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ПРАДМОВА 

 

У 2010 г. да 170-годдзя з дня адкрыцця Беларускай дзяржаўнай 

сельскагаспадарчай акадэміі выйшла першая частка кнігі «Беларуская 

дзяржаўная сельскагаспадарчая акадэмія: гісторыя і сучаснасць» (100 

пытанняў і адказаў), дзе расказвалася пра станаўленне і развіццѐ 

акадэміі ў 1840–1919 гг., калі існавала Горы-Горацкая земляробчая 

школа і інстытут, а з 1864 года – Горацкія сярэднія земляробчыя 

ўстановы. 

Другая частка кнігі ахоплівае перыяд з 1919 г. па 1941 г. і 

прысвечана вельмі цікаваму перыяду акадэміі, калі ў 1919 г. быў 

адноўлены Горацкі сельскагаспадарчы інстытут, які ў 1925 г. быў 

пераўтвораны ў Беларускую акадэмію сельскай і лясной гаспадаркі імя 

Кастрычніцкай рэвалюцыі. 

У гэтай частцы расказваецца таксама аб перыядзе рэарганізацыі 

акадэміі ў рад інстытутаў, а потым аб’яднанні зноў у Беларускую 

сельскагаспадарчую акадэмію. 

Як і ў першай частцы кнігі, аўтары шмат увагі надалі аповеду пра 

выкладчыкаў, якія працавалі ў той час, а таксама пра тых, хто 

скончыў гэту навучальную ўстанову ў той час. 

Як вядома, у час Вялікай Айчыннай вайны інстытут не працаваў, а 

студэнты і выкладчыкі ваявалі на франтах, у падполлі, у 

партызанскіх атрадах, а эвакуіраваныя працавалі і вучыліся ў вну 

ўсходу СССР.  

Калектыў акадэміі ганарыцца, што два выхаванцы сталі Героямі 

Савецкага Саюза.  

Кніга напісана на беларускай мове, аднак многія дакументы 

пададзены ў ѐй на мове арыгінала – рускай мове. Гэта зроблена для 

таго, каб чытач змог адчуць каларыт таго часу, калі пісаўся 

дакумент. 

Аўтары выказваюць шчырую падзяку за дапамогу ў выданні кнігі 

дацэнту кафедры рускай і беларускай моў БДСГА В. П. Зяньковіч, 

дырэктару музея акадэміі Т. У. Лосевай, навуковым супрацоўнікам 

Горацкага гісторыка-этнаграфічнага музея С. С. Скаромнай,  

С. М. Макеевай, настаўніцам І. А. Туміловіч i А. А. Агейчык. 

Кніга прызначана для шырокага кола чытачоў. Аўтары будуць 

удзячны за заўвагі, прапановы, якія яны ўлічаць потым пры 

перавыданні кнігі. 
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УЗНАЎЛЕННЕ СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧАГА ІНСТЫТУТА 

 

1. Калi быў адноўлены сельскагас-

падарчы iнстытут у Горках?  

У цяжкія гады грамадзянскай 

вайны калектыў выкладчыкаў і 

навучэнцаў Горацкіх сельскагаспа-

дарчых навучальных устаноў падняў 

пытанне аб аднаўленні дзейнасці 

Горы-Горацкага земляробчага інсты-

тута. 

Ініцыятыва была падтрымана 

Часовым рабоча-сялянскім урадам БССР, які ў сваім звароце ў 

Народны Камісарыят асветы РСФСР пісаў: «Урад Беларускай 

рэспублікі лічыць, што адкрыццѐ названай вышэйшай установы 

з’яўляецца крайняй неабходнасцю і сустракае падтрымку мясцовых 

культурных работнікаў». 

Рашэннем калегіі Наркамасветы РСФСР ад 7 красавіка 1919 г. 

сельскагаспадарчы інстытут у Горках быў адноўлены.  

У выніку Горацкія сярэднія сельскагаспадарчыя навучальныя 

ўстановы былі аб’яднаны і пераўтвораны ў вышэйшую навучальную 

ўстанову – Горацкі сельскагаспадарчы інстытут. 

2. Хто ўваходзiў у арганiзацыйны камiтэт па стварэнні 

iнстытута? 

На першым арганізацыйным сходзе, які адбыўся 25 красавіка 

1919 г., тайным галасаваннем быў створаны аргкамітэт інстытута з 25 

чалавек. Старшынѐй быў абраны У. І. Кіркор, намеснікам старшыні – 

І. К. Хрысценка, сакратаром – Ф. І. Шэкіна, намеснікам сакратара – 

В. М. Лубяка.  

Першымі выкладчыкамі былі У. І. Кіркор, І. К. Хрысценка,  

С. М. Басаў, І. І. Красікаў, Л. В. Горскі, С. П. Міхайлаў, Б. У. Чапкевіч, 

М. В. Высоцкі, М. В. Найдзѐнаў, Л. П. Розанаў, А. І. Турышчын,  

А. І. Чараповіч, Ю. А. Вейс, А. Д. Дубах, А. І. Кайгародаў,  

А. К. Кедраў-Зіхман, П. А. Хадаровіч і Л. І. Яшноў. 

Потым былі запрошаны прафесары М. В. Рытаў, М. Я. Якабсон і  

І. К. Богаяўленскі.  

3. Што вядома пра запрашэнне працаваць ў Горках вядомага  

вучонага Дз. М. Пранішнікава? 

М. М. Ганчарык, які стаў студэнтам першага набору, успамінаў, 

што «...у Ціміразеўскай акадэміі крыху пакрыўдзілі прафесара  
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Дз. М. Пранішнікава і ѐн прыехаў да нашага інстытута ў Горкі з пер-

спектывай перайсці сюды на працу. Але студэнты Ціміразеўкі хутка 

апамятаваліся і сваю віну перад Дз. М. Пранішнікавым хуценька 

выправілі».  

Але вядома, што 6 лiпеня 1919 г. Дз. М. Пранішнікаў быў абраны 

прафесарам-кансультантам інстытута. 

Бюст гэтаму вядомаму вучонаму-аграхіміку ўстаноўлены каля кор-

пуса № 3 на тэрыторыі акадэміі. 

4. Хто быў абраны ў кіраўніцтва новай вышэйшай навучаль-

най установы? 

У канцы 1919 г. часовы Савет інстытута завяршыў падрых-тоўчую 

работу па стварэнні пастаяннага Савета. У яго ўвайшлі прадстаўнікі ад 

прафесарска-выкладчыцкага складу (16 чалавек), ад партыйных і 

савецкіх арганізацый і ўстаноў павета і губерні (5 чалавек) і студэнтаў 

(11 чалавек). 

На першым пасяджэнні Савета (12 верасня 1919 г.) рэктарам быў 

абраны У. І. Кіркор, прарэктарам – М. Я. Якабсон, сакратаром –  

А. А. Веялка.  

На гэтым жа пасяджэнні быў абраны прэзідыум Савета інстытута ў 

складзе рэктара, прарэктара і сакратара. Было вырашана залічыць 

студэнтамі інстытута 75 выпускнікоў 1919 г. – былых выпускнікоў 

сельскагаспадарчага і каморніцка-агранамічнага вучылішчаў. Як вядо-

ма, яны перад залічэннем прайшлі падрыхтоўчыя курсы.  

Савет таксама прыняў рашэнне запрасіць прафесара У. У. Вінера 

для арганізацыі пры інстытуце доследнай станцыі.  

18 снежня 1919 г. Савет абраў прарэктарам інстытута прафесара  

Р. П. Спаро, культурна-тэхнічны факультэт быў перайменаваны ў 

інжынерна-меліярацыйны. 

5. Што вядома пра першых кіраўнікоў інстытута? 

Пра першага рэктара інстытута У. І. Кіркора расказвалася ў першай 

частцы кнігі. 

Што датычыцца М. Я. Якабсона, то вядома толькі тое, што ѐн 

прыехаў працаваць у Горкі з Петраграда. 

Ён з’яўляецца аўтарам наступных прац: «Современные сведения о 

положительных лучах и их применениях» (1914), «Строение водород-

ной молекулы и новый вывод формулы дисперсии» (1915), «Фотогра-

фическое действие каналовых лучей» (1915) i iнш. 

Далейшы лѐс яго невядомы. 
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6. Хто былі першымі выкладчыкамі інстытута? 

Сярод выкладчыкаў інстытута былі: М. В. Рытаў, В. I. Кiркор,  

Ю. А. Вейс, Л. В. Горскi, І. І. Красікаў, М. В. Найдзѐнаў,  

I. К. Хрысценка, якія працавалі ў сярэдніх сельскагаспадарчых 

навучальных установах (аб іх матэрыялы змешчаны ў першай частцы 

кнігі). 

Былі таксама запрошаны вучоныя з іншых вну і навуковых устаноў 

краіны. 

7. Як ажыццяўляўся падбор выкладчыкаў iнстытута? 

Д. Р. Новікаў, дырэктар акадэмічнай бібліятэкі, успамінаў аднаму з 

аўтараў гэтай кнігі, што ў снежні 1919 г. на адным з пасяджэнняў Са-

вета акадэміі было прынята рашэнне даслаць лісты некалькім дзесят-

кам вучоных краіны, вядомым спецыялістам у галіне сельскай 

гаспадаркі. 

Да некаторых былі накіраваны студэнты з лістамі ад імя дырэктара 

інстытута. Былая студэнтка інстытута А. С. Зубрыцкая, якой было да-

ручана паехаць у Харкаў да А. Д. Дубаха, успамінала:  

«…Адрес его квартиры был нам известен, но нашли мы его с тру-

дом. Жил Александр Давыдович на окраине города, квартира его со-

стояла из одной комнаты на втором этаже… Перед нашим приходом 

Дубах только что вернулся с утренней лекции и принес с собой полу-

ченный по дороге паек сахара… Мы передали пакет от нашего дирек-

тора. Александр Давыдович прочел, заулыбался и сказал, что эти места 

и вообще Белоруссию он знает, расспрашивал нас об институте и во-

обще о Горках. Почувствовав заинтересованность профессора, мы пус-

тили в ход все свое красноречие. На прощание профессор подарил ка-

ждой из нас по своей книжке «Осушение болот», видимо только что 

полученной из печати. А. Д. Дубах написал ответное письмо директо-

ру и просил передать, что предложение принимает с выполнением 

обещанных условий. Мы ушли обнадеженные, что к нам приедет ещѐ 

один солидный профессор…» 

Улічваючы, што ў краіне ішла грамадзянская вайна і была 

ўсталявана сістэма «ваеннага камунізму», існавалі праблемы з харча-

ваннем, ацяпленнем жылых памяшканняў, многія вучоныя палічылі, 

што гэты цяжкі час лепш перажыць у невялікім гарадку. Таму тут хут-

ка аказалася больш за 20 прафесароў. 

8. Хто з вядомых вучоных краiны прыехаў працаваць у ство-

раны iнстытут? 

З тых, хто прыехаў працаваць у створаны інстытут, былі вучоныя: 
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Я. М. Афанасьеў (1877–1938) скончыў у 1901 г. Пецярбургскі 

ўніверсітэт. Быў вучнем вядомага вучонага В. В. Дакучаева. Працаваў 

выкладчыкам на Галіцынскіх жаночых курсах у Маскве.  

У 1907 і 1908 гг. прымаў удзел у I і II Усерасійскіх з’ездах 

глебазнаўцаў. З 1913 г. – член глебавага камітэта Маскоўскага тавары-

ства сельскай гаспадаркі. Праводзіў даследаванні ў Чарнігаўскай 

губерніі.  

Потым працаваў на кафедры глебазнаўства ў Маскоўскім межавым 

інстытуце.  

З 1921 па 1931 гг. працаваў у Горацкiм сельскагаспадарчым 

iнстытуце загадчыкам кафедры геалогіі і глебазнаўства. 

Актыўна займаўся навуковымі даследаваннямі. Лічыўся адным з 

аўтарытэтных вучоных у галіне класіфікацыі глебы: выдзеліў заналь-

ныя глебы па адмоўных формах рэльефу і прапанаваў класіфікацыю 

глебы па механічнаму складу. 

Як лічаць гісторыкі навукі, ѐн дапоўніў вучэнне В. В. Дакучаева аб 

гарызантальнай і вертыкальнай занальнасці глебы палажэннем аб 

мікразанальнасці. Ён выдзеліў новы тып глебы «полевые дерново-

подзолистые». Саставіў арыгінальную глебавую карту БССР. 

У 1927 г. ў Вашынгтоне выступіў з дакладам «Классификационная 

проблема в русском почвоведении» на Міжнароднай канферэнцыі 

глебазнаўцаў.  

У 1928 г. быў абраны акадэмікам АН БССР. 

З’яўляўся арганізатарам і першым дырэктарам Беларускага НДІ 

аграглебазнаўства і ўгнаенняў (1931–1937) і адначасова стварыў і быў 

першым загадчыкам кафедры глебазнаўства ў БДУ ў 1933 г.  

Быў арыштаваны 9 жніўня 1937 г. Асуджаны пазасудовым органам 

НКУС 19.12.1937 г. як «актыўны член антысавецкай тэрарыстычнай 

фашысцкай арганізацыі» да ВМП з канфіскацыяй маѐмасці. Расстра-

ляны 20 снежня 1937 г. Рэабілітаваны 18 ліпеня 1957 г.  

На будынку корпуса № 3 Беларускай дзяржаўнай сельскагаспадар-

чай акадэміі ўсталявана мемарыяльная дошка ў гонар вучонага. 

Аўтар прац: «Предварительный краткий отчѐт о почвенных иссле-

дованиях в Новгород-Северском уезде летом 1913 г.» (1913), «Темно-

цветные почвы западин лессовых плато Черниговской губернии как 

свидетели эволюции степи при распашке» // Русский почвовед. – 

1916. – № 5–6. У Горках надрукаваў наступныя працы: «Зональные 

системы почв» // Зап. Горецкого с.-х. ин-та (1922), «Этюды о покров-

ных породах Белоруссии» // Зап. Горецкого с.-х. ин-та, т. 2, (1924), 

«Почвы Белоруссии как естественные ресурсы производительных сил 
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страны» (1926), «Матэрыялы да аграхімічнай характарыстыкі глебаў 

БССР» (1933), «Схемы опытов по углублению пахотного слоя» // За-

писки АН БССР (1936), «Почвенные районы БССР (с картой почвен-

ных районов)» (1936) i iнш.  

І. К. Богаяўленскі (1869–1932) скончыў Маскоўскi ўнiверсітэт i 

працаваў там амаль дваццаць гадоў. 

У 1893 г. абараніў магістарскую дысертацыю і ў 1894 г. быў абраны 

прыват-дацэнтам, а з кастрычніка 1918 г. – прафесарам. 

У ліпені 1919 г. І. К. Богаяўленскі прыязджае ў Горкі і прымае 

актыўны ўдзел у стварэнні Горацкага сельскагаспадарчага інтытута. 

Ён выбіраецца сябрам Праўлення інстытута, а з верасня 1919 г. пры-

значаецца дэканам інжынерна-меліярацыйнага факультэта і загадчы-

кам кафедры аналізу бясконца малых лічбаў і тэарэтычнай механікі 

Горацкага сельскагаспадарчага інстытута. Гэтай кафедрай ѐн кіраваў 

да 1932 г. 

Асноўны накірунак яго навуковых даследаванняў – распрацоўка 

метадаў прыбліжанага вылічэння пэўных інтэгралаў. Iм выведзены 

вядомыя формулы трапецый (Сіпсана, Котэса), а таксама некалькі но-

вых формул. Ён напісаў таксама першы беларускамоўны падручнік па 

матэматыцы. 

Аўтар прац: «Формула Чебышева для приближенного вычисления 

определѐнных интегралов» // Записки белорусской государственной 

академии сельского хозяйства. Т. 4 (1927), «Введение в анализ и диф-

ференциальное исчисление» (1931), «Аналитическая геометрия» (1932) 

i iнш.  

М. І. Бурштэйн (1889–1951) скончыў Новааляксандраўскі інстытут 

сельскай і лясной гаспадаркі. 

З 1922 г. стаў працаваць у Горацкім сельскагаспадарчым інстытуце 

і ўзначаліў кафедру пладаводства, а таксама аддзел пладаводства Го-

рацкай сельскагаспадарчай доследнай станцыі. Працуючы ў Горках, ѐн 

правѐў шырокае даследаванне садоў Беларусі. Ім была выяўлена знач-

ная колькасць перспектыўных сартоў яблыні народнай селекцыі. 

Вядома, што 70 лепшых сартоў ѐн выкарыстаў пры закладцы ў 

Горках у 1934 г. памалагічнага саду на плошчы 35 га. 

У аддзеле пладаводства доследнай станцыі праводзіліся даследа-

ванні па вывучэнні яблынь і груш, выкарыстанні ўгнаенняў у пладо-

вых гадавальніках, апрацоўцы глебы ў садах, фарміраванні кроны. 

Потым працаваў ва Уладзіміры. У 1944 г. абараніў там доктарскую 

дысертацыю. 
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Аўтар прац: «Справаздача даследчага аддзела садоўніцтва ў 1914–

1925» (1927), «Материалы экспедиций по изучению плодоводства Го-

мельского округа» (1929), «Асновы пладаводства Беларусі» (1929), 

«Матэрыялы экспедыцыі па вывучэнні пладоўніцтва Гомельшчыны» 

(1929), «Садоводство Западной области» / сааўт. М. А. Бусараў,  

М. А. Надымаў (1935), «Садоводство в укрупненных колхозах Влади-

мирской области» (1952), «Каждому колхозу – плодовый сад» (1955) 

i iнш. 

І. Г. Васількоў (1879–1942) скончыў Маскоўскі ўніверсітэт, 

магістр батанікі.  

З 1920 г. працаваў прафесарам, а затым – загадчыкам кафедры 

батанікі ў Горацкім сельскагаспадарчым інстытуце. 

З 1934 г. працаваў у Інстытуце біялогіі АН БССР, вывучаў флору 

еўрапейскай часткі Расіі і Беларусі. 

Аўтар прац: «Матэрыялы да флоры Горацкага раѐна» // Працы на-

вуковага таварыства па вывучэнні Беларусі. Т. 3 (1927), «Флора БССР» 

(1934) i iнш.  

В. В. Вінер (нар. у 1872 г.) скончыў у 1893 г. Маскоўскую земля-

робчую акадэмію. Удзельнічаў у стварэнні Шацілаўскай доследнай 

станцыі, затым працаваў у дэпартаменце земляробства Расіі. Аўтар 

стварэння ў 1908 г. праекта сеткі доследных сельскагаспадарчых 

устаноў у Расіі. Займаўся таксама даследаваннямі ў галіне вырошчван-

ня бульбы, іржы і іншых сельскагаспадарчых культур. 

З 1920 па 1926 гг. працаваў прафесарам у Горках. 

З 1930 г. ѐн працуе прафесарам БДУ. Але 24 красавіка 1931 г. быў 

арыштаваны. Асуджаны паводле пастановы калегіі АДПУ 18.08.1931 г. 

за «антысавецкую дзейнасць» да 3 гадоў ссылкі.  

Рэабілітаваны пракуратурай Мінскай вобласцi 26.12.1989 г. 

Далейшы лѐс невядомы. 

Аўтар прац: «Культура картофеля в Северной и Центральной чер-

нозѐмной полосе России» (1905), «Крестьянский вопрос с точки зрения 

сельскохозяйственного прогресса» (1906), «Отчѐт Шатиловской сель-

скохозяйственной станции», вып. 1–4, (1906–1910), «Основы рацио-

нальной механической обработки чернозема» (1907), «Сколько земли 

нужно хозяину, чтобы выгодно работать?» (1907), «Проект организа-

ции порайонного изучения сельского хозяйства» (1908), «Организацiя 

опытныхъ учрежденій въ Германии, Австро-Венгрии, Швейцарии, в 

Царстве Польскомъ» (1912), «Сельскохозяйственное опытное дело в 

Северной области» (1918), «Сельскохозяйственное опытное дело» 

(1922), «Что дает машина хозяину?» (1921), «Лекции, читанные на 
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курсах по с.-х. опытному делу при Петровск. с.-х. академии» (1922), 

«Общее земледелие», вып. 1–3 (1923–1924), «Растения полевой куль-

туры» (1925), «Рожь: Правила возделывания озимой ржи, обработки и 

удобрения парового поля для северно-чернозѐмных губерний по на-

блюдениям на Шатиловской опытной станции» (1925), «Пути улучше-

ния животноводства» (1925), «Многопольные севообороты в Белорус-

сии и Западной области» (1930) i iнш. 

Г. М. Высоцкі (1865–1940) у 1890 г. скончыў Пятроўскую сельска-

гаспадарчую акадэмію. 

У 1892–1904 гг. працаваў у Вялiкаанадольскім лясным масіве ў 

Палтаўскай экспедыцыі В. В. Дакучаева. У 1899–1904 гг. – ляснічым 

Марыўпальскага лясніцтва, затым быў пераведзены ў Пецярбург на 

пасаду рэвізора лесаўпарадкавання пры Лясным дэпартаменце. 

Адначасова ѐн працаваў прафесарам у Лясным інстытуце. Актыўна 

ўдзельнічаў у рэарганізацыі лясной даследчай справы і быў залічаны ў 

пастаянную Камісію лясных праблем. 

За працы па вывучэнні лесу Рускім геаграфічным таварыствам уз-

нагароджаны залатым медалѐм ім. П. П. Сямѐнава-Цян-Шанскага 

(1915).  

У 1919–1922 гг. – прафесар Крымскага ўнiверсiтэта. 

У 1923 г. быў абраны прафесарам і загадчыкам кафедры Беларуска-

га сельскагаспадарчага iнстытута лясной гаспадаркі.  

У 1925–1926 гг. працаваў у Горках прафесарам. 

У 1926–1930 гг. быў на пасадзе прафесара Харкаўскага інстытута 

сельскай і лясной гаспадаркі, а ў 1930–1940 гг. – прафесар Усесаюзна-

га навукова-даследчага інстытута лясной гаспадаркі і агралеса-

меліярацыі ў Харкаве. 

У 1934 г. быў абраны акадэмікам УАСГНIЛ, у 1939 г. – акадэмікам 

Акадэміі навук УССР. 

Вывучаў уплыў лесу на гідралагічны рэжым. Упершыню разлічыў 

баланс вільгаці пад лесам і полем, даследаваў уплыў лесу на асяроддзе 

пражывання і прычыны бязлесся стэпаў. Унѐс істотны ўклад у стэпавае 

лесаразвядзенне. Распрацаваў «драўнінна-хмызняковы» тып насаджэн-

няў, паказаў каштоўнасць дуба для стварэння лясных насаджэнняў у 

стэпе. Першым абгрунтаваў палажэнне аб значэнні «мікарыз» для 

гадоўлі дуба і сасны. 

Увѐў паняцце «глей», якое шырока выкарыстоўваецца глебазнаў-

цамі ўсяго свету, а таксама паняцце «фитастрома» як геасфера най-

большай канцэнтрацыі расліннасці. Прапанаваў класіфікацыю раслін 

па формах вегетатыўнага размнажэння. 
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Аўтар прац: «Биологические, почвенные и фенологические наблю-

дения в Велико-Анадоле /1892–1893 гг./» (1901–1902), «О фитотополо-

гических картах, способах их составления и практическом значении» 

(1909), «Покрововедение» (1925), «О гидрологическом и метеорологи-

ческом влиянии лесов», 2 выданні (1938, 1952), «Избранные труды» 

(1960), «Избранные сочинения» (1962) i iнш.  

А. Д. Дубах (1883–1942) скончыў Маскоўскі земляробчы інстытут.  

З 1908 па 1910 г. працаваў тэхнікам пры Маскоўска-Цвярскім, а да 

1917 г. – інжынерам-гідратэхнікам пры Мінскім і Магілѐўскім 

упраўленні земляробства і дзяржаўных маѐмасцей. 

У 1911 г. ѐн быў накіраваны ў Саратаўскае ўпраўленне гідратэх-

нічных прац і кіраваў будаўніцтвам сажалак для акумуліравання вады 

на арашэнне.  

Аднак у 1912 г. вяртаецца ў Магілѐў, дзе назначаецца кіраўніком 

гідратэхнічных прац Магілѐўска-Чарнігаўскага ўпраўлення земляроб-

ства і дзяржаўных маѐмасцей. 

У час Першай сусветнай вайны служыў у інжынерным упраўленні 

Заходняга фронту. 

З 1917 г. А. Д. Дубах выкладаў у Нова-Аляксандраўскім 

(Харкаўскім) інстытуце сельскай і лясной гаспадаркі. 

З 1920 г. стаў працаваць загадчыкам кафедры асушэння Горацкага 

сельскагаспадарчага інстытута.  

Некаторы час (1922–1923) працаваў намеснікам дырэктара 

інстытута.  

Пад кіраўніцтвам А. Д. Дубаха ў Горках у 1921 г. была створана 

пры інстытуце першая ў Заходнім рэгіѐне доследна-меліярацыйная 

арганізацыя, якая адыграла важную ролю ў развіцці меліярацыі. Яна 

дзейнічала на грамадскіх пачатках, але ў 1922–1924 гг. прыцягнула да 

навуковых даследаванняў усіх выкладчыкаў інжынерна-меліяра-

цыйнага факультэта, а таксама некаторых прафесараў з іншых 

факультэтаў. 

У 1924 г. ѐн пераязджае на працу ў Варонеж, а потым – у 

Ленінград. Вядома, што да 1926 г. А. Д. Дубах штогод прыязджаў у 

Горкі і чытаў у iнстытуце курс лекцый. 

Працуючы ў Ленінградзе, А. Д. Дубах у 1929–1936 гг. паспяхова 

супрацоўнічаў з Беларускім НДІ сельскай і лясной гаспадаркі. 

У 1925–1930 гг. ѐн узначальваў навукова-тэхнічны Савет пры Нар-

камземе БССР. У 1935 г. па сукупнасці навуковых прац яму была пры-

суджана ступень доктара сельскагаспадарчых навук.  

У 1928 г. быў абраны акадэмікам АН БССР. 
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Па яго ініцыятыве ў Мінску быў адкрыты Усесаюзны інстытут ба-

лотнай гаспадаркі. 

У канцы 1930 г. А. Д. Дубах быў арыштаваны, але хутка быў 

рэабілітаваны. 

У пачатку 30-х гг. па яго ініцыятыве была створана праектная 

арганізацыя «Полесье мелиозем» у горадзе Рэчыца. 

Апошні раз прыязджаў у Беларусь у маі 1941 г. для кансультацыі па 

пытаннях праектавання і будаўніцтва меліярацыйных сістэм.  

У час Вялiкай Айчыннай вайны быў эвакуіраваны ў Свярдлоўск, 

дзе працаваў у Свярдлоўскім сельскагаспадарчым інстытуце. 

Як лічаць многія вучоныя, А. Д. Дубах з’яўляецца заснавальнікам 

сучаснай гідралесамеліярацыі. Дзякуючы яго даследаванням, гідрало-

гія балот вылучылася ў самастойную навуку. 

У гонар А. Д. Дубаха ў корпусе № 11 Беларускай дзяржаўнай сель-

скагаспадарчай акадэміі ўстаноўлена мемарыяльная дошка. 

У сваѐй кнізе «Сельскохозяйственная мелиорация для агрономов и 

лесоводов» (1928) А. Д. Дубах адзначаў, што «наука о сельском хозяй-

стве на рубеже XIX и ХХ веков выделила самостоятельные специаль-

ности: сельскохозяйственную мелиорацию, технологию, машиноведе-

ние и лесоводство. Сейчас и сельское хозяйство в узком смысле диф-

ференцирует на растениеводство, животноводство и экономику. Но 

образовавшиеся специальности, в частности сельскохозяйственная 

мелиорация, могут нормально развиваться лишь при условии знания 

всех достижений в области растениеводства, так как цель мелиоратора 

заключается в том, чтобы техническими приемами изменить коренным 

образом к лучшему условия роста растений на земной поверхности, а 

для этого надо знать потребности растения. Сеть осушительных или 

оросительных каналов есть только рама, в которую нужно вставить 

картину лугов, лесов, полей и садов». 

Аўтар прац: «Некоторые основные соображения в деле осушения 

болот» (1914), «Математика в мелиорации» (1925), «Пути к уточнению 

проектирования осушительных работ» (1927), «Жизнь реки: Общая 

потамология» (1925), «Осушение болот открытыми каналами» (1925), 

5 выданняў, «Математика в мелиорации. Разбор десяти примеров» 

(1924, 1925), «Сельскохозяйственная мелиорация для агрономов и ле-

соводов» (1928), «Осушение лесных земель с основами гидротехники» 

(1934), «Лесоосушительная мелиорация» (1942), «Гидрология болот» 

(1944), «Лес как гидрологический фактор» (1951) i iнш.  

А. Д. Дубах пераклаў кнігу нямецкага прафесара Шпэтле «Осуше-

ние почвы подземным дренажом» (1912).  
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А. І. Кайгародаў (1881–1951) скончыў у 1907 г. Санкт-Пецярбург-

скі ўніверсітэт. Да 1915 г. выкладаў фізіку і матэматыку ў старэйшых 

класах сярэднiх навучальных устаноў Пецярбурга. 

З 1915 па 1919 г. працаваў у Галоўнай геафізічнай абсерваторыі 

ўпраўлення гідраметэаралагічнай службы Пецярбурга i Петраграда. 

У 1919–1930 гг. быў загадчыкам кафедры метэаралогіі і клімата-

логіі Горацкага сельскагаспадарчага інстытута. 

Адначасова з 1924 па 1925 г. працаваў дырэктарам Горацкага сель-

скагаспадарчага інстытута. 

У 1924–1925 гг. абiраўся членам ЦВК БССР. З 1930 па 1938 г. – 

дырэктар Беларускай геафізічнай абсерваторыі. У 1934 г. стаў докта-

рам фізіка-матэматычных навук. 

З 1941 г. – загадчык кафедры Маскоўскага гiдраметэаралагiчнага 

iнстытута, з 1945 г. – загадчык кафедры фiзiчнай геаграфii Маскоўскага 

педагагiчнага iнстытута. У 1947 г. быў абраны акадэмікам АН БССР, у 

1949 г. атрымаў званне прафесара. 

Асноўныя накірункі яго навуковых прац – вывучэнне клімату 

Беларусі і свету, даследаванне клімату, мікраклімату і сельскагаспа-

дарчай метэаралогіі БССР. Ён распрацаваў рэкамендацыі тэрмінаў 

сяўбы і іншых сельскагаспадарчых работ для БССР, даў класіфікацыю 

клімату зямнога шара.  

Аўтар прац: «Четырехзначные таблицы логарифмов, антилогариф-

мов, натуральных тригонометрических величин и их логарифмов, пе-

ревода градусов в радианы, квадратных корней, обратных величин 

и др.» (1926), «Практическая метеорология: Руководство к пользова-

нию метеорологическими приборами, обработка наблюдений и приме-

нение их к целям климатографии» (Горки, 1927), «Кліматычны атлас 

Беларусі» (1927), «Клімат БССР, Заходняй Беларусі і сумежных 

краін», т. 1–2 (1933–1934), «Нарыс сельскагаспадарчых кліматычных 

умоў БССР» (1935), «Естественная зональная классификация климата 

земного шара» (1955) i iнш.  

А. К. Кедраў-Зiхман (1885–1964) у 1913 г. скончыў Кіеўскі 

ўніверсітэт. Працаваў аграномам-практыкантам Дэпартамента земля-

робства (1913–1914) і Кіеўскага губернскага земства (1914–1915), 

аграхiмiкaм Міронаўскaй селекцыйна-доследнай станцыі (1915–1917). 

У 1917–1920 гг. – асістэнт Кіеўскай абласной сельскагаспадарчай 

доследнай станцыі, намеснік загадчыка Кіеўскага губземаддзела і за-

гадчык аддзела сельскагаспадарчай адукацыі Губпрафадукацыi. З 1920 

па 1921 г. – асістэнт Кіеўскага політэхнічнага інстытута. З 1921 па 

1930 г. загадваў кафедрай аграхіміі і глебазнаўства ў Горацкім сель-



 

14 

скагаспадарчым інстытуце, а потым – у акадэміі. З 1930 да 1942 г. 

выбiраўся прафесарам кафедры аграхіміі Ціміразеўскай сельскагаспа-

дарчай акадэміі. Прымаў таксама актыўны ўдзел у арганізацыі Усеса-

юзнага інстытута ўгнаенняў (1931) і стварыў у ім лабараторыю вапна-

вання глебаў, якой і кіраваў увесь час. У 1931 г. быў абраны 

акадэмікам АН БССР, а ў 1935 г. – акадэмікам УАСГНІЛ.  

У 1945–1946 гг. – акадэмік-сакратар аддзялення прыродазнаўчых і 

сельскагаспадарчых навук АН БССР. З 1931 па 1963 г. – кіраўнік 

лабараторыі вапнавання глебаў Усесаюзнага НДІ ўгнаенняў і 

аграглебазнаўства.  

Па яго ініцыятыве і пад яго кіраўніцтвам было арганізавана пад 

Масквой першае ў СССР і ў тыя гады самае буйное ў Еўропе гама-

поле.  

У 1934 г. ѐн стаў доктарам сельскагаспадарчых навук, а ў 1936 г. – 

доктарам хімічных навук. Заслужаны дзеяч навукі БССР (1940).  

Са сваімі супрацоўнікамі А. К. Кедраў-Зiхман правѐў вялікую рабо-

ту па вывучэнні адносін сельскагаспадарчых раслін да глебавай 

кіслотнасці і да складу паглынутых катыѐнаў у глебах. Вынікі гэтых 

работ дазволілі стварыць навуковыя асновы для ўліку біялагічных 

асаблівасцей асобных культур пры вапнаванні і былі выкладзены ім на 

III Міжнародным кангрэсе глебазнаўцаў у Оксфардзе ў 1937 г., дэлега-

там якога ѐн быў ад СССР. Ён распрацаваў розныя прыѐмы павышэння 

эфектыўнасці вапнавых угнаенняў і спалучэння вапнавання з ужыван-

нем арганічных угнаенняў і мікраэлементаў. Сфармуляваў асноўнае 

тэарэтычнае палажэнне сучаснага вапнавання. Даказаў, што вапнаван-

не глебаў спрыяе пераходу ў даступны для раслін стан розных 

пажыўных рэчываў.  

Iм была даказана магчымасць шырокага прымянення даламітавай 

мукі і дaлaмiтызaваных вапнякоў, а таксама розных адыходаў прамыс-

ловасці, што дало магчымасць не толькі пашырыць асартымент вапна-

вых прэпаратаў амаль удвая, але і вырашыць праблему зніжэння 

кіслотнасці пясчаных і супясчаных дзярнова-падзолістых глебаў.  

А. К. Кедраў-Зіхман устанавiў, што пад уплывам вапнавання кіслых 

глеб у іх павышаецца ўтрыманне даступных раслінам пажыўных 

рэчываў: азоту, фосфару, калію і іншых элементаў. Вялікае практыч-

нае значэнне маюць яго даследаванні па вывучэнні ўплыву на расліны 

розных суадносін паміж кальцыем і магніем. Шэраг работ было пра-

ведзена па вывучэнні вапнавых туфаў, азѐрнай вапны, торфатуфаў, 

мелу, вапняковай мукі.  
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Аўтар прац: «Уплыў вапнавання падзолістых глебаў на 

мабілізацыю пажыўных рэчываў Influence of calcifyinc ashy soils on the 

mobilization of nutritive substances» (1934), «Влияние поглощенных ка-

тионов и углекислых солей на урожай сельскохозяйственных растений 

и химический состав почвенного раствора» / соавт. О. Э. Кедрова-

Зихман (1936), «Роль химизации при освоении целинных почв» (1936), 

«Вапнаванне глебаў БССР» (1951), «Известкование кислых дерново-

подзолистых почв Латвийской ССР» (1951), «Известкование дерново-

подзолистых почв в травопольных севооборотах» (1952), «Известкова-

ние почв в нечерноземной полосе: лекция 1-я и 2-я» (1953), «Известко-

вание почв и применение микроэлементов» (1957), «Основные вопро-

сы известкования дерново-подзолистых почв Советского Союза» 

(1957), «Поликросс–тест в селекции растений» (1974), «Получение и 

использование трисомиков озимой ржи» (1979) i iнш.  

А. Т. Кірсанаў (1880–1941) працаваў навуковым супрацоўнікам 

Мiкалаеўскай доследнай станцыі Петраградскіх сельскагаспадарчых 

курсаў. У 1918 г. абраны прафесарам, а затым прызначаны прарэкта-

рам Івана-Вазнясенскага політэхнічнага інстытута. У 1922–1925 гг. 

працаваў прафесарам Горацкага сельскагаспадарчага інстытута.  

У 1926 г. працаваў у дзяржаўным інстытуце доследнай аграноміі пры 

Наркамаце земляробства СССР. Выязджаў у ЗША для вывучэння 

сістэм земляробства. У 1927–1931 гг. – прафесар Петраградскага сель-

скагаспадарчага інстытута земляробства. З 1931 г. – заг. лабараторыі 

глебавага інстытута ім. В. В. Дакучаева АН СССР, а затым 

Ленінградскага аддзялення ВНДІ ўгнаенняў і аграглебазнаўства. 

Аўтар прац: «Культура болот. Введение в систематическое изуче-

ние вопросов мелиорации и культуры болот» (1918), «Выведение хо-

роших сортов хлебов» (1925), «Анализ урожайности главных культур, 

испытывавшихся на Минской болотной станции с 1914 по 1924 гг.» 

(1925), «Донник как культурное растение в США» (1927) , «Важней-

шие моменты практики известкования» (1929), «Теория Митчерлиха, 

еѐ анализ и практическое применение» (1930), «Известкование как 

фактор урожайности», 2 выданні (1930, 1931), «Химизация чернозема» 

(1933), «Из работ по вопросам фосфатных и калийных удобрений» 

(1935) і iнш.  

А. А. Краўцоў (1874–1967) у 1899 годзе скончыў Маскоўскае 

вышэйшае тэхнічнае вучылішча. Прафесар з 1920 г.  

З 1923 па 1940 г. працаваў у Горацкім сельскагаспадарчым 

інстытуце загадчыкам кафедры будаўнічай механікі. У 1925–1926 гг. 

выбіраўся дэканам гідрамеліярацыйнага факультэта.  
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У 1933–1941 гг. і ў 1945–1959 гг. працаваў прафесарам Беларускага 

полiтэхнічнага iнстытута. 

Заслужaны дзеяч навукі і тэхнікі БССР. 

Далейшы лѐс невядомы. 

Аўтар прац: «Метод уравновешивания узловых реактивных момен-

тов» (1947), «Треугольник инерции и напряжений: Прибор для опреде-

ления изменения моментов инерции плоских фигур при повороте осей 

и определения изменения напряжений при повороте сечений в плоской 

задаче напряженного состояния тела» (1947), «Метод уравновешива-

ния узловых реактивных моментов» (1947), «О кривых второго поряд-

ка» (1948). 

Ф. В. Лунгерсгаўзен быў вучнем вядомага геолага, акадэміка  

АН СССР А. П. Паўлава. 

Пачынаў навуковую дзейнасць у Саратаўскай губерніі. У Нацыя-

нальнай бібліятэцы Мардовіі захоўваецца рукапіс яго працы «Отчет о 

геологических и гидрогеологических исследованиях, произведенных 

летом 1913 г. в Темниковском и Спасском уездах» (1913). 

З 1923 па 1934 гг. працаваў у Горацкім сельскагаспадарчым 

інстытуце загадчыкам кафедры геалогіі і гідралогіі. 

Адначасова Ф. В. Лунгерсгаўзен актыўна працаваў у Інбелкульце, 

дзе была створана камісія па вывучэнні вытворчых сіл Беларусі. У 

1925–1928 гг. гэтай камісіяй былі праведзены геалагічныя экспедыцыі 

па даследаванні Мінскага, Слуцкага, Бабруйскага і Барысаўскага 

раѐнаў Беларусі.  

У 1931–1933 гг. працаваў у Кіеве. Там абараніў доктарскую дысер-

тацыю. 

Потым выкладаў на геаграфічным факультэце Бійскага педагагіч-

нага інстытута. Ён аўтар прадмовы да кнігі акадэміка АН СССР  

А. Я. Ферсмана «Занимательная минералогия», якая выйшла ў Маскве 

ў 1953 г.  

Далейшы лѐс яго невядомы. 

Аўтар прац: «Некоторые данные о меловых отложениях Саратов-

ской губернии. Ежег. по геол. и минерал. России, т. XI, вып. 1–3» 

(1909), «Аб лѐзавым карсце і аб асобным тыпе равочкаў» (1926), «Да 

пытання аб пастаноўцы курсу беларусазнаўства ў вышэйшых наву-

чальных установах БССР» (1927), «Уступ у геалогію Беларусі» (1930), 

«До питания про простяганни північно-білоруськіх кінцевих морен та 

про вік білоруського лесу» (1932), «До геоморфологіі долини Західноі 

Двіни. Вип. 6» (1933) i iнш.  

http://portal.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/anothersearch?lang=ru&classId=37CF481D9E6E4E83A50E86D3F68E03E2&searchType=book&submitR=&_piref73_102757_73_82738_82738.biId=1928417&_piref73_102757_73_82738_82738.strutsAction=biblinfoaction.do
http://portal.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/anothersearch?lang=ru&classId=37CF481D9E6E4E83A50E86D3F68E03E2&searchType=book&submitR=&_piref73_102757_73_82738_82738.biId=1928417&_piref73_102757_73_82738_82738.strutsAction=biblinfoaction.do
http://portal.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/anothersearch?lang=ru&classId=37CF481D9E6E4E83A50E86D3F68E03E2&searchType=book&submitR=&_piref73_102757_73_82738_82738.biId=736784&_piref73_102757_73_82738_82738.strutsAction=biblinfoaction.do
http://portal.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/anothersearch?lang=ru&classId=37CF481D9E6E4E83A50E86D3F68E03E2&searchType=book&submitR=&_piref73_102757_73_82738_82738.biId=736784&_piref73_102757_73_82738_82738.strutsAction=biblinfoaction.do
http://portal.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/anothersearch?lang=ru&classId=37CF481D9E6E4E83A50E86D3F68E03E2&searchType=book&submitR=&_piref73_102757_73_82738_82738.biId=740661&_piref73_102757_73_82738_82738.strutsAction=biblinfoaction.do
http://portal.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/anothersearch?lang=ru&classId=37CF481D9E6E4E83A50E86D3F68E03E2&searchType=book&submitR=&_piref73_102757_73_82738_82738.biId=740661&_piref73_102757_73_82738_82738.strutsAction=biblinfoaction.do
http://portal.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/anothersearch?lang=ru&classId=37CF481D9E6E4E83A50E86D3F68E03E2&searchType=book&submitR=&_piref73_102757_73_82738_82738.biId=740661&_piref73_102757_73_82738_82738.strutsAction=biblinfoaction.do
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В. М. Лубяка (1891–1950), ураджэнец Горак, у 1919 г. на першым 

арганізацыйным сходзе быў абраны намеснікам сакратара па стварэнні 

iнстытута.  

З 1919 па 1925 г. працаваў у Горацкiм сельскагаспадарчым 

інстытуце рабочым, потым скончыў рабфак і паступіў у Маскоўскую 

сельскагаспадарчую акадэмію. Скончыў там аспірантуру і працаваў на 

кафедры арганізацыі сацыялістычных сельскагаспадарчых прадпрыем-

стваў. Адначасова ў 1929–1930 гг. – дэкан эканамічнага факультэта 

акадэміі.  

У Маскве надрукаваў манаграфію «Руководящие основы для со-

ставления организационных планов совхозов» (1929). Гэта кніга 

падпала пад неабгрунтаваную крытыку. Аўтар быў названы 

паслядоўнікам А. В. Чаянава, а ў часопісе «Социалистическая рекон-

струкция сельского хозяйства» (№ 9–10, 1930) яе прызналi палітычна 

шкоднай. 

Тым не менш у 1931 г. В. М. Лубяку ўдалося абараніць доктарскую 

дысертацыю, і ў гэтым жа годзе ѐн быў абраны акадэмікам  

АН Беларусі. 

З 1940 па 1946 г. – дырэктар Інстытута эканомікі АН БССР. Аўтар 

навуковых прац па пытаннях арганізацыі і планавання сельскагаспа-

дарчай вытворчасці, развіцця сыравіннай і энергетычнай базы 

Беларусі.  

В. М. Лубяка адным з першых у СССР распрацаваў лекцыйны курс 

арганізацыі сельскагаспадарчых прадпрыемстваў, які быў уведзены ва 

ўсіх сельскагаспадарчых вну краіны. Займаўся пытаннямі севазваротаў 

і пашырэння пасеваў пшаніцы ў Беларусі, развіццѐм сыравіннай і энер-

гетычнай базы рэспублікі. У час Вялiкай Айчыннай вайны пад яго 

кіраўніцтвам былі сабраны матэрыялы аб становішчы сельскай 

гаспадаркі Гомельскай, Палескай, Магілѐўскай і Віцебскай абласцей, 

займаўся вырашэннем праблем пасляваеннага аднаўлення і развіцця 

народнай гаспадаркі Беларусі, пытаннямі севазвароту і пашырэння 

пасеваў пшаніцы ў рэспубліцы.  

У 1944 г. атрымаў званне заслужанага дзеяча навукі БССР. 

Аўтар прац: «Руководящие основы для составления организацион-

ных планов совхозов» (1929) i iнш.  

Б. А. Мажароўскi (1882–1948) у 1902 г. паступіў у Маскоўскі 

ўніверсітэт на медыцынскі факультэт і, правучыўшыся два гады, 

перайшоў на геалагічны факультэт, які скончыў у 1909 г. Затым 

служыў у г. Туле гідролагам у губернскім земстве. З 1914 па 1918 г. 

працаваў у 1-й Паволжскай вышукальна-будаўнічай партыі ў Саратаве. 
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З 1918 г. – начальнік геалагічнага сектара Упраўлення воднай 

гаспадаркі пры Наркамземе РСФСР. У 1919 г. быў абраны загадчыкам 

кафедры геалогіі і гідрагеалогіі Горацкага сельскагаспадарчага 

інстытута.  

У 1923 г. ѐн вярнуўся ў Саратаў на пасаду прафесара кафедры 

геалогіі Саратаўскага ўніверсітэта. Абараніў дысертацыю на суісканне 

навуковай ступені доктара геолага-мінералагічных навук. Ён 

арганізаваў у Саратаўскім універсітэце геолага-глебавы факультэт, 

працаваў загадчыкам кафедры геалогіі і арганізатарам кафедры 

гістарычнай геалогіі Саратаўскага ўніверсітэта, стварыў інжынерную 

лабараторыю, геалагічны музей, бібліятэку.  

Заснаваў у 1935 г. у Саратаўскім універсітэце навукова-даследчы 

інстытут геалогіі і быў першым яго дырэктарам. У 1942 г. разам з 

калегамі адкрыў Елшанскае радовішча газу. А ў 1943 г. за гэта ад-

крыццѐ быў разам з іншымі навукоўцамі ўдастоены Дзяржаўнай 

(Сталінскай) прэміі. За ўдзел у будаўніцтве газаправода Саратаў – Ма-

сква быў узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі. У першым корпусе 

Саратаўскага дзяржаўнага ўніверсітэта адна з аўдыторый названа імем 

Б. А. Мажароўскага. У 2000 г. у музеі працоўнай славы ТАА «Юг-

трансгаз» адкрыта мемарыяльная дошка першапраходцам паліўна-

энергетычнага комплексу Саратаўскай вобласці, дзе змешчаны імѐны 

Б. А. Мажароўскага і яго калег. 

Аўтар прац: «Каталог высот реперов и водоемов тульской губер-

нии, определенных инструментами нивелировки гидрологического 

отдела Тульского губземства» / сааўт. А. С. Казменка (1914), «Геоло-

гические и гидрологические исследования на Юго–Востоке за 1926 г.» 

(1927), «Краткая инструкция для производства сплошных гидрологи-

ческих исследований» (1930), «Геологическое строение долины р. 

Волги в пределах плѐса Сталинград – Каменный Яр в связи с сооруже-

нием плотины у г. Красноармейский» (1930), «Краткий обзор мине-

ральных ресурсов Нижне-Волжского края» (1932) i iнш.   

С. П. Мельнік (1883–1938) скончыў Пецярбургскі лясны інстытут. 

З 1914 па 1919 г. выкладаў у Харкаўскім інстытуце сельскай і лясной 

гаспадаркі.  

З 1923 г. пачаў працаваць у Горацкім сельскагаспадарчым 

інстытуце. 

У 1926 г. быў назначаны дырэктарам Цэнтральнай лясной дослед-

най станцыі БССР, а з 1933 па 1938 г. працаваў дырэктарам Цэнтраль-

нага батанічнага саду АН БССР.  
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У 1935 г. абараніў доктарскую дысертацыю, а ў 1936 г. быў абраны 

членам-карэспандэнтам АН БССР. 

Распрацаваў праграмы і інструкцыі па лесафеналагічных назіран-

нях, правѐў тыпалагічнае вывучэнне лясоў Беларусі, даў класіфікацыю 

тыпаў лясоў Беларусі з улікам урадлівасці і вiльготнасці глебы. 

28 лютага 1938 г. быў арыштаваны органамі НКУС і ў чэрвені 

1938 г. расстраляны. Рэабілітаваны 9 жніўня 1957 г. 

Аўтар прац: «Таблицы для определения главнейших деревьев и 

кустарников» (1926), «Время наступления главнейших фаз развития у 

деревьев в зависимости от высоты над уровнем моря» (1927), «Стары 

парк пры Беларускай дзяржаўнай акадэміі сельскай гаспадаркі: З 

гісторыі Горацкага дэндралагічнага саду» (1926), «Лесофенологи-

ческие наблюдения» (1928), «Лесафеналагічныя назіранні» (1928) 

i iнш.  

К. Г. Рэнард (1884–1961) скончыў Кіеўскі політэхнічны інстытут у 

1910 г. Працаваў навуковым супрацоўнікам Энгельгардскай абласной 

доследнай станцыі. 

З 1919 па 1934 г. працаваў у Горацкім сельскагаспадарчым 

інстытуце загадчыкам кафедры селекцыі і насенняводства.  

З 1939 па 1960 г. загадваў кафедрай селекцыі і насенняводства Ом-

скага сельскагаспадарчага інстытута. Доктар сельскагаспадарчых на-

вук, прафесар. 

Вядомы ў СССР селекцыянер па азімай пшаніцы, ільну і іншым 

культурам. Аўтар першага ў Сібіры піваварнага ячменю. 

Аўтар прац: «Краткий обзор деятельности Энгельгардской 

областной опытной станции» (1923), «Лѐн-долгунец» (1925), 

«Пивоваренный ячмень и его возделывание» (1925), «Кормовые 

корнеплоды» (1926), «Матэрыялы па арганізацыі навукова-даследчай і 

практычна-селекцыйна-насенняводчай працы на Горацкай с.-г. 

доследнай станцыі за 1925–1926 гг.» (1927), «Влияние отдельных 

приѐмов возделывания двурядных ячменей на их пивоваренные 

качества» (1927), «Матэрыялы па вывучэнні бiялогii цвiцення 

чырвонай канюшыны (Trifolium pratense L.) рознага паходжання: па 

працах селекцыйнага аддзела Горацкай сельскагаспадарчай доследнай 

станцыі» / сааўт. А. І. Лапо (1927), «Краткое руководство по аппроба-

ции зерновых хлебов: Преимущественно для Белоруссии» (1927), 

«Случаи имунности «чистых линий» льна к поражению льняной ржав-

чиной: Melampsora lini (Pers) Lev» (1927), «Пшеница в Западной об-

ласти» (1933), «Селекцыя і культура лѐну ў БССР» (1930), «Пшеница: 

По материалам сортоиспытания и культивирования в условиях Запад-
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ной области» (1935), «Агротехника для колхозов и совхозов Омской 

области» (1946), «Цветоводство в Омской области» (1959) i iнш. 

Р. П. Спаро (нар. у 1867 г.) скончыў Тарандскую лясную акадэмію 

ў Саксоніі ў 1892 г. З 1983 г. працаваў у Цвярской губерніі, дзе 

з’яўляўся арганізатарам Цвярскога культурна-тэхнічнага таварыства, 

галоўнай мэтай якога было даследаванне балот і арганізацыя 

паказальных распрацовак торфу на паліва.  

Вывучаў стан спраў з меліярацыяй у Фінляндыі і надрукаваў на 

гэтую тэму працу. 

З 1919 г. працаваў прафесарам, прарэктарам Горацкага сельскагас-

падарчага інстытута, а з мая па кастрычнік 1921 г. – рэктарам.  

У Горках ѐн з’яўляўся арганізатарам кафедры, якая спачатку мела 

назву – уводзіны ў меліярацыю. У 1924 г. яна падзялілася на дзве – 

асушэння і арашэння, абваднення і інжынерных пошукаў. Р. П. Спаро 

кіраваў апошняй да 1927 г. 

Прымаў актыўны ўдзел у працы Заходняй доследна-меліярацыйнай 

арганізацыі. 

У 1926–1927 гг. працаваў дэканам меліярацыйнага факультэта. Ім 

былі падрыхтаваны першыя інструкцыі і дапаможнікі па меліяра-

цыйных даследаваннях, выкарыстанні бетону ў меліярацыйным 

будаўніцтве. Удзельнік многіх навуковых выстаў і канферэнцый. Уз-

нагароджаны залатым медалѐм у Турыне. 

Далейшы лѐс невядомы. 

Аўтар прац: «Осушение болот открытыми канавами» (теоретиче-

ское и практическое руководство / сааўт. А. Д. Дубах (1912)), «Атлас 

чертежей сельских гидротехнических сооружений» (1914), «О земель-

ных улучшениях в Финляндии» (1915), «Работы по улучшению казен-

ных оброчных статей в Поволжье» (1916), «Влияние заболачивания и 

осушения на растительность» (1925), «Мелиоративные изыскания» 

(1928) i iнш.  

П. Ф. Салаўѐў (нар. у 1876 г.) скончыў фізіка-матэматычны 

факультэт Варшаўскага ўніверсітэта з залатым медалѐм за сачыненне 

па біялогіі на тэму «Влияние температуры на окраску одной из групп 

насекомых». У тым жа годзе паступіў на медыцынскі факультэт 

Маскоўскага ўніверсітэта, які скончыў у 1904 г. Потым выкладаў 

прыродную гісторыю ў Лавічскім рэальным вучылішчы, а з 1907 г. – у 

Варшаўскай прагімназіі. Тут ѐн надрукаваў свае першыя навукова-

педагагічныя працы. У 1907 г. быў абраны членам Рускага 

энтамалагічнага таварыства Санкт-Пецярбурга, а з 1910 г. – членам 

таварыства прыродазнаўцаў Варшаўскага ўніверсітэта. 
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У 1914 г. абараніў у Варшаўскім універсітэце доктарскую дысерта-

цыю на навуковую ступень доктара медыцыны.  

З 1915 па 1918 г. служыў у арміі ваенным урачом.  

З 1918 г. пачаў працаваць дацэнтам кафедры анатоміі і фізіялогіі 

жывѐл Ніжагародскага ўніверсітэта.  

У архіве гэтага ўніверсітэта знаходзіцца «Отзыв о работах  

П. Ф. Соловьѐва», напісаны прафесарам М. Халадкоўскім з 

Петраградскага ўніверсітэта. У ім ѐн пісаў: «Энтомологические работы 

имеют преимущественно анатомический, а некоторые опытно-

биологический характер; те и другие также содержат интересные но-

вые факты. В этих специальных научных трудах П. Ф. Соловьѐв пока-

зал себя самостоятельным исследователем, вполне способным ставить 

и разрешать научные вопросы, а также показал надлежащее знакомст-

во с соответствующей литературой. Кроме специальных научных ра-

бот П. Ф. Соловьѐв проявил себя также и в педагогической деятельно-

сти в средней школе и как университетский преподаватель; следова-

тельно, преподавательский опыт его не подлежит сомнению. 

Ему принадлежит также ряд педагогических и научно-популярных 

статей, в которых отражается его любовь к своему делу. 

На основании всего этого нахожу возможным рекомендовать  

П. Ф. Соловьѐва как вполне правоспособного кандидата для занятия 

профессорской кафедры в высшем учебном заведении». 

У 1922 г. ѐн прыехаў у Горкі, дзе працаваў загадчыкам кафедры 

заалогіі. Кіраваў таксама Горацкім раѐнным таварыствам краязнаўства.  

Цікавіўся не толькі Беларуссю. У 1924 г. разам з батанікам  

І. Г. Васільковым і студэнтам А. Івановым быў у экспедыцыі на 

Далѐкім Усходзе. Цікава, што А. Іваноў вучыўся ў Горках два гады і 

працаваў лабарантам на кафедры заалогіі, потым перавѐўся ў 

Петраградскі ўніверсітэт і стаў у будучым акадэмікам АН СССР.  

Аўтар прац: «Весенние экскурсии учителя-натуралиста с ученика-

ми» (1908), «Литературное пособие для преподавания зоологии. На-

глядное обучение» (1908), «Зоологические заметки» (1909), 

«Феналагічныя назіранні ў 1925 г.», «Введение в изучение зоологии» 

(1924) i iнш.  

А. С. Саноцкі (1861–1938) скончыў у 1883 г. медыцынскі 

факультэт Варшаўскага ўніверсітэта. У 1892 г. абараніў доктарскую 

дысертацыю. 

У 1893 г. выбраны прафесарам Нова-Аляксандраўскага інстытута 

сельскай гаспадаркі і лесаводства.  
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З 1924 г. працаваў прафесарам кафедры анатоміi сельскагас-

падарчых жывѐл у Горацкім сельскагаспадарчым інстытуце. Арышта-

ваны 06.07.1938 г. Асуджаны «тройкай» НКВД 13.11.1938 г. як 

«шпіѐн» да ВМП. Расстраляны. Рэабілітаваны ваеннай калегіяй 

Вярхоўнага суда БССР 16.01.1989 г.  

Цікава, што яго сын У. А. Саноцкі і ўнук І. У. Саноцкі таксама сталі 

дактарамі медыцынскіх навук, прафесарамі. 

Аўтар прац: «Краткий очерк эпидемии злокачественной кори среди 

взрослых» (1887), «Материалы к вопросу о регуляции нормального 

состава крови» (1890), «Возбудители отделения желудочного сока» 

(1892), «Суждение об усвояемости протеиновых веществ на основании 

опытов искусственного переваривания пищевых средств по способу 

Штуцера» («Записки Новоалександровского института сельского хо-

зяйства и лесоводства», т. X (1893)), «Лекции по физиологии» (1897), 

«Основы анатомии домашних млекопитающих» (1931), «Асновы 

анатоміі сельскагаспадарчых жывѐл» (1934) i iнш.  

Н. С. Фралоў пачынаў сваю навуковую дзейнасць, працуючы 

эканамістам 2-ой Паволжскай пошукавай партыi, дзе вывучаў 

магчымасці арашэння ў Новаўзенскім павеце Саратаўскай губерніі.  

З 1921 г. працаваў прафесарам, загадчыкам кафедры сельскагаспа-

дарчай эканоміі ў Горацкім сельскагаспадарчым інстытуце, а з 1928 г. – 

загадчыкам кафедры сельскагаспадарчай статыстыкi ў акадэмii. 

З 1938 па 1951 г. быў абраны загадчыкам кафедры геаграфіі 

Саратаўскага ўніверсітэта. У даваенныя гады разам з супрацоўнікамі 

кафедры вывучаў геаграфію сельскай гаспадаркі. Ім была складзена 

эканамічная карта СССР у «Малой Советской энциклопедии» (2-е вы-

данне). 

У час Вялiкай Айчыннай вайны распрацаваў тэму «География сель-

ского хозяйства СССР». У выніку была надрукавана манаграфія, у 

якой на вялікім фактычным матэрыяле ѐн прааналізаваў размяшчэнне 

галін сельскай гаспадаркі і асобных культур, выдзеліў асноўныя сель-

скагаспадарчыя раѐны.  

Па гэтай тэме ѐн у 1944 г. абараніў доктарскую дысертацыю на тэ-

му «География сельского хозяйства СССР». 

У пасляваенныя гады Н. С. Фралоў актыўна вывучаў геаграфію 

Саратаўскай вобласці. 

Аўтар прац: «Обследование орошения в Новоузенском уезде» 

(1915), «Орошение в Новоузенском уезде. Ч. 1 и 2» (1924), «Вопросы 

экономики мелиораций в Мозырском Полесье» (1926), «Инструкция 

для производства обследования и расчетов при составлении мелиора-

http://portal.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/anothersearch?lang=ru&classId=37CF481D9E6E4E83A50E86D3F68E03E2&searchType=book&submitR=&_piref73_102757_73_82738_82738.biId=637786&_piref73_102757_73_82738_82738.strutsAction=biblinfoaction.do
http://portal.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/anothersearch?lang=ru&classId=37CF481D9E6E4E83A50E86D3F68E03E2&searchType=book&submitR=&_piref73_102757_73_82738_82738.biId=637786&_piref73_102757_73_82738_82738.strutsAction=biblinfoaction.do
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тивных обьектов» (1928), «Мелиоративные работы в борьбе с неуро-

жаем 1924–1925 гг.» (1925), «Вопросы экономики мелиораций в Мо-

зырском Полесье» (1926), «Саратовская область» (1947), «География 

сельского хозяйства СССР» (1944), «Экономическая география СССР: 

Курс лекций в сокращенном изложении» (1964), «Развитие и состоя-

ние мелиорации в СССР» (1965) i iнш.  

П. А. Хадаровіч (1889–1949) скончыў у 1916 г. Маскоўскі межавы 

інстытут, а ў 1919 г. – фізіка-матэматычны факультэт Маскоўскага 

дзяржаўнага ўніверсітэта. 

З 1919 г. пачаў працаваць у Горацкім сельскагаспадарчым 

інстытуце загадчыкам кафедры геадэзіі і стаў першым дэканам 

інжынерна-землеўпарадкавальнага факультэта (1924–1929). 

З 1930 г. пачаў працаваць у Сібірскім астранома-геадэзічным 

інстытуце, які потым быў аб’яднаны з Сібірскім будаўнічым 

інстытутам. У 1934 г. быў абраны там загадчыкам кафедры геадэзіі.  

У гэтым жа годзе гэты інстытут быў аб’яднаны з Новасібірскім 

інжынерна-будаўнічым інстытутам.  

У гэты час абараніў доктарскую дысертацыю і стаў прафесарам. 

Вѐў навукова-даследчую работу па стварэнні трыганаметрычнай сеткі, 

нівелірных рэпераў, астранамічных пунктаў. Аўтар прац па выяўленні 

сапраўднага мерыдыяна і азімута, распрацоўцы спосабаў найменшых 

квадратаў, канструкцыі геадэзічных і астранамічных інструментаў. 

Аўтар прац: «Краткая теория ошибок в применении к землемерной 

практике» (Горки, 1923), «Запіскі па геадэзіі: курс лекцый» (Горкі, 

1929). У Омску надрукаваў працы: «Таблицы для перечисления коор-

динат Гаусса-Крюгера из зоны в зону» (1936), «Совместное определе-

ние азимута, широты и поправки хронометра из наблюдений звѐзд на 

соответственно равных высотах попарно» (1937), «Решение главной 

задачи высшей геодезии методом свободного выбора положения нор-

мальной параллели при конформном изображении поверхности эллип-

соида на поверхности шара» (1938) i iнш.  

С. Г. Цітовіч (1886–1963) скончыў гісторыка-філалагічны факуль-

тэт Харкаўскага ўніверсітэта.  

З 1910 г. выкладаў у Горацкім земляробчым і каморніцка-

земляробчым вучылішчах.  

З 1920 г. працаваў выкладчыкам рабочага факультэта Горацкага 

сельскагаспадарчага інстытута. 

У гады Вялiкай Айчыннай вайны працаваў настаўнікам у 

Саратаўскай вобласці. Пасля вайны працаваў у Мінскім педагагічным 

інстытуце, абараніў кандыдацкую дысертацыю па педагогіцы.  
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Усѐ жыццѐ збіраў матэрыялы па гісторыі Беларускай дзяржаўнай 

сельскагаспадарчай акадэміі.  

Аўтар прац: «Горыгорецкий земледельческий институт – первая в 

России высшая сельскохозяйственная школа /1836–1864/» (1960) і інш. 

А. М. Шыраеў з 1919 г. працаваў прафесарам у Горацкiм сельска-

гаспадарчым iнстытуце. 

Далейшы лѐс невядомы. 

Аўтар прац: «Сортоиспытание желтых папиросных табаков в усло-

виях Горячего Ключа (Кубань) и Сочи (Большой берег) за 1929–

1931 гг.» (1932) i iнш.  

Л. І. Яшноў (1860–1936) скончыў у 1881 г. лясны факультэт 

Пятроўскай (Маскоўскай) сельскагаспадарчай акадэміі, потым 

працаваў там выкладчыкам. 

У 1886–1888 гг. стажыраваўся за мяжой. Потым вывучаў лясы 

Поўначы, Крыма, Белавежскай пушчы. З 1901 па 1904 г. Л. І. Яшноў 

працаваў рэдактарам «Лесного журнала».  

З 1921 г. стаў выкладаць у Горацкім сельскагаспадарчым 

інстытуце.  

У Горках Л. І. Яшноў у 1922 г. арганізаваў Горацкую лясную дос-

ледную станцыю і праводзіў там навуковыя даследаванні. 

У 1926 г. перайшоў на працу ў Казанскі інстытут сельскай 

гаспадаркі і лесаводства.  

Быў дэканам ляснога факультэта і прарэктарам, але не парываў су-

вязь з Горкамi.  

У Казані Л. І. Яшноў арганізаваў Казанскае лясное таварыстыва, у 

якім быў старшынѐй некалькі гадоў. Многа зрабіў у гaліне лясной 

гаспадаркі Татарыі, Чувашыі, Удмуртыі і іншых раѐнаў Паволжа. Ім 

быў даказаны ўплыў лясных палос і лясоў стэпу і лесастэпу на 

ўраджайнасць сельскагаспадарчых культур, павышэнне ўрадлівасці 

глебы. 

Яму належыць тэзіс «Кто не верит в водоохранную роль леса, тот 

не лесовод».  

Класік рускіх лесаводаў, прафесар Г. Ф. Марозаў высока цаніў  

Л. І. Яшнова, характарызаваў яго як «человека, обладающего большой 

эрудицией и большими знаниями, талантливой натурой». 

Аўтар прац: «Курс общего лесоводства», у 3-х вып. (1921–1922), 

«Курс общего лесоводства» (1922), «Краткий курс лесной статики: 

Конспект лекций» (1923), «Курс биологии лесных деревьев с кратким 

их описанием» (1928), «Краткий курс лесной статики» (1928), «Техни-

ческие свойства древесины, фауты и сортименты» (1928), «Краткий 
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курс лесоведения и общего лесоводства» (1929), «Краткий курс лесо-

ведения и лесоводства» (1931), «Живой напочвенный покров» (1933), 

«Леса, воды и урожай» (Казань, 1933), «О классификации типов леса» 

(1934), «Рубки леса» (1934) i iнш.  

Вядома, што два знакамітыя вучоныя С. В. Скандракоў і  

А. У. Фядзюшын выкладалі адначасова ў БДУ і Горацкім сельскагас-

падарчым інстытуце. 

С. В. Скандракоў (1876–1953) скончыў у 1906 г. Маскоўскі сель-

скагаспадарчы інстытут. З 1907 па 1910 г. актыўна друкаваўся ў 

беларускіх газетах і быў рэдактарам-выдаўцом газеты «Голос Белорус-

сии» (1906), забароненай царскімі ўладамі. 

З 1911 г. працаваў дырэктарам доследнага поля ў Палтаўскай 

губерніі, з 1921 г. стаў дырэктарам Беларускай доследнай агранаміч-

най станцыі і адначасова працаваў прафесарам у БДУ і Горацкім сель-

скагаспадарчым інстытуце.  

Вядома, што з 1923 па 1925 г. працаваў у Інбелкульце, а потым у 

БелНДІ сельскай і лясной гаспадаркі. 

У 1931 г. пачаў працаваць у вну Яраслаўля і Мічурынска.  

Далейшы лѐс невядомы. 

Аўтар прац: «Доклады 4-му агросъезду ССРБ об организации и 

деятельности станции» (1923), «Агроном Сероделя» (1924) і інш. 

А. У. Фядзюшын (1891–1972) скончыў у 1913 г. Маскоўскі 

дзяржаўны ўніверсітэт. 

У 1921–1933 гг. працаваў загадчыкам кафедры заалогіі БДУ і адна-

часова прафесарам у Горацкім сельскагаспадарчым інстытуце, а по-

тым – у акадэміі. 

Па яго праекту ў 1925 г. быў створаны Бярэзінскі запаведнік.  

З 1933 г. працуе прафесарам Омскага сельскагаспадарчага інстыту-

та. Там у 1938 г. абараніў доктарскую дысертацыю. 

Аўтар прац: «К биологии Tadorna rutila Pall» (1923), «О расселении 

домашнего воробья» (1925), «О современном распространении бобра 

(Сastor fiber, L) в Белоруссии и некоторые данные к его биологии» 

(1926), «Справаздача аб экспедыцыі для вывучэння фаўны ўсходняй 

часткі БССР улетку 1925 г.» (1927), «Материалы к изучению птиц вос-

точной Белоруссии» (1928), «Динамика и географическое распростра-

нение охотничьей фауны БССР» (1929), «Птицы Белоруссии» (1937), 

«Как предохранить домашних птиц от заражения глистами» (1956), 

«Птицы Белоруссии» / сааўт. М. С. Долбiк (1967) i iнш.  
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9. Якія грамадскія і палітычныя арганізацыі ўзніклі ў 

інстытуце? 

Асобныя камуністы і камсамольцы вучыліся і працавалі ў 

інстытуце з дня яго ўзнікнення. А ў лютым 1920 г. адбыўся сход 

камуністаў і групы спачуваючых. Сход пастанавіў стварыць у 

інстытуце партыйную ячэйку. Старшынѐй быў абраны П. Барбылѐў, 

яго намеснікам – Б. Ліпкін. 

На 1 мая 1925 г. партыйная арганізацыя складалася з 55 членаў і 20 

кандыдатаў. 

10. Як ажыццяўлялася ў той час шэфская праца на вѐсцы? 

Вядома, што ў 1922–1923 гг. былі абследаваны Горацкі і Дрыбінскі 

паветы і выпрацаваны планы шэфскай дапамогі. За кожнай вѐскай быў 

замацаваны студэнт. Толькі за 1924–1925 навучальны год было прачы-

тана больш за 800 лекцый і праведзена шмат гутарак. У 17 гуртках 

сельскагаспадарчых ведаў займалася 550 слухачоў.  

У Дрыбіне працавалі месячныя сельскагаспадарчыя курсы. Былі 

створаны тры паказальныя ўчасткі пры сельскіх школах і адзін – на 

сялянскай зямлі. 

Быў арганізаваны збожжаачышчальны абоз, які адсартаваў у 1924 г. 

тысячу пудоў зярна. 

Цікава, што на гарадскім рынку (зараз Дзіцячы парк) у нядзельныя 

дні быў адкрыты інфармацыйны ларок. У ім дзяжурылі выкладчыкі і 

студэнты старшых курсаў, якія давалі парады па пытаннях вядзення 

сельскай гаспадаркі. 

Лепшую ацэнку работы шэфаў далі самі сяляне, якія прысутнічалі 

на студэнцкім свяце 21 лютага 1924 г.: «Мы, сяляне падшэфных вѐсак, 

ніколі не забудзем вашых клопатаў пра нас, як сваіх братах, прынося-

чых нам веды і сельскагаспадарчыя парады. Памятайце пра нас, што 

мы яшчэ цѐмныя. Ад інстытута мы атрымалі не толькі агранамічныя 

веды, але і насенне, матэрыяльную падтрымку і г. д. Няхай жыве 

змычка навукі і працы!»  

11. Чым займалася створаная пры iнстытуце Заходняя дослед-

на-мелiярацыйная арганiзaцыя? 

У 1921 г. пры Горацкім сельскагаспадарчым інстытуце была ство-

рана першая ў Заходнім рэгіѐне Заходняя доследна-меліярацыйная 

арганізацыя. Гэтая арганізацыя прыцягнула да ўдзелу ў даследаваннях 

увесь склад навуковых работнікаў меліярацыйнага факультэта, частко-

ва работнікаў іншых факультэтаў, а таксама студэнтаў старэйшых 

курсаў. У яе складзе былі арганізаваны наступныя аддзелы: 
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гідратэхнічных пошукаў, гідрагеалагічны, глебавы, батанічны, лясны, 

гідраметрычны і эканамічны. 

Кіраўніком арганізацыi быў прызначаны прафесар А. Д. Дубах.  

У адпаведнасці з Палажэннем супрацоўнікі аддзелаў праводзілі 

даследаванні, апрацоўвалі дадзеныя па нормах і спосабах меліярацыі 

зямель, выконвалі ўлік усіх праведзеных меліярацый і дасягнутых 

вынікаў. Вынікі даследаванняў друкавалі ў «Материалах западной 

опытно-мелиоративной организации». Дадзеная арганізацыя мела цес-

ную сувязь з вытворчымі арганізацыямі. У канцы 1923 г. пры 

інстытуце адбылася першая нарада спецыялістаў-меліяратараў, а ў 

1924 г. была праведзена сумесная нарада навуковых работнікаў і 

прадстаўнікоў вытворчасці, дзе былі падведзены вынікі трохгадовай 

работы арганізацыі. На нарадзе было адзначана, што меліярацыйныя 

работы і даследаванні спосабаў асушэння трэба праводзіць не толькі 

на забалочаных тэрыторыях, але і на стараворных суглінкавых глебах з 

атмасферным водным жыўленнем.  

12. Якiя навуковыя працы выходзiлi ў Горацкiм сельскагаспа-

дарчым iнстытуце? 

З 1920 па 1924 г. было апублікавана 135 значных работ. У 1923 г. і 

1924 г. інстытут выпусціў першы і другі тамы «Записок Горецкого 

сельскохозяйственного института», «Труды Горецкой сельскохозяй-

ственной опытной станции».  

Выдавецтва інстытута мела сваю друкарню і літаграфію.  

13. Калі была створана інстытуцкая бібліятэка і хто ѐю 

кіраваў? 

У 1919 г. была створана інстытуцкая бібліятэка. А з 1920 г. ѐю 

кіраваў выхаванец горацкага земляробчага вучылішча Дзям’ян 

Раманавіч Новікаў, які нязменна працаваў на гэтай пасадзе да 17 

лістапада 1975 г. 

З архіўных матэрыялаў вядома, што ў 1919 г. у ѐй налічвалася ўсяго 

10 680 кніг, якія засталіся ад бібліятэкі Горацкіх сярэдніх 

сельскагаспадарчых навучальных устаноў. 

У ѐй былі сабраны лепшыя калекцыі часопісаў і газет за дзесяткі 

гадоў. Сярод іх: «Земледельческая газета» за 85 гадоў, «Журнал Мини-

стерства Государственных имуществ» (поўны камплект), «Труды 

Вольного экономического общества» з 1770 г., часопіс «Сельское и 

лесное хозяйство» з самага пачатку яго выдання і да 1920 г. Акрамя 

таго, былі прадстаўлены манаграфіі заснавальнікаў рускай аграноміі:  

І. А. Сцебута, А. В. Саветава, А. Ц. Болатава, П. А. Костычава,  
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М. Р. Паўлава, С. М. Усава, а таксама працы А. Тэйера, Ю. Лiбаха,  

Д. І. Мендзялеева і іншых.  

14. Што вядома пра Д. Р. Новікава, які амаль усѐ жыццѐ 

працаваў дырэктарам бібліятэкі?  

У 1920 г. загадчыкам бібліятэкі быў прызначаны Д. Р. Новікаў, які 

нязменна працаваў на гэтай пасадзе да 17 лістапада 1975 г. Пры iм 

фонд бібліятэкі стаў узмоцнена расці. Была атрымана частка кніг 

вядомага грамадскага дзеяча С. І. Пракаповіча, з Чэрыкаўскага раѐна – 

бібліятэка Туган-Бараноўскага, у якой налічвалася 2 500 тамоў вельмі 

каштоўнай літаратуры на замежных мовах. Былі набыты таксама дзве 

найбуйнейшыя прыватныя бібліятэкі. Адна з іх тэхнічная, закупленая ў 

Ленінградзе, складалася з 2 000 тамоў літаратуры па інжынерных 

дысцыплінах, і біблiятэка вядомага прафесара Кіеўскага ўніверсітэта 

П. Зiлaва, якая налічвала 2 100 тамоў навуковай літаратуры па ўсіх 

раздзелах фізікі як на рускай, так і на замежных мовах, часопісы па 

фізіцы, хіміі і іншых дысцыплінах.  

Д. Р. Новікаў шмат сіл і энергіі аддаваў камплектаванню кніжнага 

фонду, збіраў па кроплях найбольш каштоўныя і рэдкія выданні. 

У 1923 г. на адрас iнстытута iшло 30 замежных часопiсаў i 48 

часопiсaў, якія выдаваліся ў СССР. 

У далейшым Д. Р. Новікаў арганізоўвае бясплатны кнігаабмен з 

буйнейшымі бібліятэкамі краіны, а таксама дабіваецца магчымасці 

атрымліваць абавязковы экзэмпляр выдадзеных кніг. Да пачатку 

Вялікай Айчыннай вайны бібліятэка ў сваіх фондах налічвала ўжо 

650 тыс. кніг. 

У перадваенныя гады Дзям’ян Раманавіч сустракаўся з Я. Коласам, 

Я. Купалам, М. Гарэцкім. Асабліва цѐплыя адносіны склаліся з Янкам 

Купалам. Пазнаѐміліся яны ў 1925 г., калі паэт упершыню наведаў 

акадэмію. З часам іх знаѐмства перарасло ў сяброўства. Адзін з 

гатункаў вяргінь, што вывеў Д. Р. Новікаў, у гонар паэта быў названы 

«купала». 

Калi пачалася Вялiкая Айчынная вайна, ѐн быў прызваны ў армiю. 

У чэрвені 1944 г. сэрца яго ўзрадавалася, калі ѐн пачуў, што 

вызвалілі Горкі. Адтуль яму паведамілі, што ў 1941 г. прыехаў нямецкі 

прафесар, адабраў сабе самыя каштоўныя кнігі, а ўсе астатнія загадаў 

спаліць. Гарэлі яны тры дні і тры ночы – не жадалі гарэць. Тады іх 

сталі паліваць бензінам, а будынак бібліятэкі ўзарвалі. Адабраныя кнігі 

былі складзены ў абабітыя белай бляхай вялікія скрыні з надпісам 

«Уласнасць Рэйха». Так кнігі сталі палоннымі. 
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Даведаўшыся аб гэтым, Новікаў пачаў шукаць сляды вывезеных 

фашыстамі кніг. Калі полк, у якім ѐн ваяваў, змагаўся на нямецкай 

зямлі, яму паведамілі, што ў падвале аднаго буйнога маѐнтка знайшлі 

шмат скрыняў з кнігамі і іншымі каштоўнасцямі, вывезенымі 

фашыстамі з Беларусі.  

Д. Р. Новікаў, хвалюючыся, раскрыў адну са скрыняў, дастаў кнігу і 

ўбачыў знаѐмы штамп «Бібліятэка Беларускага сельскагаспадарчага 

інстытута». У сваіх успамінах Д. Р. Новікаў пісаў: «Кнігі, як салдаты, 

пабылі ў палоне, зведалі здзекі, прайшлі скрозь агонь ваенных 

пажарышчаў і зноў сталі на паліцы бібліятэкі». 

Пасля Дня Перамогі прайшоў год. І толькі ў канцы чэрвеня 1946 г. 

Новікаў вярнуўся ў родныя Горкі. 

Ветэраны сельскагаспадарчай акадэміі памятаюць, як каля 

спаленага будынка бібліятэкі стаяў афіцэр і горка плакаў. Тут жа ѐн 

даў зарок – аднавіць бібліятэку.  

Дзякуючы яго настойлівасці і стараннасці ўжо праз год будынак 

бібліятэкі быў адноўлены, а ў ім да 7 лістапада 1947 г. захоўвалася 

каля 100 тыс. тамоў. Новікаў на асабістыя сродкі заказваў стэлажы, 

паліцы, шафы.  

На працягу некалькіх месяцаў ѐн працаваў у Дзяржлітфондзе 

СССР, адбіраючы неабходныя кнігі. Ён паслаў сотні лістоў у бібліятэкі 

розных вну і навуковых устаноў з просьбай падзяліцца з бібліятэкай у 

Горках. 

Прайшло некалькі гадоў, і ў поўнасцю адноўленай бібліятэцы 

налічвалася каля 500 тыс. кніг. 

У 1965 г. сельскагаспадарчая акадэмія адзначала 125-годдзе з дня 

адкрыцця. Да гэтай знамянальнай даты бібліятэка на чале з  

Д. Р. Новікавым мела ўжо больш за 600 тыс. кніг, працавала пяць 

чытальных залаў на 550 месцаў. За заслугі ў развіцці бібліятэчнай 

справы Дзям’яну Раманавічу Новікаву было прысвоена ганаровае 

званне заслужанага дзеяча культуры БССР. 

А праз год Горкі і Беларускую сельскагаспадарчую акадэмію 

наведала дэлегацыя пісьменнікаў з Балгарыі. Сярод іх быў і паэт 

Стэфан Пантонеў. Расказ Дзям’яна Раманавіча аб выратаванай у гады 

Вялікай Айчыннай вайны бібліятэцы аказаў на яго моцнае ўражанне.  

І ѐн піша верш «Бібліятэкар», які быў надрукаваны ў кнізе 

«Беларусь – белая балада», (пераклад на беларускую мову зроблены  

Р. Барадуліным і В. Нікіфаровічам). 
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У згаданым намі вершы Стэфан Пантонеў пісаў: 
 

Труба, 

што кніга ў наступ, 

   абвясціла Перамогу. 

Дывізіі і арміі, 

  франты прайшлі – услед 

Сцягі і слава ацянялі ім дарогу, 

Салютавала ім Масква 

    і апяваў іх свет. 

А ѐн свой рэдкі кнігазбор расшукваў, 

а ў ім 

Выданні даўніны сівой, 

а ў ім стварэнні мудрае навукі, 

ѐн іх кранаўся трапяткой рукой. 
 

У 1980 г. на будынку акадэмічнай бібліятэкі ў яго гонар была 

ўстаноўлена мемарыяльная дошка. На ѐй – барэльеф Дзям’яна 

Раманавіча, а побач – кнігі і ружы. 

Гэты мемарыяльны знак будзе вечна нагадваць нашчадкам аб 

працоўным подзвігу вялікага аматара кніг і прыроды. 

15. Якiя змены адбылiся ў структуры iнстытута ў 1923 і 1924 гг.? 
У 1923 г. Пастановай прэзідыума Калегіі Галоўпрафадукацыі 

РСФСР змяняецца структура Горацкага сельскагаспадарчага інстыту-

та. Замест чатырох факультэтаў утвараюцца два: сельскагаспадарчы з 

аддзяленнямі раслінаводства, прамысловых культур і лясной гаспадар-

кі, а таксама інжынерна-агранамічны з аддзяленнямі сельскагаспадар-

чай меліярацыі і сельскагаспадарчага машынабудавання. 

16. Калi быў адкрыты рабочы факультэт? 

У ліпені 1920 г. пры інстытуце быў адкрыты рабфак з трохгадовым 

тэрмінам навучання (65 чалавек).  

Вядома, што на iм вучыўся М. М. Галадзед (1894–1937). 

Ён быў удзельнiкам Кастрычнiцкай рэвалюцыi i грамадзянскай 

вайны. У 1918–1920 гг. знаходзіўся на адміністрацыйнай рабоце ў 

Навазыбкаўскім павеце. У 1920 г. вучыўся на рабфаку пры iнстытуце. 

З 1921 г. ѐн працуе старшынѐй Горацкага павятовага выканкама. А ў 

жніўні 1922 г. падае заяву на рабфак інстытута. З архіўных дакументаў 

бачна, што 9 жніўня 1922 г. бюро павятовага камітэта партыі 

разгледзела яго заяву і прыняла рашэнне «адкаман-дзіраваць таварыша 

Галадзеда на рабфак Горацкага сельгасінстытута, прапанаваўшы яму 

працаваць у прэзідыуме выканкама да склікання з’езда Саветаў». 
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Стаўшы слухачом рабфака, М. М. Галадзед адразу ж уліўся ў 
імклівае жыццѐ інстытута. 

З артыкула газеты: «Па яго ініцыятыве арганізуюцца студэнцкія 
зямляцтвы, вышукваюцца сродкі на дадатковыя стыпендыі, была ад-
крыта студэнцкая сталоўка. Неўзабаве яго выбіраюць у праўленне 
інстытута і ў члены бюро партячэйкі. Вось што прыпамінае  
І. Л. Гольдзін: «Нас здзіўляла яго асаблівая сабранасць і дысцып-
лінаванасць. Ніколі, нідзе Галадзед не спыняўся, ні адно мерапрыем-
ства не зрывалася. Сваім дзелавым аптымізмам ѐн заражаў акружа-
ючых. Мы, студэнты, глядзелі на камуніста Галадзеда як на асабліва 
здольнага, таленавітага арганізатара і кіраўніка, вялікага сябра 
студэнтаў...» 

Са снежня 1925 г. М. М. Галадзед – другi сакратар ЦК КПБ, а з мая 
1927 г. да мая 1937 г. – старшыня Савета Народных Камісараў БССР. 

Арыштаваны 14.06.1937 г. у Маскве i накіраваны ў Мінск, дзе ў час 
допыту ў будынку НКВД выкінуўся з акна 5-га паверха. 

Рэабiлiтаваны ў 1956 г. Яго iмем названа вулiца ў Мiнску, а на доме 
№ 3 устаноўлена мемарыяльная дошка. 

17. Што ўяўляла база для практыкi i навуковых даследаванняў 

iнстытута? 
У пачатку 1921 г. інстытуту быў перададзены фальварак у Дрыбіне, 

дзе было створана трэцяе доследнае поле. На вучэбнай ферме ў Горках 
і ў фальварках Іванова і Дрыбін вырошчвалі сартавыя зерневыя куль-
туры, бульбу і шматгадовыя травы, быў уведзены шматпольны севаз-
варот, вырошчвалі племянную жывѐлу – кароў, свіней, коней. Іх коль-
касць да 1924 г. дасягнула 365 галоў. 

У фальварку Іванова зямлю апрацоўвалі трактарам, які атрымаў 
інстытут па распараджэнні Наркамзема РСФСР у пачатку 1921 г. Фер-
ма і фальваркі былі вучэбнай базай для студэнтаў, шырока 
выкарыстоўваліся ўсімі спецыяльнымі кафедрамі інстытута, забяспеч-
валі сельскую гаспадарку раѐнаў сартавым насеннем, пародзістай жы-
вѐлай, з’яўляліся ўзорнымі гаспадаркамі для сялян. 

На двух лясных дачах – Горацкай і Дрыбінскай – налічвалася 
больш за 19 тыс. дзесяцін лесу, частка якога выкарыстоўвалася для 
вучэбна-даследчай справы. 

Побач з Горацкім лясніцтвам на тарфяным балоце пад кіраўніцтвам 
прафесараў А. Д. Дубаха і Р. П. Спаро была закладзена трохкіламет-
ровая асушальная магістраль, а ў верасні 1922 г. была створана буй-
нейшая ў Заходняй зоне краіны доследна-меліярацыйная арганіза-цыя 
(станцыя), якая стала базай навукова-даследчых работ па розных 
галінах меліярацыйнай навукі. 
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18. Якiя ў тыя гады працавалі факультэты i кафедры? 

У 1922–1923 навучальным годзе замест чатырох факультэтаў было 

створана два: сельскагаспадарчы з аддзяленнямі раслінаводства і пра-

мысловых культур і лясной гаспадаркі; інжынерна-агранамічны з 

аддзяленнямі сельскагаспадарчай меліярацыі і сельскагаспадарчага 

машынабудавання. Працягваў сваю дзейнасць рабочы факультэт. 

Працавалі наступныя кафедры: аналізу бясконца малых лічбаў, 

глебазнаўства, сельскагаспадарчага машыназнаўства, агульнага земля-

робства, батанікі, тапаграфічнага чарчэння, сельскагаспадарчай экано-

міі, сельскагаспадарчай меліярацыі, гідраметрыі з гідралогіяй, будаўні-

чай механікі, электрычнасці і электратэхнікі ў сельскай гаспадарцы, 

метэаралогіі і кліматалогіі, аналітычнай геаметрыі, агранамічнай хіміі, 

геалогіі, мінералогіі і гідрагалогіі, прыватнага лесаводства, лясной 

таксацыі, агульнай заатэхніі, дзяржаўных мерапрыемстваў, селекцыі, 

насенняводства і ільнаводства, заалогіі, інжынерна-геадэзічных 

вышукаў, будаўнічага мастацтва, геадэзіі, эканомікі меліярацыі, агуль-

нага лесаводства, замежных моў, беларусазнаўства, статыстыкі, сада-

водства, ветэрынарыі, фізікі, асушэння і тарфяной справы, агульнага 

лесаводства і энцыклапедыі лесаводства, агародніцтва, арашэння і аб-

ваднення, вучэння аб праве і дзяржаве, кармлення сельскагаспадарчых 

жывѐл, анатоміі і фізіялогіі сельскагаспадарчых жывѐл. 

19. Цi працавалi пры iнстытуце кафедры грамадска-палітыч-

ных навук? 

1 чэрвеня 1923 г. была створана кафедра грамадска-палітычных на-

вук. Узначаліў яе прафесар А. Н. Грыгор’еў. Пры кафедры былі адкры-

ты вучэбны кабінет і бібліятэка. Курс палітэканоміі чытаў  

А. Н. Грыгор’еў, гістарычны матэрыялізм – А. І. Кайгародаў, асновы 

Савецкай канстытуцыі – З. Х. Ошэраў, капіталізм і пралетарскую рэва-

люцыю – А. К. Кедраў-Зіхман.  

20. Якiя былi накiрункi навуковых даследаванняў у гэтыя гады? 

З 1921 г. працавала навуковае таварыства iнстытута. 

У маі 1925 г. было створана навуковае таварыства па вывучэнні 

Беларусі. 

Актыўныя даследаванні ў глебавай лабараторыі праводзіліся пад 

кіраўніцтвам прафесара Я. І. Афанасьева па класіфікацыі глебаў у 

Горках, Гомельскай і Бранскай губернях. 

Аддзел жывѐлагадоўлі сельскагаспадарчай доследнай станцыі, які 

ўзначальваў М. В. Найдзѐнаў, вывучаў кармавыя нормы для цялят, 

што было звязана з ростам маладняку, кармленнем малочных кароў 

і інш. 
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Работнікі аддзела садоўніцтва доследнай станцыі на чале з  

М. І. Бурштэйнам абследавалі сады Беларусі і сумежных абласцей 

РСФСР, выявілі перспектыўныя гатункі яблынь народнай селекцыі, 

якія пазней увайшлі ў асартымент памалагічнага саду інстытута. 

На базе аддзела машынавыпрабавання доследнай станцыі вывуча-

ліся пад кіраўніцтвам прафесара Ю. А. Вейса розныя тыпы і 

канструкцыі плугоў, сеялак і інш. машыны. Вывучалася дэфармацыя 

глебы пад уздзеяннем адвалаў розных тыпаў, вызначаліся структура і 

фізічныя ўласцівасці глебы, розныя прынцыпы сарціроўкі зерня і інш. 

Вынікі дэманстраваліся на УСГВ. 

Аграхімічная лабараторыя разам з кафедрай аграхіміі пад кіраўніц-

твам А. К. Кедрава-Зіхмана вяла навукова-даследчыя работы па пяці 

тэмах. Сістэматычна вялася навукова-даследчая работа балотнай дос-

леднай станцыі разам з кафедрай меліярацыі пад кіраўніцтвам прафе-

сара А. Д. Дубаха. 

У інстытуце штогод праходзілі з’езды і нарады па даследчай спра-

ве, распаўсюджванні сельскагаспадарчых ведаў, агранаміі, глебазнаў-

ству, меліярацыі і інш., працавалі розныя курсы. 

21. З якой нагоды прыязджаў у Горкi акадэмік М. І. Вавілаў? 

У 1925 г. акадэмік М. І. Вавілаў, які цікавіўся працай кафедры 

селекцыі і насенняводства Горацкага сельскагаспадарчага iнстытута, 

прыехаў у Горкi. Па яго ініцыятыве ў Горках быў адкрыты апорны 

пункт Усесаюзнага НДІ раслінаводства па вывучэнні сусветнай 

калекцыі пшаніцы.  

22. Хто з выхаванцаў інстытута стаў вядомым вучоным?  

У 1924 г. Горацкі сельскагаспадарчы інстытут даў навуковы старт 

акадэміку Акадэміі Навук СССР, лаўрэату самай прэстыжнай у СССР 

Ленінскай прэміі А. В. Іванову, якому, як лічаць многія навукоўцы, 

належыць адно з выдатных дасягненняў заалогіі ХХ стагоддзя.  

А. В. Іваноў (1906–1992) у 1924 г. паступіў у Горацкі сельскагас-

падарчы інстытут. Вучыўся спачатку на агранамічным аддзяленні 

сельскагаспадарчага факультэта, а потым перайшоў на аддзяленне 

лясной гаспадаркі. Там ѐн пазнаѐміўся з загадчыкам кафедры заалогіі, 

прафесарам П. Ф. Салаўѐвым, які запрасіў Арцемія Іванова працаваць 

на кафедры ў якасці лабаранта. Разам з прафесарам і выкладчыкам  

І. Г. Васільковым ѐн пабываў у экспедыцыі на Далѐкім Усходзе. 

Актыўна вывучаў фаўну Горацкага краю i назбіраў цікавую 

калекцыю матылькоў. У 1925 г. у «Трудах Горецкого сельскохозяйст-

венного института» надрукаваў сваю першую навуковую працу «Спи-

сок дневных и сумеречных бабочек». 
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Праз два гады навучання ў Горках цікавасць да біялогіі перамагла і 

А. В. Іваноў перавѐўся ў Ленінградскі ўніверсітэт. Пасля яго 

заканчэння ў 1930 г. пачаў працаваць лабарантам, а потым –

старэйшым навуковым супрацоўнікам «Тихоокеанской научно–

промысловой станции» ва Уладзівастоку, якая потым была 

рэарганізавана ў «Тихоокеанский институт рыбного хозяйства и океа-

нографии». Там ѐн пачаў збіраць матэрыялы па паразітычных 

бруханогiх малюсках, якія потым ляглі ў аснову яго кандыдацкай і 

доктарскай дысертацый. 

У 1934 г. ѐн вярнуўся ў Ленінград і паступiў у аспiрантуру 

Пецяргофскага бiялагічнага iнстытута, дзе ў 1938 г. абараніў 

кандыдацкую дысертацыю на тэму «Организация и образ жизни 

паразитического моллюска».  

У пачатку Вялікай Айчыннай вайны ѐн запісаўся ў народнае 

апалчэнне, але потым быў адазваны для працы ў лабараторыі па 

барацьбе з пераносчыкамі інфекцыйных захворванняў. У сакавіку 

1942 г. разам з выкладчыкамі Леніградскага ўніверсітэта быў 

эвакуіраваны ў Саратаў. 

У пачатку 1944 г. ѐн абараніў доктарскую дысертацыю на тэму 

«Паразитические гастроподы, их организация и развитие». З 1945 г. 

пачаў працаваць прафесарам Леніградскага ўніверсітэта.  

У 1946 г. зрабіў навуковую экспедыцыю на Сахалін і пачаў актыўна 

вывучаць паганафор, марскіх жывѐл, якія жывуць у хіцінавых трубках. 

Ён даказаў, што гэта самастойныя тыпы жывѐл. 

Як лічаць многія вучоныя, даследаванні гэтых жывѐл, у якіх няма 

кішэчніка, сталі адным з выдатных дасягненняў заалогіі ХХ стагоддзя. 

У 1960 г. ѐн надрукаваў манаграфію, у якой апісаў ужо 44 віды 

паганафор. Кніга хутка была перакладзена на англійскую і француз-

скую мовы. 

У 1961 г. за гэту працу ѐн атрымаў Ленінскую прэмію, а ў 1963 г. 

гэта праца была ўдастоена прэміі Акадэміі Навук СССР імя І. І. Меч-

нікава. 

За свае работы А. В. Іваноў атрымаў у 1975 г. залаты медаль 

Акадэміі Навук СССР і быў абраны членам-карэспандэнтам АН СССР.  

У 1981 г. А. В. Iваноў быў абраны акадэмікам Акадэміі Навук 

СССР.  

Аўтар прац: «Атлас анатомии промысловых беспозвоночных Даль-

невосточных морей» (1949), «Промысловые водные беспозвоночные» 

(1955), «Погонофоры» (1960), «Pogonophora» (1963), «Пауки, их 

строение и образ жизни» (1965), «Ресничные черви (Turbellaria): их 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/121452/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%8B
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происхождение и эволюция» / сааўт. Ю. У. Мамкаеў (1973), «Проис-

хождение многоклеточных животных. Филогенетические очерки» 

(1968) i iнш.  

П. П. Кабека (1897–1954) у 1921 г. паступiў на агранамічны 

факультэт Горацкага сельскагаспадарчага інстытута. 

Праз год здольнага студэнта запрасілi на працу лабарантам, а 

потым ѐн стаў навуковым супрацоўнікам кафедры арганічнай хіміі і 

працаваў пад кіраўніцтвам вядомага вучонага А. К. Кедрава-Зіхмана. 

Пасля заканчэння інстытута ѐн па сямейных абставінах паехаў у 

Ленінград. Пошукі працы прывялі яго ў фізіка-тэхнічную лабараторыю 

(з 1930 г. Фізіка-тэхнічны інстытут АН СССР). Кіраваў гэтай 

установай вядомы вучоны, акадэмік А. Ф. Іофе – стваральнік 

навуковай школы савецкіх фізікаў, будучых акадэмікаў і Нобелеўскіх 

лаўрэатаў. Нездарма яго называлі «бацькам савецкай фізікі». 

У гэтай «элитной компании учѐных» аказаўся і Павел Кабека. 

Праўда, спачатку ѐн працаваў лабарантам – мыў прабіркі і прыбіраў 

памяшканне. Часта працаваў з І. В. Курчатавым, будучым акадэмікам 

АН СССР, і той заўважыў Паўла. 

У кнізе П. Асташонкава «И. В. Курчатов», надрукаванай у серыі 

«Жизнь замечательных людей» напісана, што «Игоря Васильевича и в 

физико-техническом и в политехническом неизменно окружали люди, 

как и он, фанатически влюблѐнные в науку. Он умел находить их, при-

влекать к себе. Так, в своей лаборатории однажды он сделал «откры-

тие» хотя и не чисто научное, но имевшее большие последствия. Он 

заметил... аномалию в поведении служителя лаборатории Павла Кобе-

ко, в обязанности которого входило убирать помещения и выполнять 

различную подсобную работу. Павел не участвовал в исследованиях, 

но он не уходил домой, пока не заканчивался очередной опыт. Иногда, 

когда что-то не ладилось или не работало, его рука первой тянулась к 

тому месту схемы, где таилась причина неполадок. Узнав, что Кобеко 

окончил высшую сельскохозяйственную школу и по специальности 

химик (тут Курчатаў памыляўся, спецыяльнасць П. П. Кабекі была 

аграном), Курчатов сказал ему: 

– Вот что, химик, попробуй-ка определить характеристики вот это-

го образца, – и вручил ему кристалл каменной соли. 

За первым поручением последовало второе. И вот среди авторов 

работы «К вопросу о подвижности ионов в кристаллах каменной соли» 

наряду с И. В. Курчатовым, А. К. Вальтером и К. Д. Синельниковым 

появилось новое тогда имя в науке – П. П. Кобеко». 
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Так, на працягу шматлікіх гадоў П. П. Кабека разам з  

І. В. Курчатавым праводзіў даследаванні «диэлектрических свойств 

сегнетовой соли и ее смесей с другими кристаллами».  

Праз некалькі гадоў ѐн кіраваў ужо групай вучоных. У 1950 г. 

акадэмік А. Ф. Іофе ў лісце, накіраваным у Презідыум Акадэміі Навук 

СССР, пісаў : «С 1932 г. и по настоящее время П. П. Кобеко работает в 

области физики аморфного состояния. Сплотив вокруг себя ряд моло-

дых учеников, он проделал громадную работу по ревизии основных 

взглядов на стекла и полимеры с точки зрения современной атомно-

молекулярной физики. 

П. П. Кобеко ввел впервые идею о кинетическом рассмотрении 

аморфных тел, о наблюдении их во времени. Совместно с руководи-

мой им группой он показал, что все процессы, протекающие в аморф-

ных телах, будь то механические, электрические или тепловые, опре-

деляются общими релаксационными законами. Этот новый принцип 

вызвал новый экспериментальный подход к процессам в аморфных 

телах и полимерах. Оказалось, что время процесса, в частности для 

циклических процессов – период колебаний, играет решающую роль в 

большинстве физических свойств. Этот оригинальный подход к про-

блеме осветил еѐ с совершенно новых сторон и позволил объединить в 

одну систему представления о механической деформации, электриче-

ской поляризации, механических и электрических потерях».  

Вядома, што вынікі сваіх даследаванняў ѐн надрукаваў у кнізе, а 

праз год паспяхова абараніў доктарскую дысертацыю і стаў доктарам 

фізіка-матэматычных навук. Ён першы і пакуль што адзіны выхаванец 

акадэміі, які меў такую навуковую ступень. 

Пачалася Вялікая Айчынная вайна. П. П. Кабека, які назначаецца 

дырэктарам Ленінградскага філіяла фізіка-тэхнічнага інстытута, 

актыўна працуе на абарону. Пад яго кіраўніцтвам ствараецца 

вытворчасць эскапопа – заменніка імпартнага полістыролу, які быў 

патрэбны для радарных установак. 

Ён праводзіў даследаванні дэфармацыі лѐду. Гэтыя даследаванні 

былі неабходны для забеспячэння Ладажскай «Дороги жизни».  

М. Казанскi, пaлкоўнiк, кандыдат фiзiка-матэматычных навук, у ар-

тыкуле «Дорога жизни» пiша, што «Душой и инициатором многих 

экспериментов на льду был П. П. Кобеко. При его участии проводи-

лись исследования, которые дали возможность в значительной мере 

выяснить ряд важных вопросов. Была изучена зависимость деформа-

ции ледяного покрова под статической нагрузкой различной величины 

от времени вплоть до пролома; получены данные об упругих деформа-
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циях льда при взлѐте и посадке самолѐтов, распространении взрывной 

волны во льду. 

Подчас эксперименты проводились в дыму, в огне, в пороховом 

тумане – в обстановке, где смерть щадила не каждого…» 

У адзін з такіх дзѐн П. П. Кабека быў паранены і кантужаны. 

У 1943 г. яго навуковыя дасягненні былі адзначаны Акадэміяй 

Навук СССР і ѐн быў абраны членам-карэспандэнтам гэтай навуковай 

установы.  

Вясной 1947 г. ѐн быў прызначаны намеснікам ЛФТІ па навуковай 

працы. У 1950 г. акадэмік А. Ф. Іофе рэкамендаваў яго для абрання ў 

склад акадэмікаў. У сваѐй рэкамендацыі ѐн пісаў: 

«Член-корреспондент Академии наук СССР Павел Павлович Кобе-

ко – крупнейший советский физик и физико-химик, основатель боль-

шой школы исследователей в области молекулярной физики жидко-

стей, стекол и полимеров, создатель нового направления в механике и 

электродинамике аморфных тел, получившего всемирное 

признание…» 

Аднак да яго меркавання не прыслухаліся, і акадэмікaм ѐн не стаў. 

Працягваў працаваць у родным інстытуце і памѐр у 1954 г.  

Акадэмiк А. П. Аляксандраў, успамiнаючы аб сумеснай працы, 

пiсаў: «Павел Павлович был для всех остальных как огонь, от которого 

замѐрзшие люди впитывают тепло. Он думал только, как спасти лю-

дей, спасти других ленинградцев и отстоять город от врага. Делил с 

товарищами все лишения, не позволяя себе ни малейшей привилегии: 

всѐ всем поровну – и тяжелый труд, и блокадная пища. Он был челове-

ком дела и ученым каждой клеточкой своего мозга». 

Выхаванца акадэміі добра памятаюць у фізіка-тэхнічным 

інстытуце. Не забылі яго і ў Беларусі. Пісьменнік Г. Ф. Юрчанка 

напісаў аб ім кнігу «На Мсціслаўскай зямлі ўзгадаваны: нарыс жыцця і 

навуковай дзейнасці П. П. Кабекі» (1986). Гэта кніга на рускай мове 

была надрукавана ў 1991 г.  

А калектыў акадэміі ганарыцца тым, што студэнты Горацкага 

сельскагаспадарчага інстытута ў час навучання атрымлiвалі такія 

грунтоўныя веды, якія дазвалялі ім станавіцца вядомымі вучонымі ў 

навуках, далѐкіх ад сельскай гаспадаркі. 

Аўтар прац: «Выделение кислорода на аноде при электролизе стек-

ла» (1928), «Аморфное состояние» (1933), «Физико-химические 

свойства диэлектриков» (1934), «Аморфное вещество. Физико-

химические свойства простых и высокомолекулярных аморфных тел» 

(1952) i iнш. 

http://portal.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/anothersearch?lang=ru&classId=37CF481D9E6E4E83A50E86D3F68E03E2&searchType=book&submitR=&_piref73_102757_73_82738_82738.biId=445078&_piref73_102757_73_82738_82738.strutsAction=biblinfoaction.do
http://portal.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/anothersearch?lang=ru&classId=37CF481D9E6E4E83A50E86D3F68E03E2&searchType=book&submitR=&_piref73_102757_73_82738_82738.biId=445078&_piref73_102757_73_82738_82738.strutsAction=biblinfoaction.do
http://portal.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/anothersearch?lang=ru&classId=37CF481D9E6E4E83A50E86D3F68E03E2&searchType=book&submitR=&_piref73_102757_73_82738_82738.biId=445078&_piref73_102757_73_82738_82738.strutsAction=biblinfoaction.do
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А. М. Вiльнер (1898–1984) у 1923 г. скончыў Горацкi сельскагас-

падарчы iнстытут. Некаторы час працаваў на вытворчасцi, з 1925 па 

1938 г. – асістэнт, дацэнт, прафесар, а з 1938 г. – загадчык кафедры 

зоагiгiены Ленiнградскага ветэрынарнага iнстытута. 

З 1960 па 1974 г. загадваў там кафедрай кaрмлення.  

У час Вялiкай Айчыннай вайны (з 1942 па 1945 г.) працаваў 

прафесарам Омскага сельскагаспадарчага iнстытута. 

У 1945 г. у Омску абаранiў дысертацыю на навуковую ступень 

доктара ветэрынарных навук на тэму «Хлебные клещи, их токсичность 

и потери, вызываемые ими в запасах сельскохозяйственных 

продуктов». 

Актыўна кiраваў аспiрантурай, пад яго кiраўнiцтвам абаранiлi 

кандыдацкiя дысертацыi 14 вучоных. 

Аўтар прац: «Памятка чабана» (1945), «Задачи и методы племенной 

работы» (1948), «Корма и их использование» (1948), «Стойлово-

лагерное содержание молочного скота в колхозах и совхозах северо-

западной зоны СССР» (1954), «Зоогигиена с основами ветеринарии»: 

вучэб. дапамож. / сааўт. В. П. Нiкiцiн (1951), «Гигиена кормления 

сельскохозяйственных животных» (1949), «Зимнее содержание сель-

скохозяйственных животных» (1952), «Стойлово-лагерное содержание 

молочного стада в колхозах и совхозах СССР» (1954), «Содержание и 

кормление кур в колхозах» (1955), «Краткий справочник живот-

новода» / сааўт. I. А. Чыжык (1962), «Кормовые отравления 

сельскохозяйственных животных», 5 выданняў (1948, 1959, 1966, 1969, 

1974), «Повышение белка в кормах» / сааўт. В. Н. Сакалова (1974)  

i iнш.  

С. I. Журык (1898–1938) вучыўся ў Мар’іна-Горскім земляробчым 

вучылішчы. У 1919–1920 гг. працаваў у Наркамаце земляробства 

Лiтоўска-Беларускай ССР.  

У 1920–1924 гг. вучыўся ў Горацкiм сельскагаспадарчым iнсты-

туце, у час вучобы абiраўся старшынѐй Беларускай секцыі студэнтаў 

сельскагаспадарчага інстытута.  

На пачатку 1920-х гг. лiчыўся адным з ідэолагаў беларускага 

маладзѐжнага і студэнцкага нацыянальнага руху. Па гэтай тэме 

выступаў у друку. Аўтар артыкула «Культурна-асветная праца Бела-

рускай секцыі студэнтаў Горацкага сельскагаспадарчага інстытута» 

(Савецкая Беларусь, 1921, 19 чэрв.).  

З 1925 г. пачаў працаваць асістэнтам кафедры жывѐлагадоўлi 

Беларускай сельскагаспадарчай акадэміі, быў абраны членам-карэс-

пандэнтам Інбелкульта.  

http://portal.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/anothersearch?lang=ru&classId=37CF481D9E6E4E83A50E86D3F68E03E2&searchType=book&submitR=&_piref73_102757_73_82738_82738.biId=4119454&_piref73_102757_73_82738_82738.strutsAction=biblinfoaction.do
http://portal.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/anothersearch?lang=ru&classId=37CF481D9E6E4E83A50E86D3F68E03E2&searchType=book&submitR=&_piref73_102757_73_82738_82738.biId=4470232&_piref73_102757_73_82738_82738.strutsAction=biblinfoaction.do
http://portal.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/anothersearch?lang=ru&classId=37CF481D9E6E4E83A50E86D3F68E03E2&searchType=book&submitR=&_piref73_102757_73_82738_82738.biId=4470232&_piref73_102757_73_82738_82738.strutsAction=biblinfoaction.do
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У 1927 г. праходзiў стажыроўку ў Данii i Германii. Выдаў некaлькi 

брашур аб сельскай гаспадарцы Данii. Адна з iх была перакладзена на 

польскую мову. 

З 1928 г. быў прызначаны дырэктарам навукова-даследчай станцыi 

свiнагадоўлi ў Малой Сляпянцы (пад Мiнскам). 

З 1931 па 1933 г. працаваў прафесарам, а потым дырэктарам Бела-

рускага дзяржаўнага iнстытута свiнагадоўлi, якi знаходзіўся ў 

Магiлѐве. 

Арыштаваны ДПУ БССР 11.01.1933 г. Паводле пастановы Калегіі 

АДПУ СССР ад 09.07.1933 г. накіраваны ў лагер. Паўторна асуджаны 

02.11.1938 г. і прыгавораны да расстрэлу. Па першым прысудзе 

рэабілі-таваны 21.08.1956 г., па другім – 12.05.1965 г. 

Аўтар прац: «Як у Даніі кормяць кароў і які прыклад даюць нам» 

(1926), «Як сіласаваць кармы», 2 выданнi (1929, 1932), «Вынікі працы 

Цэнтральнай даследчай свінаводчай станцыі для арганізацыі буйных 

прамысловых свінаводчых гаспадарак у БССР» (1930), «Пабудова 

свінарнікаў» (1930), «Як выгадаваць добрых парасят» (1930), «Пытанні 

беканізацыі ў БССР» (1930), «W jaki sposob wyhodowac dobre prosieta: 

przeklad z bialoruskiego» (1931) i iнш. 

А. І. Івіцкі (1904–1992) скончыў Горацкі сельскагаспадарчы інсты-

тут у 1925 г.  

У 1925–1928 гг. працаваў у Барысаўскім і Мазырскім акружных 

земаддзелах. 

У 1928–1931 гг. вучыўся ў аспірантуры АН БССР. 

У 1931–1941 гг. працаваў ва Усесаюзным НДІ балотнай гаспадаркі 

ў Мінску. З 1946 г. – кіраўнік водагаспадарчага сектара ў АН БССР.  

У 1948–1976 гг. – намеснік дырэктара і загадчык аддзела лабараторыі 

БелНДІ меліярацыі і воднай гаспадаркі АН БССР.  

У 1957 г. у Маскве абаранiў доктарскую дысертацыю на тэму «Ос-

новы проектирования и расчетов осушительных систем Полесья». 

Доктар тэхнічных навук, прафесар (1960 г.), член-карэспандэнт  

АН БССР (1961 г.), заслужаны дзеяч навукі БССР (1974 г.). 

А. I. Івіцкім была выяўлена залежнасць выпарэнняў тарфяной 

глебы ад кліматычных фактараў, узроўню грунтовых вод і ўраджаю 

сельскагаспадарчых культур. Ён вывеў формулу водааддачы торфу, 

распрацаваў метад вылічэння часу наступлення прадпасяўнога перыя-

ду па суме сярэднясутачных тэмператур паветра, метад разліку 

перадпасяўнога сцѐку, прапанаваў новы падыход да ўстанаўлення 

норм (інтэнсіўнасці) асушэння сажалак.  

http://portal.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/anothersearch?lang=ru&classId=37CF481D9E6E4E83A50E86D3F68E03E2&searchType=book&submitR=&_piref73_102757_73_82738_82738.biId=616073&_piref73_102757_73_82738_82738.strutsAction=biblinfoaction.do
http://portal.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/anothersearch?lang=ru&classId=37CF481D9E6E4E83A50E86D3F68E03E2&searchType=book&submitR=&_piref73_102757_73_82738_82738.biId=616073&_piref73_102757_73_82738_82738.strutsAction=biblinfoaction.do
http://portal.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/anothersearch?lang=ru&classId=37CF481D9E6E4E83A50E86D3F68E03E2&searchType=book&submitR=&_piref73_102757_73_82738_82738.biId=748566&_piref73_102757_73_82738_82738.strutsAction=biblinfoaction.do
http://portal.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/anothersearch?lang=ru&classId=37CF481D9E6E4E83A50E86D3F68E03E2&searchType=book&submitR=&_piref73_102757_73_82738_82738.biId=748566&_piref73_102757_73_82738_82738.strutsAction=biblinfoaction.do
http://portal.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/anothersearch?lang=ru&classId=37CF481D9E6E4E83A50E86D3F68E03E2&searchType=book&submitR=&_piref73_102757_73_82738_82738.biId=845885&_piref73_102757_73_82738_82738.strutsAction=biblinfoaction.do
http://portal.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/anothersearch?lang=ru&classId=37CF481D9E6E4E83A50E86D3F68E03E2&searchType=book&submitR=&_piref73_102757_73_82738_82738.biId=470984&_piref73_102757_73_82738_82738.strutsAction=biblinfoaction.do
http://portal.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/anothersearch?lang=ru&classId=37CF481D9E6E4E83A50E86D3F68E03E2&searchType=book&submitR=&_piref73_102757_73_82738_82738.biId=470984&_piref73_102757_73_82738_82738.strutsAction=biblinfoaction.do
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Падрыхтаваў 2 доктары і 15 кандыдатаў навук. 

Аўтар прац: «Принципы проектирования закрытого дренажа в 

БССР» (1954), «Краткое руководство по устройству кротового дренажа 

в торфяно-болотных почвах» / сааўт. I. М. Рубенчык (1954), «К теории 

расчета осушительных систем» (1971), «О проектировании осуши-

тельно-увлажнительных систем на болотах Полесья» (1973), «Гидро-

логические основы осушения болот БССР» (1972), «Основы проекти-

рования расчетов осушительных и осушительно-увлажнительных сис-

тем» (1980), «Основы проектирования расчетов осушительных и осу-

шительно-увлажнительных систем» (1988), «Основы проектирования и 

расчетов осушительных и осушительно-увлажнительных систем» 

(1993) i iнш.  

В. А. Зубец (нар. у 1907 г.) скончыў гідрамеліярацыйны факультэт 

Горацкага сельскагаспадарчага інстытута ў 1925 г. 

Пачынаў працу ў праектна-навуковай канторы па меліярацыі. 

Працаваў галоўным інжынерам і дырэктарам трэста «Белмелиопроет», 

дырэктарам «Белгипроводхоза». 

Удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, узнагароджаны ордэнамі і 

медалямі Урада СССР. 

Пасля вайны працаваў міністрам меліярацыі БССР, намеснікам 
міністра сельскай гаспадаркі БССР (1945–1959 гг.).  

У 1951 г. ѐн стаў першым дырэктарам праектнага інстытута «Бел-
гипроводхоз» (зараз РУП «Белгипроводхоз»). Дзякуючы намаганням 
калектыву на чале з В. А. Зубцом у 1954 г. была завершана распрацоўка 
схемы асваення Палескай нізіны, якая атрымала станоўчую ацэнку 
спецыялістаў.  

У 1959–1977 гг. з’яўляўся дырэктарам БелНДІІМіВГ, а потым – 
галоўным навуковым супрацоўнікам гэтага інстытута.  

У 1958–1959 гг. iм распрацаваны ўнікальны і самы буйны ў СССР 
праект рэканструкцыі меліярацыйных зямель Беларусi. 

У 1968 г. ѐн абагульніў надрукаваныя працы і абараніў у 
Маскоўскім гідрамеліярацыйным інстытуце доктарскую дысертацыю 
на тэму «Пути совершенствования строительства и эксплуатации гид-
ромелиоративных систем в Белорусской ССР». 

В. А. Зубцу прысвоена ганаровае званне заслужанага дзеяча навукі 
БССР, ѐн узнагароджаны залатым медалѐм імя акадэміка А. Н. Касця-
кова. Выбіраўся членам-карэспандэнтам Акадэміі сельскагаспадарчых 
навук БССР.  

Аўтар прац: «Землі, адваяваныя ў балот» (1957), «Эксплуатация за-

крытого дренажа» (1961), «Содержание и ремонт осушительных сис-
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тем» (1963), «Реконструкция гидромелиоративных систем» (1966), 

«Содержание и ремонт осушительных систем» (1963), «Эксплуатация 

закрытого дренажа» (1961), «Мелиоративные системы двустороннего 

действия» (1980), «Планировка поверхности торфяных почв» / сааўт. 

П. Ф. Цiвa, У. П. Смiрноў (1987), «Эксплуатация закрытых осушитель-

ных систем» (1989) i iнш. 

I. В. Зубрыцкi (1898–1963) скончыў Палтаўскае земляробчае 

вучылiшча i з 1919 па 1921 г. працaвaў землеўпарадкавальнiкам у 

губземаддзелах Палтавы i Гомеля. 

З 1921 па 1924 г. вучыўся ў Горацкiм сельскагаспадарчым 

iнстытуце на гiдрамелiярацыйным факультэце. Яшчэ студэнтам 

працаваў лабарантам на кафедры геадэзii. З 1925 г. зноў вучыўся ў 

Беларускай сельскагаспадарчай акадэмii на землеўпарадкавальным 

факультэце, а пoтым працаваў асістэнтам, дацэнтам на кафедры 

геадэзii.  

У 1938 г. ВАК СССР прысвоiў яму званне кандыдата тэхнiчных на-

вук без абароны дысертацыi. У 1934–1941 гг. працаваў дэканам 

землеўпарадкавальнага факультэта. У пачатку Вялiкай Айчыннай вай-

ны быў эвукуiраваны ў Варонеж, дзе працаваў загадчыкам кафедры 

аэрафотаздымкаў у Варонежскiм сельскагаспадарчым iнстытуце.  

З 1942 г. працаваў дацэнтам, а потым – дырэктарам Новасiбiрскага 

iнстытута iнжынераў геадэзii, аэрафотаздымкаў i картаграфii. 

У 1946 г. вяртаецца ў Горкi. У 1947–1948 гг. – дэкан землеўпарад-

кавальнага факультэта Беларускага сельскагаспадарчага iнстытута.  

Ён распрацаваў і тэарэтычна абгрунтаваў новы метад чатырохву-

гольнікаў без дыяганалей для стварэння геадэзічных сетак, якія 

выкарыстоўваюцца пры землеўпарадкаванні і планіроўцы гарадоў.  

У яго гонар усталявана мемарыяльная дошка на будынку чацвѐрта-

га вучэбнага корпуса БСГА (1994). 

Аўтар прац: «Определение истинного азимута земного направления 

по измерению углов наклона полярной звезды» (1929), «О методе че-

тырехугольников в геодезии» (1948), «Вычисление предельных допус-

тимых ошибок нивелирных ходов» (1948), «Центрировки и редукции» 

(1949), «Построение сетей геодезического съемочного обоснования» 

(1963) ) i iнш.        

Д. Г. Кальянаў скончыў Горацкi сельскагаспадарчы iнcтытут у 

1925 г. 

Потым працаваў навуковым супрацоўнiкам Тураўскай доследнай 

сельскагаспадарчай станцыi, займаўся пытаннямi кормавытворчасцi. 

http://portal.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/anothersearch?lang=ru&classId=37CF481D9E6E4E83A50E86D3F68E03E2&searchType=book&submitR=&_piref73_102757_73_82738_82738.biId=681278&_piref73_102757_73_82738_82738.strutsAction=biblinfoaction.do
http://portal.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/anothersearch?lang=ru&classId=37CF481D9E6E4E83A50E86D3F68E03E2&searchType=book&submitR=&_piref73_102757_73_82738_82738.biId=681278&_piref73_102757_73_82738_82738.strutsAction=biblinfoaction.do
http://portal.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/anothersearch?lang=ru&classId=37CF481D9E6E4E83A50E86D3F68E03E2&searchType=book&submitR=&_piref73_102757_73_82738_82738.biId=743086&_piref73_102757_73_82738_82738.strutsAction=biblinfoaction.do
http://portal.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/anothersearch?lang=ru&classId=37CF481D9E6E4E83A50E86D3F68E03E2&searchType=book&submitR=&_piref73_102757_73_82738_82738.biId=743086&_piref73_102757_73_82738_82738.strutsAction=biblinfoaction.do
http://portal.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/anothersearch?lang=ru&classId=37CF481D9E6E4E83A50E86D3F68E03E2&searchType=book&submitR=&_piref73_102757_73_82738_82738.biId=745045&_piref73_102757_73_82738_82738.strutsAction=biblinfoaction.do
http://portal.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/anothersearch?lang=ru&classId=37CF481D9E6E4E83A50E86D3F68E03E2&searchType=book&submitR=&_piref73_102757_73_82738_82738.biId=745045&_piref73_102757_73_82738_82738.strutsAction=biblinfoaction.do
http://portal.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/anothersearch?lang=ru&classId=37CF481D9E6E4E83A50E86D3F68E03E2&searchType=book&submitR=&_piref73_102757_73_82738_82738.biId=818105&_piref73_102757_73_82738_82738.strutsAction=biblinfoaction.do
http://portal.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/anothersearch?lang=ru&classId=37CF481D9E6E4E83A50E86D3F68E03E2&searchType=book&submitR=&_piref73_102757_73_82738_82738.biId=818105&_piref73_102757_73_82738_82738.strutsAction=biblinfoaction.do
http://portal.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/anothersearch?lang=ru&classId=37CF481D9E6E4E83A50E86D3F68E03E2&searchType=book&submitR=&_piref73_102757_73_82738_82738.biId=779544&_piref73_102757_73_82738_82738.strutsAction=biblinfoaction.do
http://portal.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/anothersearch?lang=ru&classId=37CF481D9E6E4E83A50E86D3F68E03E2&searchType=book&submitR=&_piref73_102757_73_82738_82738.biId=779544&_piref73_102757_73_82738_82738.strutsAction=biblinfoaction.do
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У 1945 г. абаранiў доктарскую дысертацыю на тэму «Агробио-

логические основы возделывания подсевных и пожнивных культур в 

БССР». 

Аўтар прац: «Кормодобывание: Сводный отчет Туровской 

сельскохозяйственной опытной станции за 1922–1935 гг.» (1937)  

i iнш. 

Далейшы лѐс невядомы. 

К. М. Караткоў (1890–1954) скончыў у 1924 г. Горацкі сельска-

гаспадарчы інстытут.  

У 1919 г. К. М. Караткоў пачаў вучыцца ў Горацкім сельскагас-

падарчым інстытуце, які закончыў у 1923 г. з прысваеннем яму звання 

«вучонага-лесавода». Адначасова з вучобай у інстытуце ѐн працаваў 

асістэнтам на кафедры хіміі ў прафесара В. В. Шкацелава – піянера 

айчыннай лесахіміі. 

У 1925 г. К. М. Караткову было прысвоена званне дацэнта. Да 

гэтага перыяду адносяцца яго першыя друкаваныя працы. На працягу з 

1925 па 1929 г. ім апублікавана 15 работ. Некаторыя з іх прысвечаны 

тэорыі сухой перагонкі драўніны і іншым пытанням гэтай вытворчасці, 

а таксама пытанням каніфольна-шкіпінарнай вытворчасці. Гэтыя 

работы К. М. Караткова былі першымі ў СССР у дадзенай галіне і таму 

мелі вялікае значэнне пры арганізацыі маладой лесахімічнай 

прамысловасці ў краіне. Яго таксама цікавяць пытанні шкіпінарна-

смалакурнай прамысловасці, аднаго са старэйшых промыслаў 

Беларусі, і пытанні хімічнага саставу сажалкавых, крынічных і 

балотных вод. 

У 1929–1930 гг. К. М. Караткоў працаваў дэканам ляснога факуль-

тэта Беларускай сельскагаспадарчай акадэміі. 

З 1925 па 1930 г. працаваў у гэтым інстытуце.  

З 1930–1941 гг. і ў 1944–1949 гг. – прафесар, загадчык кафедры.  

У 1930–1932 гг. – намеснік дырэктара Беларускага лесатэхнічнага 

інстытута. 

У гады Вялікай Айчыннай вайны – загадчык кафедры хіміі 

Уральскага лесатэхнічнага інстытута ў Свярдлоўску. У 1942 г. 

абараніў доктарскую дысертацыю. З 1945 г. і да апошніх дзѐн жыцця 

К. М. Караткоў працаваў у Беларусі.  

З 1949 г. – дырэктар, з 1952 г. – загадчык лабараторыі лесахіміі 

Інстытута хіміі АН БССР. 

У 1947 г. выбіраецца членам-карэспандэнтам, а ў 1950 г. – 

акадэмікам АН БССР.  
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Асноўныя даследаваннi ў галiне лесахіміі прысвечаны тэорыi сухой 

перагонкі драўніны, распрацоўцы тэхнікі падсочкі. Вывучаў 

кінематыку акіслення. У выніку яго экспедыцыйных даследаванняў 

была выяўлена сыравінная база для вытворчасці каніфолі ў Беларусі.  

На основе яго даследаванняў былі пабудаваны Барысаўскі і 

Бабруйскі каніфольна-скіпідарныя заводы.  

Аўтар прац: «Колькасны аналіз» (1930), «Хімічная пераапрацоўка 

драўніны» (1947), «Каніфоль и шкіпінар» (1950) i iнш.  

I. С. Лупіновіч (1900–1968) у 1922 г. паступае на глебава-

агранамічнае аддзяленне Беларускага інстытута сельскай і лясной 

гаспадаркі. Яшчэ будучы студэнтам Іван Лупіновіч працуе малодшым 

навуковым супрацоўнікам кафедры глебазнаўства, удзельнічае ў экс-

педыцыях пад кіраўніцтвам прафесара В. Г. Касаткіна. У гэты час 

з’яўляецца яго першы навуковы артыкул «Умовы здабычы вапны і яе 

значэнне для вапнавання глебаў БССР». У 1925 г. інстытут аб’ядноў-

ваецца з Горацкім сельскагаспадарчым інстытутам, а І. С. Лупіновіч 

скончыў ужо Беларускi інстытут сельскай і лясной гаспадаркі, і ў 

1926 г. яго запрашаюць працаваць у Маскоўскі глебавы інстытут.  

У 1930–1934 гг. ѐн з’яўляецца начальнікам глебавай экспедыцыі 

Усесаюзнага НДІ ўгнаенняў і аграглебазнаўства. У 1934 г. І. С. Лупі-

новіч абіраецца загадчыкам кафедры агульнага земляробства 

Беларускага сельскагаспадарчага інстытута. У 1935 г. яму прысуджана 

вучоная ступень кандыдата сельскагаспадарчых навук. У 1938 г.  

І. С. Лупіновіча запрашаюць на працу ў Савет па вывучэнні вытворчых 

сіл АН СССР у Маскву, дзе ѐн спачатку працуе кіраўніком групы па 

прыродазнаўча-гістарычным раяніраванні СССР, а з 1939 г. – вучоным 

сакратаром Савета. Пад яго кіраўніцтвам арганізуюцца экспедыцыі ў 

Сярэднюю Азію, Паволжа, Прыкам’е, Кабардзінскую і Дагестанскую 

АССР з мэтай вывучэння прыродных рэсурсаў і зямельнага фонду. У 

гады Вялікай Айчыннай вайны ѐн працаваў у складзе камісіі АН СССР 

па мабілізацыі рэсурсаў для абароны краіны і па арганізацыі сельска-

гаспадарчай вытворчасці ў Сярэдняй Азіі і Паволжы. 

У 1943 г. паспяхова абараніў у Казанскім універсітэце доктарскую 

дысертацыю на тэму «Прыродна-гістарычнае раяніраванне СССР».  

У 1947 г. І. С. Лупіновіч абіраецца акадэмікам і віцэ-прэзідэнтам  

АН БССР. У інстытуце меліярацыі і воднай гаспадаркі ѐн арганізуе 

лабараторыю фізікі і біяхіміі тарфяна-балотных глеб. 

У 1950–1968 гг. І. С. Лупіновіч – загадчык кафедры глебазнаўства 

Белдзяржуніверсітэта. У 1951 г. Івану Сцяпанавічу прысвойваецца 

ганаровае званне заслужанага дзеяча навукі БССР. Пасля заснавання ў 
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1957 г. Акадэміі сельскагаспадарчых навук І. С. Лупіновіч выбіраецца 

яе прэзідэнтам. Пасля расфарміравання Акадэміі сельскагаспадарчых 

навук (1961) Іван Сцяпанавіч Лупіновіч цалкам канцэнтруе ўвагу на 

навуковай і навукова-педагагічнай дзейнасці. У 1962 г. пры кафедры 

глебазнаўства БДУ ім была створана навукова-даследчая лабараторыя 

глебавай біягеахіміі, дзе шырока разгортваюцца даследаванні мікра-

элементнага складу глеб, парод, вод, раслін. Вельмі актыўна і плѐнна 

вывучаюцца глебы меліярацыйнага фонду і па сутнасці ў гэты час 

фарміруюцца тэарэтычныя асновы меліярацыі пераўвільготненых глеб, 

асноўныя ідэі якіх застаюцца справядлівымі і вернымі да цяперашняга 

часу. І. С. Лупіновічам падрыхтавана больш за 50 кандыдатаў і 

дактароў навук. 

Пастановай Савета Міністраў БССР ад 14 жніўня 1970 г. яго імя 

было прысвоена Беларускай рэспубліканскай навуковай сельскагаспа-

дарчай бібліятэцы Міністэрства сельскай гаспадаркі БССР, а на бу-

дынку Беларускага навукова-даследчага інстытута глебазнаўства і 

аграхіміі была ўстаноўлена мемарыяльная дошка. 

Аўтар прац: «Естественно-историческое районирование СССР» / 

сааўт. С. Г. Струмілаў (1974), «Торфяно-болотные почвы БССР и их 

плодородие», 2 выданні (1952, 1958), «Введение и освоение траво-

польных севооборотов – необходимое условие повышения культуры 

социалистического земледелия» (1953), «Преобразование природы 

Полесской низменности» (1953), «Основные итоги развития сельско-

хозяйственной науки в Белорусской ССР» (1958), «По Белорусскому 

Полесью: георг. очерки» / сааўт. А. Х. Шкляр (1958), «Роль известко-

вания почв в повышении их плодородия» (1964), «Микроэлементы в 

почвах БССР и эффективность микроудобрений» / сааўт. Г. П. 

Дубікоўскі, В. Л. Фядотаў (1970) і інш.  

А. Р. Мядзведзеў (1897–1985) у 1925 г. скончыў Горацкі сельска-

гаспадарчы інстытут. З 1924 г., будучы студэнтам, працаваў навуко-

вым супрацоўнікам, з 1925 г. – асістэнтам, дацэнтам кафедры 

глебазнаўства, якую ўзначальваў вядомы вучоны А. Афанасьеў. 

Разам з асістэнтам П. П. Рагавым ѐн узначальваў дзве экспедыцыі 

па даследаванні глеб БССР. Экспедыцыяй за пяць гадоў былі праве-

дзены рэкагнасціровачныя і дэталѐвыя даследаванні глебы Беларусі і 

складзены для ўсіх 10 былых тады акругоў БССР карты глебы на трох-

верставой аснове. Глебавая карта БССР дэманстравалася на першай 

Усебеларускай сельскагаспадарчай выставе ў Мінску ў 1930 г. 

З 1935 па 1941 г. А. Р. Мядзведзеў узначальваў кафедру 

глебазнаўства. Сумесна з групай навуковых супрацоўнікаў (П. П. Ра-
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гавы, П. А. Кучынскі, Н. П. Булгакаў, В. І. Пашын, І. М. Лаўрык,  

А. С. Разанаў, В. Н. Чацверыкаў) Мядзведзеў вывучаў праблему акуль-

турвання дзярнова-падзолістых і тарфяна-балотных глеб. 

Да 1938 года кафедра склала 195 глебавых карт калгасаў і саўгасаў 

з агульнай плошчай 146 000 гектараў, 88 картаграм патрэбы ў 

вапнаванні і 192 аграглебавыя нарысы. Усе гэтыя матэрыялы былі пе-

рададзены Райза, МТС, калгасам і саўгасам. А. Р. Мядзведзеў 

падрыхтаваў глебавую карту БССР, напісаўшы да яе нарыс «Глебавае 

покрыва Беларускай ССР». 

У гады Вялікай Айчыннай вайны А. Р. Мядзведзеў працаваў 

старшым навуковым супрацоўнікам Траецкага вопытнага поля 

Чкалаўскай вобласці. 

Аўтар прац: «Матэрыялы да агранамічнай характарыстыкі глеб 

БССР» (1933), «Руководство по почвенному исследованию земель 

колхозов и совхозов БССР» / сааўт. М. П. Булгакаў, Ю. I. Гаўрыленка 

(1960), «Экономическая оценка земель и ее применение в сельском 

хозяйстве» / сааўт. Л. Н. Суровы, I. Т. Чарняўскi» (1964), «Эконо-

мическая оценка земель и ее применение в сельском хозяйстве» (1964), 

«Экономическая оценка земель» / сaаўт. Л. Н. Суровы, Г. М. Окрут,  

В. С. Жмако (1966), «Качественная оценка земель колхозов и совхозов 

БССР» (1971), «Полевая диагностика и гидромелиоративная оценка 

дерново-подзолистых заболоченных почв. В помощь изыскателю и 

пректировщику» / сааўт. З. В. Сенюць (1983). 

Пад яго редакцыяй выдадзены вучэбны дапаможнік «Полевая и ла-

бораторная практика по почвоведению» / кaлектыў аўтaрaў (1981). 

А. Ф. Печкуроў (1899–1996) скончыў меліярацыйны факультэт Го-

рацкага сельскагаспадарчага інстытута ў 1924 г.  

У 1924–1927 гг. працаваў гідратэхнікам упраўлення меліярацыі і 

торфу Наркамзема БССР і Мазырскага акруговага земаддзела. 

Асістэнт і старшы навуковы супрацоўнік аддзела асушэння НДІ 

сельскай і лясной гаспадаркі БССР у 1927–1930 гг.  

З 1930 г. і да пачатку вайны працаваў старшым навуковым 

супрацоўнікам Усесаюзнага НДІ балотнай гаспадаркі. 

Удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, узнагароджаны ордэнамі і 

медалямі Урада СССР.  

Пасля вайны працаваў загадчыкам гідратэхнічнай лабараторыі, 

намеснікам дырэктара па навуковай рабоце, старшым навуковым 

супрацоўнікам Беларускага НДІІМ і ВГ (1945–1990 гг.). 

У 1960 г. абараніў доктарскую дысертацыю, прафесар з 1962 г. 
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У 1974 г. яму было прысвоена званне заслужанага дзеяча навукі і 

тэхнікі БССР. 

Ён падрыхтаваў 12 кандыдатаў навук. 

Аўтар прац: «Устойчивость русла регулированных рек» (1950), 

«Осушение и сельскохозяйственное освоение болот в Белоруссии» / 

сааўт. С. Г. Скаранаў, Б. Б. Бельскі (1955), «Регулирование водного 

режима торфяных почв» (1955), «Устойчивость русла рек и каналов» 

(1964, 1989) і інш. 

Х. А. Пісаркоў (1896–1985) скончыў у 1917 г. Горацкае каморніцка-

агранамічнае вучылішча і працаваў каморнікам пры Смаленскім 

губернскім упраўленні. 

У 1919 г. паступіў у Горацкі сельскагаспадарчы інстытут і аднача-

сова працаваў тэхнікам у Заходняй доследна-меліярацыйнай 

агранізацыі, што існавала пры інстытуце. Там жа пачаў займацца наву-

кай і надрукаваў першыя навуковыя працы ў «Трудах ЗАПОМО» 

(1924) і ў часопісе «Сельское и лесное хозяйство» (1927).  

Пасля заканчэння інстытута ў 1924 г. працаваў асістэнтам на ка-

федры асушэння пад кіраўніцтвам прафесара А. Д. Дубаха. 

У 1929 г. быў запрошаны на працу ў Ленінградскі навукова-

даследчы меліярацыйны інстытут, дзе з цягам часу быў абраны загад-

чыкам сектара, намеснікам дырэктара. Адначасова выкладаў 

меліярацыю ў Ленінградскім сельскагаспадарчым інстытуце. 

Вучоная ступень кандыдата тэхнічных навук яму была прысуджана 

без абароны, а доктарскую дысертацыю ѐн абараніў у 1940 г. на тэму 

«Основные расчетные нормы для проектирования дренажа и методы 

их определения».  

У гады Вялікай Айчыннай вайны Х. А. Пісаркоў знаходзіўся ў 

эвакуацыі ў Сібіры і вывучаў там прычыны забалочвання Барабінскай 

нізiны ў Заходняй Сібіры.  

У пасляваенны час Х. А. Пісаркоў быў прафесарам кафедры лясных 

культур у Ленінградскай лесатэхнічнай акадэміі. Там ѐн чытаў курс 

гідратэхнічнай меліярацыі. Адразу пасля вайны надрукаваў разам з 

вучнямі падручнік, а таксама вучэбны дапаможнік.  

Прафесар Х. А. Пісаркоў арганізаваў стацыянарныя гідрамеліяра-

цыйныя даследаванні і зрабіў важныя вывады: разлік асушальнай сеткі 

трэба праводзіць не на паверхні, а на ўнутраны сцѐк; нормы асушэння 

трэба ўсталѐўваць дыферэнцыравана ў залежнасці ад складу, узросту і 

чаканага ад асушэння банітэту дрэвастою; гідралагічныя разлікі пра-

вадных каналаў асушальных сістэм варта вырабляць на вясновыя пас-

ляпавадковыя воды, каб вызваліць каранѐвыя сістэмы дрэў ад 
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верхаводкі да пачатку іх росту (пасадачны матэрыял); у хвойніках і 

ельніку-чарнічніку грунтавыя воды вясной (у красавіку – першай па-

лове мая) стаяць высока (20–40 см ад паверхні), таму іх асушэнне мо-

жа быць эфектыўным. 

Вядома, што яму належаць формулы для вызначэння асадкаў 

паверхні балот і дна каналаў. Ён устанавіў прычыны пашкоджання 

дрэў і прапанаваў формулы для вызначэння адлегласці паміж 

асушальнікамі, устанавіў разліковыя модулі сцѐку з дрэнажных сістэм. 

Падрыхтаваў 20 кандыдатаў навук, з якіх трое сталі дактарамі на-

вук. 

Аўтар прац: «Осушение земель» (1931), «Простейшие способы 

борьбы с вымочками на полях, огородах и лугах» (1947), «Осушение 

лесных земель» (1974), «Гидротехнические мелиорации лесных зе-

мель», 3 выданнi (1957, 1961, 1978) i iнш. 

М. У. Смольскi (1905–1976) у 1923 г. паступае на лесагаспадарчае 

аддзяленне сельскагаспадарчага факультэта Горацкага сельскагаспа-

дарчага інстытута.  

У Горках ѐн правучыўся адзiн вучэбны год i перавѐўся для далей-

шай вучобы ў Сiбiрскую сельскагаспадарчую акадэмiю ў Омск. Потым 

працаваў ляснiчым ў Пaўночна-Асецiнскай АССР, служыў у Чырвонай 

Армii. Пасля дэмабiлiзацыi быў накiраваны на працу ў Туркменскую 

ССР, дзе ўдзельнiчаў у лесагаспадарчых даследаваннях. Якраз у гэты 

час была надрукавана яго першая навуковая праца «Фисташники Бад-

хыза» у «Трудах по прикладной ботанике, селекции и генетике ВИРа».  

Маладога вучонага заўважыў акадэмiк М. I. Вавiлаў, якi запрасiў 

яго на працу ў Туркменскае аддзяленне ВIРа, а ў 1932 г. – у Ленiнград. 

Тут ѐн займаўся вывучэннем вiдавога i сартавога фонду шалкавiцы i ў 

вынiку надрукaваў дзве манаграфii. 

Потым працаваў у Сухумскiм аддзяленнi ВIРа, дзе даследаваў 

пытаннi iнтрадукцыi i селекцыi тунгавага дрэва. У 1936 г. па 

сукупнасцi навуковых прац М. У. Смольскаму была прысвоена наву-

ковая ступень кандыдата сельскагаспадарчых навук. 

З першых дзѐн Вялікай Aйчыннай вайны ѐн добраахвотна ўступiў у 

армiю, дзе знаходзiўся на камандных пасадах Закаўказскага i 

Паўночна-Каўказскага франтоў. 

З 1945 па 1955 г. працаваў дырэктарам Усесаюзнага НДI сухiх 

субтропiкаў у Сталiнабадзе. Там быў абраны акадэмiкам АН Таджык-

скай ССР. 

У 1955 г. вярнуўся ў родную Беларусь, дзе працаваў дырэктарам 

Цэнтральнага батанічнага саду БССР. Па яго iнiцыятыве былi створа-
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ны багатыя навуковыя калекцыi раслiн і дрэў. Яны да сярэдзiны 70-х 

гадоў мелi звыш 9 тыс. найменняў. 

У 1967 г. ѐн абаранiў у Ленiнградзе доктарскую дысертацыю на тэ-

му «Биологические и агроэкологические основы интродукции, рай-

онирования и хозяйственного освоения субтропических культур (тунг 

и ведущие культуры сухих субтропиков». 

М. У. Смольскi ў 1969 г. быў абраны акадэмiкам АН БССР, а ў  

1972 г. яму было прысвоена званне заслужанага дзeяча навукi БССР. 

У 1978 г. яго навуковыя працы былi адмечаны Дзяржаўнай прэмiяй 

БССР за «Экспериментальные исследования природных растительных 

комплексов заповедных территорий Белоруссии (Березинского и При-

пятского заповедников, Налибокской пущи)».  

Ён стварыў навуковую школу, дзе падрыхтаваў больш за 20 

кандыдатаў навук. 

У яго гонар на доме, дзе ѐн жыў у Мiнску (вул. Захарава, 25), ра-

шэннем Савета Мiнiстраў БССР устаноўлена мемарыяльная дошка. 

Аўтар прац: «Шелковницы Западного Копетдага» (1932), «Плодо-

водство Таджикистана» (1935), «Деревья и кустарники, розы и сирень» 

(1968), «Новые перспективные для Белоруссии кормово-силосные рас-

тения» / сааўт. А. К. Чурылаў, I. I. Чакалiнская, В. М. Кудраўцава 

(1970), «Новые перспективные для Белоруссии растения» (1970), 

«Многолетние цветочные растения: Краткие итоги интродукции» 

(1972), «Комплексные экспериментальные исследования ландшафтов 

Белоруссии» (1973), «Экспериментальные исследования природных 

комплексов Березинского заповедника» (1975), «Экспериментальные 

исследования ландшафтов Припятского заповедника» / сааўт  

А. В. Бойко i iнш. (1976), «Интродукция растений» (1976), «Черно-

плодная рябина, облепиха и другие перспективные плодово-ягодные 

растения: выращивание и домашняя переработка» / сааўт.  

А. А. Чахоўскi (1976) i iнш.  

У. С. Чатыркін (1899–1966) скончыў у 1924 г. Горацкі сельскагас-

падарчы інстытут. Працаваў спачатку выкладчыкам на Смаленшчыне 

ў Авінаўшчынскім сельскагаспадарчым тэхнікуме, затым у Сычоўскім 

заатэхнічным сельгастэхнікуме. 

У 1933 г. надрукаваў брашуру. З 1937 г. выкладаў у Горскім 

зоатэхнічным сельгастэхнікуме ва Уладзікаўказе. 

З 1939 г. працаваў у Смаленскім зоатэхнічна-ветэрынарным 

інстытуце, дзе ў 1940 г. абараніў доктарскую дысертацыю ў галіне 

жывѐлагадоўлі. 

http://portal.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/anothersearch?lang=ru&classId=37CF481D9E6E4E83A50E86D3F68E03E2&searchType=book&submitR=&_piref73_102757_73_82738_82738.biId=740573&_piref73_102757_73_82738_82738.strutsAction=biblinfoaction.do
http://portal.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/anothersearch?lang=ru&classId=37CF481D9E6E4E83A50E86D3F68E03E2&searchType=book&submitR=&_piref73_102757_73_82738_82738.biId=740573&_piref73_102757_73_82738_82738.strutsAction=biblinfoaction.do
http://portal.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/anothersearch?lang=ru&classId=37CF481D9E6E4E83A50E86D3F68E03E2&searchType=book&submitR=&_piref73_102757_73_82738_82738.biId=740573&_piref73_102757_73_82738_82738.strutsAction=biblinfoaction.do
http://portal.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/anothersearch?lang=ru&classId=37CF481D9E6E4E83A50E86D3F68E03E2&searchType=book&submitR=&_piref73_102757_73_82738_82738.biId=581815&_piref73_102757_73_82738_82738.strutsAction=biblinfoaction.do
http://portal.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/anothersearch?lang=ru&classId=37CF481D9E6E4E83A50E86D3F68E03E2&searchType=book&submitR=&_piref73_102757_73_82738_82738.biId=581815&_piref73_102757_73_82738_82738.strutsAction=biblinfoaction.do
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У гады Вялiкай Айчыннай вайны загадваў кафедрай тэхналогіі 

вытворчасці прадукцыі жывѐлагадоўлі і племянной справы Саратаў-

скага сельскагаспадарчага інстытута. 

Потым працаваў у Беларусі і ў 1946 г. атрымаў званне заслужанага 

дзеяча навукі і тэхнікі БССР. 

З 1950 г. працаваў загадчыкам кафедры ў Кішынѐўскім сельскагас-

падарчым інстытуце.  

Аўтар прац: «Сычевский симментал» (1933), «Красный немецкий 

скот Орджоникидзевского края» (1937), «Разведение сельскохозяйст-

венных животных» (1951), «Молдавские черные свиньи» (1955), «Ме-

тодическое пособие по изучению промышленного скрещивания в сви-

новодстве» (1966), «Характеристика поголовья свиней и организация 

племенной работы на товарной свиноводческой ферме» (1967)  

i iнш.  

23. Цi захавалiся ўспамiны першых студэнтаў iнстытута? 

Аб студэнцкім жыцці таго часу засталіся цікавыя ўспаміны былога 

студэнта М. М. Ганчарыка. 

У іх ѐн пісаў: «У тыя часы ў Горацкім сельскагаспадарчым 

інстытуце, як і ў іншых вну краіны, панавала поўная студэнцкая 

вольніца. Наведванне лекцый было добраахвотнае. Кожны студэнт 

хадзіў на тыя лекцыі, якія яму найбольш падабаліся, што вызначалася 

як яго схільнасцю да прадмета лекцыі, гэтак і якасцю чытання 

лектарам матэрыялу. 

Але большасць студэнтаў адносілася сур’ѐзна да авалодвання 

ведамі, і многія з іх вялі запісы найбольш цікавых лекцый. Нават і 

лекцыі, што чыталіся нецікава, але па важным прадмеце, вымушаны 

былі запісваць па чарзе таварыскімі калектывамі. Такія калектывы 

ствараліся пражываннем у адным пакоі інтэрната. Здаваць залікі ці, па-

цяперашняму, экзамены можна было без якой-колечы паслядоўнасці. 

Можна было здаваць залікі па прадметах апошніх курсаў на першым, а 

першага – на апошнім. Толькі практычныя заняткі трэба было выкон-

ваць у парадку, зробленым кафедрай. Але і ў гэтым пэўнага парадку не 

было і, прапусціўшы сваю чаргу, можна было ўладкавацца ў далей-

шым у іншую групу, калі ў ѐй меліся свабодныя месцы… 

Але сама вучоба, наведванне лекцый, выкананне практычных 

заняткаў далѐка не запаўнялі ўвесь час студэнтаў. Маладыя сілы 

патрабавалі дзейнасці. Вялікі прастор адкрываўся для заняткаў і працы 

ў гуртках… Заставалася шмат часу і для куралесення па дарожках ста-

рога і новага паркаў, па аколічных палях, пералесках, сасонніках. 
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Наяўнасць значнай праслойкі студэнтак дазваляла вольны час право-

дзіць больш цікава і больш змястоўна, з’яўляліся і пачуцці ўзаемных 

сімпатый... Часта ў парку вячэрнюю цішыню будзілі шматгалосыя спе-

вы, шумлівыя студэнцкія чародкі гоманам і смехам запаўнялі алеі, 

парнасаўскія горкі і ўтульныя закуткі парка». 

24. Як у інстытуце быў адзначаны пяцiгадовы юбiлей? 

7 красавіка 1924 г. інстытут адзначаў пяцігадовы юбілей сваѐй 

дзейнасці. Гэтаму быў прысвечаны спецыяльны нумар часопіса «Голос 

революционного студенчества». 

У перадавым артыкуле часопiса было сказана: «Свой пятилетний 

юбилей Горецкий институт празднует в обстановке, дающей полную 

гарантию в том, что самые трудные времена остались позади…» 

Юбіляра вiталi Наркамзем СССР, партыйныя і савецкія органы 

БССР, многія вну і навуковыя ўстановы СССР i БССР. У гэтым годзе 

iнстытут быў узнагароджаны дымломам 1-й ступені Галоўнага выста-

вачнага камітэта Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўкi за лепшую 

арганізацыю вучэбнай працы.  

На момант юбілею ў інстытуце вучылася 846 студэнтаў. З іх 395 

чалавек вучыліся на агранамічным аддзяленні, а 215 – на аддзяленні 

лясной гаспадаркі сельскагаспадарчага факультэта, 204 – на аддзяленні 

меліярацыі і 32 – на аддзяленні машыназнаўства інжынерна-

агранамічнага факультэта. У інстытуце працавала 26 прафесараў, 13 

выкладчыкаў, 16 асістэнтаў і 21 навуковы супрацоўнік.  

 

І СТАЎ ІНСТЫТУТ АКАДЭМІЯЙ 
  

25. Чаму ўзнiкла неабходнасць 

аб’яднання Горацкага сельскагаспа-

дарчага інстытута i Беларускага ін-

стытута сельскай i лясной гаспадаркі, 

якi працаваў у Мiнску ? 

У сувязі з уключэннем у склад БССР 

шэрагу раѐнаў Смаленскай і Бранскай 

абласцей на тэрыторыі БССР апынуліся 

дзве аднолькавыя сельскагаспадарчыя 

навучальныя ўстановы: Горацкi сельскагаспадарчы інстытут i 

Беларускi інстытут сельскай i лясной гаспадаркі, якi знаходзiўся ў 

Мiнску. Апошнi быў створаны ў 1922 г. ў складзе двух факультэтаў – 

агранамiчнага i ляснога. У 1925 г. там вучылася 608 студэнтаў. 
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Да пачатку 1925 г. у рэспубліцы разгарнулася дыскусія па пытанні, 

цi патрэбны ў рэспублiцы дзве сельскагаспадарчыя ўстановы, i калi iх 

аб’яднаць, то дзе павiнна працаваць аб’яднаная сельскагаспадарчая 

вну.  

Некаторыя работнікі СНК БССР, выкладчыкі Горацкага сельска-

гаспадарчага інстытута, Беларускага інстытута сельскай i лясной 

гаспадаркі лічылі, што яе трэба арганізаваць у Мінску, а ў Горках 

пакінуць сярэднія сельскагаспадарчыя ўстановы.  

У гэтай дыскусіі вялікае значэнне меў артыкул былога выхаванца 

Горацкага каморніцка-земляробчага вучылішча Г. І. Гарэцкага «Дзе 

быць Беларускай Сел.-Гас. Акадэміі?», змешчаны ў газеце «Савецкая 

Беларусь» у 1925 г. У вынiку перавага была аддадзена Горкам. 

Асноўным аргументам для гэтага было размяшчэнне навучальнай ус-

тановы ў цэнтры аграрнай зоны ўсходняй часткі БССР, а таксама тое, 

што тут меліся дастаткова развітая матэрыяльна-тэхнічная база і  

85-гадовы вопыт работы сельскагаспадарчых навучальных устаноў.  

26. Калi СНК БССР прыняў пастанову аб аб’яднаннi? 

Пастанова была прынята 5 жніўня 1925 г.  

У вынiку аб’яднання Горацкага сельскагаспадарчага інстытута i 

Беларускага інстытута сельскай i лясной гаспадаркі ў Горках была 

ўтворана Беларуская дзяржаўная акадэмія сельскай гаспадаркі імя 

Кастрычніцкай рэвалюцыі. 

27. Чаму новую навучальную ўстанову назвалi акадэмiяй? 

На гэтае пытанне Г. I. Гарэцкi аднаму з аўтараў гэтай кнiгi ў 1970 г. 

адказаў, што ў той час лiчылася, што iнстытуты – гэта вузка-

спецыялiзаваныя навучальныя ўстановы, якiя маюць два-тры 

факультэты з вузкiм наборам спецыяльнасцей.  

У створанай вышэйшай навучальнай установе планавалася адкрыць 

некалькi факультэтаў з наборам амаль усiх сельскагаспадарчых i ляс-

ных спецыяльнасцей. 

Акрамя таго, у гэты час працавала Маскоўская сельскагаспадарчая 

акадэмiя iмя К. Цiмiразева i таму палiчылi, што ў Беларусі павiнна 

быць такая ж па назве навучальная ўстанова. 

28. Калi адбыўся ўрачысты сход, прысвечаны пераўтварэнню 

сельскагаспадарчага iнстытута ў акадэмiю i хто прыязджаў на 

ўрачыстасці з гэтай нагоды? 

Сход адбыўся 28 лiстапада 1925 г. На ўрачыстасцях прысутнічалі 

народныя паэты Беларусі Янка Купала і Якуб Колас, апошнi выступіў 

перад будучымі спецыялістамі сельскай гаспадаркі. 
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«Няхай закрасуецца акадэмія багатым, пышным лугам, садам, – 

гаварыў на сходзе Якуб Колас. – Няхай гаспадары гэтай зямлі высока 

нясуць Чырвоны сцяг працы і культуры… Няхай жыве акадэмія з яе 

традыцыямі, якія склаліся ў Горках!» 

29. Што ўяляла сабой сельскагаспадарчая акадэмія? 

Ва ўтворанай акадэміі спачатку было чатыры факультэты: 

агранамічны з трыма аддзяленнямі – раслінаводчым, эканамічным і 

жывѐлагадоўчым; землеўпарадкавальны, iльняны і меліярацыйны. Але 

ўжо ў 1927 г. на меліярацыйным факультэце было створана культурна-

тэхнічнае аддзяленне, а ў 1928 г. на базе эканамічнага аддзялення – 

факультэт арганізацыі буйной гаспадаркі, потым гэта быў эканамічны 

факультэт. У 1930 г. быў арганiзаваны зоатэхнiчны факультэт. 

Аб’яднаны штат супрацоўнікаў складаўся са 134 выкладчыкаў, у 

тым ліку было 34 прафесары, 24 дацэнты, 49 асістэнтаў і 27 навуковых 

супрацоўнікаў. У акадэмii працавалi выкладчыкi Горацкага сельскагас-

падарчага iнстытута, а таксама пераехала некалькi прафесараў з 

Мiнска.  

Ва ўтвораную акадэмію прыехала таксама некалькi прафесараў з 

Расii.   

У аб’яднанай вну рэзка ўзрасла колькасць студэнтаў. Так, калі ў 

Горацкім інстытуце ў 1925 г. вучыліся 610 студэнтаў, то ў акадэміі ў 

1926 г. – 1278, а ў 1929 г. – 1517. 

30. Хто былi рэктарамi гэтай навучaльнай установы? 

Першым рэктарам акадэмii быў прызначаны прафесар М. Ц. Коза-

раў. Ён працаваў на гэтай пасадзе з 1925 па 1928 г. 

Да гэтага выкладаў у акадэмii з 1923 г. на кафедры грамадскіх на-

вук. 

Далейшы лѐс невядомы. 

З’яўляецца аўтарам прац: «Учение К. Маркса и Ф. Энгельса о дик-

татуре пролетариата» (1927), «Учение В. И. Ленина о диктатуре проле-

тариата» (1927) i iнш. 

П. В. Саевiч (1892–1956) cкончыў у 1924 г. Камуністычны 

ўнiверсiтэт імя Я. Свярдлова. З 1924 г. – на партыйнай рабоце ў 

Ніжагародскай губернii. 

З 1926 па 1929 г. – дэкан, а потым рэктар Беларускай сельскагаспа-

дарчай акадэміі. У 1929 г. прызначаны рэктарам Камуністычнага 

ўнiверсiтэта Беларусі, з 1932 г. – дырэктар Інстытута гісторыі партыі і 

Кастрычніцкай рэвалюцыі пры ЦК КП(б)Б, з мая 1933 г. – загадчык 

кафедры Вышэйшай камуністычнай сельскагаспадарчай школы 

Беларусі, з 1939 г. – выкладчык партыйных курсаў пры ЦК КП(б)Б. 



 

53 

У гады Вялiкай Айчыннай вайны – камісар палка, намеснік 

начальніка палітупраўлення. 

У 1947–1951 гг. – міністр асветы БССР. 

У 1951 г. міністр дзяржбяспекі Л. Ф. Цанава прапанаваў П. В. Сае-

вічу адрэдагаваць яго кнігу пра партызанскі рух на Беларусі. Саевіч 

адмовіўся, бо лічыў, што такую кнігу мае права пісаць толькі непас-

рэдны ўдзельнік партызанскай барацьбы і прама сказаў гэта Цанаве, а 

ў адказ пачуў: «Ты яшчэ пашкадуеш аб гэтым». Хутка Цанава 

ажыццявіў сваю пагрозу.  

У маi 1951 г. яго арыштавалі. Вядома, што яго дапытвалi 164 разы, 

з iх 78 разоў – у начны час. Тры тыднi зусiм не давалi спаць. Пасля 

доўгіх катаванняў ѐн быў асуджаны 28.11.1951 г. па сфабрыкаванай 

справе за «трацкісцкую дзейнасць і злачынную сувязь з 

белэмігрантамі» да 25 гадоў ППК.  

Этапаваны ў канцлагер МДБ Азѐрны Іркуцкай вобл. (Тайшэт). Вы-

звалены і рэабілітаваны 05.08.1954 г. Вярнуўся дадому цяжка хворым і 

неўзабаве памѐр. 

Аўтар прац: «Народное образование БССР за 30 лет» (1948), «На-

родное образование в БССР» (1950) i iнш.  

П. I. Пiнчук рэктарам акадэмii працаваў у 1929–1930 гг. Вядома, 

што да гэтага ѐн выкладаў на кафедры эканомiкi, арганiзацыi i плана-

вання сельскагаспадарчай вытворчасцi.  

Далейшы лѐс невядомы. 

Аўтар прац: «Сельскохозяйственная экономия и социалистическое 

переустройство сельского хозяйства» (1931) i iнш. 

П. В. Мамаеў рэктарам академii прызначаецца ў 1930 г. 

Вядома, што пасля Вялiкай Айчыннай вайны ѐн працаваў у 

Растоўскiм фiнансава-эканамiчным iнстытуце. Быў там першым загад-

чыкам кафедры эканомiкi i тэхналогii сельскагаспадарчай вытворчасцi. 

Далейшы лѐс невядомы. 

Аўтар прац: «Таблицы для начисления трудодней в колхозах» 

(1949), «Вопросы денежной оплаты труда в колхозах» (1959), «Хоз-

расчет и денежная оплата в колхозе имени Чапаева» (1963) i iнш. 

31. Хто пачынае працаваць у акадэміi ў гэты час? 

Я. К. Аляксееў (1884–1972) скончыў Казанскі настаўніцкі інстытут 

у 1903 г., а затым – Вышэйшыя сельскагаспадарчыя курсы ў Пецяр-

бургу ў 1911 г. 

З 1916 г. – дырэктар Навазыбкаўскай сельскагаспадарчай дослед-

най станцыі.  



 

54 

З 1928 г. абраны прафесарам, загадчыкам кафедры Беларускага 

інстытута сельскай i лясной гаспадаркі.  

Арыштаваны 29.09.1930 г. Асуджаны паводле пастановы калегіі 

АДПУ СССР 23.07.1931 г. за «контррэвалюцыйную дзейнасць» да 5 

гадоў канцлагераў. 19.10.1932 г. яго справа была спынена, а ѐн быў 

вызвалены і рэабілітаваны.  

У 1936 г. абараніў доктарскую дысертацыю.  

З 1937 г. да 1959 г. працаваў у Маскоўскім зоатэхнічным інстытуце 

і адначасова (з 1946 г.) у Беларускім навукова-даследчым інстытуце 

земляробства.  

У 1940 г. быў абраны акадэмікам АН БССР. 

Аўтар навуковых прац: «Зеленое удобрение, его формы, значение и 

факторы действия» (1927), «К вопросу о границах вызревания узко-

листых синих люпинов» / сааўт. А. П. Турлапава (1927), «Сераделла – 

трава на корм, удобрение и семена» (1927), «Сераделла – кормовая и 

удобрительная трава» (1930), «Теория и практика зеленого удобрения» 

(1936), «Зернебабовыя культуры ў БССР» (1953), «Зеленое удобрение 

на орошаемых землях» (1957), «Зеленое удобрение» (1970) i iнш. 

Б. К. Армфельд (нар. у 1878 г.) працаваў прафесарам у Мінскім 

політэхнічным інстытуце, затым у Беларускім інстытуце сельскай і 

лясной гаспадаркі.  

З 1925 г. працаваў прафесарам кафедры гідраўлікі Беларускага 

інстытута сельскай i лясной гаспадаркі. 

Далейшы лѐс невядомы. 

Аўтар прац: «Описание опытов над сопротивлением воды движе-

ния» (1909), «Определение наивыгоднейшего числа шлюзов при про-

ектировании искусственного водного пути» (1917) i iнш. 

Аўтар навукова-фантастычнага нарыса «Прыжок в пустоту» // Мир 

приключений, 1927, № 2. 

Яго iмя ўключана ў «Историю Отечественной математики. В 4 т.  

Т. 1.» (1967–1970). 

М. I. Гарэцкi пачаў працаваць у Беларускай акадэмii сельскай і 

лясной гаспадаркі з 1927 г., яго брат Г. I. Гарэцкi – з 1925 г. (матэрыял 

пра iх пададзены ў першай частцы кнiгi). 

Ю. П. Гаўрук (1905–1979) скончыў Вышэйшы літаратурна-

мастацкі інстытут імя В. Брусава ў 1925 г. У 1925 г. быў абраны дацэн-

там кафедры беларускай мовы і літаратуры Беларускай акадэмii сель-

скай і лясной гаспадаркі. Працаваў на кафедры разам з  

М. I. Гарэцкiм. Аб гэтай сумеснай працы ѐн успамiнаў: « …прынцып 

выкладання ў нас быў такi. Спачатку – тэарэтычныя ўступы, 
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тлумачэннi, азнаямленне з катэгорыямi, правiламi беларускай 

граматыкi.  Практыка ж зводзiлася да наступнага. У той час выходзiла 

вельмi многа сельскагаспадарчых брашур па самых розных пытаннях 

земляробства,  жывѐлагадоўлi. Усе яны ў значнай колькасцi траплялi ў 

сельгасакадэмiю. Студэнты перакладалi гэтыя брашуры  з рускай мовы 

i тым самым засвойвалi тэрмiналогiю i набывалi практыку перадачы 

думак па-беларуску». 

У Горках, акрамя выкладання, Ю. Гаўрук актыўна займаўся 

лiтаратурнай працай. Пiсаў вершы i п’есы, шмат займаўся мастацкiм 

перакладам рускiх, савецкiх i замежных паэтаў, драматургаў. З 1927  

па 1931 г. узначальваў у акадэмii кафедру беларускай мовы i 

лiтаратуры. У 1931–1935 гг. – дацэнт кафедры літаратуры Магілѐў-

скага педінстытута.  

Арыштаваны 08.02.1935 г. i на працягу некалькiх дзесяцiгоддзяў 

быў вязнем Гулагу. Але i там ѐн працягваў сваю творчую працу. 

Рэабілітаваны ў 1956 г.  

У 1957–1967 гг. працаваў памочнікам галоўнага рэжысѐра па 

літаратурнай частцы тэатра імя Я. Купалы ў Мiнску. 

Аўтар прац: «Вясновыя рыскi» (1926), «Кветкi з чужых палѐў. Пе-

раклады» (1928), «Агнi ў прасторах. Выбраныя пераклады» (1975), 

«Узвіхрыцца ветразь» (1990) i iнш. 

Ц. М. Годнеў (1893–1982) скончыў Маскоўскi дзяржаўны ўнiвер-

сiтэт у 1919 г. i працаваў там выкладчыкам.  

У 1919–1923 гг. выкладаў у Астраханскiм сельскагаспадарчым 

iнстытуце, у 1923–1928 гг. – у Iванаўскiм хiмiка-тэхналагiчным 

iнстытуце. 

У 1928–1935 гг. працаваў загадчыкам кафедры ў Беларускай 

акадэмii сельскай і лясной гаспадаркі i адначасовa чытаў лекцыi ў 

Бeларускiм дзяржаўным унiверсiтэце. 

У акадэмii ѐн стварыў студэнцкi навуковы гурток, з якога выйшлi 

будучыя вучоныя – акадэмiк АН БССР А. С. Вечар i член-

карэспандэнт АН БССР М. М. Ганчарык. 

У 1935 г. абаранiў доктарскую дысертацыю i быў абраны загадчы-

кам кафедры фізiялогii раслiн у БДУ. У 1940 г. абраны акадэмiкам  

АН БССР. 

У час Вялiкай Айчыннай вайны працаваў прафесарам 

Свярдлоўскага сельскагаспадарчага iнстытута. 

Вярнуўся ў Беларусь у 1944 г. i пачаў працаваць загадчыкaм кафед-

ры фiзiялогii раслiн бiялагiчнага факультэта БДУ (1944–1969), 

адначасовa з’яўляўся загадчыкам лабараторыi хларафiлу ў Iнстытуце 
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фiтабiялогii, экcперыментальнай батанiкi. Потым працаваў загадчыкам 

аддзела ў лабараторыi бiяфiзiкi i iзатопаў АН БССР. 

У 1944 г. яму было прысвоена званне заслужанага дзеяча навукi 

БССР. 

У 1948 г., калi ў бiялагiчнай навуцы гаспадарыла «лысенковщина», 

Ц. М. Годнеў змог захаваць годнасць і вытрымку. Ён адмовіўся 

падпiсаць лiст, накiраваны супраць аднаго з перакананых  працiўнiкаў 

Ц. Д. Лысенкi – акадэмiка АН БССР А. Р. Жабрака. 

У вынiку быў вызвалены ад пасады акадэмiка-сакратара Аддзялен-

ня бiялагiчных, сельскагаспадарчых i медыцынскiх навук АН БССР.   

Як лiчаць мнoгiя гiсторыкi навукi, Ц. М. Годнеў з’яўляецца 

стваральнiкам савецкай школы па бiясiнтэзу хларафiлу. Ён «… выдви-

нул идею о формировании хлорофилла через монопирол и лейкосое-

динения порфиринов, о едином процессе синтеза хлорофилла и ила с 

углеводов, об относительно постоянном количестве хлорофилла в еди-

нице объѐма хлоропластов. Доказал, что предшественник хлорофилла 

является протохлорофиллид, впервые превратил его в темноте в хло-

рофилл. Исследовал роль фотосинтетических пигментов в фотогенезе 

в зависимости от световых и температурных условий». 

За працу «Хлорофилл. Его строение и образование в растении» ў 

1967 г. яму была прысуджана прэмiя АН СССР iмя К. Цiмiразева.  

Аўтар прац: «Строение хлорофилла и возможные пути его образо-

вания в растении» (1947), «Строение хлорофилла и методы его коли-

чественного определения» (1952),  «Хлорофилл и его роль в природе: 

Конспект лекций по избранным главам физиологии растений» (1955), 

«Фотосинтез: Конспект лекций по избранным главам физиологии рас-

тений» (1961), «Хлорофилл: его строение и образование в растении» 

(1963), «Физиологические особенности культивируемых растений» 

(1964) i iнш.  

В. В. Даліна-Іванскi (нар. у 1875 г.) працаваў у 1900–1905 гг. 

земскім аграномам, навуковым супрацоўнікам Карчанскага доследнага 

поля Курскай губерні, у 1905–1907 гг. – 1915–1920 гг. – інжынерам-

гідратэхнікам у Тульскай губерні. 

З 1920 г. працуе навуковым супрацоўнікам Цэнтральнай доследна-

меліярацыйнай арганізацыі Дзяржаўнага Інстытута сельскагаспадарчай 

меліярацыі.  

У 1927 г. быў абраны прафесарам і загадчыкам кафедры арашэння, 

абваднення і інжынерных пошукаў у Беларускай акадэмii сельскай і 

лясной гаспадаркі.  

У 1930 г. працаваў дэканам меліярацыйнага факультэта акадэмii. 
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У 1931–1953 гг. працаваў прафесарам і загадчыкам кафедры сель-

скагаспадарчага водазабеспячэння Омскага сельскагаспадарчага iн-

стытута.  

У гады Вялікай Айчыннай вайны ѐн паспяхова займаўся рацыя-

налізацыяй водаадводаў з летніх ваенных аэрадромаў. 

Аўтар прац: «Корочанское опытное поле» (1903), «Враги подсол-

нуха» (1903), «Кустарные промыслы Корочанского уезда Курской гу-

бернии» (1904), «Краткий отчѐт о производстве общественно-

обводнительных работ в Тульской губернии в 1905–1907 гг.» (1907), 

«Ручное штанговое бурение» (1926), «Водоснабжение селений Туль-

ской губернии» (1927), «Опыт определения условий стока весенних 

вод с малых водосборов в Тульской губернии» (1928), «Колодцы 

шахтные и трубчатые. Изыскание, устройства колодцев и оборудова-

ние их водоподъѐмными устройствами» (1931), «Водоснабжение кол-

хозов в природных условиях южных районов Омской области» (1936), 

«Памятка для бригадиров по устройству водоѐмов в южных районах 

Омской области» (1939), «Справочник по технике сельскохозяйствен-

ного водоснабжения» (1958) i iнш.  

В. К. Захараў (1886–1967) працаваў загадчыкам кафедры лясной 

таксацыі і лесаўпарадкавання ў Беларускай акадэмii сельскай і лясной 

гаспадаркі з 1926 па 1930 г. Потым працаваў у Беларускім 

лесатэхнічным інстытуце ў Гомелі. У час Вялікай Айчыннай вайны 

працаваў у Свярдлоўску, дзе апынуўся ў эвакуацыі Беларускі 

лесатэхнічны інстытут. 

Пасля вайны вярнуўся ў Беларусь і з 1949 па 1966 г. быў загадчы-

кам кафедры лясной таксацыі лесаўпарадкавання Беларускага 

тэхналагічнага інстытута (у цяперашні час – універсітэта). Доктар 

сельскагаспадарчых навук, прафесар, заслужаны дзеяч навукі БССР. 

Яшчэ ў даваенны час пад кіраўніцтвам прафесара В. К. Захарава 

былі распрацаваны метады інвентарызацыі лясоў Беларусі і іх прамы-

словай сартыментацыі, распрацаваны адзіныя нарматыўныя аб’ѐмныя 

табліцы, пры складанні якіх улічаны біялагічныя фактары розных 

драўнінных парод.  

У пасляваенны час калектывам кафедры пад кіраўніцтвам В. К. За-

харава была вывучана дынаміка прадукцыйнасці хваѐвых маладнякоў 

розных спосабаў стварэння, складзены табліцы аб’ѐмаў ствалоў, якiя 

высякаюцца пры высечках догляду.  

Пад кіраўніцтвам прафесара В. К. Захарава была створана 

спецыяльная рабочая група па вывучэнні таксацыйных і якасных 

характарыстык сыравіны, што атрымліваецца з асноўных лесаўтва-
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ральных парод Беларусі, была распрацавана даведачна-нарматыўная 

база для лесаўпарадкавальных партый Беларусі.  

Ён стварыў прызнаную школу навукоўцаў-таксатараў. У розны час 

яго аспірантамі былі прафесары У. Я. Ермакоў, А. Д. Янушка,  

У. С. Галавач, Ю. Д. Сіроткіна i iнш. 

Аўтар прац: «К вопросу о соотношении доходов и расходов лесно-

го хозяйства» (1929), «Современные задачи и нужды высшей лесной 

школы БССР» (1929), «Методы промышленной сортификации леса», 2 

выданнi (1955, 1957), «Лесотаксационный справочник» / сааўт.  

О. А. Труль, В. С. Мiрашнiчэнка, В. Е. Ермакоў, 2 выданнi (1959, 

1962), «Новое в технике лесной таксации» (1966), «Лесная таксация. 

Учебник для вузов», 2 выданнi (1961, 1967) i iнш. 

А. В. Касцяеў (нар. у 1872 г.) працаваў прафесарам і дэканам ляс-

нога факультэта Беларускай акадэмii сельскай і лясной гаспадаркі ў 

1925–1930 гг. 

Далейшы лѐс невядомы. 

Аўтар прац: «Краткое наставление к укреплению и облесению ле-

тучих песков» (1900), «Систематический указатель отдельных изданий 

и журнальных статей на русском языке по вопросам: укрепления и 

облесения песков, оврагов, горных потоков, берегов рек, облесения 

солонцеватых почв, устройства железнодорожных опушек, степного 

лесоразведения и лесоразведения вообще на разных почвах» (1906), 

«Работы по укреплению и облесению песков в Европейской России» 

(1898–1909). В 3 т. Т. 1. (1910), «Итоги деятельности песчаной органи-

зации в разных губерниях Европейской России /1898–1909/» (1910) i 

iнш. 

Ён пераклаў з нямецкай мовы кнiгi прафесара А. Шваппаха «Очер-

ки лесного хозяйства в России: Путевые заметки» (1902) и «Лесная 

политика, политика охоты и рыболовства» (1910).  

К. К. Кiсялѐў (нар. у 1887 г.) працаваў у Беларускай акадэмii сель-

скай і лясной гаспадаркі загадчыкам кафедры гідралогii. 

Далейшы лѐс невядомы. 

Аўтар прац: «Материалы для производства изысканий с целью ме-

лиорации земель» (1917), «Водный режим реки Орессы по рекогнос-

цировочным исследованиям 1925 года: Отчѐт о гидрол. исслед., про-

изв. в бассейне верх. и сред. течения р. Орессы» (1926), «Гидрологиче-

ские исследования и положение их в Белоруссии» (1927), «Гидрологи-

ческая станция для изучения стока в Южной Белоруссии» (1928), 

«Сборник гидрометрических материалов, 1914–15 – 1926–27 гидроло-

гические годы» (1929), «Основы построения научно-исследо-
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вательской работы в области режима вод для целей мелиорации» 

(1929) i iнш.  

А. I. Кандрацьеў (1883–1938) скончыў Пецярбургскi лясны 

iнстытут у 1908 г.  

З 1928 па 1931 г. працаваў у Беларускай акадэмii сельскай і лясной 

гаспадаркі прафесарам лясной эканомii i арганiзацыi лясной 

гаспадаркi. 

У 1938 г. абаранiў доктарскую дысертацыю. 

Аўтар прац: «Отчѐт о IV очередной выставке Псковского общества 

сельского хозяйства в 1894 году» (1895), «Рационализация способов 

промышленной таксации растущего и срубленного леса» / сааўт.  

М. Г. Грашавой, М. I. Ягораў, В. Л. Владышэўскi (1933), «Выбор мо-

дельных деревьев и образцов для характеристики физико-

механических свойств сосны» (1934) i iнш.  

М. М. Каўцевiч (1887–1949) скончыў Санкт-Пецярбургскі 

ўніверсітэт у 1916 г., год працаваў настаўнікам, а затым быў прызваны 

ў царскую армію. Адтуль быў накіраваны на курсы прапаршчыкаў у 

Канстанцінаўскае артылерыйскае вучылішча. Служыў у арміі і ў лю-

тым 1918 г. быў дэмабілізаваны, паступіў на працу ў Галоўнае 

ўпраўленне воднага транспарту. Затым быў прызваны ў Чырвоную 

Армію, дзе служыў да кастрычніка 1920 г. Пасля дэмабілізацыі год 

працаваў выкладчыкам матэматыкі на рабочым факультэце 

Маскоўскага інжынернага інстытута шляхоў зносін. У кастрычніку 

1921 г. пераехаў у Мінск і стаў працаваць выкладчыкам на кафедры 

тэарэтычнай механікі Беларускага політэхнічнага інстытута, а затым 

на кафедры фізікі Беларускага інстытута сельскай і лясной гаспадаркі.  

З кастрычніка 1925 г. – выкладчык кафедры фізікі Беларускай 

акадэмii сельскай і лясной гаспадаркі. 

У 1926 г. прымаў удзел і выступаў з дакладам на 5-м з’ездзе фізікаў 

СССР. У 1928 г. яму было прысвоена званне дацэнта, а з кастрычніка 

1929 г. ѐн кіруе кафедрай фізікі. Як успамінала яго дачка Алена 

Мікалаеўна, «...за час яго загадвання кафедрай Мікалай Мікалаевіч 

значна папоўніў яе абсталяваннем, пашырыў яе памяшканні, і кафедра 

фізікі па праву лічылася адной з лепшых сярод кафедр сельскагаспа-

дарчых вну СССР». У 1932 г. М. М. Каўцевічу было прысвоена званне 

прафесара.  

З 1938 г. ѐн сумяшчаў працу загадчыка кафедры з працай дэкана 
агранамічнага факультэта. «Да гэтага часу помняцца яго лекцыі ў 
знакамітай аўдыторыі імя М. В. Фрунзе, – успамінаў былы студэнт, якi 
потым стаў заслужаным аграномам БССР, кандыдатам сельскагаспа-
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дарчых навук, ганаровым прафесарам БДСГА А. М. Багамолаў. – 
Глыбокі барытон, выдатная дыкцыя, цікавыя дэманстра-цыйныя дос-
веды прыцягвалі нават самых абыякавых студэнтаў».  

У гады Вялікай Айчыннай вайны ѐн працаваў прафесарам 
Свярдлоўскага сельскагаспадарчага інстытута, а потым прафесарам 
кафедры фізікі Маскоўскага гідрамеліярацыйнага інстытута. У верасні 
1945 г. быў прызначаны рэктарам Беларускай сельскагаспадарчай 
акадэміі (пра далейшы яго жыццѐвы шлях будзе расказана ў трэцяй 
частцы кнігі).  

Аўтар прац: «К вопросу о влиянии физических факторов на семена 
растений» (1926), «Измерение электродных сил способом компен-
сации» (1928), «О влиянии физических факторов на изменение сроков 
вегетационного периода растений» (1932) i iнш. 

I. А. Кіслякоў Ян (1895–1955) скончыў Маскоўскі межавы 
інстытут у 1923 г.  

З 1923 па 1925 г. працаваў у Наркамземе Беларусі (загадчыкам адд-
зела сельскагаспадарчай эканоміі) і адначасова ў Інбелкульце.  

У 1925 г. быў абраны дацэнтам, а з 1929 г. – прафесарам БСГА. 
З’яўляўся старшынѐю навуковага таварыства па вывучэнні Беларусі ў 
Горках. 

З 1929 г. працаваў у Беларускім НДІ сельскай і лясной гаспадаркі. 
Распрацоўваў пытанні аграрнай палітыкі Беларусі, удзельнічаў у 
распрацоўцы «Перспектыўнага плана развіцця сельскай і лясной 
гаспадаркі БССР на 1925/26–1929/30».  

Самай аптымальнай формай землекарыстання, якая падыходзіць 
для ўмоў Беларусі, лічыў пасялковую форму. І. А. Кіслякоў пiсаў, што 
калектыўная форма землекарыстання супярэчыць самой сутнасці 
сялянскай гаспадаркі. Гэтай ідэяй яму ўдалося заразіць наркама 
земляробства Д. Прышчэпава. Толькі ў перыяд з 1924 па 1927 г. у 
выніку работ па землеўпарадкаванню сялянскіх гаспадарак у Беларусі 
было створана каля 5 тыс. пасѐлкаў.  

І. Кіслякоў распрацаваў цэлую даследчую праграму па вывучэнні 
эфектыўнасці розных форм землекарыстання, над рэалізацыяй якога 
працавала цэлая група эканамістаў. А паколькі І. А. Кіслякоў з’яўляўся 
лідэрам гэтага кірунку даследаванняў і найбольш актыўна адстойваў 
атрыманыя вынікі, то гэтую навуковую школу абвінаваўцы ў пачатку 
1930-х гадоў назвалі тэрмінам «кисляковцы», а ідэалогію гэтага 
эканамічнага вучэння – тэрмінам «кисляковщина». 

Арыштаваны 27.06.1930 г. па справе «Саюза вызвалення Беларусi». 

Высланы на пяць гадоў у г. Амутнінск Кіраўскай вобл. Пасля адбыцця 

ссылкі пераехаў у г. Паўлаў-на-Ацэ, потым – у Вязьму.  
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У 1941 г. прызваны ў Чырвоную армію, у 1942 г. дэмабілізаваны  

з-за хваробы.  

У 1942–1955 гг. жыў і працаваў у Амутнінску. Рэабілітаваны 

19.09.1960 г. 

Аўтар прац: «Пасѐлкі: оптымум тэрыторыі і эфект землеўпа-

радкавання» (1928), «Характеристика типов сельского хозяйства БССР 

и их эволюция // Перспективный план развития сельского и лесного 

хозяйства БССР на 1925/26–1929/30 г.» (1927), «Очерк эволюции сель-

ского хозяйства БССР» / пад рэд. I. А. Кiслякова (1927) i iнш. 

М. П. Макараў працаваў дацэнтам у Беларускай акадэмii сельскай 

і лясной гаспадаркі, а таксама ў БелНДІ сельскай і лясной гаспадаркі. 

Распрацоўваў такі накірунак у беларускай эканамічнай навуцы 1920-х 

гадоў як «эканоміка землекарыстання». Аўтар манаграфіі і некалькіх 

навуковых артыкулаў па праблемах параўнання эканамічнай 

эфектыўнасці розных формаў землекарыстання – хутарской, пасялко-

вай, калгаснай, саўгаснай. Адзін з прадстаўнікоў беларускай 

арганізацыйна-вытворчай школы 1920-х гадоў. 

Далейшы лѐс невядомы. 

Аўтар прац: «Спроба вывучэння эфектыўнасці форм землекары-

стання ў БССР» (1929), «К вопросу о балансе труда в крестьянском 

хозяйстве БССР» (1927) i iнш.  

М. З. Лайкоў скончыў Пятроўскую (Ціміразеўскую) сельскагас-

падарчую акадэмію. 

У 20-я гады працаваў загадчыкам эканамічнага аддзела доследнай 

станцыi ў Беларускай сельскагаспадарчай акадэміі i адначасова 

выкладаў на кафедры эканомiкi сельскай гаспадаркi. 

Актыўны член навуковага таварыства па вывучэнні Беларусі ў Гор-

ках. 

Аўтар прац: «Аб складанні пераходных табліц пры пераходзе гас-

падарак на шматполле» (1926), «Аддзел ажыцьцяўленьня Горацкае 

раѐннае дасьледчае станцыі і праграма работ эканамічнага аддзелу» 

(1927), «Якія шматпольныя севазвароты раіць часопіс «Плуг» для ся-

лян Беларусі» (1929), «Як выкарыстаць водкіды гаспадаркі на ўгнаенне 

глебы» (1929), «Нарыс па грамадскай агранаміі Беларусі: Прынцыпо-

выя падставы, гісторыя, агр. формы і змест раб. агран.» (1929) i iнш. 

П. В. Мядзѐлка (1893–1974) скончыла ў Пецярбургу Вышэйшыя 

камерцыйныя курсы ў 1914 г. Там яна была першай выканаўцай ролi 

Паўлiнкi ў п’есе Я. Купалы «Паўлiнка». 

У далейшым працавала настаўнiцай, затым iнструктарам 

беларускiх школ у Гродна. Была двойчы арыштавана польскiмi 
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ўладамi. У 1921 г. па прапанове Ц. Гартнага працавала ў выдавецкiм 

аддзеле пры савецкiм пасольстве ў Берлiне, дзе было наладжана вы-

данне падручнiкаў для беларускiх школ. 

Потым быў яшчэ адзiн арышт i суд у Латвii, дзе яна працавала ў бе-

ларускай гiмназii ў Дзвiнску. У красавiку 1925 г. суд апраўдаў Мядзѐл-

ку i яе таварышаў. Тады яна прыняла рашэнне вярнуцца ў Савецкую 

Беларусь. 

З мая 1925 г. працавала навуковым супрацоўнiкам сектара мастац-

тва Інбелкульта, потым выкладала беларускую мову на курсах 

перападрыхтоўкi настаўнiкаў у Клiмавiчах, затым у Беларускім 

дзяржаўным выдавецтве і рэдаддзеле Інбелкульта. 

З восені 1927 г. стала працаваць у Беларускай акадэмii сельскай і 

лясной гаспадаркі на кафедры беларускай мовы i лiтаратуры. Акрамя 

працы на кафедры  арганiзавала хор, а таксама прымала актыўны ўдзел 

у працы Горацкай філіі «Аршанскага маладняку». 

Арыштавана ДПУ БССР 18.07.1930 г. па справе «Саюза вызвалення 

Беларусі». Сядзела ў турмах Масквы і Мінска, затым была выслана ў 

Казань. Калі аб гэтым даведаўся Янка Купала, ѐн напісаў верш 

«Снілася дзяўчыне», прысвечаны ѐй, які перадаў Мядзѐлцы яе брат 

Зыгмусь (Полымя, 1993, № 5). 

У 1932 г. ѐй дазволілі пераехаць у Маскву, дзе яна працавала 

настаўніцай да 1947 г. 

З 1947 г. П. В. Мядзѐлка жыве ў вѐсцы Будслаў Мядзельскага раѐ-

на, працуе настаўніцай у школе, арганізоўвае харавы і драматычныя 

калектывы.  

У 1966 г. ѐй было прысвоена званне заслужанага дзеяча культуры 

БССР. 

Аўтар прац: «Сялянская доля. Паэма» (1921), «Сцежкамi жыцця» 

(1974) i iнш.  

М. П. Мышкін (1864–1936) скончыў матэматычны факультэт Ка-

занскага ўніверсітэта ў 1887 г. 

Працаваў выкладчыкам на кафедры фізікі і метэаралогіі i адначасо-

ва з 1891 г. загадваў метэаралагiчнай абсерваторыяй у Пятроўскай 

сельскагаспадарчай акадэміі, а затым выкладаў у Нова-Аляксан-

драўскім інстытуце сельскай гаспадаркі і лесаводства. 

З 1925 г. – прафесар кафедры фiзiкi Беларускай акадэмii сельскай і 

лясной гаспадаркі. 

У 1930–1932 гг. загадваў кафедрай фiзiкi Самарскага педагагiчнага 

ўнiверсiтэта. 
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Вядомы ў гісторыі фізікі тым, што яшчэ ў 1906 г. выступіў з паве-

дамленнем аб выяўленні новага віду біялагічнага выпраменьвання і яго 

пандэромаматорнага (сілавога) уздзеяння. Ён выявіў таксама такую 

загадкавую з’яву, як Дрэйф нуля (дыханне Сусвету, па тэрміналогіі  

М. П. Мышкіна), уласцівую ўсім высокадакладным вымяральным 

прыборам. Сутнасць яе складаецца ў тым, што пры тонкіх метрала-

гічных вымярэннях памылкі паўтараюцца з нязменнай сталасцю. 

М. П. Мышкін выказаў здагадку, што віной феномена – наваколь-

ная прастора, якая няспынна змяняе нейкія свае параметры і дзейнічае 

на стрэлку прыбора. 

Аўтар прац: «Актинометрические наблюдения, произведѐнные на 

метеорологической обсерватории Петровской академии летом 1889 г.» 

(1890), «Основы учения о предсказании погоды» (1893), «К вопросу о 

способе определения ожидаемых наименьших температур» (1897), 

«Пондеромоторное действие трубки Крукса, испускающей Х-лучи» 

(1898), «Явления, наблюдаемые в электрическом поле острия» (1899), 

«К вопросу о химическом действии потока электричества, образующе-

гося в поле наэлектризованного острия» (1900), «Движение тела, нахо-

дящегося в потоке лучистой энергии» (1905), «Современное состояние 

вопроса об утилизации атмосферного электричества» (1905), «Кон-

спект лекций по физике (электричество и магнетизм)» (1915), «Способ 

компенсации в методике земномагнитных измерений» (1916), «Зако-

номерности в строении планетной системы солнца» (1926) i iнш.  

Ф. Г. Някрасаў працаваў прафесарам землеўпарадкавальнага фа-

культэта Беларускай акадэмii сельскай і лясной гаспадаркі. 

Вядома, што ѐн разам з іншымі вядучымі навукоўцамі краіны 

прытрымліваўся «тэхніка-эканамічнай пазіцыі». Гэтыя навукоўцы 

лічылі, што ў аснове землеўпарадкавання ляжаць тэхнічныя дзеянні па 

прыстасаванні зямельных плошчаў (памераў, канфігурацыі, размяш-

чэння) да сацыяльна-вытворчых мэт і задач. 

Ф. Г. Някрасаў пісаў, што «землеўпарадкаваннем належыць назы-

ваць толькі такую сацыяльную арганізацыю землекарыстання 

(тэрыторыі), якая суправаджаецца тэхнічнай рэарганізацыяй плошчы ў 

прасторавым стаўленні». 

Далейшы лѐс невядомы. 

Аўтар прац: «Давность владения и железные дороги» (1915), «Ме-

жевание земель в России: межевые законы» (1915), «Сборник законов 

и распоряжений Рабоче-крестьянского правительства по землепользо-

ванию и землеустройству» (1921), «Основы землеустройства: эконо-

мика, техника, организация» (1925), «Введение в землеустройство. 
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Пособие для земел. работников, землеустроителей, работников села, 

учителей, судей и пр.» (1926) i iнш.  

I. I. Перасвет-Солтан працаваў у 1925–1929 гг. прафесарам Бела-

рускай акадэмii сельскай і лясной гаспадаркі. 

Вядома, што да 1917 г. ѐн быў аграномам у Енiсейскай губернi. У 

1906 г. ѐн быў рэдактарам газеты «Восточно-Сибирский сельскохо-

зяйственный листок» – орган Краснаярскага аддзела Маскоўскага та-

варыства сельскай гаспадаркi.  

З 1929 г. – прафесар Ленiнградскага сельскагаспадарчага iнстытута.  

Далейшы лѐс невядомы. 

Аўтар прац: «Пчеловодство в Енисейской губернии», «О предпола-

гаемых преобразованиях в Туруханском крае», «Рациональное корм-

ление сельскохозяйственных животных по новейшим животно-

физиологическим исследованиям. Общепонятное руководство для хо-

зяев и учебных заведений» (1897), «Справочник агронома» (1929, 

1930, 1931) i iнш.  

В. В. Папоў (1887–1955) скончыў Маскоўскі межавы інстытут у 

1911 г. У 1912–1924 гг. працаваў у Пензенскім каморніцкiм 

вучылішчы, у 1924–1927 гг. – у землеўпарадкавальным тэхнікуме ў 

Днепрапятроўску.  

З 1928 г. – прафесар, загадчык кафедры геадэзіі Беларускай 

акадэмii сельскай і лясной гаспадаркі. У 1933–1934 гг. працаваў дэка-

нам землеўпарадкавальнага факультэта. 

У гады Вялікай Айчыннай вайны і да 1949 г. загадваў кафедрай 

вышэйшай геадэзіі Новасібірскага інстытута інжынераў геадэзіі, 

аэрафотаздымкаў і картаграфіі.  

У 1949 г. прыязджае ў Беларусь і працуе прафесарам Беларускага 

лесатэхнiчнага i Беларускага політэхнічнага інстытутаў. 

У 1950 г. абраны акадэмiкам АН БССР. 

З 1951 г. – акадэмік, сакратар аддзялення фізіка-матэматычных на-

вук АН БССР.  

В. В. Папоў распрацоўваў навуковыя праблемы полiгaнaметрыi, 

базісных вымярэнняў, развіваў тэорыі спосабу найменшых квадратаў, 

тэхніку вылічэнняў. З’яўляўся арганізатарам прац па здымцы Мінска, 

Віцебска, Гомеля і іншых гарадоў Беларусі, а таксама гарадоў Расіі, па 

працягу прэцызійных траверсаў у СССР.  

Два яго вучнi сталi дактарамi навук, 12 – кандыдатамi. 

Прафесар Л. А. Куляшоў, успамiнаючы пра В. В. Папова, пiсаў: 

«…он блестяще читал лекции студентам, знал прямую дорогу к серд-

цам молодѐжи, умел во всех случаях, когда это требовалось, находить 
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самые простые и душевные слова, которые положительно действовали 

на студентов». 

Аўтар прац: «Разыскивание точки, привязанной к пунктам триго-

нометрической сети по задаче Потенота» (1928), «Увязка полигонов: 

упрощ. приемы строгой увязки углов, приращений координат и пре-

вышений в сетях полигонов: Пособие для инженеров, техников и сту-

дентов учеб. заведений» (1929), «Увязка полигонов: упрощенные 

приѐмы строгой увязки углов, приращений координат и превышений в 

сетях полигонов: пособие для инженеров и техников, производящих 

землеустроительные работы, городские съемки, инженерные изыска-

ния и т. п., а также для студентов соответствующих учебных заведе-

ний» (1930), «О выгоднейшей форме базисной сети в виде системы 

подобных ромбов» (1934), «Первоклассный траверс Казань-Агрыз» 

(1936), «Увязка полигонов: упрощенные приемы строгой увязки углов, 

приращений координат и превышений в сетях полигонов» (1936), «Ин-

струкция по полигонометрии 1 класса» (1938), «Уравновешивание по-

лигонов» (9 изданий, 1929–1958) i iнш.  

В. І. Пераход (1887–1964) скончыў Нова-Александрыйскі інстытут 

сельскай гаспадаркі і лесаводства ў Пулавах (Харкаўскі сельскагаспа-

дарчы інстытут) у 1911 г. Пасля заканчэння працаваў лесаводам у 

Златавустаўскай казѐннай акрузе, Мiаскай і Златавустаўскай лясных 

дачах.  

У 1911–1919 гг. займаўся выкладчыцкай дзейнасцю ў навучальных 

установах Пскова, Кастрамы, Вятлугi.  

У 1921–1925 гг. выкладаў у Беларускім інстытуце сельскай і лясной 

гаспадаркі і ў БДУ. 

У 1925–1928 гг. – прафесар, загадчык кафедры агульнага лесавод-

ства Беларускай акадэмii сельскай і лясной гаспадаркі. 

У 1931–1936 гг. – прафесар Беларускага лесатэхнічнага інстытута 

(Гомель), у 1936–1944 гг. – прафесар Кіеўскага і Бранскага інстытутаў 

лясной гаспадаркі. У 1944 г. абараніў доктарскую дысертацыю. У 

1946–1949 гг. – загадчык сектара лесу, у 1949–1954 гг. – дырэктар 

Інстытута лесу АН БССР. Доктар сельскагаспадарчых навук, заслужа-

ны дзеяч навукі БССР (1956). 

У 1950 г. быў абраны акадэмікам АН БССР.  

Стварыў эканамічнае вучэнне пра лес, якое атрымала шырокае 

прызнанне. Прапанаваў метад геаграфічнага профілю для вывучэння 

лясной гаспадаркі і метад вызначэння эфектыўнасці лесагаспадарчых 

мерапрыемстваў. Склаў першыя лясныя таксы.  
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Аўтар прац: «Основы современного лесоводства» (1915), «Сыпучие 

пески и ихъ облесение» (1915), «К аграрному вопросу: Сельскохозяй-

ственная экономия. Краткий курс экономики земледелия» (1917),  

«К учению о ценности леса» (1919), «Лесная экономия. (Экономиче-

ское учение о лесе). Краткий курс экономики лесоводства» (1919), 

«Введение в учение о лесном хозяйстве» (1920), «Лесоэкономика» 

(1920), «Об организации северного лесного хозяйства: Конспект лек-

ций» (1921), «Первое чтение о лесе» (1922), «Теория лесного хозяйст-

ва: Курс общ. лесоэкономики» (1922), «Экономические основания ле-

соводства: Опыт марксистского обоснования лесоэкономики» (1923), 

«Теория лесного хозяйства» (1924), «Теория лесного хозяйства: Курс 

лесной экономии со статистикой» (1924), «Леса и лесное хозяйство 

БССР» (1925), «Краткий очерк постановки высшего лесного образова-

ния в Польше, Пруссии и Саксонии» (1925), «Рента сосновых насаж-

дений Белоруссии: По материалам кафедры лесной экономики» (1927), 

«Основы экономики лесоводства» (1957), «Поймы рек Днепра, Сожа и 

Припяти и их хозяйственное использование» / сааўт. І. П. Яновіч 

(1957), «Экономическая география лесов БССР» (1958), «Почвы – ос-

нова сельскохозяйственного производства» (1964) i iнш.  

П. П. Рагавы (1895–1985) у 1918 г. паступае на сельскагаспадарчы 

факультэт Пятроўскай (цяпер Ціміразеўскай) сельскагаспадарчай 

акадэміі. Яшчэ будучы студэнтам, Павел захапіўся навукова-даследчай 

працай і спецыялізаваўся па глебазнаўству і аграхіміі пад кіраўніцтвам 

В. Р. Вільямса, Д. Н. Пранішнікава і іншых выдатных вучоных. Улетку 

1922 г. ѐн правѐў даследаванні глеб першай у Беларусі доследнай 

станцыі ў Банцэраўшчыне. Гэта, па сутнасці, былі першыя 

даследаванні глеб у БССР.  

У 1923 г. пасля заканчэння Ціміразеўскай сельскагаспадарчай 

акадэміі П. П. Рагавы быў прызначаны асістэнтам на кафедру 

глебазнаўства ў зноў адкрытым Беларускім інстытуце сельскай і ляс-

ной гаспадаркі ў г. Мінску і вучоным сакратаром глебава-геалагічнай 

камісіі Інстытута беларускай культуры (Інбелкульта), на базе якога 

была створана пасля Акадэмія навук БССР.  

З 1925 па 1930 г. працаваў выкладчыкам кафедры глебазнаўства ў 

Беларускай акадэмii сельскай і лясной гаспадаркі. У 1930 г. на базе 

факультэта лясной гаспадаркі акадэміі быў створаны ў г. Гомелі 

Беларускі лесатэхнічны інстытут, дзе П. П. Рагавы ўзначаліў кафедру 

глебазнаўства і геалогіі. Працуючы ў г. Гомелі, П. П. Рагавы ў 1931–

1932 гг. праводзіў даследаванні глеб у міжрэччы Дняпра і Прыпяці, а ў 

1933–1936 гг. – у далінах рэк Дняпра, Сожа і Прыпяці.  
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У 1937 г. Павел Пракопавіч арганізаваў і ўзначаліў глебава-

гідралагічную лабараторыю ў складзе БелНДIЛГi, якая правяла на 

Жорнаўскім, Горацкім і Шчакатоўскім стацыянарах ва ўмовах лесу і 

палей вывучэнне воднага рэжыму глебы і грунтоў. 

У гады Вялікай Айчыннай вайны працаваў у Свярдлоўску, дзе на 

працягу трох гадоў прымаў удзел у экспедыцыі па вывучэнні лясоў 

Сярэдняга Урала. Там жа ў 1942 г. ім абаронена доктарская дысерта-

цыя на тэму «Будова і водны рэжым глеба-грунтоў БССР і іх роля ў 

глебаўтварэнні і ўрадлівасці глебы».  

Пасля Вялікай Айчыннай вайны ѐн разам з супрацоўнікамі Белару-

скага лесатэхнічнага інстытута вярнуўся ў г. Мінск.   

Акрамя гэтага, П. П. Рагавы ўзначаліў групу глебазнаўцаў у  

АН БССР, якая абследавала глебы зноў далучаных Заходніх абласцей 

БССР і арганізаваў работу па апрацоўцы і афармленні матэрыялаў ўсіх 

праведзеных у БССР даследаванняў глеб. 

У 1953 г. ѐн быў выбраны акадэмікам АН БССР. Некалькі пазней 

яму прысвоена званне заслужанага дзеяча навукі БССР.  

У 1957 г. ѐн назначаецца дырэктарам зноў арганізаванага Белару-

скага НДІ глебазнаўства. На працягу шасці гадоў былі абследаваны 

глебы ўсіх сельскагаспадарчых угоддзяў БССР, кожнай гаспадарцы 

дадзены глебавыя карты, картаграмы агравытворчай групоўкі глеб, 

утрымання рухомых формаў фосфару і калію, вапнавання і 

рэкамендацыі мерапрыемстваў па рацыянальным выкарыстанні зя-

мель. Выказаныя ім ідэі аб паходжанні лесападобных адкладаў і іх 

уласцівасцей, аб дынаміцы элементаў глебавага жыўлення і г. д. дапа-

магаюць растлумачыць многія раней няясныя пытанні фарміравання 

дзярнова-падзолістых глеб і павышэння іх урадлівасці.  

Ён аддаў шмат сіл і энергіі падрыхтоўцы маладых вучоных-

глебазнаўцаў, многія з якіх (больш за 30 чалавек) сталі кандыдатамі 

навук.  

У 1976 г. П. П. Рагавому была прысуджана Дзяржаўная прэмія 

Беларусі за цыкл работ «Глебы Беларускай ССР», надрукаваных у 

1968–1974 гг.  

Аўтар прац: «Глебазнаўства i глебы БССР» (1935), «Поймы рек 

Днепра, Сожа и Припяти и их хозяйственное использование», «Почвы 

БССР» (1952), «Водный режим почво-грунтов на территории Белорус-

сии» (1972), «Почвы Белорусской ССР» / у сааўт. (1974) i iнш. 

У. Р. Рыдыгер (1878–1971) скончыў Варшаўскi ўнiверсiтэт у 

1903 г. i Маскоўскi сельскагаспадарчы iнстытут у 1906 г. 
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З 1907 г. працаваў у Мінскім аддзяленні сялянскага пазямельнага 

банка, па заданні якога праводзіў меліярацыйныя работы ў маѐнтку 

«Лахва». 

Арганiзатар першай доследнай балотнай станцыi на Палессi (1912–

1915), дзе праводзіліся доследы па выкарыстанні мелiярыраваных 

тарфянікаў для вырошчвання сельскагаспадарчых культур, уплыву 

ўгнаенняў і арашэння балотных зямель на ўраджайнасць траў і злака-

вых. Для паляпшэння бедных пясчаных глебаў арганізаваў доследны 

ўчастак ва ўрочышчы «Рай» (Лунінецкі р-н). 

З 1917 г. – на педагагічнай працы ў Самарскай губерні, а з 1919 г. – 

загадчык гiдрамодульнага аддзела Яхромскай балотнай станцыі ў 

Маскоўскай вобласцi. 

З 1928 па 1938 г. працаваў прафесарам кафедры лугаводства i куль-

туры балот Беларускай акадэмii сельскай і лясной гаспадаркі. 

У 1937 г. абаранiў доктарскую дысертацыю.  

У 1938–1949 гг. працаваў у навукова-даследчых інстытутах Сярэд-

няй Азіі, займаўся пытаннямі падглебавага арашэння і дрэнажу. 

З 1950 г. – навуковы кансультант у шэрагу навукова-даследчых 

інстытутаў меліярацыйнага профілю СССР. 

У гонар У. Р. Рыдыгера названа вѐска ў Лунінецкім раѐне – «Рыды-

герава», якая вырасла на месцы былога вопытнага ўчастка. 

Аўтар прац: «Болота – неиспользованные богатства» (1924), «К во-

просу об орошении болот» (1925), «Механизация кротового дренажа» 

(1937), «Орошение полыми водами» (1931), «Подпочвенное орошение 

по кротовым дренам» (1965) i iнш.  

К. М. Сазонаў (нар. у 1892 г.) скончыў Маскоўскі межавы 

інстытут. 

З 1922 г. працаваў прафесарам і загадчыкам кафедры землеўпарад-

кавальнага праектавання (затым мела назву арганізацыі тэрыторыі) 

Варонежскага сельскагаспадарчага інстытута. У красавіку 1930 г.  

К. М. Сазонаў быў арыштаваны і ў 1931 г. быў асуджаны па артыкуле 

58–10, 11 па крымінальнай справе «Працоўнай сялянскай партыі» на  

5 гадоў. Быў абвінавачаны ў тым, што прымыкаў да групы членаў 

ПСП, прапагандаваў іх ідэі сярод студэнцтва, процідзейнічаў 

пралетарызацыi вну, удзельнічаў у нелегальных нарадах. Пакаранне 

адбываў у Сiблазе. Па гэтай справе быў рэабілітаваны ў 1957 г. 
У 1939–1941 гг. прафесар К. М. Сазонаў выбіраўся загадчыкам ка-

федры земпраектавання Беларускай акадэмii сельскай і лясной 
гаспадаркі. У гады Вялікай Айчыннай вайны працаваў прафесарам, 
загадчыкам кафедры (да 1947 г.) землеўпарадкавання ў Омскiм сель-



 

69 

скагаспадарчым інстытуце. Там выканаў навукова-даследчую працу па 
сельскагаспадарчаму занiраванню Омскай вобласці.  

У навуцы шырока вядома яго тэорыя сярэдніх адлегласцяў, а так-
сама метад ацэнкі прасторавых умоў землекарыстання і іх уплыву на 
вынікі гаспадарчай дзейнасці прадпрыемстваў. Ён прапанаваў форму-
лу, па якой можна вылiчыць аптымізацыю памераў землекарыстання 
сельскагаспадарчых арганізацый, якая ўключае канфігурацыю 
тэрыторыі гаспадаркі і крывiзну дарог, месца размяшчэння гаспадар-
чага цэнтра. 

Аўтар прац: «Таблицы для перевода русских мер в метрические и 
обратно» (1924), «Формы внутриселенного землеустройства» (1925), 
«Среднее расстояние земельной площади от хозяйственного центра» 
(1925), «Техническая инструкция для производства землеустроитель-
ных работ в Воронежской губернии» (1925), «Среднее расстояние зе-
мельной площади от хозяйственного центра: с табл. средних расстоя-
ний для прямоугольных треугольников и прямоугольников» (1925), 
«Землепользование и землеустройство в Центрально-Чернозѐмной 
области после революции // Материалы по изучению вопроса о вос-
становлении хозяйства Центрально-Черноземной области» (1926), 
«Землеустроительное проектирование: с чертежами» (1929), «Земле-
устроительное проектирование» (1930), «Математические закономер-
ности организации земельной площади (1951) i iнш.  

С. У. Фамiн (1906–1941) скончыў Беларускi дзяржаўны ўнiверсiтэт 
у 1930 г. 

З 1930 г. працуе выкладчыкам кафедры беларускай мовы i 
лiтаратуры Беларускай акадэмii сельскай і лясной гаспадаркі. Да гэтага 
часу ѐн вядомы як аўтар шматлiкiх вершаў i надрукаванай асобным 
выданнем паэмы. 

Аб яго педагагiчнай i творчай працы ў Горках дацэнт Беларускай 
сельскагаспадарчай акадэмii, былы вучань рабфака А. Зарэцкi 
ўспамiнае: «…Пачатак новага навучальнага года. Рускую мову i 
лiтаратуру на першым курсе вядзе Сяргей Уладзiмiравiч Фамiн, мала-
ды чалавек нiжэй сярэдняга росту, хуткi, з парывiстымi рухамi, на-
тхнѐны твар. Чорны ахайны касцюм часта быў асыпаны крошкамi 
крэйды, калi Фамiн з запалам тлумачыў студэнтам правiлы марфалогii 
з прывядзеннем прыкладаў на чорнай дошцы, якая вiсела на сцяне. У 
нашай групе Фамiн вучыў чамусьцi нядоўга, але запомнiўся ѐн як 
нiводзiн са шматлiкiх выкладчыкаў рабфака…».  

Пры акадэмii ў той час iснавала шматтыражная газета «За проле-
тарские кадры». Пры ѐй быў лiтаратурны гурток студэнтаў, якiм 
кiраваў С. У. Фамiн. 
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4 студзеня 1935 г. яго арыштавалі. А. Зарэцкi ўспамiнае, што 

арыштавалi ўсiх гурткоўцаў. Iх абвiнавачвалi ў арганiзацыi контррэва-

люцыйнай групы. Праз трыццаць гадоў ѐн сустрэў аднаго з гурткоўцаў 

М. Стэльмашука, якi паведамiў: «Арыштавалi нас па iлжываму даносу 

аднаго са студэнтаў-стукачоў. У лагерах строгага рэжыму прабылi па 

пяць-восем i больш гадоў, а потым таго, хто застаўся ў жывых, 

адправiлi ў межы прызначанай мясцовасцi». 

Вядома, што С. У. Фамiна асудзiлi на 10 год. Працаваў у тапагра-

фiчнай партыi. Спатрэбiлася другая прафесiя, якую ѐн набыў у 

Горацкiм аэрафотатапаграфiчным тэхнiкуме.  

2 кастрычнiка 1941 г. над С. У. Фамiным адбыўся другi суд, i зноў 

паэта абвiнавачваюць у стварэннi контррэвалюцыйнай арганiзацыi. На 

гэты раз прыгаварылi да выключнай меры пакарання. 4 снежня 1941 г. 

паэт быў расстраляны.  

У 1957 г. i 1958 г. абодва прыгаворы былi адменены. 

Аўтар прац: «Балота: Паэма» (1927), «Дымнае жыта: Вершы, па-

эмы, пераклады» (1991). 

У. В. Шкацелаў (1861–1940) скончыў Маскоўскае тэхнiчнае 

вучылiшча. У 1883–1885 гг. працаваў у лабараторыi Маскоўска-

Брэсцкай чыгункi, у 1886–1893 гг. – у Пятроўскай (Маскоўскай) сель-

скагаспадарчай акадэмii. 

У 1893 г. быў абраны прафесарам Новаалександрыйскага iнстытута 

сельскай гаспадаркi i лесаводства. У 1914 г. перайшоў на працу ў 

Харкаўскi хiмiка-тэхналагiчны iнстытут. 

У 1923 г. працуе прафесарам у Беларускiм iнстытуце сельскай i 

лясной гаспадаркi ў Мiнску. 

З 1925 г. быў абраны загадчыкам кафедры ў Беларускай акадэмii 

сельскай і лясной гаспадаркі. 

У 1929 г. абраны акадэмiкам АН БССР. 

З пераездам у Гомель лесатэхнічнага інстытута і арганізацыяй 

навукова-даследчага інстытута лясной гаспадаркі і лясной прамысло-

васці У. В. Шкацелаў пераязджае ў Гомель. У 1934 г. арганізуе і затым 

кіруе лесахімічнай групай Інстытута хіміі АН БССР у Гомелі. У 1938 г. 

У. В. Шкацелаў вяртаецца ў Мінск, дзе працуе кіраўніком лесахімічнай 

лабараторыі інстытута хіміі АН БССР. Навуковыя працы У. В. Шка-

целава прысвечаны даследаванню складу і будовы натуральных 

смаляных кіслот і шкіпінару. У. В. Шкацелаў арганізаваў здабычу 

хваѐвай жывіцы і пераапрацоўку яе ў каніфоль і шкіпінар. На падставе 

даследаванняў лабараторыі, якою ѐн кіраваў, былі пабудаваны 

Барысаўскі і Бабруйскі каніфольна-шкіпінарныя заводы. 
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Ён лічыцца вядомым у свеце хімікам. Яго iмя значыцца ў кнiзе 

«Выдающиеся химики мира: Биографический справочник» (1991). 

Аўтар  прац: «О составе русской смолы из pinus silvestris» (1888),  

«О химическом составе смол» (1889), «О тождестве абиэтиновой ки-

слоты с одним из изомеров сильвиновой» (1895), «О подсочке русской 

сосны» (1895), «О живице различных хвойных, ее составе и свойствах» 

(1897), «О нефтяно-газовой смоле и о применении ее для получения 

аромат. углеводородов и анилиновых красок» (1893), «О составе бело-

русской живицы и канифоли из Pinus silvestris и сравнение их со смо-

ляными продуктами других хвойных и с иностранными, с которыми 

они идентичны» (1927), «О составе твѐрдой части естественной смолы 

и канифоли» (1939) i iнш. 

У «Энциклопедии cельского хозяйства» Дэўрыена У. В. Шкацелаву 

належаць усе артыкулы па хiмiчнай тэхналогii i некаторыя па сельскай 

гаспадарцы. 

І. Д. Шулейкін (1902–1938) скончыў Маскоўскі межавы інстытут, 

з 1925 г. працаваў выкладчыкам кафедры землеўпарадкавання гэтага 

інстытута. У 1930 г. быў абраны прафесарам Беларускай сельскагаспа-

дарчай акадэміі. Затым зноў працаваў у Маскве, абараніў доктарскую 

дысертацыю і з 1935 г. працаваў першым начальнікам Галоўнага 

ўпраўлення землеўпарадкавання Наркамата земляробства СССР. 

У красавіку 1938 г. быў арыштаваны органамі НКУС. А 20 жніўня 

1938 г. быў уключаны ў спіс «Масква – цэнтр. Спіс № 1» ад 20 жніўня 

1938 г. на 313 чалавек. У суправаджальнай запісцы М. І. Яжова было 

напісана: «Прашу санкцыі асудзіць усіх па першай катэгорыі». 

Подпісы «за» Сталіна, Молатава. Прысуджаны ВКВС СССР 25 жніўня 

1938 г. па абвінавачванні ва ўдзеле ў контррэвалюцыйнай арганізацыі і 

ў той жа дзень быў расстраляны. Рэабілітаваны 27 кастрычніка 1956 г. 
Аўтар прац: «Землеустройство во Франции после империалистиче-

ской войны» (1929), «Землеустройство колхозов» (1929), «История 
русского землеустройства: в материалах и документах» (1930), «Исто-
рия земельных отношений и землеустройства» (1933), «О землеуст-
ройстве (буржуазно-вредительские теории в землеустройстве)» (1933), 
«За устойчивое землепользование в колхозах» (1933 г. – 38, [2]), «Пла-
нировка новых хозцентров колхозов: (Районы хуторского типа рассе-
ления) / Бригада: В. М. Богданов, Н. П. Васильчиков, Г. М. Воскобой-
ников, С. С. Зилов. – М.: НИИОТ, тип. «Ленинский печатник», 1935. – 
174, [1] с., с черт., 2 вкл. л. план. и схем «Столыпинская реформа и 
землеустройство – Как землеустроиться колхозу». – [М.]: [Молодая 
гвардия], 7-я тип. «Искра революции» Мосполиграфа, [1930]. – 

http://portal.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/anothersearch?lang=ru&classId=37CF481D9E6E4E83A50E86D3F68E03E2&searchType=book&submitR=&_piref73_102757_73_82738_82738.biId=2487338&_piref73_102757_73_82738_82738.strutsAction=biblinfoacti
http://portal.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/anothersearch?lang=ru&classId=37CF481D9E6E4E83A50E86D3F68E03E2&searchType=book&submitR=&_piref73_102757_73_82738_82738.biId=2487338&_piref73_102757_73_82738_82738.strutsAction=biblinfoacti
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16 стр. – (Поход за урожай и коллективизацию... / Ред. коллегия: члены 
Комитета но повышению урожайности, проф-ра И. И. Осипов и  
С. К. Чаянов, А. П. Кузнецов и др.). О землепользовании и землеуст-
ройстве колхозов / [Под общ. ред. замнаркомзема СССР А. И. Мурало-
ва]. – М.: Сельхозгиз, «Образцовая» тип., 1935. – 64 с., без т. л., 1 с. 
«Содержание» на обл.  

I. I. Яўцiхееў (1887–1962) скончыў юрыдычны факультэт 
Маскоўскага ўніверсітэта ў 1912 г. 

У 1914 г. ѐн здзейсніў доўгую навуковую паездку па гарадах За-
ходняй Еўропы, наведаўшы Францыю, Швейцарыю, Англію, Швецыю 
і іншыя краіны. 

У 1916 г. вытрымаў магістарскія выпрабаванні па камунальнаму 
кіраванні і палітэканоміі i выбіраецца дацэнтам кафедры паліцэйскага 
права Маскоўскага ўнiверсiтэта. 

У 20-я гг. І. І. Яўціхееў – прафесар Харкаўскага ўніверсітэта. У ліку 
іншых прафесараў старой школы абвінавачаны ў «немарксизме», а яго 
падручнік адміністрацыйнага права абвешчаны «буржуазным па ду-
ху». 

У 1928 г. быў абраны прафесарам Беларускай акадэмii сельскай і 
лясной гаспадаркі. Працуючы ў акадэміі, ѐн атрымаў замову БелНДІ 
сельскай і лясной гаспадаркі БССР правесці даследаванне на тэму 
«Зямельныя адносіны Беларусі ў перыяд 1918–1922». За тое, што не-
дастаткова выкарыстаў марксісцкую метадалогію, быў падвергнуты 
жорсткай крытыцы. Хоць даследаванне і было рэкамендавана да дру-
ку, яго не надрукавалi. У 1929 г. ѐн з’ехаў з Горак і працаваў у Маскве 
ў Маскоўскім межавым інстытуце.  

У 1930 г. – прафесар гэтага інстытута, сапраўдны член Дзяржаўнага 
камiтэта землеўпарадкавання і перасялення.  

З 1932 г. загадваў кафедрай адміністрацыйнага і фінансавага права 
Акадэмii камунальнай гаспадаркі пры Саўнаркаме РСФСР. 

У гады Вялікай Айчыннай вайны працаваў прафесарам Ташкенцка-
га сярэднеазіяцкага індустрыяльнага інстытута. 

Пасля Вялікай Айчыннай вайны І. І. Яўцiхееў пераключыўся на 
распрацоўку праблем адміністрацыйнага права, стаў сааўтарам шмат-
тыражнага падручніка «Административное право СССР».  

Некаторы час ѐн працаваў ва Усесаюзным завочным юрыдычным 
iнстытуце. У 1948 г. ѐн абараніў доктарскую дысертацыю на тэму 
«Віды і формы адміністрацыйнай дзейнасці».  

З 1949 г. – прафесар кафедры юрыдычнага факультэта МДУ  
ім. М. В. Ламаносова. У 1954 г. быў абраны загадчыкам кафедры 
адміністрацыйнага і фінансавага права МДУ ім. М. В. Ламаносава.   

http://portal.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/anothersearch?lang=ru&classId=37CF481D9E6E4E83A50E86D3F68E03E2&searchType=book&submitR=&_piref73_102757_73_82738_82738.biId=2487350&_piref73_102757_73_82738_82738.strutsAction=biblinfoacti
http://portal.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/anothersearch?lang=ru&classId=37CF481D9E6E4E83A50E86D3F68E03E2&searchType=book&submitR=&_piref73_102757_73_82738_82738.biId=2487350&_piref73_102757_73_82738_82738.strutsAction=biblinfoacti
http://portal.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/anothersearch?lang=ru&classId=37CF481D9E6E4E83A50E86D3F68E03E2&searchType=book&submitR=&_piref73_102757_73_82738_82738.biId=2487350&_piref73_102757_73_82738_82738.strutsAction=biblinfoacti
http://portal.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/anothersearch?lang=ru&classId=37CF481D9E6E4E83A50E86D3F68E03E2&searchType=book&submitR=&_piref73_102757_73_82738_82738.biId=2487350&_piref73_102757_73_82738_82738.strutsAction=biblinfoacti
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У  сваіх манаграфіях, падручніках і артыкулах абгрунтоўваў неаб-

ходнасць і жыццѐвую важнасць органаў адміністрацыйнай юстыцыі i 

сцвярджаў, што інстытут адміністрацыйнай юстыцыі цалкам можна 

прыстасаваць да савецкіх умоў.  

На думку многіх юрыстаў, І. І. Яўціхееў (працуючы ў Горках) пер-

шым у СССР распрацаваў пытанне аб зямельным рэжыме. Ён пісаў, 

што пры дзяржаўнай уласнасці на зямлю існуюць розныя і часта не 

супадаюць па аб’ѐме зямельныя рэжымы для асобных разрадаў зямель. 

Пад зямельным рэжымам ѐн разумеў статус правоў і абавязкаў органаў 

зямельнага кіравання ў дачыненні да гэтага разраду зямель, г. зн. вы-

кананне органамі зямельнага кіравання асноўных функцый – 

адміністрацыйнай, юрысдыкцыйнай і нарматыўнай. 

Аўтар прац: «Начало самоуправления и закон об обеспечении ра-

бочих на случай болезни» (1916), «Доктрина Орiу об административ-

ной юстиции» (1916), «Ответственность должностного лица» (1917), 

«Земельное право» (1923), «Основы советского административного 

права» (1925), «Доктрина ОГПУ об административной юстиции /1925–

1926/» (1926), «Законодательство о городских землях : Сборник узако-

нений, инструкций, циркуляров и разьяснений ведомств с объясн. за-

мечаниями» (1926), «К учению о едином государственном земельном 

фонде» // Запіскі Бел. дзярж. акадэміі сельскай гаспадаркі. Т. VІІ 

(1928), «Земельное право» (1929), «О субъекте права трудового поль-

зования» // Запіскі Бел. дзярж. акадэміі сельскай гаспадаркі. Т. VІІІ 

(1929), «Административное право» (1946), «Технико-экономические 

расчѐты при планировке городов» (1936), «Нормы планировки горо-

дов: Проект» (1940), «Планировка городских зеленых насаждений: 

Правила и нормы» / сааўт. К. А. Вiнаградаў (1940), «Застройка горо-

дов» (1941), «Административное право» (1946), «Советское админист-

ративное право» (1950), «Основы управления народным хозяйством 

СССР» (1955), «Управление в области планировки и застройки горо-

дов: Лекция» (1958) i iнш. 

32. Цi працавала пры акадэмii аспiрантура? 

У сувязі з ростам акадэміі і неабходнасцю павелічэння колькасці 

выкладчыкаў асаблівая ўвага была ўдзелена падбору здольных 

студэнтаў для наступнай падрыхтоўкі да выкладчыцкай працы.  

У 1926/27 навучальным годзе на кафедрах акадэміі засталіся 24 

выпускнікі, якія сталі першымі аспірантамі. Сярод іх варта назваць  

М. А. Дарожкіна, будучага акадэміка АН БССР, прафесара А. І. Лапо, 

П. А. Кучынскага, які стаў пазней прафесарам Чарнавіцкага 

ўніверсітэта і г. д. 
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У 1929 г. у БСГА адкрываецца аспірантура. Гэтаму спрыяла Усе-

саюзная нарада пры НКЗ СССР па вышэйшай сельскагаспадарчай 

адукацыі, якая прыняла праграму дэцэнтралізаванай падрыхтоўкi на-

вуковых кадраў. Уся адказнасць за падбор і падрыхтоўку аспірантаў 

ускладалася на кіраўнікоў ВНУ і НДІ. На 1930/1931 навучальны год 

быў запланаваны прыѐм 20 аспірантаў. 

33. Як быў перабудаваны вучэбны працэс у акадэмii? 
Ужо ў першы 1925–1926 навучальны год былі распрацаваны і 

ажыццѐўлены на практыцы новыя вучэбныя планы чатырохгадовай 

падрыхтоўкі. У іх прадугледжвалася значнае павышэнне агульнатэарэ-

тычнага ўзроўню падрыхтоўкі выпускнікоў у параўнанні з раней 

дзеючымі вучэбнымі планамі, па якіх вучыліся ў Горацкім сельскагас-

падарчым інстытуце і Беларускiм інстытуце сельскай і лясной 

гаспадаркі. У новых планах больш увагі было ўдзелена таксама 

спецыялізацыі падрыхтоўкі выпускнікоў для работы ў якасці 

арганізатараў адпаведных галін вытворчасці. Увесь чатырохгадовы 

тэрмін навучання зараз дзяліўся на 12 трыместраў (у той перыяд было 

прынята разбіваць навучальны год на тры курсы: тэарэтычны курс – 10 

трыместраў, 2 – адзінаццаты і дванаццаты – для праходжання вытвор-

чай практыкі). Асаблівая ўвага надавалася вучэбнай практыцы. Яна 

стала праводзіцца штогод з 15 мая па 15 ліпеня летам усімі 

спецыяльнымі кафедрамі. 

34. Якія новыя дысцыпліны пачалі вывучаць у акадэміі? 
У вучэбныя планы былі ўведзены новыя дысцыпліны, якія 

адлюстроўвалi змены ў краіне і навукова-тэхнічны прагрэс. Да іх мож-

на аднесці такія, як электрыфікацыя і механізацыя сельскай гаспадаркі, 

эканамічная геаграфія, сельскагаспадарчае раяніраванне, арганізацыя 

буйнога сацыялістычнага земляробства, аграрная палітыка, біялагічная 

хімія і г. д.  

35. Ці былі ўнесены змены ў сістэму ацэнкі паспяховасці 

студэнтаў? 
Істотныя змены былі ўнесены і ў сістэму ацэнкі паспяховасці 

студэнтаў. Раней у Горацкім сельскагаспадарчым інстытуце існавала 

так званая «ачковая» сістэма пераводу студэнтаў з курса на курс. Яе 

сутнасць заключалася ў тым, што для пераводу на наступны курс сту-

дэнт павінен быў набраць пэўную колькасць ачкоў. У сувязі з гэтым 

ўзнікала шмат праблем. Нярэдка былі выпадкі, калі студэнты мелі 

залікі за апошнія курсы, не маючы іх за першыя.  

Такая сістэма была заменена на курсавую, якая прадугледжвала 

наяўнасць для пераводу з курса на курс вызначанага ліку залікаў па 
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адпаведных дысцыплінах. Акрамя таго, быў зменены парадак залікаў. 

Зараз студэнт мог здаваць залік па адным і тым жа прадмеце не больш 

за два разы, тады як раней ѐн мог гэта рабіць неабмежаваную коль-

касць разоў. 

36. Цi захавалiся ўспамiны былых выхаванцаў акадэмii? 

Выхаванец акадэмii 1928 г. Я. Б. Анiковiч успамiнаў: «В годы моей 

учебы прием в академию был неограничен по возрасту, и возраст сту-

дентов колебался от 20 до 40 лет. Курс обучения был четырехлетний, 

без выпускных госэкзаменов, по зачетам. 

Все кафедры возглавлялись опытными профессорами. Посещение 

лекций было не обязательным. На лекциях любимых профессоров ау-

дитории были переполнены и наоборот. Вспоминаются переполнен-

ные  аудитории на лекциях по почвоведению профессора Афанасьева и 

пустые на лекциях профессора Василькова по ботанике. Лекции же по 

ведущим предметам, независимо кто читал, посещались почти всеми 

студентами. Случалось, что студент впервые знакомился с профессо-

ром той или иной дисциплины только при сдаче зачета. 

На факультете было изобилие предметов, не имеющих отношения к 

будущей специальности, например, статистика, химия и др. 

Основательно проходилась учебная практика по геодезии на 1 и 2 

курсах и производственная – на всех курсах с присвоением к выпуску 

квалификации землемера 2-го или 1-го разряда (начиная с 3-го). В 

учебной практике много внимания уделялось мензульной горизон-

тальной и топографической съѐмкам, а также триангуляции и точному 

нивелированию. 

Прием зачетов был групповой, по 5–8 человек, и не ограничивался 

в случае провала, чем пользовались не любившие учебников и которые 

в конце концов сдавали зачет. У большинства профессоров были свои 

литографированные лекции или учебники, по которым студенты гото-

вились к зачетам. 

Самой трудоемкой и тяжелой для сдачи зачета считалась высшая 

математика из-за высокой требовательности профессора Богоявлен-

ского. Многие студенты оставались с математикой на 5-й год и сдава-

ли с помощью репетиторов. При сдаче зачета почти исключалась воз-

можность подсказки или пользования шпаргалкой: профессор своей 

рукой, огрызком карандаша давал задание на своем листке бумаги и 

пристально следил за сдающими. Подтягивался (был малого роста), 

брал провинившегося за ухо, вел до двери и выдворял в коридор. По-

этому, сдавшие зачет по математике, действительно знали ее и счита-

лись счастливцами. 
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Оригинальным приемом зачетов пользовался профессор Мышкин 

по физике. Как правило, принимая зачѐт от группы в 6–8 человек, он 

либо всем ставил зачет, либо никому. Вспоминается, как я оказался 

исключением из правила. Группа моих однокурсников в 6 человек, 

уже побывавшая на зачете безрезультатно, во второй заход уговорила 

меня включиться в их группу. Я согласился, хотя чувствовал себя не 

вполне подготовленным. Результат был тот же – ушли без зачета. К 

третьему заходу (у меня второй) я основательно подготовился и пер-

вый в составе той же группы отправился на зачет. На первых два во-

проса двое опрашиваемых не дали вразумительных ответов. На вопрос 

профессора «кто знает?» ответил я. Задавая еще вопросы другим, ко 

мне он больше не обращался. В результате, вопреки своему правилу и 

к удивлению моих товарищей, подписал зачет одному мне». 

37. Хто з выхаванцаў акадэмii быў удастоены звання Героя 

Сацыялiстычнай працы? 

П. І. Альсмiк (1907–1992) скончыў Беларускую акадэмiю сельскай 

і лясной гаспадаркі ў 1929 г. У 1929–1931 гг. працаваў малодшым 

асістэнтам аддзела селекцыі Навазыбкаўскай сельскагаспадарчай дос-

леднай станцыі. Асістэнт аддзела селекцыі і насенняводства (1931–

1932), старшы навуковы супрацоўнік і загадчык аддзела селекцыі 

бульбы (1932–1934) занальнай бульбяной доследнай станцыі пас. Сця-

пянка Мінскай вобл. Загадчык лабараторыі аддзела селекцыі і насен-

няводства бульбы (1935–1937), загадваў групай селекцыі і насеннявод-

ства бульбы (1937–1939, 1940–1941) Беларускай сельскагаспадарчай 

доследнай станцыі паляводства. З верасня 1939 г. па май 1940 г.  

П. І. Альсмiк удзельнічаў у вызваленні Заходняй Беларусі, затым не-

працяглы час ваяваў на фінскім фронце. У гады Вялікай Айчыннай 

вайны быў радавым спецгрупы партызанскага атрада Мінскага пад-

польнага гаркома КП Беларусі (1944).  

У 1944 г. выконваў абавязкі дырэктара, загадваў групай селекцыі і 

насенняводства бульбы (1945–1956), намеснік дырэктара па навуковай 

частцы (1949–1956) Беларускай дзяржаўнай селекцыйнай станцыі. 

Загадчык аддзела селекцыі бульбы (1956–1972), загадчык лабараторыі 

селекцыі бульбы (1972–1976) Беларускага НДІ пладаводства, 

агародніцтва і бульбы (з 1972 г. – Беларускі НДІ бульбаводства і 

плодаагародніцтва). Загадчык аддзела селекцыі бульбы (1976–1984), 

старшы навуковы супрацоўнік лабараторыі селекцыі бульбы (1984–

1992) Беларускага НДІ бульбаводства і плодаагародніцтва.  

У 1953 г. за даследаванні, прадстаўленыя пры абароне дысертацыі 

на суісканне вучонай ступені кандыдата сельскагаспадарчых навук,  
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П. І. Альсміку прысвоілі ступень доктара навук. У 1966 г. быў абраны 

акадэмікам АН БССР, у 1979 г. – акадэмікам ВАСГНIЛ. Заслужаны 

дзеяч навукі БССР (1973), Герой Сацыялістычнай Працы (1966), двой-

чы лаўрэат Дзяржаўнай прэміі СССР (1951, 1974). 

У 1984 г. яму было прысвоена ганаровае званне лепшага 

вынаходніка сельскай гаспадаркі СССР. П. І. Альсмік тэарэтычна 

абгрунтаваў і распрацаваў метадычныя падыходы да стварэння высо-

капрадукцыйных устойлівых сартоў на аснове морфабiялагiчных 

асаблівасцей – канстытуцыi раслін бульбы. Ён першым у краіне 

разгарнуў глыбокія і маштабныя даследаванні па селекцыі бульбы на 

якасць, у першую чаргу, на павышэнне ўтрымання сухіх рэчываў і 

крухмалу. Распрацаваная ім тэорыя паэтапнай селекцыі  дазволіла 

давесці ўтрыманне крухмалу ў клубнях да 29–30 %. 

Вынікам гэтых распрацовак сталі вядомыя ў рэспубліцы і за яе 

межамі сарты бульбы – Лошыцкі, Тэмп, Беларускі крухмалісты, 

Разварысты, Вярба. Сорт Вярба ў сортавыпрабаванні ў Швецыі па 

ўтрыманні крухмалу (26,8 %) перасягнуў лепшыя сусветныя аналагі. 

Глыбока ведаючы праблемы бульбаводства і прадбачачы яго 

развіццѐ на перспектыву, Пѐтр Іванавіч ужо ў 50-х гадах ХХ стагоддзя 

абгрунтоўвае неабходнасць пераходу ад «універсальнай» да 

спецыялізаванай селекцыі. Пры гэтым асаблівую ўвагу ѐн надаваў 

неабходнасці наладжвання буйнамаштабнага экалагічнага выпраба-

вання. З гэтай нагоды П. І. Альсмік пісаў: «Сорт як біялагічны аб’ект 

павінен атрымаць правільную і ўсебаковую ацэнку ў розных 

экалагічных умовах, прычым на ранніх стадыях яго стварэння». Ён 

з’яўляецца распрацоўшчыкам тэарэтычных асноў селекцыі на 

ракаўстойлiсць і стваральнікам шэрагу сартоў, устойлівых да гэтага 

захворвання – Працоўны, Партызан і інш.  

Пры яго непасрэдным удзеле выведзены і раяніраваны больш за 30 

высокапрадукцыйных сартоў бульбы. Сорт Тэмп у Савецкім Саюзе 

займаў 460 тыс. га, Лошыцкі – звыш 150 тыс. га. У свой час кожны 

трэці гектар бульбы ў краіне быў заняты беларускімі сартамі. 
Пра прафесiю селекцыянера П. І. Альсмiк пiсаў: «Прафесія селек-

цыянера клапатлівая, яна не падыходзіць людзям, якія разлічваюць на 
спакойнае жыццѐ. Поспехі і няўдачы ў селекцыі абавязкова 
суседнічаюць, прычым няўдач бывае больш. Я лічу, што ў нас 99,5 % 
няўдач і толькі нейкага паўпрацэнта поспехаў». І тут жа дадаваў: 
«Ёсць сорт пад назвай «Старт», ѐсць пад назвай «Тэмп », але 
«Фініш» – такога не будзе». Рашэннем урада Рэспулiкi Беларусь у 
1993 г. на будынку Беларускага навукова-даследчага інстытута буль-
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баводства, дзе працаваў П. І. Альсмiк, была ўсталявана мемарыяльная 
дошка. 

Аўтар прац: «Бульба і дынаміка яе росту» (1933), «Стандартныя 
для БССР сарты бульбы» (1933), «Лучшие сорта картофеля для БССР» 
(1948), «Семеноводство и апробация картофеля в БССР» / сааўт.  
А. I. Раўдо (1948), «Агратэхніка бульбы» / пад рэд. М. А. Дарожкіна 
(1950), «Культура картофеля в Белорусской ССР» / сааўт. I. I. Пушка-
роў i iнш. (1953), «Бульба» / сааўт. I. I. Пушкароў (1955), «Селекция 
картофеля в Белоруссии» (1979), «Физиология картофеля» / сааўт.  
А. Л. Амбросаў i iнш. (1979), «Учебная книга картофелевода: Учеб. 
пособие для сред. с.-х. учеб. заведений по агрон. специальностям» // 
под ред. П. I. Альсмiка (1981), «Селекция картофеля и интенсивная 
технология его выращивания» (1986), «Картофель: селекция, семено-
водство, технология возделывания» / сааўт. В. С. Шэвялуха (1988)  
i iнш.  

З. І. Баркоўскі (нар. у 1911 г.) у 1933 г. скончыў Смальянскі сель-
гас-тэхнікум, а ў 1957 г. – БСГА па спецыяльнасці вучоны-аграном.  

У 1972 г. яму была прысуджана вучоная ступень кандыдата сель-
скагаспадарчых навук. Працоўную дзейнасць пачаў у 1939 г. старэй-
шым аграномам саўгаса «Паболава» Рагачоўскага раѐна Гомельскай 
вобласці. Там працаваў па чэрвень 1941 г.  

У чэрвені 1941 г. назначаны дырэктарам сельгасшколы ў  
г. Рагачове. З ліпеня па верасень 1941 г. працаваў на ваенна-палявым 
будаўніцтве войскаў НКВД у Курскай вобласці, затым з верасня 
1941 г. па верасень 1943 г. знаходзіўся на акупаванай тэрыторыі і 
працаваў у сельскай гаспадарцы. З верасня 1943 г. па ліпень 1944 г. – 
партызан атрада «Мсцівец» на пасадзе намесніка камісара атрада бры-
гады К. С. Заслонава. З ліпеня 1944 г. па жнівень 1981 г. – дырэктар 
сельскагаспадарчай доследнай станцыі, а потым – эксперыментальнай 
базы «Вусце» Міністэрства сельскай гаспадаркі БССР.  

У 1972 г. абараніў дысертацыю і атрымаў навуковую ступень кан-
дыдата сельскагаспадарчых навук. 

З 1984 г. – старшы аграном-арганізатар з выкананнем абавязкаў 
намесніка дырэктара па вытворчасці. 

38. Хто з вядомых вучоных скончыў у гэты час акадэмiю? 
Я. П. Агееў (нар. у 1919 г.) скончыў Беларускую акадэмiю сельскай 

і лясной гаспадаркі ў 1929 г. Потым вучыўся ў аспірантуры Акадэмii 
навук БССР, быў слухачом Аграрнага Iнстытута Чырвонай прафесуры 
ў Маскве. 

У 1932 г. працаваў дырэктарам Мардоўскага навукова-даследчага 

iнстытута сельскай гаспадаркi, потым дырэктарам Безанчукаўскай аб-

ласной доследнай станцыi (г. Куйбышaў). 
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У вераснi 1937 г. быў арыштаваны i асуджаны. Аднак, як сведчыць 

«Кніга памяці Самарскай вобласці», быў у вераснi 1939 г. 

реабiлiтаваны. 

Працаваў у Куйбышаўскiм планавым iнстытуце. Займаўся вывучэн-

нем эканомiкi сельскай гаспадаркi. 

Аўтар прац: «Организация и оплата труда в колхозах» (1952) i iнш. 

У. С. Бабраўнiцкi (нар. у 1905 г.) скончыў Беларускую сельскагас-

падарчую акадэмiю ў 1929 г. i адразу паступiў у аспiрантуру Гомель-

скага лесатэхнiчнага iнстытута. Там жа пачаў працаваць выкладчыкам, 

а потым – дацэнтам (з 1932 г.). 

Са жнўня 1934 г. – аспiрант Акадэмii навук БССР. У 1936 г. 

абаранiў кандыдацкую дысертацыю.  

Са студзеня 1938 г. працаваў рэктарам Беларускага дзяржаўнага 

ўнiверсiтэта. 

Арыштаваны 12.07.1938 г. Пасля шматлікіх катаванняў прызнаўся 

ў «шпіянажы і шкодніцтве», але потым ад сваіх слоў адмовіўся.  
10.03.1940 г. яго справа была спынена і праз тыдзень яго вызвалілі. 
Да Вялiкай Айчыннай вайны абiраўся дацэнтам кафедры 

арганічнай хіміі БДУ.  
У час вайны знаходзiўся ў эвакуацыі (Татарская АССР).  
З 1947 г. зноў працаваў у БДУ. Спрабаваў абараніць доктарскую 

дысертацыю, але ў чэрвені 1952 г. на сходзе кафедры арганічнай хіміі 
з-за «адсутнасці неабходных друкаваных прац» не атрымаў 
рэкамендацыі. 

У 1955 г. з шэрагам іншых выкладчыкаў БДУ зволены «ў сувязі са 
скарачэннем штатаў». 

Далейшы лѐс невядомы. 
А. С. Вечар (1905–1985) паступае на агранамiчны факультэт Бела-

рускай акадэмii сельскай і лясной гаспадаркі ў вераснi 1925 г. Ужо ў 
студэнцкія гады ѐн праяўляе вялікую цікавасць да навуковых 
даследаванняў па хіміі раслін, працуе на кафедры фізіялогіі раслін пад 
кіраўніцтвам прафесара Ц. М. Годнева.  

Пасля заканчэння ў 1929 г. акадэміі ѐн працягвае вучобу ў 

аспірантуры пры Цэнтральнай хімічнай лабараторыі НДІ сельскай і 

лясной гаспадаркі БССР. Вучобу ў аспірантуры А. С. Вечар сумяшчае 

з літаратурнай і рэдактарскай дзейнасцю. Ён актыўна друкуе свае вер-

шы ў беларускіх газетах і часопiсах. Яго творчасць у кнiзе «Маладняк 

за пяць гадоў» аналiзаваў М. Гарэцкi, якi пiсаў: «... ѐн даволi самабыт-

ны паэт у сучасным складзе «Маладняку». Ён сацыяльны, i матывы ў 

яго звязаны з грамадскай сучаснасцю. Тэматыка яго даволi значная, а 
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галоўнае – самабытная: увязка жыцця i навукi, машынiзацыя жыцця, 

трактарызацыя вѐскi… Творчасць яго мажорная, напорыстая. Вершы 

скампанаваны добра, толькi гучаць часам без лiрычнай мяккасцi. 

Навiзна формы ўвязваецца ў яго з пэўнай часткай класiцызму»  

(М. Гарэцкi. Успамiны. Артыкулы. Дакументы. С. 254). У 1930–

1931 гг. А. С. Вечар працаваў выкладчыкам у Гарадоцкiм тэхнiкуме 

механiзацыi сельскай гаспадаркi. Якраз у гэты час (1931 г.) у Мiнску 

выйшла яго першая кнiга «Кола дзѐн». Аднак радасць была хутка аз-

мрочана тым, што па iлжываму абвiнавачванню яго выключаюць з 

членаў ВКП(б) i ў пошуку працы яму даводзiцца выехаць за межы 

Беларусi.  

У 1932–1933 гг. А. С. Вечар з’яўляўся аграхiмiкам Сочынскай 

заалагiчнай доследнай станцыi. З 1933 г. працуе загадчыкам аддзела ў 

Навукова-даследчым iнстытуце харчовай прамысловасцi БССР.  

У час Вялікай Айчыннай вайны Аляксандр Сцяпанавіч разам з 

асноўнай часткай супрацоўнікаў Краснадарскага інстытута вінаробства 

і вінаградарства эвакуіраваўся ў Самарканд.  

Пасля вызвалення Кубані ад фашысцкіх захопнікаў ѐн вярнуўся ў 

Краснадар і прымаў удзел у аднаўленні народнай гаспадаркі 

Паўночнага Каўказа. У 1937–1959 гг. загадваў кафедрамі ў Кубанскім 

сельскагаспадарчым інстытуце і інстытуце харчовай прамысловасці  

(г. Краснадар).  

У 1949–1950 гг. вучыўся ў дактарантуры iнстытута бiяхiмii  

АН СССР у Маскве, стаў доктарам бiялагiчных навук, прафесарам.  

У 1959 г. А. С. Вечар вяртаецца на Беларусь, працуе загадчыкам 

лабараторыi бiяхiмii раслiн Iнстытута бiялогii АН БССР, а з 1970 г. – 

загадчыкам лабараторыi бiяхiмii i малекулярнай бiялогii Iнстытута 

эксперыментальнай батанiкi АН БССР.  

У 1966 г. ѐн абiраецца акадэмiкам АН БССР, а ў 1978 г. яму было 

прысвоена званне заслужанага дзеяча навукi i тэхнiкi БССР.  

А. С. Вечар распрацаваў і ўкараніў у вытворчасць метады асвятлення 

вінаў бентанiтамi, навукова абгрунтаваў выкарыстанне аскарбінавай 

кіслаты ў тэхналогіі вытворчасці шампанскіх вінаў. У яго навуковых 

даследаваннях вялікае месца займае праблема бялку і структурных 

кампанентаў клеткі. Яго пяру належаць навуковыя працы па біяхіміі 

раслін і тэхнічнай біяхіміі: вывучэнне хімічнай прыроды і функцый 

пластыдаў, хіміі і тэхналогіі перапрацоўкі садавіны і агародніны, 

тэхналогіі вінаробства. Распрацаваў тэхналогію атрымання вітаміну В2 

на аснове мікрабіялагічнага сінтэзу.  
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Не забываў былы студэнт Беларускай сельскагаспадарчай акадэмii i 

паэзiю. Яго вершы, паэма i артыкулы, пачынаючы з 1961 г., з’яўлялiся 

ў беларускiх часопiсах i газетах. А ў 1977 г. выйшла другая кнiга паэта 

«Зварот да слова». Праз год ѐн быў прыняты ў члены Саюза 

пiсьменнiкаў Беларусi.  

Аўтар прац: «Пластиды растений, их свойства, состав и строение» 

(1961), «Основы физической биохимии: учебное пособие для биологи-

ческих факультетов университетов» (1966), «Молекулярные носители 

жизни: Материал в помощь лектору» (1967), «Физиология и биохимия 

картофеля» (1973), «Производство слабоалкогольных яблочных напит-

ков и вин» (1974), «Фізіялогія і біяхімія бульбы» / сааўт. М. М. Ган-

чарык (1979), «Основы физической биохимии растений» (1984), «Во-

дородные ионы в биосфере» (1986) i iнш.  

Р. Т. Вiльдфлуш (1906–1972) скончыў агранамічны факультэт Бе-

ларускай акадэмii сельскай і лясной гаспадаркі ў 1929 г. 

Потым працаваў выкладчыкам, загадчыкам кафедры агранаміі і 

агранамічнай хіміі Беларускага садова-агароднага інстытута (1931). 

З 1934 па 1941 г. – дэкан факультэта аграхіі і глебазнаўства БСГА. 

У час Вялiкай Айчыннай вайны працаваў аграномам саўгаса 

«Прагрэс» Кучкiнскага раѐна Пензенскай вобласцi. 

З 1945 па 1972 г. – загадчык кафедры аграхімiі акадэмii. Доктар 

сельскагаспадарчых навук (1955), прафесар (1956), заслужаны дзеяч 

навукі БССР (1965).  

Ён першым узначаліў у Беларусі накірунак па распрацоўцы 

фізіялагічных асноў і практычных аспектаў лакальнага і іншых 

спосабаў унясення ўгнаенняў i стварыў навуковую школу ў галіне 

біяхімічных асноў харчавання раслін і вывучэння  рацыянальных 

спосабаў унясення мінеральных угнаенняў пад сельскагаспадарчыя 

культуры.  

Пад кіраўніцтвам Р. Т. Вільдфлуша было абаронена 15 кандыдацкіх 

і доктарскіх дысертацый.  

На копусе № 3 Беларускай дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадэміі 

ў яго гонар устаноўлена мемарыяльная дошка.  

Аўтар прац: «Прасцейшыя спосабы вызначэння патрэбнасці глеб ва 

ўгнаеннях і тэхніка іх ўжывання» / сааўт. Т. Дамінікоўскі, В. Рубанаў, 

У. Шэмпель (1933), «Дзеянне вапны і вапністамагнезіяльных сумясей 

на ўраджайнасць сельскагаспадарчых культур» (1933), «Зялѐнае 

ўгнаенне» / сааўт У. І. Шэмпель (1934), «Попел як угнаенне» / сааўт. 

У. І. Шэмпель (1935), «Краткий справочник по удобрениям для 

БССР» / сааўт. А. М. Брагiн, А. А. Калiкiнскi (1955,1960), «Краткий 
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справочник по известкованию кислых почв» (1966), «Справочник по 

удобрениям» / пад рэд. У. I. Шэмпеля (1969), «Краткий справочник по 

минеральным удобрениям» / сааўт. А. М. Брагин, А. I. Гарбылѐва,  

Г. Я. Корабава (1964), «Краткий справочник по известкованию кислых 

почв» / сааўт. А. І. Гарбылѐва, 2 выданнi (1966, 1972) i iнш. 

М. А. Дарожкiн (1905–1993) скончыў агранамічны факультэт Бе-

ларускай акадэмii сельскай і лясной гаспадаркі ў 1927 г., дзе працаваў 

асістэнтам да 1929 г. 

Ужо на першых курсах акадэміі М. А. Дарожкін займаецца 

навуковай працай у галіне мікалогіі і фітапаталогіі. Гэты кірунак стаў 

пасля дамінуючым у яго навуковай дзейнасці. Па заканчэнні акадэміі 

як выдатніка вучобы яго пакідаюць на кафедры фiтапаталогii і 

мікрабіялогіі. 

Першыя даследаванні вучонага звязаны з хваробамі збожжавых 

культур («Галаўня на палях Гарэцкага раѐна» (1927)). 

У 1929–1930 гг. дырэктар Стара-Барысаўскага cельскагаспадарчага 

тэхнiкума, а ў 1930–1931 гг. – дырэктар Мiнскай станцыi аховы раслiн.  

У 1931–1938 гг. – вучоны спецыяліст, загадчык лабараторыі, ды-

рэктар Інстытута біялогіі АН БССР.  

У 1934 г. абараніў доктарскую дысертацыю.  

Быў арыштаваны 26 чэрвеня 1938 г. Абвінавачваўся ў «шпіянажы і 

арганізаванай антысавецкай дзейнасці». У лютым 1940 г. справа была 

спынена і ѐн быў рэабілітаваны. 

У гады Вялікай Айчыннай вайны быў сувязным партызанскага ат-

рада «Мстители».  

У 1948–1952 гг. М. А. Дарожкін – дырэктар інстытута біялогіі  

АН БССР. Адначасова ў 1947–1952 гг. – загадчык кафедры Беларуска-

га дзяржаўнага ўніверсітэта. У 1959–1976 гг. – дырэктар Беларускага 

навукова-даследчага інстытута бульбаводства і плода-агародніцтва. 

У 1976–1987 гг. – загадчык лабараторыі Інстытута эксперымен-

тальнай батанікі ім. В. Ф. Купрэвіча АН БССР. Лаўрэат Дзяржаўнай 

прэміі СССР (1974) за вывядзенне, размнажэнне і ўкараненне ў вы-

творчасць высокапрадукцыйных сартоў бульбы. У 1962 г. абраны 

акадэмікам АН БССР, заслужаны дзеяч навукі БССР (1965). 

Вывучаў біялогію распаўсюджвання ўзбуджальнікаў хвароб збож-

жавых і бабовых культур, бульбы, таматаў, іншых агароднінных куль-

тур. Вызначыў новы цыкл развіцця фiтaфтaроза і рака бульбы, 

распрацаваў агратэхнічныя спосабы барацьбы з ўзбуджальнікамі рака 

бульбы, лабараторна-палявы метад ацэнкі ўстойлівасці сартоў бульбы 

да фітафторы, тэхналогію барацьбы з хваробамі і шкоднікамі бульбы. 
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Распрацаваў арыгінальную методыку вылучэння моназааспоравых 

кланаў узбуджальніка фітафторы бульбы.  

Аўтар прац: «Першая спроба фітапаталагічна-энтамалагічнага абс-

ледавання бульбы ў СССР з мэтай дзяржаўнага каранціну» (1932), 

«Болезни картофеля и томатов в БССР» / сааўт. А. I. Раўдо (1941), 

«Галаўнѐвыя захворванні зернавых культур і меры барацьбы з імі» 

(1934), «Бульба» (1947), «Рак картофеля и меры борьбы с ним» (1949), 

«Квадратно-гнездовой способ посадки – мощное средство повышения 

урожая картофеля» / сааўт. Я. П. Краўчанка (1951), «Болезни картофе-

ля» (1955), «Агротехнические способы борьбы с картофельным раком» 

(1955), «Вредители и болезни кукурузы» / сааўт. А. Ф. Маркавец, 

В. А. Герасiмовiч (1956), «Болезни люпина» (1965), «Болезни томатов» 

(1968), «Картофель» (1972), «Прогрессивная технология возделывания 

картофеля» / сааўт. З. А. Дзмiтрыева, ВВ. Валуеў (1976), «Фитофтороз 

картофеля и томатов» (1976), «Болезни бобовых культур в БССР» / 

сааўт. М. I. Чакалiнская, В. I. Нiцiеўская (1978), «Методы повышения 

устойчивости сельскохозяйственных культур к болезням» / сааўт. 

В. К. Неaфiтава, С. I. Бельская i iнш. (1982), «Клубневые гнили карто-

феля» / сааўт. С. I. Бельская, I. В. Вiкторчык i iнш. (1989), «Проблемы 

иммунитета сельскохозяйст-венных растений к болезням» / сааўт. 

С. I. Бельская, Е. А. Валуевiч i iнш. (1988), «Патогенные грибы на бо-

бовых травах в Белоруссии» (1990) i iнш. 

М. В. Дарашэвіч (1900–1968) скончыў Беларускую акадэмiю сель-

скай і лясной гаспадаркі ў 1927 г. 

З 1928 г. працаваў у Наркамземе БССР, з 1930 г. – у вну і навукова-

даследчых інстытутах Беларусі.  

З 1933 па 1941 г. кіраваў кафедрай геадэзіі ў Беларускім 

політэхнічным інстытуце, дырэктар інстытута. З 1945 па 1959 г. зноў 

кiруе кафедрай геадэзіі гэтага інстытута. У 1947 г. прызначаецца ды-

рэктарам Беларускага політэхнічнага iнстытута. У 1954 г. яму 

прысвоілі званне заслужанага дзеяча навукі і тэхнікі БССР, у 1961 г. – 

званне прафесара. З 1959 г. – міністр Міністэрства вышэйшай і сярэд-

няй адукацыі БССР.  

Дэпутат Вярхоўнага Савета БССР у 1955–1968 гг. У гонар  

М. В. Дарашэвіча названа вуліца ў Мінску. На галоўным корпусе Бе-

ларускага політэхнічнага ўнiверсiтета, дзе ѐн працаваў, усталявана 

мемарыяльная дошка.  
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Аўтар навукова-метадычных прац па розных відах геадэзічных 

здымкаў, камеральнай апрацоўцы палявых матэрыялаў, выяўленні і 

вывучэнні тарфяных радовішчаў рэспублікі.  

Ф. Т. Касцюковiч (1902–1994) скончыў Беларускую акадэмiю 

сельскай і лясной гаспадаркі ў 1926 г. Доктар сельскагаспадарчых на-

вук. Прафесар Беларускага інстытута народнай гаспадаркі.  

Працаваў дырэктарам БелНДІ лясной гаспадаркі БССР, рэктарам 

Беларускага лесатэхнічнага інстытута. 

Аўтар прац: «Вопросы экономики и планирования лесохозяйствен-

ного производства» (1960), «Методика определения экономической 

эффективности затрат в лесохозяйственном производстве» (1960), 

«Вопросы экономики и планирования лесохозяйственного производст-

ва» (1960) i iнш.  

А. С. Кавалѐў (нар. у 1902 г.) скончыў Беларускую акадэмiю 

сельскай і лясной гаспадаркі ў 1931 г. і быў пакінуты ў аспірантуры на 

кафедры геадэзіі. 

У 1933 г. быў адкамандзіраваны ў Беларускае геадэзічнае кіраванне 

(г. Мінск) у Дзяржгеанагляд. 

У пачатку 1941 г. ѐн абараніў кандыдацкую дысертацыю. 

У час Вялiкай Aйчыннай вайны эвакуіраваўся з Мінска ў Маскву і 

паступіў у распараджэнне ГУГК (г. Масква). Затым яго камандзіруюць 

у Новасібірск і прызначаюць дырэктарам Новасібірскага інстытута 

інжынераў геадэзіі, аэрафотаздымкі і картаграфіі.  

Працаваў на гэтай пасадзе да чэрвеня 1942 г. 

У пасляваенны час працаваў прафесарам на кафедры геадэзii гэтага 

iнстытута. 

Далейшы лѐс невядомы. 

С. У. Калiшэвiч (1903–1971) скончыў Беларускую акадэмiю сель-

скай і лясной гаспадаркі ў 1930 г. З 1931 г. працаваў выкладчыкам, 

дацэнтам кафедры батанiкi ў Мінскім садова-агароднінным інстытуце. 

З 1934 г. абраны дацэнтам на кафедры фізіялогіі раслін і мікрабіялогіі 

БДУ. У даваенны перыяд сумесна з акадэмікам АН БССР Ц. М. Год-

невым iм была выканана серыя прац па вывучэнні марфалогіі 

хларапластаў і назапашвання ў іх фотасiнтэтычных пігментаў, што 

знайшло адлюстраванне ў больш чым 20 друкаваных працах. Перад 

самым пачаткам Вялікай Айчыннай вайны С. В. Калiшэвiч абараніў 

кандыдацкую дысертацыю (чэрвень 1941 г.) і стаў кандыдатам 

біялагічных навук. З 1948 па 1953 г. абiраўся дэканам біялагічнага фа-

культэта БДУ. З 1960 па 1971 г. працаваў загадчыкам кафедры 

фізіялогіі раслін БДУ. Пад яго кіраўніцтвам працягваліся даследаванні 
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морфaгенетычных асаблівасцей фарміравання пластыднага апарата 

раслін. Таксама вывучалася спецыфіка пластыднага комплексу ў 

збожжавых культурах пры іх росце на тарфяна-балотных глебах 

(уплыў мікраэлементаў, аэрацыі, фізіялагічна актыўных рэчываў і 

іншых фактараў). 

І. М. Качура (1902–1988) скончыў Беларускую акадэмiю сельскай і 

лясной гаспадаркі ў 1930 г. Пасля заканчэння акадэміі займаўся 

навуковымі даследаваннямі эканамічнай эфектыўнасці сельскагаспа-

дарчай тэхнікі ў сельскагаспадарчых прадпрыемствах БССР. 

У гады Вялікай Айчыннай вайны быў на фронце. Кандыдат 

эканамічных навук, дацэнт. З 1951 г. – дырэктар Гродзенскага сельска-

гаспадарчага інстытута, а з 1955 г. – загадчык кафедры арганізацыі 

сацыялістычных сельскагаспадарчых прадпрыемстваў гэтага 

інстытута. З кастрычніка 1956 па 1969 г. – першы дырэктар Беларуска-

га навукова-даследчага інстытута эканомікі і арганізацыі сельскагас-

падарчай вытворчасці. Пад яго кіраўніцтвам быў сфарміраваны 

інстытут, створаны навуковыя падраздзяленні, падабраны кадры. 

Інстытут пачаў выдаваць міжведамасны тэматычны зборнік навуковых 

прац «Эканамічныя пытанні развіцця сельскай гаспадаркі Беларускай 

ССР», а таксама навуковыя рэкамендацыі па найважнейшых прабле-

мах арганізацыі сельскагаспадарчай вытворчасці. 

Аўтар прац: «За поўнае скарыстанне ільноцерабілак» / сааўт.  

П. Цэхановіч (1934), «Организация использования картофелеубороч-

ной машины М-2» / сааўт. А. Русінаў (1937), «Пути снижения себе-

стоимости продукции животноводства в колхозах и совхозах БССР» 

(1958), «Денежная оплата труда в колхозах» // сааўт.  

А. А. Ракаў (1961) і iнш. 

С. В. Кірыкаў (1899–1984) скончыў Беларускую акадэмiю сель-

скай і лясной гаспадаркі ў 1926 г.  

Пасля заканчэння акадэміі працаваў у Канску ў доследнай гаспа-

дарцы (Паўднѐвы Урал), у запаведніку Асканія-Нова, у Палескай 

меліярацыйнай экспедыцыі, у заалагічным музеі Інстытута Беларускай 

культуры. У 1934 г. паступае ў аспірантуру Маскоўскага пушніна-

футравага інстытута. Некалькі гадоў займаўся педагагічнай працай.  

Затым вяртаецца на Паўднѐвы Урал. У 1937 г., 1939–1945 гг. 

кіраваў навуковай часткай Башкірскага запаведніка і ў гэтыя ж гады 

(1938–1939) вучыўся завочна ў дактарантуры заалагічнага інстытута 

Акадэміі навук СССР у Ленінградзе. 

Пасля Вялікай Айчыннай вайны – дактарант Інстытута эвалюцый-

най марфалогіі жывѐл ім. А. Н. Севярцава ў Ленiнградзе, дзе ў снежні 



 

86 

1947 г. абараніў доктарскую дысертацыю на тэму «Птицы и млекопи-

тающие в условиях ландшафтов южной оконечности Урала». 

З 1948 г. – супрацоўнік Інстытута геаграфіі АН СССР, дзе кіраваў 

тэматычным даследаваннем «Тетеревиные птицы и среда их обита-

ния». 

З 1957 г. вывучаў распаўсюджванне птушак і млекакормячых 

(паляўніча-прамысловых відаў) у гістарычных часах: выкарыстоў-

ваючы крыніцы – летапісы, сярэднявечныя рукапісы і дакументы Ста-

ражытнай Русі.  

Матэрыял аб ім змешчаны ў кнізе А. В. Краснапольскага «Отечест-

венные географы (1917–1992). Библиографический справочник» Т. I 

(1993). 

Аўтар прац: «Охотничьи птицы Южного Урала: Боровая дичь» 

(1948), «Птицы и млекопитающие в условиях ландшафтов южной око-

нечности Урала» (1952), «В лесах и степях Южного Урала: Путевые 

записки зоогеографа» (1953), «Запасы наземных промысловых живот-

ных, динамика промысла и перспективы использования» (1959), «Из-

менения животного мира в природных зонах СССР (XIII–XIX вв.): 

Степная зона и лесостепь» (1959), «Изменения животного мира в при-

родных зонах СССР (XIII–XIX вв.): Лесная зона и лесотундра» (1960), 

«Промысловые животные, природная среда и человек» (1966), «Ресур-

сы тетеревиных птиц в СССР: Геогр. распространение, экол. особен-

ности населения, использование и восстановление запасов» (1968), 

«Тетеревиные птицы. Размещение запасов, экология, использование и 

охрана» (1975), «Человек и природа восточно-европейской лесостепи в 

X – начале XIX в.» (1979), «Человек и природа степной зоны, конец 

X – середина XIX в.: Европейская часть СССР» (1983), «По Южному 

Уралу и Башкирии» (1989) i iнш. 

Д. А. Куляшоў (1907–1994) скончыў Беларускую акадэмiю сель-

скай і лясной гаспадаркі ў 1930 г. і застаўся на выкладчыцкай працы. 

Таксама быў залiчаны аспiрантам кафедры геадэзii, якой кiраваў пра-

фесар В. В. Папоў. У 1931 г. пасля падзелу БСГА на шэраг інстытутаў 

быў прызначаны дырэктарам Інстытута меліярацыі і воднай 

гаспадаркі. У красавіку 1940 г. абараніў кандыдацкую дысертацыю. З 

1941 па 1946 г. служыў у армii, быў палітруком роты, камісарам ба-

тальѐна, агітатарам Палiтупраўлення Заходне-Сібірскай ваеннай 

акругі. Прафесар (1958), заслужаны работнік вышэйшай школы 

Расійскай Федэрацыі.  
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З 1946 па 1949 г. працаваў намеснікам дырэктара па навуковай ра-

боце і загадчыкам кафедры геадэзіі Новасібірскага інстытута 

інжынераў геадэзіі, аэрафотаздымкі і картаграфіі.  

З 1949 па 1979 г. быў рэктарам гэтага інстытута.  

Жывучы ў Сібіры, не забываў альма-матар. У адным з лістоў 

(07.05.1986 г.) ѐн пісаў: «Более половины своей жизни я живу и рабо-

таю в Сибири, но Белоруссия, Горки, академия для меня всегда оста-

вались родными». 

Аўтар прац: «О выгоднейшей форме базисной сети в виде системы 

подобных ромбов» // сааўт. В. В Папоў (1934), «Краткий курс лекций 

по геодезии» (1960), «Инженерная геодезия для строителей» (1990), 

«Инженерная геодезия: Учебнік для геодез. и строит. специальностей 

вузов» / сааўт. Г. Е. Стрэльнiкаў, Г. Е. Разанцаў (1996) i iнш. 

П. А. Кучынскі (нар. у 1899 г.) скончыў Беларускую акадэмiю 

сельскай і лясной гаспадаркі ў 1926 г. Затым вучыўся ў аспірантуры на 

кафедры глебазнаўства акадэміі. З 1930 г. працаваў дацэнтам, прафе-

сарам у Заходнім інстытуце прадзільных культур П. А. Кучынскі 

вылучыў у Заходняй вобласці чатыры глебавыя комплексы: пылевата-

суглінкавых, валуна-супясчаных і суглінкавых, пясчана-супясчаных і 

пясчаных глеб. У 1950–1955 гг. працаваў загадчыкам кафедры 

глебазнаўства Куйбышаўскага педагагічнага інстытута. З 1955 г. – на-

вуковы супрацоўнік Цэнтральна-ляснога дзяржаўнага запаведніка. З 

1960 г. – прафесар Чарнавіцкага дзяржаўнага ўніверсітэта.  

Далейшы лѐс невядомы.  

Аўтар прац: «Известкование почв Западной области» (1934), «Поч-

вы Западной области, их обработка и удобрение» (1936), «Почвы Смо-

ленской области и способы повышения их плодородия» (1950), «Поч-

вы Черновицкой области и определение потребности их в 

удобрениях» / сааўт. Л. П. Янеўская (1965) i iнш. 

Е. Г. Ларчанка скончыў Беларускую акадэмiю сельскай і лясной 

гаспадаркі ў 1929 г. 

З 1929 па 1941 г. вучыўся ў аспірантуры, працаваў навуковым 

супрацоўнікам, асістэнтам, дацэнтам кафедры геадэзіі акадэміі. 

Пасля Вялікай Айчыннай вайны працаваў у Маскоўскім інстытуце 

інжынерам землеўпарадкавання, загадваў кафедрай геадэзіі, абараніў 

дысертацыю на суісканне вучонай ступені доктара тэхнічных навук, 

атрымаў вучонае званне прафесара і ганаровае званне заслужанага 

дзеяча навукі і тэхнікі РСФСР.  

Ужо ў 1950-я гады ѐн вѐў на кафедры геадэзіі курс «Счѐтно-

решающие устройства и их применение».  
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У 1961 г. стварыў кафедру вылічальнай тэхнікі і геадэзii, 

арганізатар лабараторыі вылічальнай тэхнікі. 

Е. Г. Ларчанка – аўтар аднаго з першых падручнікаў па практыцы 

вылічэнняў i праграм новага курса па выкарыстанні сродкаў 

вылічальнай тэхнікі ў практыцы геадэзічных вылічэнняў. 

Аўтар прац: «Задания по технике вычислений» (1948), «Наставле-

ния по производству наземных съемок в масштабах 1:5000 и 1: 2000» 

(1949), «Составление сборных планов землепользований укрупненных 

колхозов» (1951), «Техника вычислений: Учеб. пособие для геодез. и 

землеустроит. фак.» (1952), «Механизация вычислительных работ: 

Учебник для землеустроит. фак. с.-х. вузов» (1956), «Пятизначные 

таблицы для решения геодезических задач на арифмометре», 3 

выданнi (1959, 1963, 1969), «Применение математических методов в 

землеустройстве: Учебник для инженеров-землеустроителей – слуша-

телей фак. повышения квалификации» (1969), «Вычислительная тех-

ника и экономико-математические методы в землеустройстве: Учеб. 

пособие для землеустроит. фак. с.-х. вузов» (1973), «Задания и методи-

ческие указания по применению вычислительной техники для решения 

инженерно-экономических задач» (1967) i iнш. 

А. І. Лапо (1904–1983) скончыў Беларускую акадэмiю сельскай і 

лясной гаспадаркі ў 1927 г., а ў 1929 г. – аспірантуру. З 1929 г. працуе 

асістэнтам, дацэнтам і загадчыкам кафедры селекцыі ў Горках. 

У 1937 г. ім была абаронена кандыдацкая дысертацыя на тэму «Об 

основных агротехнических факторах семеноводства льна».  

У гады Вялікай Айчыннай вайны – загадчык кафедры селекцыі 

Новасібірскага сельскагаспадарчага інстытута.  

У 1944 г. А. І. Лапо вярнуўся ў Беларусь і ў 1946 г. абараніў док-

тарскую дысертацыю. 

З 1949 па 1953 г. быў дырэктарам Інстытута сацыялістычнай сель-

скай гаспадаркі АН БССР. Адначасова чытаў курс лекцый па селекцыі 

і насенняводству ў Беларускай сельскагаспадарчай акадэміі.  

У 1950 г. А. І. Лапо быў абраны акадэмікам АН БССР.  

У 50-я гады працаваў акадэмікам-сакратаром Аддзялення 

біялагічных, сельскагаспадарчых і медыцынскіх навук АН БССР, 

начальнікам Упраўлення навукі Міністэрства сельскай гаспадаркі, 

акадэмікам-сакратаром і галоўным вучоным сакратаром Прэзідыума 

Акадэміі сельскагаспадарчых навук БССР. 

З 1960 г. – навуковы кансультант аддзела селекцыі Беларускага НДІ 

земляробства Міністэрства сельскай гаспадаркі БССР.  



 

89 

Ён усталяваў заканамернасці змянення аптымальнай гушчыні пасе-

ву збожжавых і льну ў залежнасці ад змены агратэхнічных і прырод-

ных фактараў, рэкамендаваў наборы найбольш эфектыўных культур 

для кармавых севазваротаў, сістэмы іх чаргавання і прымянення для іх 

угнаенняў. 

Важнае месца ў навуковай дзейнасці А. І. Лапо займала 

арганізацыя даследаванняў па вырошчванні кукурузы. Ён з’яўляецца 

суаўтарам раяніраванага сорту проса для тарфяных зямель.  

Пад яго кіраўніцтвам 12 маладых навукоўцаў абаранілі 

кандыдацкія дысертацыі. 

Аўтар прац: «Селекция и семеноводство прядильных культур» 

(1932), «Об основах мичуринской теории и ее применении в практике 

семеноводства» (1949), «Основные вопросы посева зерновых культур 

и льна» (1950), «Повышение урожайности сельскохозяйственных 

культур – главная задача социалистического земледелия» (1952), «Ос-

новные вопросы посева зерновых культур и льна» (1960) i iнш.  

Р. I. Лашкевіч (1904–1992) скончыў Беларускую акадэмiю сель-

скай і лясной гаспадаркі ў 1927 г.  

У 1927–1929 гг. працаваў аграномам у Мінскім акруговым зямель-

ным аддзеле. У 1931 г. скончыў аспірантуру пры Усесаюзным навуко-

ва-даследчым інстытуце балотнай гаспадаркі. Затым працаваў стар-

шым навуковым супрацоўнікам гэтага ж інстытута (1932–1941). 

У 1937 г. Р. І. Лашкевіч абаранiў кандыдацкую дысертацыю на тэ-

му «Травосмеси и удобрения для пастбищ на осушенных болотах». 

У гады Вялікай Айчыннай вайны ваяваў на фронце. У 1945–

1971 гг. загадваў аддзелам сельскагаспадарчага выкарыстання меліяра-

ваных зямель БелНДІ меліярацыі і воднай гаспадаркі. У 1971–1983 гг. 

з’яўляўся прафесарам-кансультантам гэтага ж інстытута. 

У 1957 г. абараніў доктарскую дысертацыю на тэму «Возделывание 

конопли на торфяных почвах». 

У 1960 г. стаў прафесарам, а ў 1961 г. быў абраны членам-

карэспандэнтам АН БССР. 

Р. І. Лашкевічам упершыню ў нашай краіне распрацаваны пытанні 

ўплыву воднага і жыўленчага рэжымаў на прадуктыўнасць шмат-

гадовых траў на тарфяных глебах. 

Ім рэкамендаваны агратэхнічныя прыѐмы па стварэнні высокапра-

дукцыйнай пашы і рацыянальнаму прымяненню мінеральных 

угнаенняў, а таксама спосабы выкарыстання травастою і меры нагляду 

за ім. 
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Ён прапанаваў рацыянальнае прымяненне ўгнаенняў з аптымаль-

нымі суадносінамі паміж пажыўнымі рэчывамі і нормы арашэння, якія 

павышаюць прадукцыйнасць і даўгалецце травастою. Ім прапанаваны 

лепшыя тэрміны і спосабы пасеву, нормы высеву і глыбіня закладкі 

насення ячменю і збожжавых культур.  

Выяўлены эфектыўныя спосабы апрацоўкі тарфяной глебы пад 

збожжавыя культуры. Устаноўлены ўплыў узроўню грунтовых вод, 

вільготнасці глебы, угнаенняў на ўраджайнасць і прапанаваны 

рэкамендацыі па прымяненні комплексу агратэхнічных прыѐмаў, якiя 

забяспечваюць высокую прадукцыйнасць хлебных злакаў. Ён рас-

працаваў эфектыўныя сістэмы і спосабы прымянення мікраўгнаенняў 

пад сельскагаспадарчыя культуры на тарфяных глебах.  

Аўтар прац: «Результаты работ по повышению урожая и качества 

волокна конопли на торфяных почвах» (1939), «Техника возделывания 

конопли на осушенных болотах» (1940), «Устройство, использование 

пастбищ на осушенных болотах и уход за ними» (1947), «Применение 

микроудобрений на торфяных почвах» (1955), «Коноплеводство на 

торфяных почвах» (1953), «Культура кок-сагыза на торфяных почвах» 

(1951), «Медьсодержащие микроудобрения повышают урожай сель-

скохозяйственных культур на торфяных почвах» (1955), «Как полу-

чить высокий урожай канатника» (1950), «Применение и роль удобре-

ний на торфяно-болотных почвах» (1958), «Плодородие торфяных 

почв и возделывание конопли» (1962), «Сахарная свѐкла на торфяных 

почвах» (1965), «За высокую культуру земледелия на торфяных полях» 

(1966) i iнш. 

С. М. Лебедзеў (1907–1965) скончыў Беларускую акадэмiю 

сельскай і лясной гаспадаркі ў 1930 г. Пасля заканчэння акадэміі быў 

на навукова-педагагічнай працы ў Мiнску i Маскве. 

У гады Вялікай Айчыннай вайны працаваў прафесарам у Омскiм 

сельскагаспадарчым інстытуце. З 1954 па 1962 г. – прафесар і загадчык 

кафедры геадэзіі ў Беларускім інстытуце інжынераў чыгуначнага 

транспарту. У цяперашні час у Беларускім універсітэце інжынераў 

чыгуначнага транспарту ўстаноўлена імянная стыпендыя імя прафеса-

ра С. М. Лебедзева. 

Аўтар прац: «Искажение площадей на аэрофотоснимке» (1947), 

«Анализ погрешностей в линиях и площадях на аэрофотоснимках» 

(1958), «Статьи по геодезии и фотограммометрии» / сааўт. I. I. Куп-

чынаў (1958), «Практикум по геодезии» / сааўт. У. Н. Ганшын (1964), 

«Геодезия при крупном промышленном строительстве» / сааўт.  

I. I. Купчынаў (1965) i iнш.  
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В. Ф. Лемеш (1908–1975) скончыў Беларускую акадэмiю сельскай і 

лясной гаспадаркі ў 1929 г. З 1929 па 1931 г. вучыўся ў акадэміі ў 

аспірантуры пры кафедры агульнай заатэхніі. Па заканчэнні 

аспірантуры працаваў у Магілѐўскім інстытуце свінагадоўлі да 1933 г. 

асістэнтам, дацэнтам кафедры кармлення сельскагаспадарчых жывѐл з 

адначасовым выкананнем абавязкаў намесніка дырэктара інстытута па 

вучэбнай і навуковай працы. З 1933 г. па ліпень 1941 г. выбіраўся ў 

Віцебскім ветэрынарным інстытуце загадчыкам кафедры кармлення 

сельскагаспадарчых жывѐл, дэканам зоатэхнічнага факультэта (1933–

1938), намеснікам дырэктара па вучэбна-навуковай працы (1938–1941). 

У гады Вялікай Айчыннай вайны (з 1941 па 1943 г.) быў дырэктарам 

Ульянаўскага ветэрынарнага тэхнікума і выкладчыкам па 

жывѐлагадоўлі, затым да ліпеня 1944 г. – намеснікам дырэктара па 

вучэбнай рабоце Куйбышаўскага сельскагаспадарчага інстытута.  

З 1944 па 1968 г. працаваў рэктарам Віцебскага ветэрынарнага 

інстытута і адначасова з 1944 па 1975 г. – загадчыкам кафедры 

кармлення сельскагаспадарчых жывѐл.  

В. Ф. Лемеш у 1935 г. зацверджаны ў вучоным званні дацэнта, а ў 

1954 г. – прафесара кафедры кармлення сельскагаспадарчых жывѐл. 

Вучоная ступень кандыдата сельскагаспадарчых навук прысуджана 

яму ў 1940 г., доктара сельскагаспадарчых навук – у 1952 г. У 1967 г. 

В. Ф. Лемешу прысвоена ганаровае званне заслужанага дзеяча навукі 

БССР.  

Асноўнымі напрамкамі яго навукова-даследчай працы былі: выка-

рыстанне мікраэлементаў у кармленні сельскагаспадарчых жывѐл і 

птушкі; вывучэнне складу і пажыўнасці кармоў Беларусі; падрыхтоўка 

і выкарыстанне ў кармленні сельскагаспадарчых жывѐл сіласу, 

асабліва камбінаванага; ім таксама даказана высокая эфектыўнасць 

забеспячэння птушкі цынкам, марганцам, ѐдам і бромам, буйной рага-

тай жывѐлы – цынкам.  

Шмат увагі калектыў кафедры пад яго кіраўніцтвам надаваў выву-

чэнню складу і пажыўнасці кармоў як неабходнай умовы арганізацыі 

паўнавартаснага кармлення жывѐл. У выніку праведзенай работы ў 

цяперашні час ѐсць грунтоўныя дадзеныя аб энергетычнай, 

пратэінавай, амінакіслотнай, вугляводнай, ліпіднай, мінеральнай і 

вітамінавай пажыўнасці кармоў.  

Пад яго кіраўніцтвам выканана і абаронена 12 кандыдацкіх дысер-

тацый. З 2000 г. кафедра кармлення сельскагаспадарчых жывѐл 

Віцебскай дзяржаўнай акадэміi ветэрынарнай медыцыны носіць імя 

прафесара В. Ф. Лемеша.  
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Аўтар прац: «Использование кукурузы в кормлении животных» 

(1955), «Силосование кукурузных стеблей и початков» (1956), «Состав 

и питательность кормов Белоруссии» (1962), «Силосование кормов. 

Справочный материал» (1965), «Комбинированный силос и его приме-

нение» (1968), «Кормовые нормы и таблицы: справочник», 2 выданні 

(1966, 1973) i iнш. 

С. П. Маргелаў (1902–1938) скончыў Беларускую акадэмiю сель-

скай і лясной гаспадаркі ў 1927 г., у 1930 г. – аспірантуру пры НДІ 

сельскай і лясной гаспадаркi ім. У. І. Леніна. Абараніў кандыдацкую 

дысертацыю, з 1930 г. з’яўляўся прафесарам. З 1931 г. працаваў у 

Інстытуце эканомікі АН БССР: вучоны сакратар інстытута, загадчык 

секцыі эканамічнай геаграфіі, адначасова выкладаў у Інстытуце народ-

най гаспадаркі.  

Распрацоўваў тэорыю размяшчэння ў БССР тэхнічных сельскагас-

падарчых культур і прамысловасці па выкарыстанні сельскагаспадар-

чай сыравіны. Адаптаваў палажэнні тэорыі размяшчэння прамысло-

васці А. Вэбера для канкрэтных галін беларускай эканомікі. Быў ад-

ным з кіраўнікоў па складанні вялікага атласа БССР. Арыштаваны  

23 студзеня 1937 г. Асуджаны Ваеннай калегiяй Вярхоўнага суда 

СССР 28 кастрычніка 1937 г. па арт. 63-1, 70 і 76 УК БССР да вы-

ключнай меры пакарання. Расстраляны 29 кастрычніка 1937 г. у гора-

дзе Мінску. Рэабілітаваны 19 ліпеня 1957 г. 

Аўтар прац: «Да пытання аб штандарце беконных заводаў на 

БССР» / Сельская і лясная гаспадарка, № 3 (1927), «Браварная прамы-

словасьць і яе штандарт на тэрыторыі сучаснай Беларусі» /1884–1927/ 

(1928), «Да пытаньня аб рэсурсах Палесься БССР» (1933), 

«Эканамічная геаграфія БССР» / у сааўт. (1936) i iнш. 

Ф. П. Маiсеенка (1894–1979) скончыў Беларускую акадэмiю сель-

скай і лясной гаспадаркі ў 1927 г. 

Пасля заканчэння iнстытута яго пакiдаюць для працы асістэнтам 

кaфедры лясной таксацыii, дзе ѐн, акрамя выкладання, пачаў актыўна 

займацца нaвуковай працай пад кiраўнiцтвам прафесара А. І. Канд-

рацьева. 

Першая навуковая праца была прысвечана пошуку дрэў, з якiх 

можна было рабiць фанеру (яна ў той час была вельмi патрэбна для 

вытворчасцi самалѐтаў). Ф. П. Маiсеенку разам са сваiм навуковым 

кiраўнiком удалося даказаць, што фанеру, акрамя чорнай альхi, можна 

рабiць i з бярозы. 

У канцы 20-х гадоў ѐн працуе ў рэспублiканскiм трэсце «Лесбел», а 

потым пераходзiць на працу ў Беларускi НДI лясной гаспадаркi ў 
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Гомелi, дзе працуе старэйшым навуковым супрацоўнiкам i загадчыкам 

лабараторыi лясной таксацыi. 

У 1937 г. яму без абароны дысертацыі была прысвоена ступень 

кандыдата бiялагiчных навук. 

У час Вялiкай Айчыннай вайны iнстытут быў эвакуiраваны ў 

Чкалаўскую вобласць, дзе ѐн займаецца пошукамi сыравiннай базы для 

вырабу авiяцыйнай фанеры, прыкладаў для вiнтовак i аўтаматаў. 

У пaсляваенны час вяртаецца ў Гомель, дзе працуе ў Iнстытуце ле-

су АН БССР. Пад яго кiраўнiцтвам былi выкананы вельмi важныя для 

народнай гаспадаркi навуковыя раcпрацоўкi, у тым лiку быў 

састаўлены Генеральны план развiцця лясной гаспадаркi БССР на 20 

год. Адначасова займаецца праблемамі таксацыi лесу, распрацоўвае i 

выдае «Сортиментные таблицы…» для сасны, елкi, граба, бярозы i 

iншых парод дрэў. Фактычна ўся лясная гаспадарка СССР у той час 

працавала па таблiцах выхаванца акадэмii. 

У 1964 г. яму было прыcвоена званне заслужанага дзеяча навукi 

БССР. 

У 1965 г. Ф. П. Маiсеенка абагульнiў свае працы i абаранiў у Кiеве 

ва Украiнскай сельскагаспадарчай акадэмii доктарскую дысертацыю 

на тэму «О закономерностях в росте, строении и товарности насажде-

ний». Праз год ѐн атрымаў званне прафесара. 

У яго гонар названа вулiца ў Гомелі. 

Аўтар прац: «Сортиментные таблицы для сосны и ели: Распростра-

няются на все районы водоохраной зоны» (1946), «Таблицы для сор-

тиментного учета леса на корню: Сосна, ель, дуб, ольха, береза, осина 

и граб» / сааўт. А. Г. Мурашка (1949), «Подеревная оценка леса на 

корню: Пособие для материал. и денеж. оценки леса на корню, отпус-

каемого колхозам и местн. населению Бел. ССР» (1949), «Сортимен-

тные таблицы для березы и осины: Распространяются на Европ. часть 

СССР, кроме районов Севера» (1959), «Таблицы для сортиментного 

учета леса на корню и методика их составления: Сосна, ель, дуб, ясень, 

клен, граб, береза, осина, ольха черная, липа» (1961), «Объемные и 

сортиментные таблицы для сосны после подсочки» (1962), «Объемно-

стоимостные таблицы для упрощенной оценки леса на корню: Сосна, 

ель, береза, осина, ольха, дуб, ясень, клен, граб, липа» (1970), «Табли-

цы для сортиментного учета леса на корню: Сосна, ель, дуб, ясень, 

клен, граб, береза, осина, ольха чѐрная, липа» (1972) i iнш. 

У. Прыбыткоўскi скончыў Беларускую акадэмiю сельскай і ляс-

ной гаспадаркі ў 1928 г. 
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У час вучобы пачаў займацца лiтаратурнай творчасцю – пiсаць 

вершы. Актыўна ўдзельнiчаў у пасяджэннях Горацкай фiлii «Маладня-

ка». Яго вершы былi надрукаваны ў другiм, трэцiм, сѐмым i восьмым 

нумарах часопiса «Аршанскi маладняк». 

У канцы 1927 г. уступае ў аб’яднанне «Беларуская лiтаратурна-

мастацкая камуна». У першым нумары часопiса «Росквiт», што 

выпусцiла аб’яднанне, паэт надрукаваў вершы.  

Л. Маракоў, аўтар артыкула «Не стаяў на раздарожжы» (штрыхi да 

лѐсу Уладзiмiра Прыбыткоўскага) знайшоў меркаванне Ю. Вiцьбiча, 

якi пiсаў аб паэце: «Найздатнейшым у ѐй («Беларускай лiтаратурна-

мастацкай камуне») быў Прыбытак Лад». (ЛiМ, 1999, 23 красавiка). Як 

вядома, пад такiм псеўданiмам Уладзiмiр Прыбыткоўскi друкаваў у 

тыя гады свае творы. 

Л. С. Савiн у артыкуле «Прыбыткоўскi Уладзiмiр», якi надрукаваны 

ў шостым томе бiблiяграфiчнага слоўнiка «Беларускiя пiсьменнiкi» 

(Мн., 1995. С. 656) пiша, што ѐн у 1933 г. «быў рэпрэсiраваны i высла-

ны з Беларусi. З таго часу сляды яго губляюцца». 

Л. Маракоў, спасылаючыся на дадзеныя Ул. Сядуры, лiчыць, што ў 

1936 г. НКУС яго арыштавала i выслала за межы Беларусi (ЛiМ, 1999, 

23 красавiка). 

На наш погляд, гэта меркаванне больш правiльнае. Бо, вывучаючы 

ў архiве КДБ Рэспублiкi Беларусь справу ўраджэнца Горацкага раѐна 

Васiля Каваля, мы натрапiлi на згадванне «члена контррэвалюцыйнай 

арганiзацыi У. Прыбыткоўскага». 

Што было з такiмi людзьмi – вядома… Але ѐсць спадзяванне, што 

паэт вырваўся з лагераў Гулага. Як успамiнае яго сябра па горацкай 

фiлii «Маладняка» Юрка Гаўрук, «…Уладзiмiр Прыбыткоўскi – 

цудоўны паэт, загiнуў у пачатку вайны, здаецца, недзе на Брэстчы-

не…» (Юрка Гаўрук. Ступень адказнасцi. Мн., 1986. С. 147). 

П. Е. Пракопаў скончыў Беларускую сельскагаспадарчую 

акадэмію ў 1931 г. У 1938–1941 гг. працаваў у Інстытуце сацыялістыч-

най сельскай гаспадаркі. Вядома, што ѐн прымаў актыўны ўдзел у 

правядзенні першых стацыянарных доследаў па вывучэнні розных 

сістэм угнаенняў у севазвароце, прыѐмаў барацьбы з пырнікам 

паўзучым, па апрацоўцы глебы пад палявыя культуры на базе саўгаса 

«Вусце», дзе была створана да вайны сельскагаспадарчая доследная 

станцыя Інстытута сацыялістычнай сельскай гаспадаркі АН БССР.  

У гады Вялікай Айчыннай вайны П. Е. Пракопаў, як адзначаецца ў 

кнізе «Ваенныя лѐсу: Супрацоўнікі АН Беларусі – удзельнікі Вялікай 
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Айчыннай вайны» (1995), служыў на пасадзе камандзіра батарэі і 

камандзіра дывізіѐна гвардзейскага артылерыйскага палка. Удзельнік 

абароны Ленінграда маѐр П. Е. Пракопаў, як адзначалася ў адным з 

ўзнагародных лістоў, «проявил большое воинское искусство в борьбе с 

вражеской артиллерией, обстреливающей железную дорогу в Ленин-

град, и огнем дивизиона обеспечил безопасность многим эшелонам с 

ценными грузами, подавив огнем дивизиона 12 артиллерийских бата-

рей противника». 

З 1946 г. працаваў навуковым супрацоўнікам, загадчыкам аддзела 

севазваротаў і апрацоўкі глебы, работнікі якога займаліся вывучэннем 

рацыянальнага чаргавання культур і прадукцыйнасці палявых 

севазваротаў.  

Доктар сельскагаспадарчых навук, прафесар. Абраны членам-

карэспандэнтам АН БССР. 

Аўтар прац: «Система зяблевой обработки почвы» (1951), «Агро-

технические основы полевых севооборотов на дерново-подзо-листых 

почвах БССР» (1959), «Размещение сельскохозяйственных культур в 

севооборотах колхозов и совхозов БССР с различной специализацией: 

Рекомендации» (1964), «Освоение севооборотов в колхозах и совхозах 

БССР: Рекомендации »/ сааўт. А. Е. Восiн (1966), «Основы севооборо-

тов в северозападных и западных районах СССР» / сааўт. М. Ф. Сцiхiн 

(1971) i iнш.  

І. М. Рахцеенка (1905–1988) скончыў Беларускую сельскагас-

падарчую акадэмію ў 1930 г. У 1935–1941 гг. – старшы навуковы 

супрацоўнік Беларускага навукова-даследчага інстытута лясной 

гаспадаркі. У 1942 г. прызначаны дырэктарам філіяла Усесаюзнага 

навукова-даследчага інстытута лясной гаспадаркі (Арэнбургская во-

бласць). У 1944–1945 гг. – дырэктарам Беларускага навукова-

даследчага інстытута лясной гаспадаркі. 

У 1946–1955 гг. – старшы навуковы супрацоўнік Усесаюзнага 

навукова-даследчага інстытута лясной гаспадаркі (г. Пушкін Маскоў-

скай вобласці). У 1951 г. вярнуўся ў Беларусь і да 1955 г. працаваў ды-

рэктарам Батанічнага сада АН БССР. 

У 1957–1979 гг. – загадчык лабараторыі экалогіі раслін Інстытута 

эксперыментальнай батанікі ім. В. Ф. Купрэвіча АН БССР. У 1961 г. 

абараніў доктарскую дысертацыю на тэму «Рост и взаимодействие 

корневых систем древесных растений в лесных насаждениях». Прафе-

сар з 1966 г.  

У 1963–1968 гг. – намеснік акадэміка-сакратара Аддзялення 

біялагічных навук АН БССР. У 1979–1988 гг. – галоўны навуковы 

http://www.mrbook.net/book_4819431.html
http://www.mrbook.net/book_4819431.html
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супрацоўнік Інстытута эксперыментальнай батанікі АН БССР  

ім. В. Ф. Купрэвіча. У 1978 г. прысвоена званне заслужанага дзеяча 

навукі БССР.  

Ім былі даследаваны працэсы росту, развіцця каранѐвых сістэм 

драўнінных раслін у розных глебава-грунтовых умовах, тэрміны 

жыццядзейнасці актыўных каранѐў, сезонныя цыклы паглынання і 

вылучэнні мінеральных пажыўных рэчываў каранямі драўнінных 

раслін і перадача іх ад адной расліны да другой. Ён унѐс значны ўклад 

у вучэнне працэсаў узаемаадносін драўнінных парод у лясных 

насаджэннях рознай тыпалагічнай прыналежнасці, ім высветлены 

новыя палажэнні ў галіне фізіѐлага-біяхімічнага ўзаемаўплыву раслін у 

раслінных супольнасцях, даследаваны працэсы ўзаемаўплыву каранѐ-

вых вылучэнняў раслін. Абгрунтаваны прынцыпы сумяшчальнасці 

відаў раслін у змешаных пасадках, якія адрозніваюцца большай 

прадукцыйнасцю ў параўнанні з чыстымі насаджэннямі. 

Аўтар прац: «Подсочка клѐна и переработка его сока в сироп 

Sapping of maple syrup and preperetion of maple syrup» / сааўт.  

Ю. Н. Емельянаў (1935), «Наставление по подсочке берѐзы и клѐна и 

переработка их сока в сироп» (1946), «Корневые системы древесных и 

кустарниковых пород» (1952), «О росте и развитии корневых систем 

древесных пород», на китайском языке (1955), «Рост и взаимодействие 

корневых систем древесных растений» (1963), «Эколого-физиологи-

ческие основы взаимодействия растений в фитоценозах» / сааўт.  

Б. I. Якушаў, I. А. Каурaў i iнш. (1976), «Межвидовые и внутри-

видовые отношения растений в искусственных фитоценозах» / сааўт. 

Б. I. Якушаў, Б. С. Марцiновiч i iнш. (1987) i iнш. 

М. У. Сабiла скончыў Беларускую акадэмiю сельскай і лясной 

гаспадаркі ў 1926 г. Пасля заканчэння акадэміі працаваў выкладчыкам 

кафедры механізацыі сельскай гаспадаркі, а затым дацэнтам і 

выконваў абавязкі загадчыка кафедры механізацыі і электрыфікацыі ў 

Садова-агародным інстытуце ў Мiнску.  

У 1934 г. вярнуўся ў Горкі і працягнуў працу дацэнтам. У гады 

Вялікай Айчыннай вайны працаваў выкладчыкам у Омскім 

сельскагаспадарчым інстытуце. З 1944 г. працуе ў Горках. Быў 

актыўным членам ініцыятыўнай групы па аднаўленні акадэмii. У 

1952 г. абараніў кандыдацкую дысертацыю на тэму «Даследаванне 

тэхналагічнага працэсу папластавага ўнясення мінеральных угнаен-

няў». Быў вынаходнікам машыны для папластавага ўнясення мінераль-

ных угнаенняў з адначасовым узворваннем і глебапаглыбленнем 

ворнага гарызонту. У 1954–1955 гг. працаваў дэканам факультэта 
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механізацыі сельскай гаспадаркі. У 1957–1962 гг. абіраўся загадчыкам 

кафедры сельскагаспадарчых машын. 

У. І. Шэмпель (1908–1975) скончыў Беларускую акадэмiю 

сельскай і лясной гаспадаркі ў 1929 г. Затым паступае ў аспірантуру 

Цэнтральнай аграхімічнай лабараторыі Беларускага навукова-

даследчага інстытута сельскай і лясной гаспадаркі ім. У. І. Леніна.  

З верасня 1932 г. працуе старшым навуковым супрацоўнікам 

цэнтральнай аграхімічнай лабараторыі БелНДІ сельскай і лясной 

гаспадаркі, якая ў 1933 г. была рэарганізавана ў Інстытут 

аграглебазнаўства і ўгнаенняў АН БССР (з 1937 г. – Інстытут 

сацыялістычнай сельскай гаспадаркі). Тут У. І. Шэмпель пад 

кіраўніцтвам А. К. Кедрава-Зiхмана актыўна распрацоўваў пытанні 

эфектыўнага прымянення арганічных, мінеральных угнаенняў і вапны. 

У 1940 г. абраны членам-карэспандэнтам АН БССР. У гады Вялікай 

Айчыннай вайны і да 1946 г. працаваў вучоным сакратаром 

Прэзідыума АН БССР. У 1950 г. абраны акадэмікам АН БССР.  

У 1948 г. прызначаны рэктарам Беларускай сельскагаспадарчай 

акадэміі (аб гэтым перыядзе дзейнасці У. І. Шэмпеля будзе расказана ў 

трэцяй частцы кнігі).  

Аўтар прац: «Действие извести и известково-магнезиальных смесей 

на урожайность овса и гороха, на динамику почвенных процессов и на 

поступление зольных элементов в растение» (1934), «Значение каль-

ция и магния при известковании целинных земель» (1939), «Роль ка-

лийных удобрений в повышении урожайности сельскохозяйственных 

культур на почвах БССР» (1953), «Эффективное использование удоб-

рений» / сааўт. У. С. Рубанаў (1964), «Влияние систем удобрения на 

урожайность сельскохозяйственных культур, использование растения-

ми калия и количество его в почве» (1974) i iнш. 

І. Д. Юркевіч (1902–1991) скончыў Беларускую акадэмiю сельскай 

і лясной гаспадаркі ў 1930 г. Пасля заканчэння акадэміі ѐн 

накіроўваецца ў аспірантуру пры кафедры лесаводства і дэндралогii 

Беларускага лесатэхнічнага інстытута. Пасля заканчэння аспірантуры 

прызначаецца асістэнтам, праз год абіраецца дацэнтам, а затым 

прафесарам і загадчыкам кафедры лесаводства і дэндралогii таго ж 

інстытута. 

У 1937 г. рашэннем Вучонага савета Ленінградскай лесатэхнічнай 

акадэміі ім. С. М. Кірава па сукупнасці работ яму прысуджаецца 

навуковая ступень кандыдата сельскагаспадарчых навук. Адначасова з 

педагагічнай дзейнасцю I. Д. Юркевіч праводзіць вялікую навуковую 

працу ў Беларускім навукова-даследчым інстытуце лясной гаспадаркі. 
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Тут ѐн прайшоў шлях ад навуковага супрацоўніка да намесніка дырэк-

тара інстытута па навуковай працы. На першым этапе сваѐй дзейнасці 

ѐн спыняецца на вывучэнні заканамернасцей натуральнага лесаўт-

варэння, у прыватнасці, яе галоўнага пытання – асаблівасцей 

фарміравання натуральных маладнякоў асноўных лесаўтваральных 

парод у залежнасці ад іх біялогіі, экалогіі, росту. I. Д. Юркевіч шмат 

увагі надаваў вывучэнню і навуковаму абгрунтаванню сістэм і 

спосабаў высечак галоўнага карыстання ў лясах Беларусі ў сувязі з 

тыпамі лесу. 

Арыгінальным, тэарэтычна і практычна важным з’яўляецца цыкл 

работ па вывучэнні экалогіі гутаноснасцi. Даследаванні ў гэтым на-

прамку пачаты ў 1935 г. і праводзіліся на працягу амаль 15 гадоў. 

Вынікі гэтых шматгадовых даследаванняў абагульнены ў доктарскай 

дысертацыі «Распространение, продуктивность и гуттаносность 

Euonymus verrucosa Scop., произрастающего в Европейской части 

СССР», паспяхова абароненай у 1948 г. у НДІ лесу АН СССР.  

За распрацоўку агратэхнікі вырошчвання брызгліна і метадаў 

ўзбагачэння яго каранѐў і сцябла ў 1951 г. Іван Данілавіч з групай ву-

чоных быў удастоены Дзяржаўнай прэміі СССР. 

У 1953 г. ѐн пераходзіць на пастаянную працу ў Акадэмію навук 

БССР загадчыкам лабараторыі лесазнаўства, а ў 1954 г. прызначаецца 

дырэктарам Інстытута лесу АН БССР.   

У 1956 г. пасля аб’яднання Інстытута лесу з БелНДI лесу і пераводу 

яго ў г. Гомель І. Д. Юркевiч пераходзіць у Інстытут біялогіі (зараз 

Інстытут эксперыментальнай батанікі ім. В. Ф. Купрэвіча) АН БССР. 

Тут ѐн арганізаваў аддзел геабатанікі (цяпер лабараторыя геабатанікі), 

які ўзначальваў больш за 30 гадоў.  

У тым жа годзе I. Д. Юркевіч абіраецца акадэмікам АН БССР. З 

арганізацыяй лабараторыі геабатанікі пачынаецца новы этап у 

даследаваннях расліннага покрыву Беларусі. Пад кіраўніцтвам  

І. Д. Юркевіча праводзіцца планамернае вывучэнне ўсіх тыпаў 

расліннасці – лясны, лугавы, балотны. У выніку вывучэння лясной 

расліннасці завершана яе раяніраванне, распрацаваны найважнейшыя 

тэарэтычныя палажэнні лясной тыпалогіі, выяўлены тыпалагічная 

структура, асаблівасці фарміравання і прадукцыйнасці насаджэнняў. 

У 1968 г. яму прысвоена ганаровае званне заслужанага дзеяча 

навукі БССР, а за цыкл работ па вывучэнні расліннага покрыву 

Беларусі з групай супрацоўнікаў лабараторыі ѐн удастоены Дзяржаў-

най прэміі БССР (1972). Пад яго навуковым кіраўніцтвам і пры 
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кансультаванні абаронены 8 доктарскіх і больш за 30 кандыдацкіх ды-

сертацый. 

Аўтар прац: «Плоданашэнне і натуральнае лесааднаўленне хвой-

ных дрэвастояў БССР» / сааўт. К. Ф. Мірон, Г. Г. Круглікаў,  

М. Н. Лубяка (1933), «Натуральнае ўзнаўленне сасны на канцэнтрава-

ных вырубках у барах-верасчатніках БССР» (1934), «Рубкі догляду ў 

дубовых дрэвастанах: Тэхніка і эканоміка» / сааўт. Ф. Т. Касцюковіч, 

К. Б. Ласіцкі і інш. (1935), «Аб вырошчванні авіяясеня і ўкараненні 

хуткарастучых парод» / сааўт. М. Д. Несцяровіч, А. К. Пятруша (1936), 

«Естественное возобновление в водоохранных лесах БССР» (1939), 

«Бересклет бородавчатый: Наставление по организации хозяй-ства и 

технике разведения» (1944), «Типы лесов Белорусской ССР» (1948), 

«Исследования отечественного гуттаперченоса-бересклета бородав-

чатого» (1950), «Дубравы БССР и их восстановление», 2 выданнi 

(1951, 1960), «Естественное и искусственное возобновление дуба в 

БССР» (1954), «Сезонное развитие ели обыкновенной» (1966), «Серо-

ольховые леса и их хозяйственное использование» / сааўт. В. С. Гель-

тман, В. I. Парфѐнаў (1963), «Типы и ассоциации черноольховых ле-

сов: по исслед. в Белорус. ССР» / сааўт. В. С. Гельтман, М. Ф. Лоўчы 

(1968), «Выделение типов леса при лесоустроительных работах», 3 

выданнi (1969, 1972, 1980), «Леса Белорусского Полесья» (1977), «Бла-

стомогены в лесных биогеоценозах» / сааўт. Д. С. Голад, М. I. Петра-

чук (1987), «Липняки Белоруссии: типы, ассоциации, лесохозяйств. 

значение» / сааўт. В. С. Адзярыха, В. Л. Дольскi (1988), «Рекреацион-

ные ресурсы бассейна Нарочи и их использование» / сааўт. Д. С. Го-

лад, Е. Л. Красоўскi (1989) i iнш. 

39. Якiя кафедры працавалi ў той час у акадэмii? 

У канцы 1928 г. у акадэміі працавалі наступныя кафедры: анатоміі і 

фізіялогіі жывѐл; батанікі; беларусазнаўства; ваеннай справы; геадэзіі; 

геалогіі і гідралогіі; глебазнаўства; вучэнні аб дзяржаве і праве; 

землеўпарадкавальнага праектавання; зямельнага права; зямельнай 

судовай справы; заалогіі; агульнай заатэхніі; спецыяльнай заатэхніі; 

агульнага земляробства; спецыяльнага земляробства; інжынерна-

меліярацыйных пошукаў; кадастру і зямельнай рэгістрацыі; агульнага 

лесаводства; лясной таксацыі і лесаўпарадкавання; лясной эканомікі; 

лугаводства і культуры балот; вышэйшай матэматыкі; сельскагас-

падарчага лесазнаўства; метэаралогіі і кліматалогіі; сельскагаспадар-

чай меліярацыі; будаўнічага мастацтва; будаўнічай і тэарэтычнай 

механікі; палітычнай эканоміі; пладаводства і агародніцтва; сель-

скагаспадарчай статыстыкі; селекцыі; сельскагаспадарчай эканоміі; 
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хімічнай тэхналогіі; тапаграфічнага малявання; фізікі; фізіялогіі 

раслін; фітапаталогіі і мікрабіялогіі; арганічнай і агранамічнай хіміі; 

аналітычнай хіміі; неарганічнай хіміі; замежных моў; дзяржаўнай 

лясной гаспадаркі; эксплуатацыі лесу; энтамалогii. 

40. Што было пабудавана ў акадэміі ў 1925–1926 гг.? 

У сувязі з ростам колькасці студэнтаў узрасла неабходнасць у ву-

чэбных аўдыторыях і жылых дамах для выкладчыкаў. 

Як сведчаць архіўныя матэрыялы, знойдзеныя Л. Чарняўскай у На-

цыянальным гістарычным архіве Беларусі, работы тады вяліся «…на 

трох участках: а) выконваўся рамонт трох трохпавярховых карпусоў 

(унутраная перацірка сцен з патынкоўкай, пабелка, перакладка печаў, 

пафарбоўка вокнаў i дзвярэй, рамонт даху, падлогі); б) адбудова 

згарэўшага будынка механічнага завода; в) завяршэнне будаўніцтва 

драўлянага жылога дома (унутраныя работы) i будаўніцтва новага 

двухпавярховага жылога дома.  

У чэрвені 1925 г. на будаўніцтве працавала 120 чалавек (арцель 

аршанскіх муляроў, арцель магілѐўскіх i дубровенскіх печнікоў, ар-

цель чэрыкаўскіх муляроў, сталяры i цесляры былі мясцовыя). У 

жніўні на работах было задзейнічана 200 чалавек i яшчэ планавалася ў 

Смаленскай губерні наняць 20 чалавек цесляроў i 10 быхаўскіх 

сталяроў». 

У выніку ў 1925–1926 гг. былі пабудаваны драўляны, часткова му-

раваны, двухпавярховы інтэрнат № 1 для студэнтаў, драўляны двухпа-

вярховы дом з верандай на калонах i двума вонкавымі ганкамі для 

прафесараў, клуб-тэатр, інтэрнат для студэнтаў з былой сушыльні, ад-

напавярховы жылы дом; капітальна адрамантаваны з устройствам во-

даправода i каналізацыі фізіка-хімічны корпус, галоўны корпус, 

таксатарскі корпус; механічны завод, канцылярскі корпус, бальнічны 

корпус, лазня, машыназнаўчы корпус, «погребной» флігель, будынак 

друкарні i мясцкома, прафесарскі корпус, электрастанцыя, інтэрнаты 

па вул. Інтэрнацыянальнай, Бруцэра-Ерафееўскай, Мсціслаўскай, Пра-

летарскай, Малой Аршанскай, Ленінскай.  

41. Што было пабудавана ў акадэміі ў 1929–1930 гг. і якія 

будынкі захаваліся да нашага часу? 

Як вядома, да нашага часу захаваліся двухпавярховыя драўляныя 

на каменным падмурку жылыя дамы па вул. Ціміразева, 8 і 

Агранамічнай, 3, абліцаваныя ў цяперашні час звонку сілікатнай 

цэглай. І зусім нядаўна быў знесены двухпавярховы драўляны будынак 

былога інтэрната па вул. Ціміразева, прыстасаваны пасля Вялікай 
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Айчыннай вайны пад школу, затым доследную станцыю. Будынак быў 

двухпавярховы драўляны з мураваным у цэнтры рызалітам. 

У 1929–1930 гг. было скончана будаўніцтва корпуса факультэта 

меліярацыі і капітальнае пераабсталяванне бібліятэкі. Вялікія будаў-

нічыя работы былі праведзены на кафедры сельскагаспадарчага 

машыназнаўства. У выніку быў створаны «гарадок механізацыі» – 

адзін з лепшых у сельскагаспадарчых вну СССР. 

42. Якi архiтэктар распрацаваў праекты будаўнiцтва ў 

акадэмii?  

Праекты інтэрната i вучэбных карпусоў распрацаваў архітэктар  

Г. Лаўроў у 1929–1933 гг. Будынкі маюць блізкае падабенства з 

iншымі работамі Г. Лаўрова, асабліва карпусамі БДУ i гарадка 

медыцынскага інстытута ў Мінску.  
Пабудаваныя ў Горках будынкі характарызуюцца складанай фор-

май плана, асіметрычнай аб’ѐмна-прасторавай кампазіцыяй, утво-
ранай з некалькіх аб’ѐмаў. Фасады будынкаў пазбаўлены архітэктур-
нага дэкору, гладкія сцены члянѐны прамавугольнымі рознымі па 
велічыні аконнымі праѐмамі. Жылыя дамы для выкладчыкаў па  
вул. Мічурына, 3, 11 таксама маюць рысы канструктывізму. Гэтым 
будынкам характэрна геаметрычнасць аб’ѐмаў, кантраст глyxix 
паверхняў сцен з вялікімі плошчамі зашклення, плоскія дахі.  

43. Якія навуковыя даследаванні праводзiлiся ў гэты час? 
Выкладчыкі акадэміі ў тыя гады актыўна праводзілі навуковыя 

даследаванні. Так, прафесарам Я. М. Афанасьевым былі складзены 
глебавыя карты свету.  

У 1927 г. падзеяй для акадэміі стаў удзел загадчыка кафедры 
глебазнаўства прафесара Я. М. Афанасьева ў 1 Міжнародным кангрэсе 
глебазнаўцаў у Вашынгтоне (ЗША), на якім ѐн выступіў з дакладам 
«Классификационная проблема в русском почвоведении». Гэта было 
не толькі прызнанне яго заслуг як найбуйнейшага глебазнаўца краіны, 
але і акадэміі як цэнтра аграрнай навукі. 

На кафедры глебазнаўства пад кіраўніцтвам прафесара В. В. Вінера 
распрацавалі рэкамендацыі па вапнаванні кіслай глебы. Яны былі вы-
кладзены ў манаграфіі «Известкование почв в новом освещении». 

Прафесар кафедры А. У. Ключараў вывучаў магчымасці  вырош-
чвання цукровых буракоў ва ўмовах БССР. 

Вельмі каштоўныя даследаванні па аграхіміі вяліся пад 
кіраўніцтвам прафесара А. К. Кедрава-Зіхмана. Ім была даказана неаб-
ходнасць і магчымасць прымянення торфу як угнаення, а таксама вы-
карыстання беларускіх фасфарытаў. 
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Загадчык кафедры селекцыі і насенняводства прафесар К. Г. Рэнард 
сумесна з дацэнтамі Г. Р. Рэга і А. І. Лапо займаліся генетычным выву-
чэннем дробных расавых прыкмет культурных і дэкаратыўных раслін, 
міжвiдавай і міжродавай гібрыдызацыі, распрацоўкай методыкі 
апрабацыі гатункаў розных культурных раслін і складаннем 
вызначальніка найбольш распаўсюджанага пустазеллля аўса, ячменю, 
жыта і г. д. 

Вялікую работу праводзіла кафедра пладаводства і агародніцтва 
пад кіраўніцтвам Л. І. Бурштэйна. Калектыў кафедры даследаваў сады 
Беларусі і сумежных абласцей. Вынікі даследавання паслужылі матэ-
рыялам для складання перспектыўных планаў развіцця садаводства ў 
рэспубліцы. У мэтах вучэбнай і навукова-даследчай працы на плошчы 
35 гектараў быў пасаджаны калекцыйны сад, у якім былі прадстаўлены 
шматлікія віды пладовых дрэў. Толькі яблынь тут было больш за 70 
гатункаў. 

Прафесар Ц. М. Годнеў разам са сваімі калегамі па кафедры 
фізіялогіі праводзілі даследаванні па хларафілу і фотасінтэзу раслін, 
якія атрымалі шырокую вядомасць не толькі ў нашай краіне, але і за 
мяжой. 

Галоўнымі тэмамі даследаванняў у галіне зоатэхнічнай навукі былі 
развіццѐ маладняку буйной рагатай жывѐлы і хімічны аналіз мясцовых 
кармоў. Загадчыкам кафедры анатоміі і фізіялогіі сельскагаспадарчых 
жывѐл А. С. Саноцкім быў напісаны падручнік, які перавыдаваўся 5 
разоў. 

Вучоныя-меліяратары А. Д. Дубах, Р. П. Спаро і іншыя праводзілі 
разнастайныя даследаванні па распрацоўцы меліярацыйных пытанняў. 
Імі былі напісаны 6 падручнікаў для студэнтаў меліярацыйнага і 
агранамічнага факультэтаў. 

Пад кіраўніцтвам прафесара Ю. А. Вейса вяліся выпрабаванні но-
вых сельскагаспадарчых машын. На гэтай жа кафедры былі сканструя-
ваны арыгінальныя прыборы для правядзення навуковых 
даследаванняў у галіне механізацыі сельскай гаспадаркі. У 1930 г. у г. 
Горкі пры непасрэдным удзеле Ю. А. Вейса быў адкрыты філіял Усе-
саюзнага НДІ механізацыі і электрыфікацыі. 

Значнае месца ў навукова-даследчай працы акадэміі займаў лясны 
факультэт. Вядомыя навукоўцы-лесаводы прафесары С. П. Мельнік,  
А. В. Касцян, В. В. Шкацелаў, В. І. Пераход, В. К. Захараў і іншыя 
вывучалі эканоміку і геаграфію лясной гаспадаркі Беларусі. Гэтыя 
даследаваннi былі каштоўным матэрыялам для складання народнагас-
падарчых планаў БССР. Навукоўцы факультэта займаліся пашырэннем 
дэндралагiчнага саду акадэмii, акліматызацыяй і натуралізацыяй 
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драўнінных і хмызняковых гатункаў, стварэннем доследных 
гадавальнікаў з багатым асартыментам драўнінных і кустарнiкавых 
гатункаў для мэт аграмелiярацыi. 

У гэтыя гады да асноўных праблем навуковых даследаванняў ка-
федр землеўпарадкавальнага факультэта, на якім працавалі такія буй-
ныя вучоныя ў галіне геадэзіі і землеўпарадкавання, як прафесары  
П. А. Хадаровіч, В. В. Папоў, Ф. Г. Някрасаў, І. І. Еўціхееў, адносілася 
распрацоўка розных спосабаў вызначэння ісцінных азімутаў зямнога 
напрамку па Палярнай зорцы. Гэтыя даследаваннi набылі важнае зна-
чэнне для ажыццяўлення геадэзiчных работ на вялікіх плошчах. У 
выніку праведзеных тэарэтычных і практычных работ былі прапанава-
ны арыгінальныя спосабы, якія атрымалі шырокае прымяненне пры 
праектаваннi апорных сетак. 

44. Якiя навуковыя перыядычныя працы выходзiлi ў акадэмii? 
Вынікі даследаванняў, якія праводзіліся ў акадэміі, друкаваліся ў 

навуковых працах пад назвай «Записки Белорусской сельскохозяйст-
венной академии». Да 1931 г. выйшла 12 тамоў, дзе было надрукавана 
звыш 200 работ. Выходзілі таксама «Труды научного общества по изу-
чению Белоруссии» (7 тамоў), «Труды Горецкой сельскохозяйственной 
опытной станции» (4 тамы), «Труды лесной опытной станции» (4 та-
мы) і інш.  

45. Якую працу ў гэты час праводзіла «Навуковае таварыства 

па вывучэнні Беларусі», якое працавала ў акадэміі? 
У гэтыя гады «Таварыства...» ўстанавіла цесныя сувязі з 

Інбелкультам, навуковымі арганізацыямі Масквы і Ленінграда. У тава-
рыства ўваходзілі практычна ўсе вядомыя педагогі акадэміі. Яны вялі 
дзесяткі навуковых тэм, у тым ліку па заказу розных органаў кіравання 
краіны. 

У 1927 г. была завершана комплексная работа, выкананая «Навуко-
вым таварыствам па вывучэнні Беларусі» па даследаванні прыродных 
умоў для сельскай гаспадаркі, па гісторыі і культуры Горацкага раѐна. 
Вынікі гэтых даследаванняў былi надрукаваны ў трэцiм томе «Працы 
навуковага Таварыства па вывучэнні Беларусi», дзе былі змешчаны 
артыкулы па гісторыі, этнаграфіі, эканоміцы, флоры і фаўне, глебе, 
лясах Горацкага раѐна. Гэты том быў высока ацэнены навуковай гра-
мадскасцю краіны. 

46. Якія змены адбыліся ў гэтыя гады на вучэбнай ферме? 
Вучэбная ферма акадэміі, якая з’яўлялася асноўнай базай для 

вытворчага навучання студэнтаў, была пашырана. Да дзвюх ферм у 
Горках і Іванаве было далучана аддзяленне ў Дрыбіне (агульная 
зямельная плошча складала 933 га). Накiрунак развіцця фермы –
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жывѐлагадоўча-збожжавы. У жывѐлагадоўлi былі прадстаўлены ўсе 
яго асноўныя віды: буйная рагатая жывѐла, конегадоўля, свінагадоўля і 
авечкагадоўля. Удоі малака на той час былі параўнальна высокімі. 
Напрыклад, у 1927 г. ад кожнай каровы было атрымана 2700 
кілаграмаў малака. У аддзяленнях фермы высейваліся ўсе асноўныя 
збожжавыя культуры. Сярэдняя ўраджайнасць збожжавых вагалася ў 
межах ад 80 да 120 пудоў, ураджайнасць бульбы – прыкладна 800 
пудоў з га. 

47. Якія вучэбна-дапаможныя ўстановы працавалі ў акадэміі ў 

гэты час? 

У 1925–1930 гг. удасканальваліся і развіваліся вучэбна-

дапаможныя ўстановы акадэміі. У вну меліся 44 кабінеты і 16 

лабараторый. Да існаваўшых вучэбна-дапаможных устаноў дадаліся 

новыя: гадавальнікі агульнага і спецыяльнага лесаводства, лугавы 

гадавальнік, балотна-апорны і гiдраметрычны пункты і інш. 

48. Як развiвалася ў гэты час акадэмiчная бiблiятэка?  

Важнае месца ў вучэбнай і навукова-даследчай працы акадэміі 

займала бібліятэка. Яе кніжны фонд быў пашыраны за кошт 

аб’яднання інстытутаў. У наступныя гады бібліятэка папоўнілася 

кнігамі айчынных і замежных выданняў. На 1 кастрычніка 1930 г. у яе 

фондзе налічвалася больш за 13 4000 кніг. Бібліятэка выпісвала 

шматлікія айчынныя і замежныя часопісы па аграноміі, батаніцы, 

фізіялогіі, лесаводстве і інш.  

Так, у 1927/28 навучальным годзе было выпісана 260 розных 

часопісаў, у тым ліку 120 замежных, у 1928/29 навучальным годзе – 

адпаведна 366 і 156, у 1929/30 – 397 і 165. Значнае месца ў рабоце 

бібліятэкі займаў абмен выданнямі. У 1925–1930 гг. акадэмія пад-

трымлівала сувязi са шматлікімі бібліятэкамі вышэйшых навучальных 

устаноў і навуковых устаноў краіны, а таксама шэрагам замежных 

краін. З замежных устаноў меліся сувязі з усімі вышэйшымі агра-

намічнымі вну Германіі, Польскай і Чэхаславацкай акадэміямі навук, 

Шведскай вышэйшай сельскагаспадарчай школай, універсiтэтамi 

ЗША, Японіі, Кітая і інш. 

49. Цi выходзiла ў акадэмii шматтыражная газета? 

З 4 кастрычніка 1929 г. у акадэміі пачала выходзіць шматтыражная 

газета «За пролетарские кадры». 

На яе старонках рэгулярна друкавалiся матэрыялы аб вучэбнай i 

навукова-даследчай працы, рабоце грамадскiх арганiзацый. Тут 

друкaвалi свае першыя творы члены лiтаратурнага гуртка. 
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50. Як была арганізавана ў акадэмii культурна-асветніцкая ра-

бота? 

Цэнтрам культурна-асветніцкай работы быў клуб-тэатр акадэміі на 

820 месц. Тут працавалі розныя гурткі мастацкай самадзейнасці. Такiя 

ж гурткi працавалi на кожным факультэце. У клубе паказвалі кіно, 

выступалі ўдзельнікі мастацкай самадзейнасці і прыезджыя артысты. 

Практыкаваліся калектыўныя паходы на кінафільмы і пастаноўкі. 

Выдатнікам вучобы выдаваліся пастаянныя квіткі на наведванне ўсіх 

пастановак і кінафільмаў. Гэта было вялікім заахвочваннем 

выдатнікаў. 

У гэты перыяд амаль штогод у акадэмiю прыязджалi вядомыя 

беларускiя пiсьменнiкi Я. Купала, Я. Колас i iнш. 

51. Што вядома пра прыезды Якуба Коласа ў 1927 i 1930 гг.? 

Якуб Колас прыязджаў у акадэмію 24 красавiка 1927 г. Да гэтага 

прыезду адносяцца два лiсты, што ѐн прыслаў сюды. Яны былi адраса-

ваны Леанiле Чарняўскай, жонцы М. I. Гарэцкага.  

Першы лiст Я. Колас даслаў 17 красавiка 1927 г., дзе ѐн 

паведамляў, што прыедзе ў Горкi. У лiсце ѐн адзначаў, што хацеў бы 

прыехаць якраз тады, калi распусцяцца бярозавыя лiсточкi. Вiдаць, 

вельмi любiў вядомы пiсьменнiк горацкiя гаi i сады. 

– Калi мы пераехалi ў Горкi, – расказвала аўтару гэтай кнігі Галiна 

Максiмаўна Гарэцкая, дачка пiсьменнiка, – бацька часам бываў у 

Мiнску i ў адну з сустрэч з Якубам Коласам запрасiў яго да сябе ў 

госцi. У клубе сельскагаспадарчай акадэмii яму была наладжана цѐп-

лая сустрэча, а вечарам ѐн гасцяваў у выкладчыка М. Ганчарыка. 

Ад гэтай сустрэчы засталася цiкавая фотакартка: Якуб Колас сярод 

жанчын у беларускiх нацыянальных касцюмах. Сярод iх Л. У. Чар-

няўская, П. В. Мядзѐлка, У. Ганчарык.  

Другi лiст у Горкi да Л. У. Чарняўскай датуецца 9 лiстапада 1927 г. 

У iм Якуб Колас пiша: «Я не знаходжу адпаведных слоў, каб выказаць 

Вам, мiлыя жанчыны-беларускi, маю радасць i маю падзяку за 

вiншаванне, а таксама не магу звярнуцца да Вас, як бы гэта трэба бы-

ло. Назаву хiба Вас гэтак: «Цвет i краса жанчын Беларускай зямлi!» 

Так пiсьменнiк выказвае падзяку сваiм знаѐмым за вiншаванне, 

дасланае з Горак да 45-годдзя з дня нараджэння. Пiсаў ѐн аб сваiх 

лiтаратурных планах, аб тым, што «...з новага года засяду за сваю па-

эму» (маецца на ўвазе паэма «На шляхах волi»). Паведамляў таксама i 

аб тым, што ѐн чакае выхаду з друку кнiгi «У глыбi Палесся». «Тады 

кожнай з Вас прышлю па кнiзе, – пiша Я. Колас, – бо Вы такiя мiлыя, 
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слаўныя, што калi толькi пачнеш аб Вас думаць, дык весялей i святлей 

робiцца на сэрцы...» 

З лiста вiдаць, што ўжо дужа спадабалася Я. Коласу красавiцкая су-

стрэча ў Горках i што на каляды ѐн зноў плануе прыехаць у Горкi. Пе-

радае прывiтанне М. Гарэцкаму i Ю. Гаўруку. 

У сваiх успамiнах «Мудрасць паэта», якiя былi надрукаваны ў кнiзе 

«Ступень адказнасцi», Ю. Гаўрук апiсвае прыезд Я. Коласа ў Горкi ў 

1930 г.: 

«Незабыўны для мяне прыезд Я. Коласа ў Горкi, у сельскагаспадар-

чую акадэмiю вясной 1930 г. Ён прыехаў неафiцыйна, проста так, па 

запрашэнню мясцовай секцыi навуковых працаўнiкоў. Спынiўся ў мя-

не. Вечарам у клубе секцыi ў яго гонар наладжвалася сустрэча. Было 

холадна, яшчэ ляжаў снег, i Колас прыехаў у валѐнках. Аднак на вечар 

палiчыў нязручным з’яўляцца абутым па-зiмоваму, i яму дасталi 

чаравiкi. Прыйшоўшы з лекцыi, я ўбачыў зборы Коласа. На табурэтцы 

стаялi чорныя кругланосыя чаравiкi, уласнаручна iм адглянцаваныя. 

Адзежа была вычышчана, адпрасавана. Ён не хацеў прыходзiць абы-

як. Акуратнасць, пунктуальнасць, вернасць дадзенаму слову – тыпо-

выя рысы характару Коласа. Ён не абяцаў таго, чаго не мог зрабiць, не 

пазнiўся, не спяшаўся з вывадамi. Шчодры душой, Колас, як кажуць, 

трымаў сябе ў руках, не раскiдваўся марна, з раннiх дзѐн 

падпарадкоўваў свае ўчынкi галоўнай мэце – змагацца за праўду, за 

прагрэс, за правы працоўных... 

У клубе народу сабралася шмат, дарагога госця сустрэлi воплескамi 

i неўзабаве папрасiлi што-небудзь прачытаць. Колас не лiчыў сябе 

майстрам мастацкага чытання, але ў вузкiм коле прыхiльна настрое-

ных людзей выступаў ахвотна. 

Ён прачытаў нам некалькi вершаў з нiзкi «Калгаснае», толькi што 

тады напiсанай…  

Чытаў ѐн па рукапiсу, стоячы каля стала, спакойна, без лiшнiх 

рухаў. Нiякай рыторыкi, пераўвасаблення, нiчога акцѐрскага. Хутчэй 

ѐн нагадваў настаўнiка альбо вучонага, якi з унутраным перакананнем 

горача расказвае аб тым, што важна для ўсiх. Мiлагучны, трошкi глу-

хаваты голас, выразнае вымаўленне кожнага слова – так, каб нiчога не 

страчвалася – усѐ гэта надавала непаўторны, своеасаблiвы каларыт… 

Нельга абмінуць i коласаўскі гумар – здаровы смех вясѐлага, шчырага 

чалавека. Поспех Коласа ў навуковых супрацоўнiкоў сельскагаспадар-

чай акадэмii быў выключны. Яго акружылi, вiншавалi. Завязалася 

шчырая гутарка. 
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Праводзiлi мы Коласа ўрачыста. Паклалi ў яго малюсенькi чама-

данчык тры бутэлькi лепшых ягадных вiн лабараторнага вырабу – пра-

дукцыю кафедры садоўнiцтва. Тады гэта была навiнка. Пажадалi яму 

здароўя i творчых поспехаў…» (Успамiны пра Якуба Коласа. Мн., 

1982. С. 206–208). 

52. Хто ўваходзiў у Горацкі фiлiял «Аршанскага маладняка», 

якi працаваў пры акадэмii? 

З 1925 па 1930 г. у акадэмii актыўна працаваў літаратурны гурток – 

філіял «Аршанскага маладняка», у які ўваходзілі выкладчыкi кафедры 

беларускай мовы і лiтаратуры Ю. П. Гаўрук, П. В. Мядзѐлка, 

выкладчык М. Ганчарык, студэнт А. Вечар, У. Прыбыткоўскi, малады 

пісьменнік В. Каваль і інш. 

53. Як праходзіў у акадэмii працэс беларусізацыi? 

У гэтыя гады ў акадэміі хуткімі тэмпамі ішла беларусізацыя наву-

чальнага працэсу. На чале яе была кафедра беларускай мовы, 

літаратуры і гісторыі. У той час ѐй кіраваў пісьменнік Максім Гарэцкі. 

Як адзначалася ў юбілейным зборніку, які выйшаў у акадэміі да 10-

годдзя Кастрычніцкай рэвалюцыі, значная частка выкладчыкаў 

акадэміі, нават тыя, што прыехалі з Расіі, выкладалі свае прадметы на 

беларускай мове. На беларускую мову было пераведзена ўсѐ справа-

водства вну. 
На жаль, праз некаторы час кафедра была ліквідавана і працэс 

беларусізацыі ў акадэміі быў спынены. Як вядома, амаль усе 
супрацоўнікі кафедры былі рэпрэсіраваны. 

54. Калi быў адкрыты ў акадэмii нядзельны ўнiверсiтэт для ся-
лян?  

З 1 мая 1927 г. пры акадэміі пачаў працаваць першы ў СССР 
сялянскі нядзельны ўніверсітэт з двухгадовым курсам навучання. Яго 
слухачамі сталі батракі, беднякі, былыя чырвонаармейцы і працоўныя 
саўгасаў. 

Мэтай гэтага ўніверсітэта з’яўлялася падрыхтоўка будучых 
арганізатараў і кіраўнікоў калгасаў і саўгасаў. Рэктарам універсітэта 
быў прызначаны прафесар І. І. Красікаў. 

Слухачам чыталіся лекцыі па эканоміцы, сельскагаспадарчай 
кааперацыі, паляводстве, жывѐлагадоўлі, землеўпарадкаванні, зямель-
наму праву, малочнай справе, меліярацыі, электрыфікацыі і г. д. 

55. Якiя факультэты працавалi ў акадэмii ? 

На 1 студзеня 1930 г. у акадэмii было сем факультэтаў: 

агранамічны з аддзяленнямі паляводства, прадзільных культур, 

тэхнічных культур, садоўніцтва і агародніцтва; зоатэхнічны з 
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аддзяленнямі буйной рагатай жывѐлы і малочнай гаспадаркі, 

свінагадоўлі; лясны з аддзяленнямі лесаэканамічным, лесаэксплуата-

цыйным і лесагаспадар-чым; меліярацыйны з аддзяленнямі гідратэх-

нічным, тарфяным і культуратэхнічным; арганізацыі тэрыторый; 

эканомікі, арганізацыі і планавання сельскагаспадарчай вытворчасці; 

рабочы (рабфак). 

56. Якія змены адбыліся ў рабоце рабочага факультэта? 

У 1926–1930 гг. рабфак працягваў актыўна працаваць. Так, у 1926–

1927 навучальных гадах там вучылася 215 вучняў, а ўжо ў наступным 

годзе – 291 чалавек. Праўда, не ўсе яго выхаванцы пасля заканчэння 

паступалі ў акадэмію. У 1930 г. была праведзена спецыялізацыя 

рабфакаў па галінах народнай гаспадаркі. 

Горацкі рабфак з таго часу стаў рыхтаваць толькі слухачоў для пас-

туплення ў акадэмію альбо ў сельскагаспадарчыя тэхнікумы. 

57. Колькі спецыялістаў для сельскай і лясной гаспадаркі пад-

рыхтавала акадэмія ў 1925–1930 гг.? 

Да канца 1930 г. акадэмія ператварылася ў адну з найбуйнейшых 

сельскагаспадарчых навучальных устаноў СССР. У ѐй было падрыхта-

вана больш за 1300 спецыялістаў вышэйшай кваліфікацыі.  

Аднак наперадзе гэту вышэйшую навучальную ўстанову чакала 

чарговае выпрабаванне – рэарганізацыя: дзяленне на шэраг інстытутаў 

у 1931 г. 

У гiсторыi Беларускай дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадэмii 

пачаўся новы этап. 

 

У ДАВАЕННЫ ЧАС 

 

58. Што адбылося з Беларускай 

акадэмiяй сельскай i лясной гаспа-

даркі ў вынiку рэформы вышэйшай 

адукацыi? 

У пачатку 30-х гадоў у СССР была 

праведзена рэформа вышэйшай адука-

цыі. Вну станавіліся ўстановамі з вузкім 

профілем падрыхтоўкі спецыялістаў. 

Лічылася, што дзякуючы гэтаму можна будзе скараціць тэрміны 

падрыхтоўкі спецыялістаў.  

У 1931 г. у Горках было створана 10 асобных інстытутаў: 

1) аграхіміі і глебазнаўства; 

2) буйной рагатай жывѐлы; 
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3) меліярацыі;  
4) прадзільных культур; 
5) кармавых культур; 
6) аэрафотагеадэзічны камбінат; 
7) свiнагадоўлi; 
8) механiзацыi; 
9) садоўніцтва i агароднiцтва; 
10) электрыфiкацыi. 

59. Якія інстытуты засталіся ў Горках?  
 Аграхіміі і глебазнаўства, буйной рагатай жывѐлы, меліярацыі, 

прадзільных культур, кармавых культур, аэрафотагеадэзічны камбінат. 
Іншыя інстытуты былі пераведзены ў Мінск, Віцебск, Магiлѐў і 

Лошыцу. 

60. Што адбылося з лесатэхнiчным факультэтам? 
Яшчэ ў 1930 г. на базе ляснога факультэта акадэмii быў створаны і 

пераведзены ў Гомель лесатэхнічны інстытут.  

61. Хто кiраваў гэтымi iнстытутамi? 
Дырэктарам аэрафотагеадэзiчнага камбiната, якi складаўся з 

iнстытута i тэхнiкума, быў прафесар В. В. Папоў. 
Дырэктарам iнстытута мелiярацыi быў Д. А. Куляшоў.  
На жаль, пра астатнiх кiраўнiкоў iнстытутаў аўтары не знайшлi зве-

стак. 

62. Да чаго прывяло стварэнне асобных iнстытутаў? 
Раздзяленне акадэмii прывяло да ліквідацыі адзінага выклад-

чыцкага калектыву. Былі раздроблены вучэбная і вытворчая базы 
акадэміі. У яе памяшканнях размясціліся шэсць навучальных устаноў, 
якія не мелi неабходнай матэрыяльнай базы.  

У некаторых навучальных карпусах размясцілася па некалькі 
iнстытутаў. 

Гэта прывяло да росту апарата кіравання, які заняў значную коль-
касць вучэбных памяшканняў. Частка абсталявання і літаратура былі 
вывезены новымі інстытутамі ў іншыя гарады. 

63. Што стала з агульнатэарэтычнымi кафедрамi, якiя абслу-

гоўвалi да рэарганiзацыi ўсе факультэты? 
Такія кафедры былі размеркаваны сярод інстытутаў. Напрыклад, 

кафедра фізікі была перададзена iнстытуту буйной рагатай жывѐлы. 
Але выкладчыкі кафедры выкладалi фізіку ва ўсіх Гoрaцкіх 
інстытутах. 

64. Цi адбывалiся выпускi спецыялiстаў у асобных iнстытутах? 
У 1932 г. адбыўся паскораны выпуск спецыялістаў з Горацкіх 

сельскагаспадарчых інстытутаў: інстытут буйной рагатай жывѐлы 
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скончылі 28 чалавек, кармавых культур – 15, прадзільных культур – 
35, мелiяратыўны інстытут скончылі 22 чалавекі. 

65. Ці прывяла рэарганізацыя акадэміі да павышэння якасці 

выкладання і навуковых даследаванняў? 

На жаль, рэарганізацыя, як у хуткім часе паказаў вопыт, знізіла 

ўзровень вучэбнай і навуковай работы. 

66. Калi СНК БССР прыняў пастанову аб аб’яднанні ўсіх 

Горацкіх інстытутаў? 

Пастанова была прынята ў жніўні 1933 г. У вынiку была створана 

адзiная вышэйшая навучальная ўстанова. Яна атрымала назву 

Беларускі сельскагаспадарчы інстытут. 

67. Хто кiраваў у гэты час iнстытутам? 

У 1933–1934 гг. Беларускім сельскагаспадарчым інстытутам 

кiраваў А. С. Бaрысевiч, у 1935 г. – М. М. Кальцоў, у 1936–1937 гг. – 

З. I. Дзехцярэвiч i Г. З. Пелiкан, у 1938–1940 гг. – П. С. Шэстaпал, у 

1940–1941 гг. – С. I. Цiшкоў. Акрамя таго, тры чалавекі прызначаліся 

часова выконваючымі абавязак дырэктара інстытута. 

Такая частая змена кіраўніцтва тлумачыцца тым, што ў гэты час у 

СССР у поўнай меры пачынала складвацца таталітарная сістэма 

кiравання. Гэта і прыводзіла да частай змены кіраўнікоў, частка з якіх 

былі рэпрэсiраваны. 

68. Якiя факультэты і кафедры працавалi ў iнстытуце? 

У 1933 г. у інстытуце было створана пяць асноўных факультэтаў: 

– раслінаводства ( потым стаў называцца агранамічным); 

– зоатэхнічны; 

– арганізацыі тэрыторыі (потым стаў называцца землеўпарад-

кавальным),  

– аграхіміі і глебазнаўства; 

– эканамічнай палітыкі і планавання (потым стаў называцца 

эканамічным). 

У снежні 1933 г. дэканамі факультэтаў былі прызначаны прафесары 

Ц. М. Годнеў, Ю. З. Уман, В. В. Папоў, І. І. Красікаў, Лапавок (iмя 

невядома). 

У 1934 г. з Лошыцы зноў у Горкі быў пераведзены садоўніцка-

агародніцкі інстытут. Ён стаў аддзяленнем, а потым пладова-агарод-

ніцкім факультэтам інстытута. 

Працавалi наступныя кафедры: дыялектычнага матэрыялiзму i 

ленiнiзму; палiтычнай эканомii i эканамічнай палiтыкi; арганiзацыi i 

планавання сельскагаспадарчай вытворчасцi; палявых культур; агуль-

нага земляробства; селекцыi i насенняводства; механiзацыi i элек-
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трыфiкацыi сельскагаспадарчай вытворчасцi; батанiкi i фiтaпаталогii; 

фiзiялогii i мiкрабiялогii; сельскагаспарчай жывѐлы; развядзення i 

агульнай заатэхнii; фiзiялогii i анатомii сельскагаспадарчых жывѐл; 

ветэрынарыi i зоагiгiены; заалогii i энтамалогii; аграхiмii; глеба-

знаўства; неарганiчнай i аналiтычнай хiмii; фiзiчнай i калоіднай хiмii; 

геалогii i гiдралогii; геадэзii; матэматыкi i фiзiкi; замежных моў. 

Пры іх працавала 67 лабараторый і вучэбных кабінетаў.  

69. З якога часу інстытут пачаў рыхтаваць спецыялістаў 

сельскай гаспадаркі на завочнай форме навучання? 

У 1934 г. была адкрыта завочная форма навучання па спецыяльнас-

цях: аграномія, пладаводства і заатэхнія. 

70. Што было пабудавана ў гэтыя гады ? 
У гэтыя часы ў інстытуце пачалося актыўнае будаўніцтва. Вядома, 

што ў пачатку 1930-х гадоў на тэрыторыі акадэміі былі ўзведзены 

новыя мураваныя будынкі вучэбных карпусоў №  1 (1936) і 

гідрамеліярацыйнага факультэта (зараз корпус № 5), электрастанцыі, 

тыпаграфіі, інтэрната № 1 (1932 ), жылыя дамы ў характэрным для 

таго часу стылі канструктывізму. 

Гэтым будынкам характэрна геаметрычнасць аб’ѐмаў, кантраст 

глyxix паверхняў сцен з вялікімі плошчамі зашклення, плоскія дахі.  

Вядома, што праекты інтэрната i вучэбных карпусоў распрацаваў 

архітэктар Г. Лаўроў у 1929–1933 гг. Будынкі маюць блізкае падабенства 

з iншымі работамі Г. Лаўрова, асабліва карпусамі БДУ i гарадка 

медыцынскага інстытута ў Мінску.  

Пабудаваныя ў Горках будынкі характарызуюцца складанай 

формай плана, асіметрычнай аб’ѐмна-прасторавай кампазіцыяй, утво-

ранай з некалькіх аб’ѐмаў. Фасады будынкаў пазбаўлены архітэктур-

нага дэкору, гладкія сцены члянѐны прамавугольнымі рознавялікімі 

аконнымі праѐмамі. Жылыя дамы для выкладчыкаў па вул. Мічурына, 3, 

11 таксама маюць рысы канструктывізму. Гэтыя 3-павярховыя  

24-кватэрныя жылыя дамы былi пабудаваны ў 1932 і 1936 гг. Першы 

будынак (вул. Мічурына, 3) быў запраектаваны адным са студэнтаў 

землеўпарадкавальнага факультэта, прозвішча якога ўстанавіць не 

ўдалося. 

У 1930-я гады. была таксама рэканструявана бібліятэка, у выніку ча-

го яна набыла рысы канструктывізму.  

71. Якiя новыя выкладчыкi ў гэты час працавалi ў акадэмii? 

У 1930–1931 гг. з Горак выехала ў іншыя навучальныя ўстановы 

значная частка прафесарска-выкладчыцкага саставу, у тым ліку 

прафесары В. В. Далінін-Іванскі, В. М. Лубяка, К. К. Кісялѐў і інш. 



 

112 

Аднак пасля аднаўлення інстытута ў Горкі прыехалі працаваць 

наступныя прафесары: 

В. І. Васільчанка (1883–1956) скончыў Курскае каморніцкае 

вучылішча. Працаваў у Варонежскай, Маскоўскай, Данской губернях. 

У 1920–1921 гг. – загадчык каморніцкiх курсаў пры Данскім 

губземаддзеле. 

З 1921 па 1924 г. быў землеўпарадчыкам, рэвiзорaм землеўладка-

вальных прац, загадчыкам пададдзела дзяржаўнай зямельнай маѐмасцi 

ў Варонежскiм губземаддзелe. У 1924 г. пераведзены ў Наркамзем 

УССР на пасаду старэйшага спецыяліста па землеўпарадкаванні. 

Працуючы на вытворчасці, ѐн адначасова вучыўся ў Харкаўскім 

геадэзічным і землеўпарадкавальным інстытуце, які скончыў 

экстэрнам. У 1926 г. В. І. Васільчанка быў запрошаны ў гэты інcтытут 

старэйшым выкладчыкам на кафедру землеўпарадкавальнага праекта-

вання. 

Усе гэтыя гады займаўся навуковай працай. Яшчэ ў 1914 г. у 

часопісе «Современник» быў апублікаваны яго першы артыкул «В 

деревне». Затым сталі з’яўляцца яго артыкулы ў часопісах «Землемер-

ное дело», «Сельское и лесное хозяйство», «Землеустро-итель», 

«Вестник сельскохозяйственной науки и опытного дела».  

У 1929–1933 гг. – прафесар кафедры землеўпарадкавання 

Харкаўскага геадэзічнага і землеўпарадкавальнага інстытута. З 1933 па 

1934 г. В. І. Васільчанка быў старэйшым навуковым супрацоўнікам 

навукова-даследчай кафедры пры Усеўкраінскай Акадэмii сельска-

гаспадарчых навук. З 1934 г. – старэйшы навуковы супрацоўнік, а затым 

кансультант у аддзеле планіроўкі населеных месцаў ва Украінскім 

навукова-даследчым інстытуце камунальнай гігіены. 

У снежні 1936 г. Васільчанка быў абраны прафесарам, загадчыкам 

кафедры планіроўкі сельскіх населеных месц Беларускага сельскагас-

падарчага інcтытута i працаваў тут да чэрвеня 1941 г. З першых дзѐн 

працы на кафедры ѐн вядзе навуковыя даследаванні па планіроўцы 

сельскіх населеных месцаў. Па даручэнні Наркамзема БССР пад 

кіраўніцтвам В. І. Васільчанкi супрацоўнікамі інстытута была 

выкананa вялікая праца па планіроўцы і добраўпарадкаванні калгасных 

вѐсак. Васіль Іларыѐнавіч абгрунтаваў асноўныя пытанні планіроўкі, 

рэканструкцыі і добраўпарадкаванні вѐсак і сядзіб калгаснікаў. У 

1941 г. ѐн скончыў работу над доктарскай дысертацыяй на тэму 

«Сядзіба калгасніка і яе рэканструкцыя». На жаль, яна знікла ў пачатку 

вайны. 
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У чэрвені 1941 г. Васіль Іларыѐнавіч выехаў у Адэсу ў санаторый. 

Там заспела яго вайна. Не маючы магчымасці вярнуцца ў Горкі, ѐн 

прыехаў у Харкаў, дзе пражывалі яго дзве дачкі.  

У лютым 1942 г. з групай навуковых супрацоўнікаў пераехаў у 

Палтаву, дзе з красавіка 1942 г. працаваў выкладчыкам і дырэктарам 

землеўпарадкавальнага тэхнікума. 

У аўтабіяграфіі, якая захоўваецца ў яго асабістай справе, ѐн 

напісаў: «Асноўнай задачай гэтага тэхнікума мы ставілі захаванне 

кадраў выкладчыкаў і выратаванне моладзі ад пасылкi ў Нямеччыну, 

што нам і ўдалося з вялікай рызыкай зрабіць: мы выратавалі ад гэтай 

пагрозы ўсіх навучэнцаў тэхнікума». 

Пасля вызвалення Палтавы працаваў прафесарам Палтаўскага 

інстытута сельскагаспадарчага будаўніцтва і па заданні ўрада Украіны 

выконваў праект планіроўкі вядомай вѐскі Дзіканькі. Праект 

планіроўкі гэтага сяла стаў узорам для праектавання планіроўкі, забу-

довы і добраўпарадкавання вѐсак Украіны, разбураных у перыяд 

акупацыі нямецкімі войскамі. 

У верасні 1946 г. В. І. Васільчанка вярнуўся ў Горкі і быў прызна-

чаны загадчыкам кафедры земпраектавання. У гады Вялікай Айчыннай 

вайны быў страчаны дыплом прафесара, таму вучоны савет Беларуска-

га сельскагаспадарчага інстытута накіраваў у ВАК СССР паўторна 

дакументы.  

Аднак, хадайніцтва ВАК СССР адхіліў. Такое рашэнне ВАКа было 

выклікана тым, што ў гады Вялікай Айчыннай вайны ѐн заставаўся на 

акупаванай тэрыторыі і працаваў пры акупацыйным рэжыме. Тады 

рэктарат iнстытута ў 1949 г. прыняў рашэнне вызваліць В. І. Васіль-

чанку ад пасады прафесара і загадчыка кафедры і перавесці на пасаду 

спачатку асістэнта, а затым старэйшага выкладчыка. 

Аднак праз год праўда перамагла, і ў ліпені 1950 г. ѐн быў 

адноўлены ў званні прафесара. У снежні 1950 г. ѐн з’ехаў у Рыгу, дзе 

працаваў прафесарам у Латвiйскiм дзяржаўным універсітэце і 

Латвійскай сельскагаспадарчай акадэміі. 

Аўтар прац: «Для чего нужно крестьянину землеустройство» 

(1924), «Экономические основы землеустройства» (1926), «Планиров-

ка и благоустройство колхозного села» (1940) i iнш. 

П. Е. Грабеннікаў працаваў загадчыкам кафедры раслінаводства 

Кубанскага сельскагаспадарчага інстытута. У 1937 г. быў абраны 

загадчыкам кафедры раслінаводства і селекцыі Беларускага 

сельскагаспадарчага інстытута i працаваў да 1941 г. Далейшы лѐс 

невядомы.  
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Аўтaр прац: «О скрещивании озимой пшеницы с озимой рожью» 
(1928), «Материалы по изучению ботанического состава яровых пше-
ниц шахтинского округа» (1929), «Просо Северного Кавказа» (1930), 
«Определитель пшениц Северного Кавказа» (1930), «Подсолнечник 
Северного Кавказа» (1932), «Ячмени Северного Кавказа» (1932), 
«Влияние расового состава озимых пшениц на степень поражения и 
угнетения их твердою головнею – Tilletia Tritici Wint» (1932) i iнш. 

М. В. Дакунін (нар. у 1886 г.) працаваў навуковым супрацоўнікам 
у Дзяржаўным інстытуце доследнай аграноміі Наркамата земляробства 
СССР Ленінградскай абласной меліярацыйнай станцыі. З 1933 па 
1941 г. – прафесар, загадчык кафедры геалогii i гiдралогii Беларускага 
сельскагаспадарчага інстытута. Доктар сельскагаспадарчых навук, 
член-карэспандэнт АН БССР.  

Далейшы лѐс невядомы. 
Аўтар прац: «К вопросу об экстенсивных формах луговодства на 

осушаемых низинных торфяниках» (1925), «Очерки болотных опыт-
ных учреждений СССР» (1928), «Болота северной Карелии и Мурман-
ского края» (1929), «Новейшие достижения в области культуры болот» 
(1929), «Навозное удобрение: Итоги работы опытных учреждений 
РСФСР» (1931), «Навозное удобрение» (1931), «Удобрение болотных 
почв» (1933), «К вопросу химизации болотных почв: Из работ агрохи-
мической лаборатории института за 1934 г.» / сааўт. М. Ф. Янушэвiч 
(1936), «Освоение заболоченных земель» (1937), «Агроуказания по 
зерновым, техническим и кормовым культурам на торфяных почвах» 
(1940) i iнш. 

С. С. Захараў (1901–1990) скончыў Маскоўскую сельскагас-
падарчую акадэмію імя К. А. Ціміразева ў 1931 г. 

З 1933 г. пачаў працаваць у Беларускім сельскагаспадарчым 
інстытуце. 

У 1937 г. быў абраны Дэпутатам Вярхоўнага Савета БССР 1-га 
склiкання па Горацкай выбарчай акрузе. 

У 1942–1944 гг. – дырэктар Інстытута сацыялістычнай сельскай 
гаспадаркі АН БССР.   

У 1950–1951 гг. – дэкан агранамічнага факультэта акадэмii, а ў 
1951–1953 гг. – прарэктар па навуковай рабоце. 

У 1954–1974 гг. – загадчык кафедры земляробства ў БСГА. 
У 1958 г. абаранiў доктарскую дысертацыю. Прафесар, заслужаны 

дзеяч навукі БCCР (1965). 
Навуковыя працы па эфектыўнасці севазваротаў з выкарыстаннем 

травасеяння, прамежкавых культур, сідэратаў, вапны і сістэм 
гербіцыдаў.  
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Аўтар прац: «Занятыя папары і рацыянальнае іх выкарыстанне» 

(1960), «Основы земледелия» (1963), «Основы земледелия и культур-

нотехнические работы: для гидромелиорат. техникумов» / пад рэд. 

С. Г. Скарапанава (1963), «Земледелие Западной и Северо-Западной 

зон СССР» (1967), «Лабораторные и практические занятия по земледе-

лию: Вучэбны дапаможнік / сааўт. С. М. Навiцкi, П. К. Алек-сандровiч 

(1968) i iнш.  

М. І. Касаткін працаваў прафесарам кафедры аграхіміі Беларуска-

га сельскагаспадарчага інстытута з 1939 г. Пасля вайны працаваў пра-

фесарам у Кастрамскім сельскагаспадарчым інстытуце.  

Далейшы лѐс невядомы.  

Аўтар прац: «Удобряйте поля и огороды торфом» (1932), 

«Повышение плодородия дерново-подзолистых почв Костромской 

области» (1955) i iнш.  

П. А. Курчатаў працаваў прафесарам у Краснадарскiм сельскагас-

падарчым інстытуце. 

У 1933–1941 гг. – загадчык кафедры аграхiмii ў Беларускім сель-

скагаспадарчым інстытуце. Пад яго кіраўніцтвам вывучаліся прыѐмы 

павышэння эфектыўнасці ўгнаенняў пад збожжавыя культуры і буль-

бу, магчымасць прымянення сапрапеляў у якасці ўгнаенняў, 

даследаваўся ўплыў умоў мінеральнай падкормкi на ўраджайнасць, 

назапашванне цытрынавай кіслаты і нікаціну ў тытунi. 

Далейшы лѐс невядомы. 

Аўтар прац: «Мобилизация фосфорной кислоты на черноземе в 

связи с процессом нитрификации и внесением удобрений» (1928) 

i iнш.  

Л. І. Малякоў (нар. у 1878 г.) працаваў настаўнікам Александроў-

скай настаўніцкай семінарыі. З 1930 г. прафесар Беларускага сельска-

гаспадарчага інстытута. Арыштаваны 29 жніўня 1933 г. i aсуджаны 

«тройкай» 14 лістапада 1933 г. як член шпіѐнска-дыверсiйнай 

арганiзацыi «Беларускі Народны Цэнтр» на 5 гадоў. Рэабілітаваны 

7 мая 1956 г.  

Далейшы лѐс невядомы. 

Аўтар прац: «Вологодская тимофеевка (сеянка). Материалы по 

организации и культуре кормовой площади» (1916), «Кормодо-

бывание: Полевое травосеяние, культура клубнеплодов и луговодство. 

Справочная книжка для студентов вуз, слушателей с.-х. техникумов, 

для инструкторов и техников по культуре кормовых растений, по мо-

лочному хозяйству и для всех лиц, интересующихся сельским хозяйст-

вом» (1924), «Комбикорма», 2 выданнi (1930, 1934) i iнш.  
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Ю. З. Умань (1887–1944) – вучань акадэміка І. П. Паўлава.  

У 1931 г. узначалiў кафедру развядзення сельскагаспадарчых 

жывѐл у Беларускім сельскагаспадарчым інстытуце, з 1933 г. працаваў 

дэканам зоатэхнічнага факультэта. З 1938 па 1941 г. – загадчык 

кафедры развядзення сельскагаспадарчых жывѐл Харкаўскага 

ветэрынарнага інстытута. З 1941 па 1944 г. – прафесар Алма-Ацiнскaгa 

сельскагаспадарчага інстытута. Унѐс значны ўклад у распрацоўку 

пытанняў спадчыннасці і селекцыі жывѐл. 

Аўтар прац: «Красный немецкий скот» (1928), «Местные породы 

сельскохозяйственных животных на Украине» (1923), «О бычьих това-

риществах» (1923), «Племенная селекционная работа на Украине» 

(1923), «Проведение отѐла и выращивание телят» (1944) i iнш. 

А. І. Новік (1897–1984) скончыў Ленінградскі ветэрынарны 

інстытут у 1926 г. Працаваў загадчыкам кафедры анатоміі і фізіялогіі 

жывѐл Беларускай сельскагаспадарчай акадэміі ў 1934–1941 гг. 

У гады Вялікай Айчыннай вайны ваяваў на фронце.  

У 1946–1951 гг. зноў загадваў кафедрай анатоміі і фізіялогіі жывѐл. 

Пад яго кіраўніцтвам работнікі кафедры вялі вывучэнне пытанняў за-

сваення ежы жывѐламі, уплыву інсуліну на іх рост і развіццѐ. Было 

ўстаноўлена, што гэты прэпарат станоўча ўплывае на вугляводны аб-

мен у арганізме, спрыяе больш актыўнаму прыросту жывой вагі ма-

ладняка і дарослых жывѐл. 

З 1951 па 1956 г. – прарэктар па навуковай рабоце Беларускай сель-

скагаспадарчай акадэміі. Доктар ветэрынарных навук (1962), прафесар 

(1964), заслужаны дзеяч навукі БССР (1965). 

Аўтар прац: «Биологические особенности белорусских черно-

пестрых свиней / Некоторые вопросы развития животноводства» 

(1963) і інш. 

М. М. Самбiкiн (1878–1968) скончыў Кіеўскі політэхнічны 

інстытут у 1898 г. 

З 1905 г. – асістэнт кафедры фізікі, навуковы супрацоўнік 

метэаралагічнай абсерваторыі Кіеўскага політэхнічнага інстытута. У 

1909–1910 гг. працаваў у галоўнай фізічнай абсерваторыі ў Пецярбур-

гу і метэаралагічным бюро Міністэрства земляробства. У 1910 г. быў 

адкамандзіраваны Кіеўскім політэхнічным інстытутам у распараджэн-

не Палтаўскага губзема, дзе працаваў загадчыкам аддзела метэаралогіі 

Палтаўскай доследнай станцыi. У 1910–1911 гг. вучыўся на 

Вышэйшых курсах пры вучоным камітэце Міністэрства земляробства 

па спецыяльнасці «сельскагаспадарчая метэаралогія». 
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З 1934 па 1941 г. прафесар М. М. Самбiкiн загадваў кафедрай фiзiкi 

i матэматыкi (выкладаў сельскагаспадарчую метэаралогію) у 

Беларускiм сельскагаспадарчым інстытуце. 

У час Вялікай Айчыннай вайны – загадчык кафедры фізікі і 

метэаралогіі Таджыкскага сельскагаспадарчага інстытута, а затым быў 

пераведзены ў Благавешчанскі педагагічны інстытут на пасаду 

загадчыка кафедры геаграфіі. 

Пасля вайны быў прызначаны загадчыкам кафедры геаграфіі 

Сталінградскага педагагічнага інстытута, а ў 1954 г. перайшоў на 

працу ў Сталінградскі сельскагаспадарчы інстытут. 

Аўтар прац: «Атмосферные осадки в Полтавской губернии по  

10-летним данным 1903–1912 гг.» (1913), «Климатические условия 

Полтавской с.-х. станции за 40 лет 1886–1925 гг.» (1926), «Курсы сель-

скохозяйственной метеорологии» (1927), «К вопросу о влиянии расти-

тельного покрова культурных сельскохозяйственных растений на ход 

метеорологических элементов в их среде» (1927), «Недороды на Ук-

раине, их районы, частота и размеры» (1931), «Суховеи Сталинграда» / 

сааўт. Н. Д. Суворава (1955), «Ход накопления влаги в почве в зависи-

мости от почвенных температурных градиентов» (1956), «Краткие све-

дения по климатологии, ее разделам: формирование климатов и клас-

сификация климатов» (1956) i iнш. 

72. Хто з выхаванцаў даваеннага часу стаў Героем Савецкага 

Саюза i Сацыялiстычнай працы?  

У. Я. Лабанок (1907–1974) скончыў Беларускую сельскагаспадар-

чую акадэмію ў 1931 г. З 1931 г. – аграном, памочнік наркама 

земляробства БССР, з 1933 г. – аграном-эканаміст упаўнаважанага 

Наркамата саўгасаў СССР па БССР. З 1939 г. працуе дырэктарам 

Смальянскага сельгастэхнікума Віцебскай вобласці. 

У 1941 г. быў абраны першым сакратаром Лепельскага РК КП 

Беларусi. Званне Героя Савецкага Саюза прысвоена 16 жніўня 1943 г. 

Iмем У. Я. Лабанкa названы саўгас-тэхнікум у г. Мар’іна Горка, 

Лепельская СШ № 1, вуліцы ў г. Лепелі і г. Мінску. 

Аб яго далейшым лѐсе будзе падрабязна расказана ў 4 главе кнігі. 

М. Дз. Мухін (1907–1996) скончыў Беларускую сельскагаспа-

дарчую акадэмію ў 1935 г. Працаваў аграномам у Пятроўскай МТС 

Карэльскай АССР (1936–1937), навуковым супрацоўнікам, намеснiкам 

дырэктара Беларускай дзяржаўнай селекцыйнай станцыі (1937–

чэрвень 1941 г.).  

У Вялікую Айчынную вайну ваяваў на Заходнім і 3-м Беларускім 

фронце, камандаваў стралковай ротай. Пасля вайны М. Дз. Мухін 
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узначальваў аддзел селекцыі азімых культур Беларускага НДІ 

земляробства (г. Жодзіна), зрабіў вялікі ўклад у стварэнне і 

распаўсюджванне новых высокапрадукцыйных сартоў жыта. 

У 1963 г. абараніў доктарскую дысертацыю на тэму: «Селекцыя 

пшаніцы ў Беларусі». Прафесар з 1964 г. 

М. Дз. Мухін стварыў 12 гатункаў жыта, у тым лiку тры гатункі 

азімага жыта. Гатунак «Белта» шырока раяніраваны ў Расii, Малдавіі, 

на Украіне. У Беларусі ѐн займаў каля мільѐна га (90 % азімага палет-

ка) і ўраджай у 80-я складаў да 60 ц збожжа. У 1973 г. М. Дз. Мухін 

удастоены звання Героя Сацыялістычнай працы. 

Заслужаны дзеяч навукі Беларускай ССР (1967). Пад яго 

кіраўніцтвам падрыхтавана 2 дактары і 30 кандыдатаў навук. 

Аўтар прац: «Грэчка» (1947), «Яравая пшаніца» (1949), «Приме-

няйте торфяную золу в борьбе с амбарными долгоносиками и клеща-

ми» (1952), «Важнейшыя дасягненні Беларускай дзяржаўнай селек-

цыйнай станцыі» (1953), «Новые сорта зерновых и зернобобовых куль-

тур» (1956), «Некоторые вопросы земледелия, растениеводства, селек-

ции и семеноводства в ГДР» / сааўт. С. А. Сергенка (1956), «Селекци-

онно-семеноводческая работа с зерновыми и др. культурами в Шве-

ции» / сааўт. А. П. Пухальскi (1967), «Справочник по зерновым куль-

турам» / сааўт. М. А. Мароз, М. А. Жылiнскi (1970), «Новы сорт 

азімага жыта ў БССР» / сааўт. Ф. Х. Легчанка (1976) i iнш.  

Я. Ф. Мірановіч / Фінкельштэйн / (1917–1980) скончыў Белару-

скую сельскагаспадарчую акадэмію ў 1936 г. Працаваў аграномам 

саўгаса «Вызваленне» Смалявіцкага раѐна. 

З 1939 г. у Чырвонай Арміі. Удзельнік савецка-фінляндскай вайны 

1939–1940 гг. У гады Вялікай Айчыннай вайны быў камандзірам 

партызанскага атрада імя Варашылава брыгады імя Фрунзе. Пасля 

гібелі ў адным з баѐў свайго сябра Мірановіча ѐн пакляўся адпомсціць 

за яго і ўзяў сабе яго прозвішча. З 1944 г. – дырэктар Любанскага 

спіртзавода, у 1961 г. прызначаны дырэктарам саўгаса «Любань»  

ім. 50-годдзя СССР Вілейскага раѐна. 

Пад яго кіраўніцтвам саўгас вырас у буйную шматгаліновую 

гаспадарку з высокім узроўнем культуры земляробства і жывѐла-

гадоўлі. 

Заслужаны аграном БССР (1967 г.). У 1972 г. быў удастоены звання 

Героя Сацыялістычнай Працы. Дэпутат Вярхоўнага Савета СССР у 

1974–1979 гг. Імем Я. Ф. Мірановіча названа вуліца ў г. Любань 

Вілейскага раѐна. 
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В. Ш. Чымчыян скончыў Горацкі сельскагаспадарчы інстытут у 

1940 г. Працаваў дырэктарам саўгаса «Пермский» Уральскай вобласці 

Казахскай ССР. У 1966 г. удастоены звання Героя Сацыялістычнай 

працы. 

73. Хто з выхаванцаў даваеннага часу стаў вядомым вучоным і 

дзяржаўным дзеячам?  
А. М. Венядзіктаў (нар. у 1915 г.) скончыў Беларускую сельска-

гаспадарчую акадэмiю ў 1937 г. 

Удзельнік Вялікай Айчыннай вайны. 

Працаваў старшым навуковым супрацоўнікам Цэнтральнай Усеса-

юзнай навукова-даследчай лабараторыі, у 1953–1986 гг. – ва Усесаюз-

ным навукова-даследчым інстытуце жывѐлагадоўлi.  

Аўтар прац: «Минеральное питание скота на комплексах и 

фермах» / сааўт. М. I. Кляйменаў, М. Ш. Магамедаў (1987), «Кормле-

ние сельскохозяйственных животных: Справочник» (1988), «Кормовые 

фосфаты: Справочное пособие для животноводов» (1966), «Кормовые 

фосфаты в рационе животных», 3 выданнi (1974, 1978, 1979), «Советы 

доярке: Полнорационное сбалансированное кормление. Способы и 

приемы доения» (1989), «Кормовые добавки: Справочник» / сааўт. 

Т. А. Дубарэзава, Г. А. Сiманаў, С. Б. Казлоўскi (1992) i iнш.  

Я. Дз. Голікаў скончыў Беларускую сельскагаспадарчую акадэмію 

ў 1931 г. 

Затым працаваў выкладчыкам у Ленінградскім інстытуце інжыне-

раў чыгуначнага транспарту. У гады Вялікай Айчыннай вайны ваяваў 

на Паўднѐвым і Ленінградскім франтах. З 1945 г. – дацэнт, прафесар, 

загадчык кафедры геадэзіі Ленінградскай ваенна-паветранай інжынер-

най акадэміі. Доктар тэхнічных навук, генерал. 

Аўтар прац: «Условные знаки по инженерной геодезии и военной 

топографии для планов, карт и схем» (1948), «Инженерная геодезия» 

(1953) i iнш. 

І. Ш. Гарфінкель (1910–2006) скончыў Беларускую сельскагас-

падарчую акадэмiю ў 1931 г. 

Працаваў у Наркамземе БССР старшым інспектарам-эканамістам 

спецаддзела.  

У 1932–1936 гг. вучыўся ў аспірантуры Маскоўскай сельскагаспа-

дарчай акадэміі.  

У 1936–1941 гг. – загадчык кафедры арганізацыі сельскагаспа-

дарчай вытворчасці Пермскага сельскагаспадарчага інстытута. 

З 1942 г. – начальнік палітаддзела Ардзінскай МТС, з 1944 г. – 

начальнік сельгасгрупы штаба Маскоўскай ваеннай акругi. 
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У 1946 г. пачаў працаваць у Беларускай сельскагаспадарчай 

акадэміі загадчыкам кафедры арганізацыі сельскагаспадарчай 

вытворчасці, дэканам мехфака, экфака, земфака, з 1978 г. – прафесарам 

кафедры арганізацыі сельскагаспадарчай вытворчасці. 

У 1969 г. абаранiў навуковы даклад на суiсканне навуковай ступенi 

доктара эканамiчных навук, у якiм абагульнiў свае друкаваныя працы 

па тэме «Специализация и планирование структуры производства в 

колхозах БССР», прафесар (1969). 

У 1980 г. прысвоена званне заслужанага работніка вышэйшай шко-

лы БССР.  

Ім створана навуковая школа эканамістаў-аграрнікаў, 37 яго вучняў 

абаранiлi кандыдацкiя дысертацыi. 

Аўтар прац: «Рациональное сочетание отраслей сельского хозяйст-

ва в колхозах на основе травопольной системы земледелия» (1936), 

«Обоснование севооборотов в колхозах БССР», 2 выданнi (1955, 1958), 

«Перспективный план развития колхоза» (1963), «Планирование 

структуры производства в колхозах» (1965), «Практыкум па экано-

міцы, арганізацыі і планаванні сельскагаспадарчай вытворчасці» / 

сааўт. П. П. Трыфаненкаў (1974), «Организация трудовых процессов и 

использование рабочего времени в льноводстве» / сааўт. Д. П. Даман-

чук (1974), «Планаванне аб’ѐму і структуры вытворчасці сельскагаспа-

дарчых прадпрыемстваў ва ўмовах міжгаспадарчай кааперацыі» 

(1980), «Практикум по экономике, организации и планированию сель-

скохозяйственного производства» / сааўт. П. П. Трыфаненкаў,  

Д. I. Красiкаў (1982), «Организация производства на сельскохозяйст-

венных предприятиях: Учебник» / сааўт. М. М. Цiшчанка, Э. А. Пят-

ровiч (1997) i iнш.  

С. Н. Іваноў (1909–1994) скончыў Беларускую сельскагаспадарчую 

акадэмiю ў 1932 г. 

У 1938–1941 гг. – дырэктар, з 1945 г. – загадчык лабараторыі 

Інстытута сельскай гаспадаркі АН БССР. 

З 1958 г. працуе ў Беларускім НДІ глебазнаўства і аграхіміі (у 1962–

1970 гг. – дырэктар, з 1958 г. і ў 1970–1982 гг. – загадчык лабарато-

рыі). 

У 1958 г. абаранiў доктарскую дысертацыю ў Маскве на тэму 

«Фосфатный режим торфов и дерново-подзолистых почв Белорусской 

ССР», прафесар з 1958 г. 

Член-карэспандэнт АН БССР з 1961 г. 

У 1975 г. прысвоена званне заслужанага дзеяча навукі БССР. 
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Праводзiў навуковыя даследаваннi абменных рэакцый катыѐнаў і 
аніѐнаў у глебе, вызначэнні адноснай ролі вокіслаў жалеза і алюмінію 
ў сорбцыі фасфат-іонаў глебамі, глінамі і торфам радыѐхрамата-
графічным вадкасным метадам. Распрацаваў біялагічны метад вызна-
чэння патрэбы раслін ва ўгнаеннях у залежнасці ад наяўнасці 
пажыўных рэчываў у глебах.  

У 1976 г. атрымаў Дзяржаўную прэмію БССР.  
Аўтар прац: «Физико-химический режим фосфатов торфов и дер-

ново-подзолистых почв» (1962), «Способ определения ѐмкости погло-
щения фосфора и калия дерново-подзолистыми и торфяно-болотными 
почвами» / сааўт. В. В. Лапай (1982) i iнш.  

I. I. Купчынаў (1909–1988) скончыў Беларускую сельскагаспадар-
чую акадэмiю ў 1931 г. 

З 1933 г. працаваў у Наркамземе БССР, з 1935 г. быў на 
педагагічнай рабоце. 

Удзельнік Вялікай Айчыннай вайны. 
З 1946 г. – на будоўлях Урала, Усходняй Сібіры.  
З 1954 г. працаваў у Беларускім інстытуце інжынераў чыгуначнага 

транспарту (Гомель), з 1962 г. – загадчык кафедры інжынернай 
геадэзіі. 

У 1962 г. абаранiў у Маскве доктарскую дысертацыю на тэму 
«Уравновешивание сетей триангуляции и полигонометрии: (Метод 
зависимых между собой условных уравнений с неизвестными величи-
нами)», прафесар з 1963 г. 

У 1968 г. прысвоена званне заслужанага дзеяча навукі i тэхнікі 

БССР.  

Навуковыя працы па інжынернай геадэзіі, ураўнаважванні 

геадэзічных сетак, праграмаванні ўраўнальных вылічэнняў для ЭВМ.  

Аўтар прац: «Уравновешивание сетей триангуляции и полигоно-

метрии» (1962), «Геодезия при крупном промышленном строительст-

ве» / сааўт. С. М. Лебядзеў (1965), «Инженерная геодезия» (1968)  

(у сааўт.)  

Ф. К. Курапаценка (1903–1993) скончыў Беларускую сельскагас-

падарчую акадэмiю ў 1931 г. 

У 1932–1937 гг. – інжынер-землеўпарадчык Рэчыцкага раѐна 

Гомельскай вобласцi. Потым прцаваў інжынерам-рэвізорам 

Наркамзема БССР. 

З 1939 г. працуе ў Беларускай сельскагаспадарчай акадэмii. 

Удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, узнагароджаны ордэнамі і 

медалямі ўрада СССР. 
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У 1949–1971 гг. – загадчык кафедры землеўпарадкавальнага праек-
тавання акадэмii, дэкан землеўпарадкавальнага факультэта (1946–1947, 
1952–1954 гг). Адначасова 7 год працаваў прарэктарам па вучэбнай 
рабоце. 

З 1971 па 1991 г. – прафесар гэтай кафедры i навуковы кiраўнiк 
аддзела арганiзацыi тэрыторый. 

У 1973 г. прысвоена званне заслужанага работніка вышэйшай шко-
лы БССР. 

Ф. К. Курапаценка даследаваў шэраг новых пытанняў па комплекс-
най арганізацыі калгасаў і саўгасаў, па складанні схем 
землеўпарадкавання абласцей і раѐнаў, па прагназаванні выкарыстання 
зямельных рэсурсаў. 

Ім распрацаваны і ўкаранѐны ў вытворчасць арыгінальны метад 
асваення западзiн, якія сфармаваліся на лѐсападобных суглінках. 

Ён падрыхтаваў 20 кандыдатаў навук. 
У яго гонар на будынку корпуса № 4 акадэміі ўсталявана мемары-

яльная дошка.  
Аўтар прац: «Землеустроительное картографирование зон деятель-

ности МТС и административных районов» (1957), «Внутри-
хозяйственное землеустройство колхозов БССР» / Ф. К. Куропатенко,  
А. Д. Корженевский, И. М. Стельмашонок и др.; под ред. Ф. К. Куро-
патенко. – Мн.: Гос. изд-во БССР, Ред. с.-х. лит., 1959. «Комплексная 
организация территории колхозов и совхозов» / под ред. проф.  
Ф. К. Куропатенко. – Минск: Урожай, 1970. – 271 с. 3600 экз. «Ком-
плексная организация территории колхозов и совхозов» / Бел.  
с.-х. акад.; под ред. Ф. К. Куропатенко. – Мн., 1970. – 270, [1] с. 6000 
экз. «Проблемы современного землеустройства» (1977), «Рацио-
нальная организация сельскохозяйственных территорий лѐссовых 
ландшафтов Белорусской ССР» / Ф. К. Куропатенко, С. З. Мастеров, 
В. М. Яцухно, М. К. Василевская; Гос. агропром. ком. ССР, Белорус. 
с.-х. акад., М-во нар. образования БССР, Белорус. гос. ун-т 
им. В. И. Ленина. – Мн.: Университетское, 1989. – 56 с. (у сааўт.) i iнш.  

Я. К. Міхалѐў (1909–1985) скончыў Беларускую сельскагаспа-
дарчую акадэмiю ў 1931 г. 

З 1959 г. працаваў у Магілѐўскай абласной сельскагаспадарчай дос-
леднай станцыі (да 1970 г. – намеснiк дырэктара). 

У 1974 г. абаранiў доктарскую дысертацыю. 
Аўтар прац: «Рекомендации по возделыванию люцерны на Моги-

лѐвщине» / сааўт. В. В. Шапiра (1975), «Рекомендации по выращива-
нию гречихи в колхозах и совхозах Могилѐвской области» / сааўт. 
А. П. Давыдаў, М. Д. Раманюк (1977) i iнш.  
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П. Е. Пракопаў (1909–1980) скончыў Беларускую сельскагас-
падарчую акадэмію ў 1931 г. У 1938–1941 гг. працаваў у Інстытуце 
сацыяліятычнай сельскай гаспадаркі. Вядома, што ѐн прымаў актыўны 
ўдзел у правядзенні першых прыѐмаў барацьбы з пырнікам паўзучым 
па апрацоўцы глебы пад палявыя культуры на базе саўгаса «Вусце», 
дзе была створана да вайны сельскагаспадарчая доследная станцыя 
Інстытута сацыялістычнай сельскай гаспадаркі АН БССР.  

У гады Вялікай Айчыннай вайны П. Е. Пракопаў, як адзначаецца ў 
кнізе «Ваенныя лѐсы: Супрацоўнікі АН Беларусі – удзельнікі Вялікай 
Айчыннай вайны» (1995), служыў на пасадзе камандзіра батарэі і 
камандзіра дывізіѐна гвардзейскага артылерыйскага палка. Удзельнік 
абароны Ленінграда маѐр П. Е. Пракопаў, як адзначалася ў адным з 
узнагародных лістоў, «проявил большое воинское искусство в борьбе с 
вражеской артиллерией, обстреливающей железную дорогу в Ленин-
град, и огнѐм дивизиона обеспечил безопасность многим эшелонам с 
ценными грузами, подавив огнѐм дивизиона 12 артиллерийских бата-
рей противника». 

З 1946 г. працаваў навуковым супрацоўнікам, загадчыкам аддзела 
севазваротаў і апрацоўкі глебы Інстытута сацыялістычнай сельскай 
гаспадаркі АН БССР. 

Доктар сельскагаспадарчых навук (1960), прафесар (1963). Абраны 
членам-карэспандэнтам АН БССР. Заслужаны дзеяч навукі БССР з 
1968 г. 

З 1961 г. – начальнік упраўлення Міністэрства сельскай гаспадаркі. 

З 1969 г. працаваў загадчыкам аддзела ў Беларускім НДІ. Яму на-

лежаць навуковыя працы па ўкараненні ў сельскагаспадарчую вытвор-

часць найбольш рацыянальных севазваротаў і эфектыўных прыѐмаў 

апрацоўкі дзярнова-падзолістых глеб. Абагульніў вынікі даследа-

ванняў па скарыстанні ва ўмовах Беларусі прамежкавых культур і за-

нятага папару.  

Аўтар прац: «Правильные севообороты и рациональное использо-

вание земли» (1973), «Основы севооборотов в Северо-Западных и За-

падных районах СССР» (1974) / сааўт. М. Ф. Сціхін, «Рациональные 

севообороты – необходимое условие увеличения производства зерна в 

районах Белорусского Полесья» (1978) / сааўт. В. М. Гарошка. 

Л. Б. Наймарк (1912–1994) скончыў рабфак, а затым агранамічны 

факультэт Беларускага сельскагаспадарчага інстытута ў 1936 г. Пасля 

заканчэння акадэміі паступіў у аспірантуру і быў аспірантам акадэміка 

АН БССР Т. М. Годнева, у 1941 г. завяршыў дысертацыю, але 

абараніцца не паспеў: пачалася вайна, і дысертацыя загінула ў Горках. 
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У гады Вялікай Айчыннай вайны працаваў у Саранску ў 

Міністэрстве сельскай гаспадаркі Мардовіі, адказваў за вырошчванне 

кок-сагыза, з якога рабілі гуму для франтавой тэхнікі. У 1944 г.  

Л. Б. Наймарк вярнуўся ў Горкі, працаваў выкладчыкам і адначасова 

быў дырэктарам вучгаса Беларускага сельскагаспадарчага інстытута, 

зноў напісаў кандыдацкую дысертацыю, якую на гэты раз паспяхова 

абараніў у Кішынѐве ў 1947 г. 

У 1965 г. вярнуўся да навуковай і педагагічнай працы на кафедры 

раслінаводства Беларускай сельскагаспадарчай акадэміі. Займаўся 

вывучэннем зернебабовых культур і абараніў доктарскую дысертацыю 

па тэхналогіі вырошчвання лубіну. Яму было прысвоена званне 

прафесара. 

Аўтар прац: «Учебно-опытное хозяйство Белорусской сельско-

хозяйственной академии» / сааўт. С. М. Навiцкi (1957), «Однолетние 

бобовые культуры и их значение в увеличении производства 

кормового белка в Белорусской СССР: Лекции для студентов с.-х. 

вузов / сааўт. С. Ф. Бранцэвiч (1976), «Индустриальная технология 

возделывания зернобобовых культур на зерно и зеленую массу в 

Белорусской ССР: Лекции для студентов с.-х. вузов / сааўт.  

С. Ф. Бранцэвiч, В. Н. Самсонаў (1984), «Возделывание желтого 

люпина на семена и кормовые цели в Белорусской ССР: Лекция для 

студентов с.-х. вузов / сааўт. Г. I. Тарануха (1974), «Биологические 

особенности и современная технология выращивания высоких 

урожаев люпина в Белорусской СССР: Лекция для студентов с.-х. 

вузов» (1982), «Индустриальная технология возделывания зернобобо-

вых культур на зерно и зеленую массу в Белорусской ССР: (Лекция 

для студентов с.-х. вузов)» / сааўт. С. Ф. Бранцэвіч, В. Н. Самсонаў 

(1984), «Однолетние бобовые культуры и их значение в увеличении 

производства кормового белка в Белорусской ССР: Лекция для 

студентов с.-х. вузов» / сааўт. С. Ф. Бранцэвiч (1976), «Интенсивная 

технология возделывания зернобобовых культур на зерно и зеленую 

массу в Белорусской ССР: Лекция для студентов с.-х. вузов / сааўт.  

С. Ф. Бранцэвiч, В. М. Самсонаў (1989), «Интенсивная технология 

возделывания кормовых бобов в чистых и смешанных посевах: Лекция 

для студентов с.-х. вузов / сааўт. С. Ф. Бранцэвiч, В. М. Самсонаў 

i iнш. 

С. Г. Скарапанаў (1910–1999) скончыў Беларускую сельскагаспа-

дарчую акадэмію ў 1936 г. Удзельнік Вялікай Айчыннай вайны. У 

1948–1950 гг. і 1952–1959 гг. – дырэктар Беларускага НДІ меліярацыі. 

З 1959 г. – акадэмік-сакратар Аддзялення меліярацыі і лясной 

http://portal.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/anothersearch?lang=ru&classId=37CF481D9E6E4E83A50E86D3F68E03E2&searchType=book&submitR=&_piref73_102757_73_82738_82738.biId=2237168&_piref73_102757_73_82738_82738.strutsAction=biblinfoacti
http://portal.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/anothersearch?lang=ru&classId=37CF481D9E6E4E83A50E86D3F68E03E2&searchType=book&submitR=&_piref73_102757_73_82738_82738.biId=2237168&_piref73_102757_73_82738_82738.strutsAction=biblinfoacti
http://portal.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/anothersearch?lang=ru&classId=37CF481D9E6E4E83A50E86D3F68E03E2&searchType=book&submitR=&_piref73_102757_73_82738_82738.biId=2237168&_piref73_102757_73_82738_82738.strutsAction=biblinfoacti
http://portal.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/anothersearch?lang=ru&classId=37CF481D9E6E4E83A50E86D3F68E03E2&searchType=book&submitR=&_piref73_102757_73_82738_82738.biId=2237168&_piref73_102757_73_82738_82738.strutsAction=biblinfoacti
http://portal.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/anothersearch?lang=ru&classId=37CF481D9E6E4E83A50E86D3F68E03E2&searchType=book&submitR=&_piref73_102757_73_82738_82738.biId=2237169&_piref73_102757_73_82738_82738.strutsAction=biblinfoacti
http://portal.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/anothersearch?lang=ru&classId=37CF481D9E6E4E83A50E86D3F68E03E2&searchType=book&submitR=&_piref73_102757_73_82738_82738.biId=2237169&_piref73_102757_73_82738_82738.strutsAction=biblinfoacti
http://portal.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/anothersearch?lang=ru&classId=37CF481D9E6E4E83A50E86D3F68E03E2&searchType=book&submitR=&_piref73_102757_73_82738_82738.biId=2237169&_piref73_102757_73_82738_82738.strutsAction=biblinfoacti
http://portal.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/anothersearch?lang=ru&classId=37CF481D9E6E4E83A50E86D3F68E03E2&searchType=book&submitR=&_piref73_102757_73_82738_82738.biId=2237169&_piref73_102757_73_82738_82738.strutsAction=biblinfoacti
http://portal.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/anothersearch?lang=ru&classId=37CF481D9E6E4E83A50E86D3F68E03E2&searchType=book&submitR=&_piref73_102757_73_82738_82738.biId=2237172&_piref73_102757_73_82738_82738.strutsAction=biblinfoacti
http://portal.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/anothersearch?lang=ru&classId=37CF481D9E6E4E83A50E86D3F68E03E2&searchType=book&submitR=&_piref73_102757_73_82738_82738.biId=2237172&_piref73_102757_73_82738_82738.strutsAction=biblinfoacti
http://portal.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/anothersearch?lang=ru&classId=37CF481D9E6E4E83A50E86D3F68E03E2&searchType=book&submitR=&_piref73_102757_73_82738_82738.biId=2237172&_piref73_102757_73_82738_82738.strutsAction=biblinfoacti
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гаспадаркі Акадэміі сельскагаспадарчых навук БССР. У 1961 г. быў 

прызначаны міністрам сельскай гаспадаркі БССР, у 1972 г. абраны 

акадэмікам-сакратаром Заходняга аддзялення УАСГНIЛ (Масква), з 

1976 г. – акадэмік-сакратар аддзялення земляробства і хімізацыі 

УАСГНIЛ. У 1961 г. абараніў у Кiеве доктарскую дысертацыю на тэму 

«Освоение и использование торфяно-болотных почв». Прафесар з 

1962 г. 

Ганаровы прафесар БСГА (1990 г.). У 1968 г. прысвоена званне за-

служанага дзеяча навукі БССР. У 1979–1988 гг. – загадчык 

лабараторыі Беларускага НДІ меліярацыі і воднай гаспадаркі. У 1988–

1992 гг. – саветнік пры дырэктары навукова-вытворчага аб’яднання 

Беларускага навукова-даследчага інстытута меліярацыі і воднай 

гаспадаркі. 

У 1963–1975 гг. – дэпутат Вярхоўнага Савета БССР. У 1961 г. 

абраны акадэмікам АН Беларусі, акадэмікам УАСГНIЛ (1972 г.), 

Расійскай акадэміі сельскагаспадарчых навук (1991 г.). 

Даследаваў тэхналагічныя асновы і практычныя прыѐмы асваення і 

выкарыстання тарфяных глебаў, прапанаваў канцэпцыю меліярацыі 

зямель і аховы навакольнага асяроддзя, распрацаваў тэорыю і 

практыку пашыранага ўзнаўлення ўрадлівасці глебаў, даследаваў 

сацыяльна-экалагічныя наступствы інтэнсіфікацыі земляробства. 

Аўтар прац: «Осушение и сельскохозяйственное освоение болот в 

Белоруссии» / сааўт. А. Ф. Печкуроў, Б. Б. Бельскi (1956), «Освоение и 

использование торфяно-болотных почв» (1961), «Мелиорация земель и 

охрана окружающей среды» / сааўт. В. Ф. Карлоўскi, В. С. Брaзгуноў 

(1982), «Расширенное воспроизводство плодородия торфяных почв» / 

сааўт. В. С. Брaзгуноў, М. В. Акулiк (1987) i iнш.  

Ф. А. Сурганаў (1911–1976) скончыў Беларускі сельскагаспадарчы 

інстытут у 1939 г. Як успамiнаў яго сын Яўгенiй: «... у час вучобы ў 

1937 г. нехта данѐс на бацьку, і яго арыштавалі, але заступіліся сябры і 

справе не далі ходу».  

З 1939 г. – сакратар Горацкага райкама ЛКСМБ, першы сакратар 

Магілѐўскага абкама ЛКСМБ. У гады Вялікай Айчыннай вайны  

Ф. А. Сурганаў – адзін з арганізатараў і кіраўнікоў камсамольскага 

падполля і партызанскага руху ў Беларусі. Аб гэтым будзе падрабязна 

расказана ў 4 частцы кнігі. 

Пасля вайны Ф. А. Сурганаў – сакратар, потым другi сакратар ЦК 

КПБ, затым намеснiк, a з 1971 г. – Старшыня Прэзiдыума Вярхоўнага 

Савета БССР. Імя Ф. А. Сурганава прысвоена Лужаснянскаму 

сельскагаспадарчаму тэхнікуму ў Віцебскім раѐне. Яго імем названы 
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вуліцы ў Мінску, Магілѐве, Горках, Чэрыкаве. На доме, дзе ѐн жыў у 

Мiнску, і на корпусе № 10 Беларускай дзяржаўнай сельскагаспадарчай 

акадэміі ў Горках, дзе ѐн вучыўся, устаноўлены мемарыяльныя дошкі. 

В. М. Цярэнцьеў (1907–1983) скончыў Беларускі сельскагас-

падарчы інстытут у 1937 г. Вучыўся ў аспірантуры пад кіраўніцтвам 

акадэміка АН БССР Ц. М. Годнева і ў 1948 г. абараніў кандыдацкую 

дысертацыю на тэму «Аб дынаміцы хларафілу і карaцінaіды ў 

агароднінных раслін ва ўмовах аранжарэі без дадатковага асвятлення». 

З 1951 па 1978 г. – загадчык лабараторыі фізіялогіі жыўлення раслін, у 

1954–1957 гг. завочна вучыўся ў дактарантуры Інстытута фізіялогіі 

раслін імя К. А. Ціміразева АН СССР.  

У 1958 г. абараніў доктарскую дысертацыю на тэму «Асноўныя 

пытанні фізіялогіі хлебных злакаў на тарфяной глебе». Быў вядомым у 

БССР спецыялістам у галіне фізіялогіі ўстойлівасці хлебных злакаў да 

палягання, тэхналогій вырошчвання агароднінных і дэкаратыўных 

раслін у замкнѐных экасістэмах з выкарыстаннем штучных iанiтных 

глеб. 

Аўтар прац: «Физиологические особенности культивируемых 

растений» / сааўт. А. С. Вечар, Ц. М. Годнеў, М. М. Ганчарык (1964), 

«Методические указания по оптимальному водообеспечению растений 

на торфяных почвах» / сааўт. Л. Г. Емельянаў (1977) i iнш. 

73  Якiя навуковыя даследаваннi вялiся ў гэты час? 

У перадваеннае дзесяцігоддзе працягвалася актыўная навуковая 

праца на кафедрах інстытута. Вялікая навукова-даследчая работа была 

праведзена прафесарам В. В. Паповым у галіне прэцэзiоннай працы 

полiганаметрыi. Вынікі гэтай працы ўвайшлі ў інструкцыю па 

полiгaнаметрыi, якія шырока ўжываліся ў СССР. Супрацоўнікі 

кафедры землеўпарадкавання пад кіраўніцтвам прафесара В. І. Васіль-

чанкі выканалі вялікую працу па комплекснай тэме «Планiроўка і 

добраўпарадкаванне калгасных вѐсак у сувязі з сяленнем хутароў». 

У 1937 г. В. І. Васільчанка ўдзельнічаў ва Усесаюзным конкурсе 

праектаў планіроўкі вѐсак i яго праект быў прызнаны самым лепшым у 

СССР і ўдастоены прэміі. 

Загадчык кафедры А. Г. Мядзведзеў разам з навукоўцамі кафедры 

глебазнаўства склаў глебавую карту БССР і напісаў нарыс да яе 

«Глебавыя покрывы Беларускай ССР». 

Работнікі кафедры анатоміі і фізіялогіі сельскагаспадарчых жывѐл 

пад кіраўніцтвам А. С. Саноцкага, а затым А. І. Новіка вялі вывучэнне 

пытанняў засваення кармоў жывѐлай, уплыву інсуліну на яе рост і 

развіццѐ. 
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Каштоўныя даследаванні праводзіла ў даваенныя гады кафедра 

селекцыі і насенняводства пад кіраўніцтвам М. Е. Сафронава і  

А. І. Лапо. Яе работнікі вывелі зімаўстойлівы, прыстасаваны да 

мясцовых умоў сорт азімай пшаніцы. На кафедры фізіялогіі раслін і 

мікрабіялогіі, якой кiраваў акадэмік АН БССР Ц. М. Годнеў, была 

створана адна з лепшых у краіне лабараторыя, абсталяваная самымi 

сучаснымі прыборамі. У ѐй навукоўцы правялі важныя работы па 

вывучэнні хлaрафiлу. 

У гэтыя гады ішлі пошукі новых раслін і культур для вырошчвання 

на калгасных палях. Так, кафедра батанікі прапанавала вырошчваць 

такія раслiны, як пайза, магар, амарант і сіду. На доследных палях ка-

федры кармавая культура пайза дала да 625 цэнтнераў зялѐнай масы з 

гектара. 

Працягваліся актыўныя навуковыя даследаванні на кафедры 

механізацыі сельскай гаспадаркі пад кіраўніцтвам акадэміка АН БССР 

Ю. А. Вейса. Былi выраблены машыны па вылучэнні насення з гарбуза 

і сiласаўборачны камбайн. 

Па выніках навуковых даследаванняў кафедр акадэмiя давала 
рэкамендацыі вытворчасці, дзяржаўным органам БССР. Навуковыя 
супрацоўнікі інстытута пастаянна ўдзельнічалі ў рабоце Дзяржплана, 
Наркамата земляробства, АН БССР, прадстаўлялі даклады і даведкі па 
пытаннях развіцця сельскай гаспадаркі ў ЦК КП(б)Б і іншыя ўстановы. 

74. Што ў гэты час было выдадзена ў iнстытуце? 
З 1931 па 1941 г. было выдадзена больш за 20 тамоў навуковых 

прац і запісак інстытута, апублікавана каля 600 навуковых і навукова-
папулярных артыкулаў. 

75. Як у iнстытуце вялася абаронна-масавая работа? 
У інстытуце вялася ваенная падрыхтоўка студэнтаў. Жадаючым 

было дазволена паступаць у ваенныя вучылішчы. Былі арганізаваны 
курсы падрыхтоўкі медсясцѐр (70 чалавек). У сакавіку 1941 г. з адзна-
кай курсы скончылі 32 дзяўчыны: Д. Бярозкіна, Н. Бондарава, Г. 
Гульбіс, Л. Зуева, А. Канавалава, Т. Кісялѐва, А. Савянкова, Н. Лаза-
рэнка, М. Лядава, В. Семяненка. Усе яны пайшлі на фронт у першыя 
дні вайны. 

Разгарнулася спаборніцтва за лепшую пастаноўку абаронна-
масавай работы. 

Працавала школа падрыхтоўкі авіятараў. У першым корпусе быў 
устаноўлены вучэбны самалѐт, мелася неабходная літаратура. Заняткі 
вялі лѐтчыкі-інструктары Аршанскага аэраклуба. Школу наведвалі 45 
чалавек. 
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У 1940 г. яе скончылі 20 студэнтаў. У інстытуце ішла таксама 

актыўная падрыхтоўка планерыстаў, вадзіцеляў аўтамашын, 

матацыклістаў. 

76. Што вядома аб развiццi мастацкай самадзейнасцi ў 

iнстытуце?  

Мастацкую самадзейнасць інстытута ўзначальваў артыст К. Я. Рэ-

кала, якому ўдалося паставіць на сцэне інстытута оперу «Запорожец за 

Дунаем». Тры дні гэта опера потым ставілася на сцэне рускага тэатра ў 

Мінску. 

Вядома, што з калектывам мастацкай самадзейнасці інстытута 

актыўна супрацоўнічаў вядомы беларускі кампазітар М. М. Чуркін. Ён 

напісаў для калектыва оперу «Кок-сагыз» і ўпершыню паставіў яе на 

сцэне інстытута. 

77. Цi працягвала ў iнстытуце выходзiць шматтыражная газе-

та? 

Выходзiла газета «За пролетарские кадры». У 1939 г. яе 

перайменавалi. Яна пачала называцца «За большевистские кадры». Яе 

апошнi давaeнны нумар выйшаў 21 чэрвеня 1941 г. 

78. Цi захавалiся ўспамiны тых, хто вучыўся ў iнстытуце ў да-

ваенны час? 

Ф. А. Прановiч скончыў iнстытут у 1935 г. Ён успамiнаў: 

«Учебу на земфаке мы вспоминаем как один из светлых периодов в 

нашей жизни. Несмотря на ряд трудностей материального порядка 

(холод в общежитии, печное отопление, плохо было с питанием, хлеб 

выдавался по карточкам и т. п.), занятия шли нормально, мы к ним 

относились с интересом. 

Учебный процесс был организован так, как и теперь: лекции и 

практические занятия по 6 часов в день, зачеты, экзамены в сессию. 

Дисциплина на лекциях и практических занятиях была очень высокой. 

Никаких разговоров, шума, реплик и т. п. студенты не допускали. 

Полное внимание, тишина, записи лекций (конспекты) вели все сту-

денты… О пропуске занятий вообще разговора не было, пропуски бы-

ли лишь по болезни. 

Преподавателей мы видели только на лекциях и занятиях, иногда 

разговаривали на перерывах, встречались на собраниях и других меро-

приятиях. В общежитие они не приходили и никакой индивидуальной 

работы не вели. В этом не было необходимости. Активность студентов 

была очень высокой. Собрания комсомольских организаций созыва-

лись регулярно, проходили бурно, с острой критикой. Наблюдалась 
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большая тяга к политическому образованию. Студенты много читали 

политической литературы и часто спорили по политическим вопросам. 

Хорошо была поставлена художественная самодеятельность с уча-

стием студентов, преподавателей и служащих. Ставились различного 

рода монтажи, инсценировки и т. п., сценарии которых писали сами. 

Специальные предметы – геодезию, топографию, астрономию, го-

родские съемки, аэрофотосъемку, геодезические инструменты – чита-

ли профессор В. В. Попов, доценты И. В. Зубрицкий и Е. Г. Ларченко. 

Практические занятия по геодезии вел ассистент Д. А. Кулешов. Всем 

нравилось, как они читали лекции и проводили занятия. У каждого из 

них был свой стиль, своя манера вести занятия, но все вели превосходно. 

Физику читал профессор Н. Н. Кавцевич. Читал великолепно, с от-

личной выправкой. Читал без всяких записок, отличная дикция и гра-

фика на доске. Практику вѐл Корзун. 

Математику читал М. К. Безверхий, строгий и добрый, читал живо, 

с огоньком, эмоционально, доходчиво и все по памяти, без всяких за-

писок. 

Сельхозмашины читал профессор Ю. А. Вейс, геологию – профес-

сор Ф. В. Лунгерсгаузен, почвоведение – профессор Я. Н. Афанасьев и 

доцент А. Г. Медведев, химию – профессор И. И. Красиков. Все они 

читали лекции хорошо. 

По социально-экономическим дисциплинам занятия вели Левин, 

Гуревич, В. С. Аксельрод. Занятия всем нравились, относились к ним с 

повышенным интересом…» 

79. Якiя падзеi адбылiся ў акадэмiі ў гады культа асобы 

Сталiна? 
Трагічная з’ява ў жыцці грамадства ў 30-я гады не абышла і 

калектыў інстытута. У выніку беспадстаўных паклѐпаў былі рэпрэсі-

раваны 17 прафесараў і дацэнтаў. У іх ліку першы рэктар інстытута  

У. І. Кіркор, прафесары, загадчыкі кафедрамі, дацэнты Я. М. Афа-

насьеў, М. I. Бурштейн, Я. К. Аляксееў, I. Д. Шулейкiн, М. М. Ганча-

рык, У. У. Вінер, С. П. Мельнiк, Г. Р. Рэга, Л. М. Малякоў, К. П. Пе-

тэрсон, В. У. Мяцельскi, I. Ц. Бойка, С. I. Журык, Ф. Я. Пляткер,  

К. Г. Рэнард, Б. А. Саноцкi, выкладчыкi С. У. Фамiн, К. К. Лебэрэхт,  

I. С. Марак, Р. К. Мiнаеў і інш. Усе яны ў 50-я, а затым у 90-я гады 

былі рэабілітаваны. 

Аб лѐсе некаторых мы ўжо пiсалi ў першай i другой главах кнiгi. 

Дзякуючы працы гiсторыка Л. Маракова, матэрыялаў, якiя надру-

каваны ў кнiзе «Памяць. Горацкi раѐн», стала вядома аб лѐсе iншых 

выкладчыкаў i супрацоўнiкаў iнстытута. 
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В. С. Аксельрод, працаваў загадчыкам кафедры палiтэканомii ў 

Беларускім сельскагаспадарчым інстытуце. Арыштаваны 10.12.1937 г. 

Абвінавачваўся ў «дзейнасці на карысць польскай разведкі». 

29.04.1939 г. вызвалены і рэабілітаваны.  

В. П. Алесiн, працаваў аграномам у Беларускім сельскагас-

падарчым інстытуце. Арыштаваны 19.04.1935 г.  

Рэабілітаваны 26.05.1935 г. 

М. К. Альберт, працавала лабаранткай у Беларускім сельскагас-

падарчым інстытуце. 16.08.1938 г. прыгаворана да расстрэлу. 

Рэабілітавана ў 1989 г. 

А. I. Берзiн, працаваў дацэнтам Беларускага сельскагаспадарчага 

інстытута. Арыштаваны 11.08.1933 г. Асуджаны «тройкай» НКУС 

14.11.1933 г. як «член шпіѐнска-дывеpсійнай арганізацыі БНЦ» да 5 

гадоў пазбаўлення волі. Вызвалены 21.10.1934. Рэабілітаваны 

07.05.1956 г. 

П. I. Бiкадэр, працаваў выкладчыкам у Беларускім сельскагас-

падарчым інстытуце. Рэпрэсiраваны 08.02.1931 г. Рэабілітаваны 

24.07.1931 г. 

I. Ц. Бойка, працаваў дацэнтам Беларускага сельскагаспадарчага 

інстытута. Расстраляны ў 1933 г. 

С. П. Гарбачоў, працаваў у Беларускiм сельскагаспадарчым 

інстытуце. Арыштаваны 11.08.1933 г. Асуджаны «тройкай» НКВД 

14.11.1933 г. да 8 гадоў папраўча-працоўных лагераў як «член 

шпіѐнска-дыверсійнай арганізацыі БНЦ». Рэабілітаваны 07.05.1956 г. 

I. М. Дрозд, працаваў дацэнтам кафедры палiтэканомii Беларускага 

сельскагаспадарчага інстытута. 30.12.1937 г. асуджаны да 10 год ППЛ. 

Рэабілітаваны ў 1957 г. 

М. А. Жабiнскi, працаваў камендантам у iнтэрнаце Беларускага 

сельскагаспадарчага інстытута. 25.11.1934 г. асуджаны да 10 гадоў 

ППЛ, памѐр у заключэннi. Рэабілітаваны ў 1966 г. 

Ф. К. Курыны, працаваў выкладчыкам Беларускага сельскагас-

падарчага інстытута. 15.11.1937 г. асуджаны да 10 гадоў ППЛ. 

Рэабілітаваны ў 1955 г. 

І. С. Марак, працаваў выкладчыкам Беларускага сельскагас-

падарчага інстытута. Арыштаваны 10.12.1937 г. Абвінавачваўся ў 

«шпіянажы». Рэабілітаваны 30.11.1938 г.  

Р. К. Мiнаеў, працаваў выкладчыкам Беларускага сельскагас-

падарчага інстытута. Рэпрэсiраваны 18.11.1937 г. Рэабілітаваны ў 

1938 г. 
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I. К. Мякота, працаваў аграномам Беларускага сельскагас-

падарчага інстытута. Рэпрэсiраваны 22.03.1935 г. Рэабілітаваны 

26.05.1935 г. 

М. П. Навiцкi, працаваў качагарам у Беларускiм сельскагас-

падарчым інстытуце. 17.11.1937 г. прыгавораны да расстрэлу, расстра-

ляны ў Оршы, рэабiлiтаваны ў 1989 г. 

I. А. Радавы, працаваў аграномам у Беларускiм сельскагаспадарчым 

інстытуце. Рэпрэсiраваны 08.02.1931 г. Рэабiлiтаваны 24.07.1931 г. 

М. Ц. Хмялеўскi, працаваў выкладчыкам Беларускага сельскагас-

падарчага інстытута. Рэпрэсiраваны 23.01.1938 г. Рэабiлiтаваны 

05.06.1938 г. 

М. Ф. Шапатнiкава, працавала лабаранткай Беларускага сельска-

гаспадарчага інстытута. 20.10.1937 г. прыгаворана да расстрэлу, рас-

страляна ў Оршы, рэабiлiтаванa ў 1960 г. 

Вясной 1935 г. НКУС былі арыштаваны шэсць студэнтаў 

аграхімфака сельгасінстытута. Яны абвінавачваліся ва ўдзеле ў 

віктарыне, пераказах палітычных анекдотаў, амаральных учынках. 

4 лістапада 1993 г. рэспубліканская «Народная газета» надрукавала 

матэрыял М. Янушэвіча, які быў сведкам падзей 7 лістапада 1938 г. у 

Горках, калі студэнты інстытута, рабфака i землеўпарадчага тэхнікума 

выйшлі на дэманстрацыю з нагоды 21-й гадавіны Кастрычніцкай 

рэвалюцыі. Перад выхадам на дэманстрацыю камендант інтэрната 

Фруза Гайдаманава ўручыла студэнтам партрэты кipaўнікоў партыі i 

ўрада, транспаранты i іншую нагляднасць. 

Раптам перад калонай з’явіўся маладзенькi лейтэнант. 

– Узняць транспаранты! – звонкім голасам скамандаваў ѐн. 

Угару ўзняліся сцягі і партрэты. Глянуўшы ўверх, лейтэнант 

падскочыў да аднаго з юнакоў і ўдарыў яго кулаком па твары, злосна 

прагаварыў. 

– Ты каго гэта, контра, прынѐс? 

Лейтэнант вырваў з рук юнака дрэўка з партрэтам маршала 

Блюхера, бразнуў яго на мокрую зямлю i пачаў таптаць нагамі. Гэта 

быў стараста нашай групы Башлыкоў. 

– Марш адсюль! – злосна пракрычаў лейтэнант. 

3 таго дня мы больш не бачылі свайго старасту. Бясследна знікла 

за iм i камендант. 

Маршал Блюхер быў расстраляны роўна праз два дні пасля выпад-

ку з яго партрэтам у Горках – 9 лістапада 1938 г. 
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80. Што ўяўляў сабой Беларускi сельскагаспадарчы інстытут 

напярэдадні 100-гадовага юбiлею? 

У 1939/1940 навучальным годзе ў інстытуце вучыліся 1043 

студэнты. У інстытуце працавала 85 выкладчыкаў. Сярод іх – два 

акадэмікі, чатыры члены-карэспандэнты АН БССР, шэсць дактароў 

сельскагаспадарчых і тэхнічных навук, 15 прафесараў і 12 кандыдатаў 

навук. Вучэбныя заняткі праводзiлiся ў 7 навучальных карпусах з 40 

аўдыторыямі, у якіх адначасова маглі займацца 2 500 чалавек. Меліся 

вытворчыя майстэрні, камунальная гаспадарка, аўтагараж (у ім было 

11 аўтамабіляў), радыѐвузел, спартыўны гарадок, Палац культуры. 

81. Колькi спецыялiстаў сельскай гаспадаркi было выпушчана 

iнстытутам за 1919–1941 гг.? 
 

Аграномаў-паляводаў  1379; 

аграномаў-культуратэхнiкаў 212; 

аграхімікаў 72; 

плодаагароднiкаў 207; 

аграномаў-планавікоў 46; 

лесаводаў 402; 

інжынераў-механізатараў сельскай гаспадаркі                    279; 

інжынераў-меліяратараў 366; 

інжынераў-землеўпарадчыкаў                                                               307. 
 

82. Як у акадэмii быў адзначаны 100-гадовы юбiлей? 

У снежні 1940 г. інстытут адзначыў 100-гадовы юбілей. Гісторыя 

яго развіцця і дзейнасці была прадстаўлена на юбілейнай выставе, 

размешчанай у чатырох залах бібліятэкі. 

Прэзідыум Вярхоўнага Савета СССР узнагародзіў БСГІ ордэнам 

Працоўнага Чырвонага Сцяга. Ордэны і медалі былі ўручаны 

старэйшым работнікам вну. 

Прэзідыум Вярхоўнага Савета БССР узнагародзіў 14 работнікаў 

інстытута Ганаровымі граматамі, 17 – граматамі Вярхоўнага Савета 

БССР. Быў выраблены юбілейны значок інстытута. На святкаванні 

прысутнічала больш за 100 гасцей. 

Адбылася юбілейная навуковая сесія. Было заслухана 20 дакладаў 

аб перспектывах развіцця сельскай гаспадаркі, яе механізацыі, 

асваенні новых зямель. У юбілейным зборніку прац БСГІ былі 

апублікаваны артыкулы 30 вядучых навуковых супрацоўнікаў. 

Беларускі сельскагаспадарчы інстытут у гэты час быў шырока 

вядомы не толькі ў Беларусі, але і далѐка за яе межамі. 
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НЕПАКОРАНАЯ ЗЯМЛЯ 

 

83. Якiя падзеi адбылiся ў сельска-

гаспадарчым iнстытуце ў першыя днi 

Вялiкай Айчыннай вайны? 

22 чэрвеня 1941 г. на плошчы, раз-

мешчанай супраць клуба сельскагаспа-

дарчага інстытута, адбыўся мітынг. 

Рабочыя і служачыя горада, выкладчыкі і 

студэнты заявілі аб сваѐй рашучасці 

стаць на абарону Радзімы. Многія ўдзельнікі мітынгу адразу ж 

накіраваліся ў райваенкамат з просьбай адправіць іх на фронт. 

У Горацкім раѐнным гістарычна-этнаграфічным музеі захавалася 

газета «Ленінскі шлях» ад 25 чэрвеня 1941 г. У артыкуле «Палкі 

патрыятызм» выкладчык сельскагаспадарчага інстытута Р. Е. Круцько 

ў сваѐй заяве ў ваенкамат пісаў: «...з глыбокай свядомасцю і 

выкананнем абавязкаў перад краінай Саветаў і з нянавісцю да ворагаў 

жадаю быць у перадавых радах на фронце вайны...» 

84. Хто з выкладчыкаў i студэнтаў iнстытута першымi пайшлi 

на фронт? 

У першыя дні вайны пайшлі ў дзеючую армію выкладчыкi 

iнстытута М. К. Бязверхi, М. А. Дырэктарэнка, А. Д. Каржанеўскi,  

Д. А. Куляшоў, Ф. К. Курапаценка, А. Д. Казлiхiн, I. М. Лаўрык,  

I. А. Лебядзеў, А. I. Новiк, А. С. Сямѐнаў, Д. Р. Новiкаў, П. С. Ядрэў-

скi, Б. I. Якаўлеў i iнш. 

Сярод студэнтаў адны з першых пайшлi на фронт Васiль Азаронак, 

Мiкалай Бушуеў, Уладзiмiр Гарбацiкаў, Аляксандр Калiкiнскi, Савелiй 

Кукраш i iншыя. 

На другi дзень вайны праводзілі на фронт 27 студэнтак, якія 

атрымалі ў інстытуце кваліфікацыю медыцынскіх сясцѐр. Гэта Палiна 

Буранкова, Ганна Балакiрава, Ганна Бондарава i iншыя.  

Студэнты ў першыя днi вайны ўвайшлi ў склад знішчальнага 

батальѐна, якiм кiраваў выкладчык акадэмii М. В. Бараноўскi. 

Пад кiраўнiцтвам студэнтаў землеўпарадкавальнага факультэта  

П. Нiкiцiна, Б. Мешчанiкава i М. Кiршуна студэнты i жыхары Горак 

працавалi на абарончых рубяжах каля горада. 

85. Калi пачалася эвакуацыя інстытута? 

Ужо з 27 чэрвеня 1941 г. iнстытут падвяргаўся налѐту фашысцкай 

авіяцыі. У вынiку згарэў гарадок механiзацыi сельскай гаспадаркі на 

тэрыторыі акадэміі. 
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Калектыў інстытута пачаў падрыхтоўваць больш каштоўнае 
абсталяванне і маѐмасць да эвакуацыі. Аднак многае вывезці не 
ўдалося: транспарт быў перагружаны перавозкай войск.  

Толькі 3 і 6 ліпеня 1941 г. ўдалося адправіць са станцыі Пагодзіна 
два чыгуначныя эшалоны са студэнтамі і выкладчыкамі інстытута і 
некаторую колькасць абсталявання. Некаторыя студэнты i выкладчыкi 
шукалі месца на аўтамабілях, ехалі на конях, многія ішлі пешшу. 

86. Што вядома пра наведванне акадэмii народнага паэта 

Беларусi Янкi Купалы? 
30 чэрвеня 1941 г. Горкі наведаў паэт Янка Купала. Вядома, што 

кожнае лета з 1935 па 1941 г. ѐн праводзiў у Ляўках, на дачы, 
пабудаванай яму ўрадам Беларускай рэспублікi, непадалѐку ад Оршы. 
Як успамiнаў Дзям’ян Раманавiч Новiкаў, былы дырэктар акадэмiчнай 
бiблiятэкi, заслужаны дзеяч культуры БССР, паэт тады амаль штогод 
прыязджаў у Горкi, заходзiў да яго. Яны пазнаѐмiлiся яшчэ ў 1925 г. у 
першае наведванне паэтам акадэмii. Новiкаў бываў у паэта ў Мiнску, у 
Ляўках. Да вайны ѐн займаўся вывядзеннем новых гатункаў вяргiняў.  
I адзiн з гатункаў назваў «Купала», у гонар паэта. 

Янка Купала прысвяцiў Новiкаву верш «Сярод дубоў i лiп 
адвечных». На жаль, верш i кветкi загiнулi ў час вайны, разам з 
фотаздымкамi i кнiгамi з аўтографамi паэта. 

У Горках Янка Купала разам з жонкай Уладзiславай Францаўнай 
зрабiлi кароткi перапынак. Паэт зайшоў да Новiкава ў бiблiятэку. Як 
успамiнаў Дзям’ян Раманавiч, з’яўленне паэта было нечаканым i 
выклiкала трывогу. Ён запрасiў Купалу на абед. За сталом 
разгаварылiся аб вайне. I на запытанне, цi стрымаюць немцаў на Дняп-
ры, паэт выказаў думку, што хутка немцы будуць у Горках i трэба ра-
таваць бiблiятэку. 

На жаль, гэтыя словы хутка пацвердзiлiся. Праз два тыднi фашысты 
захапiлi Горкi, абрабавалi бiблiятэку i спалілi яе. 

Пасля абеду Новiкаў прапанаваў гасцям начлег, але Купала 
спаслаўся на тое, што трэба ехаць у вѐску Горы... (Мiхась Няхай. Су-
стрэчы на Магiлѐўшчыне // «Полымя», 1982, № 8. С. 213). 

Начаваў паэт у хаце Гутмана, дырэктара Гарскога льнозавода.  
Назаўтра, досвiткам, машына адправiлася ў дарогу. І на мяжы 

Беларусi Я. Купала папрасiў шафѐра спынiць машыну. Уладзiслава 
Францаўна ўспамiнала: «Ля дарогi раскiнулася сенажаць, трава была 
высокая, шмат кветак, непадалѐку быў лес, Купала захацеў спынiцца 
тут. Стомлены, ѐн выйшаў з машыны, лѐг на траву i доўга глядзеў уда-
лячынь – на вачах яго былi слѐзы. Гэта было апошняе развiтанне з 
роднай Беларуссю». 
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87. Цi працаваў iнстытут у эвакуацыi як самастойная наву-

чальная ўстанова? 
Не. Але значная частка студэнтаў апошнiх курсаў, асаблiва 

дзяўчаты, вучылiся i завяршылi навучанне ва ўсходнiх навучальных 
установах краiны. Вядома, што толькi ў Омскiм сельскагаспадарчым 
iнстытуце ў 1941/1942 навучальным годзе вучылася больш за 20 
горацкiх студэнтаў. 

88. Дзе працавалi выкладчыкi iнстытута, якiя былi 

эвакуiраваны ў тыл? 
Акадэмiк Ю. А. Вейс кiраваў кафедрай сельскай гаспадаркi 

Варонежскага сельскагаспадарчага iнстытута, прафесар М. М. Каў-
цевiч загадваў кафедрай фiзiкi Свярдлоўскага сельскагаспадарчага 
iнстытута, прафесар В. В. Папоў кiраваў кафедрай геадэзii ў 
Новасiбiрскiм iнстытуце iнжынераў геадэзii. А. Лапо – загадчык 
кафедры селекцыі Новасібірскага сельскагаспадарчага інстытута,  
М. М. Самбікін – загадчык кафедры фізікі і метэаралогіі Таджыкскага 
сельскагаспадарчага інстытута, а затым быў пераведзены ў 
Благавешчанскі педагагічны інстытут на пасаду загадчыка кафедры 
геаграфіі. 

У iншых вну i навуковых установах працавалi прафесары  
П. А. Курчатаў, А. А. Строгi, дацэнты Д. А. Галiцынскi, С. С. Захараў, 
М. У. Сабiла, Р. Т. Вiльдфлуш. 

89. Што вядома пра выкладчыкаў, студэнтаў, рабочых i 

служачых iнстытута, якiя ваявалi на франтах Вялiкай Айчыннай 

вайны? 

Яны ваявалi на ўсiх франтах Вялiкай Айчыннай вайны. Многiя з iх 

былi ўзнагароджаны oрдэнамi i медалямi. Так, выкладчыкi iнстытута 

Ф. К. Курапаценка, А. I. Новiк, А. С. Сямѐнаў – удзельнiкi бiтвы за 

Маскву. 

Былы студэнт П. К. Нiкiцiн прайшоў шлях ад радавога разведчыка 

да капiтана, ваяваў на Паўночным Каўказе, вызваляў Беларусь, 

Польшчу, Германiю. Быў чатыры разы паранены, узнагарoджаны 

ордэнам Баявога Чырвонага Сцяга, Айчыннай вайны I i II ступенi, 

ордэнам Чырвонай Зоркi, многiмi медалямi. 

А. М. Леўшаў быў начальнiкам разведкi палка, вызваляў Беларусь, 

Польшчу, удзельнiчаў у штурме Берлiна. Узнагароджаны ордэнам 

Айчыннай вайны I i II ступенi, ордэнам Чырвонай Зоркi, медалямi. 

Студэнт А. А. Ерафеенка ўдзельнiчаў у бiтве на Волзе. 

Узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступенi, ордэнам 

Чырвонай Зоркi, медалямi. 
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Студэнт 3 курса землеўпарадчага факультэта В. Ф. Кабашкiн ваяваў 

на Украiне, удзельнiчаў у бiтве пад Курскам i Белгарадам. Пасля вай-

ны стаў дыпламатам, у 1979–1984 гг. быў Чразвычайным i 

Паўнамоцным паслом СССР у Грэцыi. 

Студэнт А. П. Багамолаў у першы перыяд вайны аказаўся на 

акупiравaнай тэрыторыi. Уступiў у партызанскі атрад, дзе быў 

узнагароджаны медалѐм «За адвагу». Пасля яднання з войскамi 

Чырвонай Армii ўдзельнiчаў у баях у Беларусi, Польшчы, ерманii i 

Чэхаславакii. 

90. Што вядома пра выхаванцаў iнстытута, якiя ваявалi на 

франтах Вялiкай Айчыннай вайны? 
Былы студэнт інстытута, кандыдат біялагічных навук  

М. Д. Несцяровіч (пасля акадэмік АН БССР) прайшоў цяжкімі 

дарогамі вайны ад Курска да Берліна, двойчы паранены. Ён пачаў 

вайну байцом камуністычнага батальѐна, а скончыў у званні маѐра, 

старэйшым інструктарам палітаддзела дывізіі. За баявыя заслугі ў гады 

вайны М. Д. Несцяровіч узнагароджаны ордэнамі Чырвонай Зоркі, 

Айчыннай вайны I і II ступені, медалямі. Былы студэнт інстытута, 

кандыдат тэхнічных навук А. П. Iвiцкi (пасля член-карэспандэнт  

АН БССР) стаў начальнікам маскіровачнай службы 1-й паветранай 

арміі. У яго характарыстыцы пiсалася: «Дзякуючы асабістай энергіі і 

старанню Iвiцкaгa было пабудавана каля 50 ілжывых аэрадромаў ... 

Дзеючыя аэрадромы амаль не мелі страт дзякуючы маскіровачным 

работам, праведзеным на іх». Былы студэнт інстытута, кандыдат 

сельскагаспадарчых навук С. Н. Іваноў (пасля член-карэспандэнт  

АН БССР) з’яўляўся намеснікам камандзіра асобнага батальѐна па 

палітычнай частцы. 

Праславіўся выхаванец інстытута Л. I. Шапіра. З першых дзѐн 

Вялікай Айчыннай вайны ѐн быў на фронце. І за два гады прайшоў 

шлях ад камандзіра ўзвода да камандзіра палка. Быў узнагароджаны 

ордэнамі Айчыннай вайны, Чырвонай Зоркі і медалѐм «За баявыя 

заслугі». Восенню 1943 г. ѐн камандаваў 507-м стралковым палком 

148-й стралковай дывізіі. У ходзе паспяховага наступлення на Украіне 

яго полк адарваўся ад асноўных сіл дывізіі і аказаўся ў тыле ворага. 

Аднак камандзір не разгубіўся, і полк сумесна з атрадамі 

партызанскага злучэння ўкраінскіх партызан правѐў шэраг удалых 

аперацый. 

За дзеянні ў тыле ворага Л. І. Шапіра быў узнагароджаны 

вышэйшай палкаводчай узнагародай «Ордэнам Суворава». Так 

атрымалася, што гэта быў ордэн трэцяй ступені № 1.  
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У ліку ўдзельнікаў вайны з Японіяй былі маѐр А. І. Новік, які 

кіраваў вайсковай ветэрынарнай службай, лейтэнанты М. В. Бушуеў, 

С. М. Кукраш і інш. 

91. Хто з выхаванцаў iнстытута стаў Героем Савецкага Саюза? 

У. Е. Лабанок скончыў акадэмiю ў 1931 г. 

З 1931 г. працаваў аграномам, памочнікам наркома земляробства 

БССР, аграномам-эканамістам упаўнаважанага Наркамата саўгасаў 

СССР па БССР, з 1939 г. – дырэктарам Смальянскага сельскагас-

падарчага тэхнікума. У 1941 г. быў абраны першым сакратаром 

Лепельскага РК КП(б). У Вялікую Айчынную вайну – адзін з 

арганізатараў і кіраўнікоў камуністычнага падполля і партызанскага 

руху на тэрыторыі Віцебскай вобласці. У жніўні 1941 г. – чэрвені 

1944 г. – першы сакратар Лепельскага падпольнага РК КП(б), 

адначасова з сакавіка 1942 г. – камандзір 68-га партызанскага атрада, 

са жніўня 1942 г. – камісар Чашніцкай партызанскай брыгады 

«Дубава», з ліпеня 1943 г. – камандзір Лепельскай партызанскай 

брыгады. Увосень 1942 г. партызаны пад кіраўніцтвам У. Е. Лабанка 

вызвалілі ад гітлераўцаў раѐнны цэнтар Ушачы, які зрабіўся сталіцай 

партызанскага краю. У снежні 1943 г. У. Е. Лабанок узначаліў 

аператыўную групу ЦК КП(б)Б і БШПД па Полацка-Лепельскай 

партызанскай зоне. 

За «ўмелае кіраўніцтва партызанскай брыгадай у тыле нямецка-

фашысцкіх войск і праяўленыя пры гэтым мужнасць і гераізм» Указам 

Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР ад 16 верасня 1943 г. палкоўніку 

Лабанку Уладзімiру Елісеевічу дадзена званне Героя Савецкага Саюза 

з уручэннем ордэна Леніна і медаля «Залатая Зорка». 

3 1944 г. працаваў у апараце ЦК КПБ, быў старшынѐю Гомельскага 

і Полацкага аблвыканкамаў, першым сакратаром Палескага і 

Віцебскага абкомаў КПБ. 

3 1962 г. – першы намеснік старшыні Савета Міністраў БССР, 

міністр вытворчасці і нарыхтовак сельскагаспадарчых прадуктаў 

БССР. 3 1974 г. – намеснік старшыні Прэзідыума Вярхоўнага Савета 

БССР. Намеснік Старшыні Савета нацыянальнасцей Вярхоўнага Саве-

та СССР у 1968–1974 гг. 

Дэпутат Вярхоўнага Савета СССР з 1946 г., БССР у 1951–1955 гг. і 

з 1963 г. 

Узнагароджаны 3 ордэнамі Леніна, ордэнам Кастрычніцкай 

рэвалюцыі, ордэнамі Чырвонага Сцяга, Суворава I ступені, Айчыннай 

вайны I ступені, 3 ордэнамі Працоўнага Чырвонага Сцяга, медалямі. 

http://be-x-old.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B9%D1%87%D1%8B%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C%D1%86%D1%8C
http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/1941
http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/1944
http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/1942
http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/1943
http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%87%D1%8B
http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BD%D1%8F
http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/1943
http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D1%8E%D0%B7%D1%83
http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/1944
http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/1962
http://be-x-old.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%9E_%D0%91%D0%A1%D0%A1%D0%A0&action=edit&redlink=1
http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/1974
http://be-x-old.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%8F%D1%80%D1%85%D0%BE%D1%9E%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%A1%D0%A1%D0%A0&action=edit&redlink=1
http://be-x-old.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%8F%D1%80%D1%85%D0%BE%D1%9E%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%A1%D0%A1%D0%A0&action=edit&redlink=1
http://be-x-old.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%8F%D1%80%C2%AD%D1%85%D0%BE%D1%9E%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0&action=edit&redlink=1
http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/1946
http://be-x-old.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%B4%D1%8D%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://be-x-old.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%B4%D1%8D%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D1%87%D0%BD%D1%96%D1%86%D0%BA%D0%B0%D0%B9_%D1%80%D1%8D%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%8B%D1%96&action=edit&redlink=1
http://be-x-old.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%B4%D1%8D%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D1%87%D0%BD%D1%96%D1%86%D0%BA%D0%B0%D0%B9_%D1%80%D1%8D%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%8B%D1%96&action=edit&redlink=1
http://be-x-old.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%B4%D1%8D%D0%BD_%D0%A7%D1%8B%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%B0_%D0%A1%D1%8C%D1%86%D1%8F%D0%B3%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://be-x-old.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%B4%D1%8D%D0%BD_%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://be-x-old.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%B4%D1%8D%D0%BD_%D0%90%D0%B9%D1%87%D1%8B%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://be-x-old.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%B4%D1%8D%D0%BD_%D0%90%D0%B9%D1%87%D1%8B%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D1%8D%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%BE%D1%9E%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%B0_%D0%A7%D1%8B%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%B0_%D0%A1%D1%8C%D1%86%D1%8F%D0%B3%D0%B0_%D0%91%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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Яго імя носіць аграрна-тэхнічны каледж у Мар’інай Горцы, Ле-

пельская СШ № 1, вуліцы ў Лепелі і Мінску, Ушацкі музей народнай 

славы. 
М. Т. Сушанаў у снежнi 1940 г. быў прызваны на службу ў Чырво-

ную Армію. Ваяваў на Цэнтральным фронце, удзельнiчаў у Арлоўска-
Курскай бiтве. 

Быў узнагароджаны ордэнамi Чырвонага Сцяга i Чырвонай Зоркi, 
Айчыннай вайны І i ІІ ступенi. За праяўлены гераiзм пры фарсiраваннi 
Дняпра ў раѐне горада Лоеў яму было прысвоена званне Героя Савец-
кага Саюза. 

Пасля вайны жыў у горадзе Брэсце i ў 1965 г. завочна скончыў Бе-
ларускую сельскагаспадарчую акадэмiю. Працаваў начальнiкам 
упраўлення сельскай гаспадаркi Брэсцкага райвыканкама. Быў узнага-
роджаны за працу ордэнам Кастрычнiцкай рэвалюцыi, двума ордэнамі 
Працоўнага Чырвонага Сцяга. 

92. Чым адзначыўся ў гады вайны выхаванец iнстытута  
П. П. Кабека? 

У час вайны ѐн кiраваў многiмi абарончымi накiрункамi работы 
Ленiнградскага фiзiка-тэхнiчнага iнстытута. У 1943 г. доктар фізiка-
матэматычных навук быў абраны членам-карэспандэнтам Акадэмii 
навук СССР, узнагароджаны ордэнамi Ленiна, Aйчыннай вайны і 
Чырвонай Зоркi. 

93. Хто з выхаванцаў iнстытута гераiчна змагаўся з фашыстамi 
ў складзе партызанскiх атрадаў ? 

Выхаванец інстытута Ф. А. Сурганаў у пачатку Вялікай Айчыннай 
вайны быў першым сакратаром Магiлѐўскага абкама камсамола, 
займаўся падрыхтоўкай камсамольскіх кадраў для працы ў 
знішчальных атрадах і атрадах самаабароны, гэтак жа для падпольнай 
працы ў тыле ворага. У лістападзе 1941 г. накіраваны на працу ў 
Свярдлоўскую вобласць, дзе працаваў сакратаром Свярдлоўскага 
гаркама УЛКСМ, у лютым 1942 г. быў адкліканы ў распараджэнне  
ЦК КП(б)Б і зацверджаны сакратаром ЦК ЛКСМБ па прапагандзе. 
З траўня 1942 г. працаваў у складзе аператыўнай групы ЦК КП(б)Б і 
Беларускага штаба партызанскага руху на Калінінскім фронце, са 
жніўня 1943 г. па май 1944 г. працаваў у тыле ворага ўпаўнаважаным 
ЦК КП(б)Б і Цэнтральнага штаба партызанскага руху. Кіраваў 
падпольнымі камсамольскімі арганізацыямі ў Маладзечанскай і 
Баранавіцкай абласцях. 

Выхаванец інстытута П. І. Альсмiк (пасля акадэмiк АН БССР, 
Герой Сацыялістычнай Працы) у гады Вялікай Айчыннай вайны быў 
радавым спецгрупы партызанскага атрада Мінскага падпольнага 
гаркома КП Беларусі. 

http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%27%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0
http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Перад адыходам у партызанскі атрад ѐн, навуковы супрацоўнік 

комплекснай селекцыйнай станцыі па вырошчванню бульбы, старанна 

упакаваў насенне бульбы і абышоў жыхароў вѐскi Зазер’е і прасіў іх 

узяць на захоўванне каштоўныя скрынкі. Пры гэтым ѐн прасіў 

жыхароў: «Калі будзе вельмі голадна, гаворка пойдзе пра жыццѐ, 

можна з’есцi гэтую бульбу. Калi будзе магчымасць – зберажыце. Тут 

наш заўтрашні дзень». І калі ѐн пасля вайны вярнуўся, да яго прынеслі 

амаль усѐ насенне. У гонар жыхароў гэтага населенага пункта  

П. I. Альсмiк назваў адзін з новых гатункаў бульбы «Зазерскім».  

Выхаванец iнстытута Н. А. Дарожкін (пасля акадэмік АН БССР) у 

ваенныя гады з’яўляўся сувязным партызанскіх атрадаў «Бальшавік» і 

«Мсціўцы». За баявыя заслугі ѐн узнагароджаны медалямі «За адвагу» 

і «Партызану Айчыннай вайны» I ступені. Выхаванец інстытута  

Я. Ф. Мірановіч (Фінкельштэйн) быў камандзірам партызанскага 

атрада ім. Варашылава.  

У 1975 г. аднаму з аўтараў гэтай кнігі ўдалося сустрэцца з  

Я. Ф. Мірановічам, дырэктарам вядомага на ўсю краіну саўгаса 

«Любанскі». Ён расказаў, што яму цудам удалося вырвацца з гета ў 

г. Любань і сабраць атрад з тых, хто ўцалеў, затым да яго далучылiся 

акружэнцы. Спачатку іх было чацвѐра, затым атрад вырас да 254 

байцоў. Страціўшы ўсю сям’ю, ѐн быў бязлітасны да фашыстаў, якія за 

яго галаву прызначылі ўзнагароду ў 25 тысяч рэйхсмарак. 

Фінкельштэйн і яго сябар Мірановіч далі клятву: калі адзін загіне, 

другі працягвае жыць пад яго прозвішчам. Калі сябар загінуў, Яўген 

узяў сабе яго прозвішча.  

Партызаны яго атрада здолелі выявіць і падключыцца да сакрэтнага 

кабеля, які злучае штаб камандавання групы нямецкіх армій «Цэнтр» 

са стаўкай Гітлера. Паўгода спецыяльна закінутая з Масквы група 

разведчыкаў праслухоўвала і расшыфроўвала перамовы гітлераўскага 

камандавання, а атрад Мірановіча яе ахоўваў. Гэта былі неацэнныя 

дадзеныя. А калі немцы мянялі код і яго не маглі расшыфраваць, 

партызаны 7 разоў рвалі кабель. Партызаны пад яго камандаваннем 

правялі дзесяткі ўдалых аперацый па знішчэнні фашыстаў, падрыву 

эшалонаў.  

За баявыя заслугі быў узнагароджаны ордэнам Баявога Чырвонага 

Сцяга. 

Пасля вайны кiраваў саўгасам i яму было прысвоена званне Героя 

Сацыялiстычнай Працы. 

94. Што вядома пра тых выкладчыкаў i студэнтаў iнстытута, 

якiя загiнулi ў час вайны? 
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Па няпоўных дазеных у час вайны загiнула больш чым 200 чалавек. 
Вядома, што ў баях пры абароне Магiлѐва загiнулi дацэнты  
А. Д. Казлiхiн, А. Г. Рыжанкоў, у баях пад Арлом – П. С. Ядрэўскi. 

Загiнулi на франтах вайны выкладчыкi Б. М. Гардон, I. М. Лаўрык, 
Б. М. Паўлiк, I. Х. Рызоў, былыя студэнты і выхаванцы iнстытута –  
I. С. Казуцiн, П. В. Лабус, М. I. Шайбалаў, рабочыя гаспадаркi 
iнстытута Я. Я. Бальцаў, Ф. Ф. Вiшнеўскi, I. Т. Пятроў i iншыя. 

Былы студэнт акадэміі І. М. Міхайлаў здзейсніў подзвіг на 
тэрыторыі Польшчы. На адной з вуліц горада Грундзѐндза стаіць дом, 
на сцяне якога ўстаноўлена мемарыяльная дошка з надпісам: «Тут 3 
сакавіка 1945 г. у цяжкім баі з нямецка-фашысцкімі захопнікамі за 
вызваленне нашага горада Грундзѐндза загінуў смерцю храбрых воін 
Савецкай арміі лейтэнант Міхайлаў. Вечная памяць герою». 

95. Цi ўдзельнiчалi студэнты iнстытута ў падпольным i 

партызанскiм руху? 
Некаторыя былыя студэнты iнстытута па розных прычынах 

аказалiся на акупiраванай тэрыторыi. Яны ўступалi ў партызанскія ат-
рады, змагалiся з фашыстамі ў падполлi. 

Так, у гарадскім пасѐлку Старобiн Мiнскай вобласці быў схоплены 
i пакараны фашыстамi выхаванец землеўпарадчага факультэта  
Л. Дзеўсаў. 

У 1943 г. была схоплена i расстраляна ў Оршы сувязная партызан-
скай брыгады «Чекист» студэнтка 4 курса зоатэхнiчнага факультэта Э. 
Часлаўская, у гэтым жа годзе загiнула былая студэнтка агранамiчнага 
факультэта М. Маскалѐва, якая была закiнута на тэрыторыю Горацкага 
раѐна з групай разведчыкаў. 

Зараз у акадэмii праводзяцца спаборнiцтвы iмя Э. Часлаўскай i  
М. Маскалѐвай па стральбе i iншых вiдах ваенна-спартыўных 
спаборнiцтваў. 

96. Як у акадэмii ўвекавечана памяць тых, хто загiнуў у гады 

вайны? 
Калектыў акадэмii свята захоўвае памяць пра тых, хто цаной свайго 

жыцця наблізіў дзень Перамогі.  
Сімвалам мужнасці і гераізму стаў мемарыяльны комплекс на 

тэрыторыі Беларускай сельскагаспадарчай акадэміі. У цэнтры яго – 
тры фігуры воінаў, якія ідуць на вайну, – выкладчыка, студэнта і 
рабочага. Больш за 200 імѐнаў на мемарыяльных плітах. Салдаты і 
афіцэры, партызаны і падпольшчыкі… 

Яны жылі ў акадэмiчным гарадку, хадзілі па яго вуліцах, сядзелі ў 
студэнцкіх аўдыторыях, а калі надышоў час, не пахіснуліся і аддалі 
свае жыцці за свабоду і незалежнасць Радзімы. 
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На тэрыторыi акадэмii пабудаваны помнiк «Гаротная мацi». У 
апошнi час, дзякуючы клопатам Горацкага райвыканкама, ѐн быў 
рэканструiраваны. На iм з’явiлiся плiты, дзе выбiты імѐны ўсiх, хто 
загiнуў у час вайны. 

На адмiнiстрацыйным корпусе акадэмii ўстаноўлены дзве 
мемарыяльныя дошкi ў гонар загiнуўшых падпольшчыкаў i студэнтак 
акадэмii, якія атрымалі ў інстытуце кваліфікацыю медыцынскіх сясцѐр 
i ў першыя днi вайны пайшлi на фронт. 

97. Што адбывалася ў Горках, на тэрыторыi акадэмii ў часы 

нямецкай акупацыі? 
Увечары 12 ліпеня 1941 г. гітлераўцы ўварваліся ў Горкі. Дарагой 

цаной далася ім гэта перамога, што прызнаў нават нямецкі генерал 
Гудэрыян. У сваѐй кнізе «Воспоминания солдата» ѐн пісаў: «10-я 
танкавая дывізія дасягнула населеных пунктаў Горкі і Мсціслаў, 
несучы ў цяжкіх баях вялікія страты…»  

Захапіўшы горад, фашысты знішчылі помнікі К. Марксу і  
У. І. Леніну, разрабавалі лабараторыі і бібліятэку сельскагаспадарчага 
інстытута.  

7 кастрычніка 1941 г. Жудасны дзень у гісторыі Горак. Яшчэ за 
дзень да гэтага фашысты адабралі шаснаццаць мужчын і павялі іх у 
раѐн вѐскі Задарожжа, дзе захаваліся дзве ямы з-пад сіласу, і загадалі 
гэтыя ямы раскопваць і паглыбляць. Сведкі тых трагічных падзей 
успамінаюць: «З раніцы 7 кастрычніка па гораду хадзілі фашысты і 
паліцэйскія, якія збіралі яўрэяў. Ім было загадана збірацца ў раѐне 
былога клуба акадэміі, узяўшы каштоўнасці. Было сабрана больш за 
2 500 чалавек, якіх групамі па 100 чалавек падводзілі да ямы, загадвалі 
распранацца, а затым ставілі на край ямы. Калі хто застаўся жывы, то 
паліцэйскія дабівалі іх з аўтаматаў». 

Сярод загiнуўшых былi студэнты, рабочыя i служачыя акадэмii. 
Кантроль над акупіраванай тэрыторыяй раѐна забяпечваўся 

сістэмай нямецкіх гарнізонаў і паліцэйскіх участкаў. У горадзе 
акупанты стварылі камендатуру, магістрат i палiцыю.  

Магiстрат i палiцыя месцiлiся ў корпусе № 5 інстытута. У корпусе 
№ 1 знаходзiлася гестапа. Аўдыторыя № 81(зараз 92) атрымала назву 
«камера смерцi».  

Пасля вызвалення Горак, на сценах гэтай камеры засталiся надпiсы, 
пакінутыя патрыѐтамi перад смерцю. 

Адмiнiстрацыйны корпус фашысты ператварылi ў вiнакураны 
завод, студэнцкую сталовую – у канюшню. 

Бiблiятэка была разрабавана і спалена.Таксама былi разрабаваны 
ўсе лабараторыi, музей сельскагаспадарчых машын. 
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Яшчэ нядаўна шумныя і жыццярадасныя Горкі былі ператвораны ў 
горад смерці і пакут. Сімвалам яго сталі чатыры шыбеніцы, 
збудаваныя ў скверы каля былога адміністрацыйнага корпуса. 
Акупанты зганялі сюды людзей, каб запалохаць іх відовішчамі 
пакарання смерцю савецкіх патрыѐтаў. На ўскраіне горада, у садзе 
навукова-даследчай гаспадаркі, былі выкапаны равы, якія сталі 
брацкімі магіламі для тысяч савецкіх грамадзян. Гітлераўцы ўчынілі 
жудаснае зверства – расстралялі 150 дзяцей з дзіцячага дома. Зараз на 
тым месцы ўстаноўлены помнік. 

Масавымі рэпрэсіямі нямецкія акупанты імкнуліся зламаць волю 
людзей. Але народ не скарыўся. Нянавісць да ворагаў, імкненне 
адстаяць свабоду і незалежнасць сваѐй Айчыны падымалі людзей на 
барацьбу супраць нямецка-фашысцкіх захопнікаў.  

98. Цi былi на тэрыторыi iнстытута лагеры для савецкіх 
ваеннапалонных? 

У клубе інстытута знаходзіўся часовы лагер для савецкіх 
ваеннапалонных. Кожны дзень ад пакут, голаду, хвароб там памірала 
да 20 чалавек. Цяпер на месцы пахавання ахвяр устаноўлены помнік. 
На ім надпіс: «Здесь, на этом месте, в годы Великой Отечественной 
войны в фашистском лагере смерти были зверски замучены более 300 
советских граждан». 

99. Цi ўдзельнiчалi былыя студэнты ў дзейнасцi Горацкай 
падпольнай арганiзацыi? 

Ужо ў першыя месяцы акупацыі супраціўленне немцам аказвалі 
патрыѐты, якія ў канцы 1941 г. стварылі Горацкае патрыятычнае 
падполле.  

Раѐнная падпольная арганізацыя налічвала 78 чалавек, аб’яднаных 
у 12 груп. На чале яе стаяў П. I. Яцун, былы слухач падрыхтоўчых 
курсаў Беларускага сельскагаспадарчага інстытута. Студэнт інстытута 
А. А. Трэмба ўзначаліў падпольную групу на цагляным заводзе. У 
ліпені 1942 г. ѐн сышоў у партызаны і неўзабаве з невялікай групай – 
за лінію фронту. Далейшы лѐс яго невядомы. 

Вольга Вараб’ѐва, студэнтка 3-га курса агранамічнага факультэта. 
Была актыўнай удзельніцай антыфашысцкага руху, уваходзіла ў склад 
падпольнай групы, арганізаванай яе старэйшым братам С. І. Ва-
раб’ѐвым. Падпольная група дзейнічала на тэрыторыі горада і 
Горацкага раѐна. Здзяйснялі дыверсіі на чыгуначнай станцыі 
Пагодзіна, цагляным заводзе, выводзілі са строю тэлефонную сувязь. 
Улетку 1942 г. яна была арыштавана i 12 ліпеня 1942 г. расстраляна. 

У пачатку мая 1942 г. невялікімі групамі горацкiя падпольшчыкі 
пайшлі ў лес і далучыліся да ўжо існуючага з сакавіка 1942 г. атрада  
А. В. Шульгіна і Д. Ф. Вайстрова. 
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У Горках засталіся члены падпольнага цэнтра П. І. Яцун і  
А. П. Кузняцоў. Раззлаваныя дыверсіямі, акупанты кінулі ўсе сілы на 
пошук падпольшчыкаў. І хутка яны напалі на след патрыѐтаў. 
Спачатку быў арыштаваны А. П. Кузняцоў. Жорсткія катаванні не 
зламалі яго. Нічога не дабіўшыся, фашысты расстралялі героя. А праз 
некалькі дзѐн гітлераўцы схапілі П. І. Яцуна, А. С. Магазіншчыкава,  
І. С. Марчанку, В. П. Махлаева. Іх білі гумавымі дубінкамі, катавалі 
электрычным токам. Але патрыѐты маўчалі. 

12 ліпеня 1942 г. гітлераўцы сагналі народ да былога адмініс-
трацыйнага корпуса інстытута, дзе былі падрыхтаваны 4 шыбеніцы. 
Арыштаваныя, шчыльна акружаныя канвоем, ішлі босыя, акрываў-
ленае аддзенне звісала шматкамі. Рукі вязняў былі скручаны калючым 
дротам, і толькі галовы, гордыя і няскораныя, высока падняты.  

«Таварышы! Біце фашыстаў! Перамога будзе за намі!» – гэта 
апошнія словы Паўла Іванавіча Яцуна. 

У той дзень немцы расстралялі больш за 50 падпольшчыкаў і іх 
сваякоў.  

100. Калi пачалося вызваленне Горацкага раѐна? 
У кастрычніку 1943 г. Горкі пачулі гул баѐў пад Леніна.  

23 кастрычніка газета «Правда» паведаміла: «Выконваючы баявое 
заданне савецкага камандавання, польскія пехацінцы дывізіі імені 
Тадэвуша Касцюшкі і танкісты воінскай часці імені герояў 
Вестэрплатэ ў раѐне Леніна прарвалі абарону немцаў і імклівай атакай 
выбілі іх з некалькіх населеных пунктаў. Праціўніку нанесены вялікія 
страты ў жывой сіле і тэхніцы. Каля 300 гітлераўцаў, у тым ліку  
13 нямецкіх афіцэраў, здаліся ў палон палякам». 

Цiкава, што разам з палякамi ваяваў камандзiрам узвода 
самаходнай артылерыйскай устаноўкi былы студэнт 4 курса 
землеўпарадкавальнага факультэта К. Плюскоў. 

У канцы 1943 г. Чырвоная Армія вызваліла ўсходнюю частку 
Горацкага раѐна. Лінія фронту праходзіла па рубяжы вѐсак Леніна – 
Горы – Дрыбін і далей па рацэ Проня. Яна заставалася нязменнай на 
працягу дзевяці месяцаў, аж да самага пачатку аперацыі «Багратион».  

Раніцай 23 чэрвеня 1944 г. шквал артылерыйскага агню і бомбавых 
удараў абрушыўся на ворага. Пачалося магутнае наступленне 
Чырвонай Арміі. Абарона праціўніка была прарвана. 

К вечару 26 чэрвеня 1944 г. у Горкі ўступіў 329-ы стралковы полк 
пад камандаваннем падпалкоўніка В. А. Гусева. 

Уся краіна з паведамлення савецкага інфармбюро пачула такія 
словы: «На Могилѐвском направлении наши войска, успешно продви-
гаясь вперед, с боем овладели районным центром Могилѐвской облас-
ти – городом Горки…». 
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