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ЛЕАНІД ІОСІФАВІЧ БАРОДКІН 
Споўнілася 60 гадоў з дня нараджэння выдатнага расійскага

даследчыка, акадэміка РАПН, доктара гістарычных навук, прафесара, 
загадчыка кафедры гістарычнай інфарматыкі гістарычнага факультэта
Маскоўскага дзяржаўнага універсітэта імя М.В. Ламаносава Леаніда
Іосіфавіча Бародкіна. 

Л.І. Бародкін нарадзіўся 9 снежня 1946 г. у Таліне ў сям'і ваен-
наслужачага. 3 1977 г. навукова-педагагічная дзейнасць Л.І. Бародкіна
звязана з гістарычным факультэтам МДУ імя М.В. Ламаносава, дзе ён
прайшоў паслядоўна шлях ад малодшага навуковага супрацоўніка да
прафесара, загадчыка кафедры. 

Леанід Іосіфавіч з'яўляецца адным з заснавальнікаў расійскай
школы кліаметрыкі, кіраўніком Цэнтра эканамічнай гісторыі гістарыч-
нага факультэта МДУ імя М.В. Ламаносава, членам Савета Міжнарод-

най асацыяцыі «Гісторыя і камп'ютэр», уваходзіць у склад Выканаўчага камітэта Міжнароднай
асацыяцыі па эканамічнай гісторыі. Ён абраны ганаровым прафесарам Цзілінскага універсітэта
(КНР), выдаў звыш 320 навуковых і вучэбных работ, у тым ліку манаграфій «Количественные
методы в исторических исследованиях» (1984; у сааўтарстве з І.Дз. Кавальчанкам і інш.), 
«Многомерный статистический анализ в исторических исследованиях» (1986), «Становление
российского парламентаризма начала XX века» (1996; сумесна з Н.Б. Селунскай, Ю.Г. 
Грыгор'евай, А.Н. Пятровым), «История и хаос. Концепции синергетики» (2004; сумесна з А.Ю. 
Андрэевым), «Историк и Интернет» (2004; у сааўтарстве з І.М. Гарсковай і інш.). Леанід
Іосіфавіч з'яўляецца членам рэдакцыйнага савета часопіса «Сацыяльная эвалюцыя і
гісторыя», рэдактарам звыш 30 зборнікаў навуковых артыкулаў па праблемах эканамічнай
гісторыі і выкарыстання новых метадаў гістарычнага даследавання, праводзіць вялікую работу
ў якасці адказнага рэдактара перыядычных выданняў: інфармацыйнага бюлетэня «История и
компьютер», агляду «Экономическая история». Вынікі шматлікіх яго даследаванняў выдадзены
ў ЗША, Германіі, Францыі, Італіі, Іспаніі, Галандыі, Аўстрыі, Канадзе і іншых краінах. 

Сфера навуковых пошукаў прафесара Л.I. Бародкіна звязана з даследаваннямі па квантатыўнай
гісторыі і гістарычнай інфарматыцы, эканамічнай гісторыі Расіі канца XIX - пачатку XX ст. 
Выкарыстанне метадаў шматмернага аналізу дадзеных, матэматычных мадэлей дынамічных
працэсаў дазволіла яму атрымаць новыя вынікі ў вывучэнні сацыяльна-эканамічнай і палітычнай
гісторыі Расіі гэтага перыяду. На сучасным этапе яго навуковыя даследаванні сканцэнтраваны на
распрацоўцы падыходаў да аналізу няўстойлівых працэсаў гістарычнага развіцця. 

Больш за 20 гадоў прафесар Л.І. Бародкін падтрымлівае плённыя навуковыя, творчыя і
асабістыя сувязі з гістарычным факультэтам БДУ. Пад яго навуковым кіраўніцтвам
падрыхтавана кандыдацкая дысертацыя, праведзены кансультацыі, метадычныя семінары для
аспірантаў-гісторыкаў. Многія беларускія даследчыкі адзначаюць вялікі ўплыў Леаніда
Іосіфавіча, чалавека надзвычай абаяльнага і ўважлівага, на фарміраванне сваёй творчай
асобы. Пры яго непасрэдным удзеле на гістарычным факультэце была адкрыта падрыхтоўка
студэнтаў па спецыялізацыі «гістарычная інфарматыка», праведзена каля 10 міжнародных
навуковых канферэнцый па розных аспектах сацыяльна-эканамічнай гісторыі, крыніцазнаўства, 
выкарыстання камп'ютэрных тэхналогій у гістарычнай адукацыі і навуцы і інш.; падрыхтавана
больш за 10 навуковых зборнікаў, навучальных дапаможнікаў, артыкулаў. 

Выкладчыкі, супрацоўнікі і студэнты гістарычнага факультэта шчыра віншуюць Леаніда
Іосіфавіча Бародкіна з юбілеем, жадаюць моцнага здароўя, творчага даўгалецця, вялікага
плёну на ніве гістарычнай навукі, а таксама ў рэалізацыі сумесных праектаў і супрацоўніцтве
паміж гістарычнымі факультэтамі БДУ і МДУ імя М.В. Ламаносава. 

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

загадчык кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу 
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