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Экзархом всея Беларуси Филаретом (Вахромее-
вым), который пригласил Валентину Анатольевну 
преподавать в Минской духовной семинарии, рас-
положенной в Жировичах Слонимского района 
Гродненской области. Под руководством ученого 
более 20 слушателей семинарии защитили диссер-
тации на соискание степени кандидата богословия.

Сегодня В. А. Теплова по праву считается од-
ним из ведущих специа листов в Республике Бе-
ларусь в области конфессиональной истории 
и российской правительственной политики на тер-
ритории Беларуси в XIX в. Она является автором 
ряда учебников и учебных пособий для средней 
и высшей школы, составителем сборника «Уния 
в документах» (1997), плодотворно сотруднича-
ет в качестве автора и рецензента с Православ-
ной энциклопедией (г. Москва, Россия). Вален-
тина Анатольевна наг раждена орденом Русской 
православной церкви святой равноапостольной 
княгини Ольги III степени, медалью Белорусской 
православной церкви святителя Кирилла Туров-
ского (2006), дип ломом и Рож дественской пре-
мией Международного общественного объедине-
ния «Христианский образовательный центр имени 
святых Мефодия и Кирилла» «Христианские тра-
диции в культуре и образовании», грамотой пред-

седателя Президиума Национальной академии 
наук Беларуси «За большой вклад в духовное 
возрождение и сохранение историко-культурного 
наследия белорусского народа» и др. В сентябре 
2015 г. ей был вручен орден Креста преподобной 
Евфросинии Полоцкой I степени – высшая награ-
да Белорусской православной церкви.

Прекрасный лектор, педагог, ученый, В. А. Теп-
лова за годы работы подготовила сотни специа-
листов с высшим образованием, 7 кандидатов 
наук. Всегда тактичная и доброжелательная, Ва-
лентина Анатольевна – пример не только в препо-
давательской деятельности, но и в жизни.

Коллеги и друзья сердечно поздравляют Ва-
лентину Анатольевну с юбилеем и желают ей 
крепкого здоровья и новых творческих побед.

А. Г. Кохановский, 
доктор исторических наук, доцент, 

заведующий кафедрой истории Беларуси 
нового и новейшего времени 

исторического факультета БГУ
О. В. Лепеш, 

кандидат исторических наук, 
доцент кафедры истории Беларуси 

нового и новейшего времени 
исторического факультета БГУ

Споўнілася 60 гадоў 
доктару гістарычных на-
вук, прафесару, загад-
чыку аддзела гісторыі 
Беларусі Сярэдніх вякоў 
і пачатку Новага часу 
Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі Валянціну Фё-
даравічу Голубеву. 

В. Ф. Голубеў на-
радзіўся 21 чэрвеня 
1955 г. у г. Крывы Рог 
Днепрапятроўскай воб-
ласці (Украіна) у сям’і 
беларус аў з в. Прата-
сы Акцябрскага раё-

на Гомельскай вобласці. У 1966 г. разам з сям’ёй 
вярнуўся на радзіму, дзе закончыў сярэднюю шко-
лу і ў 1972 г. пачаў працоўную дзейнасць слесарам 
у калгасе імя Леніна і плітачнікам-абліцоўшчыкам-
мазаічнікам у будтрэсце г. Светлагорска. Пасля 
праходжання тэрміновай службы ў арміі і заняткаў 
на падрыхтоўчым аддзяленні закончыў у 1981 г. 
гістарычны факультэт Беларус кага дзяржаўнага 
ўніверсітэта. Паступіў на працу ў Інстытут гісторыі 
Акадэміі навук БССР, дзе прайшоў усе ступені 
кар’еры – ад лабаранта да загадчыка аддзела 
гісторыі Беларусі Сярэдніх вякоў і пачатку Новага 
часу. У 1987 г. абараніў кандыдацкую, а ў 2011 г. – 
доктарскую дысертацыі.

Педагагічную дзейнасць В. Ф. Голубеў рас-
пачаў яшчэ напрыканцы 1980-х гг. у Беларускім 

дзяржаўным інстытуце народнай гаспадаркі 
(зараз – Беларускі дзяржаўны эканамічны 
ўніверсітэт), але найбольшую паўнату і шмат-
гадовае пастаянства яна набыла ў БДУ, дзе 
ў 1999 г. яму было прысвоена званне дацэнта, 
а ў 2014 г. – прафесара. Выкладчыцкі талент 
В. Ф. Голубева раскрыўся і ў шэрагу вучэбна-ме-
тадычных выданняў: «Ці ведаеце вы гісторыю 
сваёй краіны?», 1994 (у суаўт. з У. П. Круком 
і П. А. Лойкам); «Нарысы гісторыі беларускай 
дзяржаўнасці», 2004 (у суаўт. з І. Ф. Кітуркай); 
«Гісторыя Беларусі – даты, падзеі, асобы», 2013, 
і інш. За гэты перыяд у юбіляра з’явіліся вучні 
і паслядоўнікі, з якіх трое абаранілі кандыдацкія 
дысертацыі.

У даследчыцкім плане В. Ф. Голубеў 
распрацоўвае пытанні аграрнай гісторыі 
Беларусі ранняга Новага часу, якім прысвечаны 
2 манаграфіі, шматлікія артыкулы і выступленні на 
навуковых канферэнцыях. У першай манаграфіі 
(«Сялянскае землеўладанне i землекарыстанне 
на Беларусi: XVI–XVIII стст.» (1992)) разгледжаны 
эвалюцыя надзельнага землеўладання і пазана-
дзельнага землекарыстання, дынаміка развіцця 
зямельнага надзелу, ступень забяспечанасці 
зямлёй сялян у дзяржаўных, прыватных 
і царкоўных уладаннях. У другой («Сельская 
абшчына ў Беларусі XVI–XVIII стст.» (2008)) 
распрацоўваецца праблема функцыянавання 
ў беларус кай познафеадальнай вёсцы абшчыны 
як формы самаарганізацыі і сацыяльна-гаспадар-
чага інстытута сялянства ў маёнтках розных відаў 
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Нашы юбіляры

Отметил 60-летие 
кандидат исторических 
наук доцент кафедры 
источниковедения исто-
рического факультета 
Белорусского государ-
ственного университета 
Кузьма Иванович Козак. 
Это один из самых уз-
наваемых белорусских 
историков Второй ми-
ровой войны и Великой 
Отечественной вой ны, 
признанный в профес-
сиональной среде не 
только как военный 

историк, но и как источниковед, работающий по 
теоретическим и практическим вопросам отечест-
венной и зарубежной, в том числе западноевро-
пейской, архивистики.

К. И. Козак родился 16 сентября 1955 г.  
в д. Ольшаны Столинского района Брестской об-
ласти. Его профессиональные навыки были за-
ложены на историческом факультете Минского 
государственного педагогического института име-
ни Максима Горького (ныне – Белорусский госу-
дарственный педагогический университет имени 
Максима Танка), который он успешно закончил 
в 1981 г. по специаль ности «История и иностран-
ный язык». По окончании инс титута Кузьма Ива-
нович работал в Центральном государственном 
архиве Октябрьской революции и социалистиче-
ского строительства БССР (сегодня – Националь-
ный архив Республики Беларусь), в том числе 

в должности заместителя директора. В 1991 г. он 
защитил кандидатскую диссертацию «Партийная 
организация Барановичской области – организа-
тор борьбы трудящихся против фашистских ок-
купантов в годы Великой Оте чественной войны 
(июнь 1941 – июль 1944 гг.)», связав свой даль-
нейший путь с историческим факультетом Бело-
русского государственного университета.

В настоящее время К. И. Козак продолжает ра-
боту на кафедре источниковедения в должности 
доцента. Ему плодотворно удается работать со 
студентами не только в стенах исторического фа-
культета БГУ, но и в рамках международного про-
екта «Историческая мас терская» в г. Минске. Не-
случайно еще в 2003 г. выбор организаторов этой 
инициативы из Германии пал на Кузьму Ивано-
вича. Одним из решающих факторов долголетия 
и процветания проекта уже на протяжении 12 лет 
являются профессионализм, творческое начало, 
открытость к общению, но самое главное – это 
душа, которую вкладывает в дело директор му-
зея-лаборатории «Историческая мастерская» 
К. И. Козак.

Кузьма Иванович ведет активную научно-ис-
следовательскую работу: участвует в конферен-
циях, круглых столах и семинарах как в различных 
учреждениях стран Западной, так и Восточной 
Европы. Он – автор трех монографий и книг «За-
бытыя жаўнеры Польскага вой ска ў часы Дру-
гой сусветнай вайны. Матэрыялы і ўспаміны» 
(в соавт. с Ю. В. Грибовским), 2003; «Германский 
оккупа ционный режим на территории Беларуси. 
1941–1944: историография и источники», 2006; 
«Германские и коллаборационистские потери 

кУЗьМА ИВАнОВИч кОЗАк

землеўладання, яе ролі і месца ў сацыяльна-
эканамічным жыцці краіны. Прафесар з’яўляецца 
суаўтарам некалькіх калектыўных фундамен-
тальных абагульняючых прац. Усяго ж вучонаму 
і педагогу належыць звыш 250 навуковых і наву-
кова-папулярных публікацый як у Беларусі, так 
і за яе межамі. Навуковец праходзіў стажыроўкі 
ў Жэнеўскім, Беластоцкім, Варшаўскім, Яге-
лонскім, Вроцлаўскім, Познанскім універсітэтах, 
Вільнюскім педагагічным універсітэце. У 2006 г. 
стаў першым лаўрэатам акадэмічнай узнага-
роды імя Льва Сапегі, прысуджанай вучонай 
радай з прадстаўнікоў Ягелонскага, Беластоц-
кага, Варшаўскага, Познанскага і Вроцлаўскага 
ўніверсітэтаў.

В. Ф. Голубеў шырока вядомы як грамадскі 
дзеяч. У першай палове 1990-х гг. быў дэпута-
там Вярхоўнага Савета Беларусі 12-га склікання, 
сакратаром Пастаяннай камісіі па міжнародных 
справах і знешнеэканамічных сувязях, намеснікам 
старшыні Беларускага народнага фронту «Адра-
джэньне»; стаў адным з аўтараў Дэкларацыі аб 
дзяржаўным суверэнітэце БССР, членам Кансты-

туцыйнай камісіі. Выступае ў СМІ па навуковых 
і грамадска-палітычных пытаннях.

В. Ф. Голубеў – шчыры і адкрыты чалавек, 
жыццярадасны і аптымістычны, на яго пад-
трымку заўсёды можна спадзявацца. Гэтыя 
якасці выклікаюць павагу да юбіляра як з боку 
выкладчыкаў, так і студэнтаў.

Калектыў кафедры гісторыі Беларусі стара-
жытнага часу і сярэдніх вякоў, сябры і калегі сар-
дэчна віншуюць Валянціна Фёдаравіча з юбілеем 
і зычаць яму моцнага здароўя, шчасця, далейшых 
творчых поспехаў.

Ю. Л. Казакоў, 
кандыдат гістарычных навук, 

дацэнт, загадчык кафедры гісторыі Беларусі 
старажытнага часу і сярэдніх вякоў 

гістарычнага факультэта БДУ

У. А. Сосна, 
кандыдат гістарычных навук, 

дацэнт кафедры гісторыі Беларусі  
старажытнага часу і сярэдніх вякоў 

гістарычнага факультэта БДУ


