [10, арк. 20; 11, арк. 11; 12, арк. 22; 13, арк. 3]. У гэты ж час 
колькасць заичаных студэнтау на англшсюм факультэце вырасла адпаведна 
з 155 да 266 студэнтау, на французсюм -  з 52 да 110. Пры гэтым неабходна 
адзначыць, што у асобныя гады колькасць набраных студэнтау I курса на

1 Аутар выказвае шчырую удзячнасць за тэхнiчную дапамогу у стварэннi таблiцы 
кандыдату гiстарычных навук, дацэнту кафедры псторьп, сусветнай культуры i турызму 
Аляксандру Георгiевiчу Цымбалу.

2 Таблiца складзена на аснове: Отчет высшего учебного заведения по подготовке 
специалистов на начало 1954/55 учебного года // НАРБ. -  Ф. 1154. Воп. 1. Спр. 106. Арк. 194; 
Отчет высшего учебного заведения по подготовке специалистов на начало 1955/56 учебного 
года // НАРБ. -  Ф. 1154. Воп. 1. Спр. 168. Арк. 8; Отчет высшего учебного заведения по 
подготовке специалистов на начало 1956/57 учебного года // НАРБ. -  Ф. 1154. Воп. 1. 
Спр. 168. Арк. 21; Отчет высшего учебного заведения по подготовке специалистов на начало 
1957/58 учебного года // НАРБ. -  Ф. 1154. Воп. 1. Спр. 168. Арк. 32; Отчет высшего учебного 
заведения по подготовке специалистов на начало 1958/59 учебного года // НАРБ. -  Ф. 1154. 
Воп. 1. Спр. 168. Арк. 40; Отчет высшего учебного заведения по подготовке специалистов на 
начало 1959/60 учебного года // НАРБ. -  Ф. 1154. Воп. 1. Спр. 168. Арк. 43.



1 кастрычшка дасягала на факультэце англшскай мовы 393 чал. у пачатку 
1970-х гадоу, тады як макюмальная л1чба набраных студэнтау на I курс на 
факультэце французскай мовы у гэты ж час дасягала 191 чал. [14, арк. 4]. Як 
бачна, на фоне давол1 значных ваганняу, як1я наз1рал1ся на двух шшых 
факультэтах, наборы на факультэт нямецкай мовы змянял1ся у меншай 
ступен1 i складал1 сярэднюю л1чбу у 100 студэнтау, яюх на працягу некальк1х 
гадоу прымаи на факультэт нямецкай мовы [15, с. 44].

Першыя важныя крою у навучаннi на факультэце нямецкай мовы 
бььи зроблены дзякуючы выкладчыкам кафедры нямецкай мовы, якую у 
1948/49 навучальным годзе узначальвала Ф. Б. Столава [15, с. 43]. Першы год 
самастойнага навучання быу надзвычай складаным, паколькi прыходзiлася 
працаваць ва умовах недахопу аудыторнага фонду для правядзення заняткау, 
спецыяльных кабшетау, незабяспечанасцi патрэбнай лiтаратурай, магштафо- 
намi i iнш. Звернемся да дзвюх справаздач кафедры [16, арк. 18-25] i факуль- 
тэта нямецкай мовы [17, арк. 49-60].

У справаздачах адзначаецца, што першымi выкладчыкам^ яюя у 1948/ 
49 навучальным годзе забяспечваи выкладанне нямецкай мовы, з’яулялюя: 
Э. А. Макаеу, Ф. Б. Столава, М. Р. Эрэнштэйн, Д. С. Берман, Ц. З. Каплан, 
С. В. Сщзерская, Р. Р. Бурсцша, А. А. Юркевiч, Е. М. Носава, З. С. Чысцяева. 
Апроч выкладчыкау спецыяльных дысцыплш на факультэце працаваш 
дацэнты Дзема, Мiхалап, Лазавецкi, старшыя выкладчыкi Альбiцкая, 
Аляксяеуская, Цырульнiкава, кандыдат фiлалагiчных навук Касоусю i 1'ншыя.

Як вынiкае са справаздачы, доктар1 фiлалагiчных навук Э. А. Макаеу 
з’яуляуся сумяшчальнiкам, працавау метадам «наездау» у Мiнск з Масквы на 
тэрмiн ад 1,5 да 2 месяцау, выкладау розныя курсы, галоуным чынам, фане- 
тыку, аказвау значную дапамогу студэнтам старэйшых курсау пры напiсаннi 
курсавых работ. Старшы выкладчык Ф. Б. Столава выкладала курс методыкi, 
аказвала вялшую дапамогу выкладчыкам кафедры у авалодванш методыкай 
выкладання нямецкай мовы. Старшы выкладчык М. Р. Эрэнштэйн юравау 
работай выкладчыкау 1 курса, дзякуючы чаму студэнты груп «А» i «Б» 
(за рэдюм выключэннем) атрымаи добрыя веды па нямецкай мове. Старшы 
выкладчык Д. С. Берман праводзiу лекцый на высокiм метадалапчным узроунi. 
Праца ладзiлася вахтавым метадам. У час прыезду у Мшск з Масквы ён 
працавау у якасцi запрошанага. Мiж тым яго занятю па граматыцы нямецкай 
мовы выклшаи пытаннi, паколькi з граматыкай неабходна працаваць рэгу- 
лярна, а не «наездами). Старшы выкладчык Ц. З. Каплан з’яулялася маладым 
педагогам, але ва усiх адносiнах добра падрыхтаваным, умела праводзiла 
работу у групах 2 i 4 курсау. Больш за тое, яе кандыдатуру прапаноувалi на

1 Савецк1 i рас1йск1 л1нгв1ст кандыдат ф1лалаг1чных навук Э. А. Макаеу на той час 
выкладау у Маскоусюм дзяржауным педагапчным 1нстытуце замежных моу. Доктарскую 
дысертацыю «Вопросы сравнительно-исторической морфологии германских языков» 
абарашу па сукупнасц1 прац у 1964 г. (Московский государственный лингвистический 
университет [Электронный ресурс]. -  Режим доступа : https://ru.wikipedia.org/wiki/Москов- 
ский_ государственный_ лингвистический_университет/. -  Дата доступа : 23.02.2018).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%9c%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9_
https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%9c%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9_


пасаду фанетыста на факультэце. Апроч яе фанетыку выкладала С. В. Сщзер- 
ская, якая праводзша занятю на належным узроунг Студэнты не заусёды 
магл1 знайсщ для вытлумачэння гукау належную фаналапчную характа- 
рыстыку, аднак часта пры мауленш яны перадавал1 штанацый свайго 
выкладчыка. Старшы выкладчык Р. Р. Бурсцша ведае сваю работу, будуе 
занятю са студэнташ на метадалапчнай аснове. Малады педагог А. А. Юрке- 
в1ч шмат працуе над сабой, студэнты яе групы паказал1 добрыя веды на 
экзаменах. Аднак ёй неабходна аказваць практычную дапамогу, садзейшчаць 
росту у метадычным плане, што можа быць прыкладам для педагогау 
старшых курсау. Малады педагог А. М. Носава адчувала недахопы у ведах па 
граматыцы. Сярод пачынаючых педагогау на кафедры значылася З. С. Чыс- 
цякова, якой неабходна шмат працаваць над метадыкай правядзення лекцый. 
Пры гэтым звярталася увага на фанетычныя аспекты падрыхтоую выклад
чыка [17, арк. 50-52].

1948/1949 навучальны год стау тым пачаткам, кал1 был1 зроблены важ- 
ныя крою па аргашзацьй вучэбнай работы i выкананш пераходных i тыпавых 
вучэбных планау навучання. Пераходныя планы, як адзначана у справазда- 
чах, у колькасным плане былi перагружанымi па прычыне таго, што Мшс- 
тэрства вышэйшай адукацыi увяло новыя вучэбныя дысцыплiны, якiя 
чыталiся на чатырох курсах. Гэта былi «Псторыя рускай лггаратуры» i «Рус- 
кая мова», пры гэтым больш чым удвая павялiчвалася колькасць аудыторных 
гадзiн на iх вывучэнне (з 36 да 84 гадзш). Гэта адмоуна сказалася на якасцi 
падрыхтоукi студэнтау, паколью яны не знаходзiлi часу для самастойнай 
работы i не мелi стабiльнага раскладу заняткау. 3-4 дш на тыдзень студэнтам 
прыходзiлася займацца у аудыторыях па 8 гадзш у дзень. Аднак гэта не 
перашкодзша кафедры выканаць у першым навучальным годзе усе вучэбныя 
планы i праграмы.

Факультэт i кафедра здолелi арганiзацыйна i метадычна забяспечыць 
аж^1ццяуленне вучэбных планау i праграм. Значную ролю тут адыгралi гра- 
матычная i фанетычная секцыi для выкладчыкау, кружкi размоунай мовы 
i тэарэтычнай граматыкi для студэнтау. Значная увага надавалася падрых- 
тоуцы курсавых работ i правядзенню фанетычнага конкурсу. Разам з гэтым 
на факультэце была праведзена работа, сюраваная на перагляд праграм 
i вучэбных дапаможшкау з мэтай выяулення у iх фактау касмапалiтызму 
i друпх з’яу нiзкапаклонства перад буржуазным Захадам. Параграфы, арты- 
кулы i шшыя матэрыялы, якiя у iдэйным плане не адпавядалi патрабаванням, 
былi выключаны з адкрытага доступу (паводле тэрмшалогп справаздач -  
«изъяты») [16, арк. 18; 17, арк. 56]. Таму не было выпадковым, што дэканат 
разам з камсамольскай i прафсаюзнай арганiзацыямi факультэта i пры падт- 
рымцы партыйнай арганiзацыi iнстытута распрацавалi план агульнафакуль- 
тэцкiх мерапрыемствау, у адпаведнасщ з якiм са студэнтамi праводзiлася 
сiстэматычная выхаваучая работа [17, арк. 56-57].

Першыя вынiкi вучэбнай работы факультэта знайшлi адлюстраванне 
у летняй экзаменацыйнай сесii за 1948/49 навучальны год. У справаздачы



дэкана адзначаецца, што па уПх прадметах быу дасягнуты высок узровень 
паспяховасщ. Так, летнюю сесiю здавалi 83 студэнты, з якiх атрымалi: 
«выдатна» -  31,3 % студэнтау, «добра» -  42,4, «здавальняюча» -  25,3, «незда- 
вальняюча» -  1 % i 0,6 % студэнтау -  не быш атэставаны. Па вышках летняй 
экзаменацыйнай сесii 10 студэнтау здаш яе толькi на «выдатна», гэта 
студэнты: 1 курса -  Кураш, Палазкова, Карабко, Марцшеусю; 2 курса -  Кан- 
таровiч; 3 курса -  Бiльдзюкевiч, Баркоусю, Старыкава; 4 курса -  Шаманскi 
i Шамшалевiч [17, арк. 59].

Такiмi былi першыя крокi, зробленыя на факультэце нямецкай мовы 
у 1948/49 навучальным годзе. Першы вопыт, здабыты калектывам факультэта 
на чале з дэканам М. Р. Эрэнштэйнам i загадчыкам кафедры Ф. Б. Столавай, 
сведчыу аб ix карпатлiвай працы, якую выкладчыкi сiстэматычна праводзiлi 
сярод студэнтау першага набору факультэта. Так закладвауся той трывалы 
падмурак, на яюм у далейшым будавауся храм ведау нямецкай мовы, навукi 
i культуры.

Кажучы пра навуковую дзейнасць факультэта у першы год яго юнаван- 
ня, неабходна звярнуць увагу на тое, што навукова-даследчая праца зна- 
ходзшася пад належным кантролем юраунщтва факультэта. Як адзначана 
у справаздачы, выкладчыкi рыxтавалiся да здачы кандыдацкага мiнiмуму, 
займалiся у кружках па вывучэнш творау класшау маркюзму-лешшзму, зда- 
валi кандыдацкi мiнiмум (Берман, Столава, Сшенка, Каплан, Бурсцiна). Пры 
гэтым падкрэслiвалася, што выкладчыкi факультэта у першую чаргу «пра- 
цуюць над павышэннем свайго палiтычнага узроуню». Зауважым, што павы- 
шэнне прафесшнага узроуню таксама стаяла у парадку дня работы факуль
тэта [17, арк. 60].

Мiж тым з дакументау вынiкае, што разгортванню навуковай дзейнасщ 
на факультэце на той час перашкаджала залiшняя палiтызацыя вучэбнага 
i навуковага працэсау. Зусiм невыпадкова, што у пералiку блiжэйшыx задач 
для калектыву факультэта была вылучана «барацьба з касмапалiтызмам» 
[18, арк. 92]. У гэтай сувязi патрабавалася правесцi неадкладную работу 
па перагляду вучэбных праграм, дапаможшкау i тэматык курсавых работ. 
Не абышлi бокам гэтыя праблемы i навуковую сферу, у мовазнаустве 
прызнавалася выключна марксюцка-леншская метадалогiя, на аснове якой 
з жыцця выкрэслiвалiся цэлыя пласты замежнай навуковай лiтаратуры, 
працы вядучых даследчыкау у галiне мовазнауства, замест яюх у каляндарна- 
тэма-тычныя планы уводзшся матэрыялы, што адлюстроyвалi стваральную 
працу савецкага народа i гераiчнае мшулае нашай Радзiмы [18, арк. 92].

Толью пасля прыняцця гiстарычныx рашэнняу ХХ з’езда КПСС наме- 
цшся змены у мовазнаустве, што знайшло адлюстраванне у выбары тэм па 
граматыцы нямецкай мовы, у тым лжу у 2 доктарскix (В. I. Тур i П. А. Гарэ- 
лiк) i 3 кандыдацюх (Т. М. Альбiцкая, Л. М. Шымансю, М. Р. Эрэнштэйн) 
дысертацыях. 1х падрыхтоука была запланавана на тэрмш з 1956 па 1960 г. 
[19, арк. 95].



Па стане на снежань 1961 г. на факультэце нямецкай мовы над канды- 
дацюм1 дысертацыям1 працавала К. Э. Родз1чава, паспяхова вытрымау канды- 
дацюя юпыты i пачау працу над дысертацыйным даследаваннем Г. I. Куль 
коу, на другiм курсе мэтавай астрантуры займаецца Г. В. Чакунаева, здалi 
кандыдацкiя экзамены Б. П. Бароусю, Л. М. Шымансю, М. Р. Эрэнштэйн, 
Я. Ф. Воук, З. С. Уласава, А. Б. Селязнёу, В. I. Марцшеусю [20, арк. 66]. На
1 лютапада 1962 г. у штаце кафедрау фанетыкi, лексiкалогii i граматыю 
нямецкай мовы на улшу было 47 выкладчыкау, сярод якiх толью 3 (П. I. Ко
панеу, П. А. Гарэлiк, С. Д. Бераснеу) мелi навуковыя ступет кандыдата 
фiлалагiчных навук i вучоныя званнi дацэнта [21, арк. 24-26].

У пачатку 1970-х гадоу на кафедры граматыю i гiсторыi нямецкай мовы 
асноунымi напрамкамi навуковых даследаванняу з’яулялася работа над
2 доктарскiмi дысертацыйнымi даследаваннямi (дац. П. I. Копанеу i дац. 
Ю. У. Папоу) i 7 кандыдацкiмi (ст. выкладчыю В. М. Андрыеуская, З. Ф. Вал- 
кадатава, Р. А. Дамброуская, А. П. Матрунёнак, М. Э. Акулiч, А. Б. Селязнёу 
i выкладчык Г. А. Скакун); работа над манаграфiямi (праф. Г. Я. Панкрац 
i дац. К. Я. Родзiчава). Дацэнт А. М. Шаранда на працягу двух гадоу займауся 
пытаннямi супастауляльнага вывучэння нямецка-руска-беларусюх прыназоу- 
нiкау. Дацэнт П. I. Копанеу падрыхтавау манаграфiю «Вопросы истории 
и теории художественного перевода» (17 друк. арк.) [22, арк. 119].

Другая палова 70-х гадоу пачыналася для кафедрау факультэта не менш 
паспяхова: актыуна вялася профшьная навуковая работа, асаблiва у сферы 
падрыхтоую навукова-педагагiчных кадрау вышэйшай навуковай квалiфi- 
кацыi. Лепшыя паказчыкi сярод трох кафедрау былi за кафедрай граматыю 
i гiсторыi нямецкай мовы, якую на той час узначальвау прафесар Г. Я. Пан
крац. У фокусе асноуных напрамкау навуковых даследаванняу знаходзшася 
вывучэнне праблем тэорыi мовы, лексжаграфп (ст. выкл. А. П. Матрунёнак), 
структуры слова (праф. Г. Я. Панкрац i ашстэнт А. П. Лобач), тыпалогп 
прыназоунiкау (дац. А. М. Шаранда), аутаматычнай сегментацьй тэксту 
(М. Э. Акулiч). Дацэнт К. Я. Родзiчава пасля завяршэння кандыдацкай дысер- 
тацыi пачала даследаваць новую тэму -  «Ад’ектыуныя злучэнш з абстракт- 
нымi назоунiкамi». Дацэнт А. М. Шаранда завяршыу натсанне доктарскай 
дысертацыи «Параунальная тыпалогiя катэгорыi прыназоунiкау». Зауважым, 
што на гэтай кафедры якраз на той час асшрантам пачынау навуковую 
дзейнасць будучы прарэктар па навуковай працы МДЛУ, доктар фшала- 
гiчных навук, прафесар А. М. Г арлатау. Калi на кафедры фанетыю нямецкай 
мовы не было астрантау, то на кафедры граматыю i гiсторыi нямецкай мовы 
iх значылася 12, з якiх 5 навучалюя на дзённай форме, 5 -  завочна i 2 рых- 
тавалi даследаваннi у гадавой астрантуры. Апроч таго, да кафедры быьт 
прымацаваны 7 саiскальнiкау. Як адзначалася у справаздачы за 1976 г., 
вялжую работу з аспiрантамi i саiскальнiкамi вялi прафесары Г. Я. Панкрац, 
П. I. Копанеу i дацэнт Т. С. Глушак [23, арк. 33-39].



Г. Я. Панкрац П. I. Копанеу Т. С. Глушак

Зварот да дакументальных матэрыялау, што датычацца навуковай дзей- 
насщ факультэта, пераконвае у тым, што гэтаму напрамку надавалася асаб- 
л1вае значэнне. Аднак першыя вщавочныя крою па стварэнш навуковых 
школ был1 зроблены толью у пачатку 1970-х гадоу, кал1 на базе шстытута 
быу адкрыты спецыял1заваны савет па абароне дысертацыйных даследа- 
ванняу кандыдата ф1лалаг1чных навук. Таму вядучыя спецыял1сты факуль
тэта нямецкай мовы адразу ж знайшл1 сябе у гэтай сферы падрыхтоую 
высокаквашфшаваных кадрау.

Так, загадчык кафедры граматыю i г1сторы1 нямецкай мовы, прафесар 
Г. Я. Панкрац спецыялiзавауся у сферы фанетыкi, у тым лшу сiнтаксiчнай 
фанетыкi, фаналогii, фанамарфалогii. За гады навуковага юраунщтва асшран- 
тамi i саiскальнiкамi iм было падрыхтавана звыш 10 кандыдатау навук. 
Лапчна, што у кастрычнiку 1979 г. яму было прысвоена званне Заслужанага 
работнiка Вышэйшай школы БССР [24, арк. 67 адв.].

Паспяхова кiравау падрыхтоукай кандыдатау i дактароу навук у воб- 
ласцi германiстыкi (нямецкай мовы i лiтаратуры), тыпалогii германскiх 
i славянскiх моу i перакладазнауства прафесар П. I. Копанеу. Пасля паспяхо- 
вай абароны у Йенскiм ушверсггэце iмя Фрыдрыха Шылера (ГДР) доктар- 
скай дысертацыi на тэму «Мастацю пераклад. Праблемы i метады» i атры- 
мання у снежнi 1973 г. ступеш доктара фiлалагiчных навук ён, на працягу 
наступных дзесящ гадоу, падрыхтавау 8 кандыдатау навук у напрамку 
«Псторыя i тэорыя нямецкай мовы i лгаратуры» [25, арк. 102 адв.].

Побач са знанымi навукоуцамi i апантанымi настаунiкамi працавала 
дацэнт кафедры граматыкi i гiсторыi нямецкай мовы Т. С. Глушак, якая 
у 1962 г. паспяхова абаранша кандыдацкую дысертацыю у Маскоускiм iнязе, 
а праз 30 гадоу -  доктарскую дысертацыю у Мiнскiм iнязе. Толькi за гэты час 
пад яе кiраунiцтвам бььш падрыхтаваны 15 кандыдатау фiлалагiчных навук 
[26, арк. 68].

Такiм чынам, гiсторыя факультэта нямецкай мовы з моманту яго утва- 
рэння як асобнай структурнай адзiнкi МДПТЗМ была трывала злучана 
з тэндэнцыямi развщця, характэрнымi для педагагiчных i лшгвютычных ВНУ 
савецкага часу. Факультэт, дзякуючы намаганням першых выкладчыкау i iх



паслядоушкау з лшу прафесарска-выкладчыцкага складу, заклау не толью 
надзейны падмурак у справу навучання нямецкай мове, але i здолеу сфармь 
раваць спрыяльныя умовы для развiцця профшьных навуковых школ, на чале 
якiх стаялi добра вядомыя у савецкай краше i за яе межамi лшгвюты -  
Г. Я. Панкрац, П. I. Копанеу i Т. С. Глушак. Сваiмi ведамi, справамi i падрых- 
тоукай у час навучання у аспiрантуры цi шляхам сашкальнщтва вучонай 
ступенi кандыдатау i дактароу фiлалагiчных навук яны пацвердзiлi тэзш 
выпускнiка фiлалагiчнага факультэта Ленiнградскага ушверсггэта П. I. Копа- 
нева, выказаны маладым кандыдатам фiлалагiчных навук пасля прыходу у 
пачатку 1960-х гадоу на сталую працу у Мшсю iняз: «у сiстэме прафесiйнай 
адукацьй i фармiравання настаунiка замежнай мовы вядучае месца павiнны 
займаць лшгвютычныя i фiлалагiчныя навую» [27, арк. 113].
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