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Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт 
імя Янкі Купалы

У 75-гадовай гісторыі Гродзенскага дзяр жаў нага 
ўніверсітэта імя Янкі Купалы ганаровае месца на-
лежыць ветэранам установы, якія шмат зрабілі для 
далейшага развіцця ўнівер сітэта. Сёння мы павіны 
шанаваць і тых, хто пачынаў працаваць у перад-
ваенны перыяд у настаўніцкім інстытуце, напры-
клад, першыя дырэктары (рэктары) С. Я. Раскін 
і Д. П. Кардаш. Пасля вызвалення Гродзен шчыны ад 
нямецка-фашысцкай акупацыі на базе настаўніцкага 
інстытута ў жніўні 1944 г. быў адкрыты педагагіч ны 
інстытут, першым дырэктарам якога быў прызнача-
ны М. У. Уласавец. Са жніўня 1949 г. гэтую ўстано ву 
ўзначальваў І. М. Малюкевіч, а з 30 лістапада 1955 г. 
на пасаду дырэктара ін стытута быў прызначаны 
Д. С. Маркоўскі. Важны этап (з 1973 г. па 1994 г.) 
у станаўленні і далейшым развіцці інстытута звяза-
ны з прыходам на пасаду дырэктара (1973–1978 гг.), 
рэктара ўніверсітэта (1988–1994 гг.) А. В. Бадако-
ва [1]. Гродзенскі ўніверсітэт пры ім ператварыўся 
ў значны навуковы і культурны цэнтр Рэспублікі Бе-
ларусь [2]. 

Важнае месца як у дзейнасці нашага ўніверсітэ-
та, так і ў жыцці кожнага ветэрана займае ветэ-
ранская арганізацыя. Рух ветэранаў за стварэнне 
арганізацыі пачаўся амаль адразу пасля перамогі 
Савецкага Саюза над фашысцкай Германіяй. У на-
шым універсітэце ветэранская арганізацыя як ла-
кальная структура дзейнічала і актыўна працавала 
да 70–80-х гг. XX ст.

Стварэнне 17 снежня 1986 г. Усесаюзнай ветэ-
ранскай арганізацыі паспрыяла росту колькасці арга-
нізацый у гарадах і раёнах. Ветэранская аргані зацыя 
Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Ку-
палы ў сучасным выглядзе была створана 3 лютага 
1987 г. Усяго на той час на ўліку было 79 чалавек, з іх 
33 – удзельнікі вайны. Быў абраны Савет ветэранаў 
у колькасці 10 чалавек [4]. 

Сёння, калі мы знаходзімся на парозе 70-год-
дзя перамогі Савецкага Саюза над фашысцкай 
Германіяй, неабходна ведаць, асабліва нашым 
студэнтам, прозвішчы тых удзельнікаў вайны, 
хто склаў фундамент ветэранскай арганізацыі 
ўніверсітэта ў кастрычніку 1987 г.: П. В. Васільеў, 
Д. С. Маркоўскі, В. І. Атрэшчанкоў, Г. А. Марціросаў, 
Я. І. Будоўскі, М. А. Мельнікаў, М. Н. Баранаў, 

Н. С. Міхайлаў, В. Ф. Ваньшын, В. М. Нікіцевіч, 
І. М. Гарбачоў, Я. В. Асокіна, С. А. Грыгор’еў, 
І. І. Пракоп’еў, В. П. Казлоў, Г. М. Папова, 
А. І. Крыцкі, Л. В. Самойла, С. В. Кандрацьева, 
І. М. Сцяпура, В. Ц. Кал мыкаў, А. А. Харытонаў, 
В. Т. Канянкоў, А. М. Хва шчынскі, Я. І. Капітонава, 
В. М. Чухно, Д. А. Кана пелька, А. М. Шыш-
ко, І. Д. Лебедзеў, Н. М. Шаловін, Г. Ф. Курышка, 
А. І. Яроцкі І. Я. Лепешаў, І. В. Кірэеў [5].

Пра кожнага з гэтай кагорты ветэранаў, удзельні-
каў вайны можна пісаць кнігі, ствараць дакумен-
тальныя і мастацкія кінафільмы, гераічныя оперы 
і г. д. З 1978 г. па 1995 г. ветэранскую арганізацыю 
ўніверсітэта ўзначальваў баявы афіцэр П. В. Васільеў. 
Яму ў страшэнныя гады вайны прыйшлося ваяваць на 
Сталінградскім, Паўднёва-Заходнім, I і IV Украінскім 
і I Беларускім франтах. З 1942 г. і да канца вайны ён 
быў афіцэрам разведкі, штурмаваў Кёнігсберг і Берлін, 
а перамогу сустрэў у Чэхаславакіі. П. В. Васільеў 
узнагароджаны 7 ордэнамі і 15 медалямі.

Нельга не сказаць і пра тое, што ў ветэранскай 
арганізацыі ўніверсітэта працавалі і карысталіся 
асабліва вялікай павагай як сярод сваіх калег, так 
і сярод студэнцкай моладзі два ўдзельнікі Пара-
да Перамогі Савецкага Саюза над фашысцкай 
Германіяй, які адбыўся 24 чэрвеня 1945 г. на Чыр-
вонай Плошчы ў Маскве. Герой Савецкага Саюза 
І. Д. Лебедзеў нёс штандарт III Украінскага фрон-
ту. Іван Данілавіч 12 гадоў працаваў ва ўніверсітэце 
начальнікам аддзела кадраў і з’яўляўся прыкладам 
для сваіх калег і моладзі. 

Актыўны ўдзел у разгроме фашысцкіх акупан-
таў прымаў і А. А. Харытонаў. Ён ваяваў на Сталін-
градскім, Дан скім, Паўднёвым, IV Украінскім, 
III Бе ларускім, I Пры балтыйскім франтах. Пасля 
вайны А. А. Харытонаў паступіў на завочнае ад-
дзяленне Гродзенскага педагагічнага інстытута, па-
спяхова скончыў яго, з 1968 г. па 1978 г. працаваў 
прарэктарам па завочным навучанні гэтай устано-
вы. За баявыя заслугі ён узнагароджаны 6 ардэнамі 
і 16 медалямі.

У ветэранскай арганізацыі ўніверсітэта вялікую 
работу па прапагандзе здаровага ладу жыцця право-
дзіў былы палкоўнік медыцынскай службы, удзель-
нік Фінскай (1939 г.) і Вялікай Айчынай вайны 
А. І. Яроцкі. Ён правёў 900 дзён у Ленінградскай бла-
кадзе, ваяваў на Паўднёва-Заходным, III Украінскім 
франтах. А. І. Яроцкі ўзнагароджаны 2 ардэнамі і ме-
далямі. З 1981 г. Анатоль Іванавіч працаваў на кафед-
ры фізічнага выхавання Гродзенскага ўніверсітэта 
імя Янкі Купалы. У 1992 г. быў абраны Ганаро-
вым пра вадзейным чле нам (акадэмікам) Акадэміі 
касманаўтыкі імя К. Э. Цыал коўскага [6].

Ветэраны Гродзенскага дзяржаўнага 
ўніверсітэта імя Янкі Купалы
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Ваявалі на франтах Вялікай Айчыннай вай-
ны, у партызанскіх атрадах і ў пад поллі і многія 
выкладчыкі-жанчыны ўніверсітэта. Так, зусім 
юнай дзяўчынай С. В. Кандрацьева ў чэрвені 1944 
г. пайшла добра ахвотна на фронт і мужна змагала-
ся з акупантамі. Пасля дэмабілізацыі яна скончы-
ла Ленінградскі дзяржаўны ўніверсітэт. У 1958 г. 
абараніла кандыдацкую, а ў 1978 г. – доктарскую 
дысертацыі, стала вядомым псіхолагам не толькі 
ў СССР, але і за мяжой. С. В. Кандрацьева праца-
вала ў Гродзенскім дзяржаўным універсітэце імя 
Янкі Купалы з 1979 г., з 1982 г. – загадчыкам кафе-
дры псіхалогіі. Яна падрыхтавала 13 кандыдатаў на-
вук, была Сапраўдным членам Міжнароднай ака дэміі 
акмеалагічных навук, Сапраўдным членам Між-
народнай акадэміі педагагічных і сацыяльных на-
вук, членам-карэспандэнтам Нацыянальнай акадэміі 
навук Беларусі. 28 ліпеня 2000 г. Указам Прэ зідэнта 
Рэспублікі Беларусь С. В. Кандрацьевай прысвоена 
ганаровае званне «Заслужаны дзеяч навукі Рэспублікі 
Беларусь» [7].

Сярод тых, хто сёння стаіць на ўліку ў нашай 
арганізацыі, засталося толькі тры ветераны Вялікай 
Айчыннай вайны – В. І. Атрэшчанкаў, Я. М. Далідовіч 
і І. М. Сцяпура. 

Хочацца сказаць некалькі цёплых слоў і пра 
І. М. Сцяпуру. У ліпені 1944 г. у 19-гадовым узросце ён 
уступіў у Чырвоную Армію. Ваяваў на подступах да 
Берліна, 16 красаві ка 1945 г. быў паранены. Пасля вай-
ны застаўся ў Герма ніі, скончыў вячэрнюю сярэднюю 
школу, а пазней з выдатнымі адзнакамі – Гродзенскі 
педагагічны інстытут. З 1954 г. Іван Міхайлавіч пра-
цуе ў родным Гродзенскім дзяржаўным універсітэце 
імя Янкі Купалы, дзе абараніў кандыдацкую дысер-
тацыю. 

Нельга не ўзгадаць і тых ветэранаў, якія ўнеслі 
значны ўклад у адкрыццё ў 1978 г. нашага ўніверсітэта 
на базе педагагічнага інстытута – гэта прарэктар па 
вучэбнай працы Л. У. Кірылюк і прарэктар па навуко-
вай працы С. А. Габрусевіч. Вядома, нямала было зро-
блена ў гэтым плане і дэканамі, загадчыкамі кафедраў, 
а таксама ўсім калектывам.

Можна сёння сказаць і пра тое, што нашы рэк-
тары, з якімі я працаваў як старшыня ветэран-
скай арганізацыі ўніверсітэта, – Л. М. Ківач, С. А. 
Маскевіч, Я. А. Роўба і А. Д. Кароль – заўсёды 
клапаціліся аб ветэранах, аказвалі ім значную матэ-
рыяльную дапамогу.

Ва ўніверсітэце распрацаваны «Палажэнне аб ве-
тэране ўніверсітэта» (2007 г.) і «Палажэнне аб гана-
ровым ветэране» (2013 г.). Яны датычацца ветэранаў, 
якія бесперапынна працавалі ў нашай установе 
30 гадоў і былі прыкладам у працы. 

Нам трэба ганарыцца, што ў нашым ўніверсітэце 
на сённяшні дзень працуе шмат людзей, непе-
рарыўны стаж якіх складае больш за 30 гадоў, 
а некаль кі чалавек маюць такі стаж больш за 
50 гадоў. Гэта, напрыклад, А. М. Пяткевіч – 
прафесар кафедры беларускай культуры, які 
з 1957 г. працуе выкладчыкам, старшым выклад-
чыкам, дацэнтам, загадчыкам кафедры белару-
скай літаратуры; Г. С. Сідарчук, якая ў 1956 г. 
паступіла на фізіка-матэматычны факультэт Грод-
зенскага дзяржаўнага педагагічнага інстытута, 
скончыла яго ў 1961 г. і пачала працаваць лабаран-
там, старшым лабарантам, асістэнтам, выкладчы-
кам, старшым выкладчыкам, абараніла кандыдац-
кую дысертацыю, дацэнтам, загадчыкам кафедры 
геаметрыі і методыкі выкладання матэматыкі; 
І. П. Мартынаў, з 1965 г. – асістэнт, старшы вы-
кладчык, дацэнт, прафесар, доктар навук, першы 
прарэктар універсітэта, член Савета па абароне 
доктарскіх дысертацый (БДУ), старшыня Саве-
та па абароне кандыдацкіх дысертацый ГрДУ імя 
Янкі Купалы [8]. 

Спіс ветэранаў універсітэта, якія працу-
юць больш за 30 гадоў, можна прадоўжыць. Ва 
ўніверсітэце нямала зроблена для ўвекавечання 
памяці ветэранаў. Створаны дакументальныя 
кінафільмы, запісаны ўспаміны ветэранаў на ра-
дыё, надрукаваны матэрыялы ў газеце «Гродзенскі 
ўніверсітэт» і г. д. Вялікая заслуга ў гэтым нале-
жыць нашаму музею і яго дырэктару У. М. Сы-
тых. На 1 снежня 2014 г. на ўліку ветэранскай 
арганізацыі стаіць 370 чалавек. 
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