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Адукацыйная прастора кафедры гісторыі Беларусі 
і музеязнаўства: эвалюцыя структуры і зместу

Разглядаецца эвалюцыя кафедры гісторыі Беларусі і музеязнаўства Бе ла рус
кага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў як адукацыйнай, на
вуковай і выхаваўчай прасторы.

Паўнавартасная гуманітарная адукацыя 
пра дугледжвае назапашванне шырокага спек-
тра гістарычных ведаў. Прафесійныя ўменні і 
на выкі спецыялістаў у галіне культуры і мас-
тац тваў будуюцца на вывучэнні і трансля цыі 
культурнай спадчыны мінулых пакаленняў. 
Пе рафразіруючы вядомае лацінскае выслоўе, 
скажам, што культура не ведае скачкоў, яна не 
здольна развівацца без гістарычнага фундамен-
та, яго асэнсавання і пераймання. Безумоў на, 
вучэбныя планы на ўсіх спецыяльнасцях уні
вер сітэта прадугледжваюць курсы па гісторыі, 
напрыклад, гісторыі музыкі, сацыякультурнай 
дзейнасці, бібліятэчнай справы і г. д. Аднак ве
ды па фундаментальнай гісторыі з’яўляюцца 
пад муркам, на якім грунтуюцца, паглыбляюц-
ца і прафілізуюцца веды па адпаведных кі рун
ках культуры і мастацтва.

З першых дзён існавання Мінскага інстыту
та культуры пачала дзейнічаць кафедра гіс то-
рыі СССР, БССР і замежных краін. Яе ўзнача
ліў і больш за 30 гадоў кіраваў спачатку канды-
дат, а з 1986 г. доктар гістарычных навук, пра фе 
сар А. П. Грыцкевіч. З 2006 г. па 2008 г. кафедру 
ўзначальваў доктар культуралогіі, прафесар 
А. І. Смолік, з 2009 г. – доктар гістарычных навук, 
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прафесар М. А. Бяспалая. На працягу 10 гадоў 
студэнтам выкладаліся ўсе курсы, пераліча ныя 
ў назве кафедры. Найбольш гадзін выдзялялася 
на гісторыю СССР, а гісторыя БССР была прад
стаўлена невялікім курсам у 36 гадзін. На наш 
погляд, станоўчым было выкладанне гісторыі 
замежных краін, праўда, у невялікім аб’ёме, але 
студэнты мелі магчымасць асвяжыць школь-
ныя веды па замежнай гісторыі. Тым больш, 
што выкладчыкі кафедры імкнуліся пры рас
пра цоўцы ўсіх курсаў улічваць спецыфіку ін
cтытута. Дарэчы, на ўступных экзаменах абі ту
рыенты здавалі гісторыю СССР.

Сітуацыя з выкладаннем гісторыі мя ня ец
ца ў другой палове 1980х гг., што было звязана 
з пераменамі ў сацыяльна-палітычным жыц ці 
грамадства. Кафедра пачала паступова пе ра хо
дзіць на выкладанне айчыннай гісторыі на бе-
ларускай мове, былі ліквідаваны гадзіны на за-
межную гісторыю, а пасля 1991 г. і на гіс то рыю 
СССР. Цікава, што гэта дастаткова ўнушаль ная 
лічба, асабліва калі да даць і гадзіны па гісто рыі 
КПСС, раствары лася ў новых навучальных 
пла нах, якія рас пра цоўваліся ў рэспубліцы, а 
не спускаліся цэнтра лізавана зверху, як было 
раней. Кафедра была перайменавана і пачала 
называцца кафедрай гіс торыі Беларусі. Праўда, 
яе толькі ўскосна закранула складаная ар га ні-
зацыйная работа па стварэнні шматлікіх ву-
чэбных планаў і стан дар  таў па новых спецыяль
насцях Беларуска га ўні вер сітэта культуры. Як 
агуль на ўнівер сі тэц кая кафедра гісторыі Бела-
ру сі атрымоўвала свое аса блівы адукацыйны за-
каз ад спецыяльных ка федр універсітэта.

Калектыў кафедры перажываў перамены 
не  толькі ў структуры выкладаемых курсаў, 
памян шэнні гадзін і, адпаведна, выкладчыкаў, 
але і ў арганізацыйным плане. На некалькі 
гадоў кафедра была аб’яднана з кафедрай фі
ласофіі. Сітуацыя змянілася пасля рашэння 
кіраўніцтва ўніверсітэта аб перадачы спе цы-
яль насці «музейная справа і ахова гіс торыка 
куль турнай спадчыны», адкрытай у 1994 г., 
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на ка федру гісторыі Беларусі, у наз ву якой быў да баў лены тэрмін «му зея-
знаў ства». Пад гэтай наз вай кафедра існуе па цяперашні час.

Такім чынам, структура і функцыі яе дзейнасці кадрынальна змя ні-
ліся. З аднаго боку, кафедра захавала агульнаўніверсітэцкі статус, з дру-
гога – стала выпускаючай, з 1996 г. пачала рыхтаваць магістраў, а з 1997 г. 
і аспірантаў у галіне музеязнаўства. У адрозненне ад спецыяльных кафедр 
універсітэта, у вызначэнні задач і зместу падрыхтоўкі спецыялістаў у 
галіне музеязнаўства яна арыентуецца на вучэбныя планы і стандарты, 
распрацаваныя на гістарычным факультэце БДУ. Гэтая акалічнасць пэў
ным чынам стрымлівае ініцыятыву кафедры, якая мае магчымасць уно-
сіць свае прапановы толькі ў курсы па выбары студэнта. Тым не менш 
ква ліфікацыя «музеязнаўца», якую атрымоўваюць нашы выпускнікі, да
зваляе заняць сваю нішу ў падрыхтоўцы спецыялістаў музейнай справы.

У сістэме Міністэрства культуры налічваецца каля 150 музеяў розна-
га профілю, і выпускнікі кафедры надзвычай запатрабаваны, аб чым 
свед чаць запыты ў час размеркавання. Яны працуюць дырэктарамі аб
лас ных і раённых краязнаўчых музеяў, галоўнымі захавальнікамі фон
даў, загадчыкамі аддзелаў, навуковымі супрацоўнікамі. Цесныя сувязі 
на ладжаны з Нацыянальным мастацкім музеем Рэспублікі Беларусь, 
Бе ларускім дзяржаўным музеем гісторыі Вялікай Айчыннай вайны, да 
трэці навуковых супрацоўнікаў якога складаюць выпускнікі кафедры. 
Буй нейшае музейнае аб’яднанне Нацыянальны Полацкі гісторыкакуль
турны музей-запаведнік узначальвае выпускніца аспірантуры БДУКМ, 
кан дыдат культуралогіі Т. А. Джумантаева.

3. Калектыў кафедры  гісторыі Беларусі і музеязнаўства

3

176

Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў 2015/№ 2(24)

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



Кафедра не стаіць на месцы, а актыўна распрацоўвае сучасныя па-
дыходы як да арганізацыі, методыкі навучання, так і да вылучэння но-
вых кірункаў спецыяльнасці. З 2012/13 навучальнага года пачалася пад
рыхтоўка спецыялістаў па напрамку «культурная спадчына і турызм». 
З ад наго боку, гэта патрабавала шмат намаганняў па напаўненні вучэб-
нага плана спецыяльнымі курсамі па выбары, арганізацыі азнаямляль-
най і вытворчай практыкі, а з другога – пашырыла знешнія кантакты 
ка федры як у межах рэспублікі, так і з навучальнымі, музейнымі і ту
рыс тычнымі ўстановамі Расіі, Літвы, Германіі, Славакіі і  інш. Кафедра 
пла нуе ажыццяўленне міжнародных турыстычных паездак пры ак тыў
ным удзеле студэнтаў у распрацоўцы маршрутаў, іх арганізацыйнага і 
экс курсійнага забеспячэння.

На працягу існавання кафедры важнейшай часткай работы вы клад
чыкаў з’яўлялася навуковадаследчая дзейнасць. Дзякуючы навуковаму 
аў тарытэту А. П. Грыцкевіча, У. С. Пасэ, А. А. Трусава, В. А. Цітова, І. К. Ціш
чанкі і іншых выкладчыкаў, кафедра заўсёды займала адно з вядучых 
мес цаў ва ўніверсітэце. Супрацоўнікі кафедры з’яўляліся аўтарамі ма на
гра фій, артыкулаў у часопісах, энцыклапедыях, выступалі з дакладамі 
на навуковых канферэнцыях рознага ўзроўню і г. д.

Акрамя індывідуальнай навуковай дзейнасці, калектыў кафедры па-
чынаючы з 1981 г. выконваў і выконвае комплексныя кафедральныя 
тэмы. Першая – «Культурнаасветніцкія ўстановы і іх дзейнасць (1861–
1917 гг.)». Відавочна, што тэма непасрэдна звязана з профілем установы 
вышэйшай адукацыі, таму ў яе праблематыцы адразу закладваўся прак
тычны аспект. Навуковы калектыў даследаваў сацыяльнаэка на міч ныя 
і  палітычныя ўмовы дзейнасці вывучаемых аб’ектаў, якія па дзя ля ліся 
на культурнаасветніцкія аб’яднанні афіцыйнага кірунку, у тым лі ку рэ
лі гійныя, навукова-гаспадарчыя і дабрачынныя, грамадскія таварыствы 
лі беральнага і рэвалюцыйнадэмакратычнага характару. Вы ву ча лася 
дзей насць ПаўночнаЗаходняга аддзела Імператарскага рускага ге а гра
фіч нага таварыства, экспедыцыі С. У. Максімава, П. П. Губінскага, та ва
рыства аматараў прыродазнаўства, астраноміі, этнаграфіі пры Мас коў-
скім універсітэце, таварыстваў урачоў у Віцебску, Магілёве, Мінску, «Та-
варыства цвярозасці», Таварыства аматараў прыгожых мастацтваў у 
Мінску і інш.

У выніку даследавання былі вылучаны і прааналізаваны формы 
куль турнаасветніцкай дзейнасці ў 1861–1917 гг., якія, безумоўна, адпа-
вядаюць і сучасным: публічныя лекцыі, народныя чытанні, музычныя і 
харавыя канцэрты, тэатральныя спектаклі, літаратурнамузычныя веча-
ры, мастацкія выставы і г. д. Дзякуючы скрупулёзнай працы ў архівах, 
зна ёмству з тагачаснай перыёдыкай, афіцыйнымі дакументамі, мемуар-
най літаратурай у навуковы зварот пры дапамозе публікацый была ўведзе-
на значная колькасць новага факталагічнага матэрыялу, зроблены вы-
сновы аб пераемнасці форм і метадаў культурнаасветніцкай дзейнасці.
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Пасля аб’яднання і спалучэння на кафедры выкладання гісторыі і 
му зеязнаўчых дысцыплін навуковая дзейнасць скіравалася на даследа-
ванне гісторыкакультурнай спадчыны Беларусі, а менавіта яе захаван-
ня і трансляцыі ў музеях. Навуковыя кірункі даследавання гэтай прабле
мы ўключаюць вывучэнне тэарэтыкаметадалагічных асноў музея як са-
цыякультурнага інстытута, гістарыяграфічны і крыніцазнаўчы склад нікі, 
вызначэнне месца гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі ў сусвет най 
культурнай прасторы і распрацоўку актуальных праблем музеязнаўства 
ў межах акрэсленай тэмы.

Вынікам шматгадовай працы па гэтых кірунках з’яўляюцца шматлі
кія публікацыі выкладчыкаў кафедры ў айчынных і замежных выдан-
нях. Яны ахопліваюць праблемы вывучэння, захавання і трансляцыі эт
награфічных, нумізматычных, дакументальных, выяўленчых музейных 
ка лекцый. Дзякуючы публікацыям у навуковы зварот упершыню ўве
дзе ны матэрыялы, якія захоўваюцца ў фондах музеяў. Да іх можна ад не
сці дакументы аб дзейнасці мінскага Таварыства аматараў пры ро да знаў-
ства, этнаграфіі і археалогіі з фондаў Нацыянальнага гістарычнага музея 
Рэс публікі Беларусь, аб дзейнасці Беларускага навукова-літаратурнага 
гурт ка студэнтаў СанктПецярбургскага ўніверсітэта з фондаў Дзяр жаў
нага музея Янкі Купалы, шмат цікавых і малавядомых дакументаў, якія 
захоўваюцца ў рэгіянальных музеях.

Навуковыя інтарэсы выкладчыкаў кафедры ахопліваюць розныя га
ліны гістарычных ведаў: у праблемным полі гісторыі Беларусі працава
лі і працуюць дактары гістарычных навук, прафесары А. П. Грыцкевіч і 
М. А. Бяспалая, у галіне нумізматыкі – кандыдат гістарычных навук, да-
цэнт І. Н. Колабава, этнаграфіі  – кандыдат гістарычных навук, дацэнт 
А. М. На роўская, архітэктуры  – кандыдат гістарычных навук, дацэнт 
А. А. Тру саў, па праблематыцы крыніцазнаўства – кандыдат гістарыч ных 
навук, дацэнт А. Я. Паўлава. У разрэзе музеязнаўчай тэматыкі працу юць 
кандыдаты культуралогіі Я. Л. Іванова, І. Г. Лупашка, старшы выклад чык 
І. І. Бамбешка. Актыўна працуе над доктарскай ды сер тацыяй у галіне 
гістарыяграфіі новай гісторыі кандыдат гістарычных навук, дацэнт 
Л. У. Ля ховіч (Ландзіна). Пэўныя спадзяванні на забеспячэнне выкладан
ня дысцыплін па спецыяльнасці «менеджар па культурнай спадчыне і 
турызму» кафедра звязвае з Д. В. Герасімёнкам. 

Плённая праца выкладчыкаў знаходзіць увасабленне ў манаграфіях, 
навуковапапулярных выданнях, сумесных даследаваннях і выданнях з 
ін шымі ўстановамі. Напрыклад, у 2012 г. апублікавана «Выбранае» А. П. Грыц
ке ві ча ў серыі «Гісторыкалітаратурныя помнікі» выдавецтва «Бе ларускі 
кні га збор», у 2015 г. выйшла работа А. А. Трусава «Кароткая гісторыя 
 ар хітэктуры Беларусі», М. А. Бяспалая і А. Я. Паўлава ўвайшлі ў лік аўта
раў калектыўнай манаграфіі, выдадзенай ў 2011 г. Інстытутам гісто рыі 
НАН Беларусі «Памяць аб вайне ў сістэме патрыятычнага выхаван ня». 
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А. М. Нароўская з’яўляецца аўтарам раздзела 
«Традыцыйны інтэр’ер беларускага жылля» ў 
шматтомнай калектыўнай манаграфіі «Нары
сы гіс торыі культуры Беларусі», якая выдаец ца 
НАН Беларусі. Да месца будзе ска заць аб цес-
ным супрацоўніцтве кафедры з дзвюма на ву
ковымі ўс та новамі Нацыянальнай акадэміі на-
вук Беларусі  – Інстытутам гісторыі і Інстыту
там мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фалькло ру. 
Штогод пад патранажам Інстытута гісторыі 
пра водзіцца археалагічная практыка сту дэнтаў 
(на гарадзішчы старажытнага Мінска), якой кі
руе выпускнік кафедры, кандыдат гістарыч ных 
навук А. В. Вайцэховіч. Азнаямляльная практы-
ка студэнтаў 2га курса заўсёды праходзіць у 
навукова-даследчым цэнтры «Музей старажыт-
най беларускай культуры» Інстытута мас тац
тва знаўства, этнаграфіі і фальклору.

Калектыў кафедры гісторыі Беларусі і му-
зеязнаўства, якая з’яўляец ца адзінай кафедрай 
у рэспубліцы, дзе рыхтуюцца спецыялісты з 
ква  лі фі ка цыяй «музеязнаўца», усведамляе сваю 
адказнасць за распрацоўку важ нейшых пра-
блем музеязнаўчай навукі і практыкі і пад рых
тоўку спе цы я лістаў вышэйшай кваліфікацыі. 

4

4, 5. Выданні 
выкладчыкаў кафедры, 
зборнікі матэрыялаў 
канферэнцый, 
у арганізацыі якіх 
прымала ўдзел кафедра
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У гэтым кірунку таксама напрацаваны пэўны вопыт цеснага су пра цоў-
ніц тва фактычна з усімі музеямі рэс пуб лі кі. У 2011–2015 гг. кафедра гіс
то  рыі Беларусі і музеязнаўства ўдзель ні ча ла ў выкананні задання К04 
Дзяр  жаў най праграмы «Культура Бе ла ру сі» на 2011–2015 гады, у якім 
пры малі ўдзел не толькі спе цы я лісты кафедры, але і спецыялісты-прак-
тыкі з многіх музеяў Беларусі.

Супрацоўніцтва з рэгіянальнымі музеямі адлюстроўваецца ў су мес
ным правядзенні Тышкевіцкіх чытанняў (пачынаючы з 2007 г. іх пра ве
дзена пяць: спачатку на базе ўніверсітэта, потым у Лагойску, Вілейцы, 
Ва  ложыне і Крэцінзе (Літва), сумесных з музеямі навуковапрактычных 
кан ферэнцыях і круглых сталах, удзеле ў навуковых канферэнцыях музей-
най тэматыкі ў музеях Віцебска, Маладзечна, Веткі, Мінска, Полацка і інш.

Як самае важнае дасягненне кафедры з пункту гледжання развіцця 
му зеязнаўчай навукі ў Беларусі можна разглядаць абарону трох кан ды
дац кіх дысертацый Т. А. Джумантаевай, Я. Л. Івановай і І. Г. Лупашка з 
пры сваеннем ім навуковай ступені кандыдата культуралогіі. У бліжэй
шы час адбудзецца абарона кандыдацкай дысертацыі Я. А. Кавалёва на 
тэ му «Музеефікацыя культурнай спадчыны беларускага сектара чарно-
быльскай зоны».

У 2014 г. кафедра адзначала 20годдзе спецыяльнасці «музейная спра-
ва і ахова гісторыкакультурнай спадчыны». На святочнае мерапрыемства 
з’ехаліся былыя выпускнікі з усёй рэспублікі. Намаганнямі сённяшніх 
сту дэнтаў была арганізавана ўрачыстая імпрэза, якая прадэманстрава ла 
творчыя магчымасці будучых музейных спецыялістаў, іх разуменне гра-
мадскай значнасці абранай прафесіі. Аднак самым цікавым і карысным 
мерапрыемствам быў круглы стол, за якім адбыўся абмен думкамі паміж 
спецыялістамі музейнай справы, выкладчыкамі музейных дысцыплін і 
сту дэнтамі. Разважаннямі аб праблемах музейнай прафесіі, яе перспек
тывах падзяліліся выпускніцы аспірантуры Т. А. Джу ман та е ва, дырэк тар 
Нацыянальнага Полацкага гісторыкакультурнага музеяза па вед ні ка, 
А. Р. Ляш ке віч, дырэктар Дзяржаўнага літаратурнага му зея Янкі Ку па лы, 
Г. У. Са віц кі, выпускнік кафедры, дырэктар Віцебскага абласнога края
знаўчага музея, С. М. Ган чар, выпускнік кафедры, дырэктар Ві лей ска га 
раённага краязнаўчага музея і многія іншыя.
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Такім чынам, можна канстатаваць, што арганізацыйная структура 
ка федры гісторыі Беларусі і музеязнаўства, пералік дысцыплін, якія яна 
за бяспечвае, іх змястоўнае напаўненне, методыка выкладання эва лю цыя
ніравалі адпаведна пераменам у сацыяльна-палітычнай і сацыякультур-
най сферах. Калектыў кафедры змог заняць належнае месца ў структуры 
ўніверсітэта, забяспечыць высокі ўзровень выкладання дысцыплін му-
зеязнаўчага і турыстычнага профілю, упісацца ў працэс перабудовы сіс
тэ мы вышэйшай адукацыі, захаваць напрацаваны вопыт выкладан ня 
гіс тарычных дысцыплін, прыстасаваць яго да про фі лю ўніверсітэта. 
На аў та рытэт роднай навучальнай установы актыўна працуе навукова-
да следчы калектыў кафедры, які падтрымлівае цесныя навуковыя сувя-
зі з профільнымі ўста новамі НАН Беларусі, музеямі Рэспублікі Беларусь 
усіх катэгорый, уста новамі вышэйшай адукацыі замежжа.

M. Byaspalaya

Education space of the Department of History and Museology: 
the evolution of structure and contents

The evolution of the Department of History of Belarus and Museology of the Belarusian 
State University of Culture and Arts as an educational and scientific space is considered.

Дата паступлення артыкула ў рэдакцыю: 22.06.2015.
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