
ВАКАЛЬНЫ АНСАМБЛЬ
ВЫКЛАДЧЫКАЎ

І СУПРАЦОЎНІКАЎ БДТУ

AKABITAAKABITA

АКАВІЦЕ 
ПРЫСВЯЧАЕЦЦА

Акавіта! Акавіта!
Ты красою апавіта.
З песень траў саткана ты
І з гаючае вады.

Тут званочкі і рамонкі
Ладзяць спеў кахання тонкі,
А ў зялёненькім гаі
Вабяць трэллю салаўі.

Песняй славіш ты Радзіму, 
Сінявокую краіну,
І народ свой працавіты.
Добры, слаўны, самавіты.

Беларусь, мая зямля!
Ты апета ёй уся:
Лясы, горы і даліны,
У лесе спелыя маліны.

Ты спяваеш пра каліну
І пра ніцую вярбіну,
Пра загадкі ў жыцці,
Як жа мудрасць у іх знайсці.

З тваім жыццём тэхналагічны
Набыў свой гімн магічны.
І добрых песень тут нямала
За дваццаць год прагучала.

Мы сягоння гонар маем –
З дваццацігоднім юбілеем
Акавіту ўслаўляем,
Шчасця, радасці жадаем!

Дык спявай жа, Акавіта,
Свае песні сакавіта
Яшчэ многа-многа летаў
Ты на радасць усяму свету.

                          Рэгіна Міксюк

Мінск 2015
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Дэвіз калектыву:
«У галоўным – адзінства,
У сярэднім – свабода,
Ва ўсім – любоў…»

Аўгусцін Блажэнны

Творчы калектыў «Акавіта» заснаваны ў 1994 годзе.  Ідэя стварэння і 
арганізацыя калектыву належыць старшаму выкладчыку кафедры беларускай 
філалогіі Савіцкай Надзеі Яўсееўне.

Мастацкі кіраўнік – Лях Аляксандр Палікарпавіч. Узначаліў «Акавіту» 
ў 1997 годзе  і стаў стваральнікам высокага творчага эталону і жывой душы 
ўнікальнага аматарскага калектыву. За 17 год працы ў калектыве мастацкі 
кіраўнік спраўдзіў вялікую і, як здавалася скептыкам, недасяжную, парадак-
сальную мару: злучыў народнасць і акадэмізм.

У гэтым мастацкім сімбіёзе арганічна суіснуюць самабытнасць,  паэтыч-
ная вобразнасць, яскравая жанравасць беларускага песеннага фальклору ды 
высокая культура класічных музычных традыцый.

У скарбонцы калектыву больш за сто песень, і штогод яна папаўняецца 
новымі народнымі песнямі і песнямі сучасных беларускіх кампазітараў, а по-
бач з беларускімі гучаць песні розных народаў свету. У ансамблі загучалі і 
беларускія рэлігійныя песняспевы: загучалі годна, пераканальна і арганічна. 
Гэта велічны спеў, у якім злучаецца невытлумачальная зямная глыбіня і тра-
пяткая нябесная ўзнёсласць. Насычаная таемнымі абертонамі жывых чалаве-
чых галасоў, музычная плынь, стварае эфект вялікай Малітвы.

Дзякуючы нястомнай працы, вялікай любові да роднага слова і песні, 
ансамбль «Акавіта» з’яўляецца  адначасова захавальнікам, носьбітам і пашы-
ральнікам айчыннай культуры. Калектыў пастаянна павышае творчы ўзровень і 
дорыць слухачам радасць сустрэчы з цудоўнымі беларускімі мелодыямі.
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Людзі, якія спяваюць у калектыве, мабыць, носяць сонца ў сэрцы. Мабыць, 
ад сонца ў іх – шчырасць і душэўная цеплыня. Ад неба – натхненне, ад зямлі – му-
драсць. І лёгкі гумар. З усіх гэтых крыніц сілкуецца калектыўны досвед, ад яко-
га – пастаянны клопат пра народнае мастацтва.

У калектыве перакананы, што беларускую традыцыйную спеўную твор-
часць падтрымліваць трэба, каб яна жыла не сама па сабе, а шырэй гучала ў 
прасторы. Сёння на экранах, а значыць, і ў людской свядомасці рэй вядзе ма-
савая культура. А ансамбль «Акавіта» – гэта астравок нашай нацыянальнай 
творчасці, беларускай песеннай культуры, якая ўся, а не толькі адмысловая 
царкоўная музыка, якую мы сёння часта спяваем, – уся духоўная! У ёй – наша 
непаўторнасць, наш менталітэт, наш народ, наша будучыня. 
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«Акавіта» на рэпетыцыі

У скверы каля БДТУ пасля выступлення
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Жыве хай песня з намі
На бацькаўскай зямлі!

 Язэп Пушча

Старонка першая – перадгісторыя
Творчы калектыў заснаваны ў 1994 годзе. Увогуле ідэя стварэння вакальнага 

ансамбля выкладчыкаў і супрацоўнікаў універсітэта лунала ў паветры ўжо ў па-
чатку 90-х гадоў. І стварэнню калектыву паспрыяла праца ва Універсітэце  бела-
рускай мовы, гісторыі і культуры, які быў арганізаваны ў БДТУ для выкладчыкаў 
з мэтай пашырэння ведаў пра Беларусь і дейнічаў у 90-я гады ХХ стагоддзя. Зна-
ёмства з выкладчыкамі і супрацоўнікамі, сумесны ўдзел у шматлікіх мерапрыем-
ствах выявілі творчыя магчымасці выкладчыкаў і іх любоў да песні. Адчувалася, 
што ёсць патэнцыял для стварэння вакальнага ансамбля.

Сваё першае ўвасабленне гэта ідэя набывае ў самадзейным выступленні 
на вечарыне, прысвечанай 50-годдзю вызвалення Беларусі  напярэдадні 3 ліпе-
ня 1994 года. Савіцкая Н. Я. прыняла прапанову адміністрацыі арганізаваць 
віншаванне ветэранаў БДТУ на вечарыне-аганьку ў іх гонар і запрасіла  да сумес-
нага выступлення  выкладчыцу Універсітэта беларускай мовы, гісторыі і культуры 
Рэўт Ніну Міхайлаўну і дыспетчара дэканата па рабоце з замежнымі студэнтамі 
Мядзведзеву Таццяну Іванаўну. Выступленне з захапленнем  прынялі ўдзельнікі 
свята. Было вырашана, што дырэктар студэнцкага клуба Яланецкі Зіновій Іосіфавіч 
будзе шукаць мастацкага кіраўніка, а Савіцкая Н. Я. пачне арганізацыю калектыву. 

Старонка другая – праца з Ліёзнавай Л. М.
У кастрычніку 1994 года  збіраюцца на рэпетыцыю першыя ўдзельнікі 

будучага калектыву – Надзея Яўсееўна Савіцкая, Таццяня Іванаўна Мядзве-
дзева, Рэгіна Вячаславаўна Міксюк, Аляксандра Пятроўна Шостак, Валерый 

qŠ`pnmjI cIqŠnp{IqŠ`pnmjI cIqŠnp{I

На рэпетыцыі: Фарафонтаў В. М., Наскавец М. Т., Лях А. П., Сакалоўскі І. В., Болбат А. М. 
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Мікалаевіч Фарафонтаў, Антаніна Іванаўна Паплаўская. Пазней далучаюцца Аксана 
Аляксандраўна Сяўко, Іван Васільевіч Сакалоўскі і Міхаіл Трафімавіч Наскавец.

Рэпетыцыі праводзіць старшы выкладчык Мінскага інстытута культуры  
Вольга Аляксандраўна Ліёзнава. Першыя выступленні адбыліся ў гэтым жа 
годзе на вечарыне першакурснікаў, а таксама 8 Сакавіка і 9 Мая.

Старонка трэцяя – праца з Ляхам А. П. 
З кастрычніка 1997 года мастацкі кіраўнік ансамбля – Аляксандр 

Палікарпавіч Лях. З яго прыходам колькасна і якасна ўзбагачаецца рэпертуар, 
ансамбль папаўняецца новымі ўдзельнікамі. Гэта – Ларыса Валянцінаўна Дайлід, 
Жанна Уладзіміраўна Бандарэнка, Наталля Аляксандраўна Бялясава, Наталля 
Віктараўна Чорная, Наталля Антонаўна Рыбакова, Юлія Канстанцінаўна Маро-
зава, Наталля Віктараўна Ламоткіна. Па розных уважлівых прычынах ансамбль 
са шкадаваннем пакінулі Т. У. Мядзведзева, Н. А. Рыбакова, А. А. Сяўко.

Акампаніятарамі працавалі: Болбат Аркадзь Мікалаевіч, Янкоўскі Ігар 
Вячаслававіч, Рамановіч Валерый Рыгоравіч.

Пачынаючы з верасня 2007 года акампаніятар калектыву – Маліноўскі Ва-
лерый Вячаслававіч.

Рэпертуар калектыву разнастайны. У асноўным гэта беларускія народныя 
песні і песні беларускіх кампазітараў, рускія народныя песні, песні народаў свету, 
песні духоўнага напрамку. У рэпертуары звыш 100 песень.

Акрамя харавога выканання, можна пачуць песні ў выкананні мужчын-
скай і жаночай груп ансамбля, трыа, дуэтаў, салістаў.

Салісты ансамбля: Александровіч Пётр Іванавіч, Бандарэнка Жанна 
Уладзіміраўна, Лях Аляксандр Палікапавіч.

Фотастудыя Міхаіла Маругі (2004 г.)
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Старонка чацвёртая – 
сённяшняя «Акавіта»

Амаль 20 гадоў існуе  вакаль-
ны ансамбль выкладчыкаў і 
супрацоўнікаў «Акавіта»,  у якім 
на сённяшні дзень налічваецца 
20 ўдзельнікаў.

Падобна лёсу чалавека, наш
калектыў мае сваю мудрагеліс-
тую пуцявіну. Многія пытаюц-
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ца,  дзе шукаць вытокі вашага захаплення і любові да песні і харавой музыкі? 
Мабыць, вытокі ідуць ад нашых продкаў, якія ўмелі і любілі спяваць, у якіх песні 
былі на ўсе  жыццёвыя выпадкі, якіх песня аб’ядноўвала як ў цяжкія і трагічныя 
часы, так і ў хвіліны радасці.

Рэпертар «Акавіты» багаты і разнастайны. Мы  выступаем у розных устано-
вах і арганізацыях горада Мінска і рэспублікі, але  ўсё ж такі асноўная пляцоўка на-
шых выступленняў – гэта БДТУ. Кожны год «Акавіта» мае  каля  10 выступленняў. 
Няцяжка падлічыць, колькі іх было за 20 год.

Мы з радасцю адгукаемся на кожнае запрашэнне, кожную прапанову 
паўдзельнічаць у конкурсе. Асабліва прыемна, калі вяртаемся з добрымі вынікамі, 
выдатнымі ацэнкамі сваёй працы. 

 На чым трымаецца наш спеўны энтузіязм? – на фанатызме, прафесіяна-
лізме?  На любові да песні. Спяваюць калегі, сябры, людзі розныя, унікальныя, 
не падобныя адзін да аднаго, але ўсіх аб’яднала песня.

І дыктату ў нас няма.  Дыктат ідзе ад бяссілля. Мы не маем у ім патрэбы, 
бо людзі вераць калегам, ставяцца да іх добразычліва, паважаюць адзін аднаго 
і любяць. Ансамбль – гэта сям’я. І наша агульная мэта – асвятляць душы лю-
дзей, таму што без чыстай душы – няма чалавека.

Рыхтуюцца да выступлення Пагарэлава Ю. К., 
Савіцкая Н. Я., Міксюк Р. В.

На свяце г. Мінска ў парку 
імя Грэкавай
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Што за слова «акавіта»,
Што гучыць так сакавіта
Дорыць песні пладавіта,
Працай дружнаю спавіта?

Слова «акавіта» ўжываецца ў народных гаворках і мае два значэнні – 
першае паэтычнае. І зараз яно ўжываецца даволі шырока. Акавіта – гэта 
чароўны жыватворны напой, які дае прыгажосць і маладосць, Гэта высокія 
памкненні, высокая духоўнасць і эстэтыка. Акавіта – гэта лекі для ачыш-
чэння душы і цела. Другое значэнне – устарэлае. Гэта гарэлка, настоеная 
на каранях. Але ёсць і трэцяе – гэта ўласная назва вакальнага ансамбля 
выкладчыкаў і супрацоўнікаў БДТУ «Акавіта». Менавіта слова і музы-
ка, увасобленыя ў песні, напоўненыя сугуччам складаных акордаў жывых 
галасоў улюбёных у спевы людзей, і ёсць той жыватворны напой, які з 
любоўю дорыць «Акавіта» слухачам і прасторы, гарманізуючы наваколле. 
«Акавіта» – гэта лекі для ачышчэння душы і ўмацавання цела, «Акавіта» – 
гэта ўзнёсласць духу. Калі ў чалавека хворая душа, ён хварэе на розныя хва-
робы цела. Іх лечаць таблеткамі, зёлкамі, замовамі, колерамі, пахамі, гукамі, 
вершамі і песнямі. Адны песні лечаць сэрца, другія – страўнік, трэція – 
ныркі, іншыя – душу. Мы спяваем такія песні, што кранаюць яны, найперш, 
душу, ачышчаюць яё, уздымаюць, разнявольваюць, радуюць, лашчаць і ла-
годзяць.

БДТУ. Перад канцэртам, прысвечаным Дню Перамогі
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Найбольш плённыя творчыя сувязі склаліся з прафкамам, літаратурным 
клубам «Ветліца», студэнцкім клубам (дырэктар Зіновій Іосіфавіч Яланецкі), 
з ветэранскім калектывам Саюза блакаднікаў  Ленінграда ў Беларусі (старшыня 
Марыя Давыдаўна Ягадніцына), з кампазітарам Аленай Віктараўнай Атрашкевіч 
і наступнымі песеннымі калектывамі: з Ансамблем песні і танца імя Агінскага 
(г. Смаргонь), Народным хорам завода аптычнага станкабудавання (г. Смаргонь) 
і Народным хорам «Жытніца» (вёска Зазерка Пухавіцкага раёна). Шматлікія су-
месныя выступленні ў канцэртах, конкурсах, фестывалях, акцыях, вечарынах, 
творчых сустрэчах, на юбілейных  мерапрыемствах узбагачалі усіх удзельнікаў 
і гледачоў творча, духоўна, эмацыйна, спрыялі  станаўленню  новых кантактаў з 
творчымі людзьмі, сяброўскіх адносін, вызначаліся ўзаемадапамогай. 
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Гаркавая М. А. 
і Яланецкі З. І.

Чорная Г. А. (маці) і дочкі 
Атрашкевіч А. В. і Чорная Н. В.

Дырэктар Зазерскага 
дома культуры, саліст 
«Жытніцы» Каламоец 
Уладзімір і саліст 
ансамбля імя Агінскага 
Карпечкін Пётр
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Пасля канцэртна-прафарыентацыйнага мерапрыемства ў г. Ашмяны
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Выступленне ў Александрыйскай школе Шклоўскага раёна
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У Міхайлаўскім скверы на першым свяце г. Мінска
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Канцэртная праграма вакальнага ансамбля выкладчыкаў 
і супрацоўнікаў«Акавіта» і  літаратурнага клуба «Ветліца»
на Выбарах дэпутатаў Мінскага гарадскога Савета

СШ № 123 г. Мінска                 23.03.2014

Вядучая Савіцкая Н. Я.

«Акавіта» 
1. «Беларуская гасціннасць» Муз. А. Чыркуна, сл. Ул. Скарынкіна 
2. «Куточак зямлі» Муз. і сл. Я. Жабко    
3. «Белая берёза» Муз. А. Елісеенкава 
4. «Ясная зара» Бел. нар. песня    

«Ветліца»
5. Верш чытае Кузьмічова Анастасія

Сола  Паўлюкевіч Кацярына
6. «Чёрный кот» 

«Ветліца»
7. Верш чытае Астапчык Аляксандр

Сола  Кабайла Аляксандр
8. «Птица цвета ультрамарин» Муз. і сл. А. Макарэвіча

Сола Губанава Наталля
9. Народная песня
10. Народная песня
11. Танец (навучэнцы харэаграфічнага 
каледжа)

«Ветліца» 
Верш чытае Астапчык Аляксандр

Жаночая група
12. «За околицей» Муз. Л. Захлеўнага
13. «Сіртакі» Грэц. нар. песня-танец    

«Ветліца»
14. Верш чытае Кузьмічова Анастасія

Жаночая група
15. «Маміна каса»
16. «Аve Маria» Муз. І. Янкоўскага   
17. Танец (навучэнцы харэаграфічнага 
каледжа)
18. Сола Лях Аляксандр «Снегопад»

Сола  Малініна Любоў
19. «Белой акации гроздья душистые»
20. Сола  Лях Аляксандр «Бэсамамучэ»

Сола Малініна Любоў
21. «Іспанскае балеро» Муз. і сл. В. Чыяра  

«Акавіта» 
22. «Вярба» Бел. нар. песня    
23. «Ой гарна я, гарна» Укр. нар. песня  
24. «Біе мама» Бел. нар. песня 
25. «Наша песня добрым людзям» муз. І. Сушко, сл. Шнуркевіча

Мастацкі кіраўнік              А. Лях
Акампаніятар                      В. Маліноўскі
Кіраўнік-арганізатар         Н. Савіцкая
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Баль 
першакурснікаў. 

На сцэне Палаца 
культуры МТЗ

Едзем выступаць 
у школу

Студэнцкая вёска. 
Выступленне 
ў фан-зоне 
для турыстаў 
міжнароднага 
хакейнага турніра 
2014 г.
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Студэнцкая вёска. 
На сцэне мужчынскае 
трыо: Наскавец М. Т.,
Сакалоўскі І. В., 
Лях А. П., акампаіруе 
Маліноўскі В. В.

На свяце горада 
ў парку імя Грэкавай
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Нямоглы дух заўсёды лечаць спевы

Маюць месца ў дзейнасці  «Акавіты» выступленні з канцэртнымі праграмамі  
ў ветэранскіх калектывах, перад  хворымі людзьмі, інвалідамі, зняволенымі 
і  інш.  Яны скіраваны на дабро, любоў і міласэрнасць. Выступленні ў інтэрнаце 
ветэранаў працы, Шпіталі ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны, Палацы 
ветэранаў, на з’ездах воінаў-інтэрнацыяналістаў, на канферэнцыях інвалідаў з 
пашкоджаннем зроку Мінскага раёна, удзел у акцыях блакаднікаў Ленінграда  
даюць магчымасць не ачарсцвець душой, пашарыць палітру ведаў  пра розныя 
слаі грамадства, убачыць людзей рознага сацыяльнага статусу і  ўзросту. 

1818
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Старшыня Саюза 
Блакаднікаў Ленінграда 

ў Беларусі Ягадніцына Д. М. выступае 
на вечарыне, прысвечанай 100-годдзю 

В. Бергольц. У зале БДТУ блакаднікі, 
студэнты, школьнікі

У г. Шклове 
каля Сцяны 

памяці
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І нашы шчырыя песні 
знаходзяць дарогу да сэр-
ца кожнага чалавека, і калі 
лагоднеюць вочы, у іх за-
пальваюцца агеньчыкі, на 
тварах з’яўляюцца ўсмешкі, 
мы атрымліваем мараль-
нае задавальненне ад таго, 
што людзі зведалі хвіліны 
радасці, святла і чысціні, 
што разам з намі, з нашымі 
песнямі  суперажывалі, ус-
паміналі мінулае, згадвалі 
ўласныя моманты жыц-
ця, што песня мае моц 
з’яднаць усіх самых 
розных людзей у адну 
вялікую грамаду-душу.

На канцэрце для інвалідаў 
з пашкоджаннем зроку 

Мінскага раёну

На канцэрце ў Шпіталі  
ветэранаў Вялікай 
Айчыннай вайны ў 
Бараўлянах. Заключную 
песню спяваем разам 
з ветэранамі
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Прымусь мяне ўпотай праслязіцца 
Ад гордасці за Беларусь 

Так сталася, што Савіцкая Н. Я. з’яўляецца кіраўніком і літаратурнага клу-
ба БДТУ «Ветліца», які быў арганізаваны ёю на тры гады пазней за «Акавіту» – 
у 1997 годзе. Два творчыя калектывы – выкладчыцкі і студэнцкі – знаходзяць 
шматлікія грані судакранання, выступаючы ў сумесных канцэртных прагра-
мах, акцыях міласэрнасці, літаратурных вечарынах, прэзентацыйных вечары-
нах  літаратурнага  альманаха  «АVЕ»,   прафарыентацыйных  мерапрыемствах 
і інш. Не сакрэт, што многія акавітаўцы з’яўляюцца членамі літаратурнага 
клуба, публікуюць свае творы ў літаратурна-мастацкіх альманахах «АVE»
або проста не абдзелены паэтычным талентам. Менавіта  дзякуючы  гэтым  двум 
калектывам былі  створаны «Гімн БДТУ» –  на верш Міхаіла Наскаўца; «Пры-
свячэнне Акавіце» – на верш Рэгіны Міксюк; «Жытніца» – на верш Уладзіміра 
Куліковіча з удзелам Рэгіны Міксюк і шмат іншых. Канечне, музыку да іх на-
пісаў Аляксандр Лях. Аляксандр Кабайла піша вершы і музыку, Алена
Чэрнік піша прозу і вершы.

Šbnp){ Š`md}l &`j`bIŠ`[ $Šbnp){ Š`md}l &`j`bIŠ`[ $
kIŠ`p`Šrpm{ jkra &beŠkI0`[kIŠ`p`Šrpm{ jkra &beŠkI0`[

2020

«Акавіта» і «Ветліца» на круглым стале, прысвечаным Дню Маці ў інтэрнаце №2 
(арганізатар Гаркавая М. А.)
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Блакаднікі Ленінграда на 
прэзентацыі альманахаў 

AVE-4 і AVE-5

На прэзентацыі
альманаха AVE-5  
адбылася  прэм'ера 
песні «Прысвячэнне 
«Акавіце»
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А ў душы маёй песня
Жыве, ой жыве,
І на волю ўсё просіцца...

І песню родную люблю я...

Мастацкі кіраўнік 
Аляксандр Палікарпавіч ЛЯХ – закончыў Беларускі  
дзяржаўны ўніверсітэт культуры, працаваў настаўнікам 
музыкі, з’яўляецца мастацкім кіраўніком Народнага 
ансамбля песні і танца імя Агінскага (г. Смаргонь), 
Народнага  хору Завода аптычнага станкабудавання 
(г. Смаргонь), Народнага хору «Жытніца» (вёска Зазерка 
Пухавіцкага раёна), мастацкі кіраўнік і саліст вакальнага 
ансамбля выкладчыкаў і супрацоўнікаў БДТУ «Акавіта»

Кіраўнік-арганізатар
Надзея  Яўсееўна САВІЦКАЯ – старшы выкладчык ка-

федры беларускай філалогіі, арганізатар  і кіраўнік 
вакальнага ансамбля выкладчыкаў і супрацоўнікаў 

БДТУ «Акавіта», арганізатар і кіраўнік літаратурнага 
клуба «Ветліца», ініцыятар выдання літаратурнага 

альманаха «AVE», сапрана

Канцэртмайстар
Валерый Вячаслававіч МАЛІНОЎСКІ – закончыў 
Акадэмію музыкі і аспірантуру, баяніст, выкладчык, 
канцэртны выканаўца, працуе ў каледжы мастацтваў, 
канцэртмайстар харэаграфічнага калектыву і Народнага 
хору народнай песні «Жыцень» (Інтэграл)

Удзельнікі ансамбля

Мужчынская група

Наскавец Міхаіл Трафімавіч – 
загадчык  кафедры транспарту 
лесу, к.т.н., дацэнт, тэнар, паэт, 
аўтар слоў гімна БДТУ

Сакалоўскі Іван Васільевіч – 
дацэнт кафедры  лясных культур 

і глебазнаўства, к.с\х.н., тэнар
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Фарафонтаў Валерый 
Мікалаевіч  – дацэнт кафедры 
цеплатэхнікі, к.х.н., барытон

Александровіч Пётр Іванавіч –
дацэнт кафедры гісторыі і 

паліталогіі, к.п.н., палкоўнік 
у адстаўцы, саліст ансамбля, 
тэнар, лаўрэат усесаюзных і  
рэспубліканскіх конкурсаў

Кабайла Аляксандр 
Серафімавіч – дацэнт 
кафедры інфармацыйных 
сістэм і тэхналогій, к.т.н., 
барытон, паэт, музыкант, 
аўтар  песень

Куліковіч Уладзімір Іванавіч –
загадчык кафедры 

рэдакцыйных тэхналогій, 
дацэнт, к.ф.н., паэт, музыкант, 
чытальнік вершаў, канферансье

Жаночая група

Бандарэнка Жанна Уладзіміраўна – 
дацэнт кафедры хімічнай 
перапрацоўкі драўніны, к.х.н., другі 
альт, салістка ансамбля

Міксюк Рэгіна Вячаславаўна – 
старшы выкладчык кафедры 
беларускай філалогіі, сапрана,

аўтар тэкстаў песень

      Чэрнік Алена Алегаўна –
інжынер патэнтна-інфармацыйнага 

аддзела, першы альт

Дамброўская Наталля 
Валянцінаўна – 
інжынер-энергетык, 
першы альт
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Гаркавая Марыя Арсеньеўна –
выхавальніца інтэрната №1, 
другі альт

Мініч Таццяна Уладзіміраўна – 
лабарант кафедры лясных 
культур і глебазнаўства, сапрана

Татарэвіч Валянціна Аляксееўна – 
дыспетчар дэканата 
лесагаспадарчага факультэта, 
другі альт

Жалняровіч Наталля Віктараўна –
дацэнт кафедры хімічнай 
перапрацоўкі драўніны, 
к.х.н., сапрана

Паўлюкевіч Кацярына Мікалаеўна – 
асістэнт кафедры эканомікі, 
першы альт

Сідралёнак Алена 
Фёдараўна –

лабарант кафедры лясных 
культур і глебазнаўства,  сапрана

Маціна Святлана Генадзьеўна – 
метадыст завочнага факультэта, 

радыёінжынер, патэнтавед, другі 
альт, фатограф

Чорная Наталля Віктараўна – 
загадчык кафедры хімічнай 

перапрацоўкі драўніны, д.х.н., 
прафесар, другі альт

Пагарэлава Юлія Мікалаеўна –
старшы выкладчык кафедры 

хімічнай перапрацоўкі драўніны, 
к.х.н., сапрана, першы альт
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Шостак Аляксандра 
Пятроўна – старшы 
выкладчык кафедры 
фізкультуры, 
першы альт

Болбат Аркадзь 
Мікалаевіч – баяніст, 
настаўнік музыкі

Дайлід (Дзямід) 
Ларыса Валянцінаўна – 
лабарант кафедры 
беларускай мовы, 
зараз рэдактар 
выдавецтва, сапрана

Марозава Юлія 
Канстанцінаўна –
лабарант кафедры 
хімічнай перапрацоўкі 
драўніны

Мядзведзева 
Таццяна Іванаўна – 
супрацоўнік 
дэканата замежных 
студэнтаў

Сяўко Аксана 
Аляксандраўна – 
дацэнт кафеды 
лесаўладкавання, 
к.б.н., дэкан факультэта
давузаўскай 
падрыхтоўкі,  другі альт

Шамовіч Вікторыя –
аспірантка 
кафедры хімічнай 
перапрацоўкі 
драўніны

Каржэль Міхаіл 
Сцяпанавіч – маёр 
ў адстаўцы, сталяр 
корпуса №4 БДТУ, 
заўчасна пайшоў
з жыцця пасля
цяжкай хваробы

Малініна Любоў 
Янакаўна – камендант 
інтэрната №5, сапрана, 
салістка ансамбля, 
зараз сацыяльны педагог 
Заводскага раёна г. Мінска

Бялясава Наталля 
Аляксандраўна – 
дацэнт кафеды 
біятэхналогіі, 
к.х.н., сапрана

Янкоўскі Ігар 
Вячаслававіч –  
баяніст, студэнт 
музычнага вучылішча

Рамановіч Валерый 
Рыгоравіч – 
баяніст, выкладчык 
Універсітэта культуры

Паплаўская Антаніна 
Іванаўна – 
супрацоўнік 
студэнцкага 
прафкама, сапрана

Яны спявалі ў «Акавіце»

Яны працавалі ў «Акавіце» (былыя кацэртмайстары  «Акавіты»)
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Чалавек, які стварае песні народа,
больш магутны, чым стваральнік 
яго законаў.

                                                                                                          Бернард Шоу

Гімн БДТУ. Словы М. Наскаўца. Музыка А. Ляха
Прысвячэнне «Акавіце». Словы Р. Міксюк. Музыка А. Ляха
Жытніца. Словы Ул. Куліковіча. Музыка А. Ляха
Наша память, как снег. Словы М. Вырко. Музыка А. Ляха
Ave Maria.  Музыка І. Янкоўскага
Память. Словы В. Бергольц. Музыка А. Ляха
Зелёные огоньки. Словы В. Бергольц. Музыка А. Ляха
Сила любви. Словы С. Маціна. Музыка А. Ляха
Моя весна. Словы С. Маціна. Музыка А. Ляха
Господи, если тебе угодно. Словы В. Паліканінай. Музыка А. Ляха
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                                                                                   Шануйце песні свае...                      
                                                                                                 Максім   Багдановіч 

«Шануйце песні свае...» Гэтыя словы Максіма Багдановіча можна сёння 
пераасэнсоўваць па-рознаму. Песня – гэта і душа, і носьбіт пэўных пачуццяў, 
гэта ўвасабленне розуму і светаадчування многіх пакаленняў. Але сёння словы 
Багдановіча хочацца 
ўспрымаць абсалют-
на літаральна. Песень 
шмат, але кранаюць 
нямногія...

Хочацца, каб бе-
ларускія песні заўсё-
ды гучалі, каб яны 
забаўлялі і «заводзілі», а 
часам выбівалі чыстую 
слязу. У многіх нашых 
песнях прыгожая музы-
ка са шчырымі словамі, 
дзе ёсць непадробная 
любоў да Беларусі, да чалавека, дзе перадаецца пачуццё чыстага кахання паміж муж-
чынам і жанчынай.

Мы застаёмся вернымі беларускаму слову. У песні яно павінна  жыць па-
новаму і павінна быць жывым на сцэне. Што мы для гэтага робім? Мы нясём яго 
без падману, гэта значыць спяваем жывымі галасамі. Мы паважаем беларусаў, 
любім беларускую мову і музыку, беларускую песню. Таму што павага да сябе 
пачынаецца з павагі да сваёй культуры. Таму ў рэпертуары «Акавіты» пера-
важная большасць песень на беларускай мове. Таму самыя розныя праграмы, з 
якімі выступае «Акавіта», знаёмяць, у асноўным, з беларускай музыкай, пачы-
наючы ад старажытнага фальклору, ад акадэмічных узораў да сённяшняга дня 
з яго любоўю да простай і зразумелай усім песні. 
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Па народнай песні мы пазнаём народ
 
Калі запісу праграм няма, калі наша праца ніякім чынам не зафіксавана, 

дык праз нейкі час узнікае адчуванне: а ці было ўсё гэта. Тым больш, што за  
20 год працы калектыву рэпертуар змяняўся, пашыраўся, а на змену адным 
членам калектыву прыходзілі іншыя. Хацелася зафіксаваць непаўторнасць 
галасоў, гучанне лепшых, на нашу думку, песень. Таму былі зроблены  запісы 
песень «Акавіты» на два дыскі – да 10-годдзя і 20-годдзя. 

Мы любім спяваць. Ды ўвогуле – пачынаеш спяваць і песня захоплівае 
цябе сваёй гармоніяй, яна дорыць радасць або светлы высокі сум, лірычны на-
строй, выклікае ўсмешку.

Спявае «Акавіта» – і сэрца з сэрцам спалучаецца, душа да душы дакранаецца.

Беларускі дзяржаўны тэхналагічны універсітэт
Ансамбль выкладчыкаў і супрацоўнікаў

10. «Вярба» (бел. нар. песня)
11. «Ты белая бярозанька» (бел. нар. песня, 
апрац. Я. Рэўтовіча)
12. «Люба-Люба» (муз. І. Навуменкі)
13. «Як цябе не пюбіць» (муз. Я. Жабко )
14. «Ой, гарна я, гарна» (укр. нар. песня) 
15. «Степь да степь кругом» (рус. нар. песня)
16. «Трава моя, трава». Казацкая народная песня 
17. «І ў вас, і ў нас». Сл. Ул. Карызны, 
муз. У. Гвоздзіка

Першы дыск (2004 год)
1. «Добры вечар» (бел. нар. 
песня)
2. «Беларусь дарагая мая» 
(муз. Граса) 
3. «Сидят в обнимку ветераны» 
(муз. А. Пахмутовой) 
4. «Молитва» 
(муз. А. Флярковского)
5. «Асока» (муз. А. Марозава) 
6. «Домик окнами в сад» 
(муз. Радченко) 
7. «Ішоў казак з-пад Дунаю» 
(бел. нар. песня)
8. «Магутны Божа» 
(муз. М. Равенскага) 
9. «Біе мама» (бел. нар. песня)
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Другі дыск (2014 год)
1. Беларуская гасціннасць (сл. Ул. Скарыннкіна, муз. А. Чыркуна)
2. Куточак зямлі (сл. і муз. Я. Жабко)
3. Вярба, вярба (бел. нар. песня)
4. Біе мама (бел. нар. песня)
5. Ты белая бярозанька (бел. нар. песня, апр. Я. Рэўтовіча)
6. Беларускі паясок (сл., муз.)
7. Сіртакі (грэцкая нар. песня)
8. Домик окнами в сад (сл. Панамарэнкі, муз. Радчанка)
9. Люба, люба (муз. І. Навуменкі) 
10. Малітва (сл. В. Семерына, муз. А. Фляркоўскага) 
11. Ave Maria (муз. І. Янкоўскага) 
12. Степь (рус. нар. песня)
13. Магутны Божа (сл. Н. Арсенневай, муз. М. Равенскага)
14. Прысвячэнне «Акавіце» (сл. Р. Міксюк, муз. А. Ляха)
15. Наша песня добрым людзям (сл. В. Шнуркевіча, муз. І. Сушко,
апр. М. Дрынеўскага)
16. Беларусь дарагая мая (муз. Граса)
17. Мне Богам дадзена Радзіма (сл., З.Марозава, муз Ул. Карызны)
18. Сидят в обнимку ветераны (муз. А. Пахмутавай)
19. Белая берёза (муз. А. Елісеенкава)
20. Память (сл. Г. Чорнай, муз. А. Атрашкевіч)
21. Родная хата (сл. А. Роўды, муз. А.Захлеўнага)
22. Вяселле (сл. І. Цітаўца, муз. А. Чыркуна)
23. Жытніца (сл. Ул. Куліковіча, муз. А. Ляха)
24. Гары, касцёр (сл. В. Шымука, муз. А. Клеванца)
25. Ясная зара (бел. нар. песня)
26.  Калінка (рус. нар. песня, саліст П. Александровіч)
27. І ў нас, і ў вас (сл. Ул. Карызны, муз. У. Гвоздзіка)

Запіс у студыі Анатоля Ляха
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Зямля трымаецца на трох сланах,
Сланы – на велізарнай чарапасе,
Чарапаха – на голубе,
Голуб – на хлебным коласе,
Колас – на калысцы,
А калыска – на   песні матчынай…

                           Максім Танк

Кожны юбілей – нават невялікі – падводзіць пэўную рысу дзейнасці, прымушае 
задумацца, што, як і наколькі якасна зроблена, ці ёсць перспектывы на будучыню.

Юбілеі БДТУ
«Акавіта» прымала ўдзел у святкаванні юбілеяў БДТУ – 70-, 75- і 80-гадовага. 

Да 70-годдзя быў створаны «Гімн БДТУ», які ўпершыню прагучаў у выкананні 
«Акавіты» на сцэне канцэртнай залы «Мінск».

75-годдзе БДТУ. Пра творчую дзейнасць «Акавіты» была падрыхтавана ра-
дыёперадача, якая прагучала на канале «Культура». Прадстаўляла «Акавіту» ка-
рэспандэнт беларускага радыё Атрушкевіч Яўгенія Сяргееўна. «Акавіта» прыняла 
ўдзел у святочным канцэрце ў канцэртнай зале «Мінск» і зрабіла шэраг праф-
арыентацыйных выступленняў.

80-годдзе. Удзел у святоч-
ным канцэрце, выставах БДТУ і 
рэспубліканскіх.   

Юбілеі «Акавіты»
Свой першы юбілей «Акавіта» 

адзначыла ў 1999–2000 навучаль-
ным годзе. У актавай зале БДТУ быў 
дадзены святочны канцэрт, у якім 
прынялі ўдзел госці – творчыя ка-
лектывы са Смаргоні, вёскі Зазерка 
Пухавіцкага раёна, устаноў  горада 
Мінска.

У 2004–2005 навучальным годзе  да 
10-годдзя дзейнасці калектыву былі 
зроблены фота «Акавіты»  ў  фотасту-
дыі Міхаіла Маругі, мінібуклет, запі-
саны першы дыск (17 песень).

У 2009–2010 навучальным го-
дзе «Акавіта» святкавала сваё 
15-годдзе. У актавай зале БДТУ быў 
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На 5-годдзі «Акавіты». Рэктар Жарскі І. М. 
прымае хлеб-соль

На 15-годдзі «Акавіты». 
Калектыў віншуюць прарэктары 
Федарэнчык А. С. і Гараноўскі А. Р.
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дадзены святочны канцэрт з запрашэннем  
творчых калектываў горада Смаргоні, вёскі 
Зазерка Пухавіцкага раёна, музычнага ка-
леджа, гімназіі №23 города Мінска, Саю-
за блакаднікаў Ленінграда ў Беларусі. Да 
юбілею былі пашыты новыя касцюмы.

2014–2015 навучальны год. «Акавіта»
рыхтуецца адзначыць 20-годдзе. Запісаны
другі дыск у студыі Анатоля Ляха, які змяш-
чае 27 песень. Зроблены буклет «Акавіта». 
Напісаны новыя песні Аляксандрам Ляхам, 
падрыхтаваны шэраг новых песень, 
прэм’ера якіх адбудзецца 
на канцэрце.   
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Карэспандэнт Атрушкевіч Я. С. 
бярэ інтэрв'ю

15-годдзе «Акавіты». 
Разам і блакадніцы 
Ленінграда

Чырвоны касцёл. 
На 70-годдзі Ніла 
Гілевіча
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Акавітаўцы не толькі добра працуюць, хораша спяваюць, але і актыўна ўдзель-
нічаюць у розных мерапрыемствах і акцыях, якія праводзяць універсітэт і прафкам.
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На Першамайскім мітынгу

На радзіме Якуба Коласа. Пасля выступлення ў інтэрнаце для ветэранаў вайны і працы
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На юбілеі Чорнай Н. В.

На адкрыцці 
стадыёна БДТУ

Пасля выступлення 
разам з акавітаўцамі 
Амельчук Л. Ф. і Мацін Г. А.
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                                                                                             Песня жыць дапамагае

Мастацтва спеваў з’яўляецца адным з самых старажытных у гісторыі ча-
лавецтва. Спевамі суправаджаюцца практычна ўсе культавыя абрады ў розных 
народаў свету. На Беларусі заўсёды было прынята спяваць за працай, у радасныя 
і жалобныя часіны. Беларусы заўсёды спявалі, за гэта іх суседзі празвалі гудамі. 

Калі чалавек спявае, у яго павышаецца настрой, паляпшаецца самаадчу-
ванне. І гэта зусім не ілюзія: вучоныя вызначылі, што ў працэсе спеваў за кошт 
вібрацыйных працэсаў і актыўных рухаў грудной клеткі, дыяфрагмы і мышцаў 
груднога прэса адбываецца стымуляцыя работы ўнутраных органаў.

Па-першае, пры спяванні ў арганізм паступае вялікая колькасць кіслароду, 
а зачыць, паляпшаецца кровазварот. У выніку зніжаецца артэрыяльны ціск, 
нармалізуецца сардэчны рытм. Паляпшэнне кровазабеспячэння дае амалоджваль-
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ны эфект, што адбіваецца, напрыклад, на стане скуры. Па-другое, 
падчас спеваў выпрацоўваюцца гармоны радасці – 
эндарфіны. Такім чынам, здымаецца стрэс, і 
мы адчуваем сябе шчаслівымі. 
Акрамя таго, ак-
тывізуецца дзей-
насць галаўнога 
мозга, паляпшаец-
ца стан галасавых 
звязак, міндалін і 
лімфавузлоў. Заўва-
жана, што аматары 
паспяваць або напя-
ваць сабе штосьці пад 
нос радзей пакутуюць 
ад хваробаў горла або 
прастуды. Засцерага-
юць спевы і ад лёгачных 
захворванняў. Даўно вя-
дома, што спевы – лепшае дыхальнае практыкаванне. Трэніруецца дыхальная 
мускулатура, паляпшаецца дрэнаж, павялічваецца жыццёвая ёмістасць лёгкіх. 
А вымаўленне некаторых галосных у працэсе спеваў вымушае вібрыраваць глан-
ды, што дапамагае іх ачышчэнню.

Спецыялісты па вакалатэрапіі (лячэнне спевамі) раяць спяваць хоць бы  
па 5–10 хвілін у дзень.

Каму ж рэкамендуецца спяваць? Пажылым людзям. Хто спявае, той ра-
дзей хварэе і менш схільны да дэпрэсіі. Людзям, якія знаходзяцца ў стане стрэ-
су і нервовага напружання. Спевы зніжаюць  стан трывогі, надаюць бадзёрасці, 
павышаюць тонус, дапамагаюць сабрацца з сіламі. Тым, хто заікаецца або мае 
іншыя дэфекты дыкцыі. Цяжарным жанчынам і іх дзецям. Жанчынам у перы-
яд клімаксу. Тым, хто пакутуе ад лішняй вагі.

     (Па матэрыялах інтэрнэт)
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Буклет прысвечаны 
20-годдзю творчай 
дзейнасці вакальнага 
ансамбля выкладчыкаў 
і супрацоўнікаў БДТУ 
«Акавіта». У буклеце 
адлюстраваны 
найбольш значныя 
моманты дзейнасці 
ансамбля.



ВАКАЛЬНЫ АНСАМБЛЬ
ВЫКЛАДЧЫКАЎ

І СУПРАЦОЎНІКАЎ БДТУ

AKABITAAKABITA

АКАВІЦЕ 
ПРЫСВЯЧАЕЦЦА

Акавіта! Акавіта!
Ты красою апавіта.
З песень траў саткана ты
І з гаючае вады.

Тут званочкі і рамонкі
Ладзяць спеў кахання тонкі,
А ў зялёненькім гаі
Вабяць трэллю салаўі.

Песняй славіш ты Радзіму, 
Сінявокую краіну,
І народ свой працавіты.
Добры, слаўны, самавіты.

Беларусь, мая зямля!
Ты апета ёй уся:
Лясы, горы і даліны,
У лесе спелыя маліны.

Ты спяваеш пра каліну
І пра ніцую вярбіну,
Пра загадкі ў жыцці,
Як жа мудрасць у іх знайсці.

З тваім жыццём тэхналагічны
Набыў свой гімн магічны.
І добрых песень тут нямала
За дваццаць год прагучала.

Мы сягоння гонар маем –
З дваццацігоднім юбілеем
Акавіту ўслаўляем,
Шчасця, радасці жадаем!

Дык спявай жа, Акавіта,
Свае песні сакавіта
Яшчэ многа-многа летаў
Ты на радасць усяму свету.

                          Рэгіна Міксюк

Мінск 2015
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