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Нашы юбіляры

ного собрания Республики Беларусь, Почетной 
грамотой Совета Министров Республики Бела-
русь, Почетной грамотой Министерства образова-
ния Республики Беларусь, Грамотой Исполнитель-
ного комитета СНГ, Почетными грамотами БГУ, 
нагрудным знаком Министерства образования Ре-
спублики Беларусь «Выдатнік адукацыі». В 2012 г. 
ему присвоено почетное звание «Заслуженный 
работник БГУ». В 2006 г. он награжден медалью 
святителя Кирилла Туровского, в 2007 г. – орде-
ном святителя Кирилла Туровского II степени, в 
2009 г. – орденом Святой Преподобной Евфроси-
нии Полоцкой Белорусской православной церкви.

Владимира Леонидовича всегда отличал 
творческий подход к делу, профессионализм, 
честность, принципиальность, высокая требова-
тельность к себе и подчиненным, трудолюбие и 
порядочность, прекрасные организаторские спо-

собности, высокая научная квалификация, отзыв-
чивость и доброжелательное отношение к людям, 
благодаря чему он заслужил авторитет и уваже-
ние.

Свой юбилей Владимир Леонидович встречает 
в расцвете творческих сил, замыслов и сверше-
ний. Посвятив себя нелегкому, но благородному 
делу обучения и воспитания молодого поколения, 
он поистине является Учителем с большой буквы.

Сердечно поздравляем профессора В. Л. Клю-
ню с юбилеем и желаем ему оставаться таким же 
энергичным, ищущим, деятельным, неутомимым 
человеком. Пусть сбудутся все Ваши мечты и ча-
яния, Владимир Леонидович! Крепкого Вам здоро-
вья, творческого долголетия и успехов в научной 
и педагогической работе!

Коллектив кафедры экономической теории

СЯРГЕЙ МІКАЛАЕВІЧ хОДЗІН

Споўнілася 50 гадоў 
з дня нараджэння кан-
дыдата гістарычных на-
вук, дацэнта, дэкана 
гістарычнага фа культэта, 
за гадчыка кафедры кры-
ні цаз наўства Сяргея Міка-
лаевіча Ходзіна.

С. М. Ходзін нарадзіўся 
31 мая 1963 г. у вёсцы 
Путчына Дзяржынскага 
раё на Мінскай воб лас ці 

ў сям’і служачых. Падчас навучання ў Чыр во на-
сла бодскай сярэдняй шко ле (Салігорскі раён) вы-
яўляў цікавасць да са мых розных дысцыплін, най-
болей – да ма тэ ма тыкі і гісторыі, з якой і звязаў 
свой далейшы жыццёвы шлях.

У 1980 г. паступіў на гістарычны факультэт БДУ. У 
час вучобы займаўся ў гуртку па гісторыі антычнасці 
пад кіраўніцтвам К. А. Равякі. Фарміраванне яго 
навуковых поглядаў адбывалася пад уплывам 
такіх вядомых беларускіх гісторыкаў, як І. В. Царук, 
І. М. Ігнаценка, А. П. Ігнаценка, А. Л. Абецэдарская 
(была кіраўніком яго дыпломнай працы).

Скончыўшы ў 1985 г. гістфак з чыр во ным 
дыпломам, С. М. Ходзін атрымлівае накіраванне 
на працу выкладчыкам гісторыі ў Слуцкі раён 
(адкуль родам яго продкі). 

У 1986 г., працуючы выкладчыкам гісторыі Дак-
таровіцкай сярэдняй школы (Капыльскі раён), 
ад на часова выконваючы абавязкі яе дырэктара, 
С. М. Ходзін паступіў у завочную аспірантуру па гіс-
торыі Беларусі на гістарычны факультэт БДУ. Ды-
сертацыю «Калгаснае будаўніцтва ў Беларускай 
ССР у 1921 – першай палове 1929 гг.» выконваў 
пад кіраўніцтвам прафесара І. В. Царук.

На пачатку 1988 г. С. М. Ходзін залічваецца 
выкладчыкам кафедры гісторыі БССР (з 1991 г. – 

кафедра гісторыі Беларусі). У сакавіку 1989 г. 
пры абранні С. М. Ходзіна на пасаду выкладчыка 
пра фесар А. П. Ігнаценка адзначаў, што ведае 
кандыдата як «добрасумленнага і адказнага 
выкладчыка». 

У 1992 г. Сяргей Мікалаевіч быў абраны 
дацэнтам кафедры гісторыі Беларусі, з мая 
1994 г. – дацэнтам кафедры гісторыі Беларусі но-
вага і навейшага часу. У верасні 1995 г. ён пачынае 
пра цу дацэнтам кафедры крыніцазнаўства і му-
зея знаўства. У кастрычніку 2000 г. быў абраны 
дэ канам гістарычнага факультэта. З 2001 г. уз-
на чальвае кафедру крыніцазнаўства, утвораную 
пасля рэарганізацыі кафедры крыніцазнаўства 
і музеязнаўства. 

Пры непасрэдным актыўным удзеле Сяр гея 
Мікалаевіча на гістфаку пачынаецца пад рых-
тоўка па новай для Беларусі спецыяльнасці – 
«Дакументазнаўства і інфармацыйнае за бес пя-
чэн не кіравання», адкрываюцца новыя напрамкі 
і спецыялізацыі. З 2001 па 2010 г. у два разы па вя-
ліч ваецца колькасць студэнтаў факультэта, у чым 
вя лікая заслуга С. М. Ходзіна.

Кола навуковых інтарэсаў С. М. Ходзіна –  вя-
до ма га спецыяліста ў галіне гісторыі Беларусі 
ХХ ст., гіс тарыяграфіі і крыніцазнаўства гісторыі 
Беларусі – ук лючае таксама гісторыю сялянства, 
сацыяльную псі халогію, этнасацыяльныя і дэ-
ма гра фічныя пра цэсы. Юбілярам рас пра ца-
ваны шэраг пад руч нікаў па тэорыі і гісторыі кры-
ніцазнаўства, кры ніцазнаўстве гісторыі Беларусі, 
ён удзельнічаў у падрыхтоўцы разнастайных 
вучэбных выданняў па гісторыі Беларусі. Аўтар 
звыш 140 публікацый.

Чытае агульны курс па крыніцазнаўстве, 
спецкурсы для студэнтаў-гісторыкаў, да ку мен-
таз наў цаў.

Падрыхтаваў два кандыдаты гістарычных навук.
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Сяргей Мікалаевіч – вядомы арганізатар аду-
ка цыі і навукі. Ён узначальвае рэдакцыйную ка-
ле гію навуковага зборніка «Крыніцазнаўства 
і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны», з’яў ля ец-
ца членам рэдкалегій розных часопісаў і зборнікаў – 
«Веснік БДУ» (серыя 3), «Працы гістарычнага 
фа культэта БДУ», «Расійскія і славянскія дас-
ледаванні», «Архівы і справаводства», «Беларускі 
гіс тарычны часопіс» і інш. 

С. М. Ходзін – вучоны сакратар Савета БДУ, 
старшыня Савета гістарычнага факультэта, ак-
тыўны ўдзельнік працы вучэбна-метадычных аб’яд-
нанняў па гуманітарнай адукацыі і па адукацыі ў 
га ліне кіравання, кіраўнік экспертнай групы Камісіі 
пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь па 
выяў ленню, вяртанню, сумеснаму выкарыстанню 
і ўвядзенню ў навуковы і культурны ўжытак на цыя-
нальных культурных каштоўнасцей, якія апынуліся 
за межамі Беларусі.

За дасягненні ў навуковай, педагагічнай і гра-
мадс кай дзейнасці адзначаўся Ганаровай граматай 
На цыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Па-

дзякай Кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта Рэс-
публікі Беларусь, нагруднымі знакамі «Выдатнік 
адукацыі», «Ганаровы архівіст Беларусі», 
Ганаровымі граматамі і Граматамі Міністэрства 
адукацыі Рэспублікі Беларусь і БДУ.

У штодзённым жыцці Сяргей Мікалаевіч – 
адкрыты, добразычлівы, ветлівы чалавек, які 
заўсёды падтрымае, дасць добрую параду.

Калегі і сябры шчыра віншуюць Сяргея 
Мікалаевіча з юбілеем і жадаюць здароўя, шчасця, 
натхнення і новых дасягненняў у навуковай і 
педагагічнай дзейнасці.

А. Г. Каханоўскі,
кандыдат гістарычных навук, дацэнт, загадчык кафедры  

гісторыі Беларусі новага і навейшага часу
В. Л. Ліпніцкая,

кандыдат гістарычных навук,
дацэнт кафедры крыніцазнаўства

А. М. Назаранка,
магістр гістарычных навук,

старшы выкладчык кафедры крыніцазнаўства
М. Ф. Шумейка,

кандыдат гістарычных навук,
дацэнт кафедры крыніцазнаўства

АНДРЕЙ АРКАДьЕВиЧ ПРОхОРОВ
Исполнилось 

50 лет кандида-
ту исторических 
наук, доценту ка-
федры истории 
древнего мира и 
средних веков, 
заместителю де-
кана историче-
ского факультета 
Андрею Аркадье-
вичу Прохорову. 

А. А. Прохоров 
родился 10 ян-
варя 1963 г. в 
Минске в семье 
интеллигентов. Его  

мать, Светлана Михайловна Прохорова – извест-
ный ученый-филолог, доктор филологических 
наук, профессор кафедры прикладной лингви-
стики БГУ, во многом повлияла на формирование 
жизненных ценностей сына и на выбор будущей 
профессии. Свое увлечение балто-славянски-
ми связями она передала Андрею Аркадьевичу, 
для которого изучение этой проблематики стало 
первостепенным. В 1980 г. А. А. Прохоров закон-
чил среднюю школу № 64 г. Минска и поступил 
на исторический факультет БГУ. Еще будучи сту-
дентом, он проявил неординарные способности 
к научно-исследовательской работе. По оконча-
нии университета работал в средней школе № 6 
г. Минска, учился в аспирантуре БГУ. Его научным 
руководителем был кандидат исторических наук, 
доцент Г. И. Довгяло. Не только в научной сфере, 
но и в общественной жизни Андрей Аркадьевич 
проявил свои способности. Он был одним из ли-

деров возрожденного движения КВН. 
С 1990 г. А. А. Прохоров работает на кафедре 

истории древнего мира и средних веков. В декабре 
1995 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему 
«Сакральное обоснование власти вождя у восточ-
нославянских племен по данным исторических пре-
даний и фольклора (на индоевропейском фоне)» 
по специальности 07.00.03 «Всеобщая история».

Основные направления научно-исследователь-
ской работы А. А. Прохорова связаны с изучени-
ем истории религий и сравнительной мифологии, 
прежде всего языческих верований славян на ин-
доевропейском фоне. Читает лекционные курсы 
по истории религий, истории средних веков на 
историческом факультете и факультете междуна-
родных отношений.

А. А. Прохоров – автор более 100 научных 
и научно-методических публикаций, в том числе 
монографии «Князь Тур: история легенды. Сакра-
лизация княжеской власти у славян» (2005); он – 
cоавтор энциклопедических изданий «Беларуская 
міфалогія» и «Міфалогія беларусаў». Им 
в соавторстве подготовлены и изданы с грифом 
Министерства образования Республики Беларусь 
18 школьных учебников и учебных пособий 
и 7 вузовских учебных пособий. А. А. Прохоровым 
опубликовано значительное количество научных 
статей за рубежом на иностранных языках. 
Андрей Аркадьевич принимает активное участие 
в организации и проведении международных 
научных конференций, симпозиумов и круглых 
столов в Беларуси, выступает с научными 
докладами в Германии, Франции, Литве, Польше, 
Венгрии, России и других странах. Участвовал 
в совместных проектах с научными учреждениями 
Германии, Франции и Литвы.


