
49 

Крыжы і сказаў: ―Здзейснілася‖. Вось там Ён павянчаўся з Царквою Сваѐю і потым аддаў дух Свой у 

рукі Богу, Айцу Свайму‖. Далей гэты паэтычны вобраз вяселля Скарына разгортвае і дае больш 

падрабязнае тлумачэнне кнігі, але пры гэтым ні ў чым не адступае ад праваслаўнай экзегетычнай 

традыцыі [1, с. 169]. 

 Напісаныя беларускім асветнікам 50 прадмоў і 62 пасляслоўі да біблейскіх выданняў, у якіх ѐн 

часта выступае ў якасці экзегета, з’яўляюцца першым у Беларусі каментарыем да Бібліі. У гэтых творах 

Скарыны тлумачыцца паходжанне кожнай з апублікаваных кніг, іх аўтарства, асаблівасці сюжэтаў, 

вобразаў і сімвалаў, іх значэнне для выхавання ―людзей простых, паспалітых‖. 

 Мы засяродзілі сваю ўвагу толькі на некаторых творах нашага славутага зямляка, але ўжо нават у 

гэтых вышэйпрыведзеных цытатах выяўляецца талент Ф.Скарыны адшукваць у тэксце ―не знешне 

падзейны, літаральны, а глыбінна правобразны, сімвалічны змест, знаходзіць тонкія філасофскія 

трактоўкі-адценні, што дазваляе бачыць у тэалагічных распрацоўках нашага асветніка аднаго з яркіх 

прадстаўнікоў самастойнай біблеістычнай ―школы‖ ўсходнеславянскага багаслоўя‖ [3, с. 67]. 

 Заснаванне Ф.Скарынам беларускага кнігадрукавання стала вяршыняй яго духоўнай дзейнасці, 

сапраўдным падмуркам беларускага Адраджэння першай паловы 16 стагоддзя. 
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Рэзюмэ. У артыкуле асвятляецца гісторыя стварэння і камплектавання музеяў і навучальна-

дапаможных кабінетаў у вышэйшых навучальных установах БССР у 1920-1930-я гг. Раскрываецца 

ступень запатрабаванасці вузаўскіх музеяў у сістэме вучэбна-выхаваўчага, культурна-асветніцкага 

працэсу. Разглядаецца фарміраванне музейнай сеткі вышэйшай школы. 
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Summary. The article highlights the history of the creation and acquisition of museums and teaching 

auxiliary offices in higher educational institutions of the BSSR in the 1920s and 1930s. It reveals the degree of 

demand for university museums in the system of educational, cultural and educational process. We consider the 

formation of the museum network of higher education. 

 

Глабальныя змены, якія адбыліся пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі непасрэдным чынам закранулі 

сістэму адукацыі БССР. Эканамічная і грамадска-палітычная трансфармацыя спрыяла актывізацыі 

нацыянальна-культурнага жыцця. Фармавалася новая сістэма вышэйшай школы, ствараліся ўстановы 

адукацыі новага тыпу, як цэнтры нацыянальнага значэння, уводзіліся новыя навучальныя праграмы, 

новыя курсы. ВНУ ў сваѐй дзейнасці не абмяжоўваліся выкананнем толькі навукова-адукацыйных 

функцый, яны займалі асаблівае месца ў станаўленні беларускай культуры. 

На тэрыторыі БССР у 1920-30-я гг. дзейнічалі наступныя вышэйшыя навучальныя ўстановы [7, с. 

254–255]: з 1918 г. – Віцебскі педагагічны інстытут ім. С.М. Кірава, з 1919 г. – Земляробчы інстытут у 

Горках, з 1921 г. – Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт у Мінску, з 1924 г. – Віцебскі ветэрынарны 

інстытут і Вышэйшая партыйная школа ў Мінску, з 1930 г. – Гомельскі лясны інстітут, Мінскі 

медыцынскі інстытут, Педагагічныя інстытуты ў Магілѐве і Гомелі, з 1931 г. – Педагагічны інстытут у 

Мінску, з 1932 г. – Беларуская дзяржаўная кансерваторыя, з 1933 г. – Політэхнічны інстытут, Інстытут 
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народнай гаспадаркі, з 1934 г. – Віцебскі медыцынскі інстытут, з 1937 г. – Інстытут фізічнай культуры ў 

Мінску і інш.  

Для ажыццяўлення навуковай, вучэбнай, асветніцкай і выхаваўчай дзейнасці пры ВНУ ствараліся 

навучальныя музеі рознага профілю, абсталяваныя найкаштоўнымі экспанатамі і ўзорамі, з мэтай 

павышэння якасці выкладання, праз забеспячэння адукацыйнага працэсу наглядным матэрыялам. Як 

адзначаў адзін з членаў камісіі пры Мінскім аддзеле народнай адукацыі па арганізацыі Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта Л.Б. Слепян: «усякае жаданне палепшыць пастаноўку школьнай справы і 

сапраўдным чынам правесці новыя рацыянальныя сістэмы выкладання застануцца нявырашанамі, 

пакуль не будзе пакладзены трывалы падмурак […] музей навучальных дапаможнікаў з лабараторыямі, 

кабінетамі, майстэрнямі і фундаментальнай бібліятэкай» [16]. Сабраныя ў музеях калекцыі, складаліся 

«з уладкавання лабараторый і спецыяльных прыстасаваных кабінетаў і з забеспячэння тых і іншых 

неабходнымі матэрыяламі і калекцыямі, якія з аднаго боку складаліся ў навучальныя і навуковыя музеі, 

а з другога – служылі аб'ектамі навуковай і вучэбнай працы» [17]. 

У 1919 г. сваю дзейнасць у Горках аднаўляе Земляробчы інстытут пры якім былі створаны 

розныя навучальна-дапаможныя ўстановы. Напрыклад, Заалагічны музей са шкілетамі, мадэлямi, 

прэпаратамі, калекцыямі, табліцамі і неабходнымі прыборамі, інструментамі і прыстасаваннямі для 

работ па заалогіі і анатоміі жывѐл на 30 чалавек. Кабінеты жывѐлагадоўлі, батанікі, мінералогіі і геалогіі 

з мадэлямі, наборам ветэрынарных інструментаў, навочнымі дапаможнікамі і калекцыямі мінералаў і 

інш. Кабінет культур-тэхнікі з прыборамі па гідраўліцы, гідраметрыі і мадэлямі меліярацыйных работ і 

будаўнічых збудаванняў. Машынны музей з наборам сельскагаспадарчых машын і гармат, якія выйшлі з 

ужывання і служылі матэрыялам для вывучэння гісторыі і сельскагаспадарчага машынабудавання [15]. 

Таксама у Беларускім політэхнічным інстытуце меўся шэраг у рознай ступені абсталяваных 

навучальна-дапаможных кабінетаў і музеяў – фізічны, геадэзічны, інжынерна-будаўнічы, лясной, 

батанічны, заалагічны, мінералагічны, электра-тэхнічны, музей сельска-гаспадарчых прылад. Пры 

кабінеце глебазнаўства меліся калекцыі глебавых структур, глебавых афарбовак, грунтоў, наватвораў і 

інш. Пры кабінеце геалогіі і мінералогіі музей з калекцыямі, размешчанымі сістэматычна паралельна 

курсу і інш. Дадзеныя кабінеты і музеі мелі задачы знаѐміць з вынікамі вывучэння мясцовай прырода і 

сельскай гаспадаркі рэспублікі [6, с. 469]. 

Пасля адкрыцця ў 1921 г. у Мінску Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта аднымі з першых 

музеяў сталі лабараторыі, арганізаваныя пры медыцынскім факультэце, з мэтай забеспячэння кафедраў 

навочнымі навучальнымі матэрыяламі і навуковымі калекцыямі. У 1922 г. прафесарам С.І. Лебедкіным 

быў створаны Анатамічны музей, дзе знаходзіліся сухія прэпараты сасудзістай і нервовай сістэм, 

сабрана калекцыя зародкаў чалавека і жывѐл, створана бібліятэка [2, с. 32]. Дзейнасць Анатамічнага 

музея паказала неабходнасць у навучальных музеях, якія ў кароткі тэрмін былі створаны і пры іншых 

кафедрах медыцынскага факультэта. 

Пачынаючы з 1922 г. у г. Маскве супрацоўнікамі кафедры фармацыі былі набыты 

«фармакагнастычная калекцыя ў 200 прадметаў, выраблены 50 мастацкіх атласаў па фармакагнозіі, 

атрыманы хімічныя прэпараты, рэактывы, прыборы і калекцыйныя прадметы» [2, с. 33]. У 1923 г. пры 

прапедэўтычнай клініцы БДУ быў арганізаваны музей, які складаўся з паталагаанатамічных прэпаратаў, 

атрыманых пры аперацыі, і сабраных розных прадметаў, неабходных для выкладання ваенна-палявой 

хірургіі [2, с.30].  

У другой палове 1920-х гг. пры медыцынскім факультэце былі адкрыты яшчэ два музея. Музей 

судовай медыцыны, створаны пад кіраўніцтвам галоўнага судова-медыцынскага эксперта Наркамздрава 

БССР прафесара В.Ф. Чэрвакова. Музей клінікі хвароб вуха, горла, носа БДУ, пад кіраўніцтвам 

прафесара С.М. Бурака у якім размясціліся анатамічныя прэпараты: маскі, рентгеноснимки, фотаздымкі, 

касцяныя прэпараты, карціны, атлас склеромы [19]. Аднак, у 1930 г. медыцынскі факультэт БДУ быў 

рэарганізаваны ў Мінскі медыцынскі інстытут, пры якім і працягнулі сваю дзейнасць дадзеныя музеі. 

У пачатку 1920-х гг. сіламі выкладчыка кафедры заалогіі БДУ А.В. Фядзюшына для вядзення 

практычных работ па заалогіі на медыцынскім і педагагічным факультэтах быў ствараны Заалагічны 

музей, у якім знаходзілася калекцыя, якая склалася з пудзілаў, шкілетаў экзатычнай і мясцовай фауны. 

Зборам матэрыялаў займаліся спецыяльныя экспедыцыі навуковых работнікаў і студэнтаў старэйшых 

курсаў. Музей з'яўляўся таксама агульнадаступай асветніцкай установай [3, с. 4]. 

У 1923 г. выкладчыкам кафедры геалогіі педагагічнага факультэта М.Ф. Бліядуха быў створаны 

кабінет мінералогіі і крышталаграфіі, на аснове асабістай калекцыі мінералаў і горных парод вучонага, 

якая значна ўзбагацілася рэдкімі экзэмплярамі ў гады яго працы ў складзе розных экспедыцый [10]. У 

1934 г. навучальны кабінет быў рэарганізаваны ў Музей мінералогіі і петраграфіі [8, с. 3].  
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У 1924 г. па рашэнні Праўлення ўніверсітэта [18] пры педагагічным факультэце і факультэце 

грамадскіх навук пад кіраўніцтвам прафесара С.З. Кацэнбогена пачаў сваю дзейнасць Музей 

першабытнай культуры і рэлігіі, дзе былі прадстаўлены «Егіпет , Асірыя і Вавілон, першабытная 

культура (каменнае і бронзавае стагоддзі), а таксама будызм і прымітыўныя рэлігійныя культуры 

(вядзьмарства, шаманізм і інш.)» [20]. У снежні 1926 г. Музей першабытнай культуры і рэлігіі быў 

перайменаваны ў Музей гісторыі рэлігіі і атэізму [11].  

У дадзены перыяд пры Віцебскім вышэйшым педагагічным інстытуце быў адкрыты этнографа-

археалагічны музей, у якім былі прадстаўлены ўзоры разьбы па дрэве, сабраныя з усѐй тэрыторыі 

Беларусі [9, с. 4].  

Адразу пасля адкрыцця Віцебскага ветэрынарнага інстытута у ім быў адкрыты шэраг музеяў. У 

1924 г. пачаў сваѐ існаванне Энтамалагічны і заалагічны музей, у аснову якога была пакладзена 

калекцыя вядомага энтамолага В.А. Плюшчыка-Плюшчэўскага. Сярод экспанатаў музея меліся 

каштоўныя і рэдкія муляжы па пошасных хваробах, сыходзе за жывѐламі, заалогіі, эвалюцыі чалавека, 

дарвінізме і інш. У 1928 г. быў арганізаваны Ветэрынарна-заалагічны музей, а ў 1929 г. створаны 

Біѐлага-заалагічны музей з майстэрнямі [5].  

Пачатак стварэння Анатамічнага музея паклаў прафесар М.В. Прозараў. Па яго ініцыятыве ў 

канцы 1925 г. была створана шкілетная майстэрня. Частка экспанатаў была перададзена музею 

Віцебскім грамадствам натуралістаў. Музей па колькасці экспанатаў і іх разнастайнасці быў адным з 

найбуйнейшых сярод аналагічных музеяў ветэрынарных ВНУ СССР [1]. Пры кафедры паталагічнай 

анатоміі ў 1926 г. прафесарам А.Д. Бальзаментам быў створаны Паталагаанатамічны музей, дзе была 

размешчана калекцыя гісталагічных прэпаратаў для практычнага курса паталагічнай анатоміі [21]. Пры 

кафедры паразіталогіі і інвазійных хвароб жывѐл быў адкрыты Паразіталагічны музей, які па колькасці і 

разнастайнасці экспанатаў уяўляў сабой найбуйнейшы музей падобнага роду ў Беларусі. Заснавальнікам 

музея быў І.А. Шчарбовіч [13]. Музей паталогіі мяса і мясапрадуктаў, рыбы, малочных вырабаў, 

тлушчу, прадуктаў расліннага паходжання пачаў сваю дзейнасць ў 1927 г. на кафедры мясаведзення. У 

гэтым жа годзе быў створаны першы музейны прэпарат па чуме свіней. Паклаў пачатак стварэнню 

ўнікальнага музея акадэмік Х.С. Гарэгляд [12]. 

У 1938 г. пры Інстытуце фізічнай культуры ў Мінску пад кіраўніцтвам выкладчыка С. 

Гетманцэва быў адкрыты Музей лыж. Першы раздзел музея знаѐміў з зараджэннем і развіццѐм лыжнага 

спорту (трафейныя фінскія лыжы, лодка і інш.), другі раздзел – матэрыяльнай часткай лыжнага 

спорту [14, с. 4.]. У музеі дэманстраваліся спартыўныя фільмы, праводзіліся семінары і гутаркі з 

трэнерамі [4, с. 4].  

Такім чынам, у міжваенны перыяд на тэрыторыі БССР адбываўся працэс фарміравання не толькі 

сеткі вышэйшых навучальных устаноў, але і сеткі музеяў вышэйшай школы. Музеі і навучальна-

дапаможныя кабінеты ствараліся ў першыя гады дзейнасці ВНУ пад кіраўніцтвам прафесараў, буйных 

спецыялістаў у галіне сваіх навук. Асаблівасцю музеяў і кабінетаў з'яўлялася іх вучэбна-адукацыйная і 

навукова-даследчая накіраванасць. У музеях вышэйшых навучальных устаноў былі арганізаваны 

работы па збіранню, апрацоўцы, сістэматызацыі, захаванню і вывучэнню музейных калекцый, якія 

забяспечвалі нагляднасць у працэсе спасціжэння асноў натуральных і гуманітарных навук. Галоўнай 

з'яўлялася задача візуалізацыі інфармацыі праз музейны прадмет, дзякуючы чаму ў навучэнца 

фармавалася ўстойлівае ўменне выкарыстоўваць набытыя веды на практыцы. Музеі імкнуліся да 

даступнасці для публікі, прыцягваючы да сваіх экспазіцый шырокія пласты насельніцтва, даючы ім 

магчымасць асвойваць навуковы матэрыял у сістэме. Разам з тым, музеі і навучальна-дапаможныя 

кабінеты перадавалі інфармацыю не толькі аб матэрыяльнай, але і нематэрыяльнай спадчыне: ведах, 

уменнях, традыцыях і інш. Такім чынам, музеі і навучальна-дапаможныя кабінеты вышэйшых 

навучальных устаноў БССР ажыццяўляючы сваю дзейнасць у міжваенны перыяд не толькі занялі 

важнае месца ў вырашэнні задач народнай асветы, але і мелі значэнне ў станаўленні вышэйшай школы 

БССР і развіцця ў ѐй навуковай базы, з'яўляючыся важным элементам у сістэме захавання гісторыка-

культурнай і прыроднай спадчыны. 
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ДЕЛОВОЙ 

АКТИВНОСТИ ФИРМЫ 

STRATEGIC CONCEPT OF THE INTERNATIONAL INTERNATIONALIZATION OF 

BUSINESS ACTIVITY OF THE FIRM 

Проц Татьяна Анатольевна  

Минск, Беларусь 

Ключевые слова: интернационализация, концепции интернационализации, стратегический подход, 

теории интернационализации 

Резюме. В статье описываются концепции интернационализации деловой активности. Описывается 

их сущность и их применение. Изучены теоретические подходы к концепциям интернационализации 

Данинга, Портера, Пенроуз, Коджима и Озавы. 

Keywords: internationalization, concepts of internationalization, strategic approach, theories of 

internationalization  

Summary. This article describes the concept of internationalizing business activity. Their essence and their 

application is described. Theoretical approaches to the internationalization concepts of Daning, Porter, Penrose, 

Kojima and Ozawa are studied. 

 

В современном динамично развивающемся мире активизировались процессы интернационализация в 

разных формах. Для их обеспечения используются различные подходы. Первые концепции 
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