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Прадмова

эспубліка Беларусь займає прыкметнае
месца ў сусветнай адукацыйнай і культур- 

най прасторы. Мы з гонарам канстатуем наяўнасць 
уласнай эфектыўнай сістэмы нацыянальнай аду- 
кацыі, поўную пісьменнасць насельніцтва, даскана- 
лы ўзровень сярэдняй адукацыі і дашкольнага вы
хавання, значныя поспехі навучэнцаў у розных міжна- 
родных спаборніцтвах, няўхільнае павелічэнне коль- 
касці студэнтаў у вышэйшых навучальных устано
вах, поўнае забеспячэнне патрэб краіны ў высока- 
адукаваных спецыялістах.

Беларуская адукацыя, як еведчаць шматлікія 
помнікі пісьменнасці і культуры, мае глыбокія вытокі 
і гістарычныя карані. Яна прайшла больш за ты- 
сячагадовы шлях, разам са станаўленнем і развіццём 
беларускай народнасці, грамадскага ладу жыцця і 
нацыянальнай дзяржаўнасці. Паступова складала
ся такая сістэма выхавання і набыцця педагагічных 
ведаў, у аснове якой ляжалі мудрасць народнай ды- 
дактыкі, агульнаеўрапейскія традыцыі адукацыйнай 
дзейнасці, пісьменнасці і культуры.

Абапіраючыся на духоўныя набыткі хрысці- 
янства, педагагічная адукацыя на Беларусі пас
тупова набывала пераважна свецкі характар. Гэта 
прывяло да неабходнасці ўдасканальвання метадаў
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і зместу навучання, фарміравання сістэмы пад- 
рыхтоўкі настаўнікаў.

Яркай старонкай ў развіцці асветніцтва і педагагі- 
чнай адукацыі на Магілёўшчыне з ’яўляецца дзей- 
насць архіепіскапа Георгія Каніскага. Яе адметнымі 
рыеамі былі забеспячэнне пераходу ад сярэдневякова- 
га схаластычнага навучання да навучання, насычана- 
га жыццёвым зместам, прыиягненне да работы ква- 
ліфікаваных спецыялістаў з буйных навуковых і куль
турных цэнтраў. Ад створанай архіепіскапам духоў- 
най семінарыі гірацягнуўся гістарычны ланцужок да 
педагагічных курсаў пры дырэкцыях народнага ву- 
чылішча, да гімназіі, рэальнага вучылішча, жаночага 
пансіёна. їх дзейнасць, а таксама развіццё прамысло- 
вай вьггворчасці і рост адукацыйных запатрабаванняў 
грамадства склалі рэальныя перадумовы для аргані- 
зацыі ў Магілёве ў пачатку X X  стагоддзя спецыяліза- 
ванай падрыхтоўкі насгаўнікаў. Амаль адначасова гэта 
было зроблена і ў Мінску, і ў Віцебску.

Кожная з педагагічных навучальных устаноў Бе- 
ларусі прайшла ўласньі шлях развіцця, але іх аб’яд- 
ноўвае непарыўная сувязь з гісторыяй сваёй Ра- 
дзімы, з лепшымі традыцыямі сусветнай адукацыі, 
навукі і культуры.

У гісторыі Магілёўскага дзяржаўнага універсі- 
тэта імя А.А. Куляшова вылучаюцца наступныя 
этапы:

^  адкрыццё настаўніцкага інстытута і яго 
першапачатковая дзейнасць(1913-1918 гады);

пераўтварэнне настаўніцкага інстытута у 
педагагічны, шэраг рэарганізацый і часовае зак-
рыццё (1918-1931 гады);

^  аднаўленне і значнае пашырэнне дзейнасці 
інстытута (1931-1941 гады);
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У* прыпыненне дзейнасці інстытута і ўдзел яго 
супрацоўнікаў і студэнтаў у Вялікай Айчыннай вай-
не (1941-1944 гады)

^  пасляваеннае адраджзнне і далейшае раз- 
віццё інстытута (1944-1970 гады);

^  стварэнне перадумоў для набыцця інсты- 
тутам універсітэцкага статусу (1971-1997 гады); 

^  дзейнасць ў якасці класічнага універсітэта
(1997-2003 гады).

Зараз МДУ імя А.А.Куляшова з ’яўляецца 
буйным вучэбным, навуковым і культурна-ас - 
ветніцкім цэнтрам усходняга рэгіёна Рэспўблікі 
Беларусь. Ен рьшуе спецыялістаў па шырокаму колу 
навуковых, педагагічных і іншых спецыяльнасцей, у 
тым ліку юрыстаў, сацыёлагаў, эканамістаў, журналі- 
стаў. Ва універсітэце працуе аспірантура, маецца 
Савет па абароне кандыдацкіх дысертацый. За 90 
гадоў існавання універсітэт падрыхтаваў звыш 45 
тысяч настаўнікаў розных спецыяльнасцей. Сярод 
яго выпускнікоў больш за 100 заслуженных на- 
стаўнікаў Беларусі, тры Героі Савецкага Саюза, Ге
рой Сацыялістачнай Працы, шматлікія члены твор- 
чых саюзаў Рэспублікі Беларусь, дзесяткі знакамітых 
вучоных, шмат дзяржаўных дзеячаў. Выпускніком 
універстэта з ’яўляецца першы Прэзідэнт Рэспублікі 
Беларусь А.Р.Лукашэнка.

У састаў універстэта ўваходзяць 10 факультэ- 
таў, 38 кафедраў, Інстытут павышэння кваліфіка- 
цыі. Навукова-педагагічную дзейнасць ажыццяў- 
ляе калектыў выкладчыкаў у складзе каля 500 ча
лавек, сярод якіх 25 дактароў навук і прафесароў, 
звыш 200 кандыдатаў навук, дацэнтаў. Ва універ- 
сітэце займаецца прыкладна 8 тысяч студэнтаў, з 
іх амаль 4500 вучацца на стацыянары.
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У дадзенай кнізе паэтапна адлюстраваны роз- 
ныя галіны дзейнасці нашага каллектыву (вучэбна- 
метадычная, навукова-даследчая, выхаваўчая, куль- 
турна-асветніцкая, прапагандысцкая, арганіза- 
тарская, гаспадарчая і інш.), заданы і перспектывы 
далейшага развіцця універсітэта.

Кніга напісана аўгарскім калектывам пад кіраў- 
ніцтвам М.І.Вішнеўскага. У складає яго: А.Р.Агееў 
(1-2 раздзелы), В А. Бандарэнка (3-4 раздзел),
В.Л.Маразевіч (4 раздзел), СА.Парашкоў (5 раз
дзел), У.М Афанасьеў (6 раздзел), П.Г.Рабзонаў 
(6-7 раздзел), Л.Я.Старавойтаў, В.Г.Іваноў, 
П.Ф.Дзмітрачкоў, І.А.Камарова, У.В.Ясеў, 
А.С.Лаўшук, Г.М.Ціханчук, У.У.Шутаў, А.М.Са- 
зонава, К.М.Бандарэнка, І.У.Шардыка, А.В. Іва- 
ноў, Т.М.КуЗьміна, Т.С.Юрчанка, А.В.Емельянаў, 
ЛЛ.Будкова (7 раздзел). У рабоце над кнігай пры- 
малі актыўны ўдзел М.ААўласевіч, Я.П.Кудра- 
шоў, А.М.Радзькоў.
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I. Вытокі.
Час нараджэння (1913-1917 гады)

Т Т пачатку X X  стагоддзя ў беларускіх гу- 
чУ  бернях назіраўся значны недахоп ква- 

ліфікаваных настаўнікаў, які быў выкліканы хуткім 
пашырэннем сеткі пачатковых школ і слабаразві- 
тай сістэмай падрыхтоўкі педагагічных кадраў. У 
1909г. у Магілёўскай губерні з 988 настаўнікаў 
народных вучылішчаў 560 (56,7% ) не мелі пе~ 
дагагічнай адукацыі, а ў 1913 г. — 1381 (73% ). 
Віленскі настаўніцкі інстытут не мог забяспе- 
чыць патрэбы краю. Трэба адзначыць, што 
пэўная сістэма падрыхтоўкі настаўніцкіх кадраў 
ужо існавала. У 1905 г. у Беларусі было 4 
настаўніцкія семінарыі з колькасцю навучэнцаў 
515 чалавек у асноўных класах. Аднагадовых 
курсаў пры гарадскіх вучылішчах у гэты час было 
5 з 50 навучэнцамі. У 1908 г. іх пераўтварылі ў 
двухгадовыя. Лічылася, што такія курсы рых- 
туюць настаўнікаў на ўзроўні настаўніцкай семі- 
нарыі. Вялікае месца ў папаўненні настаўніцкіх 
кадраў пачатковай школы займалі іспыты на 
званне настаўніка. Навучальных устаноў па 
падрыхтоўцы настаўнікаў для сярэдняй школы 
на тэрыторыі сучаснай Беларусі не існавала. 
Настаўнікаў для іх прысылалі з Вільні, Масквы, 
Пецярбурга [1].
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Жыццё выводзіла пытанне пашырэння і паляпшэння сістэ- 
мы падрыхтоўкі настаўнікаў у разрад першачарговых. У лю
тым 1909 г. апякун Віленскай вучэбнай акругі паведаміў 
гарадскім уладам г. Магілёва, што ў сувязі з павелічэннем 
школьнай сеткі Міністерства народнай асветы прыняло ра- 
шэнне адкрыць у Віленскай акрузе яшчэ адзін настаўніцкі 
інстытут у Віцебску або ў Магілёве [2]. Перавага ў выбары 
таго ці іншага горада залежала ад таго, які з гэтых двух гара- 
доў акажа Міністерству больш істотную матэрыяльную пад- 
трымку.

Паміж Віцебскам і Магілёвам пачалося сапраўднае спа- 
борніцтва за новую навучальную установу. Улады абодвух

гарадоў разумелі, якую 
вялікую культурную, 
асветніцкую і навуко- 
вую карысць будзе 
мець адкрыццё гэта- 
га інстытута. Праек- 
ты ўтварзння розных 
навучальных устаноў, 
у тым ліку і вышэй- 
шых, даўно абмяркоў-

1 арадская панарама
валіся грамадскасцю, 

але вышэйшая расійская бюракратыя, баючыся распаўсю- 
джання рэвалюцыйнай “заразы” ў непакорным краі, з насця- 
рожанасцю ставілася да падобных праектаў. Адкрыццё на- 
стаўніцкага інстытута давала надзею ў хуткім часе ўсё ж да- 
весці яго, пры спрыяльных абставінах, да тыпу вышэйшай на- 
вучальнай установы. Матэрыяльную падтрымку гэтаму пра- 
екту абяцала губернскае земства (пазней яно будзе штогод 
выдзяляць 1000 руб.). У красавіку 1909г. на сходзе Магі- 
лёўскай гарадской думы было прынята рашэнне бясплатна 
адвесні ўчастак зямлі для будаўніцтва інстьпута, а на яго развіццё 
10

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



штогод выдзяляць 1000 руб., прыняць жа абавязак бясплатна 
пабудаваць вучэбны корпус дума не змагла з -за адсутнасці 
сродкаў. Віцебск быў гатовы да большых “ахвяр”, яго кіраўні- 
цтва згаджалася штогод выдзяляць па 5000 руб. Зноў абмяр- 
коўвалася гэтая праблема ў маі 1910 г., але дадатковых крыніц 
фінансавання не было знойдзена [3]. У выніку ў 1910 г. на- 
стаўніцкі інстьпут быў адкрыты ў Віцебску.

Магілёўскія губернскія і гарадскія ўлады не змірыліся з 
няўдачай. Прымаліся рашэнні, у тым ліку ў снежні 1912 г., і 
рабіліся пэўныя захады дзеля таго, каб дамагчыся адкрыцця 
інстытута ў горадзе. Тое, што не ўдалося зрабіць у 1910 г., 
здзейснілася праз 3 гады. Летам 1913 г. было канчаткова 
прынята рашэнне адкрыць 1 ліпеня 1913 г. у г.Магілёве на- 
стаўніцкі інстытут “з гарадскім пры ім вучылішчам”. Кіраўні- 
цтва Віленскай вучэбнай акругі хадайнічала аб пацвярджэнні 
абяцаных раней горадам інстытуту субсідый і адвядзенні ўча- 
стка зямлі пад будаўніцтва вучэбнага корпуса, што і зрабілі ў 
тэрміновым парадку гарадскія ўлады. Афіцыйнае рашэнне ў 
адрас гарадскога галавы і дырэктара вучылішча аб адкрыцці 
інстытута было накіраванна толькі 25 ліпеня, амаль праз месяц 
пасля дня пачатку афіцыйнага існавання інстытута [4]. А  28 
жніўня педагагічны савет новай навучальнай установы паста- 
навіў “лічыць настаўніцкі інстьпут у Магілёве з 1 ліпеня 1913 г. 
адкрытым”. Праз афіцыйныя і прыватныя газеты васьмі гу- 
берняў (Магілёўскай і суседніх) было апублікавана паведам- 
ленне аб адкрыцці інстытута і пачатку ўступных экзаменаў 4 
верасня 1913 г. Ужо 2 жніўня Магілёўская земская ўправа 
паведаміла аб пералічэнні 500 руб. на ўтрыманне інстытута ў 
другім паўгоддзі 1913 г. [5].

Дзень заснавання настаўніцкага інстытута быў спрыяль- 
ным для вучобы. У праваслаўным календары 1 ліпеня — 
дзень памяці бяссрэбнікаў “Косьмы и Дамиана”. У гэты дзень 
сяляне гаварылі: “Кузьма і Дзям’ян прыйшлі, на пакос пайшлі”.
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Святыя лічыліся патронамі кавалёў, ахоўвалі курэй, апекавалі 
вяселлі. А  навучэнцы яшчэ ў XVII стагоддзі малілі бяссрэбні- 
каў “аб прасвятленні розума да вучэння грамаце”. Вядома, што 
і грэкі шанавалі святых Кузьму і Дзям’яна як памочнікаў у 
кніжным вучэнні [6]. Заснаванне інстытута ў дзень памяці 
святых Кузьмы і Дзям’яна было добрым знакам.

Адначасова з Магілёўскім у 1913 г. былі адкрыты інстыту- 
ты ў Варонежы, Калузе, Нікалаеве, Саратаве і Уладзікаўказе. 
У сярэднім у гэтыя гады ў Расіі засноўвалася штогод па 6 устаноў 
падобнага тыпу. Магілёў стаў прыкладна 30-м горадам імпе-

рьгі, які меў настаўгапкі інстьпут [7].
“ Найвысачэйшым ” загадам па 

цывільным ведамстве ад 7 ліпеня 
дырэктарам настаўніцкага 
інстытута быў прызначаны стацкі 
саветнік У .М .Тычынін, які 
энергічна пачаў фарміраваць штат 
інстытута і ствараць яго матэры- 
яльную базу. Асабліва важна 
было знайсці патрэбнае памяш- 
канне для своечасовага пачатку ў 
ім заняткаў. Прыдатным аказаў- 
ся варыянт з арэндай дома пад 
“кватэру” інстытута ў Рыгора 
Мікалаевіча Гартынскага па 

вуліцы Быхаўскай 22 (сёння — вул. Вароўскага). У гэтым 
месцы, каля жаночага і мужчынскага епархіяльных вучылішчаў, 
дзе вуліца рабіла рэзкі выгін, знаходзіліся землі, якія належалі 
праваслаўнаму шляхецкаму роду Гартынскіх. Адзін з іхніх дамоў 
і прапанаваў арандаваць У.ТычБінін. Ужо 26 ліпеня прапа- 
новы Віленскай навучальнай акругі з праектам кантракта на 
наём у Г артынскага памяшкання для інстытута былі накіра- 
ваны ў Магілёў [8].

У.М.Тычынін
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У апошні дзень ліпеня 1913 г. кантракт на арэнду з 
1 верасня дома стацкага саветніка Рыгора Мікалаевіча Гар- 
тынскага па вуліцы Быхаўскай, 22 быў заключаны. Ен прадуг- 
леджваў наём памяшкання будынка з платай 3900 руб. у год. 
Аплата праводзілася трыма роўнымі часткамі па 1300 руб. 
[9]. А  2 жніўня дырэктар інстьггута паведаміў папячыцелю 
акругі, што дом пад кватэру інстытута “выкантрактаван” з 
1 верасня, ранейшыя жыхары вывозяць сваю маёмасць, 
домаўласнік пачаў рамонт памяшканняў, неабходная “наву- 
чальная мэбля” замоў- 
лена [10].

Папячыцель акругі 
ўсяляк прыспешваў ра
боты і прасіў дырэктара 
прыняць “ .. .усе залеж- 
ныя ад Вас захады да 
таго, каб пачатак вучэб
ных заняткаў у даруча- 
ным Вам настаўніцкім
ІНСТЫТуце асаблІва Не Вул- Быхаўская, 22

запавольваўся” . У сваю чаргу У.Тычьінін пісаў звароты да 
домаўласніка Гартынскага: “Знаходжу вымушаным паведаміць 
Вашаму Высакароддзю, што Г. Папячыцель Віленскай наву- 
чальнай акругі... прапануе мне не запавольваць пачатак занят- 
каў...” (10 жніўня), “ ...да якога часу можа быць завершаны 
рамонт заарандаванага пад інстытут Вашага дома, каб інстьпут 
мог увайсці ў яго” ... (15 жніўня). “Усе рамонтныя работы 
павінны быць закончаны да 7-га дня будучага верасня... Аб 
чым маю гонар уведаміць Ваша высокароддзе ” (17 жніўня). 
31 жніўня дырэктар просіць домаўласніка чыстку коней 
праводзіць далей ад дома, двор прывесці ў неабходны санітарны 
стан, вароты і фортку наладзіць [11]. Адказаў Р . Г артынскага ў 
матэрыялах архіўнай справы не захавалася, але тон запісак
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дырэктара паказвае, што з набліжэннем верасня ход працы па 
рамонту дома паскараўся.

З  1 верасня іпстытут размясціўся ў арандаваным будынку, 
а 3 верасня з Рагачова планавалася пастаўка замоўленай мэблі. 
Тым не менш будынак яшчэ не быў прызнаны прыстасава- 
ным для заняткаў. Дырэктар 28 жніўня звярнуўся да губер- 
нскага інспектара з просьбай правесці да 4 верасня (пачатак 
уступных экзаменаў) агляд і зрабіць заключение аб стане 
будынка. Толькі 4 верасня, нягледзячы на тое, што ў тэты 
дзень пачаўся медагляд, а 12-й гадзіне малодшы архітэктар 
будаўнічага аддзялення Казённай палаты Гутаровіч агледзеў 
будынак інстытута. Дэфармацый сцен, падлогі і столі памяш- 
канняў 1-га і 2-га паверхаў ён не знайшоў і прызнаў будынак 
трывалым і бяспечным . Пасля пачатку працы інстытута ў 
будынку домаўласнік па яго адносіне атрымаў 12 верасня пер
шую частку арэнднай платы — 1300 руб. Наступную выпла
ту яму належала атрымаць ў студзені 1914 г. [12].

У Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі захоўва- 
ецца экземпляр надрукаванай аб’явы аб часе і парадку ўступ- 
ных экзаменаў:

“Объявление.
1. И н сти ту т  с этого хода во 2-м этаже.
2. Кани,илярия института во дворе первая дверь налево.
3. Прием изложений о допущении на экзамен для по

ступления в и н сти ту т  прекращен.
4. Четвертого сего сент. в 9 ч. утра врачебное освиде

тельствование.
5. Пятого и шестого того же часа письменные работы.

\6. С седьмого по восемнадцатое включительно с указа
нием часа в будние дни устные экзамены.

7. Чернила и перья экзаменующихся должны быть свои. 
Бумага дана будет институтом. Экзаменующиеся не 
должны иметь при себе ни книг, ни выписок, ни каких бы
14
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т о  ни было руководств и пособий ни даже простой бума
ги [13].

Аб’ява сведчыць, што ідэальнага парадку, неабходных 
шыльдаў у інстытуце яшчэ не было. У першы год у будынку 
размяшчаўся 1 клас інстытута, 1 клас гарадскога пры ім 
вучылішча, канцылярыя, кватэры настаўнікаў. Як бачна з 
перапіскі У.Тычыніна і Р.Гартынскага, яшчэ ў канцы лістапада 
ў кватэрах настаўнікаў было шмат недаробак. Дырэктар вы- 
мушаны быў займацца гэтымі шматлікімі гаспадарчымі справамі, 
прасіць прывесці кватэры ў належны стан [14].

Адначасова дырэктару інстытута прыйшлося актыўна зай
мацца набыццём неабходнага абсталявання і мэблі. Канцы
лярыя акругі 19 ліпеня ўведаміла аб выдзяленні і пераводзе 
Магілёўскаму казначэйству крэдыта на суму 4000 руб. Ас- 
ноўная частка мэблі была замоўлена 1 жніўня ў мешчаніна Ра- 
гачова Галілея Мадорскага: 18 дубовых парт па 15 руб. 60 кап., 
20 сасновых па 10 руб. 51 кап., дошкі класныя і г.д. У.Тычыніну 
ўвесь час даводзілася прыспешваць ход работ, дазамаўляць 
мэблю. Частка яе была набыта ў Магілёўскім мэблевым 
магазіне Моўшы Хаіна, у тым ліку: дубовыя вешалкі, дубовыя 
і “венскія” крэслы, канапа, люстэркі. Усяго толькі на мэблю 
было выдаткавана 1043 руб., ды яшчэ дазамоўлена ў 
кастрычніку на 340 руб. Адначасова набываліся кнігі, 
дапаможнікі, фізічныя прыборы, рэактывы і г.д. [15]. У такіх 
гаспадарчых клопатах напружана для маладога калектыву 
прайшлі лета і восень 1913 г.

У першы год навучання вельмі важна было стварыць неаб- 
ходную матэрыяльную базу. Ужо ў ліпені было выдзелена 
1000 руб. на закупку фізічных прыбораў для выкладання прад- 
метаў. Больш чым на 2000 руб. па рэшце на канец 1913 г. 
было закуплена абсталявання, рэактываў, прэпаратаў, нагляд
ных дапаможнікаў (шкілет чалавека ды інш.) — разам 263 
прадметы. Тым не менш для новай навучальнай установы
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сродкаў неабходна было значна болей. У лістападзе 1913 г. 
на педсаветах адзначалі, што абсталяванне на суму 3119 руб. 
да “надзвычайнасці” сціплае для якаснага навучання. Хаця 
3119 руб. на абсталяванне і бібліятэку — немалая па тым 
часе сума, але педагогі зыходзілі з неабходнага, а не з магчы- 
мага. У кастрычніку гэтага ж года педсавет прасіў 4950 руб. 
76 кап. толькі на закупку неабходнай літаратуры. У гэтым 
яму было адмоўлена [16]. Падпіска на 1914 г. рабілася з-за 
адсутнасці сродкаў у крэдьгг праз Магілёўскае таварыства цвя- 
розасці. Інстытут прасіў выпісаць такія газеты, як “Прави
тельственный Вестник” (12 руб.), “Новое время” (17 руб.), 
“Виленский Вестник” (6 руб.), часопісы: “Вера и Разум” 
(8 руб.), “Вопросы Философии и Психологии” (5 руб.), “Ис
торический вестник” (12 руб.), “Природа и Люди” (5 руб.), 
“Естествознание и География” (3 руб.50 коп.), “Вести опыт
ной физики” (3 руб.). Агульныя выдаткі на інстытут і гарад- 
ское вучылішча складі 11 тыс.руб. у 1913 г. У наступным 
годзе яны ўзраслі ўжо да 31885 руб. 75 кап., у тым ліку на 
асабовы склад — 12300 руб., вучэбную частку — 500 руб., 
утрыманне выхаванцаў, стыпендыі і дапамогі — 10000 руб., 
канцылярскія і гаспадарчыя выдаткі — 9085,75 руб. [17].

3  набліжэннем зімы паўстала праблема ацяплення бу- 
дынка. Педагагічны Савет абмеркаваў яе 2-га кастрычніка. У 
будынку інстытута мелася 5 печак з ачагамі, 19 — галандскіх 
і адна амосаўская з  8-мю прадушынамі. На печ з ачагом 
выдзялялася 2,5, на галандку — 1,25 кубічных сажаняў дроў. 
Усяго (без амосаўскай) неабходна было 36,25 куб. саж. дроў. 
У Магілёўскай губерні кубічная сажань бярозавых дроў каш- 
тавала 36 руб., сасновых і яловых — 30 руб., асінавых —
24 руб. 67 кап. Праўда, начальнік гаспадарчай часткі 159-га 
пяхотнага гурыйскага палка, які раней, відаць, арандаваў буды- 
нак, паведаміў, што ў сярэднім у год выдаткоўвалася толькі
25 куб. саж. дроў змешанай пароды — сасновых з асінавымі.
16
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Запрошаныя на “спаборніцтва” мясцовыя лесапрамыславікі 
прапанавалі наступныя кошты на бярозавыя без распілоўкі 
дровы: Саламон Эмдзін —32 руб., Мордух Аіўшыц — 31 руб., 
Майсей Берлін — 29 руб. 50 кап. Педсавет пастанавіў прасіць 
Гаспадзіна Папячыцеля Віленскай навучальнай акругі на- 
быць у Берліна 28 куб. саж. бярозавых дроў на суму 826 руб., 
што і было дазволена [18].

Правілы паступлення, пералік уступных экзаменаў і іх праг- 
рам (па ўзоры Віленскага хрысціянскага, Маскоўскага і Віцеб- 
скага настаўніцкіх інстытутаў) былі зацверджаныя педсаве- 
там 28 жніўня 1913 г. Патрабаванні да абітурыентаў былі 
даволі сур’ёзныя. За  15 дзён неабходна было прайсці меды- 
цынскі агляд, напісаць 3 пісьмовыя работы і здаць вусныя 
іспыты па дзевяці прадметах. Графік здачы іспытаў быў вельмі 
сціслы. На 4 верасня быў прызначаны медыцынскі агляд, на 
5 — напісанне дыктоўкі і сачынення па рускай мове, на 6 — 
рашэнне пісьмовай задачы па арыфметыцы. Далей былі зап- 
ланаваныя вусныя іспыты: 7 — Закон Божы, 9 ~~ руская 
мова, 10 — геаметрыя, 11 — арыфметыка, 12 — алгебра, 13 — 
фізіка, 16 — гісторыя, 17 — геаграфія, 18 — прыродазнаў- 
ства [19].

У інстытут прымаліся асобы мужчынскага полу правас- 
лаўнага веравызнання ад 16 да 25 гадоў. Тыя, хто быў ста- 
рэйшы або жанаты, таксама маглі паступаць, але з дазволу 
апекуна Віленскай вучэбнай акругі. Такіх прэтэндэнтаў было 
нямала. Напрьжлад, у 1913 г. не быў дапушчаны да экзаме- 
наў настаўнік Сцяпан Драбышэўскі 1869 г. нараджэння (44 
гады). Для паступлення неабходна было прадставіць на
ступныя дакументы: метрыку; пасведчанне аб званні настаў- 
ніка або атэстат аб заканчэнні сярэдняй навучальнай уста- 
новы; пасведчанне вучэбнага начальства аб праходжанні 
настаўніцкай службы не менш за два гады і станоўчы аб ёй 
вод гук. Асобы з сярэдняй адукацыяй маглі дапускацца да
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вучобы пры адсутнасці вялікага конкурсу без экзаменаў. Але 
ў 1913 г. яны паступалі на роўных з усімі ўмовах [20]. Усяго 
было пададзена 163 прашэнні на паступленне ў інстытут, але 
дапушчаныя да экзаменаў былі толькі 106 чалавек. Папя- 
рэдні разгляд дакументаў адразу “адсеяў” кожнага трэцяга 
прэтэндэнта на вучобу. Яшчэ 31 чалавек не з ’явіўся на 
экзамены па невядомых прычынах. На першым этапе іспы- 
таў “адсеялася” яшчэ 24 чалавекі. 1м было адмоўлена ў 
экзаменах або за нездавальняючыя пісьмовыя работы па 
рускай мове і арыфметыцы, або з-за слабасці адказаў па З а 
коне Божым. Засталося 48 чалавек, якія трымалі ўсе астат- 
нія экзамены. Па выніках апошніх было прынята ў першы 
клас 35 студэнтаў. Папулярнасць інстытута заставалася 
высокай і надалей. Увесь час ішлі запыты з просьбай выс- 
лаць правілы паступлення ў інстытут [21].

Дзейнасць і вучэбныя праграмы Магілёўскага настаўніц- 
кага інстытута былі заснаваны на Палажэнні аб настаўніцкіх 
інстытутах 1872 г., правілах Маскоўскага і Віцебскага інсты- 
тутаў 1911 г. Інстытут павінен быў рыхтаваць настаўнікаў для 
вышэйшых пачатковых вучылішчаў і лічыўся сярэдняй наву- 
чальнай установай з трохгадовым тэрмінам навучання. Пры 
інстытуце было створана двухкласнае гарадское вучылішча, у 
якім студэнты праходзілі педагагічную практыку.

Паступаўшыя ў гарадское вучылішча здавалі Закон Божы, 
дыктоўку і пераказ на рускай мове, арыфметыку (пісьмова і 
вусна), царкоўнаславянскую мову, геаграфію і гісторыю — 8 
іспытаў. Паступалі ў асноўным мяшчане, але сярод 85 спраба- 
ваўшых паступаць было і 23 прадстаўнікі з сялян, 8 дваран, з 
якіх двое не з ’явіліся, а двое не былі прыняты. Усяго ж не 
з ’явіліся на іспыты 5 чалавек, адзін — не прадставіў неабход- 
ныя дакументы, а 29 было адмоўлена пасля правядзення 
пісьмовых работ. У 1913 г. паспяхова прайшлі ўступныя вып- 
рабаванні 36 чалавек [22].
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Урачыстае адкрыццё інстытута адбылося 1 кастрычніка
1913 г. Па завяршэнні ў адной з бліжэйшых прыходскіх цэр- 
кваў Божай літургіі ў актавай зале інстытута адбыўся малебен 
Пакрова Прасвятой Багародзіцы. Законанастаўнік святар 
Гамолка здзейсніў асвячэнне ўсяго будынка святой вадою. 
Дырэктар У.М.Тычынін звярнуўся да прысутных з прамо- 
вай, якую завершыў заклікам: “Боже, Царя храни!”, на “што 
выхаванцы адказалі зладжаным і натхнёным спяваннем гімна” 

[23]-Важнейшыя пытанні дзейнасці інстытута абмяркоўваліся 
калегіяльна. Толькі ў першы год дзейнасці настаўніцкага інсты- 
тута педагагічны савет збіраўся 19 разоў. На ім абмяркоўва- 
ліся як вучэбна- выхаваўчыя, так і гаспадарчыя пытанні. На
приклад, падпіска на перыядычныя выданні, закупка абсталя- 
вання, аплата за навучанне, цыркуляры міністерства, прашэнні 
студэнтаў, стан выкладання дысцыплін, зацвярджэнне праг- 
рам і г.д. [24].

Цікавай у гісторыі станаўлення інстытута была спроба най- 
менавання яго “Раманаўскім”. Пратакол педагагічнага Саве- 
та ад 1 кастрычніка 1913 г. сведчыць, што “Побуждаемый и 
воодушевляемый патриотическим чувством, в исключитель
ную минуту открытия нового учебного заведения, под сенью 
Покрова Пресвятой Богородицы, Педагогический Совет на 
предложение господина Председателя ходатайствовать о при
своении наименования Романовский в честь Царствующего 
Дома отозвался особо сердечным сочувствием”. Аргумента - 
цыя была наступнай: 1) Магілёўскі настаўніцкі інстытут адк- 
рыты ў год 300-годдзя Царствуючага Дома Раманавых; 2) 
інстытут па сваіх задачах павінен быць звязаны з каранямі 
нашага народна-гістарычнага жыцця; 3) інстытут будзе ат- 
рымліваць 10 гадоў па 1000 руб. у год субсідыю ад гарадскога 
земства, такую ж ад гарадскога самакіравання і бясплатны 
ўчастак зямлі пад будаўніцтва.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



У сувязі з вышэйпералічаным педсавет пастанавіў: “Почти
тельнейше просить Его Превосходительство господина Попе
чителя Виленского Учебного Округа ходатайствовать в уста
новленном порядке о присвоении Могилёвскому учительному 
институту со дня его основания наименование РОМ АНОВС
КОГО в честь царствующего Дома РОМ АНОВЫ ХЪ”. Пад 
пастановай паставілі свае подпісы дырэктар і выкладчыкі інсты- 
тута [25]. Вышэйстаячыя органы Міністерства народнай ас- 
веты прызналі заўчасным хадайніцтва найменавання такім га- 
наровым званнем інстытута, які толькі становіцца на ногі [26].

Асабовы састаў служачых у інстытуце ў 1913 г. складаў 14 
чалавек: 1 — законанастаўнік, 4 — выкладчыкі навук, 1 — 
малявання, 1 — спеваў, 2 — гімнастыкі, 2 — іншых. Іх про- 
звішчы варта прывесці па праву першых: В.П.Сакалоў, 
М.Г.Руднеў, Е.С.Аляхновіч, С.С.Палуянаў, М.М.Родзін, 
Ф.І.Стангль, законанастаўнік Н.А.Гамолка, настаўнікі гарад- 
скога пры інстытуце вучылішча Е.Ф.Жыхараў, М.М.Пігу- 
леўскі. 3  дзевяці выкладчыкаў шэсць мелі вышэйшую адука- 
цыю. Напрыклад, матэматыку выкладаў выпускнік матвматыч- 
нага аддзялення фізіка-матэматычнага факультета С.-Пецяр- 
бургскага універсітэта Е .С .Аляхновіч, рускую мову — канды- 
дат багаслоўя В.П.Сакалоў [27].

Заробкі ў супрацоўнікаў былі даволі высокія і дазвалялі весці 
прыстойны лад жыцця. Дыректар атрымоўваў 2400 руб. у год 
і кватерныя, законанастаўнік і выкладчыкі навук — па 1440 
руб., астатнія настаўнікі працавалі на розных умовах, у тым ліку 
на частку стаўкі, і мелі ад 120 да 780 руб. у год [28]. Шкаду- 
ючы месца на пералік тавараў, якія мелі магчымасць набыць 
выкладчыкі на свае аклады, заўважым толькі наступнае: абед у 
тракціры каштаваў 20 кап., яйкі ішлі па 2 кап. за штуку, бохан 
хлеба — 4 ~ 8 кап., боты — 3 руб., наём жылля ад 2 да 10 
руб. у месяц у залежнасці ад якасці і плошчы. Аклад выкладчы- 
каў у месяц складаў 120 руб., у той час як рабочыя атрымлівалі 
20
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30—40 руб., машыністы паравозаў да 80 руб. у месяц. Са 
сваіх невялікіх заробкаў і маючы вялікія сем’і, рабочыя на 
харчаванне выдаткоўвалі ўсяго 40 — 50 % свайго бюджэту. 
Сярэдні заробак па Магілёўскай губерні ў 1913 г. складаў 198 
руб. 11 к. у год, па Беларусі прыблізна 210 руб., а ў выкладчы- 
ка навук інстытута г.Магілёва, як ужо адзначалася, -  1440 
руб., дырэктара — 2400 руб. у год [29].

Тым не менш, ідэалізаваць становішча выкладчьжаў інсты- 
тута не варта. На іх бясплатна была ўскладзена выхаваўчая 
работа, бібліятэкарства, сакратарства, дзяжурствы. Выклад- 
чыкі, як і студэнты, жылі на прыватных кватэрах. А  самае 
галоўнае, яны атрымлівалі заробкі значна меншыя (да 2,5 раза), 
чым у іншых сярэдніх навучальных установах (гімназіях, на- 
прыклад). Жаданне пабочных даходаў у выкладчыкаў было 
“амаль нястрымным”. Шмат з іх падпрацоўвала ў іншых на
вучальных установах. У 1916 г. настаўнік матэматыкі, на- 
прыклад, атрымаў у інстытуце 1800 руб. за год і 770 руб. у 
жаночым вучылішчы [30].

Першыя студэнты Магілёўскага настаўніцкага інстытута 
па сваім веравызнанні былі праваслаўнымі. У гарадскім вучы- 
лішчы вучыўся толькі адзін рыма-каТолік.Такі канфесійны склад 
навучэнцаў сфарміраваўся з той прычыны, што па правілах 
1911 г. Маскоўскага і Віцебскага інстьггутаў, па якіх дзейнічаў 
і Магілёўскі інстытут, да ўступных экзаменаў дапускаліся асо- 
бы толькі праваслаўнага веравызнання. Прашэнне настаўніка 
Матта Адова Лілліпа “евангелічна-лютэранскага веравыз
нання” аб “дапушчэнні да прыёмных у інстытут выпрабаван- 
няў” было ў жніўні 1913 г. па прапанове У.Тычыніна адхілена 
і Упраўленнем Віленскай вучэбнай акругі. Дырэктар аргу- 
ментаваў гэта тым, што нават “праваслаўныя латышы дужа 
часта неспачувальна адносяцца да праваслаўя і рускай дзяр- 
жаўнасці” і задаволіць прасіцеля — значыць стварыць край
не непажаданы прэцэдэнт [31].
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Па сваім сацыяльным паходжанні з 35 студэнтаў 1 быў з 
радавых дваран, 3 — з мяшчан і цэхавых, 2 — з казакоў, 29 
і сялян. У гарадскім вучылішчы з 34 чалавек 2 — з радавых 

дваран, 18 — 3 мяшчан, 12 — з сялян, 1 — з ганаровых грама- 
дзян і купцоў. Усе выхаванцы інстытута мелі стаж не менш 
за два гады настаўніцкай работы. 14 з іх закончылі гарадскія 
вучылішчы, 13 — настаўніцкія семінарыі, 2 — царкоўна-пры- 
ходскія школы, 3 — здалі экзамены на званне настаўніка, 3 — 
вучыліся на курсах пры гарадскіх вучылішчах. Узрост наву- 
чэнцаў вагаўся ад 22-х да 29-ці гадоў [32].

Здароўе навучэнцаў было не дужа добрым. Медыцынскі 
агляд паказаў, што з 35 чалавек 19 былі хворымі: трое пакутавалі 
на галаўныя болі, чацвёра мелі нярвовыя расстройствы, шасцёра — 
насавыя крывацёкі, двое — скаліёз, чацвёра — блізарукасць. 
Апякун акругі ў 1914 г. яшчэ раз нагадаў аб абавязковым увяд- 
зенні курса гігіены ў настаўніцкіх інстытутах, і асаблівай увазе ў 
ім паведамленням аб шкоднасці алкаголю [33].

Вучэбны працэс быў арганізаваны наступным чынам: 4 — 6 
урокаў у дзень пры шасцідзённым рабочым тыдні. Кожны дзень 
адзін з настаўнікаў дзяжурыў па інстытуце. Імкненне да адука- 
цыі ў сіудэнтаў было, відаць, даволі моцным, прынамсі па выніках 
другой чвэрці 1913 — 14 навучальнага года ўсе студэнты мелі 
выдатныя паводзіны. Вучэбныя поспехі былі болын сціплымі: 
чацвёра мелі двойкі, астатнія — “3”, “4”, “5”. У гарадскім вучы- 
лішчы чацвёра мелі двойкі па ўсіх прадметах, а астатнія мелі 
хаця б адну двойку па адным з дзесяці вучэбных прадметаў [34]. 
З  канцылярыі апекуна Віленскай вучэбнай акругі ў інстытут 
нават паступіла папярэджанне за перагрузку навучэнцаў і заду- 
жа вялікую складанасць вучэбных праграм. Але педсавет ука- 
заў на тое, што “нельга заніжаць патрабавальнасць, а студэнты 
засвойваюць матэрыял паспяхова” [35]. Падобнай была пас- 
пяховасць і ў наступныя гады. У жніўні 1915 г. пераздавала 
экзамены 2 навучэнцы 1-га класа (па 2-х і 1-м прадметах)
22
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і 2 —II га класа (па 1-м прадмеце). Студэнты адчувалі пэўную 
раздвоенасць. З  аднаго боку, яны былі схільныя раўняцца на 
студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў, жадалі лекцыйных 
форм работы, а з другога боку многія не без цяжкасцяў спраўля- 
ліся з праграмай сярэдняй школы [36].

Дырэктар інстытута атрымаў папярэджанне ад кіраўніцтва 
вучэбнай акругі і за тое, што ў 1913 г. у інстытуце не былі 
распрацаваныя асобныя правілы для паводзін навучэнцаў. 
Чыноўнікі ўпраўлення акругі і міністэрства рэгулярна дасылалі 
распараджэнні і ўказанні, у тым ліку і сакрэтныя, у якіх рэка- 
мендавалі і рэгламентавалі паводзіны навучэнцаў. У сакавіку
1914 г. у сярэднія навучальныя установы і народныя вучыліш- 
чы Віленскай вучэбнай акругі паступіла копія сакрэтнага цир
куляра аб забароне навучання новаму папулярнаму танцу “Тан
га” “з прычыны відавочна непрыстойнага характера”. Такса
ма патрабавалася, каб навучэнцы “не наведвалі танцкласы, у 
якіх ён выкладаецца” [37]. Вялікая ўвага ў цыркулярах нада
валася выкладанню гімнастыкі і ваеннага строю, дазволу або 
забароне на выкарыстанне ў навучальных установах падручн- 
ікаў і дапаможнікаў. Існаваў спецыяльны каталаг кніг, якія былі 
дапушчаны да набыцця ў школьныя бібліятэкі. Летам 1914 г. 
апякун Віленскай вучэбнай акругі папярэдзіў, што выкладан- 
не па недапушчаных у школу дапаможніках з ’яўляецца “пра- 
мым парушэннем службовага доўгу” і “будзе мець наступ- 
ствам асабістую дысцыплінарную адказнасць” [38].

Матэрыяльнае становішча студэнтаў было даволі склада- 
ным. У верасні 1913 г. педагагічны савет залічыў усіх 35 чала
век на казённыя стыпендыі на 200 руб. у год, што было вы- 
шэй за сярэднегадовы заробак па губернії (а не 150 руб., як 
у Вільні, Віцебску) з-за дарагоўлі жыцця ў Магілёве. Але апя
кун вучэбнай акругі зацвердзіў стыпендыі толькі 30 чал. (пяцёра 
аказаліся “своекоштными”) і звычайным памерам у 150 руб. 
Плата за навучанне была ўсталявана такая ж, як і ў іншых
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інстытутах — 25 руб. у год, а ў гарадскім вучылішчы — 15 
руб., з аплатай па паўгоддзях па 7 руб.50 кап. [39]. Вы- 
пускнікі інстьггута, якія атрымлівалі стыпендыі, абавязаны былі 
адпрацаваць не менш чым 6 гадоў на пасадзе настаўніка 
вышэйшага пачатковага вучылішча па ўказанні вучэбнага на
чальства. Тыя, хто атрымліваў стыпендыю толькі частку ву
чэбнага часу, абавязаны былі служыць па 2 гады за кожны 
год казённай стыпендыі. Студэнты маглі быць таксама га- 
радскімі, земскімі, прыватнымі стыпендыятамі, а таксама “сво
екоштными воспитанниками” [40].

Стыпендыі былі істотнай дапамогай для студэнтаў, бо апош- 
нія былі адарваныя ад сваіх сем’яў. Многія сяляне ішлі ў інсты- 
тут менавіта з -за стыпендый і “будучага становішча, лепшага 
за сялянскае”. Сітуацыя пагоршылася пасля пачатку ў 1914 г. 
Сусветнай вайны. Ужо ў 1915 г. пражыць на стыпендыю 
стала практычна немагчыма [41]. Многія студэнты падпра- 
цоўвалі ўрокамі, перапіскай і г.д.

3  мэтай дапамогі студэнтам яшчэ ў кастрычніку 1913 г. пед- 
савет “почтительнейше просит разрешения его Превосходи
тельства господина Попечителя Виленского учебного округа 
составить применительно к нормальному Устав Общества вспо- 
мосуществования нуждающимся воспитанникам Могилёвско
го учительского института”. Статут таварыства быў неўзабаве 
прыняты і зацверджаны. Члены таварыства дзяліліся на “по
чётных”, “пожизненных”, “действительных” (не менш 3-х руб. 
у год), “соревнователей” (не менш 1 руб. узносаў). Тавары- 
ства імкнулася дапамагаць узносамі платы за навучанне, бясп- 
латнай выдачай кніг, ахвяраваннем адзення, прызначэннем гра- 
шовых дапамог і г.д. Але ва ўмовах вайны і наяўнасці ў горадзе 
іншых навучальных устаноў дабрачыннасць “не квітнела”. Рэ- 
альная дапамога грамадскасці студэнтам была невялікай. Тым 
не менш Аляксандраўская абшчына міласэрных сясцёр рабіла 
скідкі на лекі па рэцэптах школьнага ўрача на 25% [42].
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Адначасова з вырашэннем бягучых праблем, звязаных з 
нараджэннем установы, кірауніцтва акругі і педсавет інстытута 
думалі і аб стратэгічнай перспектыве. Папячыцель Віленскай 
акругі 31 жніўня даручае дырэктару “неадкладна ўвайсці з 
мясцовым гарадскім кіраваннем у зносіны па пытанні аб ад~ 
водзе даручанаму Вам інстытуту абяцанага горадам участка 
зямлі пад пабудову ўласнага будынка...” і адаслаць у акруго- 
вую канцылярыю генплан участка. Гэтую зямлю бясплатна 
Магілёўская гарадская дума вырашыла перадаць будучаму 
інстытуту яшчэ ў красавіку 1909 г., каб заахвоціць Міністэрства 
размясціць гэтую установу ў Магілёве, а 19 снежня 1912 г. 
сваё рашэнне гарадскія ўлады пацвердзілі [43]. Цяпер ды
рэктару неабходна было яго “матэрыялізаваць”.

У.М.Тычынін звяртаўся да гарадскога галавы з запытамі 
аб адлегласці водаправода і электрычнасці ад участка, аб шы- 
рыні тратуараў на прылеглых вуліцах і г.д. Адведзены 
ранейшымі рашэннямі на вуглу вуліцы Капітанаўскай і Ба- 
зарнай плошчы 1500 квадратных сажаняў участак яго не 
задавальняў. Дырэктар інстытута прасіў павялічыць яго на 
1053 кв. саж. Ен аргументаваў гэта тым, што поўны склад 
навучэнцаў будзе 150 чалавек у інстытуце і 200 — у гарадскім 
вучылішчы, прадаставіў хадайніцтва Папячыцеля навучаль- 
най акругі аб павелічэнні ўчастка. Напачатку гарадская зя- 
мельная камісія і ўправа згаджаліся павялічыць яго толькі 
на 250 кв. саж. Тым не менш, сход гарадской думы згадзіўся 
з аріументамі, бо: “Для такой колькасці маладых людзей, якая 
гадзінамі сядзіць у закрытых памяшканнях у напружанай разу- 
мовай працьі, патрабуецца дадатковае месца (чысты двор, садзік) 
для адпачынку, прагулак і гульняў у перапынках паміж урокамі. 
Да таго ж патрабуецца таксама наладжванне гімнастычнага 
гарадка для навучання на адкрытым паветры сакольскай 
гімнастыцы і ваеннаму строю...” Дума згадзілася павялічыць 
на 1053 кв. саж. участак, які пасля гэтага меў агульную плошчу
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2553 квадратных сажаняў. Ён быў выдзелены бясплатна, але 
пры ўмове, што на працягу трох гадоў вучэбнае ведамства 
прыступіць да будаўніцтва і будзе выкарыстоўваць яго па 
прызначэнні. У адваротным выпадку ўчастак быў павінен 
перайсці назад у гарадскую ўласнасць [44].

Пасля павелічэння адведзеная інституту зямля займала 
тэрыторыю каля ваеннай царквы паміж вуліцамі Новабазар- 
най, Інжынернай, Капітанаўскай (сёння прыкладна ў раёне 
завода “Строммашына”). Першыя дзве вуліцы мелі шыры- 
ню па 8 сажаняў, а апошняя — 6. Электрычнае асвятленне 
знаходзілася за 100 сажаняў на Дняпроўскім праспекце (вул. 
Першамайская). Да водаправода ад Дняпроўскага праспекта 
па Конназаводскай і Новабазарнай вул. было 250 сажаняў. 
Гэта быў участак роўнай, квадратнай у плане, плошчы ў 2509 
кв. саж. (Пасля перамеркі, відаць, яго плошча аказалася мен
шай за выдзеленую) [45]. Гэтыя ўмовы дазвалялі распрацо- 
ўваць сучасны праект будынка для інстытута.

Дырэктар і супрацоўнікі інстытута, зыходзячы з тагачас- 
ных перадавых патрабаванняў, лічылі, што для інстытута не- 
абходна царква, актавая зала, 4 класныя пакоі, фізічны і пры- 
родазнаўча-навуковы кабінеты, 2 бібліятэчныя пакоі, рэкрыя- 
цыйны і прыёмны пакоі, пакой настаўнікаў, гімнастычная зала, 
кватэры дырэктара, законанастаўніка, эканома, пісьмавода, 
прыслугі, калідоры, прыбіральні, вестыбюль, 2 раздзявальні і г.д. 
У дадатак да гэтага — 4 класныя пакоі, бібліятэка, 
гімнастычная зала і г.д. патрабаваліся вышэйшаму гарадско- 
му вучылішчу пры інстытуце. 3  улікам магчымага пераўтва- 
рэння настаўніцкіх інстытутаў у вышэйшыя навучальныя ўста- 
новы гэтыя прапановы не здаваліся калектыву задужа вялікімі. 
У чарнавіках сустракаюцца параўнанні са Швейцарыяй, дзе 
школьныя будынкі лепшыя. Апошняя заўвага, як і ўказанні 
на кепскую якасць вясковых школьных будынкаў, у афіцыйных 
запытах і лістах, праўда, адсутнічаюць, але астатнія аргументы
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і прапановы рассылаліся і губернатару, і папячыцелю наву- 
чальнай акругі [46].

Пытанне аб будаўніцтве будынка для інстытута абмярко- 
ўвалася на пасяджэнні педагагічнага Савета 5/15 лістапада 
1913 г. Дырэктар прапанаваў будаўніцтва 3-х павярховага 
будынка інстытута з двума пад’ездамі з вуліцы Новабазарнай,
2-х павярховага пачатковага вучылішча па вул. Капітанаўскай,
2-х павярховага будынка выкладчыцкіх кватэр па вул. 
Інжынернай, і з чацвёртага боку гаспадарчыя пабудовы, кватэ
ры служачых, клас ручной працы, а таксама ў зручным месцы 
гімнастычны гарадок і метэаралагічная станцыя. Планавала- 
ся наяўнасць тэлефона, электрычнага асвятлення, водаправода, 
асфальтавых тратуараў і дарожак у двары; дрэнажа, брукаван- 
не прылеглых вуліц да іх сярэдзіны. Калідоры павінны былі 
ргізмяшчацца на адным баку будынка, а не ў сярэдзіне, панелі 
сцен ва ўсіх пакоях — абшывацца дрэвам, лесвіцы — быць 
жалезнымі або каменнымі [47].

У адпаведнасці з рэкамендацыямі быў распрацаваны неблагі 
праект, які Міністэрства зацвердзіла ў сакавіку 1914 года з 
невялікімі змяненнямі. Але неўзабаве пачалася Першая сус- 
ветная вайна і будаўніцтва засталося на паперы.

Пасля пераводу Стаўкі Вярхоўнага галоўнакамандуючага ў 
Магілёў летам 1915 г. большая частка будынка інстытута 
была занята рознымі вайсковымі і дыпламатычнымі ўстановамі 
і часцямі. Шматлікія “найпакорлівейшыя прашэнні” дырэкцыі 
аб яго вызваленні не задавальняліся [48].

Адкрыццё Магілёўскага настаўніцкага інстытута стала 
значным крокам у паляпшэнні падрыхтоўкі педагагічных кадраў, 
важным фактарам у грамадскім жыцці. Адначасова за не- 
працяглы час настаўніцкія інстытуты былі адкрыты ў Віцебску 
(1910 г.), Смаленску (1912 г.), Мінску (1914 г.), адчынілі свае 
дзверы яшчэ 5 настаўніцкіх семінарый, у тым ліку ў Магілёў- 
скай губерні: Аршанская, Гомельская жаночая, Рагачоўская
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мужчынская. У 1916 г. у Беларусі было 3 настаўніцкія інсты- 
туты (187 навучэнцаў), 9 настаўніцкіх семінарый (каля 1000 
навучэнцаў), 7 двухгадовых педагагічных курсаў (288 наву- 
чэнцаў) [49]. Праблема недахопу кадраў кваліфікаваных на- 
стаўнікаў пачала паступова вырашацца.

Першы выпуск інстытута адбыўся ў 1916 г., калі 33 выха- 
ванцы атрымалі званне настаўніка вышэйшага пачатковага 
вучылішча. У гады вайны інстытут меў цяжкасці з наборам 
студэнтаў, памяшканнем. Частка студэнтаў і выкладчыкаў была 
мабілізавана на фронт. Тым не менш, інстытут падрыхтаваў, 
па дадзеных В. Бандарэнкі, больш за 100 кваліфікаваных 
настаўнікаў [50]. Аднак ў журнале выходнай дакументацыі ў 
пачатку 1919 г. зафіксавана выдача атэстатаў аб заканчэнні 
курсаў Магілёўскага настаўніцкага інстытута дзевяці асобам, 
над прозвішчамі якіх зверху прастаўлены парадкавыя нумары 
ад 293-га да 301-га [51]. Пры наборы ў 35 студэнтаў уявіць 
сабе такую колькасць выпускнікоў у 1916-19 гадах праблема- 
тычна. Але інстытут яшчэ праводзіў экзамены на званне на- 
стаўніка вышэйшага пачатковага вучылішча для асоб з іншымі 
формамі адукацыі. Для гэтага кандыдату трэба было напісаць 
прашэнне, прадаставіць неабходныя дакументы, у іх ліку аб 
маральнай і палітычнай добранадзейнасці, і аплаціць 10 руб. за 
экзамен [52]. Калі дапусціць, што тых, хто здаў экзамены, за- 
лічвалі ў лік атрымаўшых атэстат, тады лічба ў 300 і болей 
выпускнікоў не выглядае такой неверагоднай.

Дзякуючы велізарным намаганням, самаадданай працы 
супрацоўнікаў, інстытут не прыпыніў сваёй дзейнасці ні ў рэ- 
валюцыйных умовах 1917 г., ні пад час нямецкай акупацыі 1918 г. 
Пасля лютаўскай рэвалюцыі 1917г. сітуацыя пачала змяняцца 
да лепшага. Летам гэтага года дырэкцыя ўважліва сачыла, 
каб служачыя пры Стаўцы не ламалі агароджу і вароты, і 
скардзілася ў канцылярыю Вярхоўнага галоўнакамандуюча- 
га на іх паводзіны. У жніўні-кастрычніку У.М.Тычынін
28

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



накіроўвае шматлікія просьбы і патрабаванні аб вызваленні 
ад воінскага пастою ў вышэйшыя вайсковыя ўстановы. Ен 
абапіраўся на рашэнні губернскіх уладаў аб “хутчэйшым 
вызваленні інстытута ад вайсковых рэквізіцый”. Пасля 
кастрычніцкай рэвалюцыі падобныя просьбы накіроўваліся 
ўжо органам савецкай улады, для чаго прадастаўляўся кант- 
ракт аб арэндзе дома Р . М . Гартынскага ад 31 ліпеня 1913 г. 
Набор 1917 г. ішоў па адпрацаванай раней схеме. Напачат- 
ку 1918 г. (у сувязі з дэмабілізацыяй расійскай арміі) у інстытут 
пачалі паступаць прашэнні ад былых выхаванцаў, якія былі ў 
свой час прызваны ў армію, аб прыняцці іх у лік слухачоў 
[53]. У студзені 1918 Г. заняткі ў інстытуце аднавіліся.

У сакавіку 1918 г. горад Магілёў быў заняты польскімі 
войскамі, а ў маі — германскімі ўзброенымі фарміраваннямі. Адмі- 
ністрацыя інстытута цяпер прасіла дазволы і ўзгадняла свае 
рашэнні з новымі ўладамі. У сакавіку У.Тычынін прасіў грошай 
на ўтрыманне інстытута ў начальніка забеспячэння і фінансаў 
польскага корпуса. Працягвалася перапіска па пытанні раз- 
мяшчэння інстытута ў доме № 22 на Быхаўскай вуліцы, пра- 
дастаўленні бясплатнага памяшкання [54]. Вырашаліся і іншыя 
шматлікія гаспадарчыя і вучэбныя пытанні.

У складанай ваенна-палітычнай і эканамічнай сітуацыі кіраў- 
ніцтва інстытута рабіла ўсё магчымае, каб інстытут жыў. Ва 
ўпраўленне Віленскай вучэбнай акруті дасылаліся просьбы 
па “абмежаванні інстытута” ад неадпаведных яму і непасіль- 
ных павіннасняў і патрабаванняў з боку “акупацыйных і міліцый- 
ных уладаў”. Выкладчыкі і студэнты атрымлівалі пасведчанні, 
якія дазвалялі ва ўмовах ваеннага становішча пражываць на 
акупаванай тэрыторыі, ездзіць па харчаванне ў вёску і г.д. 
Вырашаліся і чыста вучэбныя праблемы, у тым ліку і кадравыя. 
У інститут не вярнуліся настаўнікі М.Пігулеўскі і М.Бабары- 
ка. У верасні 1918 г. памёр выкладчык гісторыі, геаграфіі і 
палітэканоміі М.Р.Руднеў. Замест яго ў штат быў прыняты
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Яўген Іосіфавіч Бычкоў, які ў будучым стане наступным кіраў- 
ніком інстытута. Кіраўніцтва інстытута кансультавалася, ці мож
на прымаць яўрэяў у праваслаўны настаўніцкі інстытут. У 
жніўні-верасні арганізавана прайшло чарговае залічэнне слу- 
хачоў і 17 -га верасня навучэнцы запрашаліся на заняткі [55]. 
Пасля ўступлення ў Магілёў 31 кастрычніка 1918 г. войск 
Чырвонай Арміі і пераходу ўлады да губернскага рэвалюцый- 
нага камітэта дзейнасць інстытута каардынавалася ўжо з ім. 
Кіраўніцтва хадайнічала аб павышэнні стыпендый слухачам 
да 200 руб. у месяц, прасіла перадаць вучэбныя дапаможнікі з 
былога музея Магілёўскага губернскага земства і г.д. [56].

Не гублялася і стратэгічная мэта. На працягу ўсіх ваенных 
цяжкіх і непрадказальных гадоў абмяркоўвалася пытанне аб рэ- 
фармаванні настаўніцкіх інстытутаў. Дырэктар У.Тычынін не- 
аднаразова рыхтаваў даклады з аналізам дзейнасці і прапановамі аб 
будучым настаўніцкіх інстытутаў. Але бюракратычная машына 
Расійскай імперыі вельмі павольна паварочвалася да рашэння 
гэтай праблемы. Пасля лютаўскай рэвалюцыі летам 1917 г. пра- 
цэс рэфармавання настаўніцкіх інстытутаў паскорыўся. На мес- 
цы з С . - Пецярбурга была разасланая спецыяльная анкета з пы- 
таннямі аб стане спраў і шляхах рэформы [57]. Вынікі гэтай рабо
ты былі атрыманы толькі пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі.

Завяршаючы агляд дакастрычніцкага перыяду гісторыі 
Магілёўскага дзяржаўнага універсітэта імя А.А.Куляшова, 
незалішнім будзе дадаць, што доўгі час яго афіцыйнай датай 
нараджэння лічыўся спачатку 1930, а потым 1918 год. На 
самой справе — гэта адпаведныя даты аднаўлення пасля 
сямігадовага перапынку ў рабоце і пераўтварэння сярэдняй 
установы адукацыі ў вышэйшую (гл. раздзелы II і III). Пры- 
ведзены вышэй аналіз архіўных крыніц даказвае гістрачыч- 
ную праўду: універсітэт нарадзіўся ў 1913 годзе ў якасці на- 
стаўніцкага інстытута і адразу пачаў выконваць свае адука- 
цыйныя, навуковьш і культурныя функцыі.
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Станаўленне педагагічнай адукацыі 
на Магілёўшчыне (1918-1930 гады)

Р эвалюцыя 1917 г. прывяла да велізар- 
ных сацыяльных змен у грамадстве. Не 

абыйшло рэфармаванне і сферу педагагічнай аду- 
кацыі, што было падрыхтавана яшчэ ў дакаст- 
рычніцкі перыяд. У адпаведнасці з пастановай 
Усерасійскага з ’ езда работнікаў настаўніцкіх 
інстытутаў напрыканцы 1918 года Магілёўскі 
настаўніцкі інстытут быў пераўтвораны ў педага- 
гічны — вышэйшую навучальную ўстанову з ча- 
тырохгадовым тэрмінам навучання. У склад яе 
супрацоўнікаў увайшлі лепшыя выкладчыкі наву- 
чальных устаноў горада Магілёва, а таксама спе- 
цьгалісты з розных гарадоў Расіі, у тым ліку і ста- 
лічных, напрыклад: С.В.Галынскі з Махаўскай 
Пятроўска-Разумоўскай Акадэміі, доктар філа- 
софіі С.В.Марголін ды іншыя. Рабіліся спробы 
набыць новае абсталяванне, метадычныя дапа- 
можнікі і літаратуру; расла колькасць слухачоў 
[1]. Гэтыя пераўтварэнні выклікалі пэўны эма- 
цьганальны ўздым у работнікаў інстытута і гра- 
мадскасці горада. Кіраўніцтва інстытута ў 1919 г. 
прыняло абгрунтаваную, але відавочна не раз- 
лічаную на ўмовы грамадзянскай вайны праграму 
развіцця новай установы. Нерэалістычнасць планаў 
выявіў першы ж год існавання педінстытута, калі
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праграма была практычна сарваная. “У клопатах аб стварэнні 
нармальных умоў для вучэбных заняткаў Савет інстытута ўвесь 
час змагаўся з велізарнымі, часта непераадольнымі перашко- 
дамі” [2].

Інстытут меў 3 аддзяленні і рыхтаваў настаўнікаў школ пер- 
шай і другой ступені, а таксама работнікаў дашкольных уста- 
ноў. Настаўнікаў для школ другой ступені вучылі на розных 
цыклах. Доўгі час лічылася, што ў Магілёўскім педінстытуце іх 
было чатыры: фізіка-матэматычны, сацыяльна-гістарычны, бія- 
лагічны і літаратурна- мастацкі [3]. Але дакументы Гомельс- 
кага дзяржаўнага архіва сведчаць, што існаваў і пяты — геаг- 
рафічны цыкл [4].

На ўсіх цыклах меліся агульныя прадметы: псіхалогія, ло
гіка, гісторыя навуковага светасузірання, агульная тэорыя эва- 
люцыі, гісторыя культуры, педагогіка, гігієна, школазнаўства і 
методыка працоўных працэсаў, гісторыя сацыялізму, палітыч- 
ная эканомія, вучэнне аб праве і дзяржаве ў сувязі з савецкай 
Канстытуцыяй, педагагічнае рысаванне, а дна з замежных моў 
(англійская, французская або нямецкая). Біялагічны і геагра- 
фічны цыклы мелі ў сваю чаргу некаторыя агульныя прадметы: 
агульны курс фізікі, агу льны курс хіміі, агульнае землязнаў- 
ства, крышталаграфію і мінералогію, агульную біялогію, выраб- 
ку дапаможнікаў, геалогію з палеанталогіяй, методыку прыро- 
дазнаўства, пробныя ўрокі па прыродазнаўстве. Усе цыклы 
мелі таксама спецыяльныя прадметы. Напрыклад, да спецы- 
яльных прадметаў біялагічнага цыклу адносіліся: хімія арганіч- 
ная, хімія аналітычная, заалогія, батаніка, анатомія і фізіялогія 
раслін, анатомія і фізіялогія жывёл, анатомія і фізіялогія чала- 
века, параўнальная анатомія жывёл з палеанталогіяй, практыч- 
ныя ўрокі па прыдознаўстве. На геаграфічным цыкле меліся 
наступныя спецыяльныя прадметы: апісальная астраномія, 
пабудова і чарчэнне карт, заафітагеаграфія, метэаралогія і кліма- 
талогія, гаспадарчы побыт народаў, краіназнаўства, геаграфія
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Расіі, методыка геаграфіі, глебазнаўства, антрапалогія і этнаг- 
рафія, практычныя ўрокі па геаграфіі [5].

У 1919 г. у Маскве было прынята рашэнне аб чарговай 
рэарганізацыі: педагагічныя інстытуты пераўтвараліся ў інсты- 
туты народнай адукацыі з аддзеламі: 1) дашкольным, 2) па 
падрыхтоўцы выкладчыкаў для школ І ступені, 3) па пад- 
рыхтоўцы выкладчыкаў для школ II ступені, 4) пазашколь- 
ным, 5) па падрыхтоўцы інструк^гараў працоўных працэсаў. 
У адпаведнасці са статутам яны адносіліся да вышэйшых 
навучальных устаноў. У залежнасці ад матэрыяльнай базы, 
патрэбнасці рэгіёнаў, наяўнасці выкладчыцкіх кадраў інсты- 
туты маглі ўтвараць курсы па падрыхтоўцы спецыялістаў, 
мець да пяці аддзелаў [6]. Усяго на Беларусі на базе педага- 
гічных інстытутаў было створана тры інстытуты народнай 
адукацыі: Віцебскі, Магілёўскі і Мінскі. Яны рыхтавалі перш- 
наперш педагогаў, а таксама бібліятэкараў, газетных і клуб
ных работнікаў, агітатараў, кіраўнікоў мастацкай самадзей- 
насці і г. д. Інстытуты, у тым ліку і Магілёўскі, адыгралі знач
ную ролю ў падрыхтоўцы выкладчыкаў, станаўленні вышэй- 
шай школы нашай краіны.

У верасні 1919 г. на арганізацыйнай нарадзе з удзелам 
прадстаўнікоў Аддзела народнай адукацыі, педагогаў быў при
няты план пераўтварэння Магілёўскага педагагічнага інсты- 
тута ў Інстытут Народнай Адукацыі (ІНА), а ўжо 25 каст- 
рычніка 1919 г. Магілёўскі ІНА быў адкрыты з чатырма ад
дзеламі (без пазашкольнага). Аддзелы: дашкольны, па пад- 
рыхтоўцы выкладчыкаў для школ І ступені, інструктараў пра- 
цоўных працэсаў ~  яшчэ знаходзіліся ў працэсе станаўлення. 
Большасць паступаючых імкнулася на трэці аддзел, які рыхта- 
ваў выкладчыкаў для школ II ступені. Ен складаўся з сацыяль- 
на-гістарычнага, прыродазнаўча-навуковага, фізіка-хімічнага, 
фізіка-матэматычнага (з верасня 1920 г. — матэматычнага) 
цыклаў [7].

37

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



У першы год дзейнасці ІНА слухачоў прымалі без усяляка- 
га адбору — усіх жадаючых. Гэта рабілася ў адпаведнасці з 
дэкрэтам СНК Р С Ф С Р  ад 2 жніўня 1918 г. “Аб правілах 
прыёму ў вышэйшыя навучальныя ўстановы Р С Ф С Р ”, у якім 
гаварылася: “Кожная асоба, незалежна ад грамадзянства і полу, 
якая дасягнула 16 гадоў, можа паступіць у лік слухачоў любой 
вышэйшай навучальнай установы без прадастаўлення дыпло- 
ма, атэстата або пасведчання сярэдняй або якой-небудзь 
школы”. Увогуле, забаранялася “патрабаваць ад паступаючых 
якія-небудзь пасведчанні, за выключэннем пасведчання аб іх 
асобе і ўзросце”. Меркавалася, што адсеў будзе адбывацца 
натуральным шляхам у працэсе вучобы. Гэтым жа дэкрэтам 
адмянялася плата за навучанне ў ВНУ [8].

Сярод паступіўшых у ЇНА была “маса асоб без усялякай 
падрыхтоўкі”. Падобная сітуацыя была ў тыя гады і ў іншых 
навучальных установах Беларусі і Савецкай краіны. Склад 
студэнтаў быў надта неаднародным. Сярод прынятых былі 
асобы з сярэдняй адукацыяй, але зашмат было тых, хто закон- 
чыў пачатковыя вучылішчы, 4-х класныя гарадскія школы, меў 
хатнюю адукацыю або ўвогуле не меў пэўнай адукацыі [9]. 
Гэта, а таксама тое, што ў 1919-1920 навучальным годзе часта 
адсутнічала святло, паліва, не хапала прэпаратаў у лабараторы- 
ях, стварыла, на думку старшыні Савета магілёўскага ІНА 
Я.В. Бычкова, “хвалю адліва сярод навучэнцаў”. Ужо ў 1920- 
1921 навучальным годзе Савет пастанавіў прымаць слухачоў 
або з сярэдняй адукацыяй, або педагогаў з пяцігадовым стажам, 
або па калёквіуму, які прадугледжваў высвятленне развіцця 
абітурыента па ўсіх прадметах. Калёквіумы праводзіліся ў 
прысутнасці прадстаўнікоў ад студэнтаў а 6-й гадзіне вечара, як 
і заняткі. У кастрычніку 1920 г. у ІНА было залічана 60 
курсантаў Магілёўскіх двухгадовых педагагічных курсаў. Яны 
выказалі на сваім агульным сходзе жаданне вучыцца ў інсты- 
туце ў II аддзеле ў сувязі з тым, што на курсах адсутнічалі
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падручнікі. Па рашэнні Губаддзела народнай адукацыі маё- 
масць педкурсаў перайшла да ІНА. У снежні 1920 г. Савет 
інстытута, нягледзячы на адсутнасць сродкаў у каштарысе на 
гэты год, прыняў рашэнне аб стварэнні гадзічных падрыхтоў- 
чых курсаў для паляпшэння якасці ведаў паступаючых у ІНА. 
У чэрвені 1921 г. работа падрыхтоўчай групы (назву, відаць, 
змянілі) зноў разглядалася на Савеце, які пастанавіў падвер- 
гнуць навучэнцаў калёквіуму і адлічыць нездавальняюча пад- 
рыхтаваных. У наступным навучальным годзе планавалася 
высвятляць узровень падрыхтоўкі слухачоў падрыхтоўчай 
групы, каб паспець за год падрыхтаваць іх да паступлення ў 
інститут [10].

Практыка прыёму ў 1920 г. паказала, што большасць па
ступаючых мела права на паступленне без калёквіума. Уз
ровень жа выкладання ў розных школах быў неаднолькавы, 
як адпаведна і ўзровень ведаў іх выпускнікоў. У сувязі з 
гэтым праўленне прызнала неабходным падвергнуць абіту- 
рыентаў іспытам па рускай мове, рускай літаратуры, матэма- 
тыцы, геаграфіі і прыродазнаўстве, а Савет 1 чэрвеня 1921 г. 
пастанавіў падвяргаць калёквіуму “ўсіх жадаючых быць за- 
лічанымі ў інстытут” [11]. Аб’явы аб прыёме ў інстытут дру- 
каваліся як у губернскіх, так і ў павятовых газетах. Такім 
чынам, ад сістэмы залічэння ўсіх жадаючых інстытут пасту
пова перайшоў да конкурснага адбору будучых студэнтаў. 
Г эта, а таксама адсеў паступіўшых у 1919-1920 гадах палеп- 
шыла якасць слухачоў ІНА.

Найбольш абітурыентаў паступала на сацьйльна -гістарыч - 
ны цыкл 3-га аддзела. Спробы размеркаваць паступаўшых 
раўнамерна па аддзелах не ўдаліся. 3-за мізэрнай колькасці 
слухачоў прыйшлося ў 1920 г. закрыць аддзел па падрыхтоўцы 
інструктараў працоўных працэсаў, і ў ІНА, такім чынам, засталося 
тры аддзелы. Тэрмін навучання студэнтаў у ІНА, як і ў педін- 
стытуце, быў чатырохгадовы. Але ўжо 2-га верасня 1920 г.
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Савет інстытута разгледзеў навучальныя планы аддзелаў (даш- 
кольнага і па падрыхтоўцы выкладчыкаў для школ 1-й сту
пені) і прыйшоў да высновы, што іх можна выканаць і за тры 
гады. Да гэтага падштурхоўвала і наяўнасць іншых навучаль- 
ных устаноў з меншым тэрмінам навучання, якія рыхтавалі ад- 
паведных спецыялістаў. Узнікалі толькі праблемы з недахопам 
часу на практычныя заняткі студэнтаў, але яны былі выра- 
шальнымі. У выніку або два аддзелы былі пераведзены на 3- 
гадовы тэрмін навучання [12].

Навучанне студэнтаў трэцяга аддзела заставалася чаты- 
рохгадовым. Паколькі найболын шматлікім цыклам аддзела 
быў сацыяльна-гістарычны, то яго навучальны план варта раз- 
гледзець асобна. Ен быў зацверджаны Саветам ІНА 7 ве- 
расня 1920 года [13]. Тыднёвая нагрузка складала 36 гадзін 
на першых курсах і 34 — на апошнім. Большая частка агуль- 
ных прадметаў выкладалася на першых двух курсах. Спецы- 
яльныя прадметы, работы ў майстэрнях і студыях размярко- 
ўваліся больш раўнамерна. На апошнім годзе навучання 
найбольшую частку вучэбнага часу займалі практычныя ўрокі 
(гл. табл.).

Від навучання
Г од навучання

1 2 3 4

Агульныя прадметы 10 9 7 4

Спецыяльныя прадметы 16 20 25 2

Практычныя ўрокі — — . — 18

Работы ў майстэрнях 
і студыях 10 7 4 10

Усяго ў тыдзень 36 36 36 34
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Да агульных прадметаў на гэтым цыкле адносіліся: анато
мія і фізіялогія чалавека, палітычная эканомія, гісторыя і тэо- 
рыя навуковага сацыялізму, савецкая канстытуцыя, гісторыя 
культуры, педагогіка і гісторыя педагогікі, вучэнне аб працоў- 
най школе, школьная гігієна і замежная мова (англійская, фран
цузская або нямецкая). Да ліку факультатыўных прадметаў 
адносіліся гісторыя мастацтва і гісторыя музыкі.

Сярод спецыяльных прадметаў былі: агульнае мовазнаў- 
ства, гісторыя рускай мовы, рускай літаратуры, усеагульнай 
літаратуры, усеагульнай культуры, гістарычнай навукі, эканамі- 
чных вучэнняў, філасофіі, мясцовага краю, метадалогія гісторыі, 
сацыялогія, статыстыка, тэорыя і псіхалогія мастацкай твор- 
часці, псіхалогія дзяцей школьнага ўзросту, сацьмлогія аргані- 
зацыі гаспадаркі. “Практычныя ўрокі” па рускай мове, гісто- 
рыі, філасофіі і грамадскіх навуках замацоўвалі на апошнім курсе 
тэарэтычныя веды студэнтаў. Практычная падрыхтоўка ішла 
таксама ў студыях і майстернях малявання і лепкі, арганізацыі 
экскурсійнай справы, выразнага чытання.

Агульнай асаблівасцю вучэбных планаў усіх аддзелаў і цыклаў 
была іх шматпрадметнасць. На сацыяльна-гістарычным цыкле 
налічвалася 15 агульных, 23 спецыяльныя вучэбныя курсы і 
работы ў майстэрнях. Студэнты першага аддзела праходзілі 
за тры гады 33 навучальныя курсы. Вучэбныя планы былі 
нестабільнымі, іх часта мянялі, уводзілі новыя прадметы, аб’яд- 
ноўвалі і ліквідоўвалі старыя. Гэта было выклікана як нату
ральным працэсам удасканалення навучальных планаў у пер- 
шыя гады існавання інстытута, так і элементарнай наяўнасцю 
або адсутнасцю неабходных выкладчыкаў, калектыў якіх быў 
таксама нестабільним. Многія агульныя прадметы чыталіся 
адначасова ўсім цыклам і нават аддзелам. Пасля першага 
навучальнага года ў жніўні 1920 г. спецыяльная камісія па 
перагляду вучэбных планаў прыйшла да высновы, што студэн
ты “перагружаны слуханнем агульных прадметаў”. Савет
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інстытута 2-га верасня 1920 г. выключыў з ліку агульных 
прадметаў гісторыю навуковага светасузірання, агульную тэо- 
рыю эвалюцыі, асновы фізічнага і эстэтычнага выхавання, ук- 
лючыў школьную гігієну раздзелам у курс анатоміі і фізіялогіі 
чалавека, а гісторыю мясцовага краю зрабіў спецыяльным прад- 
метам сацыяльна-гістарычнага цыкла [14].

Нягледзячы на вельмі цяжкія фінансавыя ўмовы існаван- 
ня, інстытут закладваў у каштарысе 1920—1921 навучальнага 
года вучэбныя экскурсіі для паглыблення атрыманых ведаў 
шляхам азнаямлення з помнікамі гісторыі і культуры. Кашта- 
рыс на экскурсію студэнтаў у Маскву не быў зацверджаны, але 
ў чэрвені 1921 года Савет зноў вырашыў прасіць грошы, каман- 
дзіровачныя пайкі і асобны вагон ад Магілёва да Масквы для 
экскурсіі [15]. Кіраўніцтва ІНА разумела іх вялікую пазна- 
вальную і выхаваўчую значымасць.

3-за работы выкладчыкаў і студэнтаў у іншых установах 
горада, а таксама праблем з памяшканнем заняткі ў інстытуце 
праходзілі ў вячэрні час — часцей за ўсё з 18 гадзін. Пасяд- 
жэнні Савета таксама пачыналіся ўвечары, нават а 20-й гадзі- 
не. Пастановай Савета ад 6 кастрычніка 1920 года працяг- 
ласць лекцыі ўсталёўвалася ў 40 хвілін, а перапынак паміж імі 
ў 10 хвілін. У час заняткаў часта назіраліся перабоі са святлом, 
катастрафічна не хапала падручнікаў і дапаможнікаў [16].

Інстытут напрамую падначальваўся Цэнтральным кірую- 
чым органам у Маскве, адкуль і фінансаваўся. Губернскія ўла- 
ды, як уяўляецца, найбольшую цікавасць да жыцця ІНА вы- 
явілі толькі напрыканцы яго існавання — у 1921 годзе. Кіраваў 
дзейнасцю ўстановы Савет інстытута, у які ўваходзілі як вык- 
ладчыкі, так і абраныя прадстаўнікі студэнцкага калектыву. 
Звычайна на пасяджэннях прысутнічала 16-20 супрацоўні- 
каў, урач ІНА, 5-7 студэнтаў, работнікі кіравання адукацыі. 
Трэба адзначыць, што студэнты не заўсёды рэгулярна на- 
ведвалі пасяджэнні. Іх звычайна было менш 12-ці абраных у
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Савет членаў. Гэта часам прыводзіла да абмеркавання яго 
правамоцнасці, паколькі статус ІНА не даваў указанняў аб неаб- 
ходным кворуме членаў Савета. Старшынёй Савета інстытута 
быў Яўген Восіпавіч Бычкоў, а сакратаром ~~ Петр Васільевіч 
Іііымковіч. Савет абіраў праўленне, якое непасрэдна займалася 
справамі інстытута. Савет ІНА прымаў рашэнні па ўсіх най- 
важнейшых пытаннях жыцця ўстановы: абмяркоўваў і зацвяр- 
джаў вучэбныя планы аддзелаў і цыклаў, парадак прыёму і вык
лючения студэнтаў, тэрміны навучальнага года, канікулаў, зда- 
чы залікаў, выбіраў выкладчыкаў на кафедры і дэлегіраваў іх на 
з ’езды і вучобу, рашаў праблему стварэння матэрыяльнай базы 
інстытута, разглядаў прашэнні студэнтаў і г. д. Толькі ў асобных 
выпадках праўленне прымала рашэнні па некаторых з гэтых 
пытанняў, якія потым зацвярджаліся на Савеце.

Па-за кампетэнцыяй Савета былі пытанні сацыяльнага 
забеспячэння студэнтаў і іх самакіравання. Студэнцкая арга- 
нізацыя была самастойнай і, можна сказаць, нават аўтаномнай 
у гэтых адносінах. Упаўнаважаны па сацыяльным забеспя- 
чэнні студэнтаў не быў падначалены Савету. Мер прымусу ў 
адносінах да студэнтаў Савет ІНА не прымаў, бо непаразу- 
менняў са студэнтамі, па меркаванні Бычкова Я.В., у Савеце не 
было. Студэнцкі камітэт нярэдка быў больш строгі ў адносінах 
да студэнтаў, чым Савет ІНА. Уступныя экзамены право- 
дзіліся ў прысутнасці прадстаўнікоў студэнцкага калектыву, а 
спісы кандыдатаў на выключэнне з інстытута зацвярджаліся 
Саветам па заключэнні студэнцкага сходу. У студэнцкай ар- 
ганізацыі была свая акадэмічная секцыя, культасвет і адмініст- 
рацыйна-гаспадарчыя камісіі. Усяго ў пачатку 1921 г. у інсты- 
туце навучалася 360 студэнтаў. Сяляне складалі каля 60%, 
рабочыя — 6%, савецкія служачыя ~  22%, іншыя — 12% 
ад агульнага складу студэнтаў [17].

У сувязі з рознай ступенню падрыхтаванасці і глыбінёй 
ведаў студэнтаў востра стаяла праблема залікаў і адлічэння з
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інстытута. Напрыклад, у студзені 1921 г. агульны сход студэн- 
таў прасіў працягнуць тэрмін здачы залікаў з 25 студзеня па 25 
лютага ў сувязі з недахопам гіадручнікаў. Савет ІНА, улічваю- 
чы гэта і “адсутнасць электрычнасці ў горадзе ў апошні час”, 
згадзіўся працягнуць тэрмін да 1 сакавіка і, каб пазбавіцца 
нараканняў студэнтаў, прымаць залікі не адным, а двума вык- 
ладчыкамі. Калі студэнты не ўклаліся і ў гэтыя тэрміны, Савет 
ІНА вырашыў перадаць на заключэнне студэнцкага калек- 
тыва спіс студэнтаў, якія павінны адлічацца. Адначасова выс- 
вятлілася, што многія студэнты здалі агульную колькасць за- 
лікаў, але не па тых прадметах, якія былі вызначаны. У паста- 
нове, прынятай пасля напружанага абмеркавання, зацвярджа- 
лася: “Прызнаць абавязковай для студэнтаў колькасць залі- 
каў, але не лічыць безумоўна абавязковымі вызначаныя ў гэ- 
тай пастанове прадметы”. Такім чынам, студэнты атрымалі 
магчымасць выбіраць прадметы для залікаў, а ў маі 1921 года 
ўдакладнілася і колькасць залікаў на курсах: не менш 4-х на 
першым, 8 — на другім, 12 — на трэцім курсе. Т эрмін здачы 
ў летнюю сесію вызначаўся з 15 чэрвеня па 1 ліпеня і з 1 па 15 
верасня.

Нягледзячы на прынятыя меры, Савет ІНА “ў прысутнасці 
студэнцкага калектыва” вымушаны быў у красавіку 1921 г. 
выключыць з інстьпута 127 студэнтаў, а ў чэрвені яшчэ 28 чала
век, бо яны не выканалі “мінімум вучэбнай нагрузкі”. Летам і 
ў пачатку восені ў інстытуце налічвалася 180 чалавек [18]. 
Выключаныя студэнты, якім бы парадкам яны не былі адліча- 
ны з інстытута, мелі права падаць заяву з просьбай аб здачы 
залікаў і быць адноўленымі ў правах студэнтаў.

Матэрыяльнае становішча студэнтаў было вельмі цяжкім. 
У 1921 г. “Наркампрос” змог выдзеліць для інстытута 
толькі 42 стыпендыі. Не ўсе забяспечваліся і хлебным пай
ком [19]. Жахлівы голад 1921 года стварыў у Савецкай 
Расіі дадатковыя цяжкасці. Каб зарабіць сабе на жыццё,
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большасць студэнтаў працавала ў іншых, у тым ліку і школьных, 
установах горада і навета. Форменнага адзення студэнты не 
насілі, бо яшчэ ў лютым 1918 г. форма і распазнавальныя знакі, 
якія былі ўстаноўленыя царскім урадам у вышэйшых наву- 
чальных установах Расіі, былі адменены.

Інстытут быў не толькі адукацыйнай, але і выхаваўчай уста- 
новай. Вышэйшыя органы народнай адукацыі сачылі за тым, 
каб студэнты адпавядалі “патрабаванням пралетарскага бу- 
даўніцтва”. На губернскім з ’ездзе 1921 г. па народнай аду- 
кацыі ў Гомелі ў сакавіку-красавіку 1921 г. старшыня Савета 
ІНА Я. В. Бычкоў вымушаны быў у адказ на пытанні падра- 
бязна распавядаць аб тым, што студэнты “ў значнай ступені 
выхадцы з пралетарскай і сялянскай масы, шчыльна звязаны з 
ёй і нясуць сваю справу служэння пралетарскай масе шляхам 
дакладаў на палітычныя, рэлігійныя і літаратурныя тэмы ў сце
нах і па-за сценамі інстьггута”, што інстытут уважліва “сочыць 
за развіццём ідэй аб працоўнай школе” і г. д. На гэтым 
з ’ездзе дэлегаты ставілі перад ІНА задачу паляпшэння рабо
ты студэнцкага клуба і арганізацыі інтэрната, ва ўмовах якога 
“асновы камуністычнага светапогляду могуць быць прышчэп- 
лены студэнтам усяго лягчэй”. Губпалітпрасвет нават абяцаў 
выдзеліць на студэнцкі клуб неабходныя сродкі, якія раней 
былі выключаны з каштарысу губфінаддзелам. Разглядалася 
пытанне аб пошуку лектараў-камуністаў. 3  мэтай марксісцка- 
га выхавання студэнтаў у ІНА былі ўведзены агульныя прад- 
меты: гісторыя і тэорыя навуковага сацыялізму, савецкая кан- 
стытуцыя, палітычная эканомія, вучэнне аб адзінай працоўнай 
школе. Але ваяўнічага адарвання некамуністычнай ідэалогіі 
па вялікім рахунку яшчэ не было. Пазначаныя прадметы 
выкладалі не камуністы, бо з ліку апошніх “не знайшлося 
жадаючых іх чытаць’ ’ [20]. У кастрычніку 1920 г. Савет 
абмеркаваў пытанне аб увядзенні ў якасці факультатыўнага пред
мета “Гісторыі хрысціянства”. Але з-за адсутнасці вольных
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памяшканняў яно было адкладзена. У студэнтаў былі каляд- 
ныя і велікодныя канікулы. Адначасова з рэвалюцыйнымі яшчэ 
адзначаліся і рэлігійныя святы.

Атмасфера прыфрантавога горада не спрыяла “беспартый- 
най” (партыйная, за выключэннем камуністычнай, у тыя гады 
была ўжо немагчыма) культурнай і грамадскай дзейнасці. Тым 
не менш, студэнты ўдзельнічалі ў працы “Саюза навучэнцаў 
г. Магілёва”, куды ўваходзілі вучні гімназій, семінарый, палітэх- 
нічнага інстытута ды некаторых іншых навучальных устаноў. 
Па вуліцы Нова-Чарнігаўскай (пр-т Пушкінскі), 14 працаваў 
Цэнтральны клуб навучэнцаў, у якім былі літаратурная, драма
тичная, мастацкая і спартыўная секцыі, палітгурток. Студэнты 
ІНА складалі ядро, актыўна ўдзельнічалі і ў дзейнасці магілёўс- 
кага гуртка беларускай моладзі “Асвета”, які праводзіў вялікую 
культурна-асветніцкую работу ў Магілёўскім павеце. Гурткоў- 
цы заснавалі хор з 80-ці чалавек, драматычную групу з 20 чала
век, якія часта давалі канцэрты як у Магілёве, так і ў навакольных 
вёсках. “Асвета” з ’яўлялася часткай беларускага нацыяналь- 
нага руху Гомельскай губерніі, які выступаў за далучэнне бела- 
рускіх тэрыторый Р С Ф С Р  да БССР [21].

Вялікая ўвага ўдзялялася здароўю студэнтаў інстытута. 
У штаце ІНА знаходзіўся доктар Я.К. Каланевіч, фельчар 
Б.З. Плутэс, зубны ўрач P.P. Зянькова. Па патрабаванні над- 
звычайнай камісіі па барацьбе з эпідэміямі ў інстытуце, як і ў 
іншых навучальных установах, павінны былі ў 1919 г. штодзён- 
на апытваць навучэнцаў, “ці няма ў іх кватэрах хворых якой- 
небудзь заразнай хваробай”. Пры наяўнасці такіх хворых сту
дэнты без даведкі доктара на заняткі не дапускаліся [22].

Стварэнне працаздольнага калектыва выкладчыкаў, які 
адпавядаў бы статусу інстытута, было адной з найбольш цяж- 
кавырашальных праблем жыцця інстытута таго часу. Усяго ў 
штаце магілёўскага ІНА згодна са спісам выкладчыкаў і 
служачых на пачатак 1921 г. было 58 супрацоўнікаў, сярод
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іх 36 выкладчыкаў, з якіх 31 меў вышэйшую адукацыю або 
выраўнаваную да яе [23]. Найбольш працавала выпускнікоў 
Петраградскага (7), Маскоўскага (4) універсітэтаў, а ўсяго 
універсітэцкую адукацыю мелі 15 выкладчыкаў. Працавалі так
сама выпускнікі Дзямідаўскага ліцэя (2), Педагагічнага інсты- 
тута імя Шалапуціна, Акадэміі генеральнага штаба, Рыжскага 
політэхнічнага інстытута, Петраградскага гісторыка-філалагі- 
чнага інстытута ды інш. Выкладчык малявання і лепкі Ф .Р . 
Пархоменка закончыў Акадэмію мастацтваў у Петраградзе, 
а выкладчык спеваў і музыкі A.I. Бекарэвіч — прыдворную 
пеўчую капэлу. У ІНА выкладалі доктар навук С.В. Мар- 
голін, кандыдат эканамічных навук М.В. Юдзеніч, кандыдаты 
багаслоўя У.М. Тычынін і В.П. Сакалоў (навуковыя ступені 
двух апошніх ужо не адзначаліся ў анкетах і даведках). Вядо- 
мы беларускі гісторык, архівіст і археограф, удзельнік Усебела- 
рускага кангрэса 1917 г. Д.І. Даўгяла кіраваў навуковай рабо
тай членаў беларускай культурна-навуковай асацыяцыі, якую 
стварылі пры інстытуце з гуртка “Асвета” [24].

Лекцыі студэнтам чытаў і дырэктар Магілёўскага настаў- 
ніцкага інстытута з 1913 па 1918 гг., кандыдат багаслоўя, 
былы стацкі саветнік У.М. Тычынін. Да рэвалюцыі ён быў 
даволі вядомым на Беларусі педагогам, неаднойчы друкаваў- 
ся ў спецыяльных педагагічных часопісах, лічыўся прадстаў- 
ніком “прагрэсіўнай педагогікі” [25], а цяпер сціпла паве- 
дамляў у графе “адукацыйны цэнз” — вышэйшая адукацыя. 
3  пачатку працы ў ІНА яму не быў залічаны дасавецкі пра- 
цоўны стаж, а ў сувязі з адсутнасцю двухгадовага стажу — не 
выплачваліся прэміі. Толькі 27 кастрычніка 1920 г. пасля 
заявы У.М. Тычыніна аб тым, што ён лічыць “сябе пакрыў- 
джаным” гэтым, Савет інстытута вырашыў прызнаць за ім 
стаж і гэтае правіла распаўсюдзіць і на іншых выкладчыкаў у 
сувязі з наяўнасцю пераемнасці паміж інстытутамі — на- 
стаўніцкім і народнай адукацыі [26].
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3  кастрычніка 1920 г. на кожнага выкладчыка быў заве- 
дзены “асобны сшытак”, у якім яны павінны былі запісваць 
прачытаныя лекцыі і іх кароткі змест, а ў сувязі з недахопам 
лектараў і выкладчыкаў было вырашана не прытрымлівацца 
нормы нагрузкі ў 12, або 8 гадзін (для членаў прэзідыума 
Савета) у ты дзень. На практыцы гэта азначала вучэбную 
перагрузку выкладчыкаў і бясплатнае выкананне імі часткі ву
чэбных даручэнняў.

Інстытут быў аднесены “да ўдарнай групы”, але матэры- 
яльнае становішча супрацоўнікаў было вельмі цяжкім. Як і ў 
іншых установах частку платы за працу выдавалі пайком, час
тку — грашыма. Інстытуцкага заробку на жыццё не хапала. 
Практычна ўсе выкладчыкі падпрацоўвалі ў іншых навучаль- 
ных ці савецкіх установах, у тым ліку ў тэхнікумах, лекторыях, на 
курсах і г. д. [27]. Большасць выкладчыкаў была мабілізава- 
ная і на працу ў асветніцкія ўстановы Чырвонай Арміі, на
приклад, у чырвонаармейскі універсітэт 16-й арміі (пралетарс- 
кія, сялянскія, чырвонаармейскія народныя універсітэты, якія 
ствараліся ў 1918-1920 гадах на хвалі рэвалюцыйнага энтузі- 
язму, фактична былі культурна-асветніцкімі, а не вышэйшымі 
навучальнымі ўстановамі). Рэктар чырвонаармейскага універ- 
сітэта 16-й арміі Н. Кібоўскі ў знак удзячнасці даслаў у ІНА 
тэлеграму, у якой вітаў лектараў і слухачоў інстытута з “двухга- 
довым існаваннем” і жадаў “плённай працы на ніве культур- 
най дзейнасці сярод працоўнага народа Савецкай Расіі” [28].

Занятасць супрацоўнікаў ІНА ў іншых установах усклад
няла арганізацыю навучальнага працэсу інстытута. Але і ад- 
мовіцца ад падпрацовак выкладчыкі не маглі. “Адмова ж ад 
службы ў гэтых установах для выкладчыкаў інстытута народ- 
най адукацыі раўназначна асуджэнню сябе і сваёй сям’і на 
холад і голад, бо пры адсутнасці ў Магілёве пайка пражыць на 
адно інстытуцкае ўтрыманне немагчыма”, — канстатавалася 
ў пратаколе пасяджэнняў Савета ІНА ад 27 кастрычніка
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1920 г., як абгрунтаванне немагчымасці адпраўкі на вучобу ў 
Академію народнай адукацыі двух выкладчыкаў матэматыкі [29].

Праблема забеспячэння выкладчыкаў інстытута абваст- 
рылася напрыканцы 1920 г. у сувязі з незацвярджэннем прэмій 
у снежні гэтага года. Некаторыя супрацоўнікі пачалі пагавор- 
ваць аб звальненні з ІНА. Пытанне абмяркоўвалася на Саве- 
це ІНА 21 студзеня 1921 г. Старшыня Савета канстатаваў, 
што “работа выкладчыкаў у інстытуце звязана са значнай 
падрыхтоўкай да лекцый, яна адымае шмат часу ў лектараў. 
Таму і служба ў ІНА павінна быць болып забяспечана, чым ў 
іншых навучальных установах горада”. Ен праінфармаваў, што 
ў сувязі з гэтым кіраўніцтва інстытута ўжо хадайнічала аб выд- 
зяленні выкладчыкам “вучоных (навуковых) пайкоў”, але з 
аддзела педпадрыхтоўкі настаўнікаў адказалі, што “Цэнтр” 
вучоных пайкоў не выдае і прасілі губвыканкам вырашыць 
гэтае пытанне. Мясцовыя ўлады “вырашылі прынцыпова 
пытанне”, але патрабавалі даведкі з Масквы аб памеры вучо
ных пайкоў. Праблема была і ў тым, што выкладчыкі, якія 
працавалі і ў інстытуце, і ў технікуме, адначасова атрымоўваць 
некалькі пайкоў не маглі. Пасля абмеркавання Савет паста- 
навіў прызнаць неабходным выдаваць выкладчыкам як вучо- 
ныя пайкі, так і преміі, а інстытуту “настойваць на выдачы 
премій не толькі грашыма, але і натурай”. Надалей кіраўніцтва 
інстытута неаднаразова звярталася ў вышейшыя арганізацыі з 
просьбай палепшыць утрыманне супрацоўнікаў, і перш-наперш 
выкладчыкаў, але дамагчыся поўнага выканання сваіх паста- 
ноў не магло. Тым не менш вясной 1921 года мясцовыя 
ўлады выдзелілі для актыўных работнікаў ІНА 5 — 6 уз- 
моцненых пайкоў[30]. Савет інстытута пастанавіў размерка- 
ваць іх паміж 10-ццю лектарамі і прадстаўнікамі адміністра- 
цыі. У спіс трапілі ўсе 5 членаў праўлення (управы), загадчыкі 
фермы і гаспадарчай часткі: бібліятекар, препаратар і два вык- 
ладчыкі. Але ўжо праз тьідзень 1 червеня Савет быў вымушаны
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мяняць сваю пастанову, бо было незразумелым: пайкі будуць 
“узамен існаваўшых”, або “звыш атрымоўваемых”. Канчат- 
кова вырашыць “пайковае” пытанне падчас існавання ІНА 
не ўдалося, бо інстытут быў зноў рэарганізаваны.

Гаворачы аб матэрыяльным становішчы супрацоўнікаў інсты- 
тута, трэба ўлічваць і наступствы рэквізіцый 1919-1920 гадоў, і 
кампанію збору сродкаў галадаючым Паволжа. Яшчэ ў 1919 г. 
органы савецкай улады, у тым ліку Губаддзел народ най аду- 
кацыі, неаднаразова паведамлялі насельніцтву, што ўсе мас- 
тацкія каштоўнасці, у тым ліку кнігі, вазы, карціны і г. д. 
павінны быць “пад страхам адказнасці перад рэвалюцыйным 
законам” перададзены органам народнай адукацыі. “Пад 
страхам самай суровай кары” велізарныя скарбы ўдалося 
сабраць. Прадугледжвалася ў будынку былога сялянскага 
банка стварыць Палац пралетарскай культуры. Пытанне 
адкрыцця Палаца, нягледзячы на ўсе намаганні органаў на
роднай адукацыі, зацягнулася. “Вялізная колькасць каштоў- 
насцяў” пылілася ў доме Кальміна на М. Садовай вул. (Пія- 
нерская вул.) ды іншых месцах. У паперах архіва Губад- 
дзела народнай адукацыі можна прачытаць наступныя радкі: 
“Аддзел здзіўляецца: нават ў дні царызму выдзяляліся леп- 
шыя будынкі для музеяў, між тым у Магілёве пры наяўнасці 
ўсіх магчымасцей прыходзіцца музейным рэдкасцям, якія 
маюць агульнадзяржаўнае значэнне, валяюцца не выкарыс- 
танымі і дзякуючы нейкаму дзіўнаму і нетлумачальна зацяг- 
нутаму невырашэнню пытання”. Калі будынак банка не будзе 
перададзены, то “ўся маса сабраных адусюль кніг, карцін, ваз 
і ўсялякага роду музейных прадметаў па-ранейшаму павінна 
быць асуджана на паяданне крысамі” [31]. Пацукі ўсё не 
паелі, бо ўжо летам пачалася эвакуацыя скарбаў у глыб Расіі, 
дзе іх і сёння беспаспяхова шукаюць беларускія даследчыкі. 
Толькі частка каштоўнасцей была перададзена навучаль- 
ным установам.
50

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



Пад рэквізіцыі трапляла не толькі буржуазія, але і звычай- 
ныя мяшчане, у тым ліку і супрацоўнікі інстытута. Дзеля “са- 
цыяльнай справядлівасці” Губаддзел народнай адукацыі прасіў 
выканкам выпрацаваць маёмасныя крайній нормы для работ- 
нікаў народнай асветы, якімі можна было б кіравацца пры пра
вя дзенні рэквізіцый. Такія нормы для грамадзян і школьных 
работнікаў былі распрацаваньи. Яны дапускалі ложак з  матра
цам, два крэслы на чалавека, кушэтку, стол абедзенны, стол 
пісьмовы, буфет, умывальны стол, камод на сям’ю або на адзіно- 
кага чалавека. Лішак мэблі рэквізоўваўся. Асобы, якія жылі 
на непрацоўныя прыбыткі, пазбаўляліся ўсёй хатняй абста- 
ноўкі «да межаў самага неабходнага» [32].

3 -за  цяжкасцяў жыцця ў прыфрантавым горадзе, бядотна- 
га матэрыяльнага стану, сацыяльнай няпэўнасці ды іншых 
прычын назіралася вялікая рухомасць кадраў. Некаторыя 
выкладчыкі пакідалі інстытут нават без уведамлення адмініст- 
рацьгі аб гэтым. Іншых, як напрыклад, лектара хіміі, загадчыка 
хімічнай лабараторьгі і скарбніка інстытута М. М. Пагарэцка- 
га адпускалі з удзячнасцю Савета ІНА “З а  ревностное и 
добросовестное исполнение обязанностей и отношение к ин
ституту с пылкой любовью”. Савету ІНА часта даводзілася 
пераразмяркоўваць кафедры, запрашаць на вакансіі новых 
выкладчыкаў. Трэба адзначыць, што кафедраў у сучасным 
разуменні тады не існавала. “Кожная кафедра была прад- 
стаўлена асобай прафесара, які ўвасабляў у сабе пэўны накіру- 
нак ведаў” [33]. Фактычна пад кафедрай тады разумелі асоб- 
ны навучальны курс, які з-за “кафедры” (тут — прадмет мэблі) 
чытаўся выкладчыкам. Для прыняцця йа пасаду кандыдату 
неабходна было прачытаць “пробную лекцыю”. Але ўжо 16 
верасня 1920 г. пры выбаірах Савет прыняў рашэнне не пат- 
рабаваць гэтага ад тых выкладчыкаў, якіх ведае большасць 
членаў Савета, тым больш, што многія кандыдаты працавалі ў 
Політэхнічным інстытуце і Чырвонаармейскім універсітэце.
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Выбары на кафедры адбываліся тайным або, пры адсутнасці 
канкурэнцыі, адкрытым галасаваннем на Савеце інстьггута. 
Часцей за ўсё выбары былі безальтэрнатыўнымі, але ў асоб- 
ных выпадках на кафедры прэтэндавала па некалькі чалавек.

У складаных умовах грамадзянскай вайны не магло абыс- 
ціся і без памылак у кадравай палітьщьі. Так, у пачатку 1920 г. у 
інстытуце працаваў нехта Э.Р. Малер, які раней быццам бы 
выкладаў у ваенна-медыцьшскай акадэміі ў Петраградзе. Згодна 
з пратаколам пасяджэння Савета ІНА ад 27.10.1920 г. гэты 
выкладчык вясной 1920 г. прапанаваў свае паслугі ў закупцы 
таннага хімічнага посуду і прыбораў, але, атрымаўшы грошы, 
выехаў у Латвію з  эталонам уцекачоў. У сувязі з  выездам 
Малера за межы Савецкай Расіі кримінальную справу не 
ўзбудзілі. Інстытуту прыйшлося рабіць справаздачу перад ра- 
боча-сялянскай інспекцыяй, але Савет ІНА прызнаў дзеянні 
ўправы інстьггута правільнымі [34].

Адной з найбольш важных задач таго часу было захаван- 
не і развіццё матэрыяльнай базы інстьггута. У ІН А ў 1920—
1921 гады існавалі, на думку кіраўніцтва, няблага абсталява- 
ныя лабараторыі неарганічнай хіміі, аналітычнай хіміі, кабінеты 
фізічны (тыпу кабінетаў сярэдняй школы без фізічнай лабара- 
торыі), батанікі, заалогіі (хутка абсталяваны і выдатна аформ- 
лены, дзякуючы намаганням прэпаратара В. I. Мярцалава), 
псіхалогіі. На кабінеты гісторыі і рускай мовы, у якіх спецы- 
яльныя прадметы ў першьм гады існавання ІН А не чыталіся, 
“мала звярталася ўвагі” . Пры інстытуце дзейнічалі пераплёт- 
ная і дрэваапрацоўчая майстэрні. Да таго ж ІН А  карыстаўся 
ліцейнай і механічнай майстэрнямі педагагічнага тэхнікума. 
Напрыканцы 1920 г., у сувязі з  заявай М. В. Юдзеніча аб 
неабходнасці стварэння пры ІНА музея першабытнай куль
туры, Савет інстьггута рашае стварыць спецыяльную камісію 
па вывучэнні гэтага пытання. У гэты ж дзень ~  21снежня
1920 г. — Савет прымае рашэнне аб неабходнасці выдання 
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свайго друкаванага органа ў выглядзе бюлетеня і прасіць па
перу на гэтую справу» [35].

Вельмі востра стаяла праблема з памяшканнем для інсты- 
тута. Прыфрантавы горад быў перагружаны рознымі ўстано- 
вамі. Большая частка будынка інстытута ў 1920-21 гадах 
была занятая пад шпіталь, у яго сценах восенню працавалі 
курсы ліквідацыі непісьменнасці сялян, з-за чаго навучальная 
работа не магла ісці нармальна, адкладвалася рашэнне многіх 
іншых праблем. Савет неаднойчы прасіў замацаваць за інсти
тутам увесь будынак былой Мар’інскай гімназіі. У адказ органы 
народнай адукацыі прапанавалі на 1921-22 навучальны год 
для ІНА на выбар або будынак духоўнай семінарыі, або 
жаночага вучылішча (абодва былі занятыя і патрабавалі ра- 
монту), або сумяшчальніцтва са школай у будынку Мар’інс
кай гімназіі (сучасная вуліца Першамайская, 24). Інстытуту 
адводзілася 3 пакоі на першым і 3 — на трэцім паверхах. У 
агульным карыстанні са школай заставалася зала для лекцый 
і мерапрыемстваў. Савет ІНА згадзіўся на сумяшчальніцтва і 
“прызнаў неабходным” перадаць яму ў наступним годзе ўвесь 
будынак Мар’інскай гімназіі [36].

Інстытут меў сваю бібліятэку. Савет ІНА неаднаразова 
разглядаў пытанні аб яе рабоце. Фонды бібліятэкі па магчы- 
масці папаўняліся. Тым не менш, кніг, асабліва падручнікаў і 
дапаможнікаў, востра не хапала. Студэнты імкнуліся три- 
маць кнігі ў сябе. У сувязі з недахопам літератури 21 студзеня
1921 г. Савет пастанавіў кніг “не выдаваць на рукі зусім”, а 
павялічыць штат бібліятэкі для арганізацыі чытальні, у якой 
змаглі б працаваць студэнты. Многія з апошніх не вярталі кніг 
пасля залікаў. За студэнтамі лічылася 114 нявернутых кніг і 
136 кніг не здалі былыя студэнты. Савет патрабаваў здаць 
кнігі ў бібліятэку, а спіс не здаўшых абавязаў апублікаваць у 
мясцовай газете і прыцягнуць апошніх да судовай адказнасці 
за растрату народнага набытку [37].
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У 1920 г. кіраўніцтва ІНА вырашыла стварыць сельска- 
гаспадарчую ферму з мэтай арганізацыі навучальна-узорнай 
гаспадаркі, паляпшэння матэрыяльнага становішча Інстытута 
і выкладчыкаў, у прыватнасці. У Дабрасневічах Княжыцкай 
воласці Магілёўскага павета было адведзена для фермы 29 
дзесяцін зямлі. Але наладзіць гаспадарку не ўдалося, бо мяс- 
цовыя сяляне часткова захапілі маёнтак “Дабрасневічы” і ад- 
несліся да перадачы зямлі інстытуту “вельмі варожа”, а для 
апрацоўкі яшчэ не захопленай зямлі не ўдалося знайсці срод- 
каў. 21 студзеня 1921 г. Савет ІНА зноў абмяркоўвае пытан
не аб стварэнні навучальна-узорнай гаспадаркі цяпер ужо ў
в. Красніца Вендрыжскай воласці Магілёўскага павета. Са
вет хадайнічаў аб вь^дзяленні 21 дзесяціны перад Магілёўскім 
зямельным аддзелам. Участак знаходзіўся за 12 вёрст ад го- 
рада ля чыгуначнага пераезда і шашэйнай дарогі. Меліся 
памяшканні для жывёлы, інвентару, персаналу [38].

Перад гаспадаркай ставілася задача даць магчымасць сту- 
дэнтам пры вывучэнні сельскагаспадарчых працоўных працэ- 
саў азнаёміцца з агракультурнымі работамі: паляводствам, са- 
доўніцтвам, лугаводствам і, па магчымасці, з агародніцтвам. 
Блізкасць лесу дазваляла ў будучым арганізаваць і лесакуль- 
турныя работы. Для практычных работ выдзяляліся: 1) наву- 
чальна-узорнае поле (палетак) плошчай 6 дзесяцін для аз- 
наямлення з плоданасеннем, разнастайнымі культурнымі рас- 
лінамі, якія маюць значэнне “для мясцовага краю” і для выву- 
чэння ўплыву розных угнаенняў на развіццё раслін; 2) наву- 
чальна-гаспадарчае поле плошчай 8 дзесяцін, на якім увод- 
зіўся Валакаламскі 8-гадовы севазварот (папар, жыта, ка- 
нюшына 1-га году, канюшына 2-га году, авёс, папар, жыта); 
3) навучальны агарод плошчай 6 дзесяцін, які з ’яўляўся і гас- 
падарчым, з чаргаваннем культур (капуста і бручка па вялікім 
гнаі; кармавыя караняплоды; бульба, сталовыя караняплоды 
па мінеральных угнаеннях; ячмень або пшаніца; гарох або
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фасоля); 4) калекцыйны гадавальнік для культурных раслін 
плошчай 1 дзесяціна. У 1921 г. не прадугледжвалася ства- 
раць навучальна-паказальнае поле, пад якое выдзялялася ня- 
даўняя залеж, бо яе адразу немагчыма было ўзараць. Савет 
ІНА ўхваліў дзеянні праўлення і выказаў удзячнасць выклад- 
чыку Арлову М.І., які займаўся гэтым пытаннем. Адначасова 
было прынята рашэнне аб арганізацыі пры ферме біялагічнай 
станцыі для азнаямлення студэнтаў «з прыродай у яе нату
ральным стане» [39].

У сувязі з неабходнасцю выдзялення матэрыяльных рэ- 
сурсаў для наладжвання гаспадаркі ў пачатку лютага 1921 г. у 
Маскву быў накіраваны «Каштарыс на абсталяванне наву- 
чальна-ўзорнай гаспадаркі» на суму 26. 658. 996 руб., у тым ліку 
на “асабовы састаў” гаспадаркі — 782.496 руб. на год. Прадуг
леджвалася мець загадчыка гаспадаркі з акладам 4.200 руб. у 
месяц (50.400 руб. у год), кіраўніка, садоўніка і агародніка, 3-
х рабочых мужчын, пастуха, жывёлавода, вартаўніка начнога і 
2-х работніц-жанчын з акладам па 1.290 руб. у месяц (15.480 
руб. у год — найменшыя аклады з усіх працуючых). На “жывы 
і мёртвы інвентар” запрошвалася 9.315 тыс.руб., у тым ліку 
2.500 тыс. руб. на 5 коней, 3 млн. руб. на 10 кароў, 60 тыс. 
руб на 2-х свіней, а таксама на калёсы, плугі, хамуты, акучнікі, 
бароны, рыдлёўкі, сякеры, сярпы, малатарню з конным прыва- 
дам, веялку і інш. На ‘ ‘насенны матэрыял і фураж” прадуглед
жвалася 16.561.500 руб. [40].

Стварэнне навучальна-узорнай гаспадаркі і біялагічнай 
станцыі не ішло легка. Фінансаванне фермы затрымоўвалася, 
а яе штаты не былі зацверджаньї, нягледзячы на блізкасць 
веснавых работ. Праўленне вымушана было сваім рашэннем 
замясціць шэраг паса д. У спісе супрацоўнікаў ІНА ў красаві- 
ку 1921 г. ужо значыцца загадчыкам навучальна-ўзорнай 
фермы Арлова Аарыса Васільеўна, якая ў свой час закончыла 
вышэйшыя сельскагаспадарчыя курсы; старшым рабочым
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фермы — Савук Я.Я., рабочай біялагічнай станцыі — Дрык- 
сна В.Х. У сакавіку Савет ІНА зацвердзіў штаты біялагічнай 
станцыі, а яе загадчыкам абраў Арлова Мікалая Іванавіча, які 
раней працаваў на біялагічнай станцыі ў Мурмане. Д ля кіра- 
вання навучальна-ўзорнай гаспадаркай быў створаны спецы- 
яльны сельскагаспадарчы камітэт, у які ўвайшлі члены праў- 
лення, загадчыца фермы, скарбнік інстытута і два прадстаўнікі 
ад студэнтаў. [41].

У красавіку і гаспадарка, і станцыя пачалі функцыянаваць. 
Інстытут уступіў у карыстанне 25-ю дзесяцінамі зямлі. Мясцо- 
выя ўлады адпускалі насенны матэрыял: авёс, бульбу, ячмень, 
агародніну і інш. Абяцалі выдзеліць 3-х коней, якіх, праўда, 
Л.В. Арловай доўга не ўдавалася атрымаць. Нягледзячы на 
гэта, часткова агарод удалося ўзараць ужо да 18 красавіка. 
Па просьбе старшыні Савета інстытута дапамогу ў падрых- 
тоўцы да работы гаспадаркі аказаў спецыяльны атрад упраў- 
лення ваенна- будаўнічых работ. Губернскія ўлады вырашылі 
выдзеліць для інстытуцкай фермы з сум на “працоўныя пра- 
цэсы” значную суму грошай. Ужо ў маі ў Красніцах меліся 
ўмовы для працы студэнтаў: некалькі інтэрнатаў на 5-6 чала- 
вёк, кацёл для варкі ежы і г. д. Савет дазволіў і некаторым 
супрацоўнікам апрацаваць невялікія ўчасткі зямлі «сваёй аса- 
бістай працай», бо «недапушчальна, каб зямля не была засея
на» [42]. Гэта, відаць, было істотнай матэрыяльнай падтрым- 
кай для бюджэту супрацоўнікаў інстытута.

Студэнты, працуючы на ферме, у полі, садзе або майстэрні, 
паглыблялі і замацоўвалі свае веды па тэарэтычных прадме
тах. У пастанове Савета ад 23 мая 1921г. гаворыцца, што 
“кожны студэнт да заканчэння навучальнага года павінен 
пакінуць, як доказ засваення працоўных працэсаў, плод сваёй 
працы у адной з майстэрань або на ферме”. Без выканання 
нормаў працы студэнты не пераводзіліся на наступны курс. 
У 1921 г. сельскагаспадарчыя работы былі абавязковымі для
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студэнтаў трэцяга года навучання. Пасля пераўтварэння во- 
сенню 1921 г. ферма захавалася, і ў справаздачах практична- 
га інстытута яна фігурує як саўгас “Красіна” — навучаль- 
ная ўзорная гаспадарка. Яе прадукцыя ішла як для студэн- 
таў, так і для выкладчыкаў, служачых і рабочых інстытута
[43].

Летам 1921 г. жыццё магілёўскага Інстытута народнай 
адукацыі паступова ўваходзіла ў каляю. Вучэбны працэс нар- 
малізоўваўся, умацоўвалася матэрыяльная база. Але менавіта 
ў гэты час пачалася чарговая рэарганізацыя ў сістэме народ
най адукацыі: Інстытуты Народнай Адукацыі (ІНА) пераўт- 
вараліся або ў практычныя ІНА, або ў педагагічныя тэхніку- 
мы. У Мінску, як цэнтры края, планавалася ўтварыць педфак; 
у Гомелі, як цэнтры губерні — практычны інстьпут, у Магілёве, 
як павятовым горадзе — педтэхнікум. Да 18% усіх ІНА 
рэфармаваліся ў тэхнікумы, як існаваўшыя фіктыўна. Гомель- 
скія губернскія ўлады настойвалі на ўтварэнні ПІНА ў Гомелі, 
а магілёўскія ішлі ў іх на павадку. Па сутнасці, адзінай устано- 
вай, якая напачатку рэарганізацыі выступіла супраць такога 
рашэння, быў Магілёўскі інстытут. Перспектыва пераўтварэн- 
ня інстытута ў тэхнікум не падыходзіла ні выкладчыкам, ні 
студэнтам. Пытанне неаднаразова ў чэрвені — кастрычніку 
абмяркоўвалася на яго Савеце, які прызнаў магчымым і неаб- 
ходным існаванне ў Магілёве практычнага інстытута, інфар- 
маваў аб гэтым цэнтральныя ўлады, запрашаў дэлегата “Цэн- 
тра” ў Магілёў Для азнаямлення з сітуацыяй на месцы. Каля 
200 студэнтаў напісалі заявы з просьбай перавесці іх у прак
тычны інстытут народнай адукацыі. “Цэнтру” — Маскве, 
магчыма, было непрынцыпова, у якім з гарадоў Гомельскай гу
бернії: Гомелі ці Магілёве будзе існаваць інстьпут. Шмат зале
жала ад пазіцый мясцовых улад і калектыва магілёўскага Інсты- 
тута народнай адукацьії. На пасяджэнні яго Савета 3 каст- 
рычніка 1921 г. у адпаведнасці з рашэннем Глаўпрафобра, з
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улікам тато, што інстытут мае “лепшыя ў іуберні выкладчыцкія 
кадры”, было прынята рашэнне адкрыць Магілёўскі Прак- 
тычны Інстытут Народнай Адукацыі. Супраць галасаваў толькі 
прадстаўнік упраўлення народнай адукацыі 1.1. Векслер [44].

Самаахвярная і энергічная дзейнасць калектыва Магі- 
лёўскага інстытута прывяла да перамогі: ён застаўся існа- 
ваць ў Магілёве. Але мець уласную пазіцыю небяспечна ва 
ўсе часы. Ужо на наступным пасяджэнні 18 кастрычніка 
1921 г. Савет інстытута аднагалосна (!) хадайнічаў перад 
Губчэка аб вызваленні з-пад варты старшыні Савета інсты- 
тута Я.В. Бычкова. “Як незаменнага члена Савета”, які адзін 
знаходзіўся ў курсе спраў фінансавага і вучэбнага характе
ра». Матэрыялы справы нам, на вялікі жаль, пакуль недас- 
тупныя. Што стала падставай для арышту Я.В. Бычкова? 
Яго дзейнасць па захаванні інстытута ў Магілёве (што вельмі 
верагодна) ці нейкія іншыя прычыны, сказаць цяжка. На 
жаль, пакуль няма магчымасці прасачыць і далейшы лёс гэ- 
тага чалавека. Да гонару калектыва ІНА адзначым, што 
нягледзячы на арышт, на гэтым Савеце Я .В. Бычкоў быў 
абраны завочна, на тыя кафедры, на якіх ён раней планаваў 
працаваць [45]. Такая карпаратыўная салідарнасць хаця і 
патрабавала мужнасці, але ў тыя гады, трэба зазначыць, яшчэ 
не была вялікай рэдкасцю. Многія грамадзяне захоўвалі 
некаторыя ілюзіі аб метадах кіравання бальшавіцкай партыі і 
ў адрозненне ад 30-х гадоў мінулага стагоддзя яшчэ не бая- 
ліся заступіцца за сваіх калег і сяброў. Напрыклад, падоб- 
ная сітуацыя склалася ў 1919 г. і ў Мінскім настаўніцкім 
інстытуце, дзе члены педсавета ў красавіку пастанавілі прасіць 
кіраўніка ўстановы У. Ігнатоўскага хадайнічаць аб вызва- 
ленні арыштаванага супрацоўніка С. Балкаўца, а ў маі выка- 
залі спачуванне і выступілі ў абарону знятага Камісарыятам 
асветы з пасады прафесара акадэміка Я. Карскага, а потым 
і арыштаванага прафесара У. Іваноўскага [46].
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На гэтай сумнай ноце завяршаецца гісторыя Магілёўс- 
кага Інстытута народнай адукацыі і пачынаецца гісторыя Ма- 
гілёўскага Практычнага Інстытута Народнай Адукацыі. 
Практычныя інстытуты, як новая форма падрыхтоўкі квалі- 
фікаваных кадраў, заставаліся вышэйшымі навучальнымі ўста- 
новамі і падпарадкоўваліся цэнтральным у ладам (Масква). 
Мэтай іх дзейнасці была падрыхтоўка “на навуковай аснове 
і адпаведных тэхнічных, прыродазнаўчых, педагагічных і эка- 
намічных дысцыплінах высокакваліфікаваных практычных 
дзеячоў”, неабходных канкрэтнаму рэгіёну. Адметнасцю іх 
вучэбных планаў стала ліквідацыя шматпрадметнасці і заду- 
жа глыбокага вывучэння дысцыплін, якія не маюць “прамых 
і непасрэдных адносін да абранай спецыяльнасці”, шырокае 
прымяненне практычных, лабараторных работ і практыкі сту- 
дэнтаў [47].

У практычныя інстытуты народнай адукацыі прымаліся 
асобы не маладзейшыя за 16 гадоў, і меўшыя веды ў аб’ёме 
праграмы школ 2-й ступені. У першую чаргу прымаліся асо
бы, якіх прыкамандзіравалі партыйныя, камсамольскія, прафса- 
юзныя арганізацыі, і рабфакаўцы. Апошніх прымалі нават без 
іспытаў, астатнія павінны былі паказаць мінімум ведаў па геа- 
метрыі, алгебры (уключаючы рашэнне квадратных ураўнен- 
няў), фізіцы, рускай гісторыі, заходняй гісторыі да XVIII ста- 
годзя, літаратуры XVIII-XIX стагоддзяў, роднай мове, прадэ- 
манстраваць знаёмства са светам жывёл і раслін, з савецкай 
канстытуцыяй. Студэнты ІНА, якія здалі залікі, пераводзіліся 
на адпаведныя курсы практычнага інстьггута аўтаматычна. 
Астатнія або павінны былі здаць залікі, або паступаць на 
агульных падставах [48].

Першы год навучання ў практычных інстьггутах быў агуль- 
наадуацыйны, другі — агульнапедагагічны са спецыялізацы- 
яй на аддзяленнях: сацыяльнага выхавання, палітыка-ас- 
ветніцкім, па падрыхтоўцы інструктараў фізічнага выхавання,
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па падрыхтоуцы інструктарау эстэтычнага выхавання, вык- 
ладчыкаў замежных моў. З  дазволу “Главпрофобра” магло 
быць адкрыта і аддзяленне па падрыхтоўцы работнікаў тэхні- 
кумаў. Першыя два аддзялення адкрываліся абавязкова ў 
кожным інстытуце. Трэці і чацвёрты гады навучання былі 
спецыялізаваныя. Аддзяленне сацыяльнага выхавання з трэ- 
цяга года дзялілася на два пададдзелы: школьны і дашколь- 
ны. Школьны дзяліўся на наступныя цыклы: сацыяльна-гіста- 
рычны, фізіка-матэматычны, біёлага-геаграфічны, мог быць 
таксама і тэхналагічны. Палітыка-асветніцкае аддзяленне дзя
лілася на пададдзелы: агітацыйна-прапагандысцкі, музеяў і біблія- 
тэказнаўства, курсавой работы з дарослымі. Іншыя аддзяленні 
адчыняліся па меры магчымасці [49].

Магілёўскі практычны інстытут дзейнічаў у адпаведнасці з 
тыпавым палажэннем і “адступленняў ад вучэбных планаў і 
праграм” не дапускаў. У ім працавалі фізічны, батанічны, ана- 
тамічны, заалагічны і псіхалагічны кабінеты, хімічная лабара- 
торыя і біялагічная станцыя. Бібліятэка-чытальня ўжо на- 
лічвала 10330 кніг. Большасць дысцыплін цяпер вывучалася 
студыйным метадам, шляхам суразмоў, рэфератаў і практыч- 
ных заняткаў. Педагагічную практыку студэнты праходзілі ў пер- 
шай Магілёўскай савецкай школе-дзевяцігодцы імя Ф . Эн
гельса. У летні час яны працавалі ў навучальна -ўзорнай гаспа- 
дарцы “Красіна” [50].

На мяжы 1922-1923 гадоў у інстытуце навучалася 227 
чалавек, з іх 112 — практычна палова — дзяўчаты. Сярод 
навучэнцаў 6,2% было рабочых, 58,1% — сялян, 22,5% — 
савецкіх служачых, 13,2% — іншых. На падрыхтоўчым кур
се навучалася 57 чалавек, на першым — 86, другім — 33, 
трэцім — 51. Студэнты ўдзельнічалі ў працы культурна-ас- 
ветніцкага, мастацкага і грамадска-палітычнага гурткоў, аргані- 
зоўвалі святкаванне пятай гадавіны Кастрычніцкай рэвалю- 
цыі. Актыўна ўдзельнічалі ў літаратурных судах, вечарынах,
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чытках мастацкаи літаратуры, выданнях сцяннои газеты і вык- 
ладчыкі інстытута. Малая доля рабочых у ВНУ турбавала 
кіраўніцтва савецкай краіны, і з 1921 г. пачалася паслядоўная 
праца па “пралетарызацыі” вышэйшай школы. На пасяд- 
жэнні Савета ад 3 кастрычніка гэтага года было прызнана 
“пажаданым мець” пры інстытуце рабфак і даручана празе
ленню дэталёва абмеркаваць гэтае пытанне” [51].

3  заканчэннем грамадзянскай вайны становішча вышэй
шай школы краіны не палепшылася. Востры фінансавы, сапы- 
яльна- эканамічны крызіс, узросшыя тэмпы інфляцыі паставілі 
многія інстытуты на мяжу выжывання. Кіраўніцтва дзяржавы 
ў рэшце рэшт зразумела, што яно не ў стане ўтрымоўваць вялі- 
кую колькасць В НУ. У ліпені 1923 г. СНК СССР прыняў 
дэкрэт “Аб закрыцці і рэарганізацьгі некаторых вышэйшых на- 
вучальных устаноў”. Магілёўскі інстьггут перадаў сваю матэры- 
яльную базу педтэхнікуму. Туды была пераведзена частка 
выкладчыкаў, студэнты падрыхтоўчага аддзялення і першага 
курса. Старшакурснікі атрымалі магчымасць працягнуць вучобу 
на педфаку Беларускага дзяржаўнага універсітэта [52].

Усё вышэйсказанае дазваляе зрабіць наступныя абагуль- 
ненні:

Першы вопыт стварэння сістэмнай педагагічнай адукацыі ў 
Магілёве, спачатку сярэдняй, а потым і вышэйшай быў вельмі 
супярэчлівым. У самыя цяжкія гады грамадзянскай вайны 
калектыў інстьггута працягваў падрыхтоўку педагагічных кад- 
раў, а яго кіраўніцтва спрабавала захаВаць кадры выклад- 
чыкаў і нават развіваць матэрыяльную базу інстьггута. За- 
бяспечыць гэта ў тыя гады было проста немагчыма. Да таго ж 
у студэнтаў быў нізкі агульнаадукацыйны ўзровень ведаў, што не 
дазваляла ім адэкватна ўспрымаць складаныя тэарэтычныя 
прадметы і курсы, якія прапаноўваліся ім у інстьггуце. Самаах- 
вярная дзейнасць супрацоўнікаў Інстьггута, грамадскасці го- 
рада, пэўнай часткі мясцовых улад па стварэнні і захаванні
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вышэйшай навучальнай установы ў Магілёве ў тых найця- 
жэйшых умовах сацыяльных пераўтварэнняў, вайны, раз- 
рухі і сёння вартая павагі і пераймання. Архіўныя матэрыя- 
лы паказваюць наяўнасць пераемнасці паміж інстытутамі: 
настаўніцкім, педагагічным, Інстытутам Народнай Адукацыі і 
Практычным Інстытутам Народнай Адукацыі — як па кад
рах выкладчыкаў, па матэрыяльнай базе, так і правапераем- 
насць па дакументах, хай сабе і аформленых з рэвалюцыйнай 
смеласцю ў адпаведнасці з практыкай таго часу. Гэты этап 
гісторыі нашай навучальнай установы яшчэ раз нагадвае, якую 
важную ролю іграюць актыўныя асобы і грамадская ініцыя- 
тьша ў жыцці грамадства і дзяржавы.
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III Фарміраванне культурыа-асветніцкага 
цэнтра ўсходняга рэгіёна Беларусі 
(1930-1940 гады)

Яачатак 30-х гадоў X X  стагоддзя стаў вельмі 
супярэчлівым і шмат ў чым трагічным пе- 

рыядам у жыцці савецкага народа. Г эта быў час 
пераходу да фарсіраваных сацыяльна - эканамі - 
чных пераўтварэнняў, тэхнічнай рэканструкцыі 
гаспадаркі і адначасова да палітыкі рэпрэсій, якія 
ў значнай ступені закранулі нацыянальную інтэ- 
лігенцыю. Гэтыя фактары абвастрылі праблему 
кадраў з вышэйшай адукацыяй ва ўсіх галінах 
народнай гаспадаркі і культуры, паўстала задача 
пашырэння сеткі вышэйшых навучальных уста- 
ноў. У той час адбыліся істотныя змены ў школь
ным жыцці, значна ўзрастала колькасць школ і 
навучэнцаў. У рэспубліцы на выснове паста-
новы СНК БССР ад 2 жніўня 1932 г. увод-
зілася абавязковае навучанне ў аб’ёме сяміга- 
довай школы [1]. Колькасць школ павялічва- 
лася штогод, і ўжо ў 1932-33 навучальным годзе 
іх было амаль удвая больш, чым тры гады на
зад. За  гады другой пяцігодкі колькасць вучняў 
толькі ў V-VII класах вырасла да 270 тыс. ча
лавек супраць 152,7 тыс. у 1932 г.; кантынгент 
VIII-X класаў склаў адпаведна 32,4 тыс. суп
раць 0,7 тыс. вучняў [2].
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Развіццё сеткі школ і навучальных устаноў патрабавала 
паскарэння падрыхтоўкі педагагічных кадраў. У канцы 20-х 
гадоў быў прыняты шэраг партыйных пастаноў, якія вызна^ 
чалі шляхі развіцця вышэйшай педагагічнай адукацыі: “Аб 
падрыхтоўцы выкладчыкаў для педагагічных навучальных 
устаноў» (1927), “Аб падрыхтоўцы выкладчыкаў у педагагі- 
чных ВНУ і тэхнікумах і перападрыхтоўцы настаўнікаў”
(1929), “Аб укамплектаванні педагагічных В НУ” (1929), “Аб 
паляпшэнні работы педагагічных вышэйшых навучальных 
устаноў і педагагічных тэхнікумаў” (1929), “Аб рэарганізацыі 
вышэйшых устаноў, тэхнікумаў і рабочых факультэтаў” (1930), 
рашэнні другой партыйнай нарады па народнай адукацыі
(1930) [3].

У адпаведнасці з гэтым у 1930-1931 гадах педагагічныя 
тэхнікумы пераўтвараюцца ў педагагічныя інстытуты з 4-га- 
довым навучаннем. У жніўні 1930г. былі адноўленыя педага- 
гічньы інстытуты ў Магілёве і Віцебску, створаны педінстытут 
у Гомелі. На базе педфака БДУ ў 1931 г. адкрыўся педага- 
гічны інстытут імя A.M. Горкага ў Мінску.

Магілёўскі педінстытут аднавіў сваю работу ў складзе двух 
аддзяленняў: гісторыка-эканамічнага і літаратурна-лінгвістыч- 
нага з двухгадовым тэрмінам навучання. Восенню 1930 г. на 
першы курс было залічана 120 чал., у тым ліку 52 на сацыяль- 
на-гістарычнае і 62 на літаратурнае аддзяленні. Да вучобы 
прыступілі 103 чалавекі. Да вясны 1931 г. з іх у інстытуце 
засталося 76. З-за цякучасці студэнцкага складу быў праве- 
дзены веснавы набор: было залічана яшчэ 30 чалавек, з якіх 
потьім засталося 17 [4].

Каб даць магчымасць рабочым і сялянам падрыхтавацца 
да паступлення ў інстытут, пры ім ў 1930 г. быў адкрыты 
педагагічны рабфак (дзённы, вячэрні, завочны). На педраб- 
фак прымаліся асобы з пачатковай адукацыяй. З а  чатыры 
гады вучобы яны атрымлівалі тут сярэднюю адукацыю.
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У 1931г. пры педінстытуце адкрылася вячэрняе аддзя- 
ленне [6]. Яно дазваляла настаўнікам г. Магілёйа атрымаць 
вышэйшую адукацыю, сумяшчаючы вучобу з работай у школе. 
Былі арганізаваны таксама вячэрнія падрыхтоўчыя курсы, а ў 
снежні 1931 г. пачаў прыём заяў сектар завочнага навучання з 
аддзяленнямі сацыяльна-гістарычным і літаратурна-лінгвістыч- 
ным [7]. У 1933 г. у інстытуце былі створаны 2 новыя аддзя
ленні: эканамічнае дзённае і прыродазнаўчае на завочным 
сектары. Тэрмін навучання павялічыўся да 4-х год.

Па прычыне існаваўшых абмежаванняў па сацыяльным 
паходжанні асноўную масу студэнтаў складалі калгаснікі, рабо- 
чыя, дэмабілізаваныя чырвонаармейцы. Партыйныя органы 
пільна сачылі за сацыяльным складам студэнтаў. У жніўні 
1934 года Магілёўскі райком КП (б)Б звярнуў увагу кіраўні- 
цтва інстытута на вялікі працэнт сярод паступаючых аднаа- 
собнікаў і малы працэнт рабочых і партыйцаў [8]. Пры плане 
прыёму 430 чалавек на 30.08.1934 года было пададзена 350 
заяў. Прыём дакументаў быў працягнуты. На 15 жніўня было 
пададзена 408 заяў, з іх 45 рабочых і іх дзяцей, 206 калгасн- 
ікаў, 84 аднаасобнікаў-сераднякоў, 16 аднаасобнікаў- бе дня - 
коў, 42 служачых і іх дзяцей, 15 іншыя [9]. З-за адсутнасці 
конкурсу студэнтаў даводзілася вербаваць, пасылаючы спецы- 
яльныя брыгады з выкладчыкаў і лепшых студэнтаў на прадп- 
рыемствы, у навучальныя ўстановы, калгасы і саўгасы.

Цяжкасці ў наборы студэнтаў у пачатку 30-х гадоў у значнай 
ступені тлумачыліся вельмі слабой матэрыяльнай базай. 3-за  
недахопу аўдыторый заняткі праводзіліся ў 3 змены. Адсутні- 
чала чытальная зала. Не хапала падручнікаў, наглядных да- 
паможнікаў, літаратуры. Неабходна было зноў ствараць кабі- 
неты і лабараторыі, навуковую бібліятэку, вучэбныя планы і 
праграмы.

У верасні 1931 г. інстытут атрымаў добры трохпавярховы 
будынак па вул. Ленінскай, 35. Праўда, частку гэтага будынка
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яшчэ некалькі год займалі хімрабфак і дарожна-будаўнічы тэх- 
нікум. Аднак у інстытуце з ’явіліся ўласныя аўдыторыі, біблія - 
тэка, былі абсталяваны кабінеты мовы і літаратуры, грамадаз- 
наўства і педагогікі. У чэрвені 1932г. навучалася ўжо 430 
студэнтаў [5].

Стыпендыю і інтэрнат атрымлівалі да 70% студэнтаў. 
Памеры стыпендый залежалі ад сацыяльнага паходжання. 
Павышаную стыпендыю (65 рублёў) атрымлівалі рабочыя, 
удзельнікі грамадзянскай вайны і камандзіраваныя райко- 
мамі партыі і райкомамі камсамола; сярэднюю — калгаснікі і 
настаўнікі; ніжэйшую — сяляне-аднаасобнікі і служачыя [10].

У канцы 1931 года было завертана будаўніцтва барака 
пад студэнцкі інтэрнат. Аднак жыць даводзілася па 20 і нават 
35 чалавек у адным пакоі. Шмат студэнтаў жыло ў падваль- 
ных памяшканнях і на прыватных кватэрах. Цяжка было з 
харчаваннем. У лістападзе 1931 года адкрылася сталоўка, але 
яна была разлічана толькі на 87 чалавек. Не хапала посуду: 
лыжак, шклянак. Якасць абедаў была дрэнная. За хлебам, які 
вьвдаваўся па картках, прыходзілася стаяць у чарзе па 2 гадзіны. 
З-за гэтага многія студэнты спазняліся на заняткі. Даводзі
лася займацца саманарыхтоўкамі прадуктаў і паліва.

Вельмі дрэнным было санітарнае становішча ў інтэрнатах. 
У пачатку 1933 года пашырылася колькасць захворванняў 
сыпным тыфам [11]. Сітуацыя палепшылася ў 1935 годзе, калі 
адкрыўся новы інтэрнат на 120 месцаў і новая сталоўка [12].

У 1934 годзе аддзяленні інстытута былі рэарганізаваныя ў 
факультэты: гістарычны, геаграфічны, літаратурны з чатырох- 
гадовым тэрмінам навучання. Літфак складаўся з рускага і 
беларускага аддзяленняў. Павялічваўся набор студэнтаў. У 
снежні 1934 года на дзённым аддзяленні навучалася ўжо 
каля 800 студэнтаў. Больш за тысячу навучэнцаў займалася 
таксама на вячэрнім аддзяленні, завочным сектары, рабочых і 
падрыхтоўчых курсах [13].
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Будынак інстьггута быў поўнасцю вызвалены ад іншых ву
чэбных устаноў. Стала больш аўдыторый і кабінетаў. Інстытут 
перайшоў на працу ў дзве змены. Рабфак выдзеліўся ў самастой- 
ную адзінку і перайшоў ў новы будынак. У 1935 годзе колькасць 
студэнтаў на рабфаку амаль падвоілася і перавысіла 500 чала
век. Педрабфак праіснаваў да лета 1939 года і адыграў сваю 
ролю ў папаўненні педінстытута падрыхтаванай моладдзю.

У 1936 годзе пры педінстытуце былі арганізаваны аднага- 
довыя курсы для падрыхтоўкі настаўнікаў другога канцэнтра 
(5-7 класаў). Аднак укамплектаваныя яны былі нездавальня- 
юча. У большасці туды трапілі тыя, хто самавольна пакінуў або 
быў выключаны з іншых навучальных устаноў, 22 чалавекі пры- 
нялі без закончанай сярэдняй адукацыі, і яны потым адставалі ў 
вучобе. 3  20 чалавек, што пісалі заліковыя дыктоўкі па рускай 
мове, 17 атрьмалі нездавальняючыя адзнакі [14].

У сярэдзіне і другой палове 30-х гадоў у жыцці вышэйшай 
школы адбыліся істотныя змены. У снежні 1935 года ЦК 
УКП(б) і СНК СССР прынялі пастанову “Аб прыёме ў вы- 
шэйшыя навучальныя ўстановы і тэхнікумы”. Усім грамадзя- 
нам СССР, што скончылі сярэднюю школу і вытрымалі пры- 
ёмныя іспыты, прадастаўлялася права паступлення ў ВНУ 
краіны незалежна ад сацыяльнага паходжання. Вялікае зна- 
чэнне для далейшай перабудовы вышэйшай школы мела на
станова ЦК УКП(б) і СНК СССР аб рабоце вышэйшых 
навучальных устаноў і кіраўніцтве вышэйшай школай, прыня- 
тая ў чэрвені 1936 года.

Гэтая пастанова і яе рэалізацыя спрыялі ўмацаванню дыс- 
цьшліны і павышэнню паспяховасці ў ВНУ. Цяпер стыпендыя 
студэнтаў стала залежаць толькі ад іх паспяховасці. Выпускнікі 
павінны былі здаваць дзяржаўныя экзамены.

Упершыню гэта адбывалася ў 1936/37 навучальным го
дзе. Падрыхтоўка да экзаменаў суправаджалася пэўнымі цяж- 
касцямі: не было адпаведных вучэбных праграм, з -за недахопу
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падручнікаў прыйшлося тэрмінова накіроўваць выкладчыкаў у 
Маскву і Ленінград. Вучэбныя кабінеты падоўжылі працу да 
11 гадзін вечара. Неабходная літаратура ў першую чаргу вы- 
давалася выпускнікам. У першым выпуску МПІ з 4-х гадо- 
вым тэрмінам навучання дзяржаўныя экзамены з далі 105 
выпускнікоў, з іх 12 чалавек — на “выдатна.” Дыпломы пер- 
шай ступені атрымалі 42 выпускнікі гістфака, 43 — літфака і 
20 —геафака [15].

У 1937 годзе пры педінстытуце ствараецца настаўніцкі 
інстытут з двухгадовым тэрмінам навучання. Інстытут рыхта- 
ваў настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры для няпоўнай 
сярэдняй школы, а з 1939 года і настаўнікаў геаграфіі для 5 ~  
7 класаў [16].

5 верасня 1939 года СНК СССР зацвердзіў новы статут 
вышэйшай школы.

Даволі складаным было становішча з кадрамі выкладчы- 
каў. Пачынаўся выкладчыцкі калектыў з 10 чалавек ў 1930 
годзе, але ўжо ў 1932 годзе ў складзе 6 кафедраў працавалі 43 
выкладчыкі [17]. Існавалі кафедры дыялектычнага і гістарыч- 
нага матэрьмлізму, гісторыі, педагогікі, літаратуры, мовы, пры- 
родазнаўства.

Шмат праблем было ў выкладанні грамадскіх дысцыплін, 
перш за ўсё гістарычных. Гэтыя цяжкасці ўзрасталі па меры 
ўзмацнення барацьбы з “ворагамі народа” за “чысціню” 
марксісцкіх радоў і класавую завостранасць у выкладанні. 
Вынікамі шматлікіх ідэалагічных кампаній, прапрацовак было 
выключение выкладчыкаў з партыі, зняцце іх з работы, арышты 
органамі НКУС.

У 1934/35 навучальным годзе склаўся “фактычны пра- 
рыў” у выкладанні гістарычных дысцыплін на ўсіх факульте
тах інстытута па прычыне “адсутнасці чотка і яскрава выра- 
жаных марксісцкіх установак у выкладанні з праявамі ў асоб- 
ных педагогаў тэндэнцыі змазвання і ігнаравання марксісцкіх
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установак”. На першым курсе геаграфічнага факультэта ў маі 
ніводная група яшчэ не пачынала здаваць залікі па ўсеагуль- 
най гісторыі. Многія студэнты выступалі нават за тое, каб у 
гэтым годзе наогул залікаў па гісторыі не здаваць.

У інстытуце практычна не было сваіх лектараў-гісторы- 
каў. Асноўным выкладчыкам па новай гісторыі з ’яўлялася 
Камарова, якая прыязджала з Ленінграда на 4-5 дзён, чытала 
запар 30 вучэбных гадзін і ад’язджала. Прапрацоўку прачы- 
таных лекцый праводзіў іншы выкладчык, заняты па 12-14 
вучэбных гадзін у дзень, зразумела, недастаткова падрыхтава- 
ны да заняткаў. Падобная сітуацыя была і на гістфаку, дзе ў 
канцы навучальнага года заставалася шмат нявычытаных лек- 
цыйных гадзін, і на іншых факультэтах.

У інстытуце амаль адсутнічалі вучэбныя і рабочыя планы, 
што прыводзіла да нераўнамернага размеркавання самімі вык- 
ладчыкамі гадзін сваіх курсаў па асобных тэмах і перыядах. 
Не было цвёрдага, пастаяннага раскладу, нярэдка выкладчыкі 
чыталі па 12-14 гадзін ў дзень. Старастам груп замест рас
кладу давалі выпіскі з пералікам таго, што будзе чытацца ў 
наступны тыдзень [18].

Становішча яшчэ больш ускладнілася ў 1936-1938 гадах. 
Неўкамплектаванасць кадрамі прыводзіла да зрываў заняткаў, 
нізкай якасці выкладання. Перад пачаткам 1937/38 наву
чальнага года на гістфаку не хапала 4 выкладчыкаў, не было 
дэкана; на літфаку — 3 выкладчыкаў; геафаку — 1; на педа- 
гогіцы — 1. Было вырашана накіраваць у Ленінград, Маскву 
і Мінск кіраўнікоў інстьггута для запрашэння выкладчыкаў на 
пастаянную або часовую працу. Зноў узніклі праблемы з на
борам. На канец ліпеня 1937 года на 370 месцаў было па
дадзена 220 заяў, у тым ліку на гістфак на 60 месцаў 25 заяў, 
літфак на 150-85, у настаўніцкі інстьітут на 100-50 [19].

У пачатку навучальнага года не была арганізаваная работа 
кафедраў, некаторыя нават не прыступілі да працы. З-за неста-
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більнага раскладу выкладчыкі па 4 і болын гадзін чыталі адзін 
і той жа прадмет. У бібліятэцы не хапала літаратуры па шэрагу 
дысцыплін з-за знішчэння “шкодніцкіх кніг ворагаў народа”.

У 1937/38 навучальным годзе у педінстытуце, 2-х гадо- 
вым настаўніцкім інстытуце і педкурсах налічвалася 1002 сту
дэнты. Па штату неабходна было 57 чалавек прафесарска- 
выкладчыцкага складу. Мелася ўсяго 23 штатныя выкЛад- 
чыкі. Шэраг лекцыйных курсаў, якія чыталі так званыя “во- 
рагі народа перачытваліся (гісторыя народаў СССР, гісторыя 
педагогікі, педагогіка і іншыя). У выніку гэтага выкананне 
вучэбнага плана, асабліва на выпускных чацвёртых курсах, 
зацягвалася. Аекцыі па асобных прадметах прыходзілася да- 
чытваць паміж дзяржаўнымі экзаменамі [20].

У  ЗО-Я гады істотныя змены адбыліся і ў нацыянальнай 
палітыцы. Пад сцягам інтэрнацыяналізму, зліцця культур і 
моў, барацьбы з буржуазным нацыяналізмам пачыналася згор- 
тванне палітыкі “ беларусізацыі ” . Г эта датычыла перш '-за 
ўсё функцыянавання беларускай мовы. З  аднаго боку, партый- 
на-дзяржаўныя ўлады працягвалі гаварыць аб неабходнасці 
развіцця нацыянальнай мовы, з другога — набірала моц тэн- 
дэнцыя згортвання сферы яе выкарыстання ў сістэме адука- 
цыі, друку, дзейнасці партыйных, гаспадарчых, дзяржаўных 
структур.

Гэтыя працэсы не маглі не закрануць і вышэйшую школу, у 
тым ліку і МПІ. У пачатку 30-х гадоў ўсё справаводства вяло- 
ся яшчэ на роднай мове. Бюро Магілёўскага РК партыі ў 
1932 годзе па выніках праверкі ажыццяўлення нацыянальнай 
палітыкі ў педінстытуце і педрабфаку адзначала, што выкладан- 
не (за выключением некаторых прадметаў) вядзецца на бе
ларускай мове, переважная частка выкладчыкаў і служачых 
добра ведае беларускую мову, ужывае яе ў штодзённай пра
цы. Толькі некаторыя выкладчыкі, якія раней працавалі ў інтных 
республіках, яшчэ недастаткова ёю авалодалі. Асноўная маса
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студэнтаў таксама добра валодае беларускай мовай і карыста- 
ецца ёю ў паўсядзённым жыцці. У пастанове бюро крытыка- 
валіся некаторыя выкладчыкі, супрацоўнікі і студэнты, якія не 
жадалі пераходзіць на беларускую мову. Гэта ацэньвалася як 
праява вялікадзяржаўнага шавінізму [21].

Беларусы складалі большасць складу студэнтаў і выкладчы- 
каў. У 1931 — 32 навучальным годзе ў інстытуце вучылася 
196 студэнтаў-беларусаў, 26 — яўрэяў, 3 — рускіх. Сярод 
выкладчыкаў было 19 беларусаў, 5 яўрэяў, 4 рускіх (3 з якіх 
не ведалі беларускай мовы), 1 латыш [22].

Разам з тым у нацыянальнай палітыцы ўсё большее месца 
займає барацьба з “нацдэмакратызмам”. 2 сакавіка 1933 года 
ЦК УКП(б) прыняў пастанову “Аб скажэнні нацыянальнай 
палітыкі ў Б С С Р”. На яе падставе пленум Ц К КП (б)Б 
паставіў задачу ачысціць усе звенні савецкіх, гаспадарчых і куль
турных устаноў і арганізацый “ад перараджэнчаскіх, гнілых, 
антысавецкіх, нацыяналістычных элементаў” [23].

Разгортвалася барацьба з “нацдэмамі” і ў педінстытуце. У 
сакавіку 1933 года на партсходзе жорсткай крытыцы была 
падвергнута насценгазета 1 курса сацыяльна-гістарычнага ад- 
дзялення за “грубейшыя палітычныя памылкі буржуазна-ку- 
лацка- нацыяналістычнага характару”. Сутнасць справы была ў 
тым, што ў газеце размовы студэнтаў паміж сабой на расійскай 
мове, ужыванне яе ў прыватным жыцці, няпоўнае засваенне 
некаторымі беларускай мовы, хто не вывучаў яе ў школе, ацэнь- 
валіся як вялікадзяржаўны шавінізм. Адказны сакратар інсты- 
туцкай насценгазеты (выкладчык) атрымаў вымову і быў зня- 
ты з пасады, рэдкалегія распушчана, зняты і рэдактар студэн- 
цкай насценгазеты 1 курса. Галоўнай небяспекай партсход 
абвясціў буржуазна-кулацкі нацыяналізм [24].

У ліпені 1933 года ўжо шматтыражка інстытута дапусціла 
“памылкі буржуазна-нацыяналістычнага характару”. На гэты 
раз іх угледзелі ў змешчаным у газеце ўрыўку з паэмы Г.Гейнэ
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“Нямеччына”. Патрыятычныя словы паэта аб Радзіме, аб 
роднай мове “гралі на руку контррэвалюцыйным нацыянал- 
дэмакратычным элементам”. Чарговы рэдактар шматтыражкі 
быў зняты і вызвалены ад абавязкаў сакратара партячэйкі. 
Выкладчыка, які пераклаў урывак на беларускую мову, знялі з 
пасады загадчыка кафедры [25].

Выкладчыкі жорстка крытыкаваліся за “скрыўленні ў вык- 
ладанні нацдэмаўскага характару”. Так, выкладчыка беларус- 
кай літаратуры Сакалоўскага абвінавацілі ў “падкрэсліванні 
самабытнасйі беларускай культуры, ідэалізацьгі паэта Ядвігіна Ш., 
замазванні” у ацэнцы Я.Купалы, што ён у свой час быў “ідэ- 
олагам нацдэмаўшчыны”, апраўдванні “нацдэмаўскіх памы- 
лак” Я.Коласа [26]. З а  палітычную блізарукасць і прытуп- 
ленне класавай пільнасці Сакалоўскі і загадчык літаратурнага 
аддзялення былі знятыя з працы, увесь склад кафедры і загад
чык вучэбнай часткі атрымалі вымовы.

Беларуская мова паступова выцяснялася з вучэбнага пра- 
цэсу. У канцы 30-х гадоў выкладчыкі пераходзяць на рускую 
мову. Нават на факультэце беларускай літаратуры і мовы, дзе 
рыхтаваліся кадры настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры, 
выкладанне ўсіх прадметаў, за выключэннем беларускай мовы 
і літаратуры, вялося на рускай мове [27].

Вучэбны і выхаваўчы працэс у інстытуце быў прасякнуты 
“класавай барацьбой”, пошукам і выкрыццём “ворагаў народа”, 
барацьбой з “засмечанасцю кадраў”. Асабліва гэтая бараць- 
ба ўзмацняецца ў другой палове 30-х гадоў. Пратаколы па- 
сяджэнняў парткома і партсходаў запоўнены персанальнымі 
справамі выкладчыкаў. Інстытут аказаўся “засмечаным кла- 
сава варожымі элементамі сярод выкладчыкаў і студэнтаў” [28]. 
Многія выкладчыкі былі выключаныя з партыі, звольненыя з 
працы, арыштаваныя. Зразумела, што гэта адмоўна адбівала- 
ся на навучальным працэсе, нараджала атмасферу страху, да- 
насіцельства, узаемных абвінавачванняў.
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Тым не менш, у жыцці краіны адбываліся і станоўчыя 
змены. У канцы 30-х гадоў рэарганізацыя Магілёўскага 
інстытута ў асноўным была завершаная. Склалася структу
ра тагачаснай савецкай В НУ, якая пераўтварылася ў буйную 
вышэйшую педагагічную навучальную ўстанову. Сектар 
завочнага навучання ў 1939 годзе пераўтварыўся ў аддзя- 
ленне завочнага навучання з чатырохгадовым термінам на
вучання. Да канца 30-х гадоў гэта аддзяленне стала буй- 
нейшым у Беларусі па колькасці навучэнцаў. Так, летам 1939 
года на сесію з ’ехалася каля дзвюх тысяч настаўнікаў з роз
ных вёсак і гарадоў рэспублікі [29]. Узмацнілася матэрыяль- 
ная база педінстытута. Напярэдадні Вялікай Айчыннай вайны 
ён меў добра абсталяваныя кабінеты і лабараторыі, спартыў- 
ную залу, стралковы цір. Побач з вучэбным корпусам быў 
пабудаваны прасторны будынак інтэрната. Да паслуг сту- 
дэнтаў і выкладчыкаў мелася багатая інстытуцкая бібліятэка. 
Яе кніжны фонд перавысіў 100 тысяч тамоў навуковай, мета- 
дычнай і мастацкай літаратуры. У бібліятэцы захоўваліся 
санеты Пятраркі, выдадзеныя ў 1550 г., кнігі першага выдан- 
ня твораў А .С .Пушкіна. Пры бібліятэцы працавала чыталь- 
ная зала, у кабінетах ствараліся спецыяльныя перасоўныя 
выстаўкі літаратуры. Кнігі перапляталіся ва ўласнай інсты- 
туцкай пераплётнай майстэрні.

Істотныя змены адбыліся ў складзе студэнтаў. У 1941 
годзе на стацыянары інстьггута займалася каля адной тыся- 
чьі студэнтаў. Больш за тысячу студэнтаў навучалася на за- 
вочным аддзяленні, 250 — ў настаўніцкім інстытуце, 260 ча
лавек — на курсах па вывучэнні беларускай мовы і літарату- 
ры [ЗО]. У большасці гэта былі дзеці рабочых і калгаснікаў. 
Калі ў 1930 годзе рабочыя складалі 8,8 % студэнтаў інстытута 
[31], то ў 1939г. — 22,5 %; 53,9 % студэнтаў стацыянара ў 
1939 годзе складалі дзеці калгаснікаў, 20,9 % — служачых і 
2,7 % — саматужнікаў [32].
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Значную ролю ў жыцці калектыва адыгрывалі партыйная і 
камсамольская арганізацыі. Восенню 1931 года сярод 230 
студэнтаў было 12 камуністаў і 39 камсамольцаў. У 1939 годзе 
камуністы і камсамольцы складалі ўжо 67,2 % студэнтаў ста- 
цыянара (550 камсамольцаў і 26 камуністаў) [33].

Дзейнічала ў інстытуце і прафсаюзная арганізацьы. Сту- 
дэнцкі прафком складаўся з 5 сектароў: арганізацыйна-уліко- 
вага, акадэмічнага, сацбытавога, культпалітмасавага, пазашколь- 
най работы і шэфскага. Арганізоўваліся экскурса, розныя сту- 
дэнцкія вечары і сустрэчы, паходы ў тэатр. Студэнты атрым- 
лівалі пуцёўкі ў дамы адпачынку і санаторыі.

З а  дзесяцігоддзе значныя змены адбыліся ў складзе вык- 
ладчыцкага калектыва. У 1941 годзе ў ім працавалі 69 прафе- 
сароў, кандыдатаў навук, дацэнтаў, старшых выкладчыкаў і асі- 
стэнтаў. Сярод іх было 14 выхаванцаў Магілёўскага педін- 
стытута.

Выкладчыкі праводзілі і навуковую прапу, да якой нярэдка 
далучаліся і студэнты. Так; па заданні Акадэміі навук БССР 
пад кіраўніцтвам прафесара В.І. Баркоўскага з удзелам студэн- 
таў была складзена “Рабочая кніга па белар^скім правапісе”, 
выдадзеная ў якасці вучэбнага дапаможнікаї для сямігадовай 
школы. Праводзілася таксама праца па складанні арфаграфіч- 
нага даведніка ў сувязі з  рэформай правапісу [34]. Кандыдат 
філалагічных навук С.І.Васілёнак склаў хрэстаматыю па фаль- 
клоры ў дапамогу настаўнікам сярэдняй школы, выдаў зборнік 
беларускай дарэвалюцыйнай народнай творчасці “Пад панскім 
бізуном”. Ю.А.Шакалю Наркамасветы БССР даручыў скласці 
дапаможнік па беларускай мове для школы, і малады выклад- 
чык паспяхова з гэтым справіўся. Адным з аўтараў граматыкі 
беларускай мовы для школы стаў М.І.Жыркевіч.

У 1934 годзе пачаўся збор матэрыялаў для эканоміка- 
геаграфічнага апісання Магілёўскага раёна, а таксама фаль- 
клору Магілёўшчыны. Шмат студэнтаў запісалася ў гурткі
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краязнаўства. Былі сабраны матэрыялы па фауне і флоры 
Магілёўскай вобласці. Газета “Камунар Магілёўшчыны” па~ 
стаянна друкавала артыкулы на краязнаўчыя тэмы, старонкі 
фальклору, нарысы аб стаханаўцах Магілёва, падрыхтаваныя 
выкладчьжамі і студэнтамі педінстытута.

У жніўні 1936 года па даручэнні АН БССР была пра- 
ведзена археалагічная экспедыцыя з удзелам студэнтаў МПІ 
пад кіраўніцтвам дацэнта В.Тарасенкі. Экспедыцыя даследа- 
вала 7 гарадзішчаў і 2 паселішчы на тэрыторыі Магілёўскага і 
Шклоўскага раёнаў [35].

У перадваенныя гады некалькі выкладчыкаў абаранілі кан- 
дьщацкія дысертацьгі, напісалі шэраг прац па гісторьгі і літаратуры, 
педагогіцы і псіхалогіі. У жніўні 1938 года Магілёўскі педін- 
стытут аб’явіў набор у аспірантуру па спецыяльнасцях руская 
мова, руская літаратура, славяназнаўства [36]. Першымі аспі
рантам сталі выхаванцы інстьггута Г.Кашляк, Б .Цырульнікаў і 
інш. Выпускнікі МПІ навучаліся таксама ў аспірантуры пры 
АН БССР і ВНУ Мінска.

Вялікую работу праводзіў літаратурны гурток інстьггута. Там 
пачьшалі свой шлях ў літаратуру пісьменнікі В.Матэвушаў, Г.Каш
ляк, М.Гарулёў, Э.Валасевіч, П.Шасцерыкоў і інш. Гурткоўцы 
абмяркоўвалі творы пачынаючых паэтаў, праводзілі літаратур- 
ныя вечары, высіупалі з лекцыямі і гутаркамі аб выдатных майст
рах слова перад рабочымі. Неаднаразова студэнты сустра- 
каліся з Я.Коласам, Я.Купалам, П.Глебкам, К.Крапівой, П.Броў- 
кам і іншымі беларускімі пісьменнікамі. Літаратурныя творы 
студэнтаў друкаваліся на старонках газет “Камунар Магілёўш- 
чыны”, “Літаратура і мастацтва”, часопісаў “Полымя рэвалю- 
цыі”, “Работніца і калгасніца Беларусі”. Выкладчьжі і студэнты 
педінстытута кіравалі літаратурнымі гурткамі на заводзе “Ад- 
раджэнне”, шаўковай фабрыцы, скурзаводзе і ў Доме піянераў.

Прымалі ўдзел студэнгы і выкладчыкі інстьггута і ў право- 
дзімай у той час калектывізацыі сельскай гаспадаркі. Па рашэнні

79

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



партыйна-камсамольскага сходу ад 20 лютага 1931 года было 
вырашана аказаць дапамогу калгасам і саўгасам падшэфнага 
Гарадзішчанскага сельсавета ў правядзенні веснавой сяўбы. 
Студэнтам даручалася праверыць стан цяглавай сілы ў гаспа- 
дарках, забяспечанасць яе кармамі, усхожасць насення. Пры 
гэтым дапамога аказвалася як калгасам, так і аднаасобнікам 
[37]. Мерапрыемствы па правядзенні сяўбы ажыццяўляліся 
і ў наступныя гады.

У 1933 годзе партбюро інстытута, прызнаўшы нездаваль- 
няючай шэфскую дапамогу, прыняло рашэнне мабілізаваць 
студэнтаў выпускнога курса на працу ў якасці старшынь сель- 
саветаў і сакратароў партячэяк. Таксама было пастаноўлена 
арганізаваць агракурсы для калгаснага актыву, дапамагчы ў 
працы сельскім камсамольскім ячэйкам. Мабілізавана было
4 студэнты, ім прадастаўлялася магчымасць для вяртання 
праз год у інстытут для завяршэння вучобы [38].

У час летніх канікулаў студэнты накіроўваліся на працу па 
месцы жыхарства. У лістападзе 1933 года партбюро інсты- 
тута замацавала для пастаяннай шэфскай работы за аддзя- 
леннямі інстьпута асобныя гаспадаркі: калгасы “Пралетарый” 
і “Будзённы” за сацыяльна-гістарычным, “Якаўлеў” — за 
літаратурна-лінгвістычным, “Чырвоны сцяг” — за эканаміч- 
ным, “Чапаеў” ~  за педрабфакам [39].

Студэнты праводзілі значную культурна-масавую работу 
па ўступленні сялян у калгасы. Чыталіся даклады, праводзіліся 
гутаркі, ствараліся палітгурткі, гурткі агратэхнічнай граматы, 
ажыццяўлялася падпіска на газеты і часопісы. Актыўна ўдзель- 
нічала студэнцкая моладзь у барацьбе за ліквідацыю непісьмен- 
насці. 3  дапамогаю студэнтаў каля 500 сялян навучыліся 
чытаць і пісаць [40]. Студэнты ўдзельнічалі ў суботніках на 
карысць фонду ўсенавучу. У снежні 1931 года па іх ініцыяты- 
ве праводзіўся месячнік па ліквідацыі непісьменнасці на фаб- 
рыцы штучнага валакна і заводзе “Адраджэнне” . Студэнты
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/

бралі на ўлік непісьменных і малапісьменных, праводзілі наву- 
чанне і агітацыйнукэ работу на прадпрыемствах. [41].

У гады першых пяцігодак студэнты МПІ аказвалі дапамогу 
ў будаўніцтве буйных прамысловых прадпрыемстваў. У 1930 
гады яны выконвалі земляныя работы на фабрыцы штучнага 
валакна. У 1935 годзе кожны камсамолец інстытута адпраца- 
ваў некалькі дзён на будаўніцтве аўтарамонтнага завода.

Актыўны ўдзел прымалі сту
дэнты і ў такіх масавых кампаніях, 
як выбары ў Вярхоўныя Саветы 
СССР і БССР і мясцовыя Саве
ты, што праводзіліся пасля пры- 
няцця новых Канстьггуцый СССР 
і БССР 1936 і 1937 гадах. Сту
дэнты працавалі палітагітатарамі, 
удзельнічалі ў працы выбарчых 
камісій. Дэкан літфака Ю.А.Ша- 
каль, асісгэнт І.Д.Гусаковіч, студэн
ты А.Алейнікаў і Д.С.Генькіна былі 
абраныя дэпутатамі Магілёўскага 
гарадскога савета. Дырэктар 
інстьпута Ф.Н.Казакоў стаў дэпу- Ф .Н .К азакоў

татам Магілёўскага абласнога савета. Студэнтка Н.С.Лёпі- 
на з ’яўлялася депутатам Вярхоўнага Савета СССР [42].

У студзені 1939 года праводзіўся Усесаюзны перапіс на- 
сельніцтва. У палітмасавай і растлумачальнай рабоце сярод 
насельніцтва ўдзельнічалі 30 студэнтаў інстытута.

Шмат увагі ўдзялялася пытанню павышэння паспяховасці 
студэнтаў. У першыя гады функцыянавання інстытута з гэ- 
тым было нямала праблем. Па выніках 1933/34 навучаль- 
нага года па існуючай ў той час шкале ацэнак на “вельмі 
добра” вучылася 7,5 % студэнтаў, на “добра” — 38,2 %, на 
“здавальняюча” — 48,8 %, “нездавальняюча” — 5,5 %. На
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наступим курс было пераведзена 349 студэнтаў, умоўна пера- 
ведзена (не здалі вясеннюю сесію) 83, пакінута на другі год —
6 чалавек, выключана — 24. З  апошніх 9 чалавек былі вык- 
лючаны як непісьменныя, хаця іх паспяховасць амаль па ўсіх 
прадметах была здавальняючай. Нізкай была граматнасць 
студэнтаў. Па выніках праведзейай для ўсіх студэнтаў у час 
заліковай сесії пісьмовай работы па рускай і беларускай мовах 
колькасць нездавальняючых адзнак дасягала ў некаторых гру
пах 60 % [43].

Паступова паспяховасць палепшылася. Калі у 1936/37 
навучальным годзе налічваўся 51 выдатнік, то ў 1938 годзе з 
910 студэнтаў стацыянара 172 з ’яўляліся выдатнікамі і 202 
ударнікамі вучобы [44].

Важнае месца ў жыцці інстытута адводзілася культурна- 
масавай рабоце. Яе цэнтрам з ’яўляўся клуб педінстытута з 
кінаўстаноўкай, дзе 4-5 разоў у месяц для студэнтаў бясплатна 
дэманстраваліся фільмы. У клубе адбьюаліся студэнцкія вечары, 
шырока была разгорнута мастацкая самадзейнасць. У 1934 
годзе ўзнік драматычны гурток, у якім удзельнічала да 25 сту- 
дэнтаў. Былі пастаўлены творы А.М .Астроўскага, А.П.Чэхава, 
Л.М.Талстога, Я.Купалы. У 1938 годзе студэнты паставілі “Як 
гартавалася сталь” М .Астроўскага. Ролю Паўла Карчагіна вы- 
канаў студэнт геафака П.Аярскі., які ў далейшым стаў выкладчы- 
кам і працаваў у інстытуце да 1999 г. У 1937/38 навучальным 
годзе драмгурток ажыццявіў 4 пастаноўкі для інстьпута, 2 для 
іншых устаноў. Было праведзена 7 масавых вечароў самадзей- 
насці, 1 бал-маскарад, 2 вечары выдатнікаў вучобы [45].

Больш за 50 студэнтаў удзельнічала ў інстытуцкім хоры. 
У яго рэпертуары меліся і класічныя творы, і народныя песні, і 
песні савецкіх кампазітараў. Існавалі духавы аркестр, танца- 
вальны і струнны гурткі. Удзельнікі мастацкай самадзейнасці 
інстытута не раз перамагалі на гарадскіх, раённых, абласных і 
рэспубліканскіх алімпіядах.
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Арганізоўваліся экскурсіі студэнтаў у Маскву і Ленінград, 
культпаходы ў тэатр. У новым студэнцкім інтэрнаце меліся 
пакоі адпачынку з більярдам, шахматамі, шашкамі, радыё. На 
арганізацыю адпачынку студэнтаў накіроўваліся вялікія сродкі. 
Толькі ў 1939 годзе на летні адпачынак студэнтаў МПІ было 
выдзелена 72 тысячы рублёў.

Значнае месца ў жыцці студэнтаў займала фізічная куль
тура. У 1939 годзе больш за 400 чалавек займалася ў 23 
спартыўных секцыях [46]. Спартыўная арганізацыя МПІ 
была адной з мацнейшых у горадзе. На рэспубліканскіх 
спаборніцтвах неаднаразова перамагалі каманды лыжнікаў, 
гімнастаў, шахматыстаў, матацыклістаў, валейбалістаў і бас- 
кетбалістаў інстытута. Асабістае першынство на рэспублі- 
канскіх спаборніцтвах заваявалі спартсмены педінстытута 
Машынская, Сінічэнка, Яўменава, Мазылёў, Храптовіч і інш. 
Так, у 1935 годзе студэнтка Машынская ўстанавіла ўсебе- 
ларускі рэкорд па кіданні гранаты. Гімнастка Яўменава з 
літфака асвоіла матацыкл і стала пераможцам на ўсебела- 
рускіх спаборніцтвах жанцын-матацыклістаў у 1940 годзе 

[ 4 7 ] 'Студэнты МПІ ўдзельнічалі ў фізкультурных парадах, тра- 
дыцыйных сустрэчах са спартсменамі Віцебскага, Гомельска- 
га і Мінскага педінстытутаў, Горацкага сельскагаспадарчага 
інстытута. Летам 1937 года адбыўся шлюпачны пераход 
Магілеў-Адэса, у якім удзельнічала 10 студэнтаў — лепшых 
фізкультурнікаў [48]. XXII і XXIII гадавінам Чырвонай Арміі 
былі прысвечаны моталыжныя прабегі па маршруце Магілёў — 
Мінск — Магілёў.

Значная увага ўдзялялася вывучэнню вайсковай справы. 
Студэнты ў свабодны ад вучобы час вучыліся страляць з вінтоўкі 
і кулямёта, хадзіць ў працівагазах, вадзіць матацыкл і аўта- 
мабіль, вывучалі радыёсправу, гранату, здавалі нормы на аба- 
рончыя значкі. У 1936 годзе з 900 студэнтаў налічвалася
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847 членаў асаавіяхіму, 540 — членаў Таварыства Чырвонага 
Крыжа, 432 чалавекі здалі нормы “Варашылаўскі стралок”, 213 — 
“Гатовы да працы і абароны”, 407 — “Гатовы да санітарнай 
абароны”, 604 — “П В Х А ” [49].

У канцы 30-х гадоў ва ўмовах абвастрэння міжнароднага 
становішча абарончая работа яшчэ больш актывізавалася. У 
1938 годзе ў інстытуце дзейнічалі 32 гурткі па вывучэнні куля- 
мёта “Максім” з колькасцю членаў 320 чалавек. 160 з іх здалі 
залік на “добра” і “выдатна”. У 13 гуртках вывучаўся куля- 
мёт Дзегцярова. У інстытуце было 3 матацыклы. На іх базе 
стварылі мотасекцыю, дзе займалася 120 чалавек [50].

Пасля XVIII з ’езда партыі, які паставіў задачу ўмацаваць 
масавую абарончую працу ў краіне, у МПІ было прынята 
рашэнне: кожнаму студэнту-фізкультурніку мець не менш 
адной вайсковай спецьшльнасці, у 1939 годзе перавыканаць 
план падрыхтоўкі значкістаў “ГП А”, падрыхтаваць не менш 
100 мотавадзіцеляў і г.д. [51]. У 1940 г. у інстытуце было 
873 члены асаавіяхіма. Кіраваў арганізацыяй студэнт гістфака 
Высоцкі. Толькі ў 1940/41 навучальным годзе 130 студэн- 
таў авалодалі ваджэннем матацыкла. Аўтагурток да пачатку 
вайны падрыхтаваў больш за 300 вадзіцеляў-аўтамабілі- 
стаў. У 1940/41 навучальным годзе 150 студэнтаў, што 
вывучалі кулямётную справу, здалі нормы па практычнай 
баявой стральбе [52].

3  1935 г. шмат студэнтаў займалася ў Магілёўскім аэрак- 
лубе. У 1936 г. 108 студэнтаў падалі заявы ў клуб аб жаданні 
стаць планерыстамі, парашутыстамі і лётчыкамі. Сярод іх былі і 
дзяўчаты. Адной з першых скончыла курсы пілотаў студэнтка 
гістфака, выдатніца вучобы, член камітэта камсамола Таня 
Гаварака [53].

У 1940 годзе было прапанавана адсвяткаваць 10-годдзе 
педагагічнага інстытута, што ў вялікай ступені скажала яго 
сапраўдную гісторыю, якая пачалася ў 1913 годзе.
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Заслухаўшы даклад дырэктара МПІ Кірылава, бюро Ма- 
гілёўскага гаркома КП (б)Б зацвердзіла план святкавання 
10-годдзя ВНУ. Была падрыхтавана прапанова аб прысва- 
енні інстытуту імя вядомага вучонага, даследчыка Арктыкі 
М.Д.Папаніна [54].

Юбілей адзначаўся ў красавіку 1941 г. У інстытуце ад- 
былася навуковая канферэнцыя. У гарадскім тэатры 13 
красавіка праведзена ўрачыстае пасяджэнне з удзелам прад- 
стаўнікоў партыйных, савецкіх і грамадскіх арганізацый Ма- 
гілёва і вобласці, гасцей з іншых гарадоў. Нарком асветы 
БССР Уралава павіншавала калектыў МПІ з юбілеем, ад- 
значыла яго плённую вучэбную, метадычную і навуковую 
работу.

З а  10 гадоў Магілёўскі педагагічны інстытут вырас у адну з 
буйнейшых вышэйшых навучальных устаноў Беларусі. Толькі 
на стацыянары ў 30-я гады было падрыхтавана больш за 
1200 выкладчыкаў гісторыі, геаграфіі, мовы і літаратуры. 3  іх 
20 спецыялістаў ужо ў тыя гады працавалі ў вышэйшых наву
чальных установах.

Заслужанымі настаўнікамі 
БССР сталі A.M.Казлоўская —
Ганаровы грамадзянін горада 
Магілёва, узнагароджаная ордэнамі 
Аеніна, Чырвонай Зоркі і 2 меда- 
лямі; І.Я.Цімашкоў, кавалер ордэ- 
на Аеніна; студэнт гістфака, сак- 
ратар парткома П.Я.Цярэнцьеў стаў 
у пачатку вайны камісарам народ- 
нага апалчэння, а пасля перамогі над 
ворагам узначаліў вышэйшую на- 
вучальную ўстанову.

Істотны ўклад у навуку ўнеслі вы- 
хаванцы інстьггута Н.В.Каменская,
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■І*

якая стала потым членам-карэспандэнтам АН БССР, докта- 
рам гістарычных навук, прафесарам; Д .П .Жмуроўскі — Ге
рой Савецкага Саюза, доктар гістарычных навук, прафесар 
р БДУ і інш. 16 ордэнамі і медалямі

ўзнагароджаны генерал-маёр
А.Г .Качубееў — выпускнік геа- 
фака. Вядомым дзяржаўным дзе- 
ячам стаў М.В.Зімянін, Герой Са- 
цыялістычнай Працы. Гэтымі і 
многімі іншымі выпускнікамі, усёй 
сваёй працай можа ганарыцца 
Магілёўскі педагагічны інстытут 
30-х гадоў, пакідаючы нашчадкам 
набыты шматгранны вопыт.

Поспехі пераадолення краінай 
крызіснага становішча у вялікай 
ступені вызначаюцца эффектыўнас- 
цю правядзення апераджальнага 

ўдасканалення сістэмы адукацыі. Адным з яго элементаў на 
Магілёўшчыне ў 30-я гады мінулага стагоддзя з ’яўляецца ад- 
наўленне дзейнасці педагагічнага інстытута. I хаця гэты перыяд 
адзначаецца жорсткімі рэпрэсіямі ўлад супраць свайго народа, іх 
аднабаковым ідэалагічным кантролем за адукацыйнымі працэ- 
самі, але добрасумленная праца супрацоўнікаў і студэнтаў інсты- 
тута, дапамога грамадскасці, іншых навучальных устаноў Савец
кага Саюза, мэтанакіраванасць на пабудову лепшай будучыні 
спрыялі таму, што інстьггут за 10 гадоў вырас у адну з буйнейшых 
вышэйшых навучальных устаноў Беларусі. Гэты дынамізм аба- 
піраўся на наступныя падмуркі:

У* стварэнне і ўзмацненне матэрыяльнай базы: вучэбны 
корпус, бібліятэка, інтэрнат;

^  спалучэнне выкладчыцкім калектьшам педагагічнай дзей
насці з  актыўнай навуковай работай, далучэнне да яе студэнтаў. 
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У шматграннае супрацоўніцтва выкладчыкаў і студэнтаў з 
мясцовымі ўладамі;

^  вялікая паізааўдыторная работа студэнтаў у творчых, 
спартыўных, тэхнічных, прапагандысцкіх і іншых гуртках, якая 
стала адной з вядучых крыніц станаўлення студэнцкага сама- 
кіравання і асобаснага развіцця будучых настаўнікаў, сапраў- 
днай школай мужнасці і патрыятызму, якія так ярка праявіліся 
ў гады выпрабаванняў вайной.
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IV. Час выпрабаванняў 
(1941-1944 гады)

Я апярэдадні 22 чэрвеня 1941 г. Магілёўскі 
педінстытут жыў у звычайным працоў- 

ным рытме. На дзённым аддзяленні заканчваў- 
ся навучальны год. Студэнтам заставалася здаць 
экзамены па 1—2 прадметах. Выпускнікі рыхта- 
валіся да апошняга дзяржэкзамена. Студэнты 3 
курса геафака, што вярнуліся з вытворчай прак- 
тыкі ў Крыме і на Каўказе, таксама здавалі экза
мены. Лепшыя спартсмены інстытута рыхтава- 
ліся да ўсебеларускага парада фізкультурнікаў і 
ўвечары павінны былі выехаць у Мінск. 3  усёй 
рэспублікі ў інстьпут з ’язджаліся завочнікі на лет
нюю сесію.

I ўсё гэта парушыла паведамленне аб пачатку 
вайны. Пасля выступления па радыё старшыні 
СН К  СС СР В.М.Молатава, які абвясціў аб на- 
падзе фашысцкай Германії, адбыўся мітынг сту- 
дэнтаў і выкладчыкаў. Дацэнты Станкевіч і Пят- 
роўскі, сакратар камітэта камсамола Ганжын і 
інш. выказалі ўпэўненасць у хуткай перамозе над
ворагам [13-

Ha наступны дзень партыйны сход абмерка- 
ваў пытанне аб задачах партарганізацыі інстыту- 
та ў сувязі з вайной. Сакратар парткома Весялоў, 
дырэктар інстытута Кірылаў, нам.дырэктара
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Курчэўскі і іншыя гаварылі аб Г ~ ~
перабудове работы ВНУ ва умо
вах вайны. Адразу пасля сходу 
пачаўся запіс добраахвотнікаў у 
групу самааховы. У яе ўвайшлі 
студэнты Ганжын, Алейнікаў,
Букетаў, Годзін і інш. Камандзі- | 
рам групы стаў камуніст 
Ю .А.Ш акаль, палітруком — 
камсамолец Ф.І.Кот, студэнт-за- 
вочнік, галоўны бухгалтер інсты- 
тута.

Ужо ў першыя дні вайны ў го-
рад сталі прыходзіць патокі бежан-

о . ,  а гг . М.К.Кірылаўцау з заходніх абласцей Ьеларусі.
25 чэрвеня варожая авіяцыя ўпершыню бамбіла Магілёў. У 
раёне фабрыкі штучнага валакна, авіяматорнага завода, мяса- 
камбіната былі выкінутыя нямецкія дыверсанты, апранутыя ў 
форму міліцыі, камандзіраў Чырвонай Арміі.

Заняткі ў інстытуце працягваліся да канца чэрвеня. Аднак 
ўсё было падпарадкавана інтарэсам барацьбы з ворагам. Ужо 
ў першыя дні вайны пайшлі ў Чырвоную Армію дырэктар інсты- 
тута М.К.Кірылаў, выкладчыкі М.І.Сургунт, М.І.Пятровіч, 
С.М.Васілёнак, студэнты А.І.Рослаў, Д.П.Жмуроўскі, 
К.П.Харкевіч і шмат іншых. Сярод тых, хто добраахвотна 
прыходзіў ў ваенкамат і прасіў накіраваць іх на фронт, было 
нямала дзяўчат. Студэнтка педінстытута М.В.Жарская пісала 
ў сваёй заяве “Я скончыла школу медсясцёр у 1940 г. Прашу 
накіраваць мяне на фронт ў якасці медсястры, а калі нельга, то 
ў якасці санітаркі” [2]. Студэнтка літфака М.А.Нікіціна ста
ла карэктарам чырвонаармейскай газеты “За Радзіму” , што 
выдавалася штабам 13-й арміі. Многім студэнтам ваенкамат 
адмаўляў у іх просьбах і прапаноўваў ехаць па дамах.
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Аднак дадому ніхто не ад’язджаў. Студэнты інстытута 
прынялі актыўны ўдзел у гераічнай абароне Магілёва. Яны 
разносілі па горадзе павесткі мабілізаваным у Чырвоную Ар
мію, удзельнічалі ў абсталяванні шпіталяў і работах па стварэнні 
абарончых рубяжоў вакол горада. Дзяўчаты станавіліся мед- 
сёстрамі і санітаркамі ў атрадах народнага апалчэння і шпіталях. 
Камсамольцы педінстытута на чале з членамі камітэта камса- 
мола накіроўваліся ва ўстановы і на прадпрыемствы для эва- 
куацыі каштоўнасцей і абсталявання. Некалькі студэнтаў сталі 
сувязнымі штаба народнага апалчэння пры часцях Чырвонай 
Арміі.

У горадзе парушыліся гандаль і грамадскае харчаванне. 
Многія прадаўцы і загадчыкі крамаў самавольна кінулі работу, 
а аддзел гандлю разгубіўся і не кантраляваў сітуацыю. Таму 
камсамольскім гаркомам было даручана члену камітэта кам- 
самола педінстытута В.Абрамавай ўзначаліць групу па на- 
ладжванні гандлю і грамадскага харчавання. Студэнтаў прыз- 
начылі загадчыкамі крамаў, прадаўцамі, загадчыкамі сталовак, 
рэстарана, афіцыянтамі. Сталоўкі і рэстаран у асноўным кармілі 
апалчэнцаў. У канцы кожнага дня атрыманыя грошы регу
лярна здаваліся ў Дзяржбанк. Асабліва вызначыліся студэн
ты П.Букетава, Н.Васількова, Т .Каган.

Разам з савецкімі воінамі мужна абаранялі горад байцы на
роднага апалчэння і знішчальнага батальёна. Ужо 26 чэрве- 
ня 1941 г. на партыйна -камсамольскім сходзе быў створаны 
знішчальны батальён, у які запісалася 500 камуністаў і камса- 
мольцаў. Байцамі знішчальных атрадаў сталі студэнты П.Савіцкі, 
М.Шульман, А.Болазеў і шмат іншых.

Звыш за 70 камсамольцаў — выпускнікоў педінстытута 
былі накіраваныя ў 1 Камуністычны знішчальны батальён 
пры Ц К КП(б)Б. Байцамі першага ўзвода, якім камандаваў 
выкладчык інстытута В.І.Чаркашын, сталі студэнты истфа
ка К.Высоцкі, Г.Гіршын, В.Чыж і інш. У другі ўзвод увайшлі
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выпускнікі літфака І.Іваноў, Э.Валасевіч, М.Гарулёў, П.Шас- 
церыкоў і інш.

Добраахвотнікі з групы самааховы і знішчальных атрадаў 
патрулявалі вуліцы, правяралі дакументы ў падазроных асобаў, 
дзяжурылі ноччу на ўскраінах горада, дапамагаючы лавіць ва- 
рожых дыверсантаў. Студэнты педінстытута — байцы 
знішчальнага батальёна — затрымалі двух варожых лазутчы- 
каў, якія пад час начной бамбёжкі сігнальнымі ракетамі на- 
водзілі нямецкія самалёты на прамысловыя аб’екты. Камса - 
мольцам і моладзі была даручана барацьба з танкамі. Студэн
ты ўзбройваліся бутэлькамі з гаручай сумессю, круглыя суткі 
дзяжурылі ў дамах на скрыжаваннях Ленінскай і Піянерскай 
вуліц.

У пачатку ліпеня 1941 г. 1 Камуністычны знішчальны ба- 
тальён быў накіраваны ў раён Чавусаў. Яму даручалася ахова 
вёсак, барацьба з варожымі дэсантнікамі, стварэнне атрадаў 
народнага апалчэння. Першы ўзвод размясціўся ў вёсцы Бла- 
гавічы, другі — у вёсцы Прылессе. 14 ліпеня фашысты скінулі 
буйны дэсант, імкнучыся захапіць Чавусы і замкнуць кола 
акружэння вакол Магілёва. Даведаўшыся аб руху праціўніка 
ў кірунку на Чавусы праз Благавічы, байцы батальёна выра- 
шылі не адступаць і прыняць няроўны бой. Першы ўзвод, 
разбіўшыся на групы і заняўшы абарону, сустрэў калону варо
жых аўтаматчыкаў агнём з вінтовак і кулямётаў.

Нечакана сустрэўшы супраціўленне і панёсшы страты, немцы 
пачалі акружаць вёску і кінулі ў бой танкі. На ўскраіне вёскі 
байцам удалося падбіць два танкі. У няроўнай схватцы з 
ворагам большасць байцоў 1-га ўзвода загінула або была па- 
ранена, астатнія, каб пазбегнуць поўнага акружэння, дабраліся 
праз аржаное поле да бліжэйшага лесу. Даведаўшыся аб баі 
каля Благавічаў, на дапамогу таварышам паспяшаліся байцы 
2-га ўзвода. Аднак яны не змаглі прабіцца, бо фашысты ўжо 
захапілі Чавусы.
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У пачатку ліпеня ў Магілёве пачалі фарміравацца атрады 
народнага апалчэння. Яны былі створаныя на прадпрыем- 
ствах горада, чыгуначным вузле і ў педінстытуце, У гарадскі 
штаб народнага апалчэння ўвайшоў выхаванец педінстытута, 
загадчык Магілёўскага гарана П.Я.Цярэнцьеў. Ен стаў каміса- 
рам батальёна апалчэнцаў. Пазней ён працягваў барацьбу на 
акупаванай тэрыторыі, быў сакратаром партбюро 113-й парты- 
занскай брыгады. Разам з атрадам аўтарамонтнага завода, 
мясакамбіната і іншых прадпрыемстваў апалчэнцы педінсты- 
тутаўскладзе 747 -га і 394-га стралковых палкоў прЫкрывалі 
флангі і тыл 172-й дывізіі на левым беразе Дняпра. Апалчэн
цы самааддана змагаліся супраць нямецка-фашысцкіх захоп- 
нікаў. Многія з іх загінулі, абараняючы горад.

Пад кіраўніцтвам партыйных органаў у Магілёве ў пачатку 
вайны ствараліся і закідваліся ў тыл ворага групы арганізата- 
раў партызанскага руху і дыверсійныя групы. Сярод іх былі і 
студэнты педінстытута. 3  будучымі партызанамі і падполыд- 
чыкамі была праведзена спецыяльная нарада, якой кіраваў пер- 
шы сакратар ЦК КП(б)Б П .К.Панамарэнка.

Гераічная абарона Магілёва працягвалася 23 дні. У ноч 
на 26 ліпеня абаронцы горада пайшлі на прарыў акружэння. 
У цэнтры горада баі працягваліся яшчэ 2 дні. У ноч з 27 на 
28 ліпеня астаткі падраздяленняў Чырвонай Арміі і апалчэнцаў 
прарвалі акружэнне і пайшлі на ўсход.

Немцы ўварваліся ў будынак педінстытута раніцай 27 ліпе
ня. Інститут не ўдалося, як тэта планувалася. эвакуіравань на 
Урал. Тут фашысты засталі выконваючага абавязкі дырэктара 
інстьїтута Ю.А.Шакаля, выкладчыка І.Д.Туміловіча, камсорга 
Ганжына і групу студэнтаў. У студэнцкім інтэрнаце застава
лася многа дзяўчат. Усіх выгналі на вуліцу. Шакаля, Г анжы
на і Туміловіча фашысты адразу адправілі ў канцлагер.

Вечарам 27 ліпеня будынак інстытута загарэўся. Ніхто 
не тушыў пажар, і інстытут гарэў усю ноч. Большасць выклад-
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чыкау, студэнтау і выпускнікоу інстытута, якш па розных пры- 
чынах апынуліся ў тыле ворага, знайшлі сваё месца ў парты- 
занскіх атрадах і ў падпольным руху.

3  першых дзён акупацыі ў г— ——-——g —  ■—-———і 
розных частках Магілёва па- 
чалі ўзнікаць падпольныя гру
пы. Вясной 1942 года каля 40 
груп аб’ядналіся ў арганізацыю '
“Камітэт садзейнічання Чырво- 
най Арміі” , якую ўзначальваў 
К.Ю.Меттэ. Актыўнымі ўдзель- 
нікамі гэтай арганізацыі сталі 
В . М . Карпінская — выхаванка 
Магілёўскага педінстытута — і 
яе дачка Таццяна. Іх кватэра 
стала асноўнай яўкай падполь- 
шчыкаў, там захоўвалася зброя, 
медыкаменты, адбываліся сустрэ- 
чы кіраўніка арганізацыі К.Ю.Меттэ з падпольшчыкамі і 
партызанамі. У канцы 1941 г. на кватэры Карпінскай з ’я- 
вілася пішучая машынка і пачалі друкавацца лістоўкі, зводкі 
Саўінформбюро, малафарматная газета “З а  Радзіму”. У іх 
падпольшчыкі паведамлялі пра становішча на франтах, закл- 
ікалі народ да барацьбы з ворагам.

У сакавіку 1943 г. Карпінскія былі арыштаваныя. Няглед- 
зячы на страшэныя катаванні, дачка і маці нікога не выдалі.
В.М.Карпінская пасмяротна была ўзнагароджана ордэнам 
Леніна. Імем яе дачкі названы завулак у Магілёве.

Смеласць, знаходлівасць у падпольнай бараньбе з фашыс- 
тамі праявіў студэнт педінстытута І.Лысіковіч. Ен узначальваў 
групу маладых патрыётаў, у якую ўвайшлі яго сябры Грыша 
Радзіёнаў, Жан Чыкстэ, Валодзя Гаўрылаў, Фёдар Даніленка, 
Міша, Рая і Жэня Фраловы. Яны размнажалі і распаўсюджвалі

К .Ю .М еттэ
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лістоўкі і зводкі Саўінформбюро, 
збіралі і перадавалі партызанам 
зброю і боепрыпасы, ладзілі ды- 
версіі ўторадзе і прыгарадзе, збіралі 
разведдадзеныя, забівалі фашыс- 
таў.

Аднойчы позняй восенню 
Ваня Лысіковіч атрымаў задание 
пераправіць праз замярзаючы 
Днепр зброю і боепрыпасы. Ноч- 
чу, прьшязаўшы груз да бервяна, у 
ледзяной вадзе ён некалькі разоў 
пераплываў раку. Членам групы 
ўдалося ўзарваць эталон з боеп- 
рыпасамі на станцыі Магілёў — 1, а 

таксама склад з боепрыпасамі, які знаходзіўся ў будынку афіцэр- 
скай школы. Было знішчана шмат гітлераўскіх афіцэраў.

У лютым 1943 года І.Лысі- 
ковіч і яго сябры былі схопленыя 
гітлераўцамі. Падпольшчыкі муж- 
на вытрымалі ўсе катаванні і за- 
гінулі як героі. У запісцы, пера- 
дадзенай з турмы, Ваня пісаў: “Да- 
рагая мама, не плач. Мы ўсе ідзём 
за РаДзіму”.

Мужна змагаліся з ворагам і 
іншыя студэнты інстытута. Ка- 
муніст А.ЬРослаў ужо 25 чэрве
ня 1941 г. стаў байцом Чырвонай 
Арміі. Яго часць абслугоўвала 
баявыя самалёты на Лупалаўскім 
аэрадроме Магілёва. Пад абстрэ- 
ламі і бомбамі ворага А.І.Рослаў Т.Карпінская

В .М . Карпінская
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удзельнічаў у эвакуацыі авіябазы, аднак самому яму не ўдалося 
эвакуіравацца. Застаўшыся на акупаванай тэрыторыі, ён ак- 
тыўна ўключыўся ў падпольную барацьбу. Паступова склала
ся падпольная група, у якую ўвайшлі былыя студэнты педін- 
стытута М.А.Ліхуноў, В.С.Мастакоў, В.І.Чаркашын, Э.І.Ка- 
ханская, М.І.Нікіціна і іншыя. А.Рославу ўдалося ўладкавац- 
ца на працу цесляром і шкляром у хлебапякарню для ваенна- 
палонных. Там ён сустрэўся з М.Яўціхіевым, былым механі
кам хлебакамбіната, які ўжо стварыў на хлебапякарні невялі- 
кую падпольную групу. Абедзве групы аб’ядналіся і пачалі 
дзейнічаць сумесна. Падпольшчыкам удалося атрымаць дос
туп да радыёпрыёмніка, і яны слухалі, запісвалі, а потым дру- 
кавалі і распаўсюджвалі зводкі Саўінформбюро. Патрыёты збіралі 
зброю, боепрыпасы, медыкаменты для партызан, грошы ў фонд 
абароны СССР, здабывалі паперу і капірку для друкавання 
лістовак. А.І.Рослаў дапамагаў К.Ю.Меттэ апрацоўваць дад- 
зеньм разведкі для перадачы іх па рацыі Заходняму фронту.

Падпольшчыкі праводзілі работу і сярод часцей, што былі 
сфарміраваныя гітлераўцамі на акупаванай тэрыторыі. А.І.Рос- 
лаў усталяваў сувязь з  “казачым” батальёнам і атрымліваў ад- 
туль звесткі аб карных акцыях, якія рыхтаваліся акупантамі. 
М.Ліхуноў распаўсюджваў лістоўкі “Камітэта садзейнічання 
Чырвонай Арміі” ў паліцэйскім батальёне, змог арганізаваць 
там падпольную групу. Група перапраўляла партызанам зброю, 
боепрыпасы і медыкаменты. Калі батальён накіравалі ў карную 
экспедыцыю, члены групы разам з дваццаццю паліцэйскімі 
перайшлі да партызан.

М.А.Ліхуноў расклейваў лістоўкі нават ва ўпраўленні бурга- 
містра Магілёўскага раёна, у будынку гарадской управы, на 
сценах хлебных крамаў, у тэатры. Ен перадаў каштоўныя звесткі 
аб праходжанні вайсковых эшалонаў праз станцыю Магілёў-1.

У пачатку студзеня 1943 г. у сувязі з пагрозай арышту
А.І.Рослаў быў перапраўлены ў 600-ы партызанскі атрад. Ен
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стаў намеснікам начальніка асобага аддзела пры Магілёўскім 
падпольным райкоме партыі. Хутка ў партызанскі атрад пе- 
рабраўся і М.А.Ліхуноў.

Падпольную барацьбу з ворагам праводзілі таксама сту- 
дэнты інстытута В.Г.Шынкарова, Л.П.Асмалоўская, М.К.Ба- 
зылева, В.К.Бунько, выкладчыкі інстытута І.М.Пяроўскі, 
Ю.А.Шакаль, выпускніца інстытута Т.П.Агароднікава і многія 
іншыя.

Сям’я А^ароднікавых жыла на станцыі Магілёў ~  2. Тац- 
цяна Агароднікава разам з бацькам, які працаваў стрэлачнікам, 
па заданні падпольнай групы “Няскораныя” збіралі звесткі 
пра рух варожых цягнікоў з войскамі, тэхнікай і боепрыпасамі, 
сыпалі пясок у буксы вагонаў і паравозаў, дапамагалі падпольш- 
чыкам рыхтаваць дыверсіі на чыгунцы. Т.П.Агароднікава стала 
сувязной партызанскага атрада і загінула пры выкананні бая- 
вога задания.

В.К.Бунько ўладкаваўся слесарам у паравознае дэпо, ук
лючився ў падпольную дзейнасць. У маі 1943 г. ён стаў парты- 
занам-падрыўніком 600-га партызанскага атрада. Пасля 
вызвалення Магілёўскай вобласці ад нямецка-фашысцкіх за- 
хопнікаў працягнуў свой баявы шлях мінамётчыкам стралко- 
вага палка 2-га Беларускага фронта.

Студэнтка 1-га курса геафака М.І.Базылева ўступіла ў 
атрад народнага апалчэння, працавала на абарончых работах 
вакол горада. У перыяд акупацыі дапамагала дэсантнай групе, 
што была закінута з Масквы, здабывала разведдадзеныя.

Камсамолка В.Г.Шынкарова ў 1941 г. скончыла другі курс 
гістфака. Разам з мужам І.Ф.Голубам яна ўступіла ў народ- 
нае апалчэнне, затым працягвала барацьбу з ворагам у Ар- 
шанскім камуністычным падполлі. Валя ўвайшла ў склад пад
польнай групы пры суконнай фабрыцы пасёлка Якаўлевічы 
пад Оршай, а яе муж узначаліў дыверсійную групу ў самім 
горадзе. В.Шынкарова была таксама сувязной партызанскай
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брыгады К.Заслонава. Яна распаўсюджвала лістоўкі, право - 
дзіла разведку па варожых гарнізонах, збірала зброю і боеп- 
рыпасы, здабывала медыкаменты, дапамагала параненым са- 
вецкім воінам. Якаўлевіцкія падподьшчыкі пераправілі да парти
зан дзесяткі байцоў і камандзіраў Чырвонай Арміі.

У жніўні 1943 г. диверсійная група І.Ф.Голуба рихтавала 
падрыў маета праз Днепр, але фашисти схапілі падполыичы- 
каў. Была арыштаваная і Валя Шынкарова. Пасля жорсткіх 
катаванняў усе яны былі забітыя.

Студэнт педінстытута Фёдар Асмалоўскі, выдатнік ву
чобы, на апошнім курсе перавёўся на завочнае аддзяленне і 
пачаў працаваць настаўнікам. Ен рыхтаваўся да дзяржаў- 
ных экзаменаў у інстытуце, калі пачалася вайна. У хаце баць- 
коў Фёдара ў в.Барсукі Магілёўскага раёна з канца ліпеня 
хаваўся цяжкапаранены генерал М.Ц.Раманаў — камандзір 
172-й стралковай дывізіі, якая абараняла Магілёў. У сям’і 
Асмалоўскіх знайшЛі дапамогу лейтэнант М.І.Набятаў, стар
шина Г.М .Бабак.

22 верасня 1941 г. в.Барсукі 
акружылі карнікі. Яны схапілі 
М.Ц.Раманава і сям’ю Асма- 
лоўскіх. Фёдар Асмалоўскі, яго 
жонка Надзя, бацька Міхаіл 
Фёдаравіч, маці Праскоўя Якаў- 
леўна, бабуля Мар’яна, яшчэ 7 
жыхароў вёскі і чырвонаармеец былі 
расстраляныя. Хату Асмалоўскіх 
гітлераўцы спалілі, а генерала 
Раманава адвезлі ў лагер ваен- 
напалонных.

У Клімавічах адну з падпольных 
груп узначальваў дацэнт Магілёўс-
кага педінстытута І.Пяроўскі. І.М.Пяроўскі
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Разам з падпольшчыцай Л.П.Асмалоўскай, 20-гадовай кам- 
самолкай, стуДэнткай педінстытута, ён падрыхтаваў і ажыц- 
цявіў аперацыю па ліквідацыі нямецкага разведчыка барона 
фон Файта. Барон, доўгі чає праводзіў шпіёнскую работу ў 
СССР, а з пачаткам вайны абаснаваўся ў Клімавічах пад 
выглядам “спецыяліста па лесе”. Ен рыхтаваў шпіёнаў, кан- 
сультаваў службу бяспекі. Цэнтр загадаў захапіць барона і 
вывезці яго ў Маскву.

Аідзія Асмалоўская ўладкавалася сакратаркай фон Фай
та, увайшла да яго ў давер. У вызначаны дзень з дапамогаю 
партизан барон быў захоплены і даў шмат каштоўных звестак.

Восенню 1942 г. мужныя падпольшчыкі Л .П .Асмалоўс- 
кая, І.М.Пяроўскі і яго 16-гадовая дачка Рэма, сувязная парты- 
занскага атрада, апынуліся ў Маскве, дзе былі прыняты на- 
чальнікам Цэнтральнага штаба партызанскага руху П.К.Па- 
намарэнкам і К.Я.Варашылавым. Лідзія выступіла па радыё 
і на прэс-канферэнцыі для савецкіх і замежных карэспандэн- 
таў. Газеты свету пісалі пра бясстрашную “дзяўчыну з Клімавіч”.

Была выпушчана паштовая марка 
з партрэтам Л.П.Асмалоўскай.

Дацэнт Магілёўскага педінсты- 
тута Іван Васільевіч Гутараў разам 
з воінскімі часцямі, што адыходзілі з 
баямі ад Магілёва, дайшоў да 
бранскіх лясоў. Хутка ён стаў ка- 
місарам партызанскай брыгады. За 
адвагу і мужнасць, праяўленыя ў ба- 
рацьбе су праць нямецкіх захопні- 
каў, І.В.Гутараў быў узнагароджа- 
ны ордэнамі і медалямі.

Студэнтка інстытута Б.Ф.Ляс- 
неўская, апынуўшыся на акупава- 
най тэрыторыі, стала партызанскай
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разведчыцай і сувязной. Звесткі пра праціўніка, якія здабыва- 
ла разведчыца, забяспечылі поспех шэрагу аперацый 10-й 
Журавіцкай партызанскай брыгады. 26 жніўня 1943 г. 
пры выкананні баявога задания Броня Ляснеўская трапіла ў 
рукі ворага і была расстраляна.

У партызанскіх атрадах працягвалі барацьбу з ворагам 
удзельнікі абароны Магілёва П.Я.Цярэнцьеў, Ю.А.Шакаль, 
А.Т.Алейнікаў, Ф.І.Кот і інш. Студэнт А.Т.Алейнікаў стварыў 
падпольную групу ў в. Балонаў-Сялец. Падпольшчыкі рас- 
паўсюджвалі зводкі Саўінформбюро, перадавалі партызанам 
зброю і боепрыпасы, звесткі аб праціўніку. Падпольшчыкі сар- 
валі спробу немцаў стварыць з жыхароў вёскі паліцэйскі гарні
зон. У студзені 1943 г. А.Т.Алейнікаў разам з таварышамі па 
падполлі пайшоў у партызанскі атрад №  255 8-й Рагачоўскай 
брыгады, стаў палітруком роты.

У дыверсійнай групе 61-га партызанскага атрада пад ка- 
мандаваннем Р.К.Паўлава знаходзіўся Ф.І.Кот. Ен прымаў 
удзел у разгроме 5 нямецкіх гарнізонаў, у “рэйкавай вайне” ў 
раёне вёсак Дашкаўка — Тошчыца.

У Уздзенскім раёне Мінскай вобласці ўдзельнічаў у пад- 
польнай рабоце, а затым стаў партызанам атрада імя Б.Хмяль- 
ніцкага Ю.А.Шакаль. Аднойчы фашысты паспрабавалі вы- 
везці нарабаванае ў сялян збожжа. Калону грузавікоў супра- 
ваджала ўзмоцненая ахова з двума браневікамі. Падполып- 
чыкам Ю.А.Шакалю і В.Я.Куцанаву ўдалося закласці міну ў 
адзін з грузавікоў. Яна выбухнула ў шляху. Ю.А.Шакаль 
загінуў пры выкананні баявога задання ў канцы 1943 г.

Выпускніца літфака Марыя Рамановіч стала сувязной 345-га 
партызанскага атрада. Пасля шматлікіх просьбаў камандаванне 
залічыла М.Л.Рамановіч у групу падрыўнікоў. Разам з іншымі 
партызанамі яна выконвала баявыя заданні. У маі 1943 г. парты- 
занскі атрад атрымаў загад не прапусціць у бок фронта варожы 
эталон з жывой сілай і тэхнікай на чыгунцы Бабруйск —
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Жлобін. Партызаны змаглі, нягледзячы на ўзмоцненую ахову 
чыгункі, закласці міны. Нямецкі эшалон узляцеў у паветра. Гітле- 
раўцы пачалі праследаванне групы падрыўнікоў. У пераст- 
рэлцы Марыя была паранена, але працягвала адстрэльвацца. 
Скончыліся боепрыпасы. Гітлераўцы вырашылі ўзяць парти
занку жывой. Рамановіч падпусціла фашыстаў бліжэй і кінула 
ў іх гранату, а апошнюю кулю пусціла ў сябе. Імя слаўнай дачкі 
беларускага народа носіць адна з вуліц г.Беразіно Мінскай 
вобласці.

Сувязной 425-га партызанскага атрада стала выпускніца 
інстытута А.М.Антонава, жонка выкладчыка педінстытута 
Р.Кашляка, якая апынулася ў Быхаўскім раёне з двума ма- 
ленькімі дзецьмі.

М.А.Сергіевіч, які скончыў інстьпут у 1941 г., уступіў у парты- 
занскі атрад, рэдагаваў падпольную газету “Нырвоны патрыёт”.

3  асобым заданием у тыл ворага былі закінуты выхаванцы 
інстытута І.Я.Цімашкоў і П.К.Казімірскі. Яны ўдзельнічалі ў 
стварэнні падпольных груп і партызанскіх атрадаў. У 1943 г.
І.Я.Цімашкоў быў прызначаны начальнікам асобага аддзела 
46-га партызанскага атрада імя Варашылава, потым змагаўся 
з ворагам у радах Чырвонай Арміі. П.К.Казімірскі ў в.Гара- 
дзішча трапіў у рукі карнікаў і быў зверскі замучаны.

Выпускнік гістфака лейтэнант Д.Я.Савельеў у верасні 1941 г. 
трапіў у акружэнне, быў паранены, кантужаны. Апынуўшыся ў 
тыле ворага, ён прымае ўдзел у стварэнні падпольных груп і 
партызанскіх атрадаў, а ў 1943 г. стаў камісарам 13-й парты- 
занскай брыгады. За  баявыя заслугі Д.Я.Савельеў узнага- 
роджаны ордэнамі і медалямі.

У далёкий Францыі змагаўся з ворагам лейтэнант Ф .Ф .Ка- 
жамякін. Пасля заканчэння Магілёўскага педінстытута Фё- 
дар Кажамякін выкладаў гісторыю ў вясковай школе Мінскай 
вобласці, потым быў прызваны ў Чырвоную Армію, стаў паліт- 
руком роты. У гады вайны ён апынуўся ў палоне. Вясной
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1944 г. Ф.Ф.Кажамякін разам з групай савецкіх воінаў выр- 
ваўся з фашысцкага палону і ўліўся ў шэрагі байцоў французска- 
га руху супраціўлення. За баявыя подзвігі французскае ка- 
мандаванне прадставіла яго да ўзнагароды Ваенным крыжам, 
а калі 8 верасня 1944 г. у баі з фашыстамі Фёдар Кажамякін 
гераічна загінуў, ён пасмяротна быў узнагароджаны вышэй
шай адзнакай Францыі — ордэнам Ганаровага легіёна.

На франтах Вялікай Айчыннай вайны мужна змагаліся 
дырэктар педінстытута М.К.Кірылаў, выкладчыкі М.А.Сган- 
кевіч, Ф.К.Казакоў, М.З.Казаранка, М.Д.Рыбачкін, М.М.Пят- 
ровіч, С.І.Васілёнак, студэнты П.Ф.Няпапушаў, М.А.Мельні- 
каў і інш.

Студэнтка З.С.Буранкова далучылася да землякоў, якія 
эвакуіравалі на ўсход племянную жывёлу з Дашкаўкі. Пешшу, 
лясамі, яны дайшлі да Масквы, потым у Горкаўскую вобласць. 
У Горкім Зіна скончыла школу радыёспецыялістаў. Служи
ла ў аэрасанным батальёне на Волхаўскім фронце, удзельніча- 
ла ў прарыве блакады Ленінграда. Потым у авіяпалку рыхта- 
вала да палётаў рацыі на самалётах, навучала лётчыкаў радыёс- 
праве.

Былая студэнтка інстытута Т.Гаварака стала ў гадЬі вай
ны лётчыцай, Р.Н.Клюсаў ~  камандзірам танкавага экіпажа. 
Выхаванец інстытута, маёр палітаддзела І.М.Любецкі зай- 
маўся радыёпрапагандай сярод нямецкіх салдат.

Выпускніца інстытута Г.С.Мельнік, жонка Ю,А.Шака- 
ля, у пачатку вайны стала санітаркай у ваенным іііпіталі. Скон
чыла курсы медсясцёр і ў званні старшыны да канца вайны 
служыла медсястрой. Курсы медсясцёр скончыла таксама 
выхаванка педінстытута А.М.Казлоўская. У званні стар
шыны медслужбы яна прайшла шлях ад Масквы да Берлі
на. Пасля перамогі над фашысцкай Германіяй А.М.Казлоў- 
ская і Г.С.Мельнік вярнуліся ў школу і сталі заслужанимі 
настаўнікамі БССР.
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Студэнт інстытута П.Р.Аіхачоў добраахвотнікам пайшоў 
у Чырвоную Армію ў першыя дні вайны. Камандуючы ўзво- 
дам, змагаўся з ворагам пад Віцебскам і Смаленскам, удзель- 
нічаў у бітве пад Масквой. Капітан Ліхачоў з баямі дайшоў да 
Берліна. З а  баявыя заслугі ўзнагароджаны 8 ордэнамі і ме- 
далямі.

У абароне Сталінграда ўдзельнічала студэнтка Г.Х.Яў- 
менава. У радах Чырвонай Арміі яна змагалася з ворагам у 
Фінляндыі, Румыніі, Венгрыі, Чэхаславакіі.

Былыя студэнты інстытута кулямётчык, радавы Дзмітрый 
Пятровіч Жмуроўскі, артылерыст маёр Леанід Сямёнавіч Да- 
нілюк, лётчык маёр Міхаіл Фёдаравіч Рабчэўскі атрымалі званне 
Героя Савецкага Саюза.

Д.П.Жмуроўскі ваяваў са жніўня 1941 г. на Бранскім, 
Калінінскім, 2-м Украінскім франтах, удзельнічаў у Курскай 
бітве, Корсунь-Шаўчэнкаўскай, Ясса-Кішынёўскай апера- 
цыях. 26 сакавіка 1944 г. узвод, у якім знаходзіўся куля
мётчык Жмуроўскі, у ліку першых пераправіўся праз раку

Прут і ў баях за плацдарм за З 
сутак адбіў 20 варожых контра
так. Паранены Жмуроўскі не 
пакінуў поля бою.

Л.С.Данілюк, які скончыў педі- 
нстытут у 1939 г., змагаўся з вора
гам на Паўночна-Заходнім, 2-м 
Украінскім, 1-м Беларускім фран
тах. Камандзір самаходнага 
артылерыйскага палка вызна- 
чыўся ў Берлінскай аперацыі. 
18 красавіка 1945 г. полк атакаваў 
прапіўніка ў г.Бернау. Данілкж пры- 
няў на сябе артылерыйскі агонь во- 

М .Ф .Рабчэўсю  рага, на пашкоджанай самаходнай
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гармаце прарвауся на ускраіну горада, чым садзеинічау поспеху 
наступления корпуса.

М.Ф.Рабчэўскі ўдзельнічаў яшчэ ў савецка-фінскай вайне. 
У час Вялікай Айчыннай вайны быў камандзірам эскадрыллі 
штурмавікоў, штурманам палка, дывізіі, камандзірам штурма- 
вога авіяпалка. Лётчык Рабчэўскі знішчыў 5 варожых сама- 
лётаў у паветры і 20 на зямлі [3—10].

Многія выхаванцы і выкладчыкі інстытута не дажылі да 
дня Перамогі. У баях пад Вялікімі Лукамі аддаў сваё жыццё за 
свабоду Радзімы малады выкладчык інстытута, артылерыст 
Г.І.Кашляк. У бітве пад Сталінградам гераічна загінуў сту- 
дэнт другога курса П.М.Савіцкі.

Мужнасць і гераізм, праяўленыя на франтах Вялікай Ай
чыннай вайны, у партызанскіх атрадах, падпольных групах 
сведчаць аб тым, што Магілёўскі педагагічны інстытут выхаваў 
стойкіх, беззапаветна адданых Радзіме патрыётаў.
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V. На шляху да сталасці 
(1944-1970 гады)

Л етам 1944 года пачалося вызваленне 
Чырвонай Арміяй усёй тэрыторыі 

БССР ад нямецка-фашысцкіх акупантаў. У вы- 
ніку паспяхова праведзенай аперацыі “Баграці- 
ён” былі вызвалены гарады і вёскі рэспублікі, у 
тым ліку і горад Магілёў. Адбылося гэт^|8 чэр- 
веня 1944 года. За час акупацыі ў горадзе былі 
разбураны заводы і фабрыкі, установы культуры, 
практычна ўсе навучальныя ўстановы, разраба- 
ваны фонды бібліятэк, знішчана камунальная 
гаспадарка і інш. Аднаўленне патрабавала часу, 
велізарных сродкаў і намаганняў людзей.

Магілёўскі дзяржаўны педагагічны і настаўніцкі 
інстытуты аднавілі сваю работу ў 1944 годзе згод
на з Пастановай СНК БССР ад 24 ліпеня 
1944 года ў складзе наступных факультэтаў: 
педінстытут — мовы і літаратуры, гістарычнага і 
геаграфічнага; настаўніцкі інстытут — гісторы- 
ка-філалагічнага і прыродазнаўча-геаграфічнага 
аддзяленняў [1]. 19 ліпеня 1944 года выканком 
Магілёўскага абласнога савета дэпутатаў працоў- 
ных і бюро Магілёўскага абкома КП(б)Б пры- 
нялі сумесную пастанову “Аб аднаўленні работы 
Магілёўскага настаўніцкага і педагагічнага інсты- 
тутаў”[2]. Была зацверджана вышэй адзначаная
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структура інстытутаў і прынята праграма іх адраджзння. Аб 
складанасці гэтай справы сведчыць тое, што практычна ўсе 
пытанні, звязаныя з аднаўленнем матэрыяльнай базы інсты- 
тута, магчыма было вырашаць толькі праз цэнтральныя ўлады, 
праўда ўжо не ў Маскве, а ў Мінску: Ц К КП (б)Б і СНК 
БССР. Абласныя кіруючыя органы ў той час былі здольныя 
толькі перадаць інстьпуту больш-менш ацалелыя будынкі, якія 
патрабавалі вялікага рамонту. Сярод іх будынак былой 24-й 
школы па Кааператыўным завулку для правядзення вучэб- 
ных заняткаў, інтэрнат інстытута (Ленінская, 39), будынак 
былой гарадской бібліятэкі (Ленінская, 37) з прылягаючымі да 
іх збудаваннямі (гаражом, стайняй, вазоўняй і інш.). Для рас- 
кватаравання навуковых супрацрўнікаў за інстытутам зама- 
цоўваліся тыя жылыя дамы, якія яму належалі ў даваенны час 
(Быхаўская, 25 — 5 кватэр, Піянерская, 10 — 5 кватэр), а 
таксама два жылыя дамы па вул.Ленінскай, 35. Для выклад- 
чыкаў інстытута перадаваліся таксама наступныя дамы: па 2- 
м Краснапольскім завулку, д.20 — 4 кватэры, Сялянскай 
вул. д.13 — 8 кватэр, вуліцы К.Лібкнехта, д.15 — 5 кватэр.

Паколькі практычна ўсе адзначаныя будынкі знаходзіліся 
ў дрэнным стане і патрабавалі складанага рамонту, а мясцовыя 
магчымасці адшукаць неабходныя будаўнічыя матэрыялы былі 
абмежаваныя, ды і распараджацца імі было немагчыма без даз- 
волу рэспубліканскіх партыйных і савецкіх органаў, то рабіліся 
неаднаразовыя звароты ў Дзяржплан і СН К БССР. На- 
прыклад, для рамонту сістэмы ацяплення інстытута былі пат- 
рэбныя трубы, катлы, батарэі і г.д., для вучэбнага корпуса — 
вокны, дзверы, шкло і інш. Магілёўскі абком партыі і аблвыкан- 
ком звярталіся ў Дзяржплан і СНК БССР з просьбай “зана- 
радзіць” фондавьш матэрыялы для аднаўлення ўсёй сістэмы 
цэнтральнага ацяплення, а таксама шкла — 8000 м2, цэменту — 
3 тоны, цвікоў — 0,5 тоны, фарбы — 200 кг., пакосту — 800 
кг., алебастру — 5 тон, шпалераў — 10000 м2, аконных рам —
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250, пячных прыбораў — 40 камплектаў, адну грузавую аўта- 
машыну.

Акрамя аднаўлення вучэбнага корпуса, жылых памяшкан- 
няў для выкладчыкаў і студэнтаў, трэба было займацца і пад- 
рыхтоўкай абітурыентаў да паступлення ў інстытут. Каб ліквіда- 
ваць недахопы ў ведах, выкліканыя перарывам у час вайны, 
кіраўніцтва Магілёўскай вобласці звярнулася ў ЦК КП(б)Б 
і СНК рэспублікі за дазволам арганізаваць у інстытуце двух
месячный курсы для падрыхтоўкі паступаючых на вучобу з 
адрывам ад вытворчасці ~  200 чал., а без адрыву ад вытвор- 
часці — 100 чал. [3].

У ліпені-жніўні 1944 года адшукваліся памяшканні для 
вучэбных заняткаў і адміністрацыі, пачалося фарміраванне штату 
выкладчыкаў, быў аб’яўлены набор студэнтаў, набываліся ву~ 
чэбныя і наглядныя дапаможнікі, аднаўляліся бібліятэка і кабі- 
неты, вяліся поідукі мэблі — у прамым сэнсе гэтага слова — 
на пажарышчах, сярод руін. Да канца 1944 года была адбу- 
давана частка даваеннага інтэрната, на першым паверсе якога 
сталі працаваць адміністрацыя інстытута і першыя вучэбныя 
кабінеты. Другі паверх быў прыстасаваны пад інтэрнат сту- 
дэнтаў. Стала працаваць студэнцкая сталоўка. Каб палеп- 
шыць харчаванне выкладчыкаў і студэнтаў, было вырашана 
заснаваць падсобную гаспадарку. Харчаваліся студэнты і 
выкладчыкі па талонах. Вельмі складаным пытаннем было 
забеспячэнне студэнтаў і выкладчыкаў жыллём. Першы набор 
на ўсе курсы суправаджаўся прапановай студэнтам прыбыць 
да 1 верасня са сваімі пасцельнымі рэчамі.

Народны камісарыят асветы БССР ў лістападзе 1944 
года ўстанавіў двухгадовы тэрмін навучання ў настаўніцкім 
інстытуце. Было таксама дазволена ўтварыць падрыхтоўчае 
аддзяленне педінстытута з колькасццю слухачоў 100 чалавек і 
настаўніцкага інстытута 150 чалавек. Аднаўлялася аддзяленне 
завочнага навучання, якое стала важнай формай атрымання
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вышэйшай адукацыі тымі, хто не мог кінуць працу. Планува
лася прыняць 150 чалавек на завочнае аддзяленне педінсты- 
тута і 200 чалавек — настаўніцкага [4].

У жніўні — верасні 1944 года быў праведзены набор на 
падрыхтоўчае аддзяленне, на старшыя курсы аднаўляліся 
былыя студэнты. Ажыццяўлялася тэта па меры падачы да- 
кументаў. Аднавіў сваю работу і завочны сектар (аддзялен
не). У 1944/45 навучальным годзе ў інстытуце на дзённым 
аддзяленні налічвалася 570, а на завочным — 357 студэнтаў. 
Гісторыка-філалагічнае аддзяленне настаўніцкага інстытута 
было падзелена на два: гістарычнае і мовы і літаратуры. У 
штаце інстытута на 1 верасня 1944 года налічвалася 16 
выкладчыкаў, з якіх толькі 4 мелі вучоную ступень.

У верасні 1944 года падрыхтоўчае аддзяленне ўзначаліў 
дэкан Сяргееў М.М. Першыя слухачы гэтага аддзялення былі 
прынятыя ў жніўні месяцы. 1х было ўсяго 32. Паступова коль- 
касць слухачоў аддзялення павялічвалася, і менавіта яны сталі 
потым першымі студэнтамі настаўніцкага інстьггута (усяго 128 
чалавек). Увогуле, прыём студэнтаў як у настаўніцкі, так і ў педа- 
гагічны інстытут не быў завершаны 1 верасня 1944 года, ён 
цягнуўся далей на працягу некалькіх месяцаў. Трэба адзна- 
чыць, што залічэнне праводзілася практычна без экзаменаў і на 
розныя курсы, таму што былі розныя катэгорыі сярод жадаючых 
вучыцца. Даволі шмат залічаных у інстьггут так і не прыступілі 
да вучобы ці бьиі адлічаныя ў сувязі з цяжкім матэрьмльным 
становішчам, захворваннямі, адсутнасцю жылля і г.д.

Рэгулярныя заняткі ў інстытуце пачаліся толькі 16 лістапа- 
да 1944 года. Да гэтага залічаныя ў склад студэнтаў шмат 
працавалі на патрэбы інстытута, займаліся аховай будынка і 
гаспадарчага двара, нарыхтоўвалі паліва. У педагагічным інсты- 
туце пачалі працаваць літфак, гістфак і геафак; у настаўніцкім — 
прыродазнаўча-геаграфічны факультэт і аддзяленні — 
гістарычнае і мовы і літаратуры. Колькаць студэнтаў была
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нестабільнай. Спазненне з пачаткам заняткаў тлумачыцца не- 
дахопам прафесарска-выкладчыцкага складу. Штат быў зац- 
верджаны наступны: дацэнтаў, загадчыкаў кафедраў павінна 
было быць 10, дацэнтаў — 10, старшых выкладчыкаў — 11, 
асістэнтаў — 9-У красавіку 1945 года працавалі 5 дацэнтаў, 
18 старшых выкладчыкаў, 8 асістэнтаў і выкладчыкаў. З  іх ліку 
18 чалавек вярнуліся з эвакуацыі, 5 чалавек — з партызанскіх 
атрадаў, а тры чалавекі працавалі на розных работах ў час 
акупацыі. Заставаліся неўкамплектаванымі кадрамі кафедры 
беларускай мовы, беларускай літаратуры, рускай мовы, гісто- 
рыі, геаграфіі. Толькі некаторыя выкладчыкі мелі вопыт працы 
ў ВНУ, асобныя выкладчыкі не мелі вопыту работы ў школе 
[5 ] .3  -за адсутнасці патрэбных выкладчыкаў не чыталіся сту- 
дэнтам наступныя навуковыя дысцыпліны: гістарычны матэ- 
рыялізм, палітычная эканомія, сучасная руская літаратурная 
мова, гісторыя педагогікі, педагогіка, беларуская літаратура.

Дрэннымі былі і ўмовы для самастойнай працы, самаадукацыі 
студэнтаў, а таксама для павышэння навукова-тэарэтычнага 
ўзроўню выкладчыкаў. Бібліятэка толькі пачынала аднаўляцца, 
што адбывалася дзякуючы дапамозе бібліятэк ВНУ і гарадоў 
Савецкага Саюза, перш за ўсё Расіі. Напярэдадні 1945/46 
навучальнага года ў інстытуце мелася 5200 экземпляраў кніг і 
брашур, галоўным чынам агульнанавуковага і агульнапалітыч - 
нага зместу. Па многіх вучэбных дысцыплінах падручнікаў і 
вучэбных дапаможнікаў увогуле не было. Так, не было не толькі 
падручнікаў сярэдняй школы, але і канспектаў такіх падручнікаў. 
Вельмі мала было гістарычных і геаграфічных карт, адсутнічала 
даведачная літаратура, а таксама мастацкая літаратура, прадуг- 
леджаная вучэбнымі праграмамі.

У выніку студэнты выпускных курсаў мелі недастаткова 
глыбокія і цвёрдыя веды, нізкі культурны ўзровень. Яны мала 
чыталі мастацкай і палітычнай літаратуры, дрэнна валодалі ве- 
дамі аб той літаратуры, якая выйшла ў гады Вялікай Айчыннай
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вайны. На выхаванне і падрыхтоўку студэнтаў дрэнна ўплываў 
час, цяжкасці пасляваенных гадоў [6].

Усё адзначанае не магло не адбіцца на паспяховасці сту- 
дэнтаў. Даволі частымі былі пропускі заняткаў, мелі месца вы- 
падкі п’янства, хуліганства сярод студэнтаў. Па выніках пер- 
шага паўгоддзя 1945 года з 541 студэнта выдатнікаў было 32, 
паспяваючых — 437, непаспяваючых па адным прадмеце —
20, па двух і болей предметах — 32 чалавекі [7].

Першыя вынікі адраджэння інстытута былі падведзеныя ў 
красавіку 1945 года на пасяджэнні бюро Магілёўскага абкома 
КП(б)Б. Сам факт такой аператыўнасці сведчыць аб тым 
вялікім значэнні, якое надавалася аднаўленню працы адзінай 
у горадзе Магілёве вышэйшай навучальнай установы, выха- 
ванцаў якой катастрафічна не хапала ў школах вобласці; без іх 
немагчыма было аднавіць даваенны ўзровень адукацыі і ства- 
рыць трывалы падмурак для наступных дзесяцігоддзяў.

На жаль, не ўсё запланаванае ў справах па адраджэнні інсты- 
тута было выканана. Прычын таму шмат: сціслыя тэрміны, не- 
дахоп матэрыяльных сродкаў, нездавальняючыя жыллёвыя 
ўмовы для выкладчыкаў і студэнтаў, сама атмасфера канца 
вайны, камандная практыка вырашэння складаных пытанняў і 
інш. За няпоўны год пасля пачатку адраджэння інстытута не 
быў закончаны рамонт вучэбнага корпуса і інтэрната, не былі 
выдзелены кватэры для навуковых супрацоўнікаў і выкладчы- 
каў, не падрыхтавана ў дастатковай колькасці неабходнага аб- 
сталявання (сталоў, класных дошак, ложкаў, інвентару для пад- 
собнай гаспадаркі). Зусім нездавальняючым было забеспя- 
чэнне інстытута нагляднымі і вучэбнымі дапаможнікамі. На 
нізкім узроўні была працоўная і выканаўчая дысцыпліна як 
супрацоўнікаў, так і студэнтаў. Рабіліся спробы прыцягваць 
да выкладання ў інстытуце лепшых настаўнікаў школ гора да, 
але гэта не заўсёды ўдавалася. Малая зарплата, адсутнасць 
кватэр, дрэннае забеспячэнне прадуктамі, харчаванне праз
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сталоўку — усе гэта прыводзіла да высокай цякучасці кадрау. 
Неаднаразова мянялася кіраўніцтва інстытута. Так, у жніўні 
1944 года ад пасады выконваючага абавязкі кіраўніка інсты- 
тута была вызвалена Л.І.Елізарава. Часова выконваючым 
абавязкі дырэктара быў прызначаны дацэнт І.І.Шнітко, кан
дидат філалагічных навук. Напрыканцы жніўня да выканан- 
ня абавязкаў дырэктара інстытута прыступіў Уладзімір Іва- 
навіч Хома.

Адказнасць кіраўнікоў і выкладчыкаў інстытута была дас- 
таткова высокай, што немагчыма сказаць аб зарплаце. На
приклад, намеснік дырэктара інстытута меў аклад 1600 руб., 
дацэнт — 1200 руб., а выкладчык (у залежнасці ад стажу 
педагагічнай і навуковай работы) — 500 — 800 руб. у месяц 
[8]. Матэрыяльнае становішча навуковых работнікаў было 
нездавальняючим. Найбольш складаным было жыллёвае 
питание. Адсутнасць жылля стала галоўнай прычынай высо
кай змяняльнасці навукова-педагагічных кадраў як у першыя 
пасляваенныя, так і ў наступныя гады.

Вельмі дрэннымі таксама былі і бытавыя ўмовы жыцця сту- 
дэнтаў. Аб гэтым сведчаць архіўныя дакументы і ўспаміны 
тагачасных студэнтаў. Так, у 1945/46 навучальным годзе ў 
заселенай частцы інтэрната мелася 28 пакояў, 8 з якіх займалі 
сем’і выкладчыкаў. У астатніх 20-ці пакоях агульнай плошчай 
580 м2 размяшчаліся 343 студэнты. У сярэднім на аднаго 
жыхара інтэрната прыходзілася 1,4 м2. Спалі студэнты па 
два чалавекі на ложку, за выключэннем інвалідаў Вялікай 
Айчыннай вайны. Апошнія мелі ільготы: першачарговае зася- 
ленне, першачарговае забеспячэнне пасцельнымі прыналеж- 
насцямі і інш. Усяго ў інтэрнаце налічвалася 179 ложкаў, саб- 
раных з разбураных дамоў горада. Зусім не было тумбачак, 
адсутнічалі шафы. Ацяпляліся памяшканні інтэрната печкамі з 
выведзенымі ў вокны трубамі. Дровы хавалі ці ў павеці, ці проста 
ў памяшканнях. Ежу рыхтавалі таксама ў жылых памяшканнях,

115

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



карыстаючыся прымусамі, газніцамі, керагазамі. Асвятленне, 
праўда, ужо было электрычнае, але не хапала лямпачак, якія 
даволі часта знікалі з месц агульнага карыстання [9]. Пераг- 
ружанасць і дрэннае аснашчэнне інтэрната ўскладнялі яго 
антысанітарны стан. I ў той жа час не ўсе сродкі, якія давала 
дзяржава на аднаўленне інтэрната, асвойваліся. Г эта было 
вынікам таго, што купіць неабходныя рэчы ў той час было 
вельмі складана, паколькі ўся краіна знаходзілася ў цяжкім 
эканамічным становішчы. Практычна па ўсіх пытаннях, звя- 
заных з матэрыяламі, неабходнымі для рамонта інтэрната, пры- 
ходзілася звяртацца у Савет Міністраў, Ц К КП (б)Б і ў 
Міністэрства адукацыі.

Увогуле трэба адзначыць, што праблемы быту, адпачынку 
студэнтаў, жыллёвае пытанне для выкладчыкаў існавалі на 
працягу ўсяго перыяду цяжкіх і складаных 40-60-х гадоў. 
Але паступова работа інстытута аднаўлялася. Болын паспя- 
хова і мэтанакіравана гэта стала адбывацца пасля заканчэння 
Вялікай Айчыннай вайны. Адраджэнне сістэмы вышэйшай 
адукацыі БССР кантралявалася цэнтральнымі партыйнымі і 
савецкімі органамі. Акцэнты і прыярытэты ў гэтай справе былі 
зробленыя ў Пастанове ЦК КП (б)Б “О подготовке вузов 
республики к новому учебному году” (жнівень 1945г.). Згод
на з гэтай Пастановай пачалося ўмацаванне кіраўніцтва В НУ 
рэспублікі, пашыралася дапамога ў аднаўленні іх матэрыяль- 
най базы.

З  ліпеня 1946 года дырэктарам Магілёўскага педагагіч- 
нага і настаўніцкага інстытута імя І.Д.Папаніна быў прызна- 
чаны Міхаіл Канстанцінавіч Кірылаў, пад кіраўніцтвам якога 
будаваліся інтэрнат і вучэбны корпус, спартыўная зала, мед
пункт. Паступова інстытут стаў атрымліваць больш кватэр 
для выкладчыкаў і супрацоўнікаў.

Пачынала наладжвацца і сістэма грамадскага харчаван- 
ня студэнтаў. Студэнцкая сталоўка аднавіла сваю працу па
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вул. Ленінскай, 37. Спачатку харчаванне было аднаразовым, 
потым стала двухразовым. Харчаванне было нізкакаларый- 
ным, таму што не хапала мясных і рыбных прадуктаў. У ся- 
рэднім у сталоўцы харчавалася 35 студэнтаў. Абеды кашта- 
валі 5 — 6 руб., што многім студэнтам было не па кішэні. 
Таму болынасць з іх вымушана была харчавацца самастойна, 
карыстаючыся падтрымкай бацькоў і сваякоў.

Паступова ў інстытуце павялічвалася колькасць выкладчы- 
каў. Сярод іх больш стала тых, хто меў вучоную ступень і 
званне. Калі напрыканцы 1945/46 навучальнага года ў інсты- 
туце налічвалася 58 выкладчыкаў (41 штатны работнік, 11 су- 
мяшчальнікаў і 6 няштатных), то ў красавіку 1947 года ў інсты- 
туце працавалі 69 выкладчыкаў, з якіх 4 з ’яўляліся кандыда- 
тамі навук і мелі званне дацэнта, а таксама адзін магістр, пра- 
фесар Шэнберг Г.Г. (заг.кафедры агульнай фізічнай rear- 
рафіі і методыкі геаграфіі). I ўсё роўна выкладчьжаў не хапала. 
У 1946/47 навучальным годзе былі зацверджаны 80,5 штат
ных адзінак па дзённай форме навучання і 28 штатных адзі- 
нак на аддзяленні завочнага навучання [11]. У інстытуце на
лічвалася 10 кафедраў, якія сталі цэнтрамі адраджэння наву
ковай работы. Аднавіў сваю работу Савет інстытута, праўда, 
дзейнічаў ён спачатку даволі фармальна.

Ужо ў 1946 годзе навуковая работа выкладчыкаў інстыту- 
та была арыентавана на распрацоўку праблем рэгіёна, а так
сама метадычных праблем. Усяго Савет інстытута ў гэтым 
годзе зацвердзіў 20 там навуковых даследаванняў. З  іх ліку 
10 тэм былі звязаныя з вывучэннем Беларусі і Магілёўскай 
вобласці (гісторыя, геаграфія, народная адукацыя). Сярод на
вуковых тэм былі такія, як: ‘‘Развитие народного образования 
в Белоруссии после октября 1917 г.” (дасл. Кірылаў М.К.); 
“К вопросу об истории школы в Белоруссии с 1860 до Ок
тябрьской революции” (дасл. Івашчанка П.С.); “Революция 
в 1905 году в Могилёвской губернии” (дасл. Бараноўскі М.В.);
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“Работа Полесского Комитета РСДРП в 1905 — 1907 г.г.” 
(дасл. Аарчанка І.П.); “Диалектическая программа изуче
ния говоров в Могилёвской области” (дасл. Юргелевіч П.Я.); 
“Физико-географический очерк Могилёвской области” (дасл. 
Лярскі П.А.) і інш. [12].

Вынікі навуковай работы выкладчыкаў планавалася выка- 
рыстоўваць як дысертацыі, навуковыя публікацыі, рэкаменда- 
цыі для развіцця народнай гаспадаркі БССР і Магілёўскай 
вобласці. Савет інстытута таксама прыняў рашэнне аб аднаў- 
ленні “Учёных записок института” аб’ёмам 7 друкаваных 
аркушаў. Для гэтага ўжо новы кіраўнік інстытута кандыдат 
педагагічных навук Назаранка Ніканор Зіноўевіч, прызнача- 
ны ў верасні 1949 года, зацвердзіў камісію для падрыхтоўкі і 
рэдагавання “Учёных записок института”. Камісію ў складзе 
8 чалавек узначаліў кандыдат педагагічных навук Чачулін МЛ. 
На жаль, падрыхтоўка матэрыялаў да выдання зацягнулася, 
матэрыяльныя магчымасці выдаваць “Учёные записки инсти
тута” таксама былі нездавальняючымі. Таму вельмі доўга цяг- 
нулася падрыхтоўка першага пасляваеннага нумара. Гэтаму 
спрыялі таксама мала апраўданыя амбіцыі, спрэчкі сярод членаў 
рэдакцыйнай камісіі аб прыярытэтах навукова-даследчай і 
выдавецкай работы.

Кіраўніцтвам дзяржавы пераглядалася вучэбная нагрузка 
і зарплата выкладчыкаў. Калі ў студзені 1946 года загадчыкі 
кафедраў мелі аклад 2500 руб. (пры вучэбнай нагрузцы ў 540
— 660 гадзін у год), дацэнт 1000 — 1500 руб. (у залежнасці 
ад нагрузкі), то з 1 верасня 1946 года загадчык кафедры меў 
грашовы аклад у 3200 руб. (нагрузка 450 гадзін у год), дацэнт
— 5000 руб. (нагрузка — ад 550 да 720 гадзін у год). 
Вучэбная нагрузка старшых выкладчыкаў і асістэнтаў склада
ла ў год ад 720 да 840 гадзін [10]. Была зменшана і колькасць 
вучэбных заняткаў для студэнтаў. У 1945/46 навучальным 
годзе ўсе курсы ўсіх факультэтаў звычайна займаліся па
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6 — 8 гадзін у дзень. З  лютага 1947 года была адменена 
ваенная падрыхтоўка.

У другой палове 1940-х — пачатку 50-х гадоў вышэйшая 
школа, навука і ўвогуле культура зноў сутыкнуліся з жорсткім 
ідэалагічным уціскам. Значна ўзмацнілася ідэалагізацыя ўсіх 
сфер жыцця грамадства. Партыйнымі органамі быў вызнача- 
ны падзел навукі, вучэбных дысцыплін у ВНУ на “сваё” (са- 
цыялістычнае) і “іх” (капіталістычнае). У БССР рэзка ўзмац- 
нілася барацьба з усімі “чужымі” камуністычнай ідэалогіі і са- 
цыялістычнай практыцы плынямі, распрацоўкамі і даследаван- 
нямі ў асяроддзі навукоўцаў, выкладчыкаў і студэнтаў. Так, з 
1947 года ўзмацнілася барацьба з “нізкапаклонствам перад 
Захадам”, з “беларускім нацыяналізмам” і “бязродным касма- 
палітызмам”. Ідэалагічны дыктат, дагматызм асабліва праяві- 
ліся ў час дыскусій па філасофіі, мовазнаўстве, палітычнай эка- 
номіі, праведзеных у 1947-1952 гадах Гэта стрымлівала наву- 
ковую думку, заціекала яе ў вузкія ідэалагічныя межы. У ве
расні 1948 года па загаду адпаведных органаў з вучэбных праг- 
рам педагагічнага інстытута быў выключаны “Дарвінізм”, а з 
вучэбных праграм настаўніцкага інстытута — “Асновы дар
вінізму”. Былі адабраны адпаведныя падручнікі і дапаможнікі, 
а асобныя выкладчыкі практычна пазбаўляліся магчымасці 
займацца сваёй прафесіяй і навуковай работай [13].

У той жа час партыйнае кіраўніцтва вобласці неаднаразо- 
ва і справядліва крытыкавала калектыў інстытута за слабую 
арганізацыю ідэйна-выхаваўчай работы, недастатковае адлю- 
страванне ў лекцыях асобных выкладчыкаў праблем, звязаных 
з выхаваннем студэнтаў у духу савецкага патрыятызму і фармі- 
раваннем камуністычнага светапогляду. Г эта адносілася да 
выкладчыкаў кафедраў педагогікі, мовы і літаратуры, прыродаз- 
наўства. Сур’ёзным недахопам лічылася адсутнасць палітьіч- 
най арыентацыі ў асобных лекцыях і пры правядзенні практич
ных заняткаў [14]. Паправіць такое становішча лічылася
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мэтазгодным праз узмацненне ідэалагічнай работы ў калекты- 
ве і праз прыняцце арганізацыйных вывадаў адносна кіраўнікоў. 
Так, было запатрабавана ахапіць усіх выкладчыкаў рознымі 
формамі вучобы па павышэнні ідэйна-палітычнага ўзроўню.

Выконваючы гэтыя патрабаванні партыйная арганізацыя 
інстытута, якая ў 1951 годзе налічвала 48 членаў і 8 кандыдатаў 
у члены УКП(б), актывізавала сваю працу ў выхаваўчай рабо- 
це. Была арганізавана работа філіяла вячэрняга універсітэта 
ійарксізму-ленінізму; гуртка па гісторыі УКП(б) павышанага 
тыпу для лабарантаў; гуртка па гісторыі УКП(б) асноўнага 
тыпу 1-га і 2-га года навучання для канцылярскіх работнікаў; 
палітшколы 1-га навучання для тэхнічных работнікаў. У іх 
рабоце было шмат фармалізму, заняткі дрэнна наведваліся 
слухачамі, а тыя, хто прыходзіў, былі вельмі пасіўнымі. Асоб- 
ныя кіраўнікі такіх заняткаў самі былі слаба па дрыхтаваныя.

Марудна перастройвалася работа па ідэйна-палітычным 
выхаванні студэнтаў. Асноўнай формай такой работы стала 
правядзенне адзін раз у тыдзень палітзаняткаў ва ўсіх групах 
па пытаннях сучаснай палітыкі. Заняткі праходзілі нудна і 
нецікава. Адбывалася гэта так таму, што самі кіраўнікі дрэн
на рыхтаваліся, а з  другога боку, і слухачы-студэнты не зай- 
маліся самападрыхтоўкай. Не ўсе студэнты, у тым ліку і кам- 
самольцы, рэгулярна чыталі газеты і часопісы. Слаба праца- 
валі гурткі мастацкай самадзейнасці і розныя грамадскія та- 
варыствы [15].

Аналізуючы ўзровень выкладання і навуковы патэнцыял 
выкладчыкаў, нельга спасылацца толькі на колькасныя паказ- 
чыкі, Сапраўды, выкладчыкаў не хапала. Але і сярод працую- 
чых былі людзі, якія самі слаба валодалі матэрыяламі лекцый і 
методыкай выкладання ў вышэйшай школе, недастаткова сістэ- 
матычна і старанна рыхтаваліся да лекцый і семінарскіх за- 
няткаў, дапускалі невыразныя і нядбайныя фармулёўкі, спрашчэн- 
ства ў лекцьшнай рабоце, формальна выконвалі свае абавязкі,
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дапускалі парушэнні працоўнай дысцыпліны. Большасць вык- 
ладчыкаў мелі стаж да 3 год. У сваёй рабоце яны карысталіся 
наступнымі формамі правядзення семінарскіх заняткаў: дакла- 
ды, субяседаванне, выніковыя гутаркі і інш. Традыцыйнымі былі 
лекцыі, прычым менавіта праз лекцьгі студэнты атрымлівалі знач
ную частку ведаў, бо па многіх прадметах наогул адсутнічала 
літаратура.

У выніку навуковая работа ў інстытуце разгортвалася вельмі 
марудна, на працягу некалькіх год выклачыкі не выдалі нівод- 
най навуковай працы. У інстытуце працавалі 7 старшых вык- 
ладчыкаў, якія мелі стаж работы ў ВНУ болей за 10 год, але ні 
адзін з іх не здаў кандыдацкага мінімуму. Да 1951 года толькі 
З супрацоўнікі інстытута з 87 чалавек падрыхтавалі і абаранілі 
дысертацыйныя працы [16].

Сур’ёзнай праблемай для калектыву інстытута на працягу 
значнага часу была паспяховасць студэнтаў. Так, за першыя 
тры гады пасля аднаўлення сваёй дзейнасці педагагічны інсты- 
тут не зусім справіўся з задачай па падрыхтоўцы высокаква- 
ліфікаваных настаўнікаў для сярэдніх школ: напрыклад, з 708 
студэнтаў інстытута, якія трымалі экзамены ў зімовую сесію 
1945/46 навучальнага года, не здалі экзамены 235 чалавек
[17]. Між тым, гэта не азначае, што сярод студэнтаў не было 
тых, хто вучыўся на “выдатна”, пастаянна атрымліваў добрыя 
адзнакі. Тым больш, што матэрыяльнае становішча студэнтаў 
у значнай ступені залежала ад паспяховасці: атрымае ці не 
атрымае стыпендыю. За выдатную вучобу асобныя студэнты 
атрымлівалі стыпендыю імя Сталіна. Напрыклад, у 1946 го
дзе такую стыпендыю ў памеры 700 руб. атрымлівалі студэн
ты М .М .Калістратаў, У.А.Дайнека, С.І.Каплан, Л.П.Ліпінскі
[18]. Існавалі і шматлікія ільготы для асобных студэнтаў пры 
прызначэнні стыпендыі: для інвалідаў і ўдзельнікаў Вялікай 
Айчыннай вайны, для дзяцей ваеннаслужачых, якія загінулі ў 
баях за Радзіму і інШ.
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Разам з тым, большасць студэнтаў інстытута была павінна 
аплачваць вучобу і пражыванне ў інтэрнаце. Кошт пражыван- 
ня за адзін месяц ў інтэрнаце складаў у 1946 годзе 10 руб., а 
за пасцельныя прыналежнасці — 15 руб. Многія студэнты 
былі вымушаныя жыць на прыватных кватэрах ці ў знаёмых і 
сваякоў. Дзяржаўная кампенсацыя ў памеры 30 руб. не пак- 
рывала расходы на жыллё [19].

У верасні 1947 года плата за навучанне ў педагагічным і 
настаўніцкім інстытуце была ўстаноўлена ў наступных памерах: 
першы ўзнос у суме 150 руб. да 1 кастрычніка, другі — ў суме 
150 руб. да 1 лютага 1948 года. Завочнікі павінны былі зап- 
лаціць да 1 лютага 1948 года 150 руб. за 1947 /48  навучальны 
год. Многім студентам такія сумы былі не па кішэні, што ста- 
навілася адной з падстаў для прыпынення заняткаў [20].

У вогуле ўмовы жыцця студэнтаў на працягу значнага часу 
былі вельмі складанымі. Становішча да лепшага мянялася 
марудна. Яшчэ ў 1951 годзе з 920 студэнтаў педагагічнага і 
настаўніцкага інстытута толькі 389 чалавек жылі ў інтэрнаце, а 
астатнія, каму быў патрэбен інтэрнат — на прыватных кватэ
рах. Жылі ў інтэрнаце і 14 сем’яў выкладчыкаў. Інтэрнат быў 
дрэнна абсталяваны: адсутнічалі шафы, тумбачкі, табурэты; не 
хапала простых вешалак, не было свайго буфета. Чытальная 
зала была маленькая, таму значная колькасць кніг, якія былі 
перададзены бібліятэкай імя У.1.Леніна (Масква), ляжалі ў 
нераспячатаных пакетах [21].

Да сярэдзіны 50-х гадоў удалося аднавіць даваенны ву- 
чэбны корпус па вул. Ленінскай, 35 (пл. 4736 м2). Але 
заняткі праводзіліся ў дзве змены, не хапала месца для вучэб
ных майстэрань, краязнаўчага музея гістфака і геафака, рабо
ты навукова-тэхнічных гурткоў. Забеспячэнне аўдыторыямі і 
кабінетамі ўскладнялася таксама і тым, што ў складзе факуль- 
тэтаў мовы і літаратуры, гістарычнага і фізіка-матэматычнага 
сталі працаваць вячэрнія аддзяленні [22].
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Шмат праблем было і ў рабоце завочнага аддзялення пед- 
інстытута. Спецыфіка гэтай формы навучання патрабавала 
добра наладжанай сувязі навучальнай установы з завочнікамі. 
На жаль, наладзіць такія адносіны ў першыя пасляваенныя 
гады не атрымалася. Вядомыя цяжкасці з вучэбнай літарату- 
рай, праграмамі, метадычнымі распрацоўкамі на стацыянары 
сталі яшчэ больш адмоўна адбівацца на рабоце завочнага 
аддзялення. Студэнты-завочнікі не былі забяспечаныя неаб- 
ходнымі праграмамі, заданнямі і метадычнымі распрацоўкамі. 
Не была наладжана сістэматычная перапіска з завочнікамі. 
Кансультацыі для іх практычна не праводзіліся. Яўка сту- 
дэнтаў-завочнікаў на сесіі была нездавальняючай. Так, на зімо- 
вую сесію 1945/46 навучальнага года з 515 чалавек з ’явіліся 
259. Нізкай была і іх паспяховасць: у 1948 годзе з 935 чала
век пасля зімовай сесіі за невыкананне вучэбнага плана было 
адлічана 140 чалавек. Выпуск завочнікаў склаў у 1949 годзе 
210 чалавек, а ў 1950 — 273 чалавекі [23].

Нягледзячы на аб’ектыўныя цяжкасці аднаўленчага перы- 
яду і дастаткова змрочную і драматычную атмасферу ў гра- 
мадскім жыцці, звязаную з культам асобы Сталіна, хваляй 
новых рэпрэсій, БССР паступова адраджалася. Жыццё пат
рабавала змен, народнай гаспадарцы патрэбны былі спецыя- 
лісты новых прафесій, звязаных з прабіваўшым сабе шлях 
навукова-тэхнічным прагрэсам.

У рэспубліцы ствараліся новыя В НУ і спецыяльнасці ў 
адноўленых інстытутах. Праводзілася структурная рэаргані- 
зацыя сістэмы падрыхтоўкі педагагічных кадраў для навучаль- 
ных ўстаноў БССР. Паступова мяняўся і змест навучання ў 
педінстытутах.

У 1947 /4 8  навучальным годзе было створана фізіка-ма- 
тэматычнае аддзяленне. У ліпені 1949 года загадам Міністэр- 
ства адукацыі БССР яно было пераўтворана ў фізіка-матэма- 
тычны факультэт. Быў вызначаны план прыёму студэнтаў —
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50 чалавек. Для работы ў якасці выкладчыкаў па спецыяль- 
насці “матэматыка” былі накіраваны ў інстытут два чалавекі, а 
па спецыяльнасці “фізіка” — адзін [24]. У 1949 годзе на 
фізіка-матэматычным аддзяленні адбыўся першы выпуск на- 
стаўнікаў матэматыкі для 5 — 7 класаў у колькасці 21 чалавек. 
Першы ж выпуск фізіка-матэматычнага факультэта адбыўся 
ў 1953 годзе — 37 чалавек.

У ліпені 1952 года быў выдадзены загад Міністэрства аду- 
кацыі БССР, які прадпісваў ліквідаваць настаўніцкі інстытут 
пры Магілёўскім педагагічным інстытуце. Студэнты другога 
курса навучання настаўніцкага інстытута атрымлівалі магчы- 
масць завяршыць адукацыю ў Магілёўскім педагагічным інсты- 
туце па вучэбным плане настаўніцкага інстытута [25]. Пасля 
гэтага загада пачынае згортвацца работа настаўніцкага інсты- 
тута, апошні выпуск якога адбыўся ў 1953 годзе. У гэты самы 
час з назвы інстытута знікае імя І.Д.Папаніна.

З а  1944 -  1953 гады педагагічны інстытут падрыхтаваў 
больш за 800 настаўнікаў. Настаўніцкі інстытут за гэты час 
выпусціў каля 1150 спецыялістаў. У кастрычніку 1953 года на 
чатырох факультэтах — гістарычным, мовы і літараіуры, фізіка- 
матэматычным, геаграфічным і на вячэрнім аддзяленні навуча- 
лася каля 1200 студэнтаў. Больш за 1100 студэнтаў займалася 
на завочным аддзяленні. Інстытут паступова займаў статус ад- 
ной з буйнейшых педагагічных вышэйшых навучальных уста- 
ноў БССР. Пры 16 кафедрах інстытута працавалі навукова- 
метадычньм кабінеты, на абсталяванне якіх было выдаткавана 
звыш 500 тысяч рублёў. Бібліятэка інстытута налічвала больш 
за 50 тысяч кніг і выпісвала 85 назваў газет і часопісаў. У 13 
навукова-даследчых гуртках займалася каля 200 студэнтаў. У 
інстытуце працаваў шэраг гурткоў мастацкай самадзейнасці: 
харавы, танцавальны, драматычны, мастацкага слова, музыкаль
ны і інш. Многія студэнты займаліся ў спартыўных секцыях 
пры кафедры фізічнага выхавання і спорту [26].
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Хлеб-соль — дарагому 
госцю.

Абмеркаванне 
канцэптуальных 

напрамкаў 
вывучэння гісторыі 

Беларусі.

У музеі гісторыі 
універсітэта.
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Уважлівасць — неад’ємная 
рыса праграміста.

Заняткі па методыцы 
выкладання фізікі 
праводзіць дацэнт 
Т .Ю . Герасімава.

Не ведамі 
адзінымі... 

Уручэнне 
ўзнагарод 

пераможцам 
Дня здароўя.
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У кабінеце
рускай і замежнай
літаратуры
факультэта
славянскай
філалогіі.

Калі добрыя веды, 
то і добры 

настрой. 
А  яны такія 
ў студэнтаў 

і іх выкладчыка 
дацэнта 

А .А . Шаталавай.

I каралеўну
зможам
намаляваць!
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Раўненне на лепшых! 
Выпускнікі універсітэта 

заслужаныя майстры 
спорту, алімпійскія 

чэмпіёны, чэмпіёны свету 
Святлана Баітава 

і Аляксандр Масяйкоў.

Чакаюць трыбуны рэкордаў.
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Дзень нараджэння факультэта 
педагогікі і псіхалогіі дзяцінства.
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ІДУЦЬ 

заняткі 
ў кабінеце 
біялогіі.

Вучэбна-жылы 
комплекс на 
аграбіястанцыі 
“Любуж” .

І з рыдлёўкай, як з  картай, 
працуем умеючы. 

Студэнты-географы ў час 
далёкай комплекснай практыкі.
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Дэканат факультэта 
замежных моў 
абмяркоўвае надзённыя 
пытанні.

Не толькі замежныя мовы, 
але і інфарматыку любяць 

студэнты Ф З М .

У лабараторыі сучасных тэхналогій вывучэння замежных моў,
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Пасяджэнне 
Савета факультэта 

эканомікі і права.

I ў час адпачынку 
мы разам.

Дзяржаўны экзамен 
на факультэце 
эканомікі і права.
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У дэканаце факультэта 
давузаўскай 
падрыхтоўкі 
і прафарыентацыі.

Канферэнцыя 
па праблемах 
дэфекталогіі 
на базе ІП К  
універсітэта.

“Рэферат на тэму...” 
Заняткі ў Інстытуце 

павышэння 
кваліфікацыі 

і перападрыхтоўкі 
кадраў.
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Сустрэча губернатара Б .В . Батуры 
са студэнцкім актывам.

Навукова - метадычны 
Рэспубліканскі 
семінар па праблемах 
выхаваўчай работы са 
студэнцкай моладдзю.
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Госці з Германіі.

І
Госці
з  Міністерства 
абароны РБ

Новыя гарызонты 
супрацоўніцтва.
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Ветэраны вайны 
і працы — частыя госці 
універсітэта.

EH
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Танец на “біс” ад студэнтаў 
педагагічнага факультэта.

Урок харэаграфіі.

“А  тут сапраўды цікавей, 
чым у школе” . 

Заняткі на факультэце давузаўскай 
падрыхтоўкі і прафарыентацыі.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



У клубе валанцёраў 
“Рука дапамогі” .

Маладосць!..
Спорт!..
Здароўе!..
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М.В.Зімянін

У 1955 годзе было ўрачыста 
адзначана 25-годдзе інстытута (зноў 
адлік праводзіўся з 1930 года). Былі 
падведзеныя вьшікі працы інстыту- 
та і за першае пасляваеннае дзеся- 
цігоддзе. Пасля змен у структуры 
інстытута ў 1955 годзе ён меў на~ 
ступныя чатыры факультэты: гіста- 
рычны, мовы і літаратуры, геаграфіч- 
ны і фізіка-матэматычны. Калі да 
Вялікай Айчыннай вайны інстьпут 
закончила каля 1200 чалавек, то за 
дзесяць пасляваенных год інстытут 
падрыхтаваў і выпусціў больш за 
3500 настаўнікаў.

Выпускнікі інстытута не толькі паспяхова працавалі ў шко
лах. Многія з іх знаходзіліся на кіруючай рабоце ў партыйных, 
савецкіх органах і інстытутах. Так, М.В.Зімянін доўгі час зна- 
ходзіўся на кіруючай камсамоль- 
скай і партыйнай рабоце ў рэспуб- 
ліцьі, а потым стаў загадчыкам чац- 
вёртага аддзела Міністэрства за- 
межных спраў СССР; І.М. Стэль- 
мах — начальнікам Гомельскага 
абласнога ўпраўлення МУС; П.Е.
Цярэнцьеў — дырэктарам Полац- 
кага інстытута; А.І. Казлоў — на- 
меснікам дырэктара Мінскага пе- 
дінстытута; Н.Я. Філімонаў — на- 
меснікам рэдактара газеты “Звяз- 
да”; Н.В. Каменская — загад- 
чыкам сектара інстытута Ака- 
дзміі навук БССР і г.д. Некалькі
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выпускнікоў, якія паспяхова абаранілі кандыдацкія дысерта- 
цыі, сталі дэканамі, загадчыкамі кафедраў свайго інстытута. 
Некаторыя ж выпускнікі інстытута сталі вядомымі пісьменні- 
камі і крытыкамі: Мікалай Гарулёў, Уладзімір Агіевіч, Васіль 
Матэвушаў, Пётр Шасцерыкоў, Эдуард Валасевіч.

Значна змяніўся за дзесяць год і прафесарска-выкладчыцкі 
склад інстытута, павысілася яго навуковая кваліфікацыя. Калі 
на канец 1944 — 45 навучальнага года налічвалася 8 ка- 
федраў, на якіх працавалі 33 выкладчыкі, з якіх толькі 6 чала
век мелі ступені кандыдатаў навук і званне дацэнта, то ў 1955 
годзе ў інстытуце мелася 13 кафедраў, якія аб’ядноўвалі 119 
выкладчыкаў, сярод іх 12 дацэнтаў і 27 кандыдатаў навук. Леп- 
шых студэнтаў-выпускнікоў інстытут пакідаў пры кафедрах. 
За час з 1945 па 1955 год было прыцягнута да навукова- 
педагагічнай работы 49 выпускнікоў інстытута. З  іх 7 чала
век атрымалі вучоную ступень: І.П. Ларчанка, П.Е. Цярэн- 
цьеў, С.Д. Папейка, К.П. Пятроў, В.А. Бандарэнка, Н.С.Ра- 
табыльскі, П.А. Лярскі. У 1955 годзе сярод выкладчыкаў на
лічвалася 35 чалавек выхаванцаў нашага інстытута: кандыда- 
ты навук І.П. Ларчанка, С.Д. Папейка, П.А. Лярскі, Н.С.Ра- 
табыльскі, К.П. Пятроў і старшыя выкладчыкі: A.I. Рак, 
П.С.Кантроўскі, З.М . Пятрова, С.С. Маісееў, Б.І. Крэмень, 
У.Ф. Базылеў, А.А. Малышава, Н.Я. Сяргееў і інш. З  1948 
па 1955 год 42 выкладчыкі здалі кандыдацкі мінімум, 17 вык- 
ладчыкаў паспяхова абаранілі дысертацыі на атрыманне вучо- 
най ступені кандидата навук: І.В. Яцкевіч, Я.К. Усікаў, М.В.Ба- 
раноўскі, А .Ф . Мартынаў, П.С. Івашчанка, А.А. Макарэвіч і 
інш. Два чалавекі атрымалі вучонае званне дацэнта. Гэта 
Ф.В. Папоў і А.А. Столяр. Пяць чалавек падрыхтавалі да 
абароны кандыдацкія дысертацыі, шэсць дацэнтаў працавалі 
над доктарскімі дысертацыямі.

Адначасова з падрыхтоўкай навуковых кадраў кафедры 
інстытута вялі і навукова-даследчую работу. Так, кафедра
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беларускай і рускай моваў пад кіраўніцтвам П.Я.Юргелевіча 
штогод, пачынаючы з 1948 года, праводзіла экспедыцыі з мэ- 
тай вывучэння гаворак Магілёўскай вобласці. Да гэтай рабо
ты прыцягваліся студэнты старшых курсаў. У выніку быў саб- 
раны багаты матэрыял для Атласа беларускай мовы і аблас- 
нога слоўніка гаворак Магілёўшчыны.

Калектыў навуковых работнікаў інстытута падрыхтаваў у па- 
чатку 1950-х гадоў тры выпускі “Вучоных запісак”. Першы 
выйшаў з друку ў пачатку 1955 года. У ім было змешчана 32 
навуковыя артыкулы, падрыхтаваныя па матэрыялах даследа- 
ванняў. Акрамя таго, пачынаючы з 1952 года, выкладчыкі інсты- 
тута апублікавалі ў навуковых часопісах, уключаючы выданні 
АН СССР і АН БССР, 16 работ. Інстытут часта праводзіў 
навуковыя канферэнцыі і сесіі, прысвечаныя важнейшым праб- 
лемам навукі, а таксама важным падзеям у жыцці нашай краі- 
ны. У іх прымалі актыўны ўдзел выкладчыкі інстытута, студэн
ты і прадстаўнікі грамадскасці горада. Толькі за 1951 — 1955 
гг. было праведзена 12 такіх канферэнцый. Штогод право- 
дзіліся канферэнцыі па падвядзенні вынікаў навукова-даследчай 
работы і навукова-метадычныя канферэнцыі.

Пад кіраўніцтвам выкладчыкаў у 1954 — 1955 навучаль- 
ным годзе ў інстытуце было арганізавана навуковае студэнц- 
кае таварыства, членамі якога сталі 376 студэнтаў, аб’яднаных 
у 13 гуртках. З  54 студэнцкіх работ, прадстаўленых на рэс- 
публіканскі агляд у 1955 годзе, аднесены: да першай катэгорыі —
1, да другой катэгорыі — 15 і да трэцяй катзгорыі ^  18. 
Інстытут заняў другое месца ў рэспубліканскім аглядзе сту- 
дэнцкіх работ педагагічных інстытутаў [27].

3  другой паловы 50-х гадоў значна змяніліся правілы прыёму 
ў вышэйшыя навучальныя ўстановы СССР. Першыя гады 
прыёму па новых правілах прывялі да сур’ёзных змен ў складзе 
студэнтаў педагагічных інстытутаў. Так, з ліку 150 студэнтаў, 
залічаных на дзённае аддзяленне Магілёўскага дзяржаўнага
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педагагічнага інстытута ў 1957 годзе, 148 чалавек мелі вытвор- 
чы стаж (40 чалавек пасля службы ў радах Савецкай Арміі). 
У духу часу, пад уплывам “хрушчоўскай адлігі” пасля X X  
з ’езда КПСС, былі праведзены змены ў структуры інстытута. 
У 1956 годзе быў завершаны пераход на шырокі профіль 
спецыяльнай адукацыі. Калі ў 1954 годзе ў інстытуце праца- 
валі такія факультэты, як мовы і літаратуры (з беларускім і 
рускім аддзяленнямі), гістарычны, геаграфічНы і фізіка-матэ- 
матычны, то ў сувязі з пераходам да падрыхтоўкі спецыялістаў 
шырокага профілю гістфак і геафак былі зліты ў адзін гісторыка- 
геаграфічны факультэт з пяцігадовым тэрмінам навучання. Ад- 
былося гэта восенню 1956 года. Па той самай прычыне 
змянілася назва і факультэта мовы і літаратуры: было ліквідавана 
дзяленне студэнтаў на рускае і беларускае аддзяленні. Ф а 
культэт стаў рыхтаваць спецыялістаў з кваліфікацыяй “настаўнік 
рускай і беларускай мовы і літаратуры”. Былі ліквідаваны ад
дзяленні і на фізмаце. Рэформа закранула і вячэрняе аддзя- 
ленне. У яго склад уваходзілі III, IV і V  курсы факультэта 
мовы і літаратуры (па адной групе) і няпоўная група IV курса 
фізмата. Такім чынам, у інстыту- 
це сталі працаваць наступныя фа
культэты: філалагічны, фізіка-ма- 
тэматычны і гісторыка -геаграфіч - 
ны (з пяцігадовым тэрмінам на
вучання). З  1955 і па 1960 гады 
інстытут узначальваў Ф .В. Папоў 
[28].

У 1958 годзе быў адкрыты 
яшчэ адзін факультэт — педа
гогію і методыкі пачатковага наву
чання. Гэты факультэт павінен быў 
рыхтаваць спецыялістаў для пра
цы ў пачатковых класах, недахоп
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якіх вельмі хутка выявіўся пасля закрыцця настауніцкіх інстьі- 
тутаў у БССР. Факультэт складаўся з дзвюх кафедраў — псіхалогіі 
і методыкі пачатковага навучання і працоўнага навучання і му- 
зыкі. Першымі выкладчыкамі, якія пачыналі працаваць на фа- 
культэце, былі Н.З.Васіленка, М.Б.Яфімава, Г.А.Зарудная, 
П.А.Лярскі, А.А.Малышава, А.Л.Ю рэвіч і інш. Шмат 
розных арганізацыйных пытанняў, звязаных са станаў- 
леннем факультэта, прыйшлося вырашаць першым дэка- 
нам — З.М . Пятровай (1958 — 1960) і М .Н .Хадаровіч 
(1961 — 1964). Кафедрай псіхалогіі і методыкі пачатковага 
навучання кіравала Г.А.Зарудная, вучоны-псіхолаг, аўтар пад- 
ручніка па псіхалогіі для студэнтаў В НУ. Тут працавалі псіхо- 
лагі Е.К.Андрэева, Л.А.Вяткіна, В.А.Філь, У.Д.Якутаў. Вя- 
домымі ў рэспубліцы спецыялістамі ў галіне геграфіі і краязнаў- 
ства Н .С .Ратабыльскім і П.А.Лярскім для студэнтаў педага- 
гічных факультэтаў былі падрыхтаваны вучэбныя дапаможнікі. 
У прыватнасці, гэта “География” (1963) і “Землеведение и 
краеведение” (1976). Па гэтых кніжках потым амаль трыц- 
цаць год вучыліся студэнты Беларусі. Агульны тыраж школь
ных падручнікаў па прыродазнаўстве, аўтарам якіх з ’яўляецца 
П.А.Лярскі, складає больш за 5 млн. экземпляраў. Першы 
выпуЪк факультэта педагогікі і методыкі пачатковага навучан
ня адбыўся ў 1962 годзе — 43 чалавекі [29].

З  1959 года быў прыпынены набор на вячэрняе аддзяле- 
не педінстытута.

У 1963 годзе была праведзена чарговая рэарганізацыя: 
былі адноўлены гістарычны і геаграфічны факультэты з ча- 
тырохгадовым тэрмінам навучання. На філалагічным фа- 
культэце былі ўтвораны два аддзяленні: рускай і беларускай 
мовы і літаратуры. З  пачатку 1963 /6 4  навучальнага года 
на працягу наступных 14 гадоў інстытут меў пяць факультэ- 
таў: фізіка-матэматычны, гістарычны, філалагічны, геаграфіч- 
ны, педагогікі і методыкі пачатковага навучання. У 1964 годзе,
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згодна з Пастановай Калегіі Міністерства вышэйшай, сярвд- 
няй спецыяльнай і прафесійнай адукацыі БССР спецьшль- 
насць “руская мова і беларуская мова і літаратура” з пяціга- 
довым термінам навучання была падзелена на дзве: “руская 
мова і літаратура” і “беларуская мова і літаратура” з чатырох- 
гадовым термінам навучання [ЗО].

Практычна штогод адбываліся змены ў штаце выкладчы- 
каў. Часткова яны прыбывалі з іншых ВНУ розных рес
публік Савецкага Саюза, але, як правіла, працавалі не вельмі 
доўга. Паступова ў інстытуце замацавалася наступная прак- 
тыка: лепшыя выпускнікі заставаліся працаваць ў інстытуце ў 
якасці выкладчыкаў. Гзта былі людзі, якія на працягу навучан
ня праявілі сябе ў вучобе, мелі здольнасці да навуковай і педага- 
гічнай работы ў ВНУ. Такая практыка стала добрай трады- 
цыяй. Сучасны штат выкладчыкаў Магілёўскага дзяржаўнага 
універсітэта імя А.А.Куляшова ў значнай частцы складаецца 
менавіта са “сваіх” выпускнікоў, якія прайшлі навучанне ў ас- 
пірантуры, абаранілі кандыдацкія і доктарскія дысертацыі, сталі 
дацвнтамі і прафесарамі і карыстаюцца заслужаным аўтарытз- 
там і павагай сярод навукоўцаў і студзнтаў.

На жаль, не па ўсіх факультетах і спецыяльнасцях удава
лася запоўніць кафедры выкладчыкамі, якія мелі вучоную сту
пень. Сур’ёзнай перашкодай у гетым было жыллёвае пытан- 
не. Многія выкладчыкі не вытрымлівалі шматгадовага чакан- 
ня кватеры і жыцця ў інтзрнаце і звальняліся.

У 1956/57 навучальным годзе на 13 кафедрах інстытута 
працавала 115 выкладчыкаў і сумяшчальнікаў. 43 выкладчыкі мелі 
вучоную ступень і званне, у тым ліку 11 кандыдатаў навук, дацзнтаў, 
1 дацзнт без вучонай ступені, 1 старшы навуковы супрацоўнік, ЗО 
старшых выкладчыкаў мелі вучоную ступень кандыдата навук. 
52 выкладчыкі з ’яўляліся членамі КПСС [31].

Паступова аднаўлялася бібліятека інстытута. Да сярздзіны 
50-х гадоў яе кніжны фонд склаў 101000 зкз. Такое рззкае
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павелічэнне (у 1954 годзе было 55000 тамоў кніг, 1072 часо- 
пісы, 5850 брашур і выпісвалася 95 назваў часопісаў і 21 назва 
газет) тлумачыцца як узрастанем фінансавання, так і перада- 
чай у бібліятэку кніжнага фонду з былога Бабруйскага педву- 
чылішча. Інстытуцкая бібліятэка здолела наладзіць трыва- 
лыя сувязі праз міжбібліятэчны абанемент з бібліятэкамі Мас- 
квы, Ленінграда, Мінска, што значна палепшыла ўмовы для 
навуковай працы выкладчыкаў і студэнтаў, а таксама дало 
магчымасць узняць вучэбна-метадычную работу на належны 
ўзровень [32].

У снежні 1958 года Вярхоўны Савет СССР прыняў Закон 
“Аб умацаванні сувязі школы з жыццём і аб далейшым развіцці 
сістэмы народнай асветы ў С СС Р”. Ен паклаў пачатак пра- 
вядзенню рэформы ў сістэме народнай адукацыі, у тым ліку і ў 
вышэйшай школе. Канец 50-х гадоў наогул быў насычаны на 
пастановы партыйных і савецкіх органаў, накіраваныя на рэ- 
арганізацыю школьнай справы. Г эта быў перыяд рэформ, якія 
патрабавалі сур’ёзных змен у падрыхтоўцы педагагічных кад- 
раў. Была прынята Пастанова ЦК КПБ “Аб арганізацыі ў 
рэспубліцы школ з падоўжаным днём” (сакавік 1960 г.). 
Міністерства адукацыі БССР у жніўні 1959 года зацвердзіла 
новыя вучэбныя планы для ўсіх тыпаў школ, а таксама планы 
падрыхтоўкі і выдання падручнікаў. Удасканаленыя праграмы 
ў сваёй болыпасці адлюстроўвалі дасягненні навукі і тэхнікі, мелі 
практычную скіраванасць, прадугледжвалі значнае павелічэн- 
не вучэбных гадзін для правядзення практычных і лабара- 
торных работ. Педагагічныя інстытуты былі арыентаваны на 
аператыўную перабудову ўсёй работы, ліквідацыю недахопаў у 
вучэбнай, навукова-даследчай і метадычнай рабоце ў свеце новых 
патрабаванняў.

Работа Магілёўскага дзяржаўнага педагагічнага інстытута 
была дастаткова дасканала праверана камісіяй абласнога камі- 
тэта партыі. У сакавіку 1960 года бюро абласнога камітэта
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партыі разгледзела пытанне “Аб рабоце Магілёўскага педін- 
стытута”. Былі выяўлены сур’ёзныя недахопы ў рабоце калек- 
тыву В НУ. Дзеля справядлівасці трэба адзначыць, што яны 
сталі вынікам аб’ектыўных прычын таго часу. Разам з тым, 
былі і суб’ектыўныя прычыны. Балючым пытаннем, якое ўжо 
стала традыцыйным для ВНУ, было пытанне, звязанае з кад- 
рамі выкладчыкаў. Інстьггут не меў прафесараў, дактароў навук. 
Недастаткова было кандыдатаў навук, дацэнтаў. Напрыклад, 
на кафедры фізічнай геаграфіі з 9 навуковых работнікаў толькі
4 мелі вучоную ступень і званне; на кафедры рускай мовы з 6 
навуковых работнікаў 4 не мелі вучоных ступеняў і званняў; на 
кафедры фізікі з 8-5 і г.д. На кафедры эканамічнай геаграфіі 
ўсе выкладчыкі, у тым ліку і загадчык кафедры, не мелі вучонай 
ступені і званняў. Былы загадчык I. Н . Перакрэстаў, дацэнт, кан
дыдат геаграфічных навук, зволіўся з прычыны нявырашанага 
кватэрнага пытання. На кафедры рускай мовы з пяці навуко
вых супрацоўнікаў толькі загадчык кафедры П.Я.Юргелевіч 
меў вучонае званне старшага навуковага супрацоўніка, але не меў 
вучонай ступені. За 1957—1959 гадоў ніводны выкладчык інсты- 
тута не абараніў дысертацыю на атрыманне навуковай ступені 
кандидата ці доктара навук. Недастатковай была сувязь інсты- 
тута са школамі вобласці, якім не аказвалася неабходная ме~ 
тадычная дапамога. Т олькі пачыналася распрацоўка наступ- 
ных навуковых тэм: “Пытанні прафесійнай падрыхтоўкі буду- 
чых настаўнікаў”, “Пытанні працоўнага выхавання школьні- 
каў”, “Гісторыя Магілёўскай арганізацыі Камуністычнай партыі 
Беларусі” і інш. У той жа час, у даведцы аб рабоце педінстьггута 
падкрэслівалася, што “асобныя навуковьш работнікі займаюц- 
ца неактуальнымі даследаваннямі, а кафедры, дырэкцьи і Савет 
інстытута мірацца з гэтым: наприклад, старшы выкладчык 
кафедры педагогікі і псіхалогіі, кандыдат педагагічных навук 
П.С. Івашчанка працуе над тэмамі: “Школы Могилёвской 
губернии до присоединения Белоруссии к России в конце
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XVIII века” и “Школы Могилёвской губернии конца XVIII 
и середины X IX  века” [33]. Таксама адзначалася, што ка- 
лектыў інстытута не выканаў ні калектыўныя, ні індывідуальныя 
планы навуковай работы. За  адзначаныя недахопы дырэкта- 
ру інстытута Папову Ф.В. было ўказана і ад яго запатрабава- 
на ўхіліць недахопы. Адначасова з агульнымі і традыцыйнымі 
пунктамі пастановы быў прыняты і дакладны: Магілёўскі гар- 
выканком быў абавязаны выдзеліць у 1960 годзе для выклад- 
чыкаў інстытута 8 кватэр [34].

У лістападзе 1960 года кіраўніком інстытута быў прызна- 
чаны дацэнт Ларчанка І.П., які працаваў рэктарам да 1971г. 
Цікава, што назва пасады «рэктар» упершыню з ’яўляецца ў 
архіўных матэрыялах універсітэта толькі ў красавіку 1961 года. 
Яго папярэднія кіраўнікі былі дырэктарамі.

Прынятыя дзяржаўныя законы і партыйныя пастановы 
сталі асновай для далейшага развіцця інстытута. У наступныя 
гады калектыў ВНУ значна палепшыў сваю работу. Была 
звернута ўвага і прыняты адпаведныя захады па паляпшэнні 
складу студэнтаў, перш-наперш за кошт моладзі, што мела 
вытворчы стаж ці адслужыла ў Савецкай Арміі. 3  гэтай наго- 
ды ў студзені 1960 года пры інстытуце быў арганізаваны ра- 
бочы факультэт на грамадскіх асновах. Яго камплектаванне 
праходзіла за кошт прыёму лепшай працоўнай моладзі адпа- 
ведна з рэкамендацыямі прафсаюзных камісій і камітэтаў прад- 
прыемстваў горада і вобласці. На рабфак было прынята 230 
чалавек. Заняткі з імі праводзілі як выкладчыкі, так і лепшыя 
студэнты інстытута. На жаль, большасць выпускнікоў рабфа
ка пайшла вучыцца не ў Магілёўскі дзяржаўны педагагічны 
інстьггут, а ў іншыя ВНУ. У выніку, сярод студэнтаў, залічаных 
з вытворчым стажам і пасля службы ў Савецкай Арміі, на- 
лічвалася толькі 29,6 % адносна плана прыёму. У 1960/61 
навучальным годзе таксама былі арганізаваны васьмімесяч- 
ныя дзённыя і завочныя курсы па падрыхтоўцы працуючай
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моладзі для паступлення ў ВНУ, дзе займалася 150 чалавек. 
Маладыя людзі, якія мелі ўжо нейкі жыццёвы вопыт у пара- 
ўнанні з учарашнімі школьнікамі, уліваліся ў студэнцкія рады, 
прыўносілі актыўнасць, працавітасць, дапамагалі адміністрацыі 
пашырыць сферу самаабслугоўвання, добра зарэкамендавалі 
сябе ў студэнцкім самакіраванні, студэнцкіх будаўнічых атра- 
дах, народнай дружыне па ахове грамадскага парадку. Толькі 
пашырэнне сферы самаабслугоўвання студэнтаў (гардэроб, 
прыборка і г.д.) прыносілі інстытуту штогод эканомію сродкаў 
у памеры да 7 тыс.руб. Актыўна ўдзельнічалі будучыя педа- 
гогі і ў конкурсе педагагічных ВНУ рэспублікі на лепшую ар- 
ганізацыю быту, рэжыму працы і адпачынку. У 1960 годзе 
калектыў інстытута заняў у такім конкурсе другое месца [35].

За вялікія заслугі ў падрыхтоўцы спецыялістаў і развіцці 
навукі Прэзідыум Вярхоўнага Савета СССР узнагародзіў у 
1961 годзе ордэнамі і медалямі групу выкладчыкаў Магілёўска- 
га педінстытута. Ордэна “Знак пашаны” былі ўдастоены 
рэктар інстьпута І.П.Ларчанка і дацэнт В.У.Турчанка, медалі 
“За працоўную доблесць” — дацэнт Я.К.Усікаў, медалі “За 
працоўную адзнаку” — дацэнт Г.А.Зарудная і дэкан філала- 
гічнага факультэта М.Д.Рыбачкін. Вялікая група выкладчы- 
каў інстытута была ўзнагароджана Ганаровымі граматамі і 
Граматамі Вярхоўнага Савета Беларускай ССР. [36] Калі 
ўспомніць, што ў той час прадстаўнікі навукі, адукацыі і культу
ры, тым больш перыферыйных цэнтраў, не вельмі часта ат- 
рымлівалі дзяржаўныя ўзнагароды, то сапраўды становяцца 
відавочнымі дасягненні ў працы Магілёўскага педінстытута ў 
пасляваенныя гады.

У разглядаемы час былі захаваны добрыя традыцыі ўдзелу 
студэнцкай моладзі ў важных дзяржаўных мерапрыемствах. У 
сярэдзіне 50-х гадоў судэнты інстытута актыўна ўдзельнічалі ў 
асваенні цалінных і абложных зямель Казахстана. Прычым жа- 
даючых працаваць там у летні час было больш, чым патрабавалі
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цалінныя саўгасы. Напрыклад, у 1957 годзе на “цаліну” было 
пададзена 538 заяў, а накіравалі працаваць толькі 303 студэнты 
[37]. У 1963 годзе 163 студэнты ў чэрвені-верасні працавалі на 
будоўлях Заходняга Казахстана. Студэнты пабудавалі і здалі ў 
эксплуатацыю тры кароўнікі, тры двухкватэрныя дамы, атын- 
кавалі тры дамы, вырабілі 70 тыс.штук саману. Зменныя нормы 
выпрацоўкі выконваліся на 120 — 150 %. У ліпені 1964 года 
два студэнцкія атрады ў колькасці 90 чалавек былі накіраваныя 
для работ на будоўлях Уральскай вобласці. [38] Такая прак- 
тыка захоўвалася і ў наступныя гады. Работа студэнтаў прыно- 
сіла карысць дзяржаве і стала добрым дадаткам да студэнцкай 
стыпендыі, дазваляла палепшыць матэрыяльнае становішча сту- 
дэнтаў. Паступова студэнцкія будаўнічыя атрады пачалі ас- 
войваць новыя рэгіёны як Савецкага Саюза, так і роднай рэс- 
публікі. Праўда, даволі хутка ў дзейнасці камсамольскіх органаў, 
якія кіравалі гэтай справай, сталі праяўляцца рысы фармалізму, 
дабраахвотна-прымусовае ўключэнне ў гэты рух усё больш і 
больш студэнтаў, планавае размеркаванне аб’ектаў, патраба- 
ванні аб абавязковым правядзенні розных прапагандысцкіх ме- 
рапрыемстваў сярод насельніцтва.

У 60-я гады значна пашырыліся магчымасці студэнтаў 
атрымаць дадатковыя веды і прафесіі. У 1963 годзе ў інсты- 
туце быў створаны факультэт грамадскіх прафесій (Ф ГП ). 
Ен пачынаў сваю працу ў складзе наступных аддзяленняў: 
кіраўнікоў хору, кіраўнікоў драматычных калектываў, выяў- 
ленчага мастацтва, фотааматараў і інш. Факультэт грамадскіх 
прафесій дазваляў студэнтам рэалізаваць свае таленты і з доль- 
насці, актыўна праводзіць вольны час, атрымліваць практыку 
правядзення розных мерапрыемстваў, звязаных з работай з 
людзьмі.

Пашыралася і матэрыяльная база інстытута. У 1959 годзе 
было завертана будаўніцтва новага студэнцкага інтэрната на 
426 месц разам з медпунктам і сталоўкай па вул.Ленінскай,
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побач з вучэбным корпусам. Была пабудавана і спартыўная 
зала. У прыгарадзе Магілёва ў прыгожым месцы на беразе ракі 
Днепр былі створаны геаграфічная станцыя і вучэбна-дас- 
ледчы ўчастак “Любуж” для правядзення геаграфічнай і 
сельскагаспадарчай практык студэнтаў.

Відавочна, што такія змены і новаўводзіны трэба разгля- 
даць з пазіцыі іх уплыву на становішча галоўных сфер дзейнасці 
калектыву інстытута — вучэбнай, выхаваўчай і навуковай; пад- 
рыхтоўкі кваліфікаваных спецыялістаў. Пасля таго, як у інстыту- 
це змянілася кіраўніцтва і рэктарам 
стаў І.П.Ларчанка, калектыў выклад- 
чыкаў і супрацоўнікаў правёў адпавед- 
ную работу па паляпшэнні вучэбна- 
выхаваўчага працэсу. Наладзілася 
арганізацыя і планаванне вучэбна- 
выхаваўчай работы, больш мэтана- 
кіраванай стала дзейнасць Савета 
інстытута, дэканатаў і кафедраў, па- 
лепшылася работа завочнага ад- 
дзялення. У 1963 годзе на 15 ка
федрах працавалі 107 выкладчыкаў, 
з ліку якіх 38 мелі вучоную ступень 
кандидата навук. За 1961-63 гады 
тры выкладчыкі абаранілі кандьщац- 
кія дысертацыі, але адначасова, па-розных прычмнах, інстытут 
пакінулі 9 кандыдатаў навук. [40] У 1963 годзе выкладчыкі 
інстьпута выдалі 55 друкаваных прац [41]. Але навуковы па- 
тэнцыял выкладчыкаў выкарыстоўваўся яшчэ недастаткова: 
мала хто з іх займаўся падрыхтоўкай манаграфій, якія маглі б 
стаць асновай доктарскай дысертацыі. У 60-я гады ў інсты- 
туце не было ніводнага доктара навук. Толькі ў 1970 годзе 
А.А.Столяр абараніў доктарскую дысертацыю “Логические 
основания преподавания математики”.
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Акрамя яго над доктарскімі дысертацыямі ў 60-я гады праца- 
валі І.І.Сярова, К.П.Шылка, М.Р.Аысенка, В.М.Еўцыхевіч, 
Я.К.Усікаў. Але здолела абараніць доктарскую дысертацыю 
толькі І.І.Сярова. Да сярэдзіны 60-х гадоў 24 выкладчыкі 
інстытута займаліся падрыхтоўкай кандыдацкіх дысертацый, 
больш за ЗО чалавек працавалі над вучэбна- метадычнымі да- 
паможнікамі і брашурамі [42].

Многія вьжладчыкі былі перадпенсійнага ўзросту і таму ўдзелу 
ў навукова-даследчай рабоце не прымалі. Болынасць навуко- 
вых прац належала выкладчыкам сярэдняга і маладога ўзро- 
сту. Сярод самых значымых надрукаваных навуковых прац 
таго часу, у прыватнасці ў 1970 годзе, былі: І.І.Сярова “О про
летарском интернационализме” (8,5 др.ар.); Г.А.Зарудная 
(рэдактар і сааўтар) “Психология” (падручнік для педінсты- 
тутаў, ЗО др.ар.); А.А.Столяр “Логические проблемы препо
давания математики”; В.В.Статкевіч “О начальном обучении 
решению задач” (10,5 др.ар.); М.А.Аўласевіч “Вводные 
компоненты предложения в белорусском языке” і інш. Усяго 
было апублікавана 11 навуковых прац аб’ёмам 86 друкава- 
ных аркушаў, а таксама выдадзена 6 падручнікаў і дапамож- 
нікаў аб’ёмам 28 друкаваных аркушаў у выдавецтве Міністер
ства асветы БССР [43].

Пад кіраўніцтвам выкладчыкаў палепшылася і навуковая праца 
студэнтаў, якія падрыхтавалі напрыканцы 60-х гадоў некалькі 
дзесяткаў дакладаў і навуковых работ. Пасля ўдзелу ў інстытуц- 
кай навуковай канферэнцыі лепшыя з ліку студэнцкіх работ былі 
рэкамендаваныя для ўдзелу ў рэспубліканскіх конкурсах. У 1969 
годзе ў адным з такіх конкурсаў удзельнічала 60 работ студэнтаў 
інстытута. 3  іх 7 атрымалі прэміі. У 1970 годзе такіх работ 
ужо было 102, з якіх 38 былі адзначаныя прэміямі [44].

У адпаведнасці з патрабаваннямі часу ўносіліся змены і ў вучэб
ны працэс. Акцэнт рабіўся на арганізацыйныя мерапрыемствы, 
звязаныя з наладжваннем вучэбнай і вытворчай дысцыпліны.

137

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



Амаль кожны год у інстытуце прымаліся розныя дакументы, 
загады, пастановы, накіраваныя на барацьбу за паспяховасць, за 
зніжэнне пропускаў заняткаў студэнтамі і інш.

У 60-я гады значная частка вучэбнай нагрузкі адводзілася 
тым предметам, якія былі больш звязаны з ідэйна-тэарэтычнай 
і палітычнай падрыхтоўкай студэнтаў на аснове марксісцкай 
метадалогіі. У 1963 годзе кіраўніцтва інстытута звярнулася ў 
адпаведныя ўстановы з прапановай разгледзець пытанне аб 
стварэнні на аснове кафедры марксізму-ленінізму дзвюх ка
фе драў — кафедры палітычнай эканоміі, дыялектычнага і гіста- 
рычнага матэрыялізму і кафедры гісторыі КПСС. Тлумачылася 
гэта тым, што ўзрос аб ем работы кафедры марксізму-ленінізму 
ў сувязі з увядзеннем выкладання курсаў навуковага атэізму, 
марксісцка-ленінскай этыкі і эстэтыкі, асноваў навуковага каму- 
нізму. Прапанова была задаволена і адпаведныя кафедры хут
ка набылі значны аўтарытэт не толькі ў інстытуце, а далёка за 
яго межамі. їх супрацоўнікі забяспечвалі вучэбны працэс, пра- 
водзілі навуковьш даследаванні, працавалі ва ўсіх грамадскіх 
арганізацьих, выконвалі вядучую ролю ў працы абласнога інсты- 
тута марксізму-ленінізму і таварыства “Веды”.

Такім чынам, за 40—60-я гады адбылося не толькі ад- 
раджэнне інстытута, але і фарміраванне яго як эфектыўна 
працуючай адзінкі ў структуры народна-гаспадарчага комп
лексу Беларусі.

Інстытут набыў статус буйной установы, дзейнасць якой 
станоўча ўплывала на розныя бакі жыцця Магілёўшчыны. 
У ёй з ’явіліся адметныя рысы, уласцівыя сістэме вышэйшай 
адукацыі, сярод якіх варта назваць:

^  спалучэнне дзяржаўнага кіравання з імкненнем да ўста- 
лявання акадэмічных свабод;

^  разгортванне фундаментальных і гірыкладных навуко
вых даследаванняў; выкарыстанне іх вынікаў у вучэбна-выха- 
ваўчым працэсе;
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У актыўны ўдзел калектыву ў грамадскім жыцці рэгіёна.
I хаця існавалі фактары, што стрымлівалі дзейнасць гэтай 

сістэмы (напрмклад, дамінаванне колькасных паказчыкаў над 
якаснымі і ідэалагічнага дыктату над акадэмічнымі свабодамі), 
усё ж не яны вызначалі характар жыцця інстытута, а сумлен- 
ная праца яго выкладчыкаў, студэнтаў і супрацоўнікаў, пэўны 
клопат дзяржаўнай і мясцовай адміністрацыі.
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VI. Ад педагагічнага інстытута 
да класічнага універсітэта 
(1971-2000 гады)

У'сё далей адыходзіла ваеннае ліхалецце, 
застаючыся толькі ў памяці народнай не- 

забыўным болем па яго ахвярах. У актыўную 
працу, у тым ліку на выкладчыцкія пасады, прый- 
шло пакаленне моладзі, якое не ведала жахаў 
вайны і палітычных рэпрэсій. У развіцці універ- 
сітэта распачынаўся новы этап, які істотна ад- 
розніваецца ад усіх папярэдніх. Упершыню на- 
шай установе належала не пачынаць з пачатку, 
не аднаўляць сваю дзейнасць, а працягваць удас- 
каналенне дасягненняў папярэдняга развіцця.

Таму спрыяла агульнае становішча ў краіне, 
гаспадарка якой ўжо значна перавышала леп- 
шыя даваенныя паказчыкі. У прыватнасці ў Ма-, 
гілёве пачалі працаваць новыя прамысловыя 
прадпрыемствы, у тым ліку буйнейшы у Еўропе 
камбінат хімічнага валакна, завод “Тэхнапрыбор”, 
камбінат сілікатных вырабаў і іншыя. У горад прий
шла акадэмічная навука: быў адчынены Магі- 
лёўскі філіял інстытута фізікі (пазней інстытут 
прыкладной оптыкі) і філіял фізіка-тэхнічнага 
інстытута Акадэміі навук БССР. Вытворчасць 
Магілёўшчыны пераходзіла на работу па тэхна- 
логіях, адпавядаючых тагачасным дасягненням
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навукова-тэхнічнага прагрэсу; краіна ўвяла ўсеагульную 
сярэднюю адукацыю. Значны ўздым прыняло жыллёвае 
будаўніцтва ў Задняпроўі. Велічны вучэбны корпус на 
пачатку вуліцы Касманаўтаў атрымаў і педагагічны інсти
тут.

Новыя ўмовы работы патрабавалі адпаведнай змены кіру- 
ючых кадраў. У 1971 годзе да кіраўніцтва інстытутам пры- 
ходзіць яго былы выпускнік, кан
дыдат эканамічных навук, дацэнт 
Я.П.Кудрашоў, які працаваў раней 
дэканам гістарычнага факультэ
та. Яму было суджана працаваць 
на рэктарскай пасадзе на працягу 
23 год (гэта звыш чвэрці ўсёй 
гісторыі інстытута). Па-сутнасці 
пад яго кіраўніцтвам ствараліся 
ўмовы да пераўтварэння інсты- 
тута ва універсітэт, працягваліся 
добрыя і складваліся новыя тра- 
дыцыі, якія дазволілі калектыву
інстытута без істотных страт

о . . Я.П.Кудрашоупрайсці складаны шлях палітыч-
ных і ідэалагічных пераўтварэнняў у 1986-1994 гадах. Амаль 
увесь час (з 1972 года) поплеч з Я.П .Кудрашовым працаваў 
кандыдат філалагічных навук, дацэнт М.А.Аўласевіч, спачатку 
прарэктарам па вучэбнай рабоце, а з 1991 года першым пра- 
рэктарам. Вядучым накірункам работы у той перыяд былі ка- 
пітальнае будаўніцтва, удасканаленне вуч эбна - мета дычнай і 
навукова-даследчай работы, пашырэнне матэрыяльнай базы, 
развіццё сувязяў з установамі адукацыі, навукі і культуры, ства
рэнне рэальна працуючай мадэлі бесперапыннай адукацыі на- 
стаўнікаў, удасканаленне структуры інстытута і яго кадравага 
патэнцыялу.
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Для забеспячэння высокай эфектыўнасці дзейнасці ў гэтых 
і іншых накірунках адміністрацыя інстытута абапіралася на 
цеснае супрацоўніцтва з мясцовымі, рэспубліканскімі і саюз- 
нымі ўладамі, а таксама са сваімі партыйнай, прафсаюзнай і 
камсамольскай арганізацыямі. У калектыве быў створаны і 
падтрымліваўся здаровы маральна-псіхалагічны клімат, што ў 
многім вызначыла поспех у рашэнні вышэй акрэсленых задач.

Амаль адразу пасля ўвядзення ў строй у 1971 годзе новага 
вучэбнага корпуса былі пабудаваны сталовая, прыбудова да 
вучэбнага корпуса, бібліятэка з вялікім кнігасховішчам і чы- 
тальнымі заламі, інтэрнат з санаторыем-прафілакторыем для 
студэнтаў, вучэбныя класы і сховішчы для ваеннай тэхнікі, 
прызначанай для забеспячэння спецыяльнасці “пачатковая 
ваенная падрыхтоўка”. Ва ўрочышчы Любуж створаны спар- 
тыўна-аздараўляльны лагер і пашырана аграбіялагічная база, 
заложаны буйны дэндрарый. Па вуліцы Касманаўтаў пабу
даваны вучэбна-спартыўны комплекс (стадыён, гульнявыя 
пляцоўкі), колькасць спартыўных залаў даведзена да чатырох. 
Вядучай функцыяй прарэктараў па адміністратыўна-гаспадар- 
чай рабоце (М .С.Смалякоў, М.П.Касмачоў, А .В.Курбан) ў 
гэты перыяд было наладжванне цесных сувязяў з праектнымі, 
будаўнічымі і фінансавымі ўстановамі, штодзённы кантроль за 
ходам будаўніцтва. Жыллёвыя патрэбы інстытута забяспеч- 
валіся выключна гарадскімі ўладамі. Інстытут атрымліваў ад 4 
да 12 кватэр штогод. Яны прызначаліся ў першую чаргу дак- 
тарам навук і запрошаным спецыялістам пры адкрыцці новых 
спецыяльнасцяў і размяркоўваліся з удзелам прафкома.

Новыя культурныя і спартыўныя збудаванні інстытута 
адразу пачалі выконваць сваю выхаваўчую функцыю. Назаў- 
жды засталася ў памяці грамадскасці сустрэча з дэлегацыяй 
Саюза пісьменнікаў СССР. Частымі гасцямі тут былі і беларускія 
літаратары: М.Лынькоў, П. Броўка, М.Танк, І.Шамякін, І.Ме- 
леж і іншыя. У 1974 годзе у сувязі з 30-годдзем вызвалення
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Магілёва ад фашысцкіх захопнікаў з калектывам інстытута 
сустрэўся К.Сіманаў, які падзяліўся сваімі ўспамінамі аб гераі- 
чнай абароне Магілёва, акрэсліў яе ролю ў Вялікай Айчыннай 
вайне. Менавіта ў актавай зале інстытута адбылася адна з 
нешматлікіх сустрэч магіляўчан з У.Мулявіным, і яны ўпер- 
шыню пачулі ансамбль “Песняры”, які толькі ўзышоў на зорка - 
вы Алімп. Тут выступалі І.Кабзон, Р.Карцаў і В.Ільчанка, 
М.Кадрану, В.Лявонцьеў, знакамітыя ў свой час вакальна- 
інструментальныя ансамблі і мала вядомыя, але незвычайныя ў 
творчым плане музычныя калектывы розных саюзных рес
публік, Польшчы. У спартыўнай зале галоўнага вучэбнага 
корпуса неаднаразова праводзіліся Усесаюзныя спартыўныя 
спаборніцтвы. Яе дзверы заўжды былі адчынены для школь- 
нікаў вобласці. На стадыёне інстытута праводзіліся розныя 
мерапрыемствы для жыхароў прылягаючага мікрараёна. У Лю- 
бужы штотыднёва адбываліся спартыўна-фізкультурныя спа- 
борніцтвы супрацоўнікаў інстытута, а летам яны маглі адпачы- 
ваць тут па некалькі тыдняў разам са сваімі сем’ямі. Работа 
шстытуцкага філіяла Магілёўскага авіяцыйна-спартыўнага клу
ба (звяно парашутыстаў) нябачнай ніткай звязала сучаснасць 
са спартыўна-абарончай дзейнасцю студэнтаў далёкіх 30-х 
гадоў.

У 70-8G-X гадах у дзейнасці рэктарата, кафедраў, вядучых 
вучоных назіраецца творчы пошук новых форм і метадаў ак~ 
тывізацыі вучэбнага працэсу, арганізацыі новых сувязей са 
школамі, дашкольнымі ўстановамі, з органамі народнай адука- 
Ц]ыі. Гэта адпавядала ўзрастаючым патрабаванням таго часу 
да развіцця айчыннай вышэйшай школы, якая, маючы моцныя 
пазіцыі ў фундаментальнай тэарытычнай падрыхтоўцы спе- 
цыялістаў, была недастаткова арыентавана на яе практычную 
рэалізацыю. У рабоце педагічнай і вышэйшай школы былі 
неабходны змены і ў сувязі з пераходам да ўсеагульнай сярэд- 
няй адукацыі, да навучання дзяцей з 6 год, з узрастаючымі
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патрабаваннямі да павышэння кваліфікацыі настаўнікаў. У гэтых 
мэтах у інстытуце былі перагледжаны вучэбныя планы і праг- 
рамы, уведзена педагагічная практыка на ўсіх курсах наву- 
чання, умацавана псіхолага-педагагічная падрыхтоўка, пашы- 
раны пералік адпаведных спецкурсаў і спецсемінараў. Зага
дам рэктара была ўведзена абавязковая стажыроўка інсты- 
туцкіх метадыстаў у школах і дашкольных установах: яны па- 
вінны былі мець там пэўную вучэбную нагрузку.

Асобныя кафедры інстытута стваралі свае філіялы ва ўста- 
новах сярздняй адукацыі. У гэтых філіялах сумесна з вык- 
ладчыкамі і выхавацелямі абмяркоўваліся практычныя і наву- 
кова-метадычныя праблемы навучання і выхавання, распрацо- 
ўваліся новыя формы і метады практычнага навучання сту- 
дэнтаў. Найбольш паспяхова такі філіял працаваў пры сярэд- 
няй школе №23 (дырэктар А.І.Шаціла), з якой інстытут на- 
ват быў звязаны прамым тэлевізійным кабелем. У дзіцячым 
садку № 30 пад кіраўніцтвам прафесара А.А.Столяра рас- 
працоўваліся метады актывізацыі пазнавальнай дзейнасці дзяцей 
з дапамогай дыдактычных гульняў. Ствараліся таксама і су- 
месныя планы работы кафедраў інстытута і метадычных каб- 
інетаў абласнога інстытута ўдасканалення настаўнікаў.

Па ініцыятыве інстытута для сельскіх школьнікаў была 
арганізавана работа педагагічных класаў з паглыбленым вы- 
вучэннем матэматыкі, фізікі і інфарматыкі на базе Княжыцкай 
школы-інтэрната. У гэтых класах працавалі найбольш квалі- 
фікаваныя выкладчыкі інстытута, на занятках выкарыстоўва- 
лася матэрыяльная база інстытута. Стварэнне школы такога 
профілю было прапанавана А.А. Столярам, які меў вялікі вопыт 
арганізацыі профільных матэматычных класаў. Арганізата- 
рам і кіраўніком работы ў Княжыцах быў дэкан фізіка- 
матэматычнага факультета Я.Я.Сянько, які распрацаваў усю 
метадычную дакументацыю, каардынаваў расклады ўрокаў 
у школе і заняткаў у інстытуце, сам прачытаў шмат цікавых
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лекцый для школьнікаў. Значная частка выпускнікоў гэтай 
школы паступіла і скончыла інстытут, працуе ў сістэме адукацыі. 
Некаторыя з іх сталі навукоўцамі. Г эта быў першы на Беларусі 
вопыт арганізацыі педагагічных класаў з паглыбленым вывучэн- 
нем розных вучэбных дысцыплін для здольнай сельскай мо- 
ладзі. Ен стаў шырока вядомым ў Савецкім Саюзе.

Вопыт Княжыцкай сярэдняй школы быў выкарыстаны пры 
стварэнні Магілёўскага абласнога ліцэя пры педінстытуце — 
аднаго з першых ліцэяў пры вышэйшых навучальных устано
вах у рэспубліцы і Саюзе. У яго адкрыцці непасрэдны ўдзел 
прынялі рэктар інстытута Я.П.Кудрашоў і загадчык упраў- 
лення народнай адукацыі Магілёўскага аблвыканкома 
Г.М.Пятроўскі, якія падрыхтавалі прапановы па Статуту гэ
тай ўстановы, па развіцці яго матэрыяльнай базы і па падборы 
найбольш кваліфікаваных настаўнікаў з гарадскіх і вясковых 
школ. Першым дырэктарам ліцэя быў В.С.Багданаў (выпускнік 
гістфака), які потым прызначаны загадчыкам абласнога ўпраў- 
лення народнай адукацыі. Ліцэй пачаў працаваць 1 верасня 
1990 года на базе былой школы-інтэрната горада. Спачатку 
навучанне вялося па 5 профілях: фізіка-матэматычным, філа- 
лагічным, псіхолага-педагагічным, бія-хімічным, гісторыка-гра- 
мадазнаўчым. У наступным вучэбным годзе быў створаны 
яшчэ адзін профільны клас (замежных моў) і наладжана 
супрацоўніцтва з Мінскім дзяржаўным лінгвістычным уні- 
версітэтам. Выкладанне вялося па паглыбленых вучэбных 
праграмах з актыўным удзелам вядучых спецыялістаў інсты- 
тута. Ліцэісты неаднаразова былі пераможцамі ў абласных, рэс- 
публіканскіх і міжнародных спаборніцтвах па розных вучэб
ных дысцыплінах. Выпускнікі ліцэя сумяшчалі выпускныя эк
замены з уступнымі ў інстытут, складалі потым лепшую частку 
яго студэнцкага калектыву.

Адначасова ў сферу актыўнага супрацоўніцтва з інститутам 
увайшлі і іншыя ўстановы адукацыі. Такім чынам, у пачатку
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90-х гадоў пачаў працаваць першы ў Беларусі і адзін з першых 
у Савецкім Саюзе вучэбна-навуковы педагагічны комплекс, у 
склад якога ўваходзілі інстытут, упраўленне адукацыі аблвы- 
канкама, абласны інстытут удасканалення настаўнікаў, Магі- 
лёўскае педагагічнае вучылішча, Магілёўскі абласны ліцэй, шэраг 
школ і дашкольных устаноў вобласці. З  цягам часу комплекс 
папоўнілі створаныя ў Крычаве і Быхаве ліцэі, гімназіі г. Маг- 
ілёва. Інстытут стаў вядучым навуковым і вучэбна-метадыч- 
ным цэнтрам сістэмы адукацыі Магілёўшчыны. Цесныя су- 
вязі ў рамках вучэбнага комплексу дазвалялі навучэнцам ся- 
рэдніх спецыяльных устаноў педагагічнага профілю накіро- 
ўваць сваіх выпускнікоў адразу на III курс інстытута. Так, 
толькі ў 1996 годзе на скарочаны тэрмін навучання з Магі- 
лёўскага педагагічнага каледжа і Горацкага педагагічнага ву- 
чылішча паступілі на педагагічны факультэт і на факультэт 
дашкольнага выхавання па 50 чалавек.

Вопыт работы вучэбна-навуковага комплексу на базе Ма- 
гілёўскага дзяржаўнага інстытута па рэалізацыі бесперапын- 
най падрыхтоўкі педагагічных кадраў быў адобраны Калегіяй 
Міністерства адукацыі і рэкамендаваны да распаўсюджання 
ва ўсіх рэгіёнах рэспублікі. Пашырэнне аб’ёму работы па 
стварэнні комплексу, каардынацыі яго дзейнасці патрабавала 
ўвядзення новай пасады прарэктара, які павінен быў мэта- 
накіравана займацца гэтай праблемай. Міністерства адукацыі 
рэспублікі задаволіла запыт рэктара, і на адпаведную пасаду ў 
лютым 1990 года быў прызначаны дацэнт А.М.Радзькоў. 
Ен актыўна ўключыўся ў работу па пашырэнні і развіцці комп
лексу, па распрацоўцы вучэбна - метадычнай дакументацыі, па 
тэарэтычным абгрунтаванні ідэі бесперапыннай адукацыі. 3  
цягам часу інстытут стаў вядучым навуковым і вучэбна-мета- 
дычным цэнтрам сістэмы адукацыі на Магілёўшчыне. У
А.М.Радзькова, ужо доктара навук, прафесара, з ’явіліся вучні, 
якія распрацоўвалі розныя аспекты праблемы бесперапыннай
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адукацыі; сярод іх С.А.Гуцановіч, доктар педагагічньїх навук, 
кандыдаты педагагічньїх навук А.У.Кравец, Т.В.Сталярова,
А.М.Раганоўская і іншыя. Такім чынам, у інстытуце нарадз- 
ілася, сфарміравалася і працягвае ўдасканальвацца новая на- 
вукова-педагагічная школа.

Актыўна праводзіліся структурный змены і у самім інсты- 
туце, што было выклікана зменамі ў сацыяльным жыцці краіны, 
дынамікай дэмаграфічнай сітуацыі. Для больш поўнага за- 
беспячэння вясковых школ настаўнікамі ўводзіцца пазакон- 
курсны прыём вясковай моладзі. Так, напрыклад, у 1973-1980 
гадах ў інстытут было залічана па пазаконкурсным прыёме 
каля 400 юнакоў і дзяўчат. Для павышэння якаснага саставу 
абітурыентаў у 1973 годзе аднаўляецца дзейнасць падрыхтоў- 
чага аддзялення, якое толькі ў наступныя 5 гадоў падрыхтавала 
каля 450 чалавек. Аб дзейснасці яго работы сведчыць факт 
правядзення ў 1979 годзе Усесаюзнай нарады загадчыкаў 
падрыхтоўчых аддзяленняў ВНУ СССР на базе інстытута.

У 70-я гады ў вобласці не хапала настаўнікаў фізікі, матэ- 
матыкі, таму значна ўзрос прыём студэнтаў на фізіка-матэма- 
тычны факультэт. Ен стаў адным з буйнейшых у інстытуце і 
разам з ростам колькасці студэнтаў і выкладчыкаў паступова 
ўдасканальваў вучэбна-выхаваўчы працэс. Ствараліся магчы- 
масці паляпшэння ўмоў выкладання прадметаў і ўзроўню наву
ковай працы. З  1980 года на фізмаце пачалася падрыхтоўка 
настаўнікаў інфарматыкі.

Выкладчыкі факультэта праводзілі пасцяховую даследчую 
работу ў розных галінах фізікі, матэматыкі, методыкі і педагогію 
вышэйшай і сярэдняй школ. У гэтыя гады набыла вядомасць 
навукова-педагагічная школа “Перадматэматычная і матэма- 
тычная падрыхтоўка дашкольнікаў і малодшых школьнікаў”, 
якую заснаваў і ўзначаліў А.А.Столяр. Ен стаў першым докта- 
рам педагагічньїх навук ў галіне методыкі выкладання матэма- 
тыкі ў Беларусі і выхаваў шмат маладых навукоўцаў, сярод якіх 
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цяперашні міністр адукацыі Беларусі A.M. Радзькоў, дэкан 
эканамічнага факультэта А.М.Сазонава, загадчык кафедры 
Л.А.Латоцін. Усяго пад кіраўніцтвам А.А.Столяра былі аба- 
ронены 20 кандыдацкіх дысертацый. Калектыў, які ён ства- 
рыў (у яго ўваходзілі таксама Б.Д.Чабатарэўскі, Т.М .Ча- 
батарэўская, А.Т.Катасонава, М.М.Раганоўскі і інш.), стаў 
ініцыятарам канцэпцыі развіцця пачатковай матэматычнай 
адукацыі вучняў у Беларусі, падрыхтаваў шмат падручнікаў і 
вучэбных дапаможнікаў для сярэдняй і вышэйшай школы.

Вялікія намаганні прыкладаў загадчык кафедры фізікі 
К.К.Жылік (у свой час адзіны ў Магілёве фізік — кандыдат 
навук) да стварэння на кафедры эксперыментальнай лаба- 
раторыі па фізіцы. У супрацоўніцтве з навукоўцамі Магілёў- 
скага аддзялення Інстытута фізікі АН БССР пад яго кіраў- 
ніцтвам даволі паспяхова працавала навукова-даследчая група 
(А.М.Лукомскі, С.М.Чарноў, П.Г.Рабзонаў, Г.М.Пятроўскі 
і інш.). Да сярэдзіны 90-х гадоў такое супрацоўніцтва пры- 
носіла канкрэтныя вынікі — кандыдацкія дысертацыі аба- 
ранілі выпускнікі педагагічнага інстытута М.І.Стаськоў, 
Н.І.Аўдзеева, Л.А.Мазанік, А.Я.Старавойтаў і інш. Але раз- 
віццё фізічнай эксперыментальнай базы універсітэта ўсклад- 
нялася з-за высокага кошту навуковага абсталявання. Ра
зам з тым інстытуцкі кабінет тэхнічных сродкаў навучання 
(загадчык У.Кананенка), замацаваны за кафедрай фізікі, атры- 
маў незвычайную для навучальнай установы ўзнагароду — 
бронзавы медаль Выставы дасягненняў народнай гаспадаркі
СССР.

Узначальваў у той час фізіка-матэматычны факультэт 
Я.Я.Сянько, які ўнёс значны ўклад у развіццё факультэта, ства- 
рэнне творчай атмасферы ў калектыве, складанне фізматаўскіх 
традыцый. Яго напрацоўкі выкарыстоўваліся пры арганізацыі 
работы ўсіх факультэтаў і інстытута ў цэлым [6].
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У 70-80-я гады працягваў набіраць сілу і моц філалагічны 
факультэт. Школы вобласці заўсёды патрабавалі шмат на- 
стаўнікаў мовы і літаратуры, таму на двух аддзяленнях факуль
тэта (беларускім і рускім) навучалася вялікая колькасць сту- 
дэнтаў. Вучэбны працэс абслугоўвалі кафедры рускай мовы, 
беларускай мовы, беларускай літаратуры, рускай і замежнай 
літаратуры.

Навукоўцы факультэта ўносілі важкі ўклад у развіццё 
філалагічнай навукі: вывучалі мясцовыя гаворкі Магілёўш- 
чыны і сумежных рэгіёнаў, асаблівасці функцыянавання бе
ларускай і рускай моў ва ўмовах двухмоў’я. Пачатак гэтай 
рабоце паклалі ПЯ.Юргелевіч, Г.Н.Клюсаў, А.А.Юрэвіч,
В.І. Атрашкевіч, М.Р.Міхайлаў, Я.К.Усікаў, М.А. Аўла- 
севіч, С.Я.Кечык, А.В.Азароўскі, А.М .Віркоўская, П.В.Коб- 
зеў, Л.А.Новікава, І.К.Вінаградава, Л.С.Шакірава, Ю.С.Бес- 
чарэўных.

їх справу прапягвалі Т.Р.Міхальчук, В.І.Рагаўцоў, М.В.Аба- 
бурка, М.П.Бузук, А.С.Лаўшук і іншыя. Да 1986 года фа
культэт узначальваў Бесчарэўных Б.С., потым на пасадзе дэ- 
кана яго змяніў Клімуць Я.I. — вядомы навукоўца, член Са- 
юза пісьменнікаў Беларусі.

На мяжы 70-80-х гадоў перамены адбыліся на адным са 
старэйшых факультэтаў інстытута — гістарычным. Ен пе- 
райшоў з чатырох на пяцігадовы тэрмін навучання. Гэта было 
звязана з тым, што ў канцы 70-х гадоў у школах краіны пача- 
лося выкладанне новага прадмета ~  “Асновы савецкай дзяр- 
жавы і права”. Падрыхтоўка настаўнікаў па гэтай дысцыпліне 
была распачата на гістарычных факультетах, у тым ліку і ў 
Магілёўскім педінстытуце, які дагэтуль рыхтаваў настаўнікаў 
гісторыі і грамадазнаўства. Вучэбны працэс на факультэце 
забяспечвалі 2 спецыяльныя кафедры — гісторыі СССР (за
гадчык — Г.І.Ваўчок) і ўсеагульнай гісторыі (загадчык — 
Я.Р. Рыер), на якіх працавалі такія вопытньм выкладчыкі, як
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В.А.Бандарэнка, А.Б.Кузняцоў, У.А.Мацкевіч, М.Г.Максі- 
мава, В.М.Пушава, Я.І.Трашчонак і інш.

З  1971 года дэканам гістарычнага факультета быў Г.І.Іо
не, шырока вядомы вучоны- археолаг. Ён быў запрошаны кіраў- 
ніцтвам інстытута з аднаго з навукова-даследчых інстытутаў 
Акадэміі Навук СССР у адпаведнасці з існаваўшай у той час 
практыкай удасканалення кадравага патэнцыялу інстытута. У 
Магілёве Г.І.Іоне не толькі сам працягваў свае археалагічныя 
даследаванні, але і стварыў студэнцкі навуковы гурток, актыўна 
выкарыстоўваў вынікі сваёй працы ў навучальным працэсе. 
Пад яго кіраўніцтвам сталі праводзіцца выязныя вучэбныя 
практыкі па археалогіі, на якіх студэнты праводзілі пошук ар- 
хеалагічных помнікаў і іх раскопкі. Гэта праца дазволіла ства- 
рыць інстытуцкі археалагічны музей і, што самае галоўнае, пры- 
цягнуць да вывучэння мінулага студэнтаў, здольных да наву- 
ковай дзейнасці. Сярод тых, хто працягваў яе і потым, дактары 
гістарычных навук У.П.Ксянзоў і Я.Р.Рыер, кандыдаты гіста- 
рычных навук В.Л.Ліпніцкая, В.Ф.Капыцін. Звязаўшы ўсё 
сваё далейшае жыццё з археалогіяй, В.Ф.Капыцін склаў звод 
археалагічных помнікаў Магілёўшчыны і Верхняга Падняпро- 
ўя, выхаваў некалькі таленавітых вучняў, у свой час узначаліў 
кафедру археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін, стаў 
адным з вядучых археолагаў Беларусі. Зараз навуковая архе- 
алагічная школа, заснаваная Г.І.Іоне, вядомая далёка за ме- 
жамі Беларусі.

3  1975 года гістарычны факультэт узначаліў П.Ф. Дзмітрач- 
коў, які шмат зрабіў для павышэння яго прэстыжу. Ен з ’яў- 
ляецца членам-карэспандэнтам Беларускай акадэміі аду- 
кацыі, Заслужаным работнікам адукацыі Рэспублікі Бела
русь.

На жаль, у сярэдзіне 70-х гадоў быў закрыты геаграфіч- 
ны факультэт, апошні выпуск на якім адбыўся ў 1978 годзе. 
Гэта была значная страта для інстытута. На геаграфічным
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факультэце ў 1974 годзе навучалася 502 студэнты (206 на 
стацыянары і 296 на А ЗН ). Працавала 2 кафедры. Сярод 
16 выкладчыкаў былі такія вядомыя, як П.А.Лярскі і М.С.Ра- 
табыльскі — аўтары шэрагу падручнікаў для школьнікаў і сту- 
дзнтаў. Страчана была таксама вялікая калекцыя мінералаў, 
якая шмат гадоў фарміравалася шляхам набыцця экспанатаў з 
цэнтралізаваных фондаў і пошуку іх студэнтамі ў часы далёкіх 
геаграфічных практык. Яна была сістэматызавана і не мела 
сабе роўных у іншых педагагічньїх установах Савецкага Са- 
юзу ні па колькасці мінералагічных узораў, ні па іх матэрыяль- 
ных і навукова-культурных каштоўнасцях.

Цікава, што загада Міністерства асветы аб закрыцці геаг- 
рафічнага факультэта не было; яно проста не ўключала адпа- 
ведныя лічбы ў план прыёму, спасылаючыся на адсутнасць 
працоўных месцаў для настаўнікаў геаграфіі. І хаця рэктар 
Я.П.Кудрашоў неаднаразова тлумачыў, што гэтыя месцы за
няты не спецыялістамі, а настаўнікамі іншых дысцыплін, пера- 
адолець бюракратычны фармалізм не ўдалося.

У студзені 1978 года загадам Міністерства асветы БССР 
у інстытуце была адкрыта падрыхтоўка кадраў па спецыяль- 
насці “Педагогіка і псіхалогія (дашкольная)”. Такім чынам, 
пачаў фарміравацца факультет (да красавіка 1980 года было 
толькі аддзяленне пры педагагічным факультеце) дашколь- 
нага выхавання. З  1983 па 1997 гады факультэт узначальва- 
ла І.А.Прашлякова. Прафілюючай на факультэце з ’яўлялася 
кафедра педагогікі і методык дашкольнага выхавання, якой 
доўгі час кіравала Н.У.Седж.

У жніўні 1978 года была принята Пастанова Савета 
Міністраў СССР “О дополнительных мерах по улучшению 
начальной военной подготовки молодежи”. Для выканання 
гэтай пастановы сумесным загадам Міністерства абароны і 
Міністерства вышейшай адукацыі СССР у студзені 1980 года 
ў інстытуце быў створаны факультэт пачатковай ваеннай
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падрыхтоўкі і фізічнага выхавання — адзіны ў Беларусі на той 
час. Першым дэканам факультета быў В.І.Зайцаў. Значны 
ўклад у далейшае развіццё факультета ўнеслі деканы, якія 
прыйшлі яму на змену: І.П.Маракушкін, У.І.Пакуш, У.У.Шу- 
таў. Спачатку на факультеце працавалі 2 кафедры: теорыі і 
методыкі фізічнага выхавання, якую ўзначальваў М.В.Маш- 
чанка, і ваенная на чале з палкоўнікам А.В.Брылёвым. У тыя 
гады на факультеце выкладалі толькі 2 кандидаты навук 
(М.В.Машчанка і С.П. Лапцевіч). Выпускнікі факультета 
да 1995 года набывалі кваліфікацыю настаўніка пачатковай 
ваеннай падрыхтоўкі і фізічнага выхавання. Адначасова ім 
прысвойвалася вайсковае званне “лейтенант”.

Пасля стварення факультета пачатковай ваеннай пад- 
рыхтоўкі і фізічнага выхавання інстытут стаў больш упеўнена 
заяўляць аб сабе ў спартыўным жыцці республікі, хаця і даге- 
туль студенты Магілёўскага педінстытута былі вядомыя на 
спартыўных пляцоўках краіны. Кожны треці з іх меў спартыў- 
ны разрад. Сярод студентаў было 10 майстроў спорту СССР, у 
тым ліку 6 — чемпіёны БССР і члены зборных каманд рес
публіка А  майстар спорту СССР Святлана Бялясава з ’яўля- 
лася членам зборнай СССР. Каля 100 студентаў у 1977 год- 
зе ўваходзіла ў састаў розных зборных каманд Магілёва і воб- 
ласці. Развіццю фізкультуры і спорту садзейнічала завяршен- 
не будаўніцтва ў першай палове 70-х гадоў новага спартыўна- 
га комплекса інстытута.

80-90-я гады далі шераг імён славутых спартсменаў, вядо- 
мых за межамі Беларусі. Сярод іх Аляксандр Масяйкоў — 
алімпійскі чемпіён, неаднаразовы пераможца сусветных спа- 
борніцтваў па веславанні на каное; Святлана Баітава — ал- 
імпійская чемпіёнка і чемпіёнка свету па спартыўнай гімнас- 
тыцы, Р.Дарашук ~  чэмпіён свету па цяжкай атлетыцы, І.Ка- 
занцава — чемпіёнка свету і Еўропы па самба і іншыя. Мала- 
дыя спартсмены В.Мязга, В.Рудніцкі, В.Цыбульская і іншыя
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ў складзе Нацыянальнай зборнай Беларусі выязджалі на Ал- 
імпійскія гульні ў Атланту [3].

Шырока і шматгранна вялася ў інстытуце навукова-дас- 
ледчая работа. У 70-я гады выкладчыкі МДПІ падрыхтавалі 
звыш 600 манаграфій, падручнікаў, навуковых артыкулаў, 
дакладаў. Выйшлі з друку кнігі прафесараў А.А.Столяра, І.І.Ся- 
ровай, дацэнтаў К.П.Шылкі, П.А.Лярскага, М.М.Раганоўс- 
кага, Я.В.Карабёнка, Г.Н.Клюсава, А.Л.Юрэвіча, П.Я. Юр- 
гелевіча, У.М.Яўціхевіча, М .С .Ратабыльскага, старшага вык- 
ладчыка А. В .Міхайлавай і іншых. Значных поспехаў дасяг- 
нула студэнцкая навука. Так, са 143 студэнцкіх навуковых 
работ, якія былі ў 1977 годзе накіраваныя на рэспубліканскі 
конкурс, 19 былі аднесены да I катэгорыі. Некалькі работ былі 
адзначаныя дыпломамі на Усесаюзным конкурсе. Работа сту
дента геафака С.Багайчука была ўзнагароджана медалём “За 
лепшую студэнцкую работу”, дипломам і прэміяй АПН СССР.

Даречы, студенты не толькі паспяхова ўдзельнічалі ў дас- 
ледчай рабоце, а і працягвалі актыўна працаваць, як казалі ў тыя 
гады, у “трэцім семестры”. У 1971-1977 гадах звыш 1700 
студэнтаў у складзе будаўнічых атрадаў выязджалі на будоўлі 
Беларусі, Смаленскай вобласці, Казахстана. їх поспехі былі 
адзначаныя шматлікімі граматамі і каштоўнымі падарункамі. 
Будаўнічы атрад “Альтаір — 73” узнагароджаны вымпелам 
“Лепшаму будаўнічаму атраду”, а яго камандзір, студент гістфака 
К.Бандарэнка, — медалём “За працоўную доблесць”.

Амаль да пачатку 90-х гадоў працягвалася штогадовая 
дапамога інстытутам сельскай гаспадарцы вобласці ва ўбор- 
цы ўраджаю. З  часам за факультэтамі былі замацаваны асобныя 
гаспадаркі Чэрыкаўскага, Чавускага, Шклоўскага і Магілёўскага 
раёнаў, што прывяло да зараджэння новых традыцый у і.: 
узаемаадносінах. Студенты і выкладчыкі прыязджалі ў вёскі, 
дзе іх чакалі і добра ведалі. Яны дапамагалі сялянам не толькі 
на калгасных палях, але і на асобных падворках. Імі право-
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дзілася культурна - асветніцкая работа, арганізоўваліся сумес- 
ныя вечары адпачынку. Кіраўніцтва гаспадарак, іх асобныя 
работнікі і цэлыя калгасныя сем’і станавіліся добрымі сябрамі 
студэнцкіх і выкладчыцкіх калектываў.

У 1978 годзе інстытут урачыста адзначаў 60-гадовы 
юбілей (адлік ўжо вёўся ад 1918 года).У гэты час ў ім 
працавала 187 выкладчыкаў, 85 з якіх (46% ) мелі вучоныя 
ступені і званні; было 2 доктары, а 5 дацэнтаў рыхтавалі 
доктарскія дысертацыі. Амаль 60 выкладчыкаў з ’яўляліся 
выпускнікамі МДПІ. Да свайго юбілею інстытут прыйшоў 
з грунтоўнай матэрыяльна-тэхнічнай базай. Паточныя лек- 
цыйныя аўдыторыі, 18 вучэбных кабінетаў і лабараторый 
былі абсталяваныя тэхнічнымі сродкамі навучання. У іх лік 
уваходзілі 2 стацыянарныя кінаўстаноўкі, 85 кінапраектараў 
і дыяпраектараў, 43 магнітафоны, іншае абсталяванне, пача- 
лося ўкараненне ЭВМ. Кніжны фонд інстытуцкай біблія- 
тэкі склаў каля 400 тысяч тамоў. У той час В.А.Бандарэн- 
ка падрыхтавала першы “летапіс” МДПІ: кніга “Моги
левский государственный педагогический институт (крат
кий очерк истории)” змясціла на сваіх старонках шмат 
цікавых фактаў з яго гісторыі. Тады ж адчыніў свае дзверы 
музей гісторыі інстытута. У яго стварэнне значны уклад 
унёс В.Ф.Капыцін, намаганнямі якога быў створаны такса- 
ма і археалагічны музей. Шмат папрацаваў Я.І Клімуць для 
адкрыцця музея “Літаратурная Магілёўшчына”; у свой час 
з ’явіўся і этнаграфічны музей. Такім чынам, у інстытуце 
склаўся музейны комплекс, які стаў адметнай з ’явай у куль
турным жыцці не толькі інстытута, але і горада — з яго 
экспанатамі пазнаёміліся тысячы студэнтаў, жыхароў і гас- 
цей Магілёва.

У юбілейным годзе Пастановай Савета Міністраў БССР 
ад 8 верасня 1978 года інстытуту было прысвоена імя народ- 
нага паэта Беларусі, ураджэнца Магілёўшчыны А.А.Куля-
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шова. На наступны год інстытут узнагароджваецца Ганаро- 
вай граматай Вярхоўнага Савета БССР.

Міжнародныя сувязі інстытута ўсталёўваюцца ў сярэдзі- 
не 80-х гадоў, калі быў падпісаны дагавор аб супрацоўніцтве 
з Камагуэйскім педагагічным інститутам (Республіка В ’єт
нам). Адбыўся абмен дэлегацыямі кіруючых работнікаў абод- 
вух бакоў, выкладчыкі Камагуэйскага педінстытута прайшлі 
паўгадавую стажыроўку ў Магілёве. Потым гэтыя сувязі згу- 
біліся, але шлях да міжнароднага супрацоўніцтва быў адчы- 
нены.

У 1986 годзе інститут стаў пераможцам Усесаюзнага спа- 
борніцтва сярод педагагічньїх вышэйшых навучальных уста- 
ноў і быў узнагароджаны пераходным Чырвоным Сцягам. У 
той час у СССР існавала крыху больш за 200 педагагічньїх 
ВНУ. Магілёўскі педагагічны інститут вылучыўся сярод іх 
поспехамі ў падрыхтоўцы спецыялістаў, развіцці матэрыяльнай 
базы, у выніковасці навукова-даследчай работы, у выданні пад- 
ручнікаў, вучэбна-метадычных дапамоднікаў для сярэдняй і 
вышэйшай школ, ва ўмацаванні сувязяў з установамі адукацыі. 
Потым яшчэ двойчы гэты Чырвоны Сцяг прысуджаўся інсты- 
туту, пасля чаго ён быў пакінуты яму навечна. На жаль гэты 
факт амаль невядомы шырокай грамадскасці, паколькі ён ад- 
бываўся ў перыяд развалу СССР. Па гэтых жа абставінах 
амаль непрыкметна прайшло пакуль яшчэ афіцыйнае 70- 
годдзе інстытута.

У другой палове 80-х гадоў у сувязі з працэсамі перабудовы, 
адмаўленнем ад манаполіі КПСС і ад безальтэрнатыўнасці 
марксісцка-ленінскай ідэалогіі адбываюцца істотныя змены ў 
навучальных праграмах грамадскіх навук, праводзяцца рэ- 
арганізацыі саміх кафедраў. Яны з ’яўляліся агульнаінстытуцкімі 
і доўгі час мелі асаблівы статус, паколькі забяспечвалі ўзаемазвя- 
занае выкладанне грамадскіх навук з марксісцка-ленінскіх па- 
зіцый. Вучэбная нагрузка іх выкладчыкаў была абмежавана
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550 гадзінамі ў год. У пэўнай ступені гэта было абгрунтавана, 
тым, што яны па заданні партийных органаў былі абавязаны 
праводзіць вялікую лекцыйна - прапагандысцкую работу ся- 
род насельніцтва і ўваходзілі ў кіруючыя органы ўсіх гра- 
мадскіх арганізацый інстытута. Вялікую папулярнасць ся- 
род студэнтаў і жыхароў Магілёўшчыны мелі ў той час прафе- 
сар І.І.Сярова, дацэнты У.С. Лукошка, М.І.Вішнеўскі, АП.Ва- 
роніна, А.І.Канашэвіч. Па колькасці прачытаных насельніц- 
тву лекцый не было роўных дацэнтам К.П.Шылку і Г.І. 
Валчку. У пачатку 90-х гадоў, у той час, калі ў рэспубліцы 
адбывалася ліквідацыя такіх кафедраў, у Магілёўскім педа- 
гагічным інстытуце змаглі пазбегнуць гэтага і захаваць пасти 
адпаведных пераўтварэнняў кафедры філасофіі, эканамічнай 
тэорыі, паліталогіі. Захаваўся і выкладчыцкі калектыў кафед- 
раў гісторыі КПСС і навуковага камунізму. Супрацоўнікі 
прайшлі перападрыхтоўку і былі пераведзены на спецыяльныя 
кафедры гістарычнага факультэта. Болын таго, па ініцыя- 
тыве Я.П.Кудрашова і М .I.Вішнеўскага ў вучэбныя планы 
усіх факультэтаў замест дзяржаўнага экзамена па навуко- 
вым камунізме ўводзіцца дзяржаўны экзамен па філасофіі. 
Новым зместам напоўніліся і вучэбныя прадметы сацыяль- 
на-грамадскага цыклу.

Перабудоўчыя працэсы, што пачаліся ў СССР у другой 
палове 80-х гадоў, разбуралі падмуркі адміністрацыйна-каман- 
днага рэжыму і манаполіі КПСС на ўладу. Рэспублікі, што 
ўваходзілі ў склад СССР, адна за адной абвяшчалі сваю неза- 
лежнасць. У гэтых умовах адбываюцца змены ў самасвядо- 
маспі людзей, павялічваецца цікавасць да роднай гісторыі і мовы, 
узрастае колькасць беларускамоўных класаў у школах, бела- 
рускіх школ і гімназій. “Гісторыя Беларусі” становіцца вя- 
дучым прадметам сярод школьных курсаў гісторыі, што прывя- 
ло да шэрагу структурных змен у ВНУ Беларусі. Закранулі 
яны і Магілёўскі педінстытут. Папулярным сярод выпускнікоў
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школ становіцца беларускае аддзяленне філалагічнага фа
культэта, конкурс пры паступленні на якое прыкметна ўзра- 
стае. Уплывовымі на філфаку сярод спецыяльных кафедраў 
становяцца кафедры беларускай мовы і беларускай літара- 
туры.

На рубяжы 80-90-х- гадоў інстытут працягваў пашырац- 
ца: была створана кафедра хіміі і біялогіі і адкрыты новы фа
культэт — біялагічны, які распачаў падрыхтоўку настаўнікаў 
біялогіі і хіміі. Апрача звычайных для гэтага профілю дис
циплін (спецьшльных — анатомії, батанікі, заалогіі, хіміі і іншых), 
студенты вывучалі таксама радыебіялогію, асновы сельскай 
гаспадаркі, генетыку. Палявая практыка праводзілася на аг- 
рабіялагічнай станцыі “Аюбуж”, якая не толькі захавалася ў 
інстытуце з часоў існавання геаграфічнага факультэта, але і 
значна ўзмацнілася. У хуткім часе факультэт пачаў пашырац- 
ца, ператварацца ў шматпрофільны. У 1995 годзе адкрыта 
новая спецыяльнасць — “Біялогія і геаграфія”. Такім чынам, 
была адноўлена падрыхтоўка настаўнікаў геаграфіі. Вялікі ўклад 
у станаўленне і развіццё факультэта ўнёс яго першы дэкан, 
дацэнт В.І.Папоў, які прыклаў шмат намаганняў для стварэння 
вучэбнай і матэрыяльнай базы біяфака. У гэтым яму дапамог 
вялікі арганізатарскі вопыт, які Вадзім Іванавіч накапіў яшчэ ў 
Магілёўскім медвучылішчы, дзе ён стварыў лепшы ў Беларусі 
гадавальнік з больш чым за 200 відаў раслін, у тым ліку рэдкіх 
і лекавых. Акрамя яго значны ўклад у развіццё факультэта 
ўнеслі дэканы В.М.Пішчалаў, М.П.Бузук, Г.М.Ціханчук за- 
гадчыкі кафедраў прафесар Б.М.Нешатаеў, дацэнты Л.Д.Па- 
лячонак, С.С.Барсукоў, А.М.Карабанаў і іншыя. 3  1997 года 
факультэт носіць новую назву — факультэт прыродазнаўства, 
якая больш адпавядае яго сутнасці.

90-я гады для інстытута наогул адзначаліся істотнымі 
якаснымі зменамі ў вучэбна-выхаваўчым працэсе, у яго арган- 
ізацыйных структурах. ВНУ рэспублікі пераходзілі на шмат-
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узроуневую сістэму падрыхтоукі студэнтау, якая уключала у 
сябе паглыбленае вывучэнне аеноўных курсаў праз дадатко- 
выя заняткі, цікавыя спецкурсы і спецсемінары. Па заканчэнні 
вучобы студэнты пачалі атрымліваць ступень бакалаўра, а ў 
перспектыве планавалася падрыхтоўка і магістраў. Такая сістэ- 
ма з сярэдзіны 90-х гадоў укаранялася і ў Магілёўскім педін- 
стытуце. Навучанне па ёй пачыналася з III курса на ўсіх 
факультетах.

Важным паказчыкам дасягнення пэўнай ступені развіцця 
любой В НУ з ’яўляецца наяўнасць уласнай падрыхтоўкі наву- 
ковых кадраў вышэйшай кваліфікацыі. У снежні 1991 года ў 
Магілёўскі педінстытуце была створана аспірантура. На пра- 
цягу 90-х гадоў колькасць спецыяльнасцяў у ёй узрасла да 
шасці. Аспіранты навучаліся па прыро дазнаўчым, гуманитар
ным і псіхолага-педагагічным профілях.

У 1993 годзе адбылося ўрачыстае святкаванне 80-годдзя 
інстытута. Упершыню педагагічная грамадскасць вярнула да 
жыцця гістарычны факт: час нараджэння нашай навукова- 
адукацыйнай установы — 1913 год. Падводзячы вынікі па- 
пярэдняга развіцця, усе ўдзельнікі ўрачыстасцей адзначалі, што 
інстытут разам з усёй Беларуссю пераходзіць да новага этапа 
ў яе гісторыі, у развіцці нацыянальнай свядомасці яе грамадзян, 
у вырашэнні задач дзяржаўнага будаўніцтва, у выбары таго 
шляху, які потьім атрымае назву беларускай мадэлі развіцця 
грамадскасці і дзяржавы, аб’яднання Рэспублік былога Са- 
вецкага Саюза, уваходжання Беларусі ў сусветную палітыч- 
ную прастору. Неаднаразова акрэсліваліся і перспектыўныя 
задачы інстьггута, яго роля ў гуманітарным развіцці Магілёўш- 
чыны. Адзначалася праблема ўдасканалення яго кадравых 
магчымасцяў, што было звязана з парушэннем былых сувязяў 
з буйнымі навукова-вучэбнымі цэнтрамі, выездам з краіны многіх 
вядучых спецыялістаў, немагчымасцю запрасіць да сябе неаб- 
ходных навукоўцаў.
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У гэты час былі створаны асновы эфектыўна працую- 
чай і зараз сістэмы павышэння кадравага патэнцыялу інсты- 
тута, адбору кіраўнікоў яго падраздзяленняў. Істотна дапа- 
магаў у гэтым В.П.Барысенка — начальнік аддзела кадраў, 
які працуе ў гэтым аддзеле больш 25-ці год. Паступова 
адбываўся пераход ад запрашэння дыпламаваных спецыял- 
істаў з іншых рэгіёнаў краіны да іх падрыхтоўкі пераважна 
ўласнымі магчымасцймі. Ствараліся неабходныя умовы для 
прызначэння здольных выпускнікоў на асістэнцкія пасады

і выканання імі дысертацыйных 
распрацовак. Праводзілася ап~ 
рабацыя розных кандыдатур на 
пасадах намеснікаў кіраўнікоў 
падраздзяленняў з перспектывай 
павышэння іх статусу. Пасля 
гэтую сістэму ўдасканальвалі 
М.А.Аўласевіч і А.М.Радзькоў, 
якія самі ў свой час прайшлі па яе 
ланцужку, паслядоўна займаючы 
ўсё болын высокія службовыя 
пасады.

Важную ролю адыграў інсты- 
тут у захаванні сістэмы адукацыі ў 
раёнах, пацярпелых ад Чарно- 

быльскай катастрофы. У той час, калі тыя месцы пакінулі 
многія спецыялісты, студэнты інстытута працавалі ў вясковых 
школах вахтавым мета дам, а выкладчыкі аказвалі ім метадыч- 
ную дапамогу, складалі для іх індывідуальныя графікі выву- 
чэння дысцыплін вучэбных планаў, праводзілі для іх дадатко- 
выя заняткі.

У 1994 годзе Я.П.Кудрашоў пакідае рэктарскую пасаду, 
але працягвае працаваць дацэнтам кафедры эканамічных ве- 
даў і з ’яўляецца саветнікам рэктара.
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Рэктарам інстытута прызначаецца М.А.Аўласевіч, які 
працаваў дагэтуль першым прарэктарам. Яму было суд
жена арганізаваць падрыхтоўку да рэарганізацыі інстыту- 
та ва універсітэт, паспяхова правесці калектыў праз акрз- 
дытацыю на адпаведны статус у 1997 годзе, а потым і 
планавую атэстацыю ў 2000 годзе. Дацэнт А.М.Радзькоў 
прызначаецца на пасаду першага прарэктара і каардынуе, 
акрамя гэтага, вучэбна-метадычную работу. Прарэкта
рам па навуковай рабоце працуе прафесар М.В.Маш- 
чанка, а дацэнт М.І.Вішнеўскі прарэктарам па вучэбнай 
рабоце. Крыху пазней М.І.Вішнеўскі займає пасаду пра
рэктара па навуковай рабоце, а прарэктарам па вучэбнай 
рабоце становіцца У.І.Папоў. Шмат гадоў узначальвае 
работу са студэнтамі завочнага аддзялення кандыдат фізіка- 
матэматычных навук, дацэнт І.І.Мартынаў. Будучы ма- 
лалетнім вязнем фашыскіх канцлагераў у дзяцінстве, сёння 
ён вядзе вялікую грамадскую работу ў адпаведным згур- 
таванні, шмат працуе ў накірунку патрыятычнага выхаван
ня дзяцей і моладзі.

У сярэдзіне 90-х гадоў у інстытуце налічвалася 7 фа- 
культэтаў, большасць з якіх прадастаўляла абітурыентам маг- 
чымасць выбару не толькі асноўных, але і дадатковых спецы- 
яльнасцяў. Так, на педагагічным факультэце, які рыхтаваў 
настаўнікаў пачатковых класаў, можна было атрымаць веды 
па спецыяльнасцях “музыка і спевы”, “харэаграфія” , “выяў- 
ленчае мастацтва”, “фізвыхаванне”, “беларуская мова”, “прак- 
тычная псіхалогія”. Факультэт дашкольнага выхавання пра- 
панаваў абітурыентам дадатковыя спецыяльнасці “практич
ная псіхалогія” і “сацыяльная педагогіка”. У сё гэта дазваля- 
ла значна павысіць колькасць дыпламаваных маладых спе- 
цыялістаў. У 1995 годзе паспяхова здалі дзяржаўныя экза
мены і атрымалі дыпломы аб вышэйшай адукацыі 1225 чала- 
век. 3  іх 815 скончылі дзённае аддзяленне і 410 завочнае;
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121 чалавек атрымаў дыплом з адзнакай, 80 выпускнікоў сталі 
бакалаўрамі педагагічньїх навук.

У гэты час інстытут актыўна ўключыўся ў падрыхтоўку 
настаўнікаў замежных моў, паколькі цікавасць да іх вывучэння 
прыкметна ўзрасла ва ўсёй рэспубліцы. На працягу некалькіх 
год замежныя мовы пачынаюць грунтоўна вывучаць на трох 
факультетах: на гістарычным факультэце з ’яўляецца новая 
спецыяльнасць — “гісторыя і замежная мова”, на фізіка-ма- 
тэматычным — “замежная мова і інфарматыка”, філалагічны 
факультэт фарміруе групы па спецыяльнасці “замежная мова 
і беларуская мова і літаратура”. З  мэтай больш якаснага вы- 
кладання гэтых дысцыплін, кафедра замежных моў была па- 
дзелена на кафедру англійскай філалогіі і кафедру нямецкай і 
раманскай філалогіі.

Да сярэдзіны 90-х гадоў значна павялічылася колькасць 
выкладчыкаў, якіх у 1995/96 вучэбным годзе налічвалася 
ўжо каля 400. У іх ліку было 7 дактароў навук, 10 прафеса- 
раў, больш за 150 кандыдатаў навук і дацэнтаў. Адначасова 
з навуковымі даследаваннямі імі распрацоўвалася і вучэбна- 
метадычная літаратура па асобных спецыяльных дысцыплі- 
нах для вышэйшай школы. Штогод выкладчыкі універсітэта 
рыхтавалі да выдання каля 50 падручнікаў, вучэбных дапа- 
можнікаў і метадычных рэкамендацый, у якіх рэалізаваліся 
сучасныя адукацыйныя тэхналогіі і дыдактычныя прынцы- 
пы. Каля 40% выкладчыкаў з ’яўляліся выпускнікамі Магі- 
лёўскага педінстытута. Усяго ў штаце, з улікам вучэбна-да- 
паможнага і адміністрацыйна- гаспадарчага персаналу, налічва
лася амаль 900 чалавек.

У 90-я гады ў інстытуце атрымала значнае развіццё навуко- 
ва-даследчая работа студэнтаў. Акрамя індывідуальнай работы, 
многія студэнты працавалі ў навукова-даследчых групах, лабара- 
торыях, выконвалі дзяржбюджэтныя тэмы. Толькі па выніках 
работы за 1995/96 навучальны год на студэнцкай навукова-
164

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



практычнай канферэнцыі было прадстаўлена амаль 400 дакла- 
даў. Штогод некалькі дзесяткаў студэнцкіх работ удзельнічала ў 
рэспубліканскіх конкурсах, адзначалася;дыпломамі. Так, у тым 
жа 1995/96 навучальным годзе такіх работ было 16.

У гэтых умовах узраслі патрабаванні да падбору кіруючых 
кадраў у падраздзяленнях інстытута, каардынуючых розныя 
напрамкі яго дзейнасці. Вывучэнне вядучых прыярытэтаў у 
рабоце і адпавядаючая ім паслядоўная кадравая палітыка кіраў- 
ніцтва у многім вызначылі поспех у падрыхтоўцы да дзяржаў- 
най акрэдытацыі. ' • -

Узмацненне ўвагі да пытанняў выхавання будучых спе- 
цыялістаў прывяло да стварэння ў студзені 1994 года аддзе- 
ла выхаваўчай работы. Начальнікам аддзела была прыз- 
начана Т.М.Кузьміна. Гэты аддзел пачаў ажыццяўляць 
кіраўніцтва асноўнымі напрамкамі выхаваўчай дзейнасці. Былі 
аб’яднаны намаганні факультэтаў, кафедраў, маладзёжных гра- 
мадскіх арганізацый. Узноўлена дзейнасць інстытута кура- 
тараў, факультэта грамадскіх прафесій, які ў 1996 годзе быў 
пераўтвораны ў факультэт дадатковых прафесій (дэкан — 
ст.выкладчык кафедры педагогікі і методык дашкольнага 
выхавання К.М.Гаўрыленка). 3  1997-98 вучэбнага года 
стала функцыянаваць сацыяльна-псіхалагічная служба, створа- 
ная на базе аддзела выхаваўчай работы і кафедры псіхалогіі. 
Пад кіраўніцтвам прарэктара па вучэбнай рабоце М.І. Вішнеў- 
скага была распраЦавана перспективная комплексная праг- 
рама “Выхаванне ”, якая з поспехам рэалізуецца ў практыч
най дзейнасці інстытута і яго студэнцкіх грамадскіх аргані- 
зацый.

У канцы 90-х гадоў калектыў універсітэта выконваў склада- 
ную і адказную работу па распрацоўцы дзяржаўнага класіфіката- 
ра спецыяльнасцей, адукацмйных стандартаў, тыпавых навучаль- 
ных планаў і праграм, вучэбна-метадычнага забеспячэння наву- 
чальнага працэсу на аснове навейшых дасягненняў навукі, культуры
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і тэхнікі. Для яе каардынацыі на пасаду начальніка вучэбнага 
аддзела прызначаецца П.Г.Рабзонаў, які мае пэўны вопыт педа
гагічнай, навукова-метадычнай і адміністрацыйнай работы. Пад 
яго кіраўніцтвам вучэбны аддзел паступова перайшоў ад выка- 
нання пераважна кантрольных дыспетчарскіх функцый да 
ажыццяўлення аналітычнай работы па навукова-метадычным 
забеспячэнні вучэбнага працэсу.

Павелічэнне аб’ёмаў і павышэнне якасці навуковых дас- 
ледаванняў у сярэдзіне 90-Х гадоў стрымлівалася абмежава- 
насцю іх бюджэтнага фінансавання. Вялікім недахопам у 
выніковасці новых даследаванняў стала іх шматтэм’е нават у 
межах асобных кафедраў. Узнікшыя праблемы даволі пас
пяхова сталі вырашацца шляхам атрымання асобнымі групамі 
навукоўцаў грантаў, дзякуючы ўдзелу ў конкурсах праектаў 
фундаментальных і прыкладных даследаванняў, ў дзяржаў- 
ных праграмах фундаментальных даследаванняў. Гэтыя 
змены, а таксама адпаведная рэарганізацыя навукова-дас- 
ледчага сектара былі паспяхова арганізаваны новым яго на- 
чальнікам А .В .Івановым пад кіраўніцтвам і пры актыўным 
удзеле М.І.Вішнеўскага, які ў 1998 годзе стаў прарэктарам 
па навуковай рабоце. Тым самым была ўзнята на якасна 
новы ўзровень работа, якую раней пачалі М.В.Машчанка, 
В.Ф.Капыцін і В.Е. Фёдараў.

Ва ўмовах значнага ўскладнення фінансавай і планава- 
эканамічнай дзейнасці, выкліканай зменай нарматыўнай базы, 
павялічэнняў аб’ёмаў паступлення атрымання інстьпутам паза- 
бюджэтных сродкаў у выніку пашырэння платных адукацый- 
ных паслуг, пераводам фінансавых аперацый на кампьютэрную 
аснову патрабаваліся новыя спецыялісты, якія маглі б забяспе- 
чыць якасныя вынікі на гэтым вельмі важным для інстытута 
напрамку работы. Такімі спецыялістамі сталі галоўны бухгалтар 
Е.К.Зенава, а затым прыйшоўшая ёй на змену Т.І.Зарэмская; 
планавы аддзел узначаліла С.М.Кавалёва.
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Новыя тэхналогіі прыйшлі і ў бібліятэку і там ствараецца не- 
калькі новых сектараў, якія прызначаны для забеспячэння ажыц- 
цяўлення бібліятэчнай дзейнасці на камп’ютэрнай аснове. Г эта 
работа арганізуецца дырэктарам бібліятэкі Т.С.Юрчанка.

У 1996 годзе ў інстытуце было створана ўласнае перыя- 
дычнае выданне — 13 мая выйшаў з друку першы нумар 
шматтыражнай газеты “Педагог ”. Рэдактарам яе стала старшы 
выкладчык кафедры рускай і беларускай моў Л.І.Шышакова. 
На старонках газеты знайшлі адлюстраванне ўсе бакі разна- 
стайнага жыцця інстытута. У ве- 
расні 1997 года яна змяніла на
зву на “Універсітэцкі веснік”.

Пашырэнне міжнародных су- 
вязяў універсітэта патрабавала 
арганізацыі самастойнага падраз- 
дзялення, якое б ажыццяўляла 
кардынацыю работы нашых на- 
вукоўцаў і метадыстаў з замежнымі 
навукова-даследчымі і вучэбнымі 
ўстановамі. Г эта работа пачала- 
ся пад кіраўніцтвам Р.А. Бароні - 
на, а потым працягвалася 
Дз .Л.Рачыкавым.

У 1994 годзе першым Прэ- 
зідэнтам Рэспублікі Беларусь 
быў усенародна абраны былы выпускнік гістарычнага фа
культета інстытута Аляксандр Рыгоравіч Аукашэнка. Суп- 
рацоўнікі універсітэта і аднакурснікі А.Р.Лукашэнкі адзна- 
чаюць, што ў студэнцкія гады яго вылучалі настойлівасць, 
павага да працы, актыўны ўдзел у грамадскім жыцці, вы- 
датныя поспехі ў вучобе, праўдзівасць і ўпэўненая жыццёвая 
пазіцыя. Гэтыя і іншыя якасці дазволілі яму распрацаваць і 
паступова рэалізаваць уласную праграму выхаду Беларусі з

А.Р.Лукашэнка

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



крызіснага становішча, якая была накіравана на забеспя- 
чэнне росту ўзроўню жыцця насельніцтва і яднанне народаў 
былога С ССР. Такая накіраванасць маладога палітычна- 
га дзеяча новай эпохі была падтрымана беларусамі ў часы 
правядзення шэрагу рэспубліканскіх выбараў і рэферэнду- 
маў. Дэманстрацыяй даверу да яго палітыкі з ’яўляецца той 
факт, што ў 1994 годзе звыш 80% выбаршчыкаў краіны 
даверылі яму пост Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь і ў 2001 
годзе яшчэ раз пацвердзілі свой выбар.

15 лістапада 1996 года А.Р.Лукашэнка наведаў сваю “alma 
mater”. На сустрэчы з супрацоўнікамі і студэнтамі Прэзідэнт 
падтрымаў ідэю аб пераўтварэнні інстытута ва універсітэт, выз- 
начыў асноўныя напрамкі яго развіцця. Па яго даручэнні Са- 
ветам Міністраў Рэспублікі Беларусь была распрацавана ад- 
паве дная праграма дзейнасці.

3  гэтага моманту пачалася непасрэдная падрыхтоўка да 
правядзення Дзяржаўнай акрэдытацыі. Інстытут абагульняў 
свае здабыткі і вопыт, праводзіў самаатэстацыю, як добразыч- 
лівы гаспадар рыхтаваў свае самыя розныя напрацоўкі для іх 
прынцыповага і строгага аналізу Дзяржаўнай інспекцыяй сістэмы 
адукацыі Рэспублікі Беларусь. Рэктар М .А.Аўласевіч і першы 
прарэктар А.М. Радзькоў каардынавалі работу каллектыва, пра
во дзілі неабходныя ўзгадненні з рэспубліканскім кіраўніцтвам.

У выніку работы Дзяржаўнай акрэдьггацыйнай камісіі было 
ўстаноўлена, што інстьпут адпавядае універсітэцкаму статусу па 
усіх крытэрыях, якія характарызуюць дзейнасць класічнага 
універсітэта.

30 чэрвеня 1997 года Пастановай Савета Міністраў Рэс- 
публікі Беларусь інстытут пераўтвараецца ва універсітэт. Не- 
абходнасць гэтага пераходу ў новы якасны стан была прадык- 
таваная двума вядучымі фактарамі:

1. Інстьпут стаў буйнейшым навукова-адукацыйным і куль
турна - асветніцкім цэнтрам усходняга рэгіёна рэспублікі.
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2. Паспяховае вырашэнне задач па развіцці Рэспублікі 
Беларусь ва ўмовах станаўлення яе суверэнітэту патрабавала 
расшырэння номенклатуры спецыяльнасцей рэгіянальных 
вышэйшых навучальных устаноў, стварэння на іх базе цэласнай 
сістэмы бесперапыннай адукацыі работнікаў і спецыялістаў для 
розных галін народнай гаспадаркі.

У акрэдытацыйных дакументах адзначалася, што напярэ- 
дадні атрымання статуса універсітэта ў інстытуце дзейнічалі 
або знаходзіліся ў працэсе станаўлення і арганізацыйнага афар- 
млення некалькі навукова-педагагічных школ: “Даматэматыч- 
ная і матэматычная падрыхтоўка дашкольнікаў і малодшых 
школьнікаў”, “ Функцыянаванне і вывучэнне беларускай і рус- 
кай моў ва ўмовах двухмоўя”, “Старажытная гісторыя Бела- 
русі і краін Еўропы (па археалагічных дадзеных)”, “Беспера- 
пынная адукацыйная тэхналогія на трох этапах: да ВНУ, у 
В НУ і пасля ВНУ”, “Фізіка іанасферы і магнітасферы Зямлі” 
і іншыя. У межах фундаментальных навуковых даследаванняў 
за тры папярэднія да атрымання статуса універсітэта гады 
распрацоўвалася 19 галоўных навуковых тэм, у тым ліку 5 у 
межах рэспубліканскіх праграм. Інстытут рыхтаваў будучих 
настаўнікаў па 12 з 21 спецыяльнасці педагагічнага профілю і 
па 21 спецыялізацыі. Падрыхтоўка вялася па ўсіх асноўных 
дысцыплінах сярэдняй школы.

Было падкрэслена таксама, што інстытут меў дагаворы аб 
міжнародным супрацоўніцтве і ажыццяўляў іх з Інстытутам 
касмічных даследаванняў Расійскай акадэміі навук, цэнтрам 
касмічных даследаванняў у Тулузе (Францыя), Кітайскай ака- 
дэміяй дыстанцыйнага назірання і картаграфіі у Пекіне, з Пе- 
цярбургскім дзяржаўным педагагічным універсітэтам імя 
А.І.Герцэна. Кафедра рускай мовы, якая з ’яўлялася членам 
Міжнароднай асацыяцыі выкладчыкаў рускай мовы і літарату- 
ры, у 1995 годзе заключыла дагавор з Інстытутам рускай мовы
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імя А .С.Пушкіна. Цесныя сувязі Магілёўскі педінстытут меў 
таксама з Кішынёўскім і Краснадарскім універсітэтамі, з Не- 
жынскім, Смаленскім, Ялецкім, Яраслаўскім педінстытутамі. 
Выкладчыкі інстытута ўдзельнічалі ў міжнародных канферэн- 
цыях у Расіі, Украіне, Польшчы, Францыі, Германіі і іншых 
краінах. Многія з навукоўцаў вядомы за межамі Беларусі. 
Так, манаграфіі А.А.Столяра і Я.І.Сярмяжкі перакладзены на 
замежныя мовы, А.У.Валасевіч з ’яўлялася лаўрэатам прэміі 
Міжнароднай выдавецкай кампаніі “Навука” (Расія), 
Т.Р.Міхальчук паспяхова супрацоўнічала з часопісам “Русі- 
стыка” (Берлін).

Разам з тым, быў акрэслены шэраг неадкладных задач, без 
вырашэння якіх універсітэцкі статус у некаторай ступені за- 
ставаўся фармальным. Адной з іх была падрыхтоўка студэнтаў 
па непедагагічных спецыяльнасцях. У снежні 1998 года быў 
створаны эканамічны факультэт, у склад якога ўключаюцца 
кафедры эканамічнай тэорыі, паліталогіі і сацыялогіі. Першым 
дэканам факультэта становіцца загадчык кафедры эканаміч- 
най тэорыі А.І.Канашэвіч. На новым факультэце пачалася 
падрыхтоўка студэнтаў па спецыяльнасці “Дзяржаўнае і муні- 
цыпальнае кіраванне” . 3  верасня 1999 года на факультэце 
распачата падрыхтоўка па спецыяльнасцях “Правазнаўства” 
і “Сацыялогія”. У снежні таго ж года дэканам эканамічнага 
факультэта становіцца дацэнт А.М.Сазонава. Адначасова з 
эканамічным факультэтам пачынае працаваць факультэт за
межных моў. У яго склад спачатку увайшлі групы студэнтаў з 
філалагічнага і фізіка-матэматычнага факультэтаў, якія выву- 
чалі замежныя мовы разам з дысцыплінамі дадатковых спецы- 
яльнасцяў нелінгвістычнага профілю. Потым з ’явіліся і спе- 
цыяльнасці, якія цалкам забяспечваюць падрыхтоўку спецыя- 
лістаў толькі па замежных мовах. Факультэт узначаліў дацэнт 
У.В. Ясеў, які дагэтуль працаваў намеснікам дэкана педагагіч
нага факультэта.
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Новы статус патрабаваў далейшай распрацоўкі канцэпцыі 
вучэбна-навуковага комплексу пры універсітэце. Пашырэнне 
маштабаў комплексу, паглыбленне змястоўнага боку яго дзей
насці, каардынацыі работы ўсіх яго структурных падраздзялен- 
няў забяспечваліся праз факультэт давузаўскай падрыхтоўкі і 
прафарыентацыі, які быў створаны ва універсітэце летам 1997 
года на базе падрыхтоўчага аддзялення. Першым дэканам 
факультэта быў прызначаны дацэнт І.У.Шардыка. Сярод га- 
лоўнымі задач факультэта былі вызначаны забеспячэнне цэ- 
ласнага працэсу прафесійнай арыентацыі, адбору і падрыхтоўкі 
ва універсітэт моладзі, маючай схільнасці і задаткі да прафесій
най і навуковай дзейнасці.

У адпаведнасці з Праграмай развіцця унівесітэта ў маі 1998 
года ствараецца рэдакцыйна-выдавецкі аддзел і пачынае 
выдавацца навуковы і метадычны часопіс “Веснік МДУ імя 
А.А.Куляшова”. Начальнікам аддзела прызначана Л.І. Буд- 
кова. Першы нумар часопіса быў падрыхтаваны да друку 20 
лістапада 1998 года. Выданне ўласнага часопіса стварыла 
добрыя ўмовы для публікацый навуковых прац выкладчыкаў, 
аспірантаў і студэнтаў. Трэба таксама дадаць, што у часопісе 
друкуюцца артыкулы навукоўцаў з іншых ВНУі навукова-дас- 
ледчых устаноў блізкага і далёкага замежжа.

Вывады акрэдатацыйнай камісіі, поспехі універсітэта ў рэалі- 
зацыі яе рэкамендацый былі пацверджаны ў 2000 годзе ў ход- 
зе планавай дзяржаўнай атэстацыі універсітэта. У гэты ж 
час кіраўніцтвам Рэспублікі Беларусь былі адзначаны дасяг- 
ненні ў рабоце яго рэктара, прафесара, заслужанага работніка 
адукацыі Рэспублікі Беларусь, Старшыні Спецыяльнага фон
ду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленаві- 
тай моладзі М.А.Аўласевіча. За  яго вялікі вопыт работы, 
высокія маральныя і прафесійныя якасці ён быў абраны на 
пасаду намесніка старшыні Савета Рэспублікі Нацыянальна- 
га сходу Рэспублікі Беларусь.
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Рэктарам універсітэта пры- 
значаецца доктар педагагічньїх 
навук, прафесар А.М. Радзькоў; 
першым прарэктарам — М.І. Віш- 
неўскі; прарэктарам па вучэбна- 
метадычнай рабоце — М.П.Бу
зу к; прарэктарам па вучэбнай 
рабоце працягвае працаваць 
УЛ. Папоў; прарэктарам ад- 
дзялення завочнага навучання — 
І.І. Мартынаў; прарэктарам па ад- 
міністратыўна-гаспадарчай рабо
це — А.В. Курбан. У жніўні 2003

А .М .Радзькоў года прафесар А.М. Радзькоў
прызначаны Міністрам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

У снежні 2003 г. шматтысячны калектыў універсітэта свят
кує 90-годдзе сваёй ВНУ.

Пачынаецца новы этап дзейнасці Магілёўскага дзяр- 
жаўнага універсітэта імя А.А. Куляшова.

СПАСЫЛКІ
1. Успаміны сучаснікаў.
2. Матэрыялы па акрэдытацыі універсітэта — 1987 год.
3. Матэрыялы па атэстацыі універсітэта — 2001 год.
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VII. Рэгіянальны класічны універсітэт 
на сучасным этапе дзяржаўнага 
рэфармавання ў Беларусі 
(2001- 2003 гады)

У 2000 годзе на парозе новага тысяча- 
годдзя універсітэт трымаў экзамен на 

сталасць перад дзяржаўнай атэстацыйнай камісі- 
яй. Гэты экзамен меў паспяховыя вынікі па ўсіх 
патрабаваннях, якія прад’яўляюцца да вышэй- 
шых навучальных устаноў універсітэцкага тыпу. 
Вывады камісіі сведчаць, што ў сваё 90-годдзе Ма- 
гілёўскі дзяржаўны універсітэт імя А.А.Куляшо- 
ва ўступае як буйнейшая адукацыйная, навуковая 
і культурная ўстанова ўсходняга рэгіёна Рэспублікі 
Беларусь. Г эта становішча дасягнута ў выніку доў- 
гага і складанага працэсу, у якім адлюстраваны 
праблемы і супярэчнасці развіцця ўсяго нашага 
грамадства і дзяржавы ў X X  стагоддзі. Практыч- 
на ўвесь гэты шлях універсітэт прайшоў, як полі- 
педагагічная вышэйшая навучальная установа, у 
многім вызначаючы сваімі дасягненнямі гуманітарны 
патэнцыял Магілёўшчыны. Лагічным яго завяр- 
шэннем стаў дынамічна пашыраемы ўплыў універ- 
сітэта і на другія бакі жыцця рэгіёна: падрыхтоўка 
юрыдычных і эканамічных кадраў, правядзенне 
інфармацыйнай работы, каардынацыя рухаў мо
ладзі, супрацоўніцтва з апаратамі кіравання, наву- 
ковымі ўстановамі і прамысловымі прадпрыемствамі. 
Універсітэт усё больш упэўнена ўключаецца ў
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рашэнне розных задач сацыяльна-эканамічнага і культурнага 
развіцця ўсходняга рэгіёна Рэспублікі Беларусь.

Менавіта на гэта накіравана ўся дзейнасць калектыва су- 
працоўнікаў універсітэта, які характарызуюць наступныя лічбы: 
каля 500 чалавек прафесарска-выкладчыцкага саставу, з якіх 
25 — дактары навук і звыш 200 — кандыдаты навук і 
дацэнты; 240 чалавек вучэбна-дапаможнага персаналу і амаль 
250 рабочых і служачых.

Сёння ва універсітэце навучаецца каля 8000 студэнтаў (з 
іх звыш 4500 на дзённым аддзяленні) па 39 спецыяльнас- 
цях (з іх 28 педагагічных і 11 іншых). Да іх паслуг маюцца 
тры вучэбныя корпусы з лабараторыямі, спецыялізаванымі 
кабінетамі, класамі, аўдыторыямі, якія абсталяваны сучаснымі 
тэхнічнымі сродкамі навучання, камп’ютэрнай тэхнікай, ву- 
чэбнымі і навуковымі прыборамі і абсталяваннем; загарадная 
аграбія-станцыя “Любуж” для правядзення палявых ву- 
чэбных практык; стадыён і 5 спартыўных залаў; 3 актавыя 
залы; тры студэнцкія інтэрнаты; здраўпункт і студэнцкі са- 
наторый-прафілакторый на 50 месц; 2 сталовыя і некалькі 
буфетаў.

Для вырашэння задач, пастаўленых жыццём, няспынна і 
мэтанакіравана ўдасканальваецца структура і арганізацыя 
дзейнасці універсітэта. Сёння ў яго складзе 10 факультэтаў, 
інстытут павышэння кваліфікацыі і 37 кафедраў. їх дзейнасць 
каардынуецца шэрагам спецыяльных агульнауніверсітэцкіх 
падраздзяленняў, асноўнымі з якіх з ’яўляюцца вучэбна-мета- 
дычны аддзел, аддзел выхаваўчай работы, навукова-даследчы 
сектар, аддзел інфармацыйных тэхналогій і тэхнічных сродкаў, 
рэдакцыйна-выдавецкі цэнтр, бібліятэка.

Вучэбна-метадычны аддзел
Вучэбна-метадычны аддзел быў створаны ў 2001 годзе па 

рэкамендацыі дзяржаўнай атэстацыйнай камісіі шляхам рэ- 
арганізацыі былога вучэбнага аддзела (яго кіраўнікамі з ’яўляліся
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паслядоўна (М.Д.Міранкова, Е.Д.Станкевіч, Л.І.Расулева, 
М.А.Пазнякова). Гэта пераўтварэнне было прадыктавана 
павышэннем ролі і пашырэннем функцый аддзела ў вучэбна- 
метадычнай дзейнасці універсітэта, што ў значнай ступені пра- 
явілася ў перыяды падрыхтоўкі і правядзення акрэдытацыі і 
апошняй атэстацыі.

Зараз вучэбна-метадычны аддзел (начальнік П.Г.Рабзо- 
наў) з ’яўляецца структурным падраздзяленнем, праз якое 
ажыццяўляецца планаванне, арганізацыя і кантроль вучэбнага 
працэсу ва універсітэце. У яго задачы ўваходзіцць каардына- 
цыя дзейнасці факультэтаў і кафедраў па стварэнні аптымаль- 
ных умоў для эфектыўнага развіцця асобы будучага спецыя- 
ліста, аналіз колькасных і якасных фактараў развіцця універсі- 
тэта, кантроль за распрацоўкай і рэалізацыяй адукацыйных 
стандартаў і іх метадычнага забеспячэння.

Выконваючы даручэнні Міністэрства адукацыі, вучэбна-ме
тадычны аддзел арганізуе правядзенне экспертизы праектаў 
розных дзяржаўных дакументаў у галіне вышэйшай адукацыі (стан
дарты, класіфікатар спецыяльнасцей і кваліфікацый, Закон аб 
вышэйшай адукацьгі і іншыя канцэптуальныя і нарматыўныя акты). 
За апошнія гады аддзелам створана і ўласная нарматыўная база 
па асноўных напрамках вучэбна-метадычнай дзейнасці.

Вучэбна-метадычны аддзел разам з вучэбна-метадычнымі 
камісіямі факультэтаў распрацоўвае тэматыку спецкурсаў і спец- 
семінараў, абагульняе педагагічныя дасягненні кафедраў, пра- 
водзіць экспертызу вучэбна-метадычных распрацовак, аргані
зуе правядзенне навукова-метадычных семінараў і канферэн- 
цый. 3  увядзеннем адукацыйных стандартаў і новых вучэб- 
ных планаў распачата распрацоўка вучэбна-метадычных ком- 
плексаў па асобных вучэбных дысцыплінах і — паэтапна — 
па спецыяльнасцях у цэлым. Стварэнне такіх комплексаў пас- 
лужыць важнай асновай для пераходу на новую шматузроў- 
невую сістэму падрыхтоўкі спецыялістаў.
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Пад кантролем і пры непасрэдным удзеле вучэбна-мета- 
дычнага аддзела штогод ўдасканальваюцца змест і формы 
правядзення практычнага навучання студэнтаў праз вучэб- 
ныя і вытворчыя практыкі. їх базамі, у залежнасці ад профілю 
практык, з ’яўляюцца універсітэцкая аграбіястанцыя “Аю- 
буж”, наваколле г. Магілёва, ландшафты Магілёўскай і іншых 
абласцей, археалагічныя помнікі, музеі, вёскі і невялікія гарады 
Падняпроўя, вытворчыя, культурныя, юрыдычныя, асветніц- 
кія ўстановы, выканаўчыя органы і г.д. У перыяд практык 
вучэбная дзейнасць студэнтаў актыўна сумяшчаецца з ву- 
чэбна-даследчай і навукова-даследчай работай. Яны право- 
дзяць педагагічныя эксперыменты, археалагічныя, біялагіч- 
ныя і фальклорныя пошукі. У выніку правядзення практык 
абагачаюцца фальклорныя фонды, ствараюцца гербарыі, уні- 
версітэцкія музеі папаўняюцца новымі зкспанатамі, а дэндра- 
парк і аграбіястанцыя “Любуж” — новымі раслінамі; зда- 
бываецца і абагульняецца педагагічны вопыт. Гэта работа 
студэнтаў адлюстроўваецца не толькі ў справаздачах, але і ў 
навуковых артыкулах.

Разам з Магілёўскім абласным выканкомам вучэбна-ме- 
тадычны аддзел аналізує патрэбы рэгіёна ў кваліфікаваных 
кадрах розных спецыяльнасцей, у адпаведнасці з вынікамі яко- 
га фарміруюцца кантрольныя лічбы прыёму ва універсітэт, а 
таксама ажыццяўляецца планаванне адкрыцця падрыхтоўкі 
па новых спецыяльнасцях. У прыватнасці, у 2002 годзе пача- 
лася падрыхтоўка па спецыяльнасцях “Беларуская мова і літа- 
ратура. Журналістыка” і “Геаграфія. Біялогія”.

Навукова-даследчы сектар
Навуковая дзейнасць ва універсітэце каардынуецца на- 

вукова-даследчым сектарам (загадчык А.В.Іваноў). НДР 
рэалізуецца на кафедрах, у шэрагу навукова-даследчых лаба- 
раторый: сацыяльна-гуманітарных праблем рэгіёна, аптычнай,
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археалапчнаи, тэставых методык, у сацыяльна-педагагічным 
цэнтры, рэгіянальным цэнтры прававой дапамогі.

Асноўнымі задачамі навукова-даследчага сектара з ’яўляюцца: 
^  садзейнічанне павышзнню якасці падрыхтоўкі і перапад- 

рыхтоўкі кадраў для народнай гаспадаркі на аснове навейшых 
дасягненняў навукова-тэхнічнага прагрэсу шляхам укаранення 
вынікаў навуковых даследаванняў у вучзбны працэс; прыцяг- 
ненне студэнтаў і аспірантаў да выканання навукова-даследчай 
работы, стварэнне якасна новай эксперыментальнай і вытвор- 
чай базы сістэмы адукацыі рэспублікі;

'Р фарміраванне і развіццё навуковых школ, забеспячэнне 
эфектыўнасці выкарыстання навуковага патэнцыялу МДУ імя
А.А.Куляшова для рашэння навуковых, сацыяльна-эканамі- 
чных і навукова-тэхнічных праблем развіцця народнай гаспа
даркі Рэспублікі Беларусь, яе ўсходняга рэгіёна;

'Р' развіццё навуковай дзейнасці для задавальнення патрэб 
рэспублікі ў навукаёмістай праграмнай прадукцыі і паслугах, 
развіццё перспектыўных форм навукова-тэхнічнага супрацоў- 
ніцтва з галінамі народнай гаспадаркі з мэтай рашэння буйных 
навукова-тэхнічных праблем;

^  пашырэнне супрацоўніцтва з вучэбнымі установамі, на- 
вукова-даследчымі цэнтрамі і фірмамі Рэспублікі Беларусь, краін 
блізкага і далёкага замежжа.

У апошнія гады значна павялічылася колькасць задан- 
няў, якія выконваюцца вучонымі універсітэта па Дзяржаў- 
ных праграмах фундаментальных даследаванняў. У 2003 
годзе вядуцца работы па 24 тэмах у 14 праграмах ( “Матэ- 
матычныя структуры”, “Кагерэнтнасць”, “Плазмадынаміка”, 
“Паверхня”, “Рэчыва-2”, “Рэгуляцыя функцый”, “Экалогія і 
адаптацыя”, “Гісторыя”, “Філасофія і грамадства”, “Беларус- 
кая мова”, “Сацыяльныя працэсы”, “Літаратура” , “Беспера- 
пынная адукацыя”, “Глабальны свет”. Актыўна праводзяцца 
навуковыя даследаванні па Дзяржаўнай праграме “Адукацыя
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і кадры”, па шэрагу міжвузаўскіх і галіновых праграм. Знач- 
ныя поспехі вучоных па ўдзеле ў разнастайных конкурсах 
навуковых праектаў.

Вялікая ўвага ў навуковых даследаваннях надаецца выра- 
шэнню сацыяльна-эканамічных, культурных, адукацыйных 
праблем Магілёўшчыны. Каля паловы выконваемых ва 
універсітэце НДР непасрэдна накіраваны на задавальненне 
патрабаванняў рэгіёна. Асабліва актыўна ў гэтым кірунку пра- 
цуе лабараторыя сацыяльна- гуманітарных праблем рэгіёна 
(кіраўнік дац. Г.У.Рыдзеўскі).

У 2000 годзе універсітэт заключыў дагавор з Магілёўскім 
абласным выканаўчым камітэтам на распрацоўку ў якасці га- 
лаўной арганізацыі рэгіянальнай навукова-даследчай прагра- 
мы “Комплекснае даследаванне гісторыі і культуры Магілёў- 
скай вобласці”, над рэалізацыяй якой вучоныя універсітэта 
будуць працаваць да 2005 г.

Па шэрагу навуковых накірункаў ва універсітэце склаліся і 
дзейнічаюць навукова-педагагічныя школы, работы якіх шы- 
рока вядомы не толькі ў рэспубліцы, але і далёка за яе межамі.

Штогод універсітэт ініцыіруе правядзенне 2-3 міжнарод- 
ных, 4-5 рэспубліканскіх і рэгіянальных навукова-практыч- 
ных канферэнцый і семінараў як выкладчыкаў, так і студэнтаў. 
Традыцыйнымі мерапрыемствамі сталі “Куляшоўскія чытанні”, 
якія апошнія пяць гадоў праводзяцца як міжнародная навуко- 
ва-практычная канферэнцыя, рэгіянальная канферэнцыя “Сту- 
дэнцкая навука”, якая збірае маладых даследчыкаў не толькі 
Магілёўскай вобласці, але і ВНУ Смаленска, Гомеля, Віцебска.

У сваю чаргу вучоныя універсітэта прымаюць удзел у на
вуковых канферэнцыях, што праводзяцца ў Рэспубліцы, а так- 
сама ў краінах блізкага і далёкага замежжа, публікуюць вынікі 
сваіх даследаванняў у замежных выданнях (нават у Японіі).

Штогод павялічваецца колькасць студэнтаў, ахопленых 
разнастайнымі формамі вучэбна-даследчай і навукова-даследчай
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работы: праблемна-даследчыя групы, навуковыя гурткі, тава- 
рыствы, часовыя навуковыя калектывы, краязнаўчыя, фальк- 
лорныя, дыялекталагічныя экспедыцыі і інш. Кожны год леп- 
шыя іх працы накіроўваюцца на рэспубліканскія конкурсы 
навуковых работ студэнтаў, дзе многія з іх узнагароджваюцца 
адпаведнымі дыпломамі. Шэраг прадстаўнікоў нашай ВНУ 
адзначаны дыпломамі, граматамі і з ’яўляюцца стыпендыянтамі 
Спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па са- 
цыяльнай падтрымцы адораных вучняў і студэнтаў.

Усё гэта стварае шырокія магчымасці для фарміравання 
грунтоўнага кадравага патэнцыялу спецыялістаў вышэйшай ква- 
ліфікацыі ў самім універсітэце. Штогод супрацоўнікі універсітэта 
абараняюць да 10 кандыдацкіх і адну-дзве доктарскія дысерта- 
цьгі. Ва універсітэце працуе Савет па абароне кандыдацкіх дисер
тацій па спецыяльнасці 13.00.02 — тэорыя і методыка навучан- 
ня і выхавання (матэматыка), які узначальвае А.М.Радзькоў. У 
бліжэйшы час плануецца адкрыццё яшчэ двух спецыялізава- 
ных саветаў.

Павышаецца выніковасць работы аспірантуры універсітэ- 
та, якая вядзе падрыхтоўку кадраў па 9 спецыяльнасцях. Пас- 
ля заканчэння навучання ў аспірантуры паспяхова абараняец- 
ца да 30% выпускнікоў.

Ва універсітэце шмат увагі надаецца паглыбленню 
міжкафедральнага навуковага супрацоўніцтва для вырашэн- 
ня буйных, маючых дзяржаўнае значэнне, праблем, плануецца 
арганізацыя Цэнтра тэставых методык, лабараторыі 
экалагічнага маніторынгу. Значная ўвага будзе ўдзяляцца 
навуковаму забеспячэнню рэфармавання агульнаадукацыйнай 
школы і сістэмы вышэйшай адукацыі.

Аддзел выхаваўчай работы
У апошнія гады ў нашым універсітэце склалася і эфектыў- 

на функцыянуе дынамічная структура выхаваўчай дзейнасці,
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якая ўключае ў сябе аддзел выхаваўчай работы (кіраўнік 
Т . М . Кузьміна ), дэканаты факультэтаў, кафедры, студэнцкія 
грамадскія арганізацыі.

Створана нарматыўная база, якая вызначае і рэгулюе вы- 
хаваўчы працэс; падабраны і навучаюцца кадры намеснікаў 
дэканаў факультэтаў па выхаваўчай рабоце, куратараў ака- 
дэмічных груп, выхавальнікаў, культ- і спортарганізатараў інтэр- 
натаў, лідэраў студэнцкіх грамадскіх арганізацый і органаў сту- 
дэнцкага самакіравання на факультэтах і ў інтернатах. Рас- 
працаваны і рэалізуюцца перспектыўныя комплексныя праг- 
рамы “Выхаванне “і “Інтэрнат”.

Вялікая ўвага ўдзяляецца патрыятычнаму і духоўна-ма- 
ральнаму выхаванню студэнцкай моладзі, фарміраванню уні- 
версітэцкіх традыцый.

Эфектыўна працуе створаны выкладчыкамі і студэнтамі музей- 
ны комплекс (загадчык музеямі А.А.Ныркова) у складзе 5 музе- 
яў: гісторыі універсітэта, археалагічнага, этнаграфічнага, мінералогіі і 
“Літаратурная Магілёўшчына”. На факультэтах праводзяцца су- 
стрэчы са знакамітымі пісьменнікамі, рэжысёрамі, акцёрамі-земля- 
камі. Сталі традыцыйнымі паходы і экскурсіі па гістарычных мясці- 
нах Беларусі; археалагічныя, фальклорныя экспедыцыі. У межах 
конкурса “Мой універсітэт” афармляюцца альбомы гісторыі фа- 
культэтаў, публікуюцца ўспаміны выкладчыкаў-ветэранаў вайны і 
працы, створаны тэлевізійны фільм аб універсітэце “На шляху да 
сгаласці”, які шырока выкарыстоўваецца ў выхаваўчай і прафарыен- 
тацыйнай рабоце. Выдаецца шматтыражная газета “Універсітэцкі 
веснік” (рэдактар Л . I. Шышакова), выпуск якой быў арганізаваны 
ў 1996 годзе. За гэты час яна стала сапраўдным прапагандыстам 
усяго новага, перадавога. На яе старонках друкуюцца матэрыялы 
аб гісторыі і сучасным стане вышэйшай адукацьгі і нашым універсі- 
тэце, раскрываюцца інавацыйныя тэхналогіі і лепшы вопьгг вучэб
най, выхаваўчай, навуковай работы, выказваюцца думкі вучоных і 
оудэнтаў на розныя бакі жыцця грамадства, змяшчаецца актуаль
ная і карысная інфармацыя.
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Значнае месца ў дзейнасці універсітэта займає інфарма- 
цыйна-прапагандысцкая работа, якая вядзецца на ўсіх фа~ 
культэтах спецыяльнай інфармацыйнай групай з ліку выклад- 
чыкаў і студэнтаў-старшакурснікаў (кіраўнік А.В.Дзьячэнка) 
згодна з тэматыкай, якая акрэсліваецца з улікам актуальнасці 
праблем, запатрабаванняў і інтарэсаў студэнтаў.

Вялікім аўтарытэтам карыстаецца школа студэнцкага ак~ 
тыву “Лідэр”, у якой на 7 аддзяленнях штогод праходзіць 
падрыхтоўку сіудэнцкі актыў, а таксама школа куратараў. Есць 
добрыя традыцыі сустрэч членаў рэктарата з выдатнікамі вучо- 
бы, імяннымі стыпендыятамі, студэнцкім актывам факультэтаў 
і інтэрнатаў, студэнтамі-першакурснікамі.

Створаны спрыяльныя ўмовы для развіцця студэнцкага 
самакіравання. Працуе каардынацыйны студэнцкі савет, 
дзейнічае прафсаюзная арганізацыя, якая налічвае каля 4000 
членаў (старшыня прафкома студэнтаў Т.Ф.Навіцкая). Пярвіч- 
ная арганізацыя грамадскага аб’яднання “Беларускі Рэспублі- 
канскі Саюз моладзі” (сакратар Д.С.Пермінаў) налічвае звыш 
500 членаў. У інтэрнатах універсітэта, дзе пражывае амаль 
1300 студэнтаў, працуюць 4 студэнцкія саветы, якія прадстаў- 
ляюць інтарэсы студэнтаў перад адміністрацыяй. Лепшыя сту- 
дэнты ўваходзяць у склад Савета універсітэта, Саветаў факуль- 
тэтаў. Па выніках экзаменацыйных сесій студентам, выдатні- 
кам вучобы, якія маюць дасягненні ў навукова-даследчай і гра- 
мадскай рабоце, прызначаецца 14 імянных стыпендый, у тым 
ліку 2 стыпендыі Спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі 
Беларусь. За актыўную грамадскую дзейнасць асобным катэ- 
горыям студэнцкага актыву па рашэнні рэктара выплачваецца 
штомесячная надбаўка да стыпендыі. Штогод больш за 100 
студэнтаў-пераможцаў разнастайных аглядаў і конкурсаў заах- 
вочваюцца грашовымі прэміямі і каштоўнымі падарункамі.

Вялікая ўвага ўдзяляецца развіццю творчых здольнасцяў 
студэнтаў, арганізацыі іх вольнага часу. У 2002 годзе ва
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універсітэце, студэнцкіх інтэрнатах працавала 40 гурткоў, клубаў, 
творчых аб’яднанняў, у якіх займалася каля 2,5 тысяч студэн- 
таў. Карыстаюцца заслужаным аўтарытэтам калектывы на- 
роднага вакальнага ансамбля “Гармонія”, літаратурнага аб’яд- 
нання “Натхненне”, студыі класічнага вакалу, кіраўнікі якіх —
В.П.Рэва, Т.Р.Міхальчук, Л.Я.Браілоўская — атрымалі прэміі 
Спецыяльнага Фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь за 
работу па развіцці здольнасцяў адоранай моладзі.

Калектывы танцавальнага ансамбля (кір.Г.Ш.Квасціяні) 
і народнага вакальнага ансамбля “Гармонія” неаднаразова былі 
лаўрэатамі абласных і рэспубліканскіх творчых конкурсаў; 
студэнты В.Бурачэк і В.Антонаў сталі прызёрамі Міжнарод- 
нага чэмпіяната па бальных танцах, М.Гаркунова — дыпла- 
мантам Рэспубліканскага конкурсу “Усе мы родам з дзяцін- 
ства”.

Вялікай папулярнасцю сярод студэнтаў і выкладчыкаў ка
рыстаюцца традыцыйныя конкурсы “Лепшы будучы настаўнік 
года”, “Зорны шлях”, “Міс універсітэт”, конкурс першакурсні- 
каў “Давайце пазнаёмімся”, свята “УніКум”, прысвечанае дню 
універсітэта, фестывалі каманд КВЗ, спартыўныя вечары, гума- 
рыны і інш.

Значная ўвага надаецца рабоце па аказанні сацыяльна- 
псіхалагічнай дапамогі студэнтам. Асноўнымі накірункамі дзей
насці сацыяльна-псіхалагічнай службы, якая створана пры 
аддзеле выхаваўчай работы, стала асветніцкая, кансультатыў- 
ная, дыягностыка-даследчая і карэкцыйная работа. Педагог- 
псіхолаг гэтай службы А.М.Клімава ў 2002 годзе заняла II 
месца ў Рэспубліканскім конкурсе “Псіхолаг года” .

Многа ўвагі ўдзяляецца развіццю міласэрнай дзейнасці, ва- 
ланцёрскага руху. Праект развіцця валанцёрскага руху “Рука 
дапамогі” МДУ імя А.А.Куляшова заняў II месца ў абласным 
конкурсе сацьіяльна-значьімых праектаў, а клуб валанцёраў у 2001 
годзе стаў лаўрэатам абласнога фестывалю “Тварыць дабро”.
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Адраджаюцца традыцыі будаўнічаатрадаўскага руху. У летні 
перыяд 2002 года больш за 1800 студэнтаў працавалі ў складзе 
14 студэнцкіх атрадаў на тэрыторыі Магілёўскай вобласці і за 
яе межамі. Педагагічны атрад “Магілёў”, які працаваў у Дзіця- 
чым аздараўленчым цэнтры “Сігнал” Краснадарскага краю, 
заняў I месца ў абласным конкурсе будаўнічых студэнцкіх 
атрадаў.

У падрыхтоўцы студэнцкай моладзі да жыцця, развіцці яе 
творчых здольнасцяў вялікую ролю адыгрывае факультэт да- 
датковых прафесій (дэкан К.М.Гаўрыленка), дзе на 18 ад- 
дзяленнях дадатковыя спецыяльнасці атрымоўваюць каля 400 
студэнтаў дзённага аддзялення. Колькасць і характар спецы- 
яльнасцяў штогод вызначаюцца, зыходзячы з інтарэсаў студэн- 
таў, магчымасцяў універсітэта і сацыяльных патрабаванняў гра- 
мадства. На факультэце працуюць аддзяленні дэкаратыўна- 
прыкладнога мастацтва, турызму і краязнаўства, лектараў- 
інфарматараў, гідаў-перакладчыкаў і іншыя.

Умацоўваюцца сувязі універсітэта з працоўнымі калекты- 
вамі прадпрыемстваў і ўстаноў горада і вобласці. Карысныя і 
цікавыя сустрэчы вучоных і выкладчыкаў прайшлі ў А А Т 
“Стужка”, ВА “Хімвалакно”, НП “Вяснянка”, з працоўнымі 
калектывамі Касцюковіцкага і Кіраўскага раёнаў.

Значная ўвага надаецца развіццю фізічнай культуры і спорта, 
фарміраванню здаровага ладу жыцця студэнтаў, чаму садзей- 
нічае нядрэнная матэрыяльная база універсітэта: стадыён, 
спартыўныя комплексы, трэнажорна-аднаўленчы цэнтр.

Натуральным працягам вучэбнага працэсу па фізічным 
выхаванні з ’яўляецца арганізацыя масавай фізкультурна-аз- 
дараўленчай і спартыўнай работы са студэнтамі кафедрай 
фізічнага выхавання (загадчык Зайцаў В.І.) і спартыўным 
клубам універсітэта (старшыня Мядзведзеў А.А.). Студэн- 
ты, якія ўваходзяць у склад зборных каманд універсітэта, гора- 
да і вобласці, сістэматычна трэніруюцца ў спецыялізаваных
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секциях, школе алімпійскага рэзерву і г.д. Работа з асноўнай 
масай студэнтаў акрэслена Палажэннем аб штогадовай Спар- 
такіядзе Універсітэта з аздараўленчай накіраванасцю.

У складзе зборнай Рэспублікі Беларусь па розных відах 
спорту універсітэт дастойна прадстаўляюць 30 студэнтаў дзён- 
нага і 15 студэнтаў завочнага аддзяленняў. Найбольшых по- 
спехаў у спаборніцтвах міжнароднага ўзроўню дасягнулі 
ўдзельнікі Алімпійскіх гульняў у Солт-Лейк Сіці Алег Ры- 
жанкоў, заслужаны майстар спорту (біятлон), Вікторыя Лапац- 
іна, майстар спорту (лыжныя гонкі). На сусветнай зімовай 
універсіядзе 2001 г. у Полыпчы Новікаў Сяргей стаў уладаль- 
нікам сярэбранага медаля, а Ірына Тананайка — сярэбранага 
і бронзавага медалёў (біятлон). Да наступных летніх Алімпійскіх 
гульняў у Афінах сур’ёзна рыхтуюцца прызёры рэспубліканскіх 
і міжнародных спаборніцтваў па акадэмічнай грэблі майстры 
спорту міжнароднага класа Радзевіч Валерый і Якубаў Дзяніс, 
шматразовы чэмпіён Рэспублікі Беларусь, майстар спорту на 
вольнай барацьбе Семянок Сямён, двухразовая чэмпіёнка 
Еўропы, прызёр этапаў кубка свету, майстар спорту міжнарод
нага класа па скачках на батуце Пятрэня Таццяна, чэмпіён 
Рэспублікі Беларусь у асобных відах гімнастычнага шмат- 
бор’я, майстар спорту па спартыўнай гімнастыцы Бярговін 
Аляксандр, удзельнік чэмпіянату Еўропы, майстар спорту па 
лёгкай атлетыцы Аыжын Павел, сярэбраны прызёр кубка 
свету па боксе, чемпіён Еўропы па боксе Хацыгаў Хавашын, 
сярэбраны прызёр чэмпіянату свету сярод юніёраў у кіданні 
дыска Сівакоў Дзмітрый і іншыя.

На базе МДУ імя А.А.Куляшова неаднаразова право- 
дзіліся абласныя і Р эспубліканскія канферэнцыі, нарады і се- 
мінары па праблемах выхавання студэнцкай моладзі. Вопыт 
выхаваўчай работы універсітэта шырока выкарыстоўваецца ў 
дзейнаці іншых навучальных устаноў рэспублікі.
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Бібліятэка
На сённяшні дзень фонд бібліятэкі (дырэктар — Т.С.Юр- 

чанка) налічвае больш за 500 тысяч экзэмпляраў кніг, а так- 
сама каля 33 тысяч экзэмпляраў перыядычных выданняў на 
беларускай, рускай і іншых мовах. Штогод кніжны фонд павя- 
лічваецца на 10-12 тысяч. Да паслуг чытачоў маецца калек- 
цыя рарытэтных выданняў — 2042 экземпляры кніг і 1199 
экземпляраў перыядычных выданняў X IX  і пачатку X X  ста- 
годдзяў па гісторыі, геаграфіі, мастацтве, філалогіі, псіхалогіі. 
Бібліятэкай абслугоўваецца больш за восем тысяч чытачоў, 
колькасць наведванняў вырасла да 180 тысяч за год, кнігавы- 
дача складає да 315 тысяч экзэмпляраў.

Бібліятэка забяспечвае літаратурай і інфармацыяй вучэб- 
на-выхаваўчы працэс і навуковыя даследаванні, з ’яўляецца 
цэнтрам пашырэння ведаў, духоўных і інтэлектуальных зносін. 
Бібліятэчны фонд задавальняе патрэбы ў літаратуры студэн- 
таў, выкладчыкаў і супрапрўнікаў усіх факультэтаў, слухачоў ІПК, 
іншых структурных падраздзяленняў універсітэта.

Бібліятэка ажыццяўляе абслугоўванне чытачоў на абане- 
ментах і ў чытальных залах, арганізуе іх запіс, знаёміць з праві- 
ламі карыстання літаратурай і магчымасцямі бібліятэкі, забяс
печвае дыферэнцаванае абслугоўванне па катэгорыях чыта- 
чоў; арганізуе групавое абслугоўванне студэнтаў, сумесна з 
аддзелам выхаваўчай работы удзельнічае ў выхаваўчай рабо- 
це, у правядзенні масавых мерапрыемсваў, наладжвае тэматыч- 
ныя выставы і выставы новых паступленняў, камплектуе літа- 
ратурныя фондьі аддзела ў адпаведнаці з вучэбнымі планамі і 
праграмамі спецыяльнасцей, праводзіць метадычную і навуко- 
вую работу па пытаннях павышэння эфектыўнасці абслуго- 
ўвання.

Аддзел перыядычных выданняў фарміруе і афармляе пад- 
піску на перыядычныя выданні для бібліятэкі, спецыялізава- 
ных кабінетаў кафедраў і іншых службаў універсітэта, праводзіць
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У аператыўнае размнажэнне службовых дакументаў;
^  метадычная і кансультатыўная работа з факультэтамі, ка- 

федрамі, бібліятэкай і іншымі падраздзяленнямі універсітэта па 
питаннях выпуску літаратуры, арганізацыі кантролю за эфектыў- 
ным выкарыстаннем выданняў і рэалізацыяй гатовай прадукцыі.

^  стварэнне і выданне бланкавай і іншай друкарнай пра- 
дукцыі.

У цэнтры працуюць 20 высокакваліфікаваных спецыя- 
лістаў: рэдактары, карэктары, інжынеры, эканамісты, тэхнікі, 
пераплётчыкі, загадчык магазіна.

Сярод іх выпускнікі універсітэта, студэнты. Сплаў вопыту і 
маладосці дае станоўчыя вынікі.

Фарміраванне гадавых планаў выдавецкай дзейнасці пра- 
ходзіць пры актыўным удзеле рэдакцыйна-выдавецкага і эк- 
спертнага саветаў пад старшынствам першага прарэктара 
М.І.Вішнеўскага. Галоўным крытэрыем пры іх складанні з ’яў- 
ляецца аналіз забеспячэння вучэбнага працэссу і навукова- 
даследчых работ неабходнай літаратурай.

Цэнтр прымае непасрэдны ўдзел ва ўсіх навуковых канфе- 
рэнцыях, семінарах і экспериментах, якія праходзяць ва універ- 
сітэце. Агульны аб’ём друкаванай прадукцыі цэнтра ў апош- 
нія гады складає звыш 650 друкаваных аркушаў. З  іх каля 
400 друкаваных аркушаў — вучэбнай і вучэбна-метадычнай 
літаратуры і звыш 200 друкаваных аркушаў — навуковай. 
Так, у 2002 годзе рэдакцыйна-выдавецкім цэнтрам выдадзе- 
на 9 манаграфій агульным аб’ёмам 113,7 друкаваных арку- 
шаў, 8 вучэбных дапаможнікаў з грыфам Міністерства адука- 
цыі Рэспублікі Беларусь, агульны аб’ём 137,8 аркушаў. Г эта пра- 
ца вядомых вучоных універсітэта дактароў навук Я.Р.Рыера, 
М.I.Вішнеўскага, В.І.Рагаўцова, А.М.Карабанава, В.І.Загрэў- 
скага, дацэнтаў: П.Р.Лук’янава, Г.У.Рыдзеўскага, М.Р.Час- 
накова, В.А.Гаркунова, В.Ф.Капыціна, С.С.Гусева, Н.М.Ка- 
нашэвіч, В.В.Люкевіча і інш.
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У цэнтры выдаецца навуковы і метадычны часопіс “Веснік 
МДУ імя А.А.Куляшова”. Наш часопіс вядомы за межамі 
рэспублікі. Геаграфія яго публікацый шырокая: Расія, Пры- 
балтыка, Украіна, Польшча, Казахстан, Кітай і ўсе рэгіёны 
Беларусі.

Цэнтр аказвае таксама платныя выдавецкія паслугі. За  
мінулы год такія паслугі былі аказаны інстытуту прыкладной 
оптыкі НАН Беларусі, Магілёўскаму фінансава-эканамічнаму 
інстытуту імя В.П.Кавалёва, абласному краязнаўчаму музею, 
навукова-даследчаму інстытуту экалагічнай і прафесіянальнай 
паталогіі, Магілёўскаму абласному камітэту прыродных рэсур- 
саў і аховы навакольнага асяроддзя і іншым навуковым уста
новам і арганізацыям.

Цэнтр супрацоўнічае ў галіне абмену і рэалізацыі кніг з 
нацыянальнай, абласной і вузаўскімі бібліятэкамі. Для па- 
вышэння якасці паліграфічнай прадукцыі і яе далейшай рэ- 
алізацыі ў перспектыве неабходна набыццё малой афсетнай 
друкарні з полікаляровым друкам і адкрыццё кніжнага ма- 
газіна.

Аддзел інфарматызацыі 
і тэхнічных сродкаў
Стварэнне Аддзела інфарматызацыі і тэхнічных сродкаў 

(ІТС) (начальнік — А.В.Емяльянаў) стала заканамерным 
працягам руплівай, планамернай, сістэмнай работы кіраўніцт- 
ва і выкладчыкаў універсітэта па ўдасканальванні навучальна- 
га працэсу праз выкарыстанне інтэнсіўных тэхналогій наву- 
чання. Асноўнай задачай аддзела ІТС з ’яўляецца распра- 
цоўка, экспертиза і ўкараненне новых інфармацыйных тэхна- 
логій у працэс падрыхтоўкі высокаадукаваных, кваліфікаваных 
спецыялістаў у сістэме вьішэйшай школы.

Вырашэнне такой складанай задачы патрабуе ад вы- 
канаўцаў глыбокіх, сістэмных і трывалых ведаў у шэрагу
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напрамкаў чалавечай дзейнасці. Г эта складаная відэатэхн- 
іка і электроніка, праграмаванне і сістэмнае адміністраванне, 
педагогіка і методыка выкладання дысцыплін, эрганоміка і ахова 
працы, камп’ютэрная графіка і дызайн, эканоміка і бухгалтарскі 
ўлік.

3  першых дзён існавання структуры адміністрацыя уні- 
версітэта асаблівую ўвагу звяртала да падбору кадравага 
патэнцыялу аддзела. Ядро аддзела склалі супрацоўнікі лаба- 
раторыі інфармацыйных тэхналогій пры кафедры матэма- 
тычнага аналізу і вылічальнай тэхнікі, дзе да таго часу ўжо ў 
наяўнасці былі пэўныя напрацоўкі. Але не хапала сучаснай 
тэхнікі, прадуманай праграмы дзейнасці, а недзе і сродкаў 
для дасягнення канкрэтнай мэты. Трэба аддаць належнае 
супрацоўнікам і кіраўнікам амаль ўсіх падраздзяленняў уні- 
версітэта, якія прынялі актыўны ўдзел у распрацоўцы струк
туры, праграмы, службовых абавязкаў і іншых нарматыўных 
дакументаў, якія рэгламентуюць работу аддзела. Такі пады- 
ход да рашэння нялёгкіх пытанняў з ’яўляецца стылем, візітнай 
карткай універсітэта. Усё вырашаць сумесна, а таму заўсёды 
вынікова.

Было праведзена радыкальнае тэхнічнае пераўзбраенне 
аддзела ІТС сучаснымі сродкамі інфарматызацыі. На гэтай 
аснове толькі за першыя два гады работы, абапіраючыся на 
сучасныя тэхналогіі, удалося значна пашырыць інфармацый- 
ную базу амаль ва ўсіх падраздзяленнях. Ужо зараз каля сотні 
студэнтаў у дзевяці спецыялізаваных класах адначасова маюць 
магчымасць навучацца з выкарыстаннем камп’ютэраў. Для 
выкладчыкаў і навукоўцаў з ’явілася рэальная магчымасць ад- 
працоўкі методык выкладання дысцыплін з выкарыстаннем 
сучаснай тэхнікі.

Актыўна ідзе працэс укаранення сеткавых і Інтэрнет тэх- 
налогій, якія даюць унікальныя магчымасці для развіцця ды- 
станцыйнага навучання. Спецыялістамі аддзела ўпершыню
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у рэгіене рэалізавана тэхналогія асіметрычнага доступу да 
рэсурсаў міжнароднай інфармацыйнай сеткі праз спадарожнік. 
Праект новай лакальнай сеткі універсітэта дазволіць не толькі 
задаволіць запатрабаванні вучэбнага працэсу, але і ўдасканаліць 
сістэму бухгалтарскага ўліку, дакументазвароту і, наогул, кіра- 
вання універсітэтам.

Ва ўмовах пашырэння навучальнага комплексу на базе 
універсітэта гэта стварае новыя магчымасці для ўзаемаабмену 
метадычнай, навуковай, вучэбнай інфармацыяй паміж устано- 
вамі адукацыі рознага ўзроўню горада і вобласці. З  другога 
боку, для уціверсітэта, які мае такія магутныя інфармацыйныя 
сродкі, зусім рэальнай становіцца вырашэнне задачы па ства- 
рзнні рзгіянальнага інфармацыйна-аналітычнага цэнтра, які ўзяў 
бы на сябе кіруючую і каардынацыйную функцыі працэсамі 
інфарматызацыі, комплекснага абслугоўвання сродкаў інфар- 
мацыйных тэхналогій, падрыхтоўкі і павышэння кваліфікацыі ў 
галіне інфарамацыйных і камунікацыйных тэхналогій, забес- 
пячэнне сродкамі інфармацыйных тэхналогій рэгіянальных 
устаноў адукацыі.

Адпаведная работа вядзецца супрацоўнікамі аддзела ў на- 
прамку развіцця і класічных тэхнічных сродкаў навучання. 
Актыўна абнаўляецца матэрыяльна-тэхнічная база універсі- 
тэта, своечасова праводзіцца рамонт тэлевізійнай і радыёапа- 
ратуры, мадэрнізуюцца кабельная і антэнная гаспадарка, сродкі 
спадарожнікавага вучэбнага тэлебачання, пашыраецца коль- 
касць абанентаў гарадской і ўнутранай тэлефоннай сеткі.

Супрацоўнікі аддзела ІТС прымаюць актыўны ўдзел і не- 
пасрэдна ў вучэбна-метадычнай рабоце. Вядзецца распра- 
цоўка вучэбных планаў і праграм для курсаў па спецыяльнасці 
інфрматыка, сістэмнае адміністраванне, камп’ютэрная графіка, 
інфармацыйныя тэхналогіі апрацоўкі гукавой інфармацыі ў 
інстытуце павышэння кваліфікацыі пры універсітэце. У су- 
вязі з адкрыццём новых спецыяльнасцей праводзіцца распра-

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



цоўка праектаў сучасных лінгафонных кабінетаў і відэазалаў, 
вучэбных студыяў гуказапісу і відэамантажу. Разам з вядучымі 
выкладчыкамі праводзяцца даследчыя работы па выкарыс- 
танні новых інфармацыйных тэхналогій пры выкладанні канк- 
рэтных дысцыплін.

ФАКУЛЬТЭТЫ
Твар універсітэта, змест яго дзейнасці вызначаюць факуль- 

тэты і кафедры. Яны былі ўтвораны і развіваліся разам з наву- 
чальнай установай і адлюстроўвалі асаблівасці часу, патрабаванні, 
якія ставіла жыццё да вышэйшай школы, падрыхтоўкі кадраў.

Ф іЗІК А -М А Т Э М А Т Ы Ч Н Ы  ФАКУЛЬТЭТ
Фізіка-матэматычнае аддзяленне Магілёўскага настаўні- 

цкага інстьпута — папярэднік сучаснага факультэта — было 
адкрыта 1 верасня 1947 г. У 1949 г. адбыўся першы выпуск 
настаўнікаў матэматыкі ў колькасці 21 чалавека. У першы час 
на фізіка-матэматычным аддзяленні працавалі ўсяго 2 вык- 
ладчыкі: матэматык М.А.Ганчарык і фізік Д.Я.Рубінштэйн.

Фізіка-матэматычны факультэт (з тэрмінам навучання 4 
гады) утвораны 1 кастрычніка 1949 г. Тады было залічана 
на першы курс 50 студэнтаў па спецыяльнасці “Матэматы- 
ка”. На факультэце ў гэты час працавала ўжо 7 выкладчыкаў, 
сярод іх К.А.Пугачоў і А.А.Мазанік — у будучым дацэнт 
кафедры матэматычнага аналізу.

Адны з першых выпускнікоў факультэта — Ф.С.Вайтовіч, 
У.І.Валчанкоў, Р .Ф .Сабалеўскі — у далейшым шмат гадоў 
працавалі на факультэцкіх кафедрах.

Да 1952 г. на двух кафедрах фізіка-матэматычнага фа
культэта працаваў толькі 1 кандыдат навук — А.А.Столяр. У 
1958 г. ён стаў загадчыкам кафедры матэматыкі і да 1989 г. 
узначальваў кафедру методыкі выкладання матэматыкі. У свой
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час ён быў і першым доктарам навук на факультэце, стаў шыро- 
ка вядомым ў Беларусі, СССР і за яго межамі як выдатны 
вучоны ў галіне дыдактыкі матэматыкі. У яго гонар на факуль
тэце традыцыйна праводзяцца юбілейныя Міжнародныя кан- 
ферэнцыі.

З  1952 г. факультэт стаў рыхтаваць не толькі настаўнікаў 
матэматыкі, але і фізікі, а з 1986 г. — яшчэ і настаўнікаў 
інфарматыкі.

У 1956 г. фізіка-матэматычны факультэт пераведзены на 
пяцігадовы тэрмін навучання.

Да 1984 г. працавала аддзяленне завочнага навучання 
факультэта. Адным з першых і лепшых выпускнікоў гэтага 
аддзялення быў Б.М.Архіпаў — у далейшым дацэнт кафедры 
матэматычнага аналізу і пэўны час яе загадчык.

Першым дэканам факультэта быў М.А.Ганчарык, затым — 
П.П.Машкоўскі. 3  1972 г. да 1992 г. факультэтам кіраваў 
Я.Я.Сянько, а з 1992 г. яго ўзначальвае Л.Я.Старавойтаў.

У 1964 г. на 'факультэце было 3 кафедры, а зараз іх 5:
^  алгебры і геаметрыі; створана ў 1973 г.; загадчыкамі яе 

ў свой час былі: Я .В .Карабёнак, А.К.Лапкоўскі, А.М.Радзь- 
коў; цяпер яе ўзначальвае Б.Д.Чабатарэўскі;

^  матэматычнага аналізу, інфарматыкі і вылічальнай тэхнікі; 
створана ў 1973 г.; яе загадчыкамі былі: А.А.Мазанік, Г.М.Пят- 
роўскі, Б.М.Архіпаў; цяпер кафедрай загадвае М.П.Марозаў;

^  методыкі выкладання матэматыкі; створана ў 1973 г.; 
да 1989 г. загадчык — А.А.Столяр, затым — яго вучань 
Л.А.Латоцін;

^  агульнай фізікі; створана ў 1951 г. як кафедра фізікі; 
загадчыкамі былі: К.А.Пугачоў, Д.Я.Рубінштэйн, В.С.Нава- 
сельцаў, А.М.Лукомскі, К.К.Жылік; з 1976 г. — кафедра 
агульнай фізікі; загадчыкі — І.А.Ігошаў, потым Я.Я.Сянко,
В.І.Вяракса, Л.Я.Старавойтаў, а з 2002 г. — В.М.Кротаў.
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^  тэарэтычнай фізікі; створана ў 1976 г.; загадчыкі: 
К.К.Жылік, А .М .Сабалеўскі, а апошнія гады — С.М.Чарноў.

На спецыяльных кафедрах факультэта працуюць больш 
за 60 выкладчыкаў, сярод якіх 6 дактароў навук, 7 прафесараў, 
34 кандыдаты навук і дацэнты, 2 члены-карэспандэнты Ака- 
дэміі адукацыі (А.У.Валасевіч, М .М .Раганоўскі), акадэмік 
Акадэміі адукацыі і Міжнароднай акадэміі навук вышэйшай 
школы (А.М.Радзькоў).

На факультэце дзейнічаюць наступныя праблемныя і на- 
вукова-даследчьш лабараторыі:

^  матэматычнага развіцця (кіраўнік Л.А.Аатоцін);
^  эксперыментальнай фізікі (кіраўнік У.І.Аебедзеў);
^  дыдактыкі фізікі (кіраўнікі Т.Ю.Герасімава, В.М.Кротаў); 
^  тэставых тэхналогій навучання (кіраўнік А. М . Радзькоў). 
Навукова-даследчая работа на кафедрах фізіка-матэма- 

тычнага факультэта вядзецца па 18 навуковых тэмах. Пр ы 
гэтым 7 тэм фінансуюцца Міністэрствам адукацыі РБ, дзве 
маюць грант Фонда фундаментальных даследаванняў НАН 
РБ (кіраўнікі А.У.Валасевіч, У.А.Юрэвіч).

За  апошнія гады супрацоўнікамі кафедраў фізіка-матэма- 
тычнага факультэта падрыхтавана і выпушчана праз розныя 
выдавецтвы, у тым ліку і центральный, больш за 40 вучэбных 
дапаможнікаў і падручнікаў; апублікавана ў рэспубліканскіх і 
міжнародных часопісах больш за 75 артьжулаў, атрыманы 
патэнт РФ . Калектывам аўтараў пад кіраўніцтвам прафесара 
У.І.Лебедзева выдадзена манаграфія “Распаўсюджванне ла
зерных імпульсаў у дыспергуючых асяроддзях”.

У 1996 Г. доктар фізіка - матэматычных навук прафесар
А.У.Валасевіч атрымала прэмію Міжнароднай акадэмічнай 
кампаніі “Навука” за лепшую замежную публікацыю (дып-
лом №  13 ад 25.03.96 г.).

Падрыхтоўка спецыялістаў вышэйшай кваліфікацьгі на факуль
тэце вядзецца праз дактарантуру, аспірантуру, і суіскальніцтва.
196

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



На факультэце працуе аспірантура па спецыяльнасцях 
13.00.02 “Тэорыя і методыка навучання і выхавання” і 01.04.05. 
“Оптыка”. Са снежня 2000 г. дзейнічае Савет па абароне 
кандыдацкіх дысертацый па спецыяльнасці 13.00.02 “Тэо
рыя і методыка навучання і выхавання (матэматыка)”.

У перыяд з 1995 г. да 2002 г. выкладчыкамі факультэцкіх 
кафедраў абаронены 3 доктарскія (А.У.Валасевіч, А.М.Радзь- 
коў, М.М.Раганоўскі) і 6 кандыдацкіх дысертацый.

Пры факультэце існуюць 3 навуковыя школы.
1. Школа, заснаваная прафесарам А.А.Столярам.

Асноўны кадравы склад кафедры методыкі вьжладання
матэматыкі — вучні А.А.Столяра. Пад яго кіраўніцтвам аба- 
ранілі кандыдацкія дысертацыі 6 выкладчыкаў факультэта: 
Л.А.Латоцін, В.У.Нікалаева, Т.М.Чабатарэўская, Т.С.Ста- 
равойтава, ЛВ.Лешчанка (кафедра методыкі выкладання ма- 
тэматыкі), А.М.Радзькоў (кафедра алгебры і геаметрыі). 
Творчы калектыў, створаны прафесарам А.А.Столярам, з ’яўля- 
ецца аўтарам канцэпцыі матэматычнай адукацыі ў Рэспубліцы 
Беларусь і праграмы па матэматыцы для 12-гадовай школы. 
Калектывам, у склад якога ўваходзяць супрацоўнікі фізіка-ма- 
тэматычнага факультэта (А.А.Латоцін, Б.Д.Чабатарэўскі, 
Т.М.Чабатарэўская, А.Т.Катасонава, В.У.Нікалаева) распра- 
цаваны вучэбна-метадычныя комплексы па матэматыцы для 
пачатковых класаў і для V  — VI класаў сярэдняй школы; 
прафесарам М.М.Раганоўскім выдадзены падручнікі па геа- 
метрыі для VII — IX і X  — XI класаў з паглыбленым выву- 
чэннем матэматыкі.

2. У пачатку 80-х гадоў пачала складвацца навукова-педа- 
гагічная школа пад кіраўніцтвам прафесара А.М.Радзькова. 
Практычная рэалізацыя распрацаваных гэтай школай тэх- 
налогій ажыццяўляецца праз спецыяльна створаны вучэб- 
ны комплекс “універсітэт — аддзел адукацыі — педагагі- 
чны каледж — ліцэй (абласны, Быхаўскі, Крычаўскі) —
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гімназія (№1, № 2, № 3) — сярэдняя школа — абласны
ІПК”.

У межах школы пад кіраўніцтвам А.М.Радзькова абароне- 
ны 4 кандыдацкія дысертацьгі (С.А.Гуцановіч, А.У.Кравец, Т.У. 
Сталярова, А.М.Раганоўская) і адна доктарская.

3. Школа эксперыментальнай і тэарэтычнай фізікі, якую 
ўзначальваюць прафесары А.У.Валасевіч і У.І.Лебедзеў. На- 
вуковымі праблемамі школы з ’яўляюцца: фізіка касмічнай плаз
мы, фізіка лазераў, квантавая электроніка. Прафесары А.У.Ва
ласевіч і У.А.Юрэвіч маюць гранты Фонда фундаменталь
ных даследаванняў НАНБ. А.У.Валасевіч удзельнічае ў рас- 
працоўцы міжнародних праектаў з выездам для навуковай 
працы ў Германію, Славенію. Пад кіраўніцтвам прафесара 
У.І.Лебедзева абаронены 2 доктарскія і некалькі кандыдацкіх 
дысертацый.

На факультэце сфарміраваліся розныя формы сувязі і суп- 
рацоўніцтва з іншымі навуковымі цэнтрамі. Так, навуковыя рас- 
працоўкі А.У. Валасевіч звязаны з Патсдамскім Астрафізіч- 
ным Інститутам (Германія), Інстытутам касмічных даследа- 
ванняў РАН (г. Масква); У.А.Юрэвіча — з інститутам оп- 
тыкі НАН РБ; У.І.Аебедзева — з аптычным цэнтрам CIO, 
Leon, Мехіко. Матэматычныя кафедры падтрымліваюць сувязі 
з інститутам матэматыкі НАН РБ, БГПУ ім. М.Танка, НДІ 
нацыянальнай адукацыі, Акадэміяй паслядыпломнай адукацыі.

Фізіка-матэматычны факультэт мае дастатковую матэры- 
яльна-тэхнічную базу. У яго веданні знаходзіцца 30 вучэб- 
ных лабараторый, з іх 10 кабінетаў вылічальнай тэхнікі. Пры 
гэтым камп’ютэрнае забеспячэнне факультэта і універсітэта 
з ’яўляецца адным з лепшых у краіне.

Зараз на факультэце навучаецца каля 450 студэнтаў па 
трох спецыяльнасцях: “Матэматыка. Фізіка”, “Фізіка. Матэ- 
матыка”, “Матэматыка. Інфарматыка”. Кожны год каля 20% 
студэнтаў заканчваюць універсітэт з адзнакай. Студэнты, якія
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праяўляюць найбольш высокія здольнасці ў вучобе і прыма- 
юць актыўны ўдзел у грамадскім жыцці факультэта, заахвочва- 
юцца спецыяльнымі імяннымі стыпендыямі. Большасць з іх у 
далейшым застаецца працаваць на факультэце. Сярод іх былі 
Ленінскія стыпендыяты — Р .Ф .Сабалеўскі, Г.М.Пятроўскі,
А.М.Усцінава (Сазонава), Л.В.Савіцкая (Лешчанка); Прэ- 
зідэнцкія стыпендыяты — Дз.М.Шылка, Н.С.Маджуга.

Лепшыя выпускнікі з году ў год папаўняюнь выкладчыпкі склад 
факультэта. Больш за 70% выкладчыкаў факультэта — яго 
выпускнікі, у тым ліку рэктар універсітэта А.М.Радзькоў — 
доктар педагагічных навук, прафесар, акадэмік БАА і МАНВШ 
заслужаны дзеяч навукі Рэспублікі Беларусь; прарэктар па 
вучэбнай рабоце дацэнт І.І.Мартынаў, 4 загадчыкі кафедраў 
(Л.А.Латоцін , М.П.Марозаў, В.М.Кротаў, Б.Дз.Чабатарэўскі), 
дэканы фізіка-матэматычнага (Л.Я.Старавойтаў), педагагіч- 
нага (В.Г.Іваноў) і эканамічнага (А.М.Сазонава) факультэтаў, 
начальнік вучэбна-метадычнага аддзела (П.Г.Рабзонаў).

Сярод выпускнікоў фізіка-матэматычнага факультэта зас- 
лужаныя настаўнікі Беларусі, выдатнікі народнай адукацыі, 
вядомыя вучоныя. У розныя гады факультэт закончылі К.І.Ве- 
рашчагін, В.А.Мастоўнікаў — лаўрэаты Дзяржаўнай прэміі 
СССР па фізіцы, доктар фізіка-матэматычных навук, загад - 
чык лабараторыі плазмы А.Г.Непакайчыцкі (ІПО НАН РБ), 
дактары фізіка-матэматычных навук В.Ц.Борухаў (Інстытут 
матэматыкі НАНБ), У.У.Амелькін (БДУ), В.І.Барысаў 
(МГТУ), заслужаны настаўнік РБ В.В.Барашкаў (намеснік 
дырэктара абласнога ліцэя пры МДУ імя А.А. Куляшова), 
вучні якога амаль штогод займаюць прызавыя месцы на Міжна- 
родных алімпіядах па фізіцы і інш.

Студэнты факультэта прымаюць актыўны ўдзел у даслед- 
чай рабоце. Кожны год публікуецца каля 10 студэнцкіх 
навуковых прац, якая атрымліваюць высокія ацэнкі на Рэс- 
публіканскім конкурсе студэнцкіх навуковых прац.
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Вялікай папулярнасцю карыстаюцца традыцыйныя факуль- 
тэцкія мерапрыемствы “Дзень першакурсніка”, “Дзень зда- 
роўя”, “Гумарына” і інш.

Для некаторых студэнтаў гады навучання праклалі шлях у 
вялікі спорт. Першым факультэцкім майстрам спорту (1970 
год) стаў П.Г.Рабзонаў. Гонарам фізмата з ’яўляюцца май
стер спорту міжнароднага класа, чэмпіёнка РБ, абсалютная 
чэмпіёнка свету па хуткасным радыётэлеграфаванні Л.Е. Ба~ 
рысенка, чэмпіёнка РБ сярод студэнтаў па стральбе з лука, 
прызёр рэспубліканскіх спаборніцтваў, майстар спорту Е.Зай- 
чыкава, экс-чэмпіён РБ па боксу сярод студэнтаў В.Панамароў, 
кандыдат у майстры спорту па мастацкай гімнастыпы С. Якаўле- 
ва.

Значнае месца ў жыцці факультэта займає рух Вясёлых і 
Знаходлівых. У 1993 г. утварылася першая факультэцкая ка- 
манда КВЗ, якая стала потым чэмпіёнам г. Магілёва; у 1996- 
1997 гадах — віцэ-чэмпіёнам г. Магілёва, у 1997 г. віцэ-чэм- 
піёнам вышэйшай літі К В З Беларусі (капітан І.Якіменка).

ГІерспектывай для факультэта з ’яўляецца адкрыццё но
вых спецыяльнасцяў: Фізіка (навукова-педагагічная дзей- 
насць) са спецыялізацыямі лазерная фізіка, квантавая элек- 
троніка, спектраскапія; Інфарматыка і замежная мова; Эка- 
намічная кібернетыка; Матэматыка (навукова-педагагічная 
дзейнасць).

Кадравы склад факультэта дазваляе кваліфікавана рыхта- 
ваць спецыялістаў па ўказаных спецыяльнасцях.

Г іС Т А Р Ы Ч Н Ы  ФАКУЛЬТЭТ
Адным са старэйшых ва універсітэце з ’яўляецца гіста- 

рычны факультэт. Яго вытокі — у тым аддзеле, што быў 
створаны ў Магілёўскім педагагічным інстытуце яшчэ ў 1918 
годзе. Тады ён рыхтаваў настаўнікаў для школ другой сту
пені па сацыяльна-гістарычным цыкле. Гэты цыкл захаваўся 
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і пасля рэарганізацыі педінстытута у інстытут народнаи аду- 
кацыі. У 1930 годзе, калі была ўзноўлена дзейнасць Магі- 
лёўскага педінстытута, у ім з ’явіліся новыя аддзелы, у тым 
ліку і гісторыка-эканамічны. Непасрэдная ж гісторыя фа
культэта пачалася з 1934 года; тады аддзелы былі пераўт- 
вораны ў факультэты, і гістфак быў у ліку трох такіх факуль- 
тэтаў. У далейшым профіль факультэта неаднаразова мя- 
няўся, але падрыхтоўка настаўнікаў гісторыі заўсёды была 
галоўнай мэтай, і менавіта яна вызначала асаблівасці яго дзей- 
насці.

Спецыяльнасці факультэта (Гісторыя. Сацыяльна-палітыч- 
ныя дысцыпліны; Гісторыя. Замежная мова) адносяцца да 
педагагічнага профілю гуманітарнага накірунку, прадметнай 
вобласцю якіх з ’яўляецца сістэма ведаў аб чалавеку і грамад- 
стве, замежных мовах.

Атрыманне Магілёўскім педінстытутам статуса універсі- 
тэта паставіла перад калектывам факультэта новыя адказ- 
ныя задачы, звязаныя з удасканаленнем усяго працэсу пад- 
рыхтоўкі спецыялістаў вышэйшай кваліфікацыі. У сувязі з гэтым 
праведзены пэўныя структурный змены, у прыватнасці, былі 
рэарганізаваны кафедры, распрацаваны новыя вучэбныя 
планы, ажыццяўляецца рэалізацыя дзяржаўнага адукацый- 
нага стандарта па гістарычных спецыяльнасцях, зацверджа- 
нага ў рэспубліцы ў 1998 годзе. У склад факультэта ўваход- 
зяць 4 спецыяльныя кафедры.

Кафедра гісторыі і культуры  Беларусі была ство- 
рана ў 1991 годзе і забяспечвае вучэбны працэс не толькі 
на гістарычным, але і іншых факультетах. Асноўнымі 
вучэбнымі дысцыплінамі, выкладанне якіх ажыццяўляе 
кафедра, з ’яўляюцца: гісторыя Беларусі, гістарыяграфія гісто- 
рыі Беларусі, гісторыя культуры Беларусі, беларусазнаўства, 
адпаведныя спецкурсы, спецсемінары і факультатывы. Узна- 
чальвае кафедру дацэнт Пурышава Н.М.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



Кафедра ўсходнеславянскай і расійскай гісторыі як са- 
мастойная структурная адзінка функцыянуе таксама з пачатку 
90-х гадоў мінулага стагоддзя. З  таго часу яе ўзначальваў 
кандыдат гістарычных навук, дацэнт К.М.Бандарэнка. Зараз 
загадвае дацэнт А.А.Вераб’ёў. Забяспечвае выкладанне ву- 
чэбных курсаў, звязаных з гісторыяй і гістарыяграфіяй ус- 
ходніх славян і Расіі, а таксама метадычных дысцыплін, роз
ных спецкурсаў, спецсемінараў і факультатываў.

Кафедра ўсеагульнай гісторыі дзейнічае з 1967 года. Доўгі 
час яе ўзначальваў дацэнт В.Ф.Капыцін. Пасля рэарганізацыі 
кафедры яе загадчыкам быў абраны доктар гістарычных навук, 
прафесар Я.Р.Рыер. Асноўнымі вучэбнымі дысцыплінамі з ’яў- 
ляюцца: гісторыя старажытных цьюілізацый, гісторыя сярэдніх 
вякоў, гісторыя новага і навейшага часу краін Еўропы і Амерыкі, 
гісторыя новага і навейшага часу краін Азіі і Афрыкі, гісторыя 
новага і навейшага часу краін Лацінскай Амерыкі, гісторыя за- 
ходніх і паўднёвых славян; гістарыяграфія новай і навейшай гісторьгі, 
шэраг спецкурсаў і спецсемінараў. Ускладзе кафедры вылучана 
секцыя археалогіі, этналогіі і спецьіяльных гістарычных дысцьіплін 
(узначальвае дацэнт І.А.Марзалюк), якая каардынуе выкладан
не асноў археалогіі, археалогіі Беларусі, этналогіі, крыніцазнаўства, 
краязнаўства Беларусі, метадалогіі гісторьгі, арганізуе правядзенне 
археалагічнай і гісторыка-краязнаўчай практыкі. Пры кафедры 
дзейнічае археалагічная лабараторыя.

Кафедра філасофіі заснавана ў 1986 годзе. Да ліпеня 2002 
г. яе нязменным загадчыкам быў М.І. Вішнеўскі. Зараз яе 
ўзначальвае дацэнт В.В.Старасценка. Разам з кафедрамі па- 
літалогіі і сацыялогіі, эканамічнай тэорыі кафедра філасофіі за
бяспечвае рэалізацыю дзяржаўнага адукацыйнага стандарта 
па цыкле сацыяльна-гуманітарных дысцыплін на ўсіх фа
культетах. Кафедра ажыццяўляе выкладанне філасофіі, гісто- 
рыі філасофіі, логікі і рыторыкі, этьжі, эстэтыкі, рэлігіязнаўства, 
культуралогіі, шэрагу спецкурсаў.
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Усе кафедры факультэта ўкамплектаваныя высокакваліфі- 
каванымі кадрамі. У іх ліку 2 члены-карэспандэнты Беларус- 
кай акадэміі адукацыі, 3 прафесары (з іх 2 доктары навук), 19 
дацэнтаў, 26 кандыдатаў навук. Удзельная вага дыпламава- 
ных спецыялістаў сярод выкладчыкаў складає на гістарычных 
кафедрах больш за 70%, на кафедры філасофіі — каля 60%.

Важнае месца ў дзейнасці кафедраў займає арганізацыя наву- 
кова-даследчай і навукова-метадычнай работы. На факультэце 
склалася і развіваецца навукова-педагагічная школа, у рамках якой 
актыўна распрацоўваюцца праблемы старажытнай і сярэдневя- 
ковай гісторыі Беларусі ў кантэксце сусветных цьшідізацый, іншыя 
праблемы. Вынікі гэтай распрацоўкі знайшлі адлюстраванне ў шэрагу 
выданняў, у ліку якіх трэба вылучыць “Звод помнікаў археалогіі 
чарнобыльскай зоны Магілёўскай вобласці” аб’ёмам ЗО друк, 
арк., падрыхтаваны дацэнтам В.Ф. Капыціным. У ім змешчаны 
звесткі пра болын чым за 900 археалагічных аб’ектаў Быхаўска- 
га, Клімавіцкага, Касцюковіцкага, Краснапольскага, Слаўгарад- 
скага і Чэрыкаўскага раёнаў з апісаннем як саміх археалагічных 
помнікаў, так і гісторыі іх вывучэння. Гэтая праца атрымала вы
сокую ацэнку спецыяльнага фонда Прэзідэнта РБ і карыстаецца 
вялікім попьггам у спецыялістаў, настаўнікаў, студэнтаў. Маюцца 
выданні з апісаннем археалагічных помнікаў і іншых раёнаў Магі- 
лёўскай вобласці, выдадзены археалагічны даведнік усіх гэтых 
помнікаў, іх карты.

Праблемам сярэдневяковай гісторыі Беларусі і ўвогуле цы- 
вілізацыям сярэднявечча прысвечаны працы прафесара Я.Р. 
Рыера: “Развіццё сярэднявечнай вёскі на тэрыторыі Беларусі і 
ў суседніх землях” (Магілёў, 1990), “Нарысы гісторыі сярэд- 
невяковых цывілізацый” (Магілёў, 1997), “Аграрны свет Ус- 
ходняй і Цэнтральнай Еўропы па археалагічных дадзеных” 
(Магілёў, 2000).

Актывізацыі навуковай дзейнасці кафедраў спрыяла тое, што 
многія праблемы, якія распрацоўваюць выкладчыкі, уключаны

203

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



Кафедра ўсходнеславянскай і расійскай гісторьгі як са- 
мастойная структурная адзінка функцыянуе таксама з пачатку 
90-х гадоў мінулага стагоддзя. З  таго часу яе ўзначальваў 
кандыдат гістарычных навук, дацэнт К.М.Бандарэнка. Зараз 
загадвае дацэнт А.А.Вераб’ёў. Забяспечвае выкладанне ву- 
чэбных курсаў, звязаных з гісторыяй і гістарыяграфіяй ус- 
ходніх славян і Расіі, а таксама метадычных дысцыплін, роз
ных спецкурсаў, спецсемінараў і факультатываў.

Кафедра ўсеагульнай гісторыі дзейнічае з 1967 года. Доўгі 
час яе ўзначальваў дацэнт В.Ф.Капыцін. Пасля рэарганізацыі. 
кафедры яе загадчыкам быў абраны доктар гістарычных навук, 
прафесар Я.Р.Рыер. Асноўнымі вучэбнымі дысцыплінамі з ’яў- 
ляюцца: гісторыя старажытных цывілізацый, гісторыя сярэдніх 
вякоў, гісторыя новага і навейшага часу краін Еўропы і Амерыкі, 
гісторыя новага і навейшага часу краін Азіі і Афрыкі, гісторыя 
новага і навейшага часу краін Лацінскай Амерыкі, гісторыя за- 
ходніх і паўднёвых славян; гістарыяграфія новай і навейшай гісторьгі, 
шэраг спецкурсаў і спецсемінараў. Ускладзе кафедры вылучана 
секцыя археалогіі, этналогіі і спецьіяльных гістарычных дысцыплін 
(узначальвае дацэнт І.А.Марзалюк), якая каардынуе выкладан
не асноў археалогіі, археалогіі Беларусі, этналогіі, крыніцазнаўства, 
краязнаўства Беларусі, метадалогіі гісторьгі, арганізуе правядзенне 
археалагічнай і гісторыка-краязнаўчай практыкі. Пры кафедры 
дзейнічае археалагічная лабараторыя.

Кафедра філасофіі заснавана ў 1986 годзе. Да ліпеня 2002 
г. яе нязменным загадчыкам быў М.І. Вішнеўскі. Зараз яе 
ўзначальвае дацэнт В.В.Старасценка. Разам з кафедрамі па- 
літалогіі і сацыялогіі, эканамічнай тэорыі кафедра філасофіі за
бяспечвае рэалізацыю дзяржаўнага адукацыйнага стандарта 
па цыкле сацыяльна-гуманітарных дысцыплін на ўсіх фа
культетах. Кафедра ажыццяўляе выкладанне філасофіі, гісто- 
рыі філасофіі, логікі і рыторыкі, этыкі, эстэтьікі, рэлігіязнаўства, 
культуралогіі, шэрагу спецкурсаў.
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Усе кафедры факультэта ўкамплектаваныя высокакваліфі- 
каванымі кадрамі. У іх ліку 2 члены-карэспандэнты Беларус- 
кай акадэміі адукацыі, 3 прафесары (з іх 2 доктары навук), 19 
дацэнтаў, 26 кандыдатаў навук. Удзельная вага дыпламава- 
ных спецыялістаў сярод выкладчыкаў складає на гістарычных 
кафедрах больш за 70%, на кафедры філасофіі — каля 60%.

Важнае месца ў дзейнасці кафедраў займає арганізацыя наву- 
кова-даследчай і навукова-метадычнай работы. На факультэце 
склалася і развіваецца навукова-педагагічная школа, у рамках якой 
актыўна распрацоўваюцца праблемы старажытнай і сярэдневя- 
ковай гісторыі Беларусі ў кантэксце сусветных цьюілізацый, іншыя 
праблемы. Вынікі гэтай распрацоўкі знашплі адлюстраванне ў шэрагу 
выданняў, у ліку якіх трэба вылучыць “Звод помнікаў археалогіі 
чарнобыльскай зоны Магілёўскай вобласці” аб’ёмам ЗО друк, 
арк., падрыхтаваны дацэнтам В.Ф. Капыціным. У ім змешчаны 
звесткі пра больш чым за 900 археалагічных аб’ектаў Быхаўска- 
га, Клімавіцкага, Касцюковіцкага, Краснапольскага, Слаўгарад- 
скага і Чэрыкаўскага раёнаў з апісаннем як саміх археалагічных 
помнікаў, так і гісторыі іх вывучэння. Гэтая праца атрымала вы
сокую ацэнку спецыяльнага фонда Прэзідэнта РБ і карыстаецца 
вялікім попьггам у спецыялістаў, настаўнікаў, студэнтаў. Маюцца 
выданні з апісаннем археалагічных помнікаў і іншых раёнаў Магі- 
лёўскай вобласці, выдадзены археалагічны даведнік усіх гэтых 
помнікаў, іх карты.

Праблемам сярэдневяковай гісторыі Беларусі і ўвогуле цы- 
вілізацыям сярэднявечча прысвечаны працы прафесара Я.Р. 
Рыера: “Развіццё сярэднявечнай вёскі на тэрыторыі Беларусі і 
ў суседніх землях” (Магілёў, 1990), “Нарысы гісторыі сярэд- 
невяковых цывілізацый” (Магілёў, 1997), “Аграрны свет Ус- 
ходняй і Цэнтральнай Еўропы па археалагічных дадзеных” 
(Магілёў, 2000).

Актывізацыі навуковай дзейнасці кафедраў спрыяла тое, што 
многія праблемы, якія распрацоўваюць выкладчыкі, уключаны
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ў рэспубліканскія дзяржаўныя праграмы фундаментальных 
даследаванняў, звязаны з гаспадарчадагаворнай тэматыкай.

Значная ўвага ўдзяляецца падрыхтоўцы вучэбных праг- 
рам, дапаможнікаў і навукова-метадычнай літаратуры для сту- 
дэнтаў і настаўнікаў. Выдадзены шматлікія дапаможнікі, якія 
атрымалі грыф Міністерства адукацыі РБ: “Историческая 
демография” (Магілёў, 1999); “История средневековых ци
вилизаций”. в 5 частях” (Магілёў 2001 — 2003), падрыхта- 
ваныя прафесарам Я.Р.Рыерам; “Беларусь у другой палове 
XVII — XVIII ст.ст.” (Магілёў, 2000) — аўтары дацэнты 
П .Ф . Дзмітрачкоў і В.Л. Маразевіч; ‘Тісторыя культуры 
Беларусі” (Магілёў, 2001) — аўтар дацэнт С.А. Парашкоў; 
“Новейшая история стран Центральной и Восточной Ев
ропы (1944—2000 гг.) (Могилев, 2002) — аўтар прафесар 
П.Р. Лук’янаў. Акрамя гэтага, ён з ’яўляецца сааўтарам ву- 
чэбнага дапаможніка па сусветнай гісторыі для XI класа агуль- 
наадукацыйнай школы. Разам з дацэнтам П .Ф . Дзмітрачко- 
вым ён удзельнічаў і ў падрыхтоўцы “Праграмы па гісторыі” 
для школ рэспублікі.

Актыўна распрацоўваюцца на факультэце філасофскія 
праблемы адукацыі. Гэты накірунак узначальвае першы пра- 
рэктар універсітэта, доктар філасофскіх наук, прафесар 
М.І.Вішнеўскі. У ліку работ, падрыхтаваных ім, трэба вылу- 
чыць манаграфію “Философский синтез как мировоззренчес
кая основа образования” (Могилев, 1999), якая з ’яўляецца 
першым у нашай краіне выданнем па дадзенай праблематы- 
цы. На гэтай жа кафедры выдадзена каля 20-ці вучэбных 
дапаможнікаў для аспірантаў, студэнтаў і настаўнікаў. Так, 
добра вядомыя дапаможнікі: М.И. Вишневский. Социаль
но-философские основы гуманистики. Учебное пособие для 
аспирантов. (Могилев, 1997); Ен жа. Философия. Учеб
ное пособие для аспирантов и студентов. (Могилев., 1999);
В.В. Старостенко История общественно-философской мысли
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Средневековья и Возрождения в Беларуси. Учебное посо
бие. (Могилев., 1996); Ен жа. Философская мысль Нового 
времени в Беларуси. Учебное пособие. (Могилев., 1997); Ен 
жа. Общественно-философская мысль и национальное само
сознание белорусов XVI — XVII вв. Очерки истории (Мо
гилев, 1999); О.В. Дьяченко. Новые религиозные объедине
ния в Беларуси: Материалы в помощь учителю. (Могилев, 1997);
В .В .Старастенко, О.В.Дьяченко, В.И.Лисичкин и др. Рели
гиоведение. Учебное пособие. (Могилев, 2001); Н.Ю. Токо
ва. Молодёжная субкультура. Учебно-методическое пособие. 
(Могилев, 2000). Шэраг вучэбных дапаможнікаў падрыхтава- 
ны сумесна з выкладчыкамі гістарычных кафедраў: М.И. Виш
невский, М.В. Мащенко, В.Ф.Копытин и др. Человек и 
общество. Пособие для учителей. Часть I (VIII-IX клас
сы). (Могилев, 1992); М.И. Вишневский, В.А. Костенич, 
Я.И. Трещенок. Человек и общество. Пособие для учите
лей. Часть II. (X  — XI классы). (Могилев, 1992) і інш.

Усяго ж кафедрамі факультэта толькі за 1998-2002 гады 
апублікаваны 304 навуковыя працы, у т.л. 18 манаграфій, 85 
вучэбных дапаможнікаў і вучэбна-метадычных распрацовак 
рознага характара агульным аб’ёмам больш 500 др. аркушаў.

У 2002 годзе па заданні Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь
А. Р .Лукашэнкі дацэнт кафедры ўсходнеславянскай і расійскай 
гісторыі Я.І.Трашчанок займаўся распрацоўкай канцэпцыі гіста- 
рычнай адукацыі ў рэспубліцы і адначасова рыхтаваў падручнік 
па гісторыі Беларусі дасавецкага перыяду для студэнтаў В НУ. 
Вынікі гэтай работы былі падведзены і адобраны на круглым 
стале “Канцэпцыя гістарычнай адукацыі і яе рэалізацыя ў 
падручніках айчыннай гісторыі для студэнтаў вну” з удзе- 
лам Міністра адукацыі Рэспублікі Беларусь П.І.Брыгадзіна, 
загадчыка аддзела гуманітарных навук Міністэрства адука- 
цыі Н.М.Ганушчанкі, дырэктара Універсітэта гісторыі НАН 
РБ М.С.Сташкевіча, загадчыкаў кафедраў гісторыі Беларусі ўсіх
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універсітэтаў рэспублікі, вядучых вучоных НАН, выкладЧыкаў 
ВНУ, які адбыўся 31 кастрычніка 2002 г. на базе гістарычнага 
факультэта. У адпеведнасці з гэтай канцэпцыяй Я.І.Трышчанок 
у 2003 годзе выдаў вучэбны дапаможнік ‘Тісторыя Беларусі. 
Дасавецкі перыяд”, які зараз выкарыстоўваецца ВНУ Беларусі.

Важным напрамкам работы дэканата і кафедраў факуль
тэта з ’яўляецца абнаўленне зместу навучання студэнтаў на 
аснове рэалізацыі дзяржаўнага адукацыйнага стандарта па 
гістарычных дысцыплінах. 3  улікам гэтага распрацаваны і 
рэалізуецца новы базавы вучэбны план, унесены адпавед- 
ныя змены і дапаўненні ў раней падрыхтаваныя вучэбныя 
планы і рабочыя праграмы па дысцыплінах кафедраў. Ак- 
тывізавалася работа па ўкараненні ў вучэбны працэс навей- 
шых тэхналогій і творчых метадаў навучання, развіцці ў сту- 
дэнтаў інтарэса да навуковых даследаванняў. Пры ўсіх ка
федрах факультэта працуюць навуковыя гурткі, праблемныя 
групы, праводзяцца навукова-практычныя студэнцкія кан- 
ферэнцыі. Многія студэнты факультэта рыхтуюць і паспя- 
хова абараняюць дыпломныя работы. Удзельная вага сту- 
дэнтаў, якія абараняюць ў ДЭК дыпломныя работы, складає 
болып за 60% . Пры гэтым асноўная колькасць дыплом- 
ных работ праходзіць па гістарычных кафедрах. Актыўны 
ўдзел прымаюць студэнты факультэта ў конкурсах навуко
вых работ, што праводзяцца ў рэспубліцы, канферэнцыях. 
Некаторыя з іх удзельнічаюць разам з выкладчыкамі ў рас- 
працоўцы дзяржбюджэтных і гаспадарчадагаворных тэм, 
маюць навуковыя публікацыі. На базе гістарычнага факуль
тэта створаны студэнцкі атрад “Зніч”, які займаецца пошу
кам і пахаваннем загінуўшых у час Вялікай Айчынай вайны, 
аднаўленнем іх прозвішчаў. Павысілася роля кафедраў у 
арганізацыі выхаваўчай работы са студэнтамі, вырашэнні за
дач па фарміраванні ў іх грамадскай адказнасці, палітычнай 
культуры, высокіх маральных якасцей.
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Усё гэта дазваляе паглыбіць як агульнатэарэтычную, так і 
спецыяльную падрыхтоўку выпускнікоў факультэта.

Выпускнікі гістарычнага факультэта праиуюць не толькі ў 
сярэдніх агульнаадукацыйных школах, гімназіях, каледжах, але 
і ў навуковых цэнтрах, вышэйшых і сярэднеспецыяльных ву
чэбных установах, музеях, архівах, выдавецтвах, сродках маса- 
вай інфармацыі, органах улады і кіравання, грамадскіх аб’яд- 
наннях. Выпускніком гістарычнага факультэта з ’яўляецца 
першы Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь А.Р. Лукашэнка.

Разам з тым факультэту трэба вырашыць яшчэ шмат праб- 
лем, каб падрыхтоўка спецыялістаў-гісторыкаў адпавядала за- 
патрабаванням часу. Неабходна, у прыватнасці, больш эфек- 
тыўна выкарыстоўваць магчымасці самой універсітэцкай сістэ- 
мы навучання, умацоўваць вучэбна-матэрыяльную базу, кад- 
равы патэнцьгал, пашыраць сувязі з іншымі ВНУ, міжнароднае 
супрацоўніцтва.

Што ж датычыць перспектыў факультэта, яго профіля, то 
яны звязваюцца з пераходам на навуковыя спецыяльнасці і 
шматступенчатую сістэму вышэйшай адукацыі. Плануецца 
адкрыццё магістратуры.

Ф а к у л ь т э т  с л а в я н с к а й  ф і л а л о г і і

Адным са старэйшых ва універсітэце з ’яўляецца факультэт 
славянскай філалогіі. Яго вытокі — у тым аддзеле, што быў 
створаны ў Магілёўскім педагагічным інстытуце яшчэ ў 1918 
годзе. Тады ён рыхтаваў настаўнікаў для школ другой сту
пені па літаратурна-мастацкім цыкле. Пасля рэарганізацыі 
інстытута ў інстытут народнай адукацыі гэты цыкл не заха- 
ваўся. У жніўні 1930 года, калі была ўзноўлена дзейнасць 
Магілёўскага педінстытута, у ім з ’явіліся новыя аддзяленні, у 
тым ліку і літаратурна-лінгвістычнае з двухгадовым тэрмінам 
навучання. У 1934 годзе яно было рэарганізавана ў фа
культэт мовы і літаратуры (беларускае і рускае аддзяленні)
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з чатырохгадовым термінам навучання. Г эта дазволіла па- 
высіць якасць падрыхтоўкі настаўнікаў. У далейшым профіль 
факультэта неаднаразова змяняўся, удакладняліся формы і 
метады вучэбнай работы, планы і праграмы, але падрыхтоўка 
настаўнікаў мовы і літаратуры была галоўнай метай, і мена- 
віта яна вызначала асаблівасці яго дзейнасці. Факультет 
славянскай філалогіі закончылі вядомыя літаратары: В.Ма- 
тэвушаў, М.Гарулёў, Э.Валасевіч, П.Шасцерыкоў, М.Шу- 
маў, К.Хромчанка, М.Луфераў, М.Казакоў, М.Кенька, І.Са- 
верчанка, Д.Бугаёў, Я.Ермаловіч, А.Кандрусевіч, А.Салтук, 
М.Булахаў і інщ.

Значны ўклад у развіццё філалагічнай навукі і ў падрыхтоўку 
высокакваліфікаваных спецьшлістаў-філолагаў унеслі ў свой час 
дэканы Ю.А.Шакаль, М.Д.Рыбачкін, М.Я.Сяргееў, В.Ф.Ша- 
баліна, А.П.Вароніна, М.В.Няхай, В.А.Купреенка, Б.С.Бесча- 
рэўных, Я.І.Клімуць, М.П.Бузук. Цяпер деканам факультэта 
з ’яўляецца дацэнт Ааўшук А.С. Намеснікамі працуюць дацен- 
ты У.С.Дзянісаў, Т.А.Кажурьша, А.К.Сычова. На факультэ- 
це працавалі такія вядомыя вучоныя-літаратуразнаўцы і лінгвісты, 
як І.В.Гутараў, С.І.Васілёнак, Ю.М.Гаўрук, В.І.Баркоўскі, 
М.І.Жыркевіч, Ю.А.Шакаль, М.А.Аўласевіч, А.В.Азароўскі,
A.М.Віркоўская, Я.К.Усікаў, М.Р.Міхайлаў, Л.Г.Міроненка, 
Г.Н.Клюсаў, П.Я.Юргелевіч, А.Л.Юрэвіч, А.А.Макарэвіч,
B.I.Атрашкевіч, С.Я.Кечык, П.В.Кобзеў, В.Б.Сузановіч. Пад- 
рыхтоўка спецыялістаў на факультэце ажыццяўляецца па трох 
спецыяльнасцях: «Беларуская мова і літаратура. Руская мова і 
літаратура»; «Руская мова і літаратура. Беларуская мова і літа
ратура»; “Беларуская мова і літаратура. Журналістыка” .

Сёння факультет славянскай філалогіі рыхтуе настаўнікаў 
для сяредняй школы і сярэдніх спецыяльных навучальных 
устаноў. Выпускнікі факультэта славянскай філалогіі папаўня- 
юць шэрагі навукоўцаў, пісьменнікаў, краязнаўцаў, працуюць у 
навуковых центрах, ВНУ, музеях, архівах, ведамствах, сродках
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масавай інфармацыі, органах улады і кіравання, грамадскіх аб’- 
яднаннях.

Тэрмін навучання на дзённым аддзяленні — 5 гадоў, на 
завочным — 6 гадоў. Зараз на факультэце навучаецца больш 
за 500 студэнтаў на дзённым і больш за 700 студэнтаў на 
завочным аддзяленнях.

На працягу некалькіх год паспяхова ажыццяўляецца бака- 
лаўрская падрыхтоўка найбольш таленавітых студэнтаў дзён- 
нага аддзялення з тэрмінам навучання тры гады (адначасова 
з выкананнем асноўнай праграмы вучэбнага плана) і прысва- 
еннем акадэмічнай ступені «Бакалаўра педагагічных навук».

У 2002 годзе на факультэце адкрыта новая спецыяль- 
насць «Журналістыка», што звязана з патрэбай рэгіёна ў жур- 
налісцкіх кадрах.

У склад факультэта ўваходзяць чатыры кафедры: беларус- 
кай мовы (загадчык — доктар філалагічных навук прафесар 
член-карэспандэнт Беларускай акадэміі адукацыі В.І.Рагаў- 
цоў), беларускай літаратуры (загадчык ~  доктар філалагіч- 
ных навук, дацэнт А.М.Макарэвіч), рускай мовы (загадчык
— кандыдат філалагічных навук дацэнт Міхальчук Т.Р.), рус
кай і замежнай літаратуры (загадчык кафедры — кандыдат 
філалагічных навук дацэнт С.Э. Сомаў). Усе кафедры ажыц- 
цяўляюць навучальны працэс не толькі на факультэце сла
вянская філалогіі, але і на іншых факультэтах універсітэта, 
укамплектаваны высокакваліфікаванымі кадрамі. У іх ліку 2 
члены-карэспандэнты Беларускай акадэміі адукацыі, 4 пра- 
фесары, 4 доктары навук, 22 дацэнты, 31 кандыдат навук.

На кафедрах факультэта працуюць добра абсталяваныя 
прадметныя кабінеты з навукова-метадычнай літаратурай, ву- 
чэбнымі дапаможнікамі і ТСН.

Выкладчыкі кафедраў паспяхова займаюцца навукова-даследчай 
працай. Так, на кафедры беларускай мовы збіраецца і ап- 
рацоўваецца матэрыял да абласнога анамастычнага слоўніка,
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на кафедры рускай мовы рыхтуецца да выдання “Слоўнік 
гаворак беларуска-рускага памежжа”, на кафедры рускай і за- 
межнай літаратуры даследуецца праблемы развіцця сучаснай 
паэзіі і прозы.

Выкладчыкі факультэта прымаюць удзел у выкананні такіх 
Дзяржаўных праграм фундаментальных даследаванняў, як “Бе
ларуская прыродазнаўчая тэрміналогія: паходжанне, структу
ра, сістэмныя адносіны (кіраўнік — к.ф.н., дацэнт А.С.Лаў- 
шук), “Мова беларускай мастацкай літаратуры” (кіраўнік — 
д.ф.н., прафесар М.В.Абабурка), “Анамастыка Магілёўш- 
чыны” (кіраўнік — д.ф.н., прафесар В.І.Рагаўцоў), “Праб
лемы тыпалогіі рэалізму ў рускай і беларускай літаратурах 
канца X IX  — X X  стст.” (кіраўнік — к.ф.н., дацэнт В.В.Лю- 
кевіч), “Гісторыя жанравага развіцця беларускай прозы ў 
20-50 гадоў X X  стагоддзя” (кіраўнік — д.ф.н., дацэнт A.M. 
Макарэвіч.)

3  задавальненнем выкладчыкі ўспрынялі дэмакратыза- 
цыю навучальна-выхаваўчага працэсу. На занятках і ў паза- 
аўдыторны час больш шырока аналізуюцца творы сучас- 
ных пісьменнікаў, незаслужана забытыя творы Ц.Гартнага, 
М.Чарота, П.Галавача, М.Гарэцкага, А.Александровіча, вы- 
сокамастацкія творы Я.Купалы, Я.Коласа, Цёткі, М.Танка, 
П.Панчанкі.

На факультэце стабілізавалася сістэма пазааўдыторнай 
працы па предметах. Цікава праводзяцца канферэнцыі па 
праблемах развіцця сучаснай літаратуры, конкурсы на лепша- 
га чытальніка, на лепшую газету, конкурсныя выступленні 
ўдзельнікаў студэнцкай мастацкай самадзейнасці, выставы 
навінак мастацкай і навукова-метадычнай літаратуры. Наш 
факультэт з вялікім задавальненнем наведваюць сучасныя 
беларускія пісьменнікі.

Больш плённа сталі працаваць лінгвістычныя і літаратур- 
ныя гурткі, гасцёўні.
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Стварэнне нацыянальнай школы непарыўна звязана з ад- 
раджэннем беларускай культуры, народных звычаяў і трады- 
цый, абуджэннем цікавасці да гісторыі роднага краю. Вывучэнне 
народнай спадчыны — самы важны кірунак у рабоце факуль- 
тэцкага музея “Літаратурная Магілёўшчына”.

Важнае месца ў дзейнасці факультэта займає арганізацыя 
навукова-даследчай і навукова-метадычнай работы, вынікі якой 
знайшлі адлюстраванне ў шэрагу выданняў. Так, у манаграфіі 
д.ф.н., прафесара В.І.Рагаўцова “Маўленчае выражэнне ка- 
мічнага ў беларускай драматурги” (Магілёў, 2002) упершыню 
ў беларускім мовазнаўстве зроблена спроба найбольш поўна 
выявіць і комплексна прааналізаваць вербальный сродкі ства- 
рэння камічнага эфекту ў старажытнай і сучаснай беларускай 
драматургіі (XVII-^XX стст.), а таксама акрэсліць найваж- 
нейшыя асаблівасці і іх развіцця і ўжывання.

У манаграфіі д.ф.н. прафесара М.В.Абабуркі “Станаў- 
леннё і развіццё мовы беларускай мастацкай літаратуры” 
(Магілёў, 2000) даследуюцца шляхі фарміравання беларус
кай вершаванай і празаічнай мовы, станаўленне і развіццё 
беларускага літаратурна-мастацкага слова, мова беларускай 
мастацкай літаратуры як сінтэз вусна-гутарковага і кніжна- 
пісьмовага маўлення беларусаў. Шмат увагі ўдзяляецца мове 
твораў выдатных беларускіх пісьменнікаў (як старажытных, 
так і сучасных).

У манаграфіях А.М.Макарэвіча “В разных стилевых те
чениях: Проблема жанра и стиля в рассказах 20-х годов 
М.Горецкого и Т.Гартного” (Екацярынбург, 1999) і “Праб- 
лема жанравых мадыфікацый у беларускай прозе X IX  ~  
пачатку X X  ст.” (Магілёў, 1999) на аснове прозы Я.Барш- 
чэўскага, Ф.Багушэвіча, Я.Коласа, М.Багдановіча і іншых 
пісьменнікаў абагульнены, прааналізаваны і сістэмна выкладзе- 
ны даволі аб’ёмны матэрыял, які выяўляе, прадстаўляе, харак- 
тарызуе і класіфікуе жанравыя мадыфікацыі беларускай прозы
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як поўную цэласную дынамічную структуру, як адну з магчы- 
мых мадэляў літаратурнага працэсу.

У манаграфіі С.І.Даніленкі “Міф і Радзіма: Сакраліза- 
цыя дзяржавы — Радзімы ў літаратуры польска- беларускага 
рамантызму” (Мінск, 1999) аналізуецца рытуальна-міфа- 
лагічны кампанент літаратуры Беларусі праз выдзяленне і 
асэнсаванне агульных асаблівасцей і заканамернасцей пра
цэсу сакралізацыі вобраза дзяржавы — Радзімы ў творах 
Я.Чачота, Я .Баршчэўскага ў кантэксце рытуальнай прак- 
тыкі і міфалагічнага дыскурса індаеўрапейскай архаікі і хрыс- 
ціянскай кніжнасці, апісваюцца формы і трансфармацыі ас- 
ноўных касмалагічных, міфалагічных і рытуальных канцэп- 
цый, што вызначаюць характар беларускага этнічнага Кос- 
масу і леглі ў падмурак новай беларускай літаратуры.

У манаграфіі П .В. Кобзева “Структура двусоставного 
предложения с присоединительными связями в русском 
литературном языке XVIII века” (Магілёў, 2000) дасле- 
дуецца багаты моўны матэрыял з мастацкіх, навуковых, аф- 
іцыйна-справавых, эпісталярных тэкстаў; вырашаюцца праб- 
лемы аб сутнасці далучэння, яго адносінах да іншых тыпаў 
сінтаксічнай сувязі, аб функцыянаванні далучэння, аб сінкрэ- 
тызме ў сістэме членаў сказа, абмяркоўваюцца дыскусійныя 
пытанні тэорыі далучэння.

Асноўныя палажэнні і вывады, зробленыя ў названых 
вышэй манаграфіях, знайшлі далейшае развіццё ў працах 
маладых выкладчыкаў, што з ’яўляецца красамоўным свед- 
чаннем таго, што на факультэце склаліся сваеасаблівыя 
навукова-педагагічныя школы.

Для таго, каб падрыхтаваць спецыялістаў-філолагаў адпаведна 
запатрабаванням часу, універсітэцкай сістэмы навучання, факультэту 
трэба вырашыць яшчэ шмат якія праблемы: пашырыць сувязі з 
ВНУ іншых рэгіёнаў, міжнароднае супрацоўніцтва; умацаваць 
вучэбна-матэрыяльную базу і кадравы патэнцыял.
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П е д а г а п ч н ы  ф а к у л ь т э т

Педагагічны факультэт (факультэт падрыхтоўкі настаўні- 
каў пачатковых класаў) быў створаны ў 1958 годзе. У гэты час 
Магілёўская вобласць стала адчуваць вострую патрэбу ў вы- 
сокакваліфікаваных кадрах для пачатковай школы. Шмат 
арганізацыйных пытанняў прыйшлося вырашаць тады пер- 
шым дэканам факультэта — З.М.Пятровай (1958-1960) і 
М.Н.Хадаровіч (1961-1964).

За  прайшоўшыя дзесяцігоддзі па дзённай і завочнай фор
мах навучання падрыхтавана звыш 7 тыс. настаўнікаў. 3  
1978 года на факультэце таксама вялася падрыхтоўка спе- 
цыялістаў для дзіцячых дашкольных устаноў (зараз — гэта 
самастойны факультэт). У 1988 годзе была распачата пад- 
рыхтоўка па дадатковай спецыяльнасці “Музыка і спевы”, а з
1993 года — па спецыяльнасці “Музыка і харэаграфія”. Па 
завочнай форме навучання працягваецца падрыхтоўка на- 
стаўнікаў пачатковых класаў. Штогод на факультэце займа- 
ецца звыш 900 студэнтаў.

У склад факультэта ўваходзяць чатыры спецыялізаваныя 
кафедры (усе яны з ’яўляюцца выпускаючымі).

Кафедра педагогікі і методыкі пачатковага навучан
ня была створана адначасова з адкрыццём факультэта. Зараз 
на ёй працуе 14 штатных выкладчыкаў, многія з якіх маюць 
вопыт практычнай работы ў школе. Каля паловы педагогаў 
з ’яўляюцца кандыдатамі навук, некаторыя з выкладчыкаў зай- 
маюцца ў дактарантуры або аспірантуры. Кафедра забяспеч- 
вае таксама падрыхтоўку па спецыяльнасці “Выяўленчае мас- 
тацтва”. Узначальвае калектыў кандыдат педагагічных навук, 
дацэнт Старавойтава Таццяна Аляксееўна.

Шмат гадоў працаваў на кафедры вядомы ў рэспубліцы ву- 
чоны — географ Аярскі Пётр Аляксеевіч. Разам з дацэнтам 
М.С.Ратабыльскім ён з ’яўляўся аўтарам дапаможнікаў для 
студэнтаў вну “Геаграфія” і “Землязнаўства і краязнаўства”.
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Дацэнт П.А.Лярскі і старшы выкладчык А.В.МіХайлава — 
аўтары школьных падручнікаў па прыродазнаўству, якія пра- 
цяглы час выкарыстоўваліся ў пачатковай школе.

У апошнія гады распрацаваны і актыўна выкарыстоўва- 
юцца ў навучальным працэсе новыя спецкурсы і спецсемінары, 
сярод іх: “Фарміраванне вучэбнай дзейнасці малодшых школь- 
нікаў”, “Развіваючае навучанне ў пачатковай школе”, “Пад- 
рыхтоўка настаўнікаў да работы ў малакамплектнай школе” і 
інш. Тэматыка курсавых і дыпломных работ па педагогіцы і 
прыватных методыках разнапланавая і закранае найбольш 
актуальныя праблемы, якія звязаны з тэхналогіямі навучання 
і выхавання ў пачатковай школе. Выкладчыкі кафедры пра
во дзяць са студэнтамі разнастайную выхаваўчую работу — 
конкурсы педмайстэрства (2, 5 курсы), педагагічныя рынгі 
(З курс), сустрэчы з вопытнымі настаўнікамі пачатковых кла- 
саў г.Магілёва (4 і 5 курсы). Шмат увагі ўдзяляецца на 
факультэце якаснай арганізацыі педагагічнай і розных ву- 
чэбных практык.

У сувязі з рэформай агульнаадукацыйнай школы навуко- 
выя даследванні на кафедры праводзяцца ў наступных на- 
прамках:

^  Навукова-педагагічныя асновы дыферэнцыяцыі вучэб- 
на-выхаваўчага працэсу ва ўмовах сельскай рэгіянальнай аду- 
кацыйнай сістэмы (дац. Т.А.Старавойтава);

Базавая сацыяльна-тэхналагічная мадэль сістэмы 
школьна-сямейнага выхавання малодшых школьнікаў у Рэс- 
публіцы Беларусь (дац. М.А.Бесава і інш.);

^  Разумовае развіццё вучняў пачатковых класаў у працэ
се вывучэння матэматыкі (дац. М.І.Касабуцкі, разам з кафед
рам методыкі выкладання матэматыкі).

Створаны вучэбны комплекс “Матэматыка 1—4”. У яго 
аснову пакладзены ідэі вядомага ў рэспубліцы і па-за яе межамі 
вучонага-педагога прафесара А.А.Столяра.
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Кафедра падтрымлівае сувязь з Нацыянальным інстыту- 
там адукацыі, Беларускім, Маскоўскім і Смаленскім педагагі- 
чнымі універсітэтамі, рознымі ўстановамі ў межах навучальнага 
комплексу.

Кафедра беларускай і рускай моў была створана ў ліпені 
1988 года. Яна здзяйсняе лінгвістычную падрыхтоўку па спе- 
цыяльнасці “Беларуская мова і література”, забяспечвае вык- 
ладанне адпаведных курсаў на ўсіх астатніх спецыяльнасцях. 
Кіруе кафедрай кандыдат філалагічных навук, дацэнт Шапа- 
валава Аюдміла Іванаўна.

Асноўныя напрамкі кафедральных даследаванняў:
^  Руска-беларускі білінгвізм (дацэнты Бузук М.П., Іва

нова С .Ф ., Капяйко Т.В., Якубовіч Т.І. і інш.);
^  Комплекснае даследаванне гісторыі і культуры Магі- 

лёўскай вобласці (моўная сітуацыя) (дац. Шапавалава Л.І.);
>  Арганізацыя самастойнай работы студэнтаў (агульна- 

кафедральная тэма).
Пры непасрэдным удзеле выкладчыкаў кафедры падрых- 

таваны і выдадзены руска - беларускія слоўнікі практычна па 
ўсіх галінах пачатковага блока. Выкладчыкі штогод рыхтуюць 
шэраг навукова-метадычных і вучэбных дапаможнікаў і праг- 
рам, удзельнічаюць у рабоце канферэнцый і семінараў самага 
рознага ўзроўню. Актыўна працуюць і студэнцкія навуковыя 
гурткі. Традыцыйна з вялікім поспехам праходзяць на фа
культэце дні кафедры, у межах якіх арганізуюцца дэкады бе
ларускай і рускай моў, праводзяцца конкурсы на лепшае са- 
чыненне, літаратурныя гасцёўні, вечарыны.

Кафедра методыкі музычнага выхавання, тэорыі му- 
зыкі і ігры на народных інструментах (загадчык — канды
дат педагагічных навук, дацэнт Рэва Валянцін Паўлавіч) і ка
федра фартэпіяна і вакальна-харавых дысцыплін (загад
чык — кандыдат педагагічных навук, дацэнт Кагачэўская 
Таццяна Іванаўна) былі створаны ў 1997 годзе як пераемніцы
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былой кафедры музычнага выхавання. Яны забяспечваюць 
асноўньм тэарэтычныя і практычныя курсы па дысцыплінах 
музычнага профілю, вядуць падрыхтоўку па спецыяльнасці “Му- 
зычнае мастацтва. Рытміка. Харэаграфія”.

Асноўнымі напрамкамі навуковай і творчай дзейнасці ка- 
федраў з ’яўляюцца:

^  Развіццё музычнага ўспрымання ў дзяцей і моладзі (да- 
цэнты В.П.Рэва, І.Я.Клімук, Б.А.Галяшэвіч, ст. выкладчык
Н . М . Бадзішэўская);

^  Удасканаленне падрыхтоўкі настаўніка музыкі ва ўмо- 
вах універсітэта (дацэнты Т.І.Кагачэўская, Л.Я.Браілоўская, 
ст. выкладчык Г.Р.Гардзеева);

'Р’ Эстэтычнае выхаванне падлеткаў сродкамі музыкі (кан- 
дыдаты навук Г.А.Нікашына, І.П.Марчанка, ст. выкладчык 
А .1. Александровіч);

^  Канцэртна-выканаўчая дзейнасць (дацэнты П.П.За- 
белаў і М.К.Старасцін, ст. выкладчыкі А.П.Мацярынка, 
В.І.Іванова і інш.).

Значная ўвага ўдзяляецца на кафедрах творчым формам 
работы са студэнтамі. На працягу ўсіх пяці гадоў навучання 
дзейнічае спецсемінар “Павышэнне выканаўчага майстэрства 
настаўніка”. Студэнты факультэта з ’яўляюцца самымі актыў- 
нымі ўдзельнікамі і пераможцамі шматлікіх канцэртаў і конкур- 
саў ( “Студэнцкая вясна”, “Зорны шлях”).

Добра вядомы ў рэспубліцы народны ансамбль “Гармо
нія” (пад кіраўніцтвам дац. В.П.Рэвы), які неаднаразова прыз- 
наваўся лаўрэатам студэнцкіх фестываляў у г.Віцебску. У ме
жах факультэта дадатковых прафесій існуюць і іншыя вядомыя 
калектывы; сярод іх: харэаграфічны ансамбль (кіраўнік — ст. 
выкладчык Г.Ш.Квасціяні), вакальная студыя, джазавы і фаль- 
клорны ансамблі і інш. Ведаюць у рэспубліцы і школу вакала 
Л.Я.Браілоўскай А.Я. Сярод яе шматлікіх выпускнікоў і вык
ладчык факультэта А.П.Мацярынка, пераможца конкурсу 
ў г. Маскве “Рамансіяда — 2000”, шэрагу іншых фестываляў.
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Ф а к у л ь т э т  ф і з і ч н а г а  в ы х а в а н н я

Падрыхтоўка спецыялістаў па фізічнай культуры і пачат- 
ковай ваеннай падрыхтоўцы ў Магілёўскім дзяржаўным уні- 
версітэце імя А.А. Куляшова (тады інстытуце) пачалася з 
1980 года. Загадам Міністра адукацыі СССР было выраша- 
на ў тым годзе адкрыць і факультэт фізічнага выхавання.

З а  адносна кароткі час былі створаны спрыяльныя ўмовы 
для правядзення вучэбных заняткаў па спартыўных, медыка- 
біялагічных, псіхолага-педагагічных, грамадскіх навуках і ваен
най падрыхтоўцы.

Першым дэканам факультэта быў дацэнт В.І.Зайцаў. Гэты 
этап адкрыў перспектыву для развіцця кадравага патэнцыялу і 
неабходнай сістэмы кіравання ўсёй арганізацыйна-метадыч- 
най работай на факультэце. Далей на працягу наступних пяці 
гадоў паспяхова выконваў абавязкі дэкана дацэнт І.П.Мара- 
кушкін. Дзякуючы агульным намаганням супрацоўнікаў фа
культэта былі створаны першыя дзве кафедры: тэорыі і мето- 
дыкі фізічнага выхавання і ваеннай падрыхтоўкі. На чале іх 
працавалі дацэнт М .В.Машчанка і палкоўнік А.В.Брылёў. Ву- 
чэбна-метадычная, арганізацыйная, выхаваўчая, а таксама спар- 
тыўная работа на факультэце паспяхова вялася такімі вопыт- 
нымі выкладчыкамі, аўтарытэтнымі педагогамі, як В.Г.Іваноў,
А.І.Ульянаў, І.К.Рабчанка, У.М.Аладзьеў , Я.Б.Катляроў, У.Б. 
Эцін.

Значную ролю ў станаўленні факультэта і развіцці навуко- 
ва-даследчай работы адыгралі спецыялісты, якія па запра- 
шэнні кіраўніцтва універсітэта доўгі час паспяхова працавалі 
на кафедрах. З  захапленнем студэнты наведвалі лекцыі і прак- 
тычньш заняткі дацэнтаў Г.Я.Макаравай, Э.Э.Пальнау, М.І.Да- 
рошчанкі і інш.. Дацэнты Ю.Н.Бойка і Н.А.Іванова і зараз 
плённа працуюць на карысць студэнцкай моладзі.

У выніку агульных намаганняў кіраўніцтва факультэта і ка- 
федраў ужо ў 1985 годзе колькасць спецыялістаў з вучонымі
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ступенямі і званнямі на факультэце складала каля 46%. Г эта быу 
адзін з самых высокіх паказчыкаў ва універсітэце, а М.В.Маш- 
чанка адным з першых стаў доктарам навук, прафесарам.

Значнае месца ў гісторыі факультэта займала ваенная ка
федра, большасць выкладчыкаў якой удзельнічалі ў афганскай 
вайне.

Новыя патрабаванні вучэбнага працэсу паспяхова забяс- 
печваюцца і зараз былым начальнікам ваеннай кафедры пал- 
коўнікам А.В.Бабокіным, падпалкоўнікамі С.Б.Фаціным,
А.І.Дудзюком і Я.А.Шахавым.

У 1992 годзе на факультэце адбыўся першы выпуск сту- 
дэнтаў завочнага аддзялення па спецыяльнасці “Фізічная куль
тура і спорт”. Усяго падрыхтавана на гэтым аддзяленні 323 
настаўнікі.

Пачынаючы з 1998 года, уведзена новая спецыялізацыя 
“Лячэбная фізічная культура”. Студэнты атрымліваюць пра- 
фесійныя навыкі па лячэбнай фізічнай культуры і масажы ў 
педыятрыі, артапедыі, хірургіі і іншых лячэбных накірунках.

Асаблівае месца ў гісторыі факультэта — спартыўныя да- 
сягненні і сёняшніх студэнтаў і былых выпускнікоў. Гонарам не 
толькі універсітэта, але і ўсёй Беларусі сталі Масяйкоў Аляк- 
сандр і Баітава Святлана — алімпійскія чэмпіёны, неаднара- 
зовыя пераможцы сусветных пяршынстваў па грэблі на каноэ 
і спартыўнай гімнастыцы. Выпускнік 2001 года Мязга Вадзім 
стаў бронзавым прызёрам чэмпіяната Еўропы па боксе; Цы- 
бульская Валянціна ў 2000 годзе атрымала срэбра на чэмп- 
іянате свету па лёгкай атлетыцы. Нашы студэнты, знакамітыя 
біятланісты Рыжанкоў Алег, Тананайка Ірына і Новікаў Сяр- 
гей прымалі ўдзел і перамагалі ў спаборніцтвах самага высокага 
ўзроўню.

Заслугоўваюць павагі нашы сучасныя юныя майстры (уча- 
рашнія школьнікі), які я ўжо заявілі аб сабе ў вялікім спорце. 
Пятрэня Таццяна ў 2001 годзе стала абсалютнай чэмпіёнкай
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Рэспублікі Беларусь па прыжках на батуце і другім прызёрам 
Кубка свету.

Вучэбна-выхаваўчую і навуковую дзейнасць на факультэ
це зараз забяспечваюць супрацоўнікі пяці кафедраў.

Кафедра тэорыі і методыкі фізічнага выхавання ство
рена ў 1981 годзе. Першыя гады яе ўзначальвалі дацэнты 
Г.Я.Макарава, Э.Э.Пальнау, В.М.Несцераў, а з 1998 года 
калектывам супрацоўнікоў кіруе член - карэспан д энт Акадэміі 
адукацыі Рэспублікі Беларусь, доктар педагагічных навук, пра- 
фесар В.І.Загрэўскі. Пад яго кіраўніцтвам пры аспірантуры 
універсітэта маладыя вучоныя вядуць даследаванні па праб- 
лемах тэорыі і методыкі фізічнага выхавання, спартыўнай трэ- 
ніроўкі, аздараўленчай фізічнай культуры і біямеханікі. У вы- 
ніку станоўчай навуковай дзейнасці аспірантамі Л.Г.Барана- 
вым і Д.А.Лаўшуком былі атрыманы гранты Міністэрства 
адукацыі Рэспублікі Беларусь.

Апошнім часам выйшлі манаграфіі В.І.Загрэўскага па ак
туальных пытаннях біямеханікі: “Расчетные модели кинема
тики и динамики биомеханических систем” і “Построение 
оптимальной техники спортивных упражнений в вычисли
тельном эксперименте на П ЭВМ ”. Варта адзначыць, што 
гэтыя важныя метадалагічныя напрамкі ў Беларусі да яго нікім 
не асвятляліся.

Кафедра паслядоўна ўкараняе ў вучэбны працэс вынікі 
навуковых даследаванняў. Па біямеханіцы і асновах мадэля- 
вання ў спорце рэалізуюцца аўтарскія камп’ютэрныя прагра- 
мы В.І.Загрэўскага і Д.А.Лаўшука. На занятках па гімнас- 
тыцы выкарыстоўваюцца розныя трэнажорныя прыстасаванні, 
распрацаваныя дацэнтам Ю .М .Бойка сумесна са студэнтамі 
старэйшых курсаў.

Кафедра анатоміі і фізіялогіі чалавека была выдзелена 
са складу кафедры тэорыі і методыкі фізічнага выхавання на 
трэцім годзе існавання факультэта. 3  таго часу яе ўзначальвае

219

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



доктар біялагічных навук, прафесар Машчанка М.В. Апош- 
нія 15 год кафедра ажыццяўляе навучанне амаль што на ўсіх 
факультэтах універсітэта.

Зараз з дванаццаці выкладчыкаў — палова мае вучоныя 
ступені і званні, тры супрацоўнікі вучацца ў аспірантуры. Пра- 
цуюць над доктарскімі дысертацыямі маладыя кандыдаты на
вук, выпускнікі факультэта М.В.Акуліч і У.В.Трыфанаў.

Асноўны інтарэс кафедры сканцэнтраваны на наступ- 
ных навуковых накірунках: удасканаленне зместу і методыкі 
падрыхтоўкі педагагічных кадраў і навучання школьнікаў; 
адаптацыя арганізма да навакольнага асяроддзя і сацыяль- 
ных фактараў.

Наяўнае абсталяванне і фонд навуковай літаратуры даюць 
магчымасць выконваць эксперыментальныя даследаванні пры 
падрыхтоўцы курсавых і дыпломных работ студэнтамі.

Прафесарска-выкладчыцкі састаў падтрымлівае цесныя су- 
вязі з вядучымі навуковымі ўстановамі рэспублікі. Вядзецца рас- 
працоўка сумесных навуковых праектаў з інстытутам фізіялогіі 
НАН РБ і НДІ экалагічнай і прафесійнай паталогіі. Матэры- 
ялы даследаванняў публікуюцца ў беларускіх і замежных вы- 
даннях, абмяркоўваюцца на кангрэсах, з ’ездах і канферэнцыях.

Для школ і іншых навучальных устаноў падрыхтавана і 
выдадзена больш за 10 вучэбных дапаможнікаў, сярод якіх: 
“Біялогія (чалавек) 9 кл.” , “Основные физиологические тер
мины и понятия”, “Какая физкультура нужна дошкольнику?”, 
“Физическая культура дошкольника”, “Человек и его здоро
вье”, “Развиваем в игре”.

Зараз рыхтуеца падручнік па анатоміі для 8 класа дванац- 
цацігадовай школы з адпаведнымі вучэбна-метадычнымі матэ- 
рыяламі.

Кафедра методик викладання спартыўных дисциплін 
была заснавана ў выніку некалькіх пераўтварэнняў кафедры 
тэорыі і методыкі фізічнага выхавання. Спачатку яна мела
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назву “Кафедра спартыўных дысцыплін”. Тады яе узначаль- 
ваў дацэнт У.С.Бакавец.

Сучасную назву “Методык выкладання спартыўных дыс- 
цыплін” кафедра атрымала ў 1992 годе. На чале гэтага мно- 
гапрофільнага калектыву стаў былы выпускнік факультэта да
цэнт У.У.Шутаў. Сёння кафедрай кіруе дацэнт А.І.Ульянаў.

У адгіаведнасці з вучэбным планам на кафедры будучыя 
настаўнікі атрымліваюць прафесійныя навыкі па лёгкай атлеты- 
цы, плаванні, валейболе, баскетболе, гандболе, футболе, настоль
ным тэнісе, лыжным спорце. Комплекс гэтых складаных курсаў 
забяспечваюць не толькі вопытныя выкладчыкі, але і іх маладыя 
здольныя калегі з ліку выпускнікоў факультэта. Усяго вучэбны 
працэс ажыццяўляюць 26 супрацоўнікаў. А дзякуючы твор- 
чай дзейнасці і асабістым педагагічным якасцям В.А.Трычан- 
кова і Т.П.Касцюковіч, штогод дасягаецца высокі узровень 
спартыўнай падрыхтаванасці лыжнікаў і гандбалістак. Стала 
ўжо традыцыяй, што каманда студэнтаў па настольным тэнісе 
на чале з трэнерам, заслужаным настаўнікам РБ В.С.Мяцел- 
іцам мае самыя высокія паказчыкі на рэспубліканскіх спабор- 
ніцтвах.

Навуковыя інтарэсы супрацоўнікаў аб’ектыўна сфарміра- 
валіся на працягу апошніх гадоў па самых актуальных на- 
кірунках методыкі школьнага фізічнага выхавання і спартыў- 
най трэніроўкі. Важкім навуковым даследаваннем дацэнта 
В.Г.Іванова па выяўленні фізічнай працаздольнасці не толькі ў 
вялікім спорце, але і ў масавай фізічнай культуры з ’яўляецца 
мадэфікаваны ім вядомы тэст PWC-170.

Сугірацоўнікі кафедры вывучаюць праблемы бяспекі жыц- 
цядзейнасці, грамадзянскай абароны, супрацьпажарнай бяс
пекі, патрыятычнага выхавання, кулявой стральбы і іншыя. Імі 
падрыхтаваны тыпавыя праграмы і вучэбныя дапаможнікі для 
настаўнікаў і студэнтаў адпаведных факультэтаў ВНУ РБ. Яны 
выканалі важную гаспадарча-дагаварную тэму праектнага інсты-
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тута Мінскінжпраект “Падрыхтоўка аб’екта да абароны ў 
надзвычайных умовах”.

Кафедра мае неабходную добра абсталяваную матэры- 
яльную і спартыўную базу, што дає магчымасць студэнтам 
атрымліваць трывалыя веды і навыкі ў адпаведнасці з сучаснымі 
патрабаваннямі адукацыйнага стандарта.

Калектыў кафедры наладзіў творчыя сувязі з рознымі наву- 
чальнымі ўстановамі Магілёўскай вобласці. Планамі кафедры 
прадугледжана штогадовае правядзенне масавых спартыўных 
алімпіяд, чэмпіянатаў і конкурсаў па мэтанакіраваным прафесій- 
ным адборы школьнікаў на факультэт. Актыўны ўдзел студэн- 
ты прымаюць у канферэнцыях, дыспутах і навуковых конкур
сах. Так, навуковае даследаванне выпускніка Свярдлова Я.Г. 
на тэму “Дынаміка фізічнай падрыхтаванасці футбалістаў ка- 
манд майстроў пры падрыхтоўцы да спартыўнага сезону 2000 
года” прызнана адным з лепшых у рэспубліцы.

Кафедра фізічнага выхавання і спорту пачынае сваё 
існаванне з 1946 года. На чале гэтага калектыва стаялі 
адукаваныя, адданыя сваёй справе спецыялісты: І.П.Марчанка
(1946-1965гг.), У.Д.Кужаль (1965-1970пг.), В.І.Марозаў (1970- 
1973.г.). 3  1973 года гэтую пасаду займає дацэнт В.І.Зай- 
Цаў-

У складзе калектыва налічваецца 26 штатных выкладчы- 
каў, У іх ліку адзін заслужаны трэнер Рэспублікі Беларусь, 
тры суддзі вышэйшай нацыянальнай катэгорыі.

У распараджэнні кафедры знаходзяцца чатыры спартыў- 
ныя залы, стралковы цір, спартыўны стадыён з футбольным 
полем, гульнявыя пляцоўкі з лёгкаатлетычнымі сектарамі.

У гісторыі кафедры ёсць адметныя падзеі. Так, у 1979 
годзе па выніках агляду-конкурсу на лепшую пастаноўку 
спартыўна-масавай і аздараўленчай работы Магілёўскі педа- 
гагічны інстытут заняў першае месца сярод педагагічных ВНУ 
СССР і быў ўзнагароджаны пераходным Чырвоным сцягам.
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На кафедры пад кіраўніцтвам кандидата педагагічных навук 
Старавойтавай 1 .Я. вядуцца фундаментальныя даследаванні 
па адаптыўнай фізічнай культуры.

Пад кіраўніцтвам кваліфікаваных педагогаў фізічнай куль
туры выхаваны: чэмпіён Еўропы па грэблі сярод моладзі Аляк- 
сандр Гіучкоў (геаграфічны факультэт), чэмпіёнка Еўропы 
па бадмінтоне Святлана Бялясава (педагагічны факультэт), 
чэмпіёнка Еўропы па каратэ Іна Марозава (эканамічны 
факультэт) і іншыя.

Кафедра асноў медыцынскіх ведаў. 3  1960 года ў МДУ 
імя А.А. Куляшова згодна з рашэннем урада быў уведзены 
курс па медыцынскай падрыхтоўцы і грамадзянскай абароне 
(падрыхтоўка медыцынскіх сясцёр запасу).

У 1970 годзе была арганізавана кафедра медыцынскай пад- 
рыхтоўкі; яе загадчыкам быў прызначаны к.м.н. М.М.Сіняўскі. 
3  1991 года і па сённяшні час кафедру ўзначальвае дацэнт, 
к.м.н. Р.В.Радзькова.

Кафедра ажыццяўляе навучанне студэнтаў усіх факультэтаў 
універсітэта па асновах медыцынскіх ведаў, выхаванні здарова- 
га ладу жыцця, антыалкагольным і антынаркатычным выха- 
ванні, што садзейнічае пашырэнню кругагляду, павышэнню 
прафесійнага майстэрства будучага настаўніка, яго медыка-псіха- 
лагічнаму падыходу да праблем навучання, выхавання і здароўя 
дзяцей з улікам іх узроставых і асабістых магчымасцяў.

Адным з напрамкаў навуковых даследаванняў супрацоўні- 
каў кафедры з ’яўляецца вывучэнне уплыву ладу жыцця на 
здароўе студэнтаў, а таксама, у апошнія гады, вывучэнне мала- 
распрацаваных праблем маральна-палавога выхавання моладзі, 
антынаркатычнага і антыалкагольнага выхавання. Дацэнтам 
М.Ц.Кузняцовым апублікаваныя дзве манаграфіі і вучэбныя 
дапаможнікі для школ па палавым выхаванні падлеткаў.

Кафедра прымае ўдзел у распрацоўцы шэрагу дзяржаўных 
праграм фундаментальных даследаванняў. Падрыхтаваная
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кафедрай вучэбная праграма “Прафілактыка наркаманіі” рэ~ 
камендавана Міністэрствам адукацыі для ВНУ рэспублікі. 
Матэрыялы даследаванняў апублікаваны ў беларускіх і замеж- 
ньіх выданнях, абмяркоўваюцца на кангрэсах, з ’ездах, навуко- 
ва-практычных канферэнцыях. Супрацоўнікамі кафедры пад- 
рыхтаваны і апублікаваны шэраг метадычных рэкамендацый, 
вучэбных дапаможнікаў па тэмах, якія адпавядаюць асноўнай 
праграме. Выкладчыкі кафедры часта выступаюць з артыкуламі 
на розныя медыцынскія тэмы ва універсітэцкай газеце і 
абласным друку. Ажыццяўляецца цесная сувязь з абласным 
інстытутам перападрыхтоўкі работнікаў адукацыі, гарадскім 
тэхналагічным каледжам, абласным цэнтрам здароўя, аблас
ным цэнтрам СНІДу і іншымі лячэбна-прафілактычнымі ўста- 
новамі горада.

Ф а КУЛЬТЭТ П ЕД А ГО ГІК ! I П СІХА Л О ГІІ ДЗЯЦІН СТВА
Першаасновай сістэмы адукацыі ў Республіцы Беларусь 

ва ўмовах яе рэфармавання застаюцца дзіцячыя адукацый- 
ньш ўстановы, дзе на базе канцэптуальных дакументаў і праг- 
рам, якія лічацца лепшымі ў свеце, ажыццяўляецца пачатковае 
станаўленне асобы дзіцяці і падрыхтоўка яго да будучага ста- 
лага жыцця. Факультэт педагогікі і псіхалогіі дзяцінства МДУ 
імя А.А.Куляшова ўносіць значны ўклад у вырашэнне задач 
арганізацыі і развіцця сістэмы дашкольнага выхавання, сацы- 
яльна-педагагічнай і псіхалагічнай работы ва ўстановах аду- 
кацыі.

Падрыхтоўка спецыялістаў дашкольнага профілю па дзён- 
най і завочнай формах навучання пачалася з 1978 гада на 
базе педагагічнага факультэта па спецыяльнасці “Педагогіка 
і псіхалогія /дашкольная/” з прысваеннем кваліфікацыі “Вык
ладчык дашкольнай педагогікі і псіхалогіі. Метадыст па даш- 
кольным выхаванні”. Як самастойная структурная адзінка 
факультэт дашкольнага выхавання функцыянуе з 1980 года.
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Адкрыццё факультэта ў дадзены перыяд было звязана з неаб- 
ходнасцю падрыхтоўкі высокакваліфікаваных спецыялістаў у 
галіне дашкольнай адукацыі ў сувязі з пашырэннем сеткі дзіця- 
ных устаноў у Беларусі.

З  1994 года працягласць навучання студэнтаў факультэта па- 
вялічылася да 5 год і побач з асноўнай з ’явіліся дадатковыя спецы- 
яльнасці: “Практичная псіхалогія” і “Сацыяльная педагогіка”.

Першымі дэканамі факультэта былі дац. І.П.Пятрышча (1980- 
1982), дац. П.А.Пасянкоў (1982-1983), дац. І.А.Прашлякова 
(1983-1997). 3  чэрвеня 1997г. факультэт узначальвае кан
дыдат педагагічных навук, дацэнт І.А.Камарова.

Штогод колькасць студэнтаў на факультэце павалічвалася 
і зараз складає каля 400 чалавек на дзённым і больш за 1000 
чалавек на завочным аддзяленнях.

Тэрмін навучання на дзённым аддзяленні — 5 гадоў, на 
завочным — 5 гадоў на базе сярэдняй адукацыйнай школы, 4 
гады на базе педагагічнага вучылішча, 2 гады на базе Магі- 
лёўскага педагагічнага каледжа.

3  чэрвеня 2002 года факультэт атрымаў новую назву: пе- 
дагогікі і псіхалогіі дзяцінства.

Факультэт педагогікі і псіхалогіі дзяцінства плённа супра- 
цоўнічае з профільнымі факультэтамі ВНУ Расіі, Украіны, Мал- 
довы, Прыбалтыкі, з усімі факультэтамі і навуковымі цэнтрамі 
псіхолага-педагагічнага профілю Рэспублікі Беларусь.

За  апошнія гады факультэтам быў арганізаваны і пра- 
ведзены шэраг міжнародных, рэспубліканскіх і рэгіянальных 
навукова-практычных канферэнцый і семінараў па праблемах 
пераемнасці дзіцячых дашкольных ўстаноў і пачатковай школы, 
здаровага ладу жыцця, новых тэхналогій выхавання і навучан
ня дашкольнікаў, актуальных праблемах сацыяльна-педагагі- 
чнай работы ў Рэспубліцы Беларусь і інш.

У 2000 г. ва універсітэце створаны абласны сацыяльна- 
педагагічны цэнтр, на базе ^кога выкладчыкамі і студэнтамі
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факультэта педагогікі і псіхалоги дзяцінства праводзяцца по- 
шукавьш і прыкладныя псіхолага-педагагічныя даследаванні 
па праблемах выхавання, навучання і сацыяльнай адаптацыі 
дзяцей, падлеткаў і моладзі.

У бліжэйшай перспектыве на факультэце плануецца адк- 
рыццё новых спецыяльнасцей “Лагапедыя”, “Псіхалогія”, “Са- 
цыяльная работа”, што звязана з патрэбай рэгіёна ў такіх спе- 
цыялістах, як для розных адукацыйных ўстаноў, так і іншых 
сфер жыццядзейнасці.

Факультэт ганарыцца сваімі выпускнікамі розных год: на- 
меснікам міністра адукацыі Рэспублікі Беларусь, кандыдатам 
псіхалагічных навук, дацэнтам Т.М.Кавалёвай; вядучымі вык- 
ладчыкамі нашага універсітэта і Магілёўскага інстытута па- 
вышэння кваліфікацыі кандыдатамі навук, дацэнтамі І.А.Ка- 
маровай, Э.В.Катляровай, А.А.Носавай, С.А.Камінскай, 
Я.А.Зайчанка, В.А.Пракоф’евай, Ж.А.Барсуковай, і інш.; шэ- 
рагам выкладчыкаў Магілёўскага, Рагачоўскага, Салігорскага, 
Барысаўскага педагагічных каледжаў і вучылішчаў; вядучых 
спецыялістаў упраўленняў адукацыі Магілёўшчыны. Выпускнікі 
факультэта паспяхова працуюць і далёка за межамі Рэс- 
публікі Беларусь.

Да 1999 года асноўная работа на факультэце ажыццяў- 
лялася кафедрай педагогікі і методык дашкольнага выхавання. 
У 2002 годзе яна была пераўтворана ў кафедру педагогікі 
дзяцінства і сям’і.

Зараз у склад факультэта ўваходзяць чатыры кафедры.
Кафедра педагогікі дзяц ін ства і сям ’і створана ў 

сакавіку 1981 года пад кіраўніцтвам кандыдата педагагічных 
навук, дацэнта Седж Н.У. і першапачаткова складала 5 штат
ных супрацоунікаў, выпускнікоў маскоўскай і ленінградскай 
навуковых школ (кандыдаты педагагічных навук, дацэнты
В.А.Шышкіна, Р.Л.Няпомняшчая, Н.У.Седж, В.А.Анішчан- 
ка, Р.І.Афанасьева).
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Зараз на кафедры педагогію дзяцінства і сям’і працуе каля
20 штатных выкладчыкаў, а таксама шэраг сумяшчальнікаў з 
ліку вядучых спецыялістаў і лепшых практычных работнікаў 
устаноў адукацыі горада, большая частка якіх — выпускнікі 
факультэта дашкольнага выхавання розных год.

За кафедрай замацавана больш за 30 вучэбных дыс- 
цыплін. Яна з ’яўляецца выпускаючай па спецыяльнасцях 
“Дашкольная адукацыя”, “Сацыяльная педагогіка”.

Асноўныя напрамкі навуковых даследаванняў кафедры:
^  фарміраванне асобы дзіцяці ў дашкольным узросце; 
У удасканаленне псіхолага-педагагічнай падрыхтоўкі 

спецыялістаў ва ўмовах рэгіянальнага універсітэта.
Выкладчыкі кафедры падрыхтавалі шэраг навукова-ме- 

тадычных і вучэбных дапаможнікаў і праграм, удзельніча- 
юць у рабоце міжнародных, рэспубліканскіх і міжрэгіяналь- 
ных канферэнцый і семінараў, распрацоўваюць і праводзяць 
аўтарскія курсы для слухачоў ІПК, з ’яўляюцца навуковымі 
кіраўнікамі дашкольных устаноў новага тыпу, удзельніча- 
юць у распрацоўцы новых базісных праграм для дзіцячых 
адукацыйных устаноў (у тым ліку дзяржаўнай нацыяналь- 
най праграмы “Пралеска”), кіруюць праблемнымі групамі і 
навуковымі даследаваннямі студэнтаў дзённага і завочнага 
аддзяленняў факультэта. На працягу ўсёй гісторыі свайго 
існавання кафедра ажыццяўляла цеснае супрацоўніцтва з 
Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь, аддзеламі аду- 
кацыі Магілёўскай вобласці, навуковымі цэнтрамі рэспублікі, 
абласнымі інстутамі ўдасканалення настаўнікаў і сярэднімі 
спецыяльнымі педагагічнымі установамі.

Найбольш плённа працуюць дацэнты В.А.Шышкіна,
B.А.Анішчанка, А.А.Носава, І.А.Камарова, В.А.Пракоф’ева, 
старшыя выкладчыкі Н .Ю .Я  сева, М .М . Дзедулевіч, 
К.М.Гаўрыленка, Л.А.Ніфадзьева, І.І.Лусто, Ю.Б.Гомазава,
C.А.Кулікова, і інш.
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Традыцыйнымі мерапрыемствамі з удзелам выкладчыкаў 
кафедры сумесна са студэнтамі факультэта з ’яўляюцца Дні 
кафедры, выставы навуковых і творчых работ, пасяджэнні дыску- 
сійнага студэнцкага клуба, Жаночага салона і інш., накіраваныя 
на ўдасканаленне прафесійнага і культурнага патэнцыялу сту- 
дэнцкай моладзі.

Праводзіцца работа па стварэнні на кафедры банка новых 
педагагічных тэхналогій, адкрыцці філіялаў кафедры на базе 
вядучых адукацыйных устаноў горада.

Кафедра педагогікі пачала фарміравацца адначасова з ад- 
наўленнем педагагічнага інстытута ў 1930 годзе. З  1999 г. 
кафедра з ’яўляецца структурным падраздзяленнем факуль
тэта педагогікі і псіхалогіі дзяцінства. На кафедры працуе 15 
штатных выкладчыкаў са значным вопытам работы ў ВНУ. 
Каля 70% ад агульнай колькасці выкладчыкаў маюць вучо- 
ныя ступені і званні, у тым ліку: 2 прафесары і 5 дацэнтаў. 
Члены кафедры выкладаюць педагагічныя дысцыпліны на 
ўсіх факультэтах універсітэта.

Больш дваццаці год на кафедры працуюць прафесар член- 
карэспандэнт Беларускай акадэміі адукацыі кандыдат педага- 
гічных навук Я.І.Сярмяжка; прафесар доктар педагагічных 
навук Ю.З.Кушнер; дацэнты кандыдаты педагагічных на
вук Л.П.Каваленка, М.Д.Глякава, З.В.Вяракса, кандыдат гіста- 
рычных навук Г.А.Баранаў, дацэнт Л.Л.Петухова. 3  1980 
па 1994 год кафедру ўзначальваў прафесар ЯЛ. Сярмяжка, з
1994 года кафедрай загадвае дацэнт З.В.Веракса, у 2003 на 
пасаду загадчыка прызначаецца А.І.Снапкова.

Асноўнымі напрамкамі навуковых даследаванняў кафедры 
з ’яўляюцца:

^  змест педагагічнай адукацыі ў вышэйшай школе;
У актуальныя праблемы этнапедагогікі і сямейнага выха- 

вання;
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^  гісторыя развіцця школы і педагагічнай думкі ў Беларусі.
За  апошнія дзесяць год кафедрай выдадзены цэлы шэраг 

кніг і вучэбна-метадычных дапаможнікаў, адрасаваных сту- 
дэнтам, настаўнікам, выхавальнікам і банькам, сярод якіх: Я.І.Сяр- 
мяжка. Праблемы дзяцей у сям’і. — Мн., 1993г.; Педагогіка 
ў пытаннях і адказах. — Магілёў, 1999г.; Сямейная педагогіка 
ў пытаннях і адказах. — Магілёў, 2001г. Ю.З.Кушнер Выха- 
ваўчая дзейнасць майстра вытворчага навучання. — Мн., 1998г.; 
Метадалогія і метады педагагічнага даследавання. — Магілёў. 
2001г. Г.А.Баранаў, З.В.Вяракса, Я.І.Сярмяжка. Асновы 
настаўніцкай прафесіі. ~  Магілеў, 1998г. Л.Л. Петухова 
Развіццё асветы і школы ў Беларусі ў 14-18ст. — Магілёў, 
1996г. Нарысы педагагічнай думкі беларускага народа /Пад 
рэд. Я.І.Сярмяжкі. — Магілёў, 1995г. А.П.Паўлава. Педа- 
гагічнае майстэрства настаўніка-выхавацеля. — Магілёў, 
1998г. В.В.Сямёнава. Асновы педагагічнага майстэрства. — 
Мн., 1998г. Л.Г.Зайцава. Узаемадзеянне школы і сям’і ў пра- 
цэсе фарміравання нацыянальнай самасвядомасці малодшых 
падлеткаў. — Магілёў, 1998г. і інш.

На кафедры створаны і актыўна працуюць навуковыя сту- 
дэнцкія групы пад кіраўніцтвам вядучых выкладчыкаў па акту
альных праблемах навучання і выхавання школьнікаў (праф. 
Я.І.Сярмяжка, дац. З.І.Вяракса), тэхналогіі даследавання (праф. 
Ю.З.Кушнер), беларускай нацыянальнай школы (ст.выкл.
В.В.Сямёнава), гісторыі педагогікі Беларусі і сучаснай замежнай 
педагогіцы (дац. Л .Л.Петухова, Г.А.Баранаў), экалагічным 
выхаванні падлеткаў у школе і сям’і (дац. М.Д.Глякава) і інш.

Важная роля ў сістэме прафесійнай падрыхтоўкі педагагіч- 
ных кадраў на кафедры адводзіцца вучэбнай і вытворчай прак- 
тыкам, якія з ’яўляюцца звязуючым звяном паміж тэарэтыч- 
ным навучаннем будучых настаўнікаў і іх самастойнай працай 
ва ўстановах адукацыі. Добра арганізавана падрыхтоўка сту- 
дэнтаў да практыкі ў аздараўленчых лагерах не толькі Магілёўскай
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вобласці, але і ў міжнародным лагеры “Артэк”, рэспубліканскім 
лагеры “Зубраня”, пры гэтым асноўная ўвага ўдзяляецца фар- 
міраванню ў будучых педагогаў высокага ўзроўню тэарэтычнай 
і практычнай падрыхтоўкі, зацікаўленасці ў будучай прафесійнай 
дзейнасці, авалоданню педагагічнай этыкай і агульнай культу- 
рай у адносінах да сучаснага дзіцяці і падлетка.

Кафедра псіхалогіі як самастойнае падраздзяленне пе- 
дагагічнага інстытута імя А.А.Куляшова была створана ў 
1973 годзе. На працягу многіх гадоў кафедрай загадваў 
кандыдат псіхалагічных навук, дацэнт В.А.Філь. Зараз ка
федру ўзначальвае кадыдат псіхалагічных навук, дацэнт 
Катлярова Э.В.

На кафедры працуе 9 штатных выкладчыкаў. Большая 
частка выкладчыкаў — былыя выпускнікі розных год педага- 
гічнага і факультэта дашкольнага выхавання. Кафедрай вык- 
ладаецца каля дзесяці псіхалагічных дысцыплін на ўсіх фа- 
культэтах універсітэта. Для правядзення лекцыйных і трэні- 
нгавых заняткаў, а таксама спецкурсаў і спецсемінараў на ка
федру запрашаюцца вядучыя спецыялісты ў галіне псіхалогіі 
БДПУ імя М.Танка, Нацыянальнага інстытута адукацыі 
Міністэрства адукацыі РБ, Магілёўскага абласнога ІПК, уп
равления адукацыі і іншых устаноў.

3  1994 па 2002 год кафедра актыўна займалася падрых- 
тоўкай кадраў па спецыяльнасці “Практычная псіхалогія”. У 
сувязі з гэтым навукова - метадычная работа кафедры была 
накіравана на стварэнне метадычнага забяспячэння вучэбна- 
га працэсу па дадзенай спецыяльнасці. Найбольш значны 
ўклад у гэтым напрамку ўнеслі старшыя выкладчыкі Н.В.Са
раєва, Г.В.Ільініч.

Асноўнымі напрамкамі навукова-даследчай дзейнасці вык- 
ладчыкаў і аспірантаў кафедры з ’яўляюцца праблемы псіхола- 
га-педагагічных асноў бесперапыннай адукацыі ва ўмовах рэгі- 
янальнага універсітэта, узроставых асаблівасцей дзяцей ў
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сучасных умовах сацыялізацыі. Навуковыя перспектывы на 
будучае калектыў кафедры звязвае з распрацоўкай праблемы 
развіцця псіхалагічнай культуры асобы.

Кафедра ажыццяўляе падрыхтоўку педагагічных кадраў для 
вышэйшай школы праз аспірантуру МДУ імя А.А.Куляшова па 
спецыяльнасці 19.00.07. — Педагагічная псіхалогія.Вынікі па- 
вышэння кваліфікацыі супрацоўнікаў кафедры сістэматычна ўка- 
раняюцца ў вучэбны працэс і педагагічную практыку студэнтаў, 
знаходзяць адлюстраванне ў навуковых выданнях выкладчыкаў.

Кафедра спецыяльных псіхолага-педагагічных дысцыплін 
з ’яўляецца самай маладой на факультэце. Яна створана ў 2002 г. 
у сувязі з неабходнасцю мэтанакіраванай і сістэматызаванай ра
боты па павышэнні якасні падрыхтоўкі спецыялістаў у галіне прак- 
тычнай псіхалогіі для розных ўстаноў адукацыі. Кафедра з ’яў- 
ляецца выпускаючай па спецыяльнасцях “Дашкольная адука- 
цыя” і “Практычная псіхалогія”.

На кафедры працуюць 10 штатных выкладчыкаў і шэраг 
сумяшчальнікаў, якія прыцягваюцца да працы з мэтай выкла- 
дання асобных спецкурсаў. Кафедра ажыццяўляе выкладан- 
не каля 50 спецыяльных вучэбных дысцыплін псіхолага-пе
дагагічнага профілю.

Асноўным накірункам навукова-даследчай дзейнасці вык- 
ладчыкаў кафедры з ’яўляецца “ Me дыка - псіхолага- педагагіч - 
ная падтрымка ў вучэбна-выхаваўчым працэсе”. Агульная 
праблема канкрэтызуецца ў наступных тэмах даследаванняў: 
развіццё педагагічнай рэфлексіі (дац. В.В.Аўраменка); дзеці з 
адхіленнямі ў развіцці (дац. Ю . К. Ш  эргілашвілі); псіхолага- 
педагагічныя асновы творчага навучання (дац. С. А. Каміне- 
кая); дыягностыка і карэкцыя самасвядомасці ў юнацкім ўзросце 
(ст. выкл. Н.У.Ільініч) і інш..

У вучэбна-выхаваўчым працэсе кафедры асобая ўвага нада- 
ецца якасці фарміравання ведаў і ўменняў будучых псіхолагаў. З  
гэтай мэтай супрацоўнікі кафедры выкарыстоўваюць сучасныя
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педагагічныя тэхналогіі навучання студэнтаў (модульныя, пра- 
ектныя, гульнявыя тэхналогіі; тэставую дыягностыку ўзроўню 
ведаў студэнтаў; тэхналогію калектыўных спосабаў навучання 
і інш.).

Выкладчыкі кафедры актыўна супрацоўнічаюць са спецыя- 
лістамі (псіхолагамі, сацыяльнымі педагогамі) цэнтраў псіхолага- 
педагагічнай дапамогі горада і вобласці. Студэнты пад кіраўніц- 
твам выкладчыкаў кафедры выконваюць курсавыя і дыплом- 
ныя праекты па запытах псіхалагічных цэнтраў горада і асоб- 
ных устаноў адукацыі, актыўна супрацоўнічаюць з аддзелам 
выхаваўчай работы універсітэта.

Ф а к у л ь т э т  п р ы р о д а з н а ў с т в а

Факультэт быў створаны ў 1990 годзе як біялагічны. Да 1995 
года, катй быў ажыццёўлены першы выпуск, вялася падрыхтоўка 
настаўнікаў па спецыяльнасці “Біялогія і хімія”, а потым была 
адкрыта другая спецыяльнасць “Біялогія і геаграфія”. У 1997 
годзе факультэт йтрымаў назву факультэт прыродазнаўства. На 
сённяшні дзень на факультэце навучаецца звыш 360 студэнтаў. 
Да іх паслуг абсталяваныя аўдьггорыі, кабінеты, лабараторьгі, чы- 
тальная зала, актавая зала.

Дэканам факультэта з 2000 г. з ’яўляецца кандыдат біялагіч- 
ных навук, дацэнт Г.М.Ціханчук, намеснікі дэкана Ф.П.Бонда- 
рава, Н.І.Путнікава, І.М.Шаруха прыкладаюць вялікія нама
ганні па арганізацыі вучэбна-выхаваўчаму працэсу.

Вучэбна-выхаваўчы працэс ажыццяўляюць тры спецыяль- 
ныя кафедры: біялогіі, хіміі, геаграфіі і аховы прыроды. Падчас 
навучання ва універсітэце студэнты могуць атрымаць навыкі 
пазакласнай работы па біялогіі на станцыі юннатаў і на аграбіяс- 
танцыі факультэта. Сістэма вучэбных практык дазваляе сфарм- 
іраваць у студэнтаў устойлівыя практычныя веды.

Гісторыя кафедры біялогїі пачалася з 1997 г. Першым 
загадчыкам кафедры біялогіі быў дацэнт, кандыдат сельска-
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гаспадарчых навук, старшы навуковы супрацоўнік С.С. Бар
суков Сёння кафедра біялогіі, якой кіруе доктар біялагічных 
навук Карабанаў А.М., забяспечвае выкладанне 17 розных 
дысцыплін. Акрамя адпаведна аснашчаных вучэбных 
кабінетаў і лабораторый, кафедра мае загарадную 
аграбіялагічную станцыю “Любуж” . На станцыі ёсць дэн- 
драрый, пачатак стварэння якога адносіцца да 1968 года. 
Плошча дэндрарыя складає 13400 м2, калекцыйны фонд 
якога налічвае больш за 100 відаў драўняных і кустарнікавых 
раслін з розных паясоў свету, якія прадстаўляюць Рэспубліку 
Беларусь, Еўропу, Паўночны Каўказ, Азію і Паўночную Аме
рику. База з ’яўляецца навуковай лабараторыяй пад адкры- 
тым небам, дзе студэнты непасрэдна знаёмяцца з наваколь- 
ным асяроддзем, закладваюць, а таксама праводзяць доследы 
па сельскай гаспадарцы і лекавых раслінах.

Кафедра біялогіі вядзе вялікую вучэбна-метадычную ра
боту. Надрукавана больш за 20 вучэбных дапаможнікаў.

У 2001 годзе пры кафедры адчынена аспірантура па 
спецыяльнасці 03.00.13 — Фізіялогія. Акрамя таго, маладьш 
супрацоўнікі вучацца ў аспірантурах республіканскіх ВНУ без 
адрыву і ў вядучых навуковых цэнтрах біялагічнага профілю з 
адрывам ад вытворчасці.

На сённяшні час асноўнымі тэмамі НДР з ’яўляюцца “Вы- 
вучэнне стану і заканамернасці змянення сапрапелю ў месцах 
росту водных рэліктавых раслін” , “Вывучэнне ўплыву факта- 
раў навакольнага ассяродзя на чалавека ва ўмовах экалагічнага 
лагера”, “Накапленне цяжкіх металаў у раслінах і жывёлах”, 
“Маніторынг глебавага покрыву Магілёўскай вобласці”. На
звания тэмы ўключаны ў План важнейшых НДР на 2001- 
2005 гады ў галіне прыродазнаўчых, тэхнічных і грамадскіх 
навук НАН Беларусі.

Навукова-даследчая работа фінансуецца са сродкаў 
рэспубліканскага бюджэту Міністерствам адукацыі Рэспублікі
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Беларусь. Дзеля выканання тэм створаны часовыя навуко- 
выя калектывы, у склад якіх уваходзяць і студэнты. Намечана 
для распрацоукі выкарыстанне біягенных жалезадэкстрана- 
вых прэпаратаў ва ўмовах Магілёўскай вобласці.

Найпершаснай задачай у рабоце кафедры ў пачатку X X I 
стагоддзя з ’яўляецца адкрыццё эколага-фізіялагічнай 
лабараторыі, якая дазволіць вывучаць утрыманне мінеральных 
элементаў у розных біялагічных аб’ектах навакольнага ася- 
роддзя сучаснымі метадамі.

Кафедра хіміі выдзелілася ў якасці самастойнай у маі 
1996 г. Загадчыкам кафедры хіміі працуе к.х.н., дацэнт 
Л.Д.Палячонак.

Кафедра ажыццяўляе падрыхтоўку па ўсіх хімічных 
дысцыплінах: неарганічная, арганічная, аналітычная, фізічная і 
калоідная, біялагічная хімія, хімічная тэхналогія, неарганічны і 
арганічны сінтэз, методыка выкладання хіміі. Кафедра з ’яў- 
ляецца выпускаючай для спецыяльнасці “Выкладчык біялогіі 
і хіміі” , а таксама ўдзельнічае ў падрыхтоўцы студэнтаў па 
спецыяльнасці “Выкладчык біялогіі і геаграфіі”, ажыццяўляе 
падрыхтоўку студэнтаў 1 курса па біялагічный хіміі на фа- 
культэце фізічнага выхавання.

Лабараторыі кафедры аснашчаны неабходным абста- 
ляваннем, вучэбна-метадычнай літаратурай, вылічальнай 
тэхнікай. На кафедры чытаюцца спецкурсы, якія знаёмяць 
студэнтаў з апошнімі дасягненнямі сучаснай хімічнай навукі. 
Распрацаваныя супрацоўнікамі кафедры праграмы для ЭВМ 
дазваляюць студэнтам не толькі кантраляваць свае веды, 
апрацоўваць атрыманыя ў лабараторных практыкумах вынікі, 
але і мадэляваць вывучаемыя ў лабараторыі хімічныя пра- 
цэсы. У практыкумах па аналітычнай і фізкалоіднай хіміі 
ўкараняюцца вынікі вучэбна-даследчай работы студэнтаў.

Студэнты атрымліваюць сур’ёзную спецыяльную падрых- 
тоўку, якая дазваляе ім не толькі выкладаць хімію ў класах з
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паглыбленым яе вывучэннем, але і працаваць у шматлікіх 
хімічных лабараторыях горада, а таксама працягваць сваю 
адукацыю па хіміі ў аспірантури.

На кафедры склалася эфектыўная сістэма падрыхтоўкі на- 
вукова-педагагічных кадраў. Ужо на малодшых курсах частка 
студэнтаў вызначае свае інтарэсы ў галіне хіміі і, адпаведна, выбірае 
тэматыку для курсавых работ на 2-м і 4-м курсах. Звичайна 
гэту тэматыку яны працягваюць распрацоўваць і ў дыпломнай 
рабоце. Студэнты ўдзельнічаюць у выкананні кафедральнай 
навуковай тэматыкі, у тым ліку і на ўмовах аплаты. Г эта 
забяспечвае эфектыўнасць і пераемнасць у навуковай рабо
це. Такая форма навуковай студэнцкай работы, а таксама 
добрыя дзелавыя кантакты і сумесная навуковая работа з 
кафедрай хіміі Магілёўскага дзяржаўнага універсітэта хар- 
чавання і С . - Пецярбургскага дзяржаўнага універсітэта пры- 
вяла да таго, што пасля заканчэння універсітэта 6 чалавек 
паступілі ў аспірантуру па неарганічнай хіміі МДУХ, а два
— у аспірантуру хімічнага факультэта G. - Пецярбургскага 
дзяржаўнага універсітэта. Кафедра хіміі ўдзельнічае ў рас- 
працоўцы дзяржаўнай праграмы фундаментальных дасле- 
даванняў “Рэчыва-2” НАН Б 2001-2005 гадоў. і ў праграме 
фундаментальных даследаванняў “Праблемы тонкага хімічнага 
сінтэзу” . Значная частка калектыва кафедры займаецца 
праблемамі хімічнай тэрмадынамікі і раўнавагі высокатэм- 
пературных працэсаў. Калектыў кафедры ўдзельнічае ў рас- 
працоўцы метадаў сінтэзу рэдказямельных злучэнняў для ат- 
рымання каталізатараў, спецыяльных аптычных і магнітных 
матэрыялаў, у вывучэнні іх тэрмічных паводзін. Супрацоўнікі 
і аспіранты прымаюць удзел у даследаванні паверхневых 
уласцівасцей матэрыялаў і плёнак, уласцівасцей паверхневых 
злучэнняў. Акрамя гэтага, сумесна з кафедрай біялогіі, дас- 
ледуецца экалогія азёр Беларусі і распрацоўваюцца метады 
кантролю на ўтрыманне цяжкіх металаў.
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Кафедра геаграфіі і аховы прыроды ўтворана 25 краса- 
віка 1996 года; яе загадчыкам быў абраны прафесар Б.М.Не- 
шатаеў. Зараз кафедрай кіруе дацэнт У.Г.Хамякоў.

Выкладчыкі і студэнты актыўна ўдзельнічаюць ва ўсеба- 
ковым вывучэнні геаграфіі Магілёўскай вобласці, усходняй 
Беларусі.

Прыярытэтным навуковым напрамкам у рабоце кафед
ры з ’яўляецца вывучэнне ўстойлівага сацыяльна-эканаміч- 
нага развіцця рэгіёна і яго раёнаў, а таксама прапаганда 
прыродазнаўчых ведаў (дац. Г.У.Рыдзеўскі, І.М.Шаруха). 
Дацэнт Г.У.Рыдзеўскі кіруе работай універсітэцкай лабарато- 
рыіі сацыяльна-эканамічных праблем рэгіёна.

Члены кафедры актыўна супрацоўнічаюць з настаўнікамі 
геаграфіі г.Магілёва і вобласці. Яны ўзначальваюць лабараторыі 
па стварэнні праграм для профільных класаў, распрацоўваюць 
геаграфічныя дапаможнікі для настаўнікаў і вучняў.

Кафедра пачала работу па стварэнні вучэбна-метадычнага 
комплексу “Геаграфія Магілёўскай вобласці”. Падрыхтаваны 
праграмы гэтага курса для сярэдніх школ і студэнтаў ВНУ і 
першая частка дапаможніка “Магілёўская вобласць. Прыро- 
да.” Працягваецца работа над другой часткай дапаможніка 
“Магілёўская вобласць. Насельніцтва і гаспадарка”, ідзе пад- 
рыхтоўка хрэстаматыі (аўтары дапаможніка Г.У.Рыдзеўскі,
У.Г.Хамякоў, І.М.Шаруха). Да работы па складанні хрэста- 
матыі далучаны настаўнікі і студэнты.

Сёння на кафедры працуе некалькі навукова-даследчых 
студэнцкіх груп, дзейнасць якіх фінансуецца універсітэтам, 
Міністэрствам адукацыі і Фондам фундаментальных даследа- 
ванняў. Студэнты актыўна ўдзельнічаюць у навуковых кан- 
ферэнцыях і семінарах, вынікам чаго з ’яўляюцца публікацыі ў 
зборніках і часопісах. Кафедрай выдазены шэраг манаграфій, 
вучэбных і метадычных дапаможнікаў, метадычных распрацо- 
вак, навуковых артыкулаў.
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У ліку першачарговых праблем, якія трэба вырашыць, з ’яў- 
ляецца ўмацаванне аграбіястанцыі ў Аюбужы, стварэнне наву- 
кова-даследчай лабараторыі па вывучэнні экалагічных праб
лем рэгіёна, камп’ютэрнай базы флоры і фауны Магілёўшчы- 
ны, стварэнне стацыянарнай гідраметэастанцыі 4-га разраду.

Профіль факультэта плануецца развіваць на базе цяпе- 
рашніх спецыяльнасцяў з паляпшэннем якасці падрыхтоўкі вык- 
ладчыкаў біялогіі, хіміі і геаграфіі.

Ф а к у л ь т э т  з а м е ж н ы х  м о ў

Падрыхтоўка спецыялістаў замежных моў распачата ва 
універсітэце ў 1995-1996 навучальным годзе на базе філала- 
гічнага факультэта па спецыялънасцях “Англійская мова. 
Беларуская мова і літаратура”, “Нямецкая мова. Беларуская 
мова і літаратура”. У 1996-1997 навучальным годзе пачалася 
падрыхтоўка студэнтаў па спецыяльнасцях “Англійская мова. 
Інфарматыка” і “Нямецкая мова. Інфарматыка” на фізіка- 
матэматычным факультэце. У 1997-1998 навучальным го
дзе была адкрыта спецыяльнасць “Французская мова. Бела
руская мова і літаратура”. У якасці асобнай структурнай адзінкі 
універсітэта факультэт замежных моў быў створаны 1 снежня
1998 года.

Зараз факультэт уключае ў свой састаў 5 спецыяльных ка- 
федраў: тэорыі і практыкі англійскай мовы (загадчык дацэнт 
Т.М.Андрэева); фанетыкі і практыкі англійскай мовы (загад
чык Р.Д. Астрашэўская); англійскай мовы (загадчык Т.М.Та- 
дэвуш); германскай і раманскай філалогіі (загадчык дацэнт
С.А.Наскоў); нямецкай мовы (загадчык Н.К.Раманава).

На кафедрах факультэта працуе звыш 100 выкладчыкаў. 
Кафедры ажыццяўляюць вучэбна - выхаваўчы працэс не толькі 
на факультэце замежных моў, але і на гістарычным факультэ
це, дзе замежная мова вывучаецца ў якасці другой спецыяль- 
насці, а таксама на астатніх факультэтах універсітэта. Кафедра
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тэорыі і практыкі англійскай мовы і кафедра германскай і ра- 
манскай філалогіі з ’яўляюцца выпускаючымі.

У 2000-2001 навучальным годзе на факультэце замежных 
моў адбыўся першы выпуск па спецыяльнасцях “Англійская 
мова. Беларуская мова і літаратура” — 17 спецыялістаў, “Ня- 
мецкая мова. Беларуская мова і літаратура” — 12. Сёння част
ка выпускнікоў працуе на кафедрах факультэта, навучаецца ў 
аспірантуры.

Заняткі са студэнтамі факультэта па праграме FuIIbright 
праводзілі прафесар С.Оклэнд — дырэктар Сібірскага юры- 
дычнага цэнтра, прафесар Я.Наор з універсітэта штата Мэн 
(ЗШ А ), К. Марроу — спецыяліст па англійскай літаратуры з 
Pardue University Calument. У рамках праграмы Education 
Exchange цыкл лекцый па культуралогіі прачытаў прафесар Ва- 
шынгтонскага універсітэта Д.Дойч. На працягу 1999-2000 
навучальнага года на факультэце працавала ў якасці выкладчы- 
ка магістрант універсітэта штата Паўночная Караліна (ЗШ А ) 
Д.Дэніелс. Некалькі гадоў запар праводзіць заняткі са студэн- 
тамі па краіназнаўстве Германії выкладчык П.Бройер.

Павышэнне кваліфікацыі выкладчыкаў ажыццяўляецца праз 
стажыроўкі ў Інстытуце імя І.В.Гётэ і Народным універсітэце 
імя А.Эйнштэйна (Германія), Еўрапейскім універсітэце і уні- 
версітэце Св.Марка і Джона (Вялікабрытанія), а таксама праз 
курсы і семінары, арганізаваныя Міністерствам адукацыі Рэс- 
публікі Беларусь, семінары і школы, што праводзяць прадстаўнікі 
Брытанскага Савета.

Сумесна з міжнароднымі партнёрамі (Інстытут міжнарод- 
ных адносін і перакладчыкаў пры Страсбургскім універсітэце 
(Францыя), Бонскі універсітэт (Германія), каледж Эдж Хіл 
(Вялікабрытанія)) факультэт замежных моў падрыхтаваў Тэм- 
пус-праект “Удасканаленне вучэбных праграм і стварэнне 
Цэнтра сучасных еўрапейскіх моў на факультэце замежных 
моў Магілёўскага дзяржаўнага універсітэта”.
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На факультэце створана лабараторыя сучасных тэхна- 
логій навучання замежным мовам. Вучэбны працэс забяс- 
печваецца відэа- і аўдыё- праграмамі ў спецыялізаваных ка
бінетах.

Тэматыка навуковых даследаванняў кафедраў факультэта 
адпавядае актуальным праблемам лінгвістыкі і методыкі вык- 
ладання замежных моў. Выкладчьжі факультэта плённа пра- 
цуюць над міжкафедральнай тэмай “Лінгвадыдактычныя 
прынцыпы распрацоўкі вучэбных дапаможнікаў па замежных 
мовах”, міжуніверсітэцкай праграмай “Фарміраванне эфек- 
тыўнай функцьіянуючай сістэмы адукацыі замежных моў у Рэс- 
публіцы Беларусь”.

Па выніках даследаванняў выдадзены шматлікія вучэбныя 
дапаможнікі і навукова - метадычныя распрацоўкі па розных 
аспектах мовы. Вучэбныя дапаможнікі кандыдата філалагічных 
навук дацэнта С.А.Наскова — “Самоучитель немецкого язы
ка” (19 выданняў); “Немецкий язык” (3 выданні) карыста- 
юцца попытам не толькі ў Рэспубліцы Беларусь, але і далёка 
за яе межамі.

Ф а к у л ь т э т  э к а н о м і к і  і  п р а в а

У 1998 годзе на базе гістарычнага факультэта адбыўся 
першы набор на спецыяльнасть “Дзяржаўнае і муніцыпаль- 
нае кіраванне”, а з 1 снежня гэтага ж года распачаў сваю 
дзейнасть эканамічны факультэт. Яго першым дэканам быў 
дацэнт АЛ.Канашэвіч. Зараз факультетам кіруе дацэнт А.М.Са- 
зонава.

У 1999 годзе факультэт пашырыўся адкрыццём новых 
спецыяльнасцей “Правазнаўства”і “Сацыялогія”. У гэтым жа 
годзе на завочным аддзяленні пачалася падрыхтоўка па спе- 
цыяльнасцях “Дзяржаўнае і муніцыпальнае кіраванне” і “Пра- 
вазнаўства” з пяцігадовым навучаннем для асоб з сярэдняй 
•адукацяй, і трохгадовым з вышэйшай адукацыяй (апошнія з
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2000 г. атрымліваюць другую вышэйшую адукацыю праз 
інстытут павышэння кваліфікацыі).

28 чэрвеня 2001 года рашэннем Савета універсітэта фа
культэт змяніў сваю назву на “Факультэт эканомікі і права”.

Факультэт рыхтуе спецыялістаў па наступных спецыяль- 
насцях: “Дзяржаўнае і муніцыпальнае кіраванне” са спецыя- 
лізацыяй “Муніцыпальнае кіраванне”, кваліфікацыя “эканаміст- 
менеджэр”; “Сацыялогія” са спецыялізацыяй “Сацыялогія 
кіравання”, кваліфікацыя “Сацыёлаг. Выкладчык сацьмлогіі і 
сацыяльна-палітычных дысцыплін”; “ Правазнаўства ” са спе- 
цыялізацыямі “Гаспадарчае права”, — “Судова-пракурорска- 
следчая дзейнасць”, кваліфікацыя “Юрыст”.

Факультэт наладжвае сувязі з профільнымі факультэтамі 
ВНУ Беларусі, Расіі, Польшчы.

У састаў факультэта эканомікі і права ўваходзіпь тры кафедры.
Кафедра эканамічнай тэорыі створана ў 1986 шдзе. 

Загадчык — дацэнт Т .Ф .Балашова. Асноўныя курсы і спец
курсы: дзяржаўнае рэгуляванне эканомікі, рэгіянальнае кіра
ванне, тэхналогіі сучасных галін народнай гаспадаркі, асновы 
бізнеспланавання, прагназаванне і планаванне рэгіянальнага 
развіцця і інш.

Асноўнымі накірункамі навуковай дзейнасці з ’яўляюцца:
^  Даследаванне форм і метадаў дзяржаўнага рэгулявання 

рыначнай эканомікі;
^  Даследаванне месца дзяржавы і мясцовых органаў кіра

вання ва ўмовах рынка.
Кафедра паліталогіі і сацыялогіі (загадчык дацэнт 

М.Я.Ліхачоў) створана ў 1986 г. Забяспечвае выкладане 
сацыялогіі, паліталогіі, методыкі і тэхнікі сацыялагічных дасле- 
даванняў, сацыялогіі права, сацыёнікі і інш.

Асноўныя накірункі навуковай дзейнасці:
^  Мясцовае самакіраванне і развіццё лакальнай эканомікі 

ва ўмовах рынку;
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^  Гендэрная палітыка ў Беларусі: пытанні тэорыі і прак- 
тыкі;

^  Удасканаленне навучання студэнтаў па профільных 
дысцыплінах.

Кафедра правазнаўства (загадчык дацэнт А.К.Мала- 
хаў) існує з 1999 года. Асноўным накірункам навуковай дзей
насці з ’яўляецца прававая ахова эканамічнай сістэмы і прадп- 
рымальніцтва па заканадаўствах РБ і замежных краін.

Асноўныя курсы і спецкурсы: гісторыя дзяржавы і права 
славянскіх народаў, замежных краін, Рэспублікі Беларусь; гра- 
мадзянскае права, працоўнае права, гаспадарчае права, праку- 
рорскі нагляд, крымінальны працэс, крымінальнае права і інш.

Вядучымі навукоўцамі кафедраў падрыхтаваны для наву- 
чальнага працэсу вучэбныя дапаможнікі з грыфам Міністэр- 
ства адукацыі Рэспублікі Беларусь: Канашэвіч Н.М. Асновы 
паліталогіі. Вучэбны дапаможнік у 2-х частках. — Магілёў, 
1997г. Малянок М.А., Фёдараў В.Е., ЯсеўУ.В. Паліталогія
— Магілёў, 2000. Канашэвіч Н.М. Сацыялогія. Пытанні 
тэорыі метадалогіі. —Магілёў, 1999. Дзямідава Н.М. Страха- 
вая справа. ~~ Магілёў, 2001. Скок Н.У. Нацыянальныя ма- 
дэлі палітычнага мастацтва. — Магілёў, 2001. Канашэвіч Н.М. 
Паліталогія. Лагічныя схемы і апорныя канспекты. — 
Магілёў, 2002.

Студэнты факультэта эканомікі і права актыўна ўдзельн- 
ічаюць ва ўсіх універсітэцкіх і факультэцкіх мерапрыемствах 
выхаваўчага характару, а таксама ў навукова-даследчай ра- 
боце, выступаюць з дакладамі на канферэнцыях, семінарах, 
аказваюць дапамогу ў станаўленні Рэгіянальнага цэнтра пра- 
вавой дапамогі, супрацоўнічаюць з інстытутам сацыялагіч- 
ных даследаванняў Магілёўскага абласнога выканаўчага ка- 
мітэта.

Факультэт паслядоўна вырашае праблему кадравага за- 
беспячэння навучальнага працэсу. Размеркаванне выпускнікоў
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востра залежыць ад кан юнктуры рынку працы, што узнімае 
праблему падрыхтоўкі ў будучым спецыялістаў сумежных спе- 
цыяльнасцей (ацэнка продажаў нерухомасці, аўдытарская дзей- 
насць і інш.).

Факультэт планує развіццё дагаворнай дзейнасці з устано- 
вамі дзяржаўнага і муніцыпальнага кіравання па пытаннях 
даследавання сацыяльных адносін: рэгіянальных магчымасцяў 
кіравання рыначнай эканомікай, уключэння студэнтаў у работу 
па прававых пытаннях з грамадзянамі.

Ф а к у л ь т э т  д а в у з а ў с к а й  п а д р ы х т о ў к і

I ПРАФЕСІЙНАЙ АРЫ ЕН ТАЦ Ы І
Сістэма давузаўскай адукацыі, якая склалася ў МДУ імя 

А.А.Куляшова, пранікае сваімі каранямі ў далёкае мінулае. 16 
верасня 1920 года рашэннем Савета Інстытута народнай 
адукацыі ў г.Магілёве былі ўпершыню адкрытыя курсы па 
падрыхтоўцы навучэнцаў і працуючай моладзі для паступлення 
ў вышэйшыя навучальныя ўстановы БССР.

Сучасная гісторыя сістэмы давузаўскай адукацыі ў нашай 
навучальнай установе бярэ пачатак з 1973 года. Менавіта ў 
гэтым годзе ў МДПІ імя А.А.Куляшова аднавілі сваю дзей- 
насць падрыхтоўчае аддзяленне і падрыхтоўчыя курсы. За 
працяглы перыяд часу падрыхтоўчае аддзяленне універсітэта 
скончыла больш за 2,5 тысячы выпускнікоў, болынасць з іх 
сталі студэнтамі вышэйшых навучальных устаноў Рэспублікі 
Беларусь і краін СНД.

У 1990 годзе на базе Магілёўскага дзяржаўнага педагагі- 
чнага інстытута імя А.А.Куляшова быў створаны і паспяхова 
функцыянуе па сённяшні дзень першы ў рэспубліцы Беларусь 
навучальны комплекс. Дзейнасць комплекса дазваляе рэалі- 
заваць бесперапынную тэхналогію падрыхтоўкі кваліфікава- 
ных спецыялістаў на трох этапах: давузаўскім, вузаўскім і пас- 
лявузаўскім. Вопыт работы навучальнага комплекса на базе

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



Магілёўскага дзяржаўнага універсітета па рэалізацыі беспе- 
рапыннай падрыхтоўкі педагагічных кадраў адобраны Калегі- 
яй Міністэрства адукацыі і рэкамендаваны да распаўсюджан- 
ня ва ўсіх рэгіёнах Рэспублікі Беларусь.

Кожнае звяно комплекса за апошнія гады зрабіла крок 
наперад у сваім развіцці: базавая арганізацыя — Магілёўскі 
дзяржаўны педагагічны інстытут імя А.А.Куляшова — была 
пераўтворана ў Магілёўскі дзяржаўны універсітэт; Магілёўс- 
кае педагагічнае вучылішча імя К.Д.Ушынскага атрымала 
статус педагагічнага каледжа; Магілёўскі абласны ліцэй ат- 
рымаў статус ліцэя пры універсітэце, а гімназія №1 г.Магіле- 
ва — гімназіі пры універсітэце; абласны інстытут удаскана- 
лення настаўнікаў пераўтвораны ў інстытут павышэння квалі- 
фікацыі і перападрыхтоўкі кіруючых работнікаў і спецыялістаў 
адукацыі.

Сёння навучальны комплекс пры МДУ ўключае ў сябе 
універсітэт (базавая арганізацыя), упраўленне адукацыі абл- 
выканкама (заказчык), абласны інстытут павышэння квалі- 
фікацыі і перападрыхтоўкі кіруючых работнікаў і спецыялістаў 
адукацыі, ІПК МДУ імя А .А.Куляшова, педагагічны ка- 
ледж, ліцэй пры універсітэце, абласныя ліцэі г.Крычава і г.Бы- 
хава, гімназію пры універсітэце, гімназіі № 2 і № 3 г.Магілёва, 
некаторыя іншыя гімназіі, ліцэі і сярэднія школы горада і 
вобласці.

Каардынацыйным цэнтрам работы структурных пад- 
раздзяленняў навучальнага комплексу выступае факультэт да- 
вузаўскай падрыхтоўкі і прафарыентацыі, які быў створаны ва 
універсітэце ў 1997 годзе. Дэканам факультэта быў прызна- 
чаны і працягвае працаваць кандыдат гістарычных навук, да
цэнт І.У.Шардыка.

Галоўная мэта факультэта — каардынацыя работы 
структурных падраздзяленняў навучальнага комплекса, які 
дзейнічае на базе МДУ імя А.А.Куляшова; забеспячэнне
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цэласнага працэсу прафесійнай арыентацыі, адбору і пад- 
рыхтоўкі ва універсітэт моладзі, маючай схільнасці і задаткі 
да прафесійнай дзейнасці і навуковай творчасці, у адпавед- 
насці з профілем універсітэта.

Асноўнымі задачамі факультэта з ’яўляюцца:
^  арганізацыя і каардынацыя прафарыентацыйнай рабо

ты па профілі універсітэта, якая праводзіцца дэканатамі, ка- 
федрамі і падраздзяленнямі навучальнага комплекса пры МДУ 
імя А.А.Куляшова;

^  прафесійная і сацыяльная падрыхтоўка моладзі да пас- 
туплення ва універсітэт з выкарыстаннем разнастайных форм 
навучальнай, пазанавучальнай дзейнасці (алімпіяды, дні адк- 
рытых дзвярэй, арганізацыя “круглых сталоў” , правядзенне 
конкурсаў, трэнінгавых заняткаў, практыкумаў у школах, іншых 
навучальных установах і г.д.);

У вывучэнне і распаўсюджванне перадавога вопыту пра
фарыентацыйнай работы ў вышэйшай і сярэдняй школе;

'Р' аказанне навуковай і вучэбна-метадычнай дапамогі гімна
зіям, ліцэям, каледжам, сярэднім школам з паглыбленым выву- 
чэннем шэрагу прадметаў;

^  распрацоўка і выданне вучэбна-метадычнай і даведач- 
най літаратуры для навучэнцаў і выкладчыкаў усіх узроўняў 
давузаўскай падрыхтоўкі, укараненне перадавых форм і тэх- 
налогій навучання.

На сённяшні дзень факультэт здзяйсняе падрыхтоўку на- 
вучэнцаў і працоўнай моладзі:

праз сумесную дзейнасць з установамі навучальнага ком
плекса;

^  на падрыхтоўчым платным аддзяленні (дзённым і за- 
вочным) і падрыхтоўчых платных курсах (дзённых, вячэрніх, 
завочных) — 8-мі месячных, 4-х месячных, 2-х тыднёвых.

Усімі формамі давузаўскай падрыхтоўкі ў структурных пад- 
раздзяленнях навучальнага комплекса пры МДУ штогод
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ахоплена каля 3000 навучэнцаў, у тым ліку непасрэдна на 
факультэце (падрыхтоўчае аддзяленне і падрыхтоўчыя кур
сы) штогод праходзяць навучанне больш за 800 слуха- 
чоў.

Навучанне на факультэце вядзецца па 19 спецыяль- 
насцях, 21 навучальнай дысцыпліне. Навучальны працэс 
на факультэце забяспечваюць больш за 70 кваліфікава- 
ных выкладчыкаў, большасць з іх маюць вопыт работы ў 
школе і ВНУ, каля 50 працэнтаў маюць навуковыя ступені і 
званні, з ’яўляюцца Заслужанымі настаўнікамі Рэспублікі 
Беларусь, настаўнікамі вышэйшай катэгорыі. Сярод іх пра- 
фесары Г.І.Валчок, П.Г.Лук’янаў, дацэнты К.М.Бандарэн- 
ка, М.М.Караткоў, Т.В.Капяйко, С.М.Бычок, старшыя вык- 
ладчыкі З.П.Пасянкова, Н.П.Емяльянава, Л.Ф.Суздалева 
і інш.

Замацаванне кадравага патэнцыялу прафесарска-вык- 
ладчыцкага саставу, аб’ём задач, якія стаяць перад Ф Д П П , 
неабходнасць павышэння якасці давузаўскай падрыхтоўкі на- 
вучэнцаў аб’ектыўна ставяць на павестку дня пытанне аб 
адкрыцці пры факультэце спецыялізаванай кафедры — інтэг- 
раваных тэхналогій давузаўскай падрыхтоўкі.

На факультэце створаны і паспяхова функцыянуе кабінет 
“Методыкі выкладання інтэграваных школьных курсаў”, які ў 
перспектыве павінен стаць базавым для арганізацыі новай ка
федры. На базе кабінета арганізавана работа пастаяннага відэ- 
алекторыя “Знаёмцеся, Магілёўскі дзяржаўны універсітэт!”, 
сфарміравана база інфармацыі аб ўсіх факультэтах, кафедрах, 
навучальных кабінетах, лабараторыях і г.д., якія дзейнічаюць ва 
універсітэце, аб усіх падраздзяленнях вучэбнага комплекса пры 
МДУ (іх планах, праграмах, перспектывах развіцця і г.д.).

Арганізацыю работы структурных падраздзяленняў ву
чэбнага комплекса пры МДУ плануецца ажыццяўляць па 
наступных накірунках:
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^  развіццё універсітэта як рэгіянальнага, навукова-аду- 
кацыйнага і культурнага цэнтра;

^  станаўленне ліцэя універсітэта як лабараторыі пошуку, 
адбору і навучання здольных дзяцей (гэтая задача пашыраец- 
ца на Крычаўскі і Быхаўскі ліцэі);

^  фарміраванне гімназіі пры універсітэце як лабараторыі 
вывучэння агульных праблем развіцця трэцяй ступені агуль- 
наадукацыйнай школы;

^  развіццё інстытута павышэння кваліфікацыі універсі- 
тэта як лабараторыі стварэння тэхналогій паслядыпломнай 
адукацыі;

^  далейшае развіццё факультэта давузаўскай падрых- 
тоўкі і прафарыентацыі як каардынацыйнага цэнтра работы 
ўсіх структурных падраздзяленняў вучэбнага комплекса пры
МДУ.

ІН С Т Ы Т У Т  П АВЫ Ш ЭН Н Я К ВА Л ІФ ІК А Ц Ы І 
I ПЕРАПАДРЫ ХТОЎКІ КАДРАЎ
Інстытут павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў 

(ІПК) створаны ў 2000 годзе. Ен ажыццяўляе вучэбную, 
навуковую і арганізацыйна-метадычную работу па павышэнні 
кваліфікацыі і перападрыхтоўцы кадраў сістэмы адукацыі, іншых 
галін народнай гаспадаркі Рэспублікі Беларусь, а таксама пры- 
ватных асоб на базе вышэйшай адукацыі.

Сёння інстытутам праводзіцца перападрыхтоўка кадраў на 
платнай аснове з прысваеннем адпаведнай кваліфікацыі па 
наступных спецыяльнасцях:

^  Дзяржаўнае і муніцыпальнае кіраванне (эканаміст-ме- 
неджэр, тэрмін навучання 2 гады, форма навучання — завоч- 
ная);

^  Правазнаўства (юрыст, тэрмін навучання 2 гады, фор
ма навучання — завочная; тэрмін навучання 10 месяцаў, форма 
навучання — дзённая);
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^  Практичная псіхалогія (псіхолаг ва ўстановах адукацыі, 
тэрмін навучання 18 месяцаў, форма навучання — завочная);

^  Дэфекталогія (выкладчык-дэфектолаг, тэрмін навучання
21 месяц, форма навучання — вячэрняя; тэрмін навучання 18 
месяцаў, форма навучання — завочная).

ІПК атрымаў права ажыццяўляць перападрыхтоўку кадраў 
па спецыяльнасцях “Сацыяльная педагогіка” і “Інфарматыка”, 
а таксама паралельную перападрыхтоўку студэнтаў выпускных 
курсаў (пасля заканчэння імі 3-га курса) па ўсіх спецыяльнас
цях, якія маюцца ў інстьпуце, з мэтай атрымання імі другой ква- 
ліфікацыі на платнай дагаворнай аснове. Інстытут ажыццяўляе 
павышэнне кваліфікацыі па розных профілях, у прыватнасці:

^  асновы інфармацыйных тэхналогій;
^  педагогіка, псіхалогія і методыка выкладання спецы

яльных дысцыплін у вышэйшай школе;
^  павышэнне сацыяльна- псіхалагічнай кампетэнтнасці 

кіруючых работнікаў розных сфер дзейнасці і г.д.
Акрамя гэтага, у інстытуце праходзяць стажыроўку вык- 

ладчыкі нашага універсітэта, іншых ВНУ і сярэдніх спецыяль
ных навучальных устаноў вобласці. Для вырашэння пастаў- 
леных задач ІПК мае неабходную вучэбна-матэрыяльную 
базу: 4 вучэбныя аўдыторыі, метадычны кабінет, 2 камп’ю- 
тэрныя класы. Патрэбы слухачоў у вучэбна-метадычнай літа- 
ратуры задавальняюцца спецыялізаванымі кабінетамі псіха
логіі, педагогікі, эканамічных тэорый, правазнаўства, бібліятэ- 
кай і чытальнымі заламі універсітэта.

У 2002-2003 навучальным годзе ў інстытуце навучаецца 
звыш 300 слухачоў. На 4-х аддзяленнях перападрыхтоўкі 
займаецца 251 чалавек; курсы павышэння кваліфікацыі прайшлі 
126 чалавек, з іх 20 — выкладчыкі Магілёўскага фінансава- 
эканамічнага інстытута, 40 — з ліку каманднага саставу 
Міністэрства па надзвычайных сітуацыях, 43 — атрымалі 
кваліфікацыю карыстальніка ПЭВМ і г.д.
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Вучэбны працэс у ІПК абслугоўваюць 85 вядучых вык- 
ладчыкаў універсітэта, іншых ВНУ гарадоў Магілёва, Мінска і 
практычныя работнікі, якія маюць вышэйшую профільную 
адукацыю. Сярод іх 2 доктары навук і 18 кандыдатаў навук.

Кіраўнікі ІП К кандыдат гістарычных навук, дацэнт 
К.М.Бандарэнка (рэктар), кандыдат фізіка-матэматычных 
навук, дацэнт Н .I.Аўдзеева (прарэктар па вучэбнай рабоце).

У арганізацыі сваёй дзейнасці ІПК супрацоўнічае з Камі- 
тэтам па працы і сацыяльнай абароне, Упраўленнем юстыцыі 
Магілёўскага аблвыканкома, абласной пракуратурай, аблас
ным гаспадарчым судом, аддзелам кадраў упраўлення ўнутра- 
ных спраў Магілёўскага аблвыканкома, Магілёўскім калед- 
жам Міністэрства ўнутраных спраў РБ, кантрольна-рэвізій- 
ным упраўленнем Міністерства фінансаў па Магілёўскай воб
ласці і іншымі ўстановамі і арганізацыямі дзяржаўных структур. 
ІПК падтрымлівае цесныя сувязі па абмене інфармацыяй і 
вопытам работы амаль з усімі ўстановамі павышэння кваліфіка
цій пры універсітэтах Беларусі. Гэтыя сувязі дапамагаюць удас- 
каналенню форм і зместу адукацыйнага працэсу, а таксама по
шуку і замацаванню месца на рынку адукацыйных паслуг.

Навучанне ў інстытуце павышэння кваліфікацыі і перапад- 
рыхтоўкі кадраў арганізавана ў адпаведнасці з патрабаваннямі 
дзяржаўных адукацыйных стандартаў, што дазваляе слуха
чам атрымаць патрэбныя веды і навыкі, знайсці сваё месца ва 
ўмовах усталявання ў нашай Рэспубліцы рынкавых адносін.

У н іВ Е Р С ІТ Э Т  У  С ІС ТЭМ Е РЭГІЯН АЛЬН АЙ
ІДЭАЛАГІЧНАЙ I ІНФАРМ АЦЫ ЙНАЙ РАБОТЫ

Выконваючы свой абавязак перад грамадствам і дзяржа- 
вай, працягваючы і ўдасканальваючы лепшыя традыцыі міну- 
лага, універсітэт штогод пашырае метады і формы ўзаемадзе- 
яння з рэспубліканскімі і мясцовымі органамі кіравання, з наву-
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чэнцамі, працоўнымі калектывамі і насельніцтвам Магілёўшчы- 
ны, з рознымі адукацыйнымі і гаспадарчымі ўстановамі. Як свед- 
чаць гістарычныя факты, прыведзеныя ў папярэдніх раздзелах, 
дзейнасць нашай навучальнай установы ў розных яе статусах 
ніколі не абмяжоўвалася рамкамі вучэбна-выхаваўчага працэ
су і навуковых даследванняў, а была накіравана на забеспя- 
чэнне станоўчай дынамікі ў развіцці ідэалагічнага, маральнага і 
культурнага ўзроўню насельніцтва.

У сваёй ідэалагічнай і інфармацыйнай рабоце універсітэт 
выкарыстоўвае наступныя метады: інфармаванне аб дзейнасці 
універстэта па рэалізацыі дзяржаўнай палітыкі ў галіне адука- 
цыі і навукі, абмен вопытам работы, тлумачэнне зместу бела
рускай мадэлі дзяржаўнага і грамадскага развіцця, арганіза- 
цыйная дапамога ў правядзенні выбараў у органы дзяржаўнага 
і рэгіянальнага кіравання, іншых адказных грамадска-палітыч- 
ных мерапрыемствах. У адпаведнасці з названымі метадамі выз- 
начаюцца канкрэтныя формы работы з насельніцтвам Магі- 
лёўшчыны: лекцыі, семінары, круглыя сталы, тэматычныя шко
лы, правядзенне Дзён універсітэта ў горадзе і раёнах, сустрэчы 
з кіраўніцтвам Рэспублікі і вобласці, выступленні ў сродках мас- 
савай інфармацыі, удзел кіруючых работнікаў і прадстаўнікоў 
універсітэта ў розных мерапрыемствах абласнога і рэспублі- 
канскага масштабаў і іншыя.

У пэўнай ступені універсітэт з ’яўляецца не толькі распра- 
цоўшчыкам, але і эксперыментальнай пляцоўкай для ўкара- 
нення ў дзейнасць вучэбных устаноў, арганізацый і прадпры- 
емстваў вобласці разнастайных форм ідэалагічнай, інфарма- 
цыйнай работы. Сёння ва універсітэце створана і мэтанакіра- 
вана функцыянуе сістэма інфармацыйнай работы, фарміруец- 
ца абноўленная структура ідэалагічнай дзейнасці, у якую ўва- 
ходзяць усе асноўныя падраздзяленні — ад рэктарата да сту- 
дэнцкіх грамадскіх арганізацый і першасных калектываў. На 
базе універсітэта ў 2000 годзе быў праведзены абласны семі-
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нар “Аб стане і задачах па арганізацыі інфармацыйнай работы 
ў вышэйшых і сярэдніх і спецыяльных навучальных установах 
вобласці”, у 2002 годзе — рэспубліканскі семінар кіраўнікоў 
ВНУ “Праблемы і шляхі ўдасканалення выхавання студэнц- 
кай моладзі”. Вопыт арганізацыі ідэалагічнай і інфармацый- 
най работы універсітэта рэкамендованы да выкарыстання 
іншымі вучэбнымі ўстановамі краіны.

На працягу некалькіх гадоў ва універсітэце дзейнічае кам- 
ісія па арганізацыі інфармавання студэнтаў і супрацоўнікаў на 
чале з прарэктарам В.І.Паповым і группа інфармавання 
(кіраўнік — дацэнт кафедры філасофіі А .В .Дзьячэнка). На 
базе даве дачна - бібліяграфічнага аддзела бібліятэкі створаны 
інфармацыйны цэнтр, распрацавана структура правядзення і 
тэматыка дзён і гадзін інфармавання.На факультэце дадат- 
ковых прафесій адкрыта адзяленне лектараў-інфарматараў, 
слухачы якога праходзяць практыку у студэнцкіх акадэмічных 
групах і ў іншых вучэбных установах горада. 3  дапамогай 
студэнцкай сацыялагічнай групы пад кіраўніцтвам старшага 
выкладчыка кафедры паліталогіі і сацыялогіі, кандыдата сацы- 
ялагічных навук С.М.Ліхачовай регулярна праводзіцца ўнут- 
раны маніторынг палітычнай культуры і інфармаванасці сту- 
дэнтаў універсітэта, вынікі якога выкарыстоўваюцца ў далей- 
шай выхаваўчай рабоце.

Адной з новых і эфектыўных форм работы з насельніцтвам 
з ’яўляецца арганізацыя і правядзенне сустрэч прадстаўнікоў 
універсітэта з працоўнымі калектывамі, мэта якіх — наладж- 
ванне інфармацыйнага, ідэалагічнага супрацоўніцтва. Да такіх 
сустрэч універсітэт рыхтуе выставы публікацый выкладчы- 
каў; праводзяцца лекцыі і кансультацыі спецыялістаў па акту
альных праблемах развіцця сучаснага грамадства, педагогіцы, 
псіхалогіі, рэлігіязнаўству і г.д.; творчыя калектывы універсі- 
тэта выступаюць з канцэртамі. У сваю чаргу і вучоным, і сту
дентам бывае карысна і цікава даведацца аб стане спраў у
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арганізацыях і прадпрыемствах рэгіёна, аб формах работы з 
моладзю і людзьмі сталага ўзросту. Такія сустрэчы паспяхова 
прайшлі з працоўнымі калектывамі ААА “Стужка”, “Тэхна- 
прыбор”, ВА “Магілёўхімвалакно”, З А Т  “Вяснянка”, на сель- 
ніцтвам Касцюковіцкага раёна і інш. Асобае месца ў ідэа- 
лагічнай і інфармацыйнай дзейнасці занялі паспяхова праве- 
дзеныя ў красавіку 2003 года Дні Магілёўскага дзяржаўнага 
універсітэта імя А.А.Куляшова ў горадзе Магілёве, у ходзе 
якіх адбыліся сустрэчы з працоўнымі шэрагу прадпрыемстваў, 
канцэрты творчых калектываў універсітэта ва ўстановах аду- 
кацыі, выставы творчых работ выкладчыкаў і публікацый вучо- 
ных, публічныя лекцыі у розных арганізацыях,. Былі праведзе- 
ны таксама “Дзень адчыненых дзвярэй”, круглы стол “Акту
альные праблемы ідэалагічнага выхавання моладзі” , яркае і 
маляўнічае спартыўнае свята на гарадскім стадыёне, вялікі 
святочны канцэрт у адной з лепшых залаў горада.

Насычаным на цікавыя і павучальныя сустрэчы стаў пача- 
так лета 2003 года. Універсітэт наведаў Міністр абароны 
Рэспублікі Беларусь Л.С.Мальцаў, кіраўнік Магілёўскай пра- 
васлаўнай Епархіі Уладыка Сафроній. Са студэнтамі і супра- 
цоўнікамі універсітэта сустракалася творчая група акцёраў Мас- 
коўскага драматычнага тэатра імя А.П.Астроўскага з удзе- 
лам былой студэнткі нашага вуза Ірынай Язвінскай. Сімвал- 
ічна, што такія розныя па сваіх службовых абавязках людзі 
ўздымалі па сутнасці аднолькавыя пытанні патрыятызму, ма- 
ральнага і духоўнага выхавання, агульначалавечых каштоў- 
насцяў. Не выпадкова гэтыя сустрэчы, якія нясуць вялікі вы- 
хаваўчы зарад, вызвалі шчыры інтарэс у слухачоў, значна па- 
шырылі іх уяўленні аб сучасным грамадстве, аказалі станоўчы 
ўплыў на каштоўнасныя арыентацыі.

Ідэалагічная і інфармацыйная работа універсітэта ў рэгіёне 
праводзіцца ў адпаведнасці з асноўнымі накірункамі дзейнасці 
Магілёўскага аблвыканкома. Яго старшыня Б.В.Батура на
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сустрэчы з калектывам студзнтау і выкладчыкау падкрэслівау 
неабходнасць актывізацыі жыццёвай пазіцыі студэнцкай мо
ладзі і яе настаўнікаў ва ўсіх сферах іх індывідуальнай і калек- 
тыўнай дзейнасці: ад ідэалагічнай работы да ўдасканалення 
ўласнага дабрабыту.

Аддзелы аблвыканкома цесна супрацоўнічаюць з падраз- 
дзяленнямі універсітэта, творча выкарыстоўваючы інтэлекту- 
альны патэнцыял вну. Асабліва плённыя сувязі універсітэта 
склаліся з упраўленнямі адукаці, інфармацыі, культуры, камітэ- 
там па працы і сацыяльнай абароне, аддзелам па рабоце з 
моладзю аблвыканкома. Самы актыўны ўдзел у вызначэнні і 
рэалізацыі асноўных накірункаў вузаўскай жыццядзейнасці 
прымае намеснік старшыні аблвыканкома А .Ц .Глаз, які регу
лярна сустракаецца з прафесарска - выкладчыцкім саставам 
універсітэта, прымае ўдзел у семінарах і круглых сталах сту- 
дэнцкага актыва, удумліва і чула рэагуе на інтарэсы і запыты 
студэнцкай моладзі і выкладчыкаў.

Усебаковую падтрымку і дапамогу ў правядзенні ідзалагіч- 
най і інфармацыйнай работы з насельніцтвам, а таксама ста- 
ноўчымі вырашэннямі разнастайных пытанняў аказвае выпускнік 
універсітэта, памочнік Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, галоў- 
ны інспектар па Магілёўскай вобласці Ю .А.Кулакоўскі.

Універсітэт актыўна выкарыстоўвае ў сваёй рабоце інфар- 
мацыю, атрыманую непасрэдна ад кіраўніцтва Рэспублікі. Так, 
у лістападзе 2002 года перад удзельнікамі правадзімага ва 
універсітэце рэспубліканскага семінара выступалі з дакладамі 
аб ролі і месцы студэнцкай моладзі ў сучасным грамадстве 
намеснік Прэм’ер-Міністра Рэспублікі Беларусь У.Н.Дра- 
жын, старшыня пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў На- 
цыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па адукацыі, культуры, 
навуцы і навукова-тэхнічнаму прагрэсу І.В.Катляроў, старшы
ня ЦК Беларускага прафсаюза работнікаў адукацыі і навукі 
Т.І. Чобатава. Традыцыйнымі сталі сустрэчы з былым рэктарам
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універсітэта, намеснікам Старшыні Савета Рэспублікі Нацыя- 
нальнага Сходу Рэспублікі Беларусь, прафесарам М.А.Аўла- 
севічам, які сістэматычна робіць сваеасаблівыя справаздачы аб 
рабоце Нацыянальнага Сходу Рэспублікі Беларусь, акценту
юча ролю і значэнне прававога кампанента ў ідэалагічнай і 
інфармацыйнай дзейнасці на розных узроўнях. Пленным з ’яў- 
ляецца супрацоўніцтва і з іншымі прадстаўнікамі Нацыяналь
нага Сходу Рэспублікі Беларусь — дэпутатамі ад Магілёўскай 
вобласці, єярод якіх ёсць і выпускніца універсітэта Н.П.Аўд- 
зеева. Праблемы рэфармавання нацыянальнай сістэмы аду- 
кацыі, сучасныя задачы вышэйшай школы і шляхі іх вырашэн- 
ня неаднарозова абмяркоўваліся ва універсітэце з удзелам 
Міністра адукацыі Рэспублікі Беларусь П.І.Брыгадзіна, яго 
намеснікаў А.І.Жука і Т.М.Кавалёвай.

Магілёўскі дзяржаўны універсітэт імя А.А.Куляшова зна- 
ходзіцца ў пошуку новых метадаў, форм і сродкаў, якія дазво- 
ляць удасканаліць набыты вопыт ідэалагічнай і інфармацый- 
най работы са студэнтамі, усімі навучэнцамі і працаўнікамі Ма- 
гілёўшчыны.
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Заключэнне. 
Перспектывы развіцця універсітэта

азвіццё нацыянальнай сістэмы адукацыі —
гэта адзін з прыярытэтных напрамкаў дзяр- 

жаўнай палітыкі ў Рэспубліцы Беларусь. Ключавым 
звяном у вырашэнні задач, пастаўленых грамадствам і 
дзяржавай перад вышэйшай адукацыяй на сучасным 
этапе сацыяльна-эканамічных пераўтварэнняў, з ’яў- 
ляецца дзейнасць рэгіянальных класічных універсітэ- 
таў. Вядучымі фактарамі, што вызначаюць іх угілыў на 
розныя бакі жыцця ў краіне, з ’яўляюцца сусветныя 
тэндэнцыі сацыякультурнага развіцця, міжнародны во- 
пыт арганізацыі масавай вышэйшай адукацыі, утва- 
рэнне адзінай адукацыйнай прасторы ў Саюзе Неза
лежных Дзяржаў, Еўропе і сусвеце, асаблівасці раз
віцця Беларусі ў пераходны перыяд, узрастаючая роля 
вышэйшай школы ў вырашэнні праблем грамадства і 
дзяржавы, пераадольванне супярэчнасцей паміж струк- 
турай вышэйшай школы ў нашай краіне і ў замежжы.

Гэтыя і іншыя фактары, стратэгія эканамічнага і 
культурнага развіцця ўсходняга рэгіёна Рэспублікі 
Беларусь вызначаюць асноўныя напрамкі далейшай 
дзейнасці універсітэта. Яго дынамічнае развіццё ад- 
павядае наступным галоўным мэтам: задавальненне 
разнастайных і шматлікіх адукацыйных запатрабаван- 
няў моладзі Магілёўшчыны і сумежных рэгіёнаў; ажыц- 
цяўленне шырокага кола фундаментальных і прык- 
ладных навуковых даследаванняў, у тым ліку з рэгія- 
нальнай накіраванасцю; забеспячэнне задавальнення 
патрэб рэгіёна ў спецыялістах з вышэйшай адукацыяй
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універсітэцкага профілю; павышэнне духоўнага ўзроў- 
ню навучэнцаў і ўсяго насельніцтва нашага рэгіёна; 
удасканаленне культурнага патэнцыялу краіны.

Найбольш істотныя бліжэйшыя пераўтварэнні ў 
жыцці універсітэта звязаны з тым, што доўгі час ён 
развіваўся як поліпедагагічны. Аднак ў адпаведнасці са 
статусам класічнага універсітэта і ўзрастаючымі патра- 
баваннямі народна-гаспадарчага комплексу, культурных 
і асветніцкіх устаноў Магілёўскай вобласйі ў кваліфіка- 
ваных кіруючых кадрах узнікла неабходнасць якасна- 
га перагляду пераліку яго спецыяльнасцей з выдзялен- 
нем у ім навуковага, камунікатыўнага, сацыяльнага і іншых 
профіляў. 3  улікам вынікаў аналізу працэсаў рэфарма- 
вання сістэмы адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь і перс- 
пектьіў развіцця Магілёўскага рэгіёна, з 2003 года адк- 
рыта падрыхгоўка журналістаў, філолагаў, мастакоў, ха- 
рэографаў, сацыяльных работнікаў, а таксама навукоў- 
цаў па фізіцы, гісторыі, біялогіі, псіхалогіі, паліталогіі, ма- 
тэматыцы, спецыялістаў у галіне эканамічнай кіберне- 
тыкі. Не будзе пакінуты і педагагічны профіль: да існу
ючих далучацца такія спецыяльнасці як «Інфарматыка 
з замежнай мовай», «Працоўнае навучанне з народнымі 
рамёствамі», «Дэфекталогія» і інш. Такое пераўтва- 
рэнне дазволіць павысіць канкурэнтную здольнасць 
універсітэта ва ўмовах пашырэння рынку платных аду- 
кацыйных паслуг у Маіілёўскім рэгіёне, задаволіпь улас- 
ныя патрэбы ў кадрах вышэйшай кваліфікацыі.

Новыя спецыяльнасці дазваляюць значна пашы- 
рыць колькасць спецыялізацый. Гэтая абставіна так
сама з ’яўляецца новай для універсітэта і яму давяд- 
зецца набываць вопыт і выпрацоўваць уласную паз- 
іцыю ў вызначэнні пераліку дысцыплін спецыяліза- 
цый і распрацоўкі іх метадычнага забеспячэння ва 
ўмовах дынамічнай змены патрабаванняў рынку пра- 
цы. Адначасова патрабуецца і распрацоўка сертыф- 
ікаваных вучэбных курсаў, выкладанне якіх з ’яўля- 
ецца для універсітэта традыцыйным.
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Паралельна з пашырэннем спектра спецыяль- 
насцей далейшае развіццё атрымае і навукова-ме- 
тадычны комплекс, паспяхова працуючы на базе 
універсітэта. У склад гэтага комплекса з часам мо- 
гуць увайсці сярэднія спецыяльныя ўстановы Маг- 
ілёўшчыны, такія як вучылішча культуры, бібліятэч- 
ны тэхнікум, Бабруйскі прафесіянальна-тэхнічны 
каледж і іншыя. Лепшыя выпускнікі гэтых устаноў 
змоіуць атрымліваць вышэйшую адукацыю па інды- 
відуальных планах навучання. Магчыма, таксама, 
стварэнне ў межах комплекса новых ліцэяў, гімназіяў 
і профільных класаў.

Паступова, з забеспячэннем іх пераемнасці будуць 
развівацца метады, формы і сродкі навучання студэнтаў 
у сувязі з узрастаючымі патрабаваннямі сучаснага гра- 
мадства да якасці вышэйшай адукацыі. Г эта прадык- 
тавана апошнімі дасягненнямі навукі, культуры і тэхнікі, 
імклівым абнаўленнем навуковых ведаў у якасным і 
колькасным аспектах. Адным з перспектыўных на- 
кірункаў удасканалення якасці навучання з’яўляецца 
акіуалізацыя ў мэтавым кампаненце вучэбна-выхаваў- 
чага працэссу асобаснага і прафесійнага развіцця буду- 
чых спецыялістаў і адпаведная інтэнсіфікацыя іх сама- 
стойнай вучэбнай дзейнасці ў спалучэнні з рознымі 
формамі даследчай работы.

Галоўнай задачай у рэалізацыі такога накірунку 
з ’яўляецца пошук эфектыўных форм кантролю 
дынамікі вучэбных поспехаў студэнтаў непасрэдна ў 
вучэбна-выхаваўчым працэсе, у тым ліку распрацоў- 
ка рэйтынгавай сістэмы ацэнкі ўзроўню падрых- 
тоўкі спецыялістаў на аснове прафесіянальна-арыен- 
таваных крытэрыяў, арганізацыя бягучага конкурсу 
на бюджэтныя месцы і на права дзяржаўнага крэ- 
дытавання навучання. Вырашэнне такіх задач даз- 
воліць перайсці да бессесійнай формы навучання, 
аптымізаваць выкарыстанне вучэбнага часу. Ад- 
сюль выцякае магчымасць паступовага ўвядзення ў
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практыку работы універсітэта розных форм дыстан- 
цыйнага навучання, адначасова з работай над удаска- 
наленнем інфармацыйных адукацыйных тэхналогій, 
умацаваннем матэрыяльна-тэхнічнай базы, аператыў- 
ным стварэннем мульцімедыйных вучэбных курсаў і 
адпаведных методык навучання. Гэта дазволіць па- 
высіць ступень даступнасці прафесійнай арыентацыі, 
вышэйшай адукацыі і сістэмы перападрыхтоўкі і павы- 
шэння кваліфікацыі для жыхароў усіх гарадоў і вёсак 
Магілёўскай вобласці. Вынікам такіх распрацовак 
павінны стаць цэласныя вучэбна-метадычныя комп
лексы па кожнай спецыяльнасці, арыентаваныя на 
развіццё прафесійна-значымых якасцей асобы буду- 
чых спецыялістаў. Вядучым кампанентам гэтых ком- 
плексаў будзе сістэма заданняў для фарміравання паз- 
навальнай самастойнасці студэнтаў, самакантролю 
эфектыўнасці іх вучэбнай дзейнасці, а таксама сродкі 
дыягностыкі ступені дасягнення мэт навучання. У гэ
тых комплексах будуць інтэграваны вучэбная і ву- 
чэбна-даследчая работа студэнтаў, што павінна за- 
бяспечыць, у свой час, эфектыўнасць навукова-дас- 
ледчай работы студэнцкіх калектываў у супрацоўніц- 
тве з навукоўцамі універсітэта. Для гэтых жа мэт ва 
універсітэце ствараецца магістратура.

Удасканальванне выхаваўчага працэсу ва універ- 
сітэце прадуі'леджвае далейшае развіццё сістэмы 
выхавання студэнтаў, якая ўключае інфармацыйную 
работу, дзейнаць органаў студэнцкага самакіравання, 
грамадскіх арганізацый і аб’яднанняў па інтарэсах, на- 
кіраваных на фарміраванне гуманных адносін у со- 
цыуму, на забеспячэнне сацыяльнай і псіхолага-педа- 
гагічнай падтрымкі асобаснага развіцця студэі ітаў.

Адной з галоўных задач у развіцці навуковых 
даследаванняў ва універсітэце з’яўляецца павышэнне 
іх выніковасці: пашырэнне спектру фундаменталь
ных даследаванняў у розных галінах навукі, тэхнікі і 
культуры; скіраванасць тэматыкі прыкладных дас-
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ледаванняў на патрэбы рэгіянальнай прамысловай і 
сельскагаспадарчай вытворчасці.

У развіцці сувязяў з замежжам галоўным з’яў- 
ляецца падключэнне да выканання міжнародних 
адукацыйных і навуковых праграм, якія маюць важ- 
нае значэнне для Рэспублікі Беларусь і гарантава- 
нае фінансавае забеспячэнне.

Ва ўдасканаленні матэрыяльнай базы універсі- 
тэта бліжэйшымі задачамі з ’яўляюцца: будаўніцтва 
інтэрната для сямейных студэнтаў і маладых вык- 
ладчыкаў, вучэбна-лабараторнага корпуса для пры- 
родазнаўчага факультэта, рэстаўрацыя вучэбнага 
корпуса №2 як архітэктурнага помніка. Актуаль
ным з ’яўляецца набыццё сучасных навуковых пры- 
бораў і абсталявання, якія змогуць забяспечыць вы
сокую эфектыўнасць прыкладных даследаваппяў на 
гаспадарча-дагаварных асновах.

На працягу ўсёй гісторыі Магілёўскі дзяржаўны 
універсітэт імя А А. Куляшова заўсёды цесна суп- 
рацоўнічаў з мясцовымі і цэнтральнымі органамі кіра
вання, з установамі навукі, культуры і адукацыі, з пра- 
мысловымі і сельскагаспадарчымі прадпрыемствамі. 
Яго калектыў заўжды ўсведамляў сваё дачыненне 
да ўсіх працэсаў развіцця сваёй Радзімы і станаў- 
лення беларускай дзяржаўнасці. І зараз, працуючы 
ва ўмовах пошуку аптымальных шляхоў інтэграцыі 
краіны ў міжнародную адукацыйную прастору і вы- 
конваючы сваю частку Дзяржаўнай праграмы раз
віцця вышэйшай адукацыі ў рэгіёнах Рэспублікі Бе
ларусь, універсітэт упэўнена крочыць у будучыню.
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