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федральный Портфолио, нацелен на специфику обучения английскому 
языку на факультете международных отношений и дает возможность со-
здавать англоязычные «живые учебники» и методические разработки. 

Нынешнее время – это время инноваций, когда университет обла-
дает практически всеми возможностями для их инициирования, реализа-
ции и институализации. Это время легко воспринимается теми, кто не 
является скептиком и вечно колеблющимся по отношению к новому, а 
принимает его со всеми плюсами и минусами, понимая, что это и есть 
единственно верный путь движения вперед. 
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МУЗЕІ БЕЛАРУСКАГА ДЗЯРЖАЎНАГА ЎНІВЕРСІТЭТА 
Ў СІСТЭМЕ ВЫШЭЙШАЙ АДУКАЦЫІ Ў БССР У 1920-1930-я гг. 

Стварэнне пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі савецкіх рэспублік 
патрабавала арганізацыю іх сацыяльна-палітычнага ладу. Адчуваўся 
востры недахоп у высокакваліфікаваных нацыянальных кадрах, якія б 
забяспечылі паскоранае развіццё грамадскай і вытворча-тэхнічнай сфер 
жыццядзейнасці гэтых рэспублік. Такія маштабныя, цывілізацыйныя 
задачы ставіліся перад першай вышэйшай навучальнай установай 
маладой беларускай рэспублікі. Пасля абвяшчэння 1 студзеня 1919 г. 
Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі Беларусь урад ССРБ практычна 
адразу паставіў пытанне аб стварэнні ўласнага ўніверсітэта. Гэта было 
зафіксавана ў адным з першых урадавых пастаноў – Дэкрэце 
Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта рабочых, сялянскіх і салдацкіх 
дэпутатаў ССРБ ад 25 лютага 1919 г. «Аб адкрыцці Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта ў г. Мінску» [6]. Аднак, дзейнасць па 
арганізацыі ўніверсітэта была прыпынена з лета 1919 г. па лета 1920 г. у 
сувязі з падзеямі Савецка-польскай вайны і акупацыяй г. Мінска. 
Урачыстае адкрыццё БДУ адбылося 11 ліпеня 1921 г. у будынку 
Мінскага гарадскога тэатра, заняткі пачаліся 30 кастрычніка 1921 г. 
Першапачаткова ў структуры ўніверсітэта знаходзіліся тры факультэты: 
рабочы, медыцынскі і грамадскіх навук, але ўжо ў 1922 г. быў адкрыты 
педагагічны факультэт. 

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт у сваёй дзейнасці не 
абмяжоўваўся выкананнем толькі навукова-адукацыйных функцый, ён 
займаў асаблівае месца ў станаўленні беларускай культуры. Навуковую, 
вучэбную і выхаваўчую дзейнасць універсітэт ажыццяўляў шмат у чым 
праз свае музеі, абсталяваныя найкаштоўнымі экспанатамі і ўзорамі. 

Асаблівасцю ўсіх музеяў БДУ з'яўлялася іх вучэбна-адукацыйная і 
навукова-даследчая накіраванасць. Калекцыі забяспечвалі нагляднасць у 
працэсе спасціжэння асноў натуральных і гуманітарных навук. 
Навучэнцы атрымалі магчымасць канкрэтных зносін з прадметамі 
вывучэння. Пад кіраўніцтвам прафесараў, буйных спецыялістаў у галіне 
сваіх навук, у музеях універсітэта былі арганізаваны работы па збіранню, 
апрацоўцы, сістэматызацыі, захаванню і вывучэнню музейных калекцый.  
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Аднымі з першых вучэбна-дапаможных устаноў БДУ сталі музеі 
(лабараторыі), арганізаваныя пры медыцынскім факультэце, з мэтай 
забеспячэння кафедраў навочнымі навучальнымі матэрыяламі і 
навуковымі калекцыямі. У 1922 г. доктарам медыцынскіх навук, 
прафесарам С.І. Лебедкіным пры інстытуце нармальнай анатоміі 
медыцынскага факультэта БДУ быў створаны Анатамічны музей. Пад 
кіраўніцтвам прафесара былі выраблены сухія прэпараты сасудзістай і 
нервовай сістэм, сабрана калекцыя зародкаў чалавека і жывёл, створана 
бібліятэка [3, с. 32]. На люты 1922 г. «Анатамічны музей (з выдачай для 
студэнтаў кніг і прэпаратаў па анатоміі чалавека) абслугоўваў да 400 
студэнтаў, якія карысталіся навочнымі дапаможнікамі ў выглядзе табліц 
і мадэляў, натуральнымі анатамічнымі прэпаратамі і кнігамі» [20, с. 14]. 
У 1926–27 гг. музей узбагаціўся новымі прэпаратамі: «шкілетам коні, 2 
шкілетамі дэльфінаў, 10 шкілетамі чалавека, цягліцавымі вільготнымі 
прэпаратамі рукі і нагі, прэпаратам сасудаў і нерваў грудной паражніны, 
4 мадэлямі нервовых спляценняў і шэрагам дробных прэпаратаў» [12]. 
Як адзначаў прафесар С.І. Лебедкін: «Вопыт з прыладай навучальнага 
музея ў клініцы паказаў мне поўную мэтазгоднасць гэтай ідэі. Ён 
апраўдаў сябе і, як спосаб прывучвання студэнтаў да больш 
самастойнага засваення прадмета, да большай самадзейнасці» [19]. 
Дзейнасць Анатамічнага музея паказала неабходнасць у навучальных 
музеях, якія ў кароткі тэрмін былі створаны і пры іншых інстытутах 
(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» [3, с. 33]. 
Падставай да абсталявання калекцыі стала ахвяраванне Народнага 
камісарыята аховы здароўя БССР шэрагу лекавых сродкаў [3, с. 33]. 
Такім чынам, быў пакладзены пачатак паказальнай калекцыі фармака-
лагічнай лабараторыі. 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 [3, с.30]. У 1926-1927 гг. стаў фар-
мавацца музей клінікі хвароб вуха, горла, носа пры БДУ. Былі набыты 
«маскі, рэнтгеназдымкі, фотаздымкі, касцяныя прэпараты, карціны, атлас 
склеромы, [...], дыяпазітывы» [15]. Аднак, у 1930 г. медыцынскі факуль-
тэт БДУ быў рэарганізаваны ў Мінскі медыцынскі інстытут, пры якім і 
працягнулі сваю дзейнасць дадзеныя музеі. 

У пачатку 1920-х гг. сіламі выкладчыка А.В. Фядзюшына для 
вядзення практычных работ па заалогіі на медыцынскім і педагагічным 
факультэтах ствараецца Заалагічны музей, на базе якога праводзіліся 
заняткі з 10 групамі студэнтаў па 2 гадзіны на тыдзень з кожнай. Акрамя 
таго А.В. Фядзюшыным былі запланаваны заняткі са студэнтамі па 
пытаннях спецыяльнай заалогіі і заалагічнай тэхніцы, з мэтай 
«падрыхтаваць самастойных работнікаў у справе стварэння 
эксперыментальнага матэрыялу для лабараторый, збору калекцый і 
даследаванні беларускай фауны» [20, с. 15]. За першыя тры гг. дзейнасці 
музея была сабрана калекцыя, якая склалася з пудзілаў, шкілетаў 
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экзатычнай і мясцовай фауны. Да 1931 г. было сабрана шмат матэрыялаў 
па фауне Беларусі і набыта калекцыя чучал буйных жывёл СССР. Зборам 
матэрыялаў займаліся спецыяльныя экспедыцыі навуковых работнікаў і 
студэнтаў старэйшых курсаў. У 1934 г. музей вылучыўся ў самастойную 
адзінку, пры якой быў абсталяваны пакой эвалюцыйнага вучэння і 
размяшчаліся матэрыялы для працы навукова-даследчых заалагічных 
гурткоў і дыпломнікаў. Музей з'яўляўся таксама агульнадаступай 
асветніцкай установай: «з пачатку навучальнага 1935 г. і да красавіка яго 
наведала звыш 4000 чалавек» [4, с. 4]. 

У 1923 г. выкладчыкам кафедры геалогіі педагагічнага факультэта 
М.Ф. Бліядуха ва ўніверсітэце быў створаны кабінет мінералогіі і 
крышталаграфіі. У аснову навучальнага кабінета легла асабістая 
калекцыя мінералаў і горных парод вучонага, якая значна ўзбагацілася 
рэдкімі экзэмплярамі ў гг. яго працы ў складзе розных экспедыцый на 
Далёкім Усходзе і ў Сібіры, а таксама экспанатамі, сабранымі 
выкладчыкамі і студэнтамі падчас навучальных і навуковых практык на 
тэрыторыі Урала, Каўказа і Беларусі [9]. У 1934 г. навучальны кабінет 
быў рэарганізаваны ў Музей мінералогіі і петраграфіі [8, с. 3]. Да канца 
1930-х гг. у музеі знаходзілася больш за 2,5 тыс. музейных прадметаў і 
больш за 2 тыс. навучальных матэрыялаў, якія ў навучальных і 
асветніцкіх мэтах выкарыстоўвалі студэнты БДУ, а таксама студэнты 
іншых ВНУ, чырвонаармейцы, калгаснікі [9, с. 3]. 

У 1924 г. па рашэнні Праўлення ўніверсітэта [13] пры 
педагагічным факультэце і факультэце грамадскіх навук пад 
кіраўніцтвам прафесара С.З. Кацэнбогена пачаў сваю дзейнасць Музей 
першабытнай культуры і рэлігіі. З мэтай фарміравання калекцый музея 
былі праведзены перамовы з Маскоўскім гістарычным музеем аб 
перадачы экспанатаў па археалогіі, а таксама быў падпісаны дагавор з 
мастацкай майстэрняй навучальных дапаможнікаў пры Петрагубано аб 
вытворчасці 350 копій з арыгіналаў калекцый прадметаў, якія 
захоўваліся ў Эрмітажы і Акадэміі навук [16]. У год адкрыцця музея, у 
мэтах дэманстрацыі студэнтам «у сувязі з курсамі генетычнай сацыялогіі 
і іншых дысцыплін, а таксама для дэманстрацыі розным школам, 
кароткатэрміновых курсах і ўсякага роду іншым прафесійным і іншым 
установам і калектывам» [14], у музеі былі прадстаўлены «Егіпет , 
Асірыя і Вавілон, першабытная культура (каменны і бронзавы стагоддзі), 
а таксама будызм і прымітыўныя рэлігійныя культуры (вядзьмарства, 
шаманізм і інш.)» [16]. У снежні 1926 г. Музей першабытнай культуры і 
рэлігіі быў перайменаваны ў Музей гісторыі рэлігіі і атэізму [10]. У 
мэтах папаўнення фонду музея ў 1938 г. была арганізавана навуковая 
экспедыцыя студэнтаў і навуковых работнікаў БДУ на поўдзень СССР. 
Вялікую дапамогу аказалі Керчанскі гісторыка-археалагічны музей, 
Музей херсанэскіх раскопак [2, с. 4], Эрмітаж, ДМІ ім. Пушкіна [10], якія 
перадалі шэраг каштоўных прадметаў, у тым ліку калекцыю 
старажытнагрэчаскіх, візантыйскіх, рымскіх манет і інш. У музеі 
праводзіліся тэматычныя экскурсіі для школьнікаў, настаўнікаў, 
студэнтаў, а таксама «студэнтаў-гісторыкаў», якія павінны былі 
праходзіць «адпаведную музейную і экскурсаводскую практыку» [21, 
с. 4]. 
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У канцы 1920-х гг. на факультэце права і гаспадаркі БДУ, 
адкрытым у адпаведнасці з Пастановай Савета Народных Камісараў 
БССР ад 1925 г. [1, с. 4] было ўзнята пытанне аб арганізацыі вучэбна-
дапаможнай установы – Музея таваразнаўства, які павінен быў 
складацца з аддзелаў: сельскай гаспадаркі і сельскагаспадарчай 
прамысловасці; лесапрамысловага; вытворчасці будаўнічых матэрыялаў 
мінеральнага паходжання; харчовых прадуктаў; кудзелістых рэчываў; 
жывёльна-тэхнічных тавараў; маскательных і хімічных тавараў [17]. 
Дадзены музей павінен быў сабраць самыя лепшыя асобнікі ўзораў 
тавараў і прадуктаў сельскай гаспадаркі БССР, прамысловасці і гандлю і 
такім чынам служыць даведнікам усіх тавараў. Па задумцы арганізатараў 
музея «ён павінен быў служыць не толькі патрэбам навучальнай 
установы, але і развіццю і ўдасканаленні вытворчасці і ўпарадкаванні 
гандлю БССР. [...], бо таваразнаўчыя даследаванні магчымы толькі пры 
наяўнасці Таваразнаўчага музея. [...], а ў Беларусі адкрыццё такога 
музея – гэта толькі першы досвед» [18]. На жаль, дадзены музей так і не 
быў створаны. У 1929 г. на базе факультэта права і гаспадаркі былі 
арганізаваны два самастойных факультэта: факультэт права і савецкага 
будаўніцтва і факультэт народнай гаспадаркі. У 1931 г. пасля прыняцця 
Пастановы СНК БССР «Аб рэарганізацыі Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта» [7] факультэт права і савецкага будаўніцтва быў выдзелены 
ў самастойны Інстытут савецкага будаўніцтва і права, а факультэт 
народнай гаспадаркі – у Інстытут народнай гаспадаркі. 

Такім чынам, да пачатку 1940-х гг. у Беларускім дзяржаўным 
ўніверсітэце дзейнічалі 3 музея: Заалагічны, Геалагічны і Гісторыка-
археалагічны, абсталяванне якіх, паводле ацэнак замежных навукоўцаў, 
якія наведалі ўніверсітэт у 1940 г., «знаходзілася на ўзроўні лепшых 
замежных універсітэтаў» [11, с. 180]. Як адзначаў Рэктар БДУ П.П. 
Савіцкі ў сваім дакладзе «Аб стварэнне і дзейнасці ўниверсітэта» ва 
Усесаюзны камітэт па справам вышэйшай школы пры СНК: «Экспанаты 
гэтых устаноў бесперапынна папаўняюцца, прычым [...] найбольшае 
развіццё атрымліваюць тыя з іх аддзелаў, якія адлюстроўваюць 
непасрэдна беларускі матэрыял» [5].  

Музеі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта вылучаліся высокім 
навуковым узроўнем, імкненнем да сістэмнасці і паўнаце калекцый, 
пошукаў аптымальных формаў, метадаў фондавай і экспазіцыйнай 
працы, без якой была немагчыма якасная падрыхтоўка маладых 
спецыялістаў, як тэхнічнай, так і гуманітарнай адукацыі. Значныя 
поспехі ў іх развіцці былі дасягнуты намаганнямі выдатных вучоных, 
стваральнікамі навуковых школ і напрамкаў, якія ўзначальвалі гэтыя 
музеі. На базе музейных калекцый ажыццяўляліся розныя навуковыя 
даследаванні, у якіх прымалі ўдзел і навукоўцы, і студэнты. Музеі 
імкнуліся да даступнасці для публікі, прыцягваючы да сваіх экспазіцый 
не толькі студэнтаў, але і шырокія пласты насельніцтва, даючы ім 
магчымасць асвойваць навуковы матэрыял у сістэме. 

Такім чынам, стварэнне і дзейнасць музеяў БДУ ў 1920-30-я гг. 
з'явілася адлюстраваннем цэлага шэрагу працэсаў, якія адбыліся ў 
грамадстве: стварэнне новай савецкай сістэмы вышэйшай адукацыі, 
замацаванне марксісцка-ленінскай метадалогіі ў навуцы, канцэнтрацыі 
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гісторыка-культурнай і прыроднай спадчыны ва ўніверсітэце. 
Нягледзячы на статус вучэбна-дапаможных устаноў, музеі з'яўляліся 
навукова-даследчымі цэнтрамі, дзе рэалізаваўся прынцып максімальнай 
інтэграцыі навукі і адукацыі. Музеі спрыялі не толькі прафесійнай пад-
рыхтоўцы, але і культурнаму выхаванню моладзі. 
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