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АЛЯКСАНДР ГЕНАДЗЬЕВІЧ КАХАНОЎСКІ
24 ліпеня ад-

значыў 50-га до вы 
юбілей гіс то рык, 
кан дыдат гіс та-
рыч ных навук, 
да цэнт, за гадчык 
ка фед ры гіс то-
рыі Бе ларусі но-
вага і на вейшага 
ча су, на мес нік 
дэ ка на гіс та рыч-
нага факультэта 
Аляк сандр Ге-
надзьевіч Ка ха-
ноўскі.

А. Г. Каханоўскі на радзіўся ў 1963 г. 
у  г. Ма ла дзечна ў ся м’і вядомага бе ла рус-
кага гісторыка і краязнаўца Генадзія Аляк-
сандравіча Каханоўскага. Ужо юнаком, 
пад час навучання, Аляксандр Ге надзьевіч 
пра яў ляў цікавасць да гістарычных ведаў, 
свае мастацкія і творчыя здольнасці, якія ў 
да лей шым скіраваліся на даследчыцкую 
працу ў га лі не беларускай гісторыі.

Пасля заканчэння з адзнакай у 1985 г. гіс-
тарычнага факультэта БДУ А. Г. Каханоўскі 
пас тупае ў аспірантуру, дзе ў 1989 г. пад 
кіраўніцтвам выдатных спецыялістаў-
гісторыкаў І. М. Ігнаценкі і Л. І. Бародкіна 
абараняе кандыдацкую дысертацыю на 
тэ му «Сацыяльна-класавая структура на-
рода насельніцтва Беларусі ў другой палове 
XIX ст.». З 1988 г. Аляксандр Генадзьевіч – 
навуковы супрацоўнік універсітэта, актыўна 
займаецца навуковымі даследаваннямі, 
становіцца адным з наватараў, хто пачаў 
укараняць і выкарыстоўваць кампьютарныя 
тэхналогіі ў дас ледчым і адукацыйным 
працэсе на гіс та рыч ным факультэце БДУ.

У 1990 г. Аляксандр Генадзьевіч узначаліў 
Навукова-даследчую лабараторыю гісторыі 
Беларусі, дзе праявіліся яго арганізатарскія 
здольнасці, уменне працаваць у калектыве. 
З 1992 г. ён працуе дацэнтам кафедры 
гісторыі Беларусі новага і навейшага часу, 
а ў 1994 г. абраны на пасаду намесніка дэкана 
гістарычнага факультэта БДУ па навуковай 
рабоце. У 1999 г. А. Г. Каханоўскі таксама аб-
раны загадчыкам кафедры гісторыі Беларусі 
но вага і навейшага часу. 

За гады кіравання кафедрай Аляксандру 
Генадзьевічу ўдалося не толькі захаваць 
яе калектыў, але і папоўніць яго выдатным 
прафесарскім складам, плеядай маладых 
даследчыкаў. Намаганнямі А. Г. Ка ха-
ноўс кага на кафедры склалася школа 
сацыяльнай гіс торыі Беларусі XIX–XX стст. 
Пад яго кіраў ніцтвам кафедра займаецца 
вучэбнай ра ботай, забяспечвае выкладанне 
шэ ра гу кур саў на большасці факультэтаў 
уні вер сітэта, рыхтуе кадры для акадэмічнай 
і ўніверсітэцкай навукі ў магістратуры і ас пі-
ран туры, рэцэнзуе навуковыя да сле даванні, 
кан ды дацкія і доктарскія ды сертацыі, працы 
і пад ручнікі па гісторыі Беларусі, рыхтуе 
ма тэ ры ялы і экспертныя ацэнкі на запыты 
мініс тэрст ваў і ведамстваў краіны. На ка-
фед ры вы кон ваецца шэраг навуковых пра-
ектаў і тэм.

Акрамя службовых абавязкаў А. Г. Ка-
ха ноўскі актыўна займацца і навуковай 
дзей насцю. У першую чаргу ён вядомы як 
да сле дчык сацыяльнай гісторыі Беларусі 
XIX–XX стст., аўтар падручнікаў і дапамож -
нікаў па гісторыі Беларусі, амаль 
150 навуковых ар тыкулаў, суаўтар шэрагу 
калектыўных ма наг рафій і энцыклапедычных 
выданняў, на ву кова-метадычных прац, 
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заснавальнік шко лы сацыяльнай гісторыі 
Беларусі ў БДУ. За апошнія гады пад 
кіраўніцтвам А. Г. Каханоўскага было 
абаронена пяць кандыдацкіх дысертацый. 
Праца Аляксандра Генадзьевіча ў навуковай 
і вучэбнай сферах адзначана шэрагам 
узнагарод універсітэта, Мі ніс тэрства 
адукацыі Рэспублікі Бе ла русь, а таксама 
Ганаровай граматай На цы яна ль нага сходу 
Рэспублікі Беларусь.

У паўсядзённым жыцці Аляксандр Ге надзь -
евіч – адкрыты і добразычлівы чалавек, 
справядлівы і ўважлівы ў адносінах да 
калег і студэнтаў, добры сем’янін, выхоўвае 
сына і дачку.

Калегі і сябры шчыра віншуюць Аляк-
сандра Генадзьевіча і жадаюць здароўя, 
шчас ця, натх нення і новых дасягненняў на 
ніве гіс тарычнай навукі і ў педагагічнай працы.
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