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Д З М ІТ Р А Ч К О Ў  П ёт р  Фролавіч  —  

д экан  г іст ары чнага  ф а ку лы п эт а  
М Д П У  ім яА А Л уляш ова ,  кандидат  
г іст ары чны х н авук ,  прафесар, за 
с л у ш а н ы  р а б о т н ік  а д у к а ц ы і  Рэ- 
с п у б л ік і  Б ела р ус ь .  Н а р а д з іў с я  ў  
1 9 3 7  г. у в. Б я р о з к і  Х о ц іт с к а г а  
раён а .  У  1965  г. з а к о н ч ы ў  гіста-  
р ы ч н ы  ф а к у л ь т э т  М а г іл ё ў с к а г а  
педінст ыт ута. М а е  к а л я  40 наву- 
ковых і навукова-метадычных прац, 
аўт ар шэрага дапамож нікаў па гі- 
сторыі Беларусі,  у  тыж л ік у  «Бела
русь у І Х — першай палове X I I I  ст.» 
(М агілёў ,  1994), «Беларусь у  скла-  
дзе В ял ік а га  к няст ва  Л іт оўскага  
( другая п а л о в а Х І І І — першая пало- 
ea X V I I  cm .)»  ( М а г іл ё ў ,  1 9 9 6 —  

1997), «СтаражытнаягісторыяБе- 
ларусі» (М агілёў ,  1999), «Беларусь  
у другой палове X V I I — X V I I I  ст.» 
( у  сааўт арст ве , М а г іл ё ў ,  2000).

Калектыў гістарычнага факультэта М агілёўскага дзяржаўна- 
га універсітэта імя А.А.Куляшова ў 2004 годзе адзначае свой 
70-гадовы юбілей. Гэтадатазвязаназ 1934годам, каліўструк- 
туры ВНУ з ’явіліся новыя факультэты, у тым ліку і гістфак Магілёўскага 

педінстытута.
3 нешматлікіх крыніц ёсць магчымасць прасачыць як гістарычныя 

карані, так і станаўленне і развіццё факультэта. Гэтыя карані ў настаў- 
ніцкім інстытуце, які быў адкрыты ў Магілёве ў 1913 г. Ужо тады настаў- 
нікаў рыхтавалі да выкладання гісторыі, таму што гэта дысцыпліна вы- " 
вучалася як у інстытуце, так і ў школах1. Яшчэ большае значэнне наДа- 
валася гістарычнай адукацыі ў педагагічнай ВНУ, у якую быў ператвора- 
ны Магілёўскі настаўніцкі інсты туту 1918 г. Сярод пяці цыклаў, якія вы- 
вучалі будучыя настаўнікі (другой ступені), быў сацыяльна-гістарычны2. 
Гэты цыкл захаваўся і пасля рэарганізацы і настаўніцкага інстытута і 
стварэння на яго аснове М агілёўскага інстытута народнай адукацыі. 
Трэба заўважыць, што вучэбны план, па якому займаліся студэнты са- 
цыяльна-палітычнага цыкла ў 1920-я гады, меў пэўную спецыфіку. Ён. 
быў перагружаны (студэнты павінны былі вывучаць 15 агульных і 23 спе- 
цыяльныя курсы), шмат было філалагічных і грамадазнаўчых предме
та ^  Да таго ж  вучэбныя планы не раз змяняліся, што тлумачылася не 
толькі пошукам больш дасканалых форм падрыхтоўкі настаўнікаў, але І 
рэарганізацыяй саміх вучэбных устаноў. Так, у 1921 г. Магілёўскі інсты- 
тут народнай адукацыі быў ператвораны ў Практычны Інстытут народ
най адукацыі, а ў 1923 г. ён увогуле перастаў існаваць. У 1930 г. быў 
адкрыты Магілёўскі педагагічны інстытут імя Пакроўскага. У яго скла- 
дзе з ’явілася аддзяленне з 2-гадовым тэрмінам навучання (у 1933 г. тэр- 
мін навучання быў павялічаны да 4 гадоў), якое рыхтавала настаўнікаў 
гісторы і (у крыніцах яно называецца як гісторы ка-эканам ічнае ці са- 
цыяльна-гістарычнае). Такое ж адцзяленне працавала і на завочнай фор
ме навучання3.

Аднак рэарганізацыі 1920-х—пачатку 1930-х гадоў не вырашылі ўсіх 
праблем, што тычыліся развіцця гістарычнай адукацыі, выкладання 
гісторыі ў школе. Больш таго, гісторыя як самастойная вучэбная дыс- 
цыпліна ў сярэдняй школе была заменена грамадазнаўствам, якое ба- 
зіравалася на марксісцкім вучэнні аб грамадска-эканамічных фармацы- 
ях і было звязана з абстрактнымі сацыялагічнымі схемамі. Таму спатрэ- 
біліся новыя партыйныя і дзяржаўныя дакументы, якія павінны былі не 
толькі ліквідаваць існаваўшыя недахопы, але і перабудаваць выкладан- 
не гісторыі як у школе, так і ў ВНУ з улікам яе ролі ў патрыятычным вы^ 
хаванні моладзі.

Важнейшым з гэтых дакументаў стала пастанова СНК СССР і ЦКУКП(б) 
“Аб выкладанні грамадзянскай гісторыі ў школах СССР” , якая з ’явілася 
своеасаблівай мяжой у развіцці гістарычнай адукацыі і гістарычнай навукі
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ГІСТОРЫЯ АДУКАЦЫІ

ітя  Тіакроўскага

* 0 5  Л
Першы выпуск гістфака Магілёўскага педагагічнага інстытута імя Пакроўскага. Архіўны здымак.

ў краіне. Менавіта пасля гэтай пастановы ў многіх уні- 
версітэтах і педінстытутах, у тым ліку і ў Магілёўскім, 
былі створаны ці адноўлены гістарычныя факультэты, 
распрацавана новая метадычная канцэпцыя выкла- 
дання гісторыі, падрыхтаваны новыя праграмы і вучэб- 
ныя дапаможнікі.

Аднак у рабоце гістарычнага факультэта Магілёў- 
скага-ледінстытута мелася шмат цяжкасцей: не хапа
ла сваіх выкладчыкаў, іх даводзілася запрашаць з іншых 
гарадоў. Так, перад пачаткам 1937/38 навучальнага 
года на факультэце не было дэкана і чатырох выклад- 
чыкаў. Меліся выпадкі, калі лекцыі пл гістарычных дыс- 
цыплінах да канца навучальнага года не вычытваліся4. 
На выкладанні гістарычных дысцыплін адмоўна адбі- 
валіся барацьбаз «ворагамі народа», «наццэмамі», роз- 
ныя ідэалагічныя кампаніі, патрабаванні весці выкла- 
данне з класавых пазіцый і тол ькі ў адпавед н асц і з 
м арксісцка-ленінскай метадалогіяй.

- Тым не менш да канца 1930-х — на пачатак 1940-х 
гадоў факультет у асноўным перабудаваў сваю работу 
і забяспечыў даволі высокі ўзровень падрыхтоўкі сваіх 
выпускнікоў. Павялічылася колькасць выкладчыкаў, 
якія мелі вучоныя ступені і званні і займаліся навуко- 
вымі даследаваннямі. Так, на факультэце ў тыя гады 
працаваў вядомы беларускі археолаг дацэнт В.Р.Тара- 
секка , ён з ’яўляўся таксама супрацоўнікам Магілёў- 
скага гістарычнага музея. В.Тарасенка, як і іншыя вык- 
ладчыкі гістарычных дысцыплін, значную ўвагу нада- 
ваў краязнаўчай рабоце, прыцягваў да яе і студэнтаў.

Напрыклад, у жніўні 1934 г. па даручэнню АН БССР пад 
яго кіраўніцтвам і з удзелам студэнтаў была арганіза- 
вана экспедыцыя па вывучэнні археалагічных помнікаў 
на тэрыторыі М агілёўскага і Ш клоўскага раёнаў. Яна 
даследавала 7 гарадзішчаў і 2 стаянкі5.

У 1938 г. Магілёўскі педінстытут аб ’явіў першы на
бор у аспірантуру, у ёй была і гістарычная спецыяль- 
насць — славяназнаўства, Выпускнікі МПІ навучаліся 
таксама ў аспірантуры пры АН БССР і вышэйшых наву- 
чальных установах Мінска.

Усё больш актыўным станавілася і грамадскае жыц- 
цё на факультэце. Вядучую ролю тут адыгрывалі пар- 
тыйная і камсамольская арганізацы і, розныя добра- 
ахвотныя студэнцкія аб ’яднанні. Яны вырашалі многія 
пытанні, якія тычыліся вучобы, адпачынку студэнтаў, 
удзельнічалі ў выхаваўчай рабоце. Вялікая ўвага нада- 
валася ваенна-патрыятычнай рабоце, прыцягненню 
студэнтаў у члены Асаавіяхіма, ваенна-спартыўныя 
гурткі, аэраклуб, да здачы нормаўнаабаронныя значкі. 
Многія аб ’яднанні ўзначальвалі студэнты гістарычна- 
га факультэта. Напрыклад, работай інстытуцкага Аса- 
авіяхіма (у 1940 г. яно налічвала 873 члены) кіраваўсту- 
дэнт-гісторы к К.Высоцкі6.

Гэта работа мела вельмі важнае значэнне. Студэн
ты гістарычнага факультэта не толькі рыхтаваліся да 
педагагічнай працы, але і выхоўваліся ў духу патрыя- 
тызму, гатоўнасці да абароны Радзімы. Такія якасці 
ўласцівы былі многім савецкім людзям, і з усёй сілай яны 
праявіліся ў Вялікай Айчыннай вайне, якая стала ча-
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сам выпрабавання для ўсяго калектыву педінстытута. 
Выкладчыкі і студэнты гістфака прынялі актыўны ўдзел 
у барацьбе з нямецка-фашысцкімі захопнікамі, у аба- 
роне Магілёва, унеслі свой уклад у перамогу над вора- 
гам. Яны ўваходзіл і ў атрады народнага апалчэння, 
знішчальны батальён, што быў створаны ў ліпені 1941 г. 
Так, байцамі першага ўзвода, якім камандаваў выклад- 
чык інстытута В.І.Чаркашын, сталі студэнты гістфака 
К.Высоцкі, Г.Гіршын, В.Чыж і інш. Яны выконвапі розныя 
заданні і сваё першае баявое хрышчэнне прынялі каля 
вёскі Благавічы пад Чавусамі. У няроўнай схватцы з фа- 
шысцкім дэсантам большасць байцоў узвода загінула.

Вялікую ролю ў арганізацыі і дзейнасці атрадаў на
роднага апапчэння ў Магілёве адыграў былы студэнт ист
фака, загадчык М агілёўскага гарана П.Я.Цярэнцьеў, 
які ўваходзіў у гарадскі штаб народнага апалчэння, быў 
камісарам батальёна апалчэнцаў. Потым ён працягваў 
барацьбу на акупіраванай тэрыторыі, актыўна ўдзель- 
н ічаўу партызанскім руху, у прыватнасці, быў сакрата- 
ром партбюро 113-й партызанскай брыгады. Студэнтка 
гістфака В.Шынкарова разам з мужам [.Голубам спачат- 
ку ўступіла ў народнае апалчэнне, а потым увайшла ў 
склад падпольнай групы, якая дзейнічала пры суконнай 
фабрыцы пасёлка Якаўлевічы, што пад Оршай, была 
таксама сувязной партызанскай брыгады К.Заслона- 
ва, выконвала іншыя даручэнні. У жніўні 1943 г. В .Ш ын
карова і іншыя падпольшчыкі былі арыштаваны і рас
стреляны. М ногія выкладчыкі і студэнты , а таксам а 
выпускнікі гістфака змагаліся з нямецка-ф аш ысцкім і 
захопнікамі ў складзе Чырвонай Арміі на франтах Вялі- 
кай Айчыннай вайны, былі ўзнагароджаны ордэнам і і 
медалямі. Былы студэнт гістфака Д.П.Ж муроўскі атры- 
маў званне Героя Савецкага Саюза. Пасля вайны ён 
стаў доктарам гістарычных навук, прафесарам БДУ7.

Вайна, як вядома, нанесла велізарны ўрон Бела
руси яе эканоміцы, культуры, таму пасля яе заканчэн- 
ня галоўнай задачам стала аднаўленне народнай гас- 
падаркі, дзейнасці навучальных устаноў. Нягледзячы 
на ўсе цяжкасці, ужо ў верасні 1944 г. пачаў сваю дзей- 
насць Магілёўскі педагагічны інстытут. У яго складзе 
зноў пачаў працу гістарычны факультэт. I тады ж  было 
адкрыта гістарычнае аддзяленне пры Магілёўскім на-

стаўніцкім інстытуце (яно праіснавала да 1952 г.). Пад- 
рыхтоўка настаўнікаў-гісторыкаў вялася і на завочнай 
форме навучання. Трэба зазначыць, што ў вырашэнні 
розных пытанняў, якія тычыліся студэнцкага  жыцця, 
важную ролю адыгралі дэмабіл ізаваныя ф рантавікі, 
якія былі залічаны ў інстытут. Яны адрозніваліся высо- 
кай свядомасцю ў стаўленні да вучобы, грамадскіх да- 
ручэнняў, былі прыкладам для тых, хто прыйшоў у ін- 
стытут адразу пасля школы.

Змяніўся і склад выкладчыкаў, якія працавалі на 
дзвюх кафедрах — гісторыі СССР (загадчык А .Ф .М ар- 
тынаў) і ўсеагульнай гісторы і (загадчы к А .І.Казлоў), 
усяго іх было 8— 12 чапавек. Структура і склад кафед- 
раў факультэта не раз змяняліся, яны нават аб ’ядноў- 
валіся ў адну — кафедру гісторыі. У канцы 1950-х гадоў 
гэта кафедра была падзелена на дзве, пры гэтым ка
федра гісторыі СССР забяспечвала выкладанне кур- 
саў, звязаных з айчыннай гісторыяй, і пачала называц- 
ца кафедрай гісторыі СССР і БССР (загадчык Г.І.Гуж- 
венка). Як і раней, кафедры факультэта ў значнай сту- 
пені камплектаваліся яго выпускнікамі (імі былі загад
чык! каф едраў А.І.Казлоў, К.П.Пятроў, ст. выкладчык 
М .М .Дзерваедаў і інш.). Ш мат гісторыкаў прыйшло з 
аспірантуры розных ВНУ краіны — кандыдаты навук, 
дацэнты ГІ.Гужвенка, В.М.Хайцман, Дз.Н.Хонькін, В.А.Бан- 
дарэнка, У.І.Мацкевіч, В.М.Пушава і інш. У 1950-я гады 
на факультэце праходзіла навукова-педагагічная дзей- 
насць вядомага навукоўца, доктара гістарычных навук, 
прафесара А .П .П ’янкова.

Вялікі ўклад у развіццё гістары чнага факультэта 
ўнеслі яго дэканы — М.В.Бараноўскі (1945), А.І.Рак (1946— 
1951), А .Иванова (1954— 1955), С .Д.Папейка (1956— 
1957), У.У. Красоўскі (1957— 1958), В. М . Еўцыхевіч (1958— 
1964), П.І.Сакалоў(1964— 1966), Е .П .Кудраш оў(1970— 
1972), Г.І.Іоне (1972— 1974), П .Ф.Дзмітрачкоў (з 1975 г.).

На развіццё факультэта, як і інстытута ў цэлым, 
уплывалі тыя змены, якія праходзілі ў сферы адукацыі. 
3 улікам гэтага карэкціраваліся планы падрыхтоўкі спе- 
цьіялістаў, правілы прыёму студэнтаў. Так, у 1956 г. ад- 
быўся пераход педінстытута на шырокі профіль падрых- 
тоўкі спецыялістаў і факультэт быў ператвораны ў гісто- 
рыка-геаграфічны з 5-гадовым тэрмінам навучання.
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ГІСТОРЫ Я АДУКАЦЫІ

Уархеалагічнайлабараторыі факультэта. Удзельнікі сустрэчы (злева направа): Б. В. Батура, старшыня Магілёўскага 
аблвыканкама, М.А.Аўласевіч, рэктар універсітэта, П. Ф.Дзмітрачкоў дэкан факультэта, А.Ц. Глаз, намеснік старшыні 

аблвыканкама, В.Ф.Капыцін, загадчыклабараторыі, А.М.Радзькоў, першы прарэктаруніверсітэта. Снежань 2000 г.

У 1963 г. была праведзена чарговая рэарганізацыя 
“ едінстытута, у выніку якой факультэт быў адноўлены 
=к гістарычны, а тэрмін навучання зноў стаў 4-гадовым.

Значныя змены ў дзейнасці факультэта адбыліся ў 
1980-я гады. Ён перайшоў на 5-гадовы тэрмін навучан- 
чя і пачаў рыхтаваць не толькі настаўнікаў гісторыі, але 
зыкладчыкаўправазнаўчыхдысцыплін. Галоўная ўвага 

дэканата і кафедраў у тыя гады звярталася на рэалі- 
зацыю новых вучэбных планаў і праграм, на паляпшэн- 
->е прафесійнай падрыхтоўкі студэнтаў. Асаблівае зна- 
чэнне пачало надавацца псіхолага-педагагічнай накіра- 
занасці вучэбнага працэсу, пашырэнню сувязі са шко- 
лай.

Важнае месца ў дзейнасці кафедраў факультэта 
займалі і навуковыя даследаванні, асноўныя напрамкі 
якіх былі звязаны з распрацоўкай праблем айчыннай 
іс то р ы і, з партыйнай праблематыкай, а вынікі зна- 
ходзілі адлюстраванне ў артыкулах, апублікаваных у 
-звуковых часопісах. Выкладчыкі факультэта прынялі 
удзел і ў выданні “ Вучоных запісак” Магілёўскага пед- 
-істытута, якія выходзілі з 1955 па 1959 год. Усяго выйш- 
.ті 6 выпускаў. У рэдакцыйную калегію гэтага выдання 
/заходзілі прафесар А.П.П’янкоў, дацэнты Дз.Н.Хонькін 
К.П.Пятроў. Былі апублікаваны 8 артыкулаў выклад- 

-ыкаў гістфака.
Поспехам у сферы навуковай дзейнасці супрацоў- 

-'каў кафедраў факультэта стала выданне кнігі “ М оги
лев. Исторический очерк” , сярод яе аўтараў — 6 вык- 
гадчыкаў факультэта. 3 удзелам нашых супрацоўнікаў 
5ылі падрыхтаваны кнігі “ Могилев. Историческо-эко- 
-юмический очерк” , “ М огилевская область” , якія вы- 
дадзены ў пачатку 1970-х гадоў.

Актывізавалася таксама даследчая дзейнасць сту- 
дэнтаў, чаму спрыяла стварэнне ў сярэдзіне  1950-х 
гадоў навуковага студэнцкага таварыства. Пачынаючы 
з 1956 г. у інстытуце, у тым ліку І на гістфаку, пачалі рэ- 
гулярна праводзіцца выніковыя студэнцкія канферэн- 
цыі, конкурсы студэнцкіхнавуковыхработ. Важную ролю 
ў развіцці навукова-даследчай работы студэнтаў адыг- 
раў археалагічны гурток, створаны ў 1964 г. Члены гур- 
тка актыўна ўдзельнічалі ў археалагічных раскопках не 
толькі на тэрыторыі Беларусі, але і ў некаторых рэгіё- 
нах Савецкага Саюза. У 1967 г. члены археалагічнага 
гуртка В.Ф.Капыцін, Я.Р.Рыер 'і У.В.Асмалоўскі былі за 
прошены на XIII Усесаюзную студэнцкую археалагічную 
канферэнцыю ў Маскве і выступілі там з паведамлен- 
нямі. У далейшым члены гэтага гуртка штогод (да распа
ду СССР) прымалі ўдзел у міжнародных, усесаюзных і 
рэгіянальных археалагічных канферэнцыях. У 1975 г. 
на базе гістфака М агілёўскага педінстытута адбыла- 
ся V рэгіянальная канферэнцыя ВНУ Паўночнага За- 
хаду і цэнтральных абласцей СССР з актыўным удзе
лам выкладчыкаў і студэнтаў факультэта8.

Новыя магчымасці для абнаўлення ўсяго  зм есту 
падрыхтоўкі спецыялістаўз’явіліся на факультэцеў дру
гой палове 1980-х—пачатку 1990-х гадоў. Ф акультэт 
не толькі працягваў рыхтаваць настаўнікаў гісторыі і са- 
цыяльна-палітычных дысцыплін, але і адкрыў новую 
дадатковую спецыяльнасць — гісторыя і замежная мова 
(англійская і нямецкая). Тады ж  была зроблена пэўная 
структурная перабудова падраздзяленняў факультэ
та, створана кафедра гісторыі і культуры Беларусі. Як 
самастойная структурная адзінка з пачатку 1990-х гадоў
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ГІСТОРЫЯ АД У КАЦЬІ!

Удзельнікі «круглага стала», прысвечанага 60-годцзю вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў.
Першы рад: М.Р.ТІысенка, былы выкладчыкуніверсітэта; М.С.Сташкевіч, в. а. дырэктара Інстытута гісторыіНАН Беларусі; 
П. Ф.Дзмітрачкоў дэкан факультэта; К. М. Бандарэнка, рэктар універсітэта; Г. I. Валчок, прафесар кафедры гісторыі І 
культуры Беларусі; С. М. Залешчанка, удзелычік вызвалення г. Магілёва і вобласці; В.А.Абрамаў, старшыня Магілёўскай 
абласной арганізацыі ветэранаў. Другі рад: А. М.Літвін, загадчык аддзела ваеннай гісторыі Інстытута гісторыі 
НАН Беларусі; С. I. Бяспанскі, намеснік старшыні Магілёўскага абласнога савета таварыства аховы помнікаўгісторыі і 
культуры; 1.1. Мартынаў, прарэктар універсітэта, член бюро Цэнтральнага савета Міжнароднага саюза малалетніх вязняў 
фашысцкіхлагераў, А.П.Косцераў, дацэнт кафедры Магілёўскага універсітэтахарчавання. 10 сакавіка 2004 г.

дзейнічала каф едра ўсходнеславянскай і расійскай 
гісторыі. Працягвала сваю работу кафедра ўсеагуль- 
най гісторыі. Былі прыняты таксама меры і па ўмаца- 
ванні кіраўніцтва факультэта. Акрамя намесніка дэка- 
на па вучэбнай рабоце была ўведзена пасада намесні- 
ка дэкана па выхаваўчай, а потым і навуковай рабоце. 
Усё гэта станоўча адбівалася на дзейнасці факультэ
та, спрыяла павышэнню якасці падрыхтоўкі спецыя- 
лістаў.

Радыкальныя змены былі характэрныя і для іншых 
факультэтаў і інстытута ў цэлым. Вось чаму ў сярэдзі- 
не 1990-х гадоў кіраўніцтвам інстытута пачало абмяр- 
коўвацца пытанне аб ператварэнні інстытута ва уні- 
версітэт. Гэта ідэя знайшла падтрымку ў Прэзідэнта 
Рэспублікі Беларусь А.Р.Лукашэнкі — выпускніка гіста- 
рычнага факультэта Магілёўскага педагагічнага інсты- 
тута. 15 лістапада 1996 г. А.Р.Лукашэнка наведаў інсты- 
тут, сустрэўся з выкладчыкамі і студэнтамі факультэта 
і не толькі пагадзіўся з прапановай пра стварэнне на 
базе М агілёўскага педінстытута ун іверсітэта класіч- 
нага тыпу, але і даручыў ураду распрацаваць адпавед- 
ную праграму дзейнасці. 3  таго часу гістарычнь: фа- 
культэт уключыўся ў непасрэдную падрыхтоўку да дзяр- 
жаўнай акрэдытацыі інстытута і разам з іншымі пад- 
раздзяленнямі паспяхова прайшоў яе.

30 чэрвеня 1997 г. Пастановай Савета М іністраў 
Рэспублікі Беларусь Магілёўскаму педінстытуту быў на- 
дадзены статус універсітэта. Гэта паставіла перад ка- 
лектывам факультэта новыя адказныя задачы, звяза- 
ныя з удасканаленнем усяго працэсу падрыхтоўкі спе- 
цыялістаў вышэйшай кваліфікацыі, з актывізацыяй на- 
вукова-даследчай, метадычнай і выхаваўчай работы. У

сувязі з гэтым былі праведзены некаторыя змены ў 
структуры факультэта, у прыватнасці, адкрыта новая ка
федра — археалогіі і спецыяльных гістарычных дыс- 
цыплін (загадчык дацэнт В.Ф.Капыцін, з 1 ліпеня 2004 г. — 
доктар гістарычных навук І.А.Марзалюк). У структуру 
факультэта была ўключана таксама кафедра філасофіі 
(загадчык дацэнт В.У.Старасценка). Адначасова пачаў- 
ся пераход факультэта на новую спецыяльнасць наву- 
кова-гуманітарнага профілю — “гісторыя” з трыма кі- 
рункамі — айчынная гісторыя, усеагульная гісторыя і 
археалогія, у той жа час захавалася педагагічная спе
цыяльнасць — “ гісторыя і замежная мова” .

Сёння гістарычны факультет з ’яўпяецца аднымзбуй- 
нейшых у М агілёўскім  дзяржаўным універсітэце імя
А.А.Куляшова. У яго складзе 5 кафедраў і вучэбных ка- 
бінетаў, археалагічная лабараторыя. На кафедрах пра- 
цуюць 2 члены -карэспандэнты  Беларускай акадэм іі 
адукацыі, 4 прафесары, 3 дактары навук, 24 дацэнты і 
кандыдаты навук, ёсць аспіранты. Сваё 70-годцзе фа
культет сустракае важкімі дасягненнямі як у вучэбна- 
выхаваўчай, так і навуковай дзейнасці. Галоўнай мэтай 
яго дзейнасці становяцца фундаментальнасць ведаў, 
якія павінны атрымаць студэнты, непарыўная сувязь 
вучэбнай і навуковай работы. Гэтага патрабуюць і новыя 
Дзяржаўныя адукацыйныя стандарты, зацверджаныя 
ў рэспубліцы, якія рэалізуюцца праз вучэбныя планы. 
Перагледжаны і планы навуковай дзейнасці кафедраў. 
Асноўныя напрамкі яе па-ранейш амузвязваюццаз рас- 
працоўкай актуальных праблем айчыннай і сусветнай 
гісторы і, а таксам а з ф іласоф скай, рэл ігіязнаўчай і 
культуралагічнай праблематыкай, пытаннямі метада- 
логіі і методыкі выкладання гісторыі. Так, на факультэ-
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ГІСТОРЫЯ АДУКАЦЫІ
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2002 г.

це ўжо на працягу многіх гадоў актыўна распрацоўва- 
юцца розныя аспекты старажытнай і сярэдневяковай 
гісторыі Беларусі. Вынікі гэтай дзейнасці знайшлі ад- 
люстраванне перш за ўсё ў археалагічных даследаван- 
нях (даследаваны 16 раёнаў), у прыватнасці, у працах
В.Ф.Капыціна. Яму ўдалося выявіць і апісаць вялікую 
колькасць помнікаў каменнага веку Верхняга Падня- 
проўя, на аснове якіх ствараецца археалагічная карта 
Магілёўскай вобласці. Не будзе перабольшваннем ска- 
заць, штодзякуючы навуковым даследаванням В.Ф .Ка- 
пыціна археалагічная навука атрымала ключавыя ма- 
тэрыялы для разумения культурна-гістарычных пра- 
цэсаў ва Усходняй Еўропе ў эпоху фінальнага палеалі- 
ту і мезаліту9. В.Ф .Капыцін — аўтар больш за 300 наву- 
ковых прац, у тым ліку 20 манаграфій10. Па яго ініцыя- 
тыве на факультэце была створана і працуе праблем- 
ная навукова-даследчая лабараторыя, на базе якой 
функцыяніруе цэнтр археалагічных даследаванняў пры 
ўпраўленні культуры Магілёўскага аблвыканкама. Ар- 
хеалагічныя даследаванні Магілёўшчыны В.Ф .Капыці- 
на працягваюцьяго вучні — выпускнікі гістфака І.А.Мар- 
залюк, А.А.Седзін, А.В.Коласаў і інш.

Вылучаны яшчэ адзін важны аспект айчыннай гісто- 
рыі — этнаканфесіянальныя і культурныя працэсы, ана- 
ліз якіх знайшоў адлюстраванне ў працах І.А.Марзалю- 
ка, В.У.Старасценкі, С.А.Парашкова11. Актыўна распра- 
цоўвае праблемы старажытнай і сярэдневяковай гісто- 
рыі Беларусі і Усходняй Еўропы загадчык кафедры ўсе- 
агульнай гісторыі прафесар Я.Р.Рыер. Гэтыя прабле
мы ён даследуе ў кантэксце еўрапейскай цывілізацыі 
на матэрыялах як сялянскіх, так і гарадскіх пасялен- 
няў. Я.Рыер з ’яўляецца аўтарам шэрага важных наву- 
ковых прац, якія атрымалі высокую ацэнку беларускіх і 
замежных спецыялістаў12.

Як асобны кірунак даследчай працы вылучана вы- 
вучэнне гісторыі партый і грамадскіх рухаў у Расіі і Бе- 
ларусі. Раней гэтая праблема распрацоўвалася тслькі 
ў кантэксце зараджэння і развіцця рэвалюцыйнага руху і 
той ролі, якую ў ім адыгрывалі Расійская сацыял-дэмак- 
ратычная рабочая партыя і асабліва партыя бальшаві- 
коў. Цяпержа намеціўся больш шырокі падыход і асвят- 
ляецца гісторыя ўсіх партый і грамадскіх аб ’яднанняў,

у тым ліку манархічных. У дадзеным кірунку паспяхова 
вядуць даследаванні дацэнты К.М.Бандарэнка, І.А.Шар- 
дыка, А.А.Вараб’ёў, Дз.С.Лаўрыновіч13.

3 новых пазіцый разглядаецца савецкі перыяд на- 
шай гісторыі, праблемы Вялікай Айчыннай вайны, гісто- 
рыя еўрапейскіх краін, заходніх і паўднёвых славян. 
Па гэтых праблемах праводзяць даследаванні Н.М.Пу- 
рыш ава, Л .А .Кавалёва , Н .М .Ваш чы ла, Л .А .С угака , 
Г.І.Валчок. Прафесар Г.Валчоквывучаетаксамаадносі- 
ны Беларусі і Расіі на сучасным этапе, пытанні будаўніцт- 
ва саюзнай дзяржавы. Актывізацыі навуковай дзейнасці 
кафедраў спрыяе тое, што многія праблемы, якія рас- 
працоўваюць выкладчыкі, уключаны ў рэспубліканскія 
дзяржаўныя праграмы, звязаны з гаспадарчадагавор- 
най тэматыкай.

Значную ўвагу ў апошні час кафедры гістарычнага 
факультэта пачалі надаваць падрыхтоўцы вучэбных 
дапам ожнікаў і вучэбна-метадычнай літаратуры для 
студэнтаў і настаўнікаў. Выдадзены дапаможнікі, якія 
атрымалі грыф М іністэрства адукацыі Рэспублікі Бе
ларусь14. Усе яны базіруюцца на сучасных тэарэтыч- 
ных і метадычных прынцыпах, адлюстроўваюць навей- 
шыя дасягненні гістарычнай навукі. Пры гэтым аўтары 
дапаможнікаў імкнуліся пазбегнуць крайнасцей у ацэн- 
цы тых ці іншых падзей, з ’яў, вылучаюць дыскусійныя 
моманты, гістарыяграф ічныя аспекты.

Больш актыўна пачалі распрацоўвацца на факуль
тэце і ф іласофскія праблемы адукацыі. Гэты кірунак 
узначальвае першы прарэктар універсітэта, доктар фі- 
ласофскіх навук прафесар кафедры філасофіі М .І.Віш- 
неўскі (ён доўгі часузначальваўгэту кафедру). 3 ш эра
га работ, падрыхтаваных ім, трэба вылучыць манагра- 
фію “Философ ский синтез как мировоззренческая о с 
нова образования” (М огилев, 1999), якая з ’яўляецца 
першым у нашай краіне выданнем па гэтай праблема- 
тыцы. На кафедры філасофіі выдадзены больш за 20 
вучэбных дапаможнікаў і метадычных распрацовак для 
аспірантаў, студэнтаў і настаўнікаў. Некаторыя з іх пад- 
рыхтаваны сумесна з выкладчыкамі гістарычных ка- 
ф едраў15.

Як бачым, навукова-метадычная работа факуль
тэта з ’яўляецца шматпланавай, яна ажыццяўляецца па
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розных кірунках і непасрэдна звязана з даследчай і 
выкладчыцкай дзейнасцю  членаў кафедраў. Гэта ра
бота станоўча адбіваецца на прафесійнай падрыхтоў- 
цы студэнтаў, дапамагае ім засвоіць не толькі неаб- 
ходную інфармацыю, але метады і прынцыпы апрацоўкі 
і выкарыстання яе ў педагагічнай дзейнасці. Пра по- 
спех кафедраў сведчаць такія лічбы: толькі за апошнія 
пяць гадоў былі апублікаваны больш за 300 навуковых. 
і навукова-м етады чны х работ, у тым л іку больш за 
20 манаграфій, каля 90 вучэбных дапаможнікаў і ву- 
чэбна-метадычных распрацовак. Трэба адзначыць, што 
навуковая і метадычная літаратура карыстаецца по- 
пытам у студэнтаў.

Інтарэс да даследчай работы праяўляюць і многія 
студэнты. Яны ўдзельнічаюць у навуковых гуртках, праб- 
лемных трупах, якія дзейнічаюць пры кафедрах. Вынікі 
студэнцкіх даследаванняў знаходзяць адлюстраванне 
ў дыпломных працах, у дакладах і паведамленнях, з 
якім і яны выступаю ць на навуковых канф ерэнцыях. 
Студэнты факультэта ўдзельнічаюць таксама ў розных 
конкурсах, некаторыя з іх маюць публікацыі.

Уздзеянне выкладчыкаў кафедраў на студэнтаў фа
культэта ажыццяўляецца і праз сістэму выхаваўчай ра
боты. У апошнія гады ёй надаецца асаблівая ўвага. Ка
федры факультэта актыўна рэалізуюць рэкамендацыі 
М іністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь па ідэала- 
гічным забеспячэнні вучэбнага працэсу, шырокаму ін- 
фармаванню студэнтаў па ўсіх пытаннях унутрыпалі- 
тычнага і міжнароднага жыцця краіны, падтрымліваюць 
студэнцкае самакіраванне.

Пэўныя поспехі маюцца і ў міжнародным супрацоў- 
ніцтве. У прыватнасці, факультэт наладзіў сувязі са 
Смапенскім педуніверсітэтам, Інстытутам археалогіі Ло- 
дзінскага універсітэта (Польшча), падпісаны дагаворы 
аб супрацоўніцтве. Кафедра філасофіі ўдзельнічала ў 
распрацоўцы расійска-беларускайтэмы “Анталагічныя 
і аксеалагічныя асновы сучаснага адукацыйнага пра
цэсу” , якую курыруе Інстытут філасофіі НАН Беларусі. 
М .І.Вішнеўскі прымаў удзел у распрацоўцы міжнарод- 
най праграмы “Філасофія дзяцінства” (галаўная аргані- 
зацыя — Расійскі дзяржаўны універсітэт імя А.Герцэна). 
Умацаванню сувязей з іншымі ВНУ садзейнічае ўдзел 
выкладчыкаў у навуковых канферэнцыях. Але ў міжна- 
родным супрацоўніцтве факультэта зроблены толькі 
першыя крокі, і гэта работа патрабуе актывізацыі.

Гісторыя гістарычнага факультэта, як і Магілёўска- 
га дзяржаўнага універсітэта ўвогуле, непарыўна звяза
на з гісторыяй краіны, гісторыяй Беларусі і адпюстроў- 
вае асаблівасці і цяжкасці развіцця яе ў розныя перыя- 
ды. Факультэт забяспечвае вырашэнне галоўнай зада- 
чы — падрыхтоўкі педагагічных кадраў для рэгіёна, вы
ступав адным з цэнтраў вышэйшай гістарычнай аду- 
кацыі ў рэспубліцы. Вынікі яго работы — гэта тысячы 
спецыялістаў-гісторыкаў, якія працуюць не толькі ва 
ўстановах сістэмы адукацыі, але і ў навуковых цэнтрах, 
ВНУ, музеях, архівах, сродках масавай інф армацыі, 
органах улады і кіравання, грамадскіх арганізацыях. 
Мы ганарымся нашымі вы пускнікам і і асабліва тым, 
што наш выпускнік 1975 г. Аляксандр Рыгоравіч Лука- 
шэнка стаў першым Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь.
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