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УВОДЗІНЫ 

У населеных пунктаў, як і ў людзей, ёсць свае гісторыі і лёсы, свае таямніцы, свой 

характар, свае юбілеі… У тым месцы, куды запрашаем Вас мы, арганічна спалучаюцца 

таямніцы велічы мінулых часоў і лепшыя ідэі сучаснасці, жывуць легенды сівой даўніны 

 і пішацца летапіс будучыні.  Гэтае месца –  наш прысталічны аграгарадок Сеніца. 

Як  жыве гэты населены пункт і чым ён  адметны? – гэтыя  пытанні  сталі  пачаткам  

і вынікам нашага  даследавання. Спачатку мы шукалі адказы на гэтыя пытанні самі, а зараз 

можам дапамагчы адказаць на іх іншым. 

Што ж за месца такое  – наша Сеніца? 

Сеніца–першы і, напэўна, найбольш развіты аграгарадок у Мінскім раёне, сучасны,  

перспектыўны населены пункт, які, хутчэй за ўсё, стане адным з мікрараёнаў сталіцы. Але 

трэба памятаць, што Сеніца – старажытная вёска, вёска з багатай і цікавай гісторыяй, якую 

крыўдна будзе згубіць. 

Перш-наперш, Сеніцу часцей згадваюць як месца, дзе робіць свае першыя крокі  

ў навуку вялікі паэт беларусаў Янка Купала. Па-другое, сеніцкія землі ў розны час належалі 

нашчадкам Усяслава Чарадзея і роду Фёдара Дастаеўскага - так-так, сваяка таго самага 

вялікага рускага пісьменніка з беларускімі каранямі. І гэта далёка не ўсе цікавыя факты 

 з гісторыі Сеніцы, зямля якой, як бачна, прыцягвала і будзе прыцягваць вядомых і знакавых 

асоб. Але аб усім па парадку… 

Вырашана было сабраць  і добра ўсім вядомыя, і дастаткова рэдкія – у гэтым сутнасць 

даследавання - звесткі з гісторыі Сеніцы і на гэтай аснове стварыць інтэрактыўны плакат, які 

зможа змясціць і  па-сучаснаму цікава трансліраваць  багатую інфармацыю  пра наш куточак 

роднай зямлі  . 

Прадмет даследавання: гісторыка-культурная спадчына аграгарадка Сеніца 
Аб’ектам даследавання сталі старажытныя і сучасныя ўстановы, матэрыяльныя  

і духоўныя помнікі архітэктуры і гісторыі, выдатныя асобы, падзеі – усё, што  адлюстроўвае 

мінулае і сучаснае жыццё  Сеніцы. 

Мэта работы – захаванне і папулярызацыя гісторыка-культурнай спадчыны роднага 

краю. 
Задачы: 

1. сабраць звесткі аб гісторыі аграгарадка Сеніца; 

2. вылучыць аб’екты гісторыка-культурнай спадчыны аграгарадка, даць ім  

характарыстыку; 

3. аб’яднаць вылучаныя гісторыка-культурныя аб’екты ў інтэрактыўны плакат   

4. уключыць створаны медыяпрадукт  у сістэму работы школьнага літаратурнага музея  

Я. Купалы ДУА “Сеніцкая сярэдняя школа імя Я. Купалы”. 

 Гіпотэза. Аграгарадок Сеніца мае багатую гістарычна-культурную спадчыну, якая 

можа быць асновай для інфармацыйна багатага і пазнавальнага мэдыяпрадукта. 

 Работа прысвячаецца  455-годдзю малой радзімы.  Лічым, што ўвага да родных мясцін 

і папулярызацыя гісторыі і здабыткаў роднага краю ніколі не траціць сваёй актульнасці. 
Навізною дадзенай работы можна лічыць тое, што яна грунтуецца не толькі  

на агульнавядомых звестках з гісторыі Сеніцы, але і ўключае малавядомыя, нават смелыя 

факты (легенду пра паходжанне Сеніцы, “купалаўскія” дубы), самастойна знойдзеныя ў час 

пошукавай дзейнасці і працы з матэрыяламі дадатковага фонду школьнага літаратурнага 

музея, а сабраны матэрыял сістэматызаваны і аб’яднаны ў своеасаблівы інфармацыйна-

пазнавальны прадукт. 
Структура работы: уводзіны, тэарэтычная частка, практычная (інтэрактыўны плакат), 

заключэнне, дадатак. 
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ГЛАВА 1. СТАРОНКІ ГІСТОРЫІ АГРАГАРАДКА СЕНІЦА 

 

Гісторыя аграгарадка Сеніца дасканала яшчэ  не вывучалася, асобных навуковых прац 

на гэтую тэму не знойдзена. Ніжэй прыведзеныя факты збіраліся з розных крыніц. 

Пачатак гісторыі Сеніцы бярэ адлік з 1567 года: Сеніца вядома як сяло, уласнасць  

Ж. С. Драгачовіча, выстаўляла ў войска ВКЛ 1 каня [2]. 
Затым яна ў 1582 годзе перайшла ва ўласнасць Стафану Дастаеўскаму, а праз  

18 гадоў – у 1600 годзе – уладальнікам Сеніцы лічыўся ўжо князь Тэадор Кароль Друцкі-Горскі 

– нашчадак легендарнага Усяслава Чарадзея. 

У 1791 годзе вёска набыла статус цэнтра маёнтка і лічылася ўжо ўласнасцю 

памешчыка Паўлюкоўскага. Тут знаходзіцца панскі двор, 20 дымоў (улік вёўся па хатах, у якіх 

былі печы, іншым словам, якія дымілі, адсюль –дым), карчма, царква. Двор і вёска знаходзіліся 

каля “вялікага пінскага шляху”, двор на правым, вёска на левым беразе ракі Сеніца. На рацэ 

стаяў млын, быў мост [2]- адзначым, што гэта выгляд сучаснай для свайго часу вёскі. 

У 1815 годзе Сеніцу купляюць Турчынскія і да кастрычніка 1917 з’яўляюцца яе  

гаспадарамі. У 1917 годзе ў вёсцы 50 двароў і маёнтак, каля 370  жыхароў. 
У 1919 годзе Сеніцу наведаў Калінін, таму што  ў1919-1920 гадах жыхары вёскі былі 

актыўнымі ўдзельнікамі барацьбы супраць польскіх інтэрвентаў. Іх называлі “козыраўскія 

партызаны”. 

Год 1941. Сеніца мае 98 двароў, 485 жыхароў. 

У 2005 годзе вёска Сеніца стала першым ў Мінскім раёне аграгарадком. 

Юбілейны 2022 год –насельніцтва Сеніцы каля 8 тысяч. 
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ГЛАВА 2. АБ’ЕКТЫ ГІСТОРЫКА-КУЛЬТУРНАЙ СПАДЧЫНЫ І 

ДАСЯГНЕННІ СУЧАСНАСЦІ АГРАГАРАДКА СЕНІЦА 

У час даследавання былі сабраны і апрацаваны звесткі пра найбольш значныя і 

заўважныя аб’екты гісторыка-культурнай спадчыны і рэаліі сённяшняга дня.  без цяжкасцяў 

было адзначана 32 аб’екты -  па колькасці літар беларускага алфавіта – своеасаблівыя  адзнакі 

і Сеніцы як асобнага населенага пункта. Як паказала даследаванне, сенічанам ёсць чым 

ганарыцца і, зразумела, ёсць пра што расказаць. Сярод аб’ектаў культурна-гістарычнай 

палітры Сеніцы заўважна вылучаецца некалькі тэматычных накірукаў: дадзеная работа 

прадстаўляе населены пункт у імёнах, помніках, установах,  геаграфічных паняццях, 

аб’яднаннях і калектывах. 

2.1. Адметнасць мясцовых найменняў  аграгарадка Сеніца 
  Любая мясцовасць адметная сваімі найменнямі: назвамі населеных пунктаў  

і вадаёмаў,  вуліц і  кварталаў. Найменні ў Сеніцы цікава адлюстроўваюць  гістарычны шлях 

аграгарадка, які, можна лічыць,  ва ўсе часы быў у віры актуальных падзей і тэндэнцый. Назвы 

няхітрыя, але дастаткова матываваныя, гаваркія. 
 Сеніца. Назва паселішча, якое згадваецца ўжо ў XVI стагоддзіі(1567 год), як 

сцвярджаецца часцей, паходзіць ад памяшкання, дзе захоўвалі сена – сянніцы. Ёсць 

меркаванне, што назву паселішчу дала рака Сеніца – прыток Свіслачы, на беразе якой і ўзнікла 

вёска. Існуе і мастацкая версія тлумачэння сэнсу назвы гэтага населенага пункта-легенда, 

паводле якой вёска атрымала найменне ад імені дзяўчыны[12]  . 
 Юбілейны – пасёлак, які  тэрытарыяльна практычна зліўся з аграгарадком Сеніца і 

знешне ўяўляе сабой адзіны масіў забудоў. Населены пункт адносна малады, пабудаваны ў час 

росквіту савецкага   будаўніцтва. Названы ў гонар 50-гадовага юбілею Кастрычніцкай 

рэвалюцыі[6]. 
 Вуліца Набярэжная-  самая доўгая вуліца аграгарадка Сеніца, яе працягласць складае 

амаль 3, 5 кіламетра. Да 1960 года Сеніца стаяла ўздоўж берагоў аднайменнай ракі. Рака  ў час 

будаўніцтва Слуцкай шашы была запруджана, а на карце Мінскага раёна з’явілася  новае 

вадасховішча.   Вадасховішча сталі называць Сеніцкім возерам. Назва ж вуліцы захавалася: 

так і размяшчаецца ў Сеніцы  вуліца Набярэжная ўжо  на беразе не ракі, а вадасховішча.     
 Сеніцкае вадасховішча, або Сеніцкае возера, створана на рацэ Сеніца (прыток 

Свіслачы) пры будаўніцтве шашы Р23. Рака гэтая ўжо не ўпадае ўжо ў Свіслач, утвараючы 

сляпое вусце. Вадасховішча знаходзіцца на поўдні ад Мінска адразу за МКАД. Плошчай  каля 

1.5 км.2, максімальная глыбіня – 2.5 м. Гэта тэхнічны вадаём. 
 Зялёныя горкі – першы жылы квартал у складзе аграгарадка Сеніца, пабудаваны  

ў 2015 годзе на месцы зялёнага ўзгорка. Налічвае 3 дзесяціпавярховыя і  

1 дзевятнаццаціпавярховы дамы, АЗС, супермаркет, аўта і велапаркоўку, дзіцячую пляцоўку  

і трэнажорную залу. У 2020 годзе быў названы адным з самых прыгожых кварталаў  

у прыгарадзе сталіцы. 

 

2.2. Помнікі архітэктуры, гісторыі і культуры аграгарадка. 
 За паняццем  “помнік” замацавана значэнне чагосьці важнага  і гістарычна значнага. 

Менавіта па колькасці помнікаў звычайна ацэньваецца гістарычная значнасць пэўных мясцін. 

Сеніца – гэта якраз той самы населены пункт, дзе маюцца помнікі і гістарычныя, 

 і помнікі аргхітэктуры  і культуры. 

 Узгоркі-курганы. Курганы ў розных частках Беларусі называлі па-рознаму: 

“капцы”(ад  літоўскага сова “karas”-магіла), “сопкі”(ад слова “сыпаць”) і г.д.У дзявятым-

дзясятым стагоддзях тэрыторыю Беларусі насялялі плямёны яцвягаў,  дрыгавічоў  і крывічоў. 

На паўночным усходзе ад Сеніцы размешчаны курганныя могільнікі дрыгавічоў 

адзінаццатага-трынаццатага стагоддзяў(27 насыпаў). Гэтыя гістарычныя аб’екты 

даследаваліся ў 19 стагоддзі, у 1929 і 11974 гадах. Знойдзены бочкападобныя філігранныя 

пацеркі, бронзавая падвеска і пярсцёнак, фрагменты ганчарных вырабаў, характэрныя для 

дрыгавічоў [12]. 
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Праваслаўная царква Святых апосталаў Пятра і Паўла – помнік архітэктуры 

рэтраспектыўна-рускага стылю, своеасаблівая душа Сеніцы. Дадзены храм быў узведены на 

дзяржаўныя сродкі па праекце архітэктара Г.М. Меера ў 1861-1865 гадах на месцы першай 

драўлянай царквы, якая была пабудавана ў 1789 годзе памешчыкам Паўлоўскім і асвечана  

ў гонар Апосталаў Пятра і Паўла. Лёс храма няпросты, можна сказаць, адлюстроўвае 

няпростую гісторыю нашай краіны. Першая, як ужо адзначалася, драўляная царква спачатку 

была ўніяцкай, у 1840 годзе  бажніцу перавялі ў праваслаўе, да яе адносілася тры храмы:  

у Лошацы, у Скарынічах, у Шчытомірычах. У 1852 годзе паўстала пытанне аб капітальным 

рамонце будынка. У сувязі з гэтым тагачасны святар Іаан Шышко звярнуўся да Епіскапа 

мінскага і бабруйскага Міхаіла з просьбай аб будаўніцтве новай царквы. Праект быў 

складзены архітэктарам Г.М. Меерам і зацверджаны ў 1861 годзе. Царква пабудавана  

за дзяржаўныя грошы, 4 званы сеніцкай царкве ахвяравалі маскоўскія купцы. Адразу пасля 

будаўніцтва новай царквы прыходу быў прысвоены 4 клас. У 1864 годе пры царкве пачала 

працаваць царкоўна-прыходская школа.. У 1930-х прыход ліквідуюць, будынак храма 

перадаюць калгасу «Чырвоны спецыяліст» пад клуб. Крыху пазней ён выкарыстоўваўся як 

склад для збожжа. Падчас вайны прыход аднавілі і пачалі праводзіць набажэнствы, што дало 

падставу паўторна зачыніць царкву ў 1960-х. Памяшканне ператварылі ў склад беларускага 

тэлебачання. Толькі ў 1991 годзе царква адраджаецца і вяртаецца вернікам. Аб'ёмна-

прасторавую кампазіцыю храма фарміруюць 4-ярусны прытвор-званіца, трапезная, 

кубападобная малітоўная зала і паўкруглая апсіда з 2 бакавымі рызніцамі і панамарняй, якія 

 ў плане ствараюць форму падоўжанага крыжа. Высьмігранны ярус званіцы і светлавы 

барабан храма завершаны шатрамі з купалкамі (разбураны ў Вялікую Айчынную вайну). 

Бакавыя фасады прафіляваным карнізам расчлянёны на 2 ярусы — 1 -ы мае арачны ўваходны 

партал, 2-і рытмічна расчлянёны 3 арачнымі аконнымі праёмамі.У дэкоры выкарыстаны 

вуглавыя лапаткі, прафіляваныя ліштвы арачных аконных праёмаў з жалезнымі кратамі. 

Трох'ярусны іканастас выраблены майстрам Ягоравым, 18 яго абразоў пісаны мастакамі  

Д. Струкавым і Ратноўскім, ёсць ікона Святой Еўфрасінні Полацкай. Сёння таксама пры храме 

працуе іканапісец [14]. 
 Цудатворная ікона Божай Маці Пачаеўскай. Гэтая ікона была знойдзена сярод 

смецця ў будынку разрабаванага храма падчас работ па яго аднаўленні ў 1989 годзе. Тое, што 

яна нейкім чынам засталася, ужо і ёсць цуд, таму што будынак быў доўгія гады складам. Была 

яна чорная, брудная, выяву Маці Божай разгледзець амаль нельга было. Хтосьці нават 

прапаноўваў проста пакінуць яе ў смецці, але іншых ікон не было яшчэ і яе пакінулі ў храме. 

У яшчэ не адноўлены храм адразу пачалі прыходзіць вернікі, сярод якіх была хворая на 

невылечную хваробу жанчына, якая заўсёды спынялася перад гэтай чорнай іконай і малілася. 

І неяк раз усе заўважылі, што ікона пасвятлела, з’явіўся лік Маці Божай, а хворая перамагла 

хваробу. З таго часу цудатворная ікона святлее з кожнай новай перамогай над хваробай,  

з кожнай новай дапамогай Божай. Удзячныя вернікі не раз прыходзілі з падарункамі – гэта 

бачна на здымку [14]. 

  Брацкая магіла савецкіх воінаў: 59 савецкіх салдат і партызан, якія загінулі ў 1941-

1944 годзе. Большасць - салдаты 385 і 936-га артылерыйскага палкоў, загінуўшыя ў ліпені 1944 

пры вызваленні Мінска. У раёне Сеніцы ішлі цяжкія, крывавыя баі. Сярод загінуўшых па 

дакументах апазнаны толькі 21 воін - з Азербайджана, Татарстана, Краснадарскага краю, 

расійскіх вёсак і гарадоў; толькі адзін, Шаўлюкевіч Іван Фёдаравіч, з’яўляеца ўроджанцам 

суседняй вёскі Канюцічы, які загінуў у 21 год. Усе астатнія - невядомыя салдаты. Зараз мы 

бачым 31 імя герояў, гэтыя імёны з’явіліся пазней. Напрыклад, гісторыя запісу №23 такая: 

Шчасны Васілій Фёдаравіч нарадзіўся ў Сеніцы, загінуў у 1943 годзе пад Калінінградам. Яго 

дачка, Марыя Васільеўна Захарэвіч, наведала магілу бацькі і прывезла адтуль жменьку зямлі, 

якая была падзахавана ў брацкай магіле на радзіме Васілія Шчаснага, а на абеліску высечана 

яго імя.[1]   Марыя Васільеўна неаднаразова прысутнічала на ўрачыстых мітынгах, 

прысвечаных Дню Перамогі, якія праводзяцца кожны год. Менавіта на мітынгу каля брацкай 

магілы кожны год прымаюць вучняў Сеніцкай сярэдняй школы ў рады БРПА. 
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Легенда аб паходжанні назвы вёскі Сеніца 
Калісьці паселішча, якое мы зараз называем аграгарадок Сеніца, не мела назвы. Людзі, 

якія жылі ў тыя далёкія часы, не задумваліся аб тым, каб назваць свой родны куток. Жывецца 

нішто сабе – і добра.Жыла там простая дзяўчына незвычайнай прыгажосці з празрыста- сінімі, 

пад колер неба і рэк, вачыма і залатымі, як у сонейка, косамі. З-за колеру вачэй атрымала яна 

сваё імя - Сініца, Сінічка. Прыгажосць дзявочая не пакідала абыякавым кожнага, хто 

сустракаўся з ёю. Нават паны забывалі пра простае паходжанне прыгажуні і пасылалі сватоў 

да яе.Адны хацелі мець у сваім двары самуюпершую красуню, другія   проста пакахалі .(Ёсць 

людзі, здольныя да сапраўднага пачуцця, і сярод панскага брата…). Але кожнаму, хто абяцаў 

сэрца і залатыя горы, дзяўчына адмаўляла, бо пакахала хлопца  

з простых рыбаловаў-майстроў, які ў ціне балот і азёр смела лавіў  для пана рыбу, таму і імя  

ў яго было – Цінеў. Хлопец таксама шчыра і моцна кахаў прыгажуню. Паны ёсць паны, не 

маглі яны дараваць сваёй крыўды простай сялянцы. Сабраліся неяк разам і пачалі думаць, як 

адпомсціць ганарліўцы – не ўступаць жа яе нейкаму селяніну. І вырашылі яны схадзіць да 

знахаркі, якая ўмела і чараваць, і варажыць, і шмат яшчэ чаго  дрэннага і  добрага, ды загадаць 

, каб упартую прыгажуню тая ператварыла ў агідную, брыдкую жабу. Маўляў, няхай памятае, 

каму адмаўляла. Сабралі грошай на плату знахарцы і паслалі самага маладога з паноў . Малады 

паніч па-сапраўднаму кахаў дзяўчыну і не мог такое ўчыніць з любай, але пайсці супраць сваіх 

не меў сілы. Таму звярнуўся да чараўніцы  зрабіць з дзяўчыны птушку. Лічыў, што гэтак 

дапамагае пыгажуні. Плата была вялікай – вядома, панская ж! – знахарка не адмовіла. 
Раніцай дзяўчынка ўжо не ўстала, а выпырхнула з ложка птушкаю ў прамым сэнсе 

гэтых слоў. Ручкі сталі крыльцамі, залатыя косы так і застылі на грудзях пер’ем, а сінія вочы 

цяжка стала разгледзець. Хацела заплакаць, паклікаць на дапамогу каханага, але  паспела 

вымавіць толькі першыя гукі яго імя - атрымалася толькі «цінь-цінь»… З таго часу цінькаюць 

сініцы. Не спяваюць і не клякоцчуць, а цінькаюць. Калі аб гэтым даведаліся ў вёсцы, хлопец, 

якога кахала прыгажуня, не вынес гэтага гора: пайшоў да той жа знахаркі, укленчыў перад ёй  

- і  таксама стаў птушкай. 

З таго часу паселішча сталі называць Сініца – месца , дзе селіцца птушка, селіцца 

сініца. Ішлі гады, “і” змянілася на “е” - здараецца і такое – і называюць усе гэтае месца Сеніца. 

Ці не бачылі вы, колькі злятаецца ў Сеніцу сініц? [8]   

 “Купалаўскія дубы”. Першапачатковая інфармацыя пра магчымае існаванне гэтых 

дрэў атрымана падчас вывучэння матэрыялаў фондаў музея. Падставу называць гэтыя дрэвы 

“купалаўскімі” далі ўспаміны Станіслава Шушкевіча[15] (яны захоўваюцца ў музеі  

Я. Купалы), які таксама, як адзначалася раней, вучыўся ў Сеніцкім народным вучылішчы 

 ў той жа самай настаўніцы Алімпіяды Васільеўны, толькі пазней, у 1921 годзе. Станіслаў 

Шушкевіч пачуў гэтую інфармацыю ад самога Купалы ў час сяброўскай гутаркі і агульных 

успамінаў пра Сеніцу, любімую настаўніцу. Згодна з успамінамі С. Шушкевіча, Дамінік 

Луцэвіч, бацька Янкі Купалы, аднойчы разам з сынам(Я. Купалам) пайшоў у капіевіцкі лес – 

каля Сеніцы- па чаранкі для рыдлёвак і па дарозе назад яны пасадзілі дубкі. Сам Шушкевіч, 

даведаўшыся пра гэта, пайшоў у лес і нібыта знайшоў тыя дрэвы.У капіевіцкім лесе сапраўды 

ёсць ля дарогі ў Сеніцу старыя дубы. Калі палічыць(у аснову ўзята тэорыя вызначэння ўзросту 

дрэва па даўжыні яго акружнасці) ім, напэўна, па 130-150 гадоў. Зразумела, стапрацэнтнай 

упэўненасці ў даставернасці гэтай інфармацыі няма, але так хочацца верыць у жыццёвасць 

фактаў. Недзе тут знаходзіўся той самы надзел зямлі, які ў 1889-1900 гадах арандаваў бацька 

Янкі Купалы ў мясцовага пана Турчынскага. 

2.3. Славутыя імёны сеніцкай зямлі 

 Багацце любога краю – гэта яго жыхары. Менавітв яны з’яўляюцца творцамі гісторыі, 

а значыць і ўсіх помнікаў і каштоўнасцей на зямлі. У Сеніцы шмат цікавых і вядомых асоб, 

адзначыць жа вырашана было толькі самых вядомых. 

 Сонцава Алімпіяда Васільеўна, першая настаўніца Янкі Купалы. Позняя восень 

1889 года. Вёска Сеніца за 8 кіламетраў ад Мінска.  Мясцовае народнае двухкласнае 

вучылішча – школа для сялянскіх дзяцей.  Новы  сямігадовы вучань,  сын арандатара. Сустрэча 

з настаўніцай. Тры месяцы такога жаданага і цікавага  навучання! Заканчэнне тэрміну арэнды. 
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Развітанне. Кніга вершаў Някрасава у  падарунак ад любімай настаўніцы. Зноў пераезд. 

Добрая памяць. 

 Такая кароткая гісторыя  знакамітага вучня і яго вясковай настаўніцы. Першы –  вядомы 

ўсяму свету беларускі паэт Янка Купала, які свае першыя крокі ў навуку  робіць у Сеніцы.   

Другая – Алімпіяда Васільеўна Сонцава, выдатная постаць маёй малой радзімы, якая ўвайшла 

ў гісторыю краіны як першая і любімая настаўніца Янкі Купалы. 

 Якой  ж яна была, любімая настаўніца вялікага паэта? 

 Па ўспамінах сваіх былых вучняў – і мясцовых жыхароў, і вядомых паэтаў Янкі Купалы 

і Станіслава Шушкевіча – была яна «ўвасабленнем высакароднасці, інтэлігентнасці, 

адукаванасці. Строгая і адначасова добрая, стрыманая і смелая, уважлівая да асобы кожнага 

дзіцяці» (са слоў Янкі Купалы, прадстаўленых у артыкуле С. Шушкевіча «Купалаўскія 

дубы»)[15]. У народным вучылішчы Алімпіяда Васільеўна выкладала не толькі матэматыку, 

пісьмо, музыку, але і асновы вядзення  сялянскай гаспадаркі. Працавала адразу ў двух класах  

падчас агульнай колькасцю да 70 вучняў,  але заўсёды трымала дысцыпліну і паспявала 

адказаць на ўсе пытанні.  Выхоўвала ў сваіх вучнях узаемапавагу і павагу да ўсяго жывога. 

Часта наладжвала прагулкі ў лес, шмат чытала, добра грала на фартэпіяна, мела свой музычны  

інструмент. Дасканала валодала французскай і нямецкай мовамі. Ёсць звесткі, што яе, 

настаўніцу школы для сялян, летам запрашалі  граф Чапскі і памешчык Турчынскі для 

навучання сваіх дзяцей. Гэты факт яшчэ раз  пацвярджае высокае прафесійнае майстэрства 

Алімпіяды Васільеўны.  Характарыстыка настаўніцы будзе не поўнай, калі не згадаць тое, што 

школа, дзе яна працавала, уяўляла сабою аднапавярховую драўляную будыніну пад 

саламяным дахам. Трэба было паклапаціцца аб тым, чым памяшканне атапляць і асвятляць. 

 І Алімпіяда Васільеўна з усім спраўлялася, усё паспявала. Жыла яна тут жа, пры школе: 

 у будынку  быў пакойчык настаўніка. У школьным палісадніку заўсёды квітнелі кветкі, якія 

садзіла і даглядала настаўніца. Быў невялікі агародчык, лава пад акном, дзе  бачылі настаўніцу 

з кнігай. Вельмі дзейснай асобай была першая настаўніца Купалы. Дзякуючы яе намаганням 

адчыняліся новыя школы ў суседніх вёсках, папаўняліся вучэбныя планы.Алімпіяда 

Васільеўна Сонцава аддала пачэснай справе навучання дзяцей у Сеніцы пяцьдзясят гадоў, 

выхавала не адно пакаленне сенічан. Стала своеасаблівай сеніцкай легендай, таму што зрабіла 

вельмі шмат для развіцця сеніцкіх зямель, а яшчэ таму, што канкрэтных звестак пра яе, на 

жаль, захавалася вельмі мала. Вядома толькі, што Алімпіяда Васільеўна была не мясцовай, не 

з Сеніцы. Не мела сваёй сям'і, са сваякоў – толькі цётка ў Мінску, вельмі сябравала з сям'ёй 

заможных сялян  Волкавых з суседняй вёскі Канюцічы, мела хрэсніцу, названую ў яе 

гонар(Алімпіяду Рыгораўну Волкаву). Менавіта Волкавы прытулілі пажылую настаўніцу, калі 

яна не магла ўжо працаваць, а пакойчык у будынку школы трэба было ўступіць новаму 

настаўніку. Памерла першая настаўніца Янкі Купалы ў 1930 годзе недзе на 75 годзе жыцця – 

дакладная дата нараджэння не дакладная: каля 1856 г. -   пахавана на могілках у Сеніцы. Не 

вядома, якога яна паходжання (з сялян, шляхты ці гараджан?), якой нацыянальнасці (беларуска 

ці руская?), якую мела адукацыю (скончыла Мінскую гарадскую гімназію ці Вышэйшыя 

педагагічныя  жаночыя курсы ў Санкт-Пецярбургу?) -   кожная з версій мае падставы быць. 

Але відавочна адно: Алімпіяда Васільеўна Сонцава – адна з самых яркіх постацей на 

старонках гісторыі роднага  аграгарадка. І хто ведае, ці не наўмысна лёс прывёў Купалу ў 

Сеніцу, каб падмацаваць яго талент энергіяй выдатага педагога. 

Так сталася, што вядомым чалавекам стаў яшчэ адзін вучань Алімпіяды Васільеўны- 

беларускі паэт Станіслаў Пятровіч Шушкевіч, які навучаўся ў Сеніцы ў 1921- 1922гг і таксама 

з пашанай і любоўю ўспамінаў сваю першую настаўніцу. [13]  . 
Гастэла Мікалай Францавіч — савецкі ваенны лётчык, удзельнік трох войнаў, 

камандзір 2-й эскадрыллі 207-га далёкабамбардзіровачнага авіяцыйнага палка 42-й  

авіяцыйнай дывізіі 3-га   авіяцыйнага корпусу ВПС РСЧА, капітан. Загінуў падчас баявога 

вылету. Герой Савецкага Саюза(пасмяротна). 26 чэрвеня 1941 года на бамбіў  варожую 

танкавую калону на дарозе Маладзечна — Радашкавічы. У выніку агню зенітнай артылерыі 

яго самалёт быў падбіты. Паводле афіцыйнай савецкай вэрсіі, снарад пашкодзіў паліўны бак, 

і самалёт запалаў. Тады Гастэла з іншымі членамі  экіпажа накіравалі машыну на калону 

https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/Радашкавічы
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ворагаЗа гэты ўчынак Гастэла атрымаў званне Героя Савецкага Саюза з наданнем знаку 

«Залатая зорка» і ордэна Леніна(1941, пасмяротна). Нарадзіўся ў 1907 годзе  ў Маскве. 

Бацька— Франц Паўлавіч Гастыла, беларус, родам з вёскі Плужыны(цяпер у Карэліцкім раёне 

Гродненскай вобласці); у Маскву прыйшоў на заробкі ў 1900 р., працаваў у ліцейных 

майстэрнях на Казанскай чыгунцы. Маці — Настасся Сямёнаўна Кутузава, руская, швачка. 
 Штромаў Генадзь Уладзіміравіч, малодшы лейтэнант, камандзір танкавага 

ўзвода. На паўднёвай ускраіне аграгарадка ўзвышаецца невялікі гранітны абеліск- магіла 

камандзіра танкавага ўзвода малодшага лейтэнанта Г. В. Штромава, які загінуў у баі  

за вызваленне Сеніцы  і Мінска 5 ліпеня 1944 года, яму было ўсяго толькі 19 гадоў[12]. 

 Мірутка Андрэй Паўлавіч – Герой Сацыялістычнай Працы, пастух калгаса імя 

Гастэлы Мінскага раёна Мінскай вобласці Беларускай ССР. Нарадзіўся 30 чэрвеня 1904 

года ў вёсцы Селішча Плешчаніцкай воласці Барысаўскага ўезда Мінскай губерні, зараз  

у складзе Лагойскага раёна Мінскай вобласці. З сям’і сялян. Беларус.У 1930 годзе ўступіў  

у мясцовую сельскагаспадарчую арцель(калгас) “Чырвоны баец” у роднай вёсцы, якая  

ў 1924-1962 гг уваходзіла ў склад Плешчаніцкага раёна Мінскага округа. Быў на розных 

работах.З пачаткам Вялікай Айчыннай вайны застаўся на акупіраванай тэрыторыі. Прымаў 

удзел у партызанскім руху на тэрыторыі Мінскай воблосці, баец  партызанскага атрада імя   

Р. І . Катоўскага (брыгада “Народныя мсціўцы”). Аднойчы партызан Мірутка,  адпраўлены   

ў разведку, быў схоплены фашыстамі. Захопнікі катавалі партызана, нанеслі яму штыкавое 

раненне  і, не атрымаўшы ніякіх звестак пра партызанскі атрад, пакінулі яго са звязанымі 

дротам рукамі паміраць на снезе. Але  цяжка паранены баец змог вызваліць рукі, дапаўзці да 

леснічоўкі. Добрыя людзі дапамаглі маладому партызану, ён вярнуўся ў атрад і працягваў 

змагацца супраць фашысцкіх захопнікаў. Пасля вызвалення Беларусі ўступіў у рады Чырвонай 

Арміі, пад Калінінградам быў зноў цяжка паранены, дэмабілізаваны ў 1945 годзе. Вярнуўся ў 

родную вёску, напалову спаленую карнікамі. Жонка загінула, пакінуўшы двое дзяцей. Андрэй 

Паўлавіч узначаліў калгас “Чырвоны баец”, плённа працаваў, адраджаў разбураную ў час 

вайны гаспадарку. Пасля рэарганізацыі калгаса застаўся працаваць  

у роднай вёсцы.У 1953 годзе пераехаў у вёску Сеніца Мінскага раёна, стаў працаваць пастухом 

калгаса імя Гастэлы. Стаў лепшым пастухом Беларусі. У 1956 годзе ўступіў  

у КПСС. За дасягненні ў развіцці сельскай гаспадаркі ў 1958 годзе ўзнагароджаны  ордэнам 

“Знак Пашаны”Указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР ад 22 сакавіка 1966  года  

за поспехі ў развіцці сельскагаспадарчай прамысловасці і выкананне плана продажу дзяржаве 

прадуктаў земляробства і жывёлагадоўлі ўдастоены ганаровага звання Героя Сацыялістычнай 

Працы з уручэннем ордэна Леніна і залатога медаля “Серп і Молат”. Некалькі разоў быў 

удзельнікам выставы дасягненняў народнай гаспадаркі СССР. Неаднаразова з’яўляўся 

дэпутатам Сеніцкага сельскага  Савета  працоўных. У 1977 годзе выйшаў на заслужаны 

адпачынак. Памёр у 1980 годзе. Яго імя носіць адна з вуліц аграгарадка. 
 Пунтус Леанід Мікалаевіч - Герой Сацыялістычнай Працы, аграном, старшыня 

калгаса імя Гастэлы Мінскага раёна. Нарадзіўся ў 1928 годзе ў сялянскай сям’і ў вёсцы 

Гайна Лагойскага раёна.  Скончыў Мар’інагорскі сельскагаспадарчы тэхнікум. З 1949 года 

працаваў аграномам райаддзела Васільевіцкага раёна, аграномам саўгаса”Лагаза” Лагойскага 

раёна. З 1953 года - аграном, галоўны аграном калгаса імя Гастэлы Мінскага раёна.  

У 1960 годзе ўступіў у КПСС. У 1962 годзе скончыў Беларускую сельскагаспадарчую 

акадэмію. Прымяняў у калгасе перадавыя агранамічныя метады, у выніку чаго калгас выйшаў 

у рад перадавых прадпрыемстваў Мінскага раёна. За гады восьмай пяцігодкі (1966-1970) 

калгас збіраў на асобных участках па 60-70 зернявых з кожнага гектара. Указам Прэзідыума 

Вярхоўнага Савета СССР ад 8 красавіка 1971 года за поспехі ў развіцці сельскагаспадарчай 

прамысловасці і выкананне плана продажу дзяржавее прадуктаў земляробства  

і жывёлагадоўлі ўдастоены ганаровага звання Героя Сацыялістычнай Працы з уручэннем 

ордэна Леніна і залатога медаля “Серп і Молат”. У 1976 годзе абраны старшынёй калгаса імя 

Гастэлы Мінскага раёна. Памёр у 1978 годзе[12] . 
Янка Купала ( Іван Дамінікавіч Луцэвіч ) - народны паэт Беларусі, былы вучань 

Сеніцкага народнага вучылішча. Недзе ў 1889 годзе (дакладна не вядома) збядннелы шляціц 
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Дамінік Ануфрыевіч Луцэвіч - бацька вядомага беларускага паэта Янкі Купалы- арандуе 

зямлю ў пана Турчынскага ў вёсцы Сеніца. Прыехаў ён разам з сям'ёй, якая складалася ў той 

час з 5 чалавек: сам Дамінік, жонка Бянігна Іванаўна і двое детак- старэйшы хлопчык Іван 

 і дзяўчынка Марыя [9].    

 

   2.4. Вядомыя творчыя аб’яднанні сенічан 

 Народны ансамбль танца “Сеніца” створаны на аснове гуртка, які дзейнічаў у 1972 

годзе ў доме культуры вёскі Сеніца. Наведвалі гурток дзяўчаты і юнакі Сеніцы і суседніх 

вёсак. Пешы балетмейстар – Канстанцін Янкоўскі кіраваў ансамблем з 1976 па 1988 год.  

У рэпертуары былі беларускія, рускія, украінскія, малдаўскія народныя танцы. Званне 

“Народны” калектыў абараніў у 1980 годзе, неаднаразова выязджаў на гастролі за мяжу – 

Германія, Венгрыя. У 2004 годзе калектыў змяніў назву на “Фальклорны ансамбль “Сеніца”, 

а ў рэпертуары з’явіліся народныя пастаноўкі “Жаніцьба Цярэшкі”, “Дзятлы”. У 2006 годзе 

калектыў распаўся[5]  . 

Узорны ансамбль народнай музыкі “Шчабятуха” быў створаны ў 1998 г. на базе 

ДУА «Сеніцкая сярэдняя школа імя Я. Купалы». Яго стваральнікам і кіраўніком на працягу 

гэтых гадоў з'яўляецца Рудніцкая Аксана Уладзіміраўна, канцэртмайстар ансамбля - Галаўко 

Юрый Іванавіч. У склад ансамбля ўваходзяць вучні ва ўзросце ад 8 да 14 гадоў. Аснову 

інструментальнага ансамбля складаюць такія інструменты як цымбалы, скрыпкі, дудкі, 

жалейкі, вялікі барабан, баян, шумавыя інструменты. З задавальненнем удзельнікі ансамбля 

іграюць на этнаінструментах: на касе, маслабойках, на дошцы для прання і інш. У рэпертуары 

ансамбля беларускія народныя песні, танцы, творы беларускіх кампазітараў.  Узорны ансамбль 

народнай музыкі «Шчабятуха» - пераможца рэспубліканскіх  

і міжнародных конкурсаў [7]. 
 

2.5 Установы аграгарадка Сеніца 

Сеніца – перспектыўны населены пункт, на тэрыторыі якога знаходзіцца мноства ўстаноў: 

дзяржаўных і прыватных, адукацыйных і гаспадарчых, творча-культурных і тэхнічных – 

розных. У рабоце прадстаўлены самыя заўважныя ўстановы на старонках учарашняй  

і сённяшняй Сеніцы. 

Літаратурны музей Янкі Купалы. 12 ліпеня 1982 года з нагоды стагадовага юбілею 

народнага паэта Беларусі Янкі Купалы Пастановай Савета Міністраў БССР№234 Сеніцкай 

сярэдняй школе было прысвоена імя Янкі Купалы, адначасова ў школе быў адкрыты 

літаратурны музей, прысвечаны вывучэнню жыцця і творчасці класіка беларускай літаратуры. 

На ўрачыстых мерапрыемствах, наладжаных да гэтай   значнай падзеі ў гісторыі навучальнай 

установы, прысутнічалі блізкія Янку Купалу асобы - пляменніца паэта Ядвіга Раманоўская, 

былы вучань  Сеніцкага народнага двухкласнага вучылішча, савецкі паэт і грамадскі дзеяч, а 

пасля добры сябар музея Станіслаў Пятровіч Шушкевіч. Прысутнічаў і народны пісьменнік 

Беларусі Васіль Быкаў[6]. У 1989 годзе здадзены ў эксплуатацыю сучасны будынак установы, 

музейная экспазіцыя была адноўлена і адкрыта для наведвальнікаў у 1997 годзе. У стварэнні 

і афармленні дадзенай экспазіцыі школьнага музеяпрымалі непасрэдны ўдзел прафесіяналы 

музейнай справы - супрацоўнікі Дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы, якія засталіся 

лепшымі сябрамі і паплечнікамі  школьнага музея. Экспазіцыя музея складаецца з 12 

тэматычных раздзелаў:“На Купалле”,“Мая навука”,“ А хто там ідзе?”,“Наша Ніва”;“Акопы –

калыска творчасці”,“Жыццё – тэатр”, “Спадчына”, “Усё для Бацькаўшчыны мілай”,“Дзеці – 

кветкі жыцця”,“Трагедыя народа – трагедыя паэта”,“Памяць пра паэта”, “Станіслаў 

Шушкевіч” [3] . 
  ДУА “Сеніцкая сярэдняя школа імя Я. Купалы”. Гісторыя Сеніцкай сярэдняй школы 

таксама цікавая. Дадзены трохпавярховы будынак, узведзены ў 1988 годзе, з’яўляецца трэцім 

будынкам гэтай установы. Школа ў Сеніцы адкрываецца ў 1864 годзе пры царкве 

 і мае статус царкоўна-прыходскай школы. Але ў 1866 годзе рэарганізавана ў двухкласнае 

народнае вучлішча, будынак якога ўзвялі на сродкі сялян і працоўных. У вучылішчы, акрамя 

агульнаадукацыйных дысцыплін, выкладаліся асновы аграноміі, жывёлаводства. У 1889 годзе 
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вучнем гэтай установы стаў сямігадовы Янка Луцэвіч - будучы паэт Янка Купала, гэтую школу 

скончыў у 1922 годзе савецкі паэт Станіслаў Пятровіч Шушкевіч. Цікава, што вучыліся яны – 

няхай і з розніцай амаль у 30 гадоў – у адной настаўніцы. 
Статус пачатковай школы Сеніцкая школа захоўвала аж да 1949 года, тады і стала 

сямігодкай. У 1960 годзе быў узведены новы двухпавярховы будынак школы, разлічаны на 280 

вучняў. З першага верасня 1967 года Сеніцкая школа стала сярэдняй – яшчэ адна юбілейная 

дата 2022 года: 55 гадоў статусу сярэдняй школы. 12 ліпеня 1982 года з нагоды стагадовага 

юбілею народнага паэта Беларусі Янкі Купалы Пастановай Савета Міністраў БССР№234 

Сеніцкай сярэдняй школе было прысвоена імя Янкі Купалы [3]. 

Дзяржаўная ўстанова дадатковай адукацыі “Цэнтр турызму і краязнаўства 

дзяцей і моладзі “Ветразь” Мінскага раёна”У 1990 годзе з мэтай выкарыстання багатых 

магчымасцей турыстычнай дзейнасці,  ў мэтах эфектыўнасці выхавання і адукацыі маладога 

пакалення была заснавана турысцкая база школьнікаў у вёсцы Сеніца, а на базе  

10 агульнаадукацыйных школ раёна запрацавала 12 турыстычных гурткоў. “Мінская раённая 

база юных турыстаў “Ветразь” функцыянуе з 1 верасня 1990 года, згодна з рашэннем Мінскага 

райвыканкама ад 05.04.1990 года №4 “Аб адкрыцці дзіцячай турбазы на базе Дома піянераў у 

вёсцы Сеніца. Дырэктарам турбазы назначаны Герман Браніслаў Браніслававіч, які ўнёс вялікі 

ўклад у развіццё турыстычнай справы.Рашэннем Мінскага райвыканкама№1904 ад 20.03.2008 

дзіцячая турбаза зарэгістравана як дзяржаўная ўстанова пазашкольнага выхавання і навучання 

“Мінская раённая база турыстаў “Ветразь”.Асноўнымі накірункамі дзейнасці з’яўляецца 

арганізацыя метадычнага забеспячэнняіі каардынацыя турысцкай, краязнаўчай, экалагічнай і 

экскурсійнай дзейнасці ва ўстановах адукацыі раёна.З 2005 года дырэктаран турбазы 

назначаны Барысевіч Вячаслаў Віктаравіч.У 2012 годзе з увядзеннем у дзеянне Кодэкса аб 

адукацыі РБ база была пепайменавана ў дзяржаўную ўстанову дадатковай  адукацыі “Цэнтр 

турызму і краязнаўства  дзяцей і моладзі “Ветразь”Мінскага  раёна”Работа аб’яднанняў па 

інтарэсах ЦТКДМ “Ветразь” ажыццяўляецца па 3-х накірунках: турысцкіх – 14, краязнаўчых 

– 8, натуралістычных – 1 [4]. 

Філіял КУП «Мінсквоблбуд ДРБУ№735» Філіял КУП «Мінсквоблбуд» у сістэме 

абслугоўвання аўтамабільных дарог РБ з'яўлецца буйнейшым прадпрыемствам. Мэта 

дзейнасці – забеспячэнне транспарна – эксплуацыйнага стану аўтамабілных дарог. 

Гісторыя прадпрыемства пачынаецца ў 1938 годзе, калі пастановай Савета  Народных 

Камісараў БССР было ўтворана Галоўнае дарожнае ўпраўленне і дарожныя аддзяленні пры 

абласных выканаўчых камітэтах. Практычна ў кожнай вобласці былі створаны 

эксплуацыйныя дарожныя ўчасткі, якія з цягам часу былі пераўтвораны ў самасойныя 

рамонтна-будаўнічыя ўпраўленні. Філіял КУП «Мінсквоблбуд ДРБУ№735»(ДЭУ735) у 

перыяд стварэння знаходзіласяў пасёлку Плешчаніцы і абслугоўвала агульнай колькасцю 118 

км дарог. Менавіта  на дарогах ДЭУ735 праходзілі іспыты машыны МАЗа, да гэтага часу ўсе 

работы па рамонце і будаўніцве дарог праводзіліся ўручную. У 1947 годзе ДЭУ735 

перабазіравалася ў горад Мінск, вул. Ціміразева, 2. У 1965 годзе прадпрыемства мела 3 участкі 

і больш за 300 км дарог: Жодзіна- Смалявічы-Негарэлае, Фаніпаль – Пераможнае, Гатава-

Слуцкая шаша-Міханавічы, Крупіца – Сеніца – Прылукі, Атоліна – Самахвалавічы.Сёння 

Філіял КУП «Мінсквоблбуд ДРБУ№735» знаходзіцца па адрасе:  пасёлак  Юбілейны, вуліца 

Камунальная, дом 2 «В» – і займаецца будаўніцвам і рамонтам  аўамабільных дарог і вуліц 

любых тэхнічных катэгорый . 

 ААТ “Гастэлаўскае” Паказальны, нават легендарны ў свой час калгас-мільянер імя 

Мікалая Гастэлы, сёння-ААТ “Гастэлаўскае”, адміністрацыйны будынак якога знаходзіцца 

на цэнтральнай плошчы аграгарадка, – у Сеніцы ёсць цэнтральная плошча! Большасць 

пабудоў гэтай плошчы, акрамя шматпавярховых дамоў, канешне, з’яўляюцца адзнакамі велічы 

названага калгаса ў савецкі час.У 1930 годзе сяляне вёсак Капеевічы, Сеніца, Калядзічы 

аб’ядналіся ў адну сельскагаспадарчую арцель “Чырвоны спецыяліст” і атрымалі ў агульнае 

карыстанне1521,92 га зямлі. З гэтага часу пачынаецца гісторыя Ордэна Працоўнага 

Чырвонага Сцяга калгаса імя М. Гастэлы. У гады Вялікай Айчыннай вайны немцы ўстанавілі 

свае парадкі на зямлі калгаса, разрабавалі яго. З ліпеня 1944 пачынаецца новы адлік часу 
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калгаса, яго працаўнікоў. У 1945 годзе ў калгасе налічвалася толькі 15 кароў, 9 свіней, 24 

авечкі, 173 кані, але паказчыкі пасляваеннай гаспадаркі здаюцца немагчымымі. Далейшае 

развіццё, уздым ўзроўню жыцця калгаснікаў, набліжэнне гаспадаркі да мяжы калгаса-

мільянера звязана з іменем старшыні калгаса Валадзько Міхаіла Мікітавіча(1946-1961). У 

1947 годзе калгас “Чырвоны спецыяліст ” быў перайменаваны ў калгас імя М. Гастэлыл – 

лётчыка, Героя Савецкага Саюза. У лютым 1958 года калгас наведаў першы сакратар ЦККПСС 

М. С. Хрушчоў і прызнаў калгас адным з лепшых у СССР. У 1967 годзе калгас ўзнагароджаны 

Ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга. У 2004 годзе калгас рэарганізаваны ў ААТ 

“Гастэлаўскае”, мае ў карыстанні 3100 га [11]. 

ДУА “Мінскі абласны каледж”. Гэтае месца цікавае не толькі з боку 

прафарыентацыі. Гісторыя гэтай навучальнай установы пачынаецца з 1925 года, калі па 

ініцыятыве акадэміка Вавілава на ўскраіне Мінска створаны аддзел Усесаюзнага інстытута 

раслінаводства. У 1945 годзе на базе аддзела пачынае дзейнічаць аднагадовая школа садаводаў 

і агароднінаводаў, якая ў 1972 стала пляцоўкай для адкрыцця ў Сеніцы Мінскай абласной 

школы павышэння кваліфікацыі сельгасгаспадарчых кадраў. А 1978 пастановай Савета 

Міністраў БССР было прынята рашэнне на базе гэтай школы арганізаваць Беларускі 

сельскагаспадарчы тэхнікум па падрыхтоўцы кіруючых кадраў калгасаў і саўгасаў. 

Падрыхтоўка праводзілася па спецыяльнасцях “Заатэхнія” і “Агранамія”. 

У 1993 годзе ўстанова атрымала статус каледжа і перайменавана ў Мінскі дзяржаўны 

аграрна-камерцыйны каледж, а ў 2006 - гэта ДУА “ Мінскі дзяржаўны каледж харчовай 

прамысловасці”, які рыхтуе спецыялістаў для вядомых беларускіх прадпрыемстваў 

“Камунарка”, “Крыніца”,  “Мінская марка” і інш[11.]   

 Музей аховы прыроды ДУА “ Мінскі абласны  каледж ” уяўляе сабой невялікую 

экспазіцыю –панараму прыродазнаўчага характару, дэманструе рэдкіх прадстаўнікоў 

расліннага і жывёльнага свету Беларус [11]. 

 ДУА “Дзіцячая школа мастацтваў”,  якую ў Сеніцы часцей называюць па-старому– 

музычная школа. Гэта адна з першых музычных школ у Мінскім раёне, якая з’яўляецца 

 ў Сеніцы ўжо ў 1953 годзе па ініцыятыве кіраўніцтва калгаса імя М. Гастэлы. Праўда, 

спачатку гэта быў філіял Мінскай музычнай школы №1, які ў 1960 годзе набывае статус сама-

стойнай установы [11]. 

Аддзяленне паштовай сувязі а/г Сеніца (223056). з’явілася ў 1958 годзена вуліцы 

Набярэжная,2 у будынку былой амбулаторыі, дзе змяшчалася яшчэ бібліятэка і сельская 

адміністрацыя. Першым загадчыкам пошты была Радзюк Соф’я Мікалаеўна, паштальёнам – 

Лісавец Тамара Георгіеўна[8]. У 1972 годзе пошта стала працаваць па адрасе- вул. 

Камунальная, 9. У маі 2018 года аддзяленне сувязі зноў змяніла адрас – Набярэжная,2. 

(памяшканне былога кафэ). 
 “Апельсін”- прыватны дзіцячы сад-пачатковая школа. Знаходзіцца па адрасе: а/г 

Сеніца, вул. М. Багдановіча,3. Год пачатку функцыянавання- 1996. Год выдачы ліцэнзіі-1998. 

Заснавальнік- Вера Эдуардаўна Быкава. Установа адукацыі працуе  ў фармаце садка і школы 

поўнага дня( ад 2 да 15 гадоў), а таксама цэнтра развіцця дзіцяці. 
“Елісеевы палі”- прыватны дзіцячы сад-школа. Асноўная задача – забяспечыць рознабаковае 

развіццё дзяцей ва ўзросце ад 2 да 7 гадоў. У школе класы арганізаваны  

да 12 вучняў. 
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ЗАКЛЮЧЭННЕ 

 У працэсе вывучэння гісторыка-культурнай спадчыны аграгарадка было знойдзена 

шмат цікавых фактаў. Вырашэнне пастаўленых задач даследавання дазваляе зрабіць 

наступныя высновы: 

1.Мінуўшчына і сучаснасць Сеніцы – найцікавейшая старонка гісторыі Беларусі; 
2 .У аграгарадку Сеніца знаходзіцца не менш за 32  аб’екты гісторыка-культурнай спадчыны; 
3. Вылучаныя гісторыка-культурныя аб’екты арганічна спалучаюцца ў інтэрактыўны плакат 
4.Дадзены  медыяпрадукт паспяхова апрабаваны складальнікамі і будзе выкарыстоўвацца 

 ў рабоце літаратурнага музея Я. Купалы ДУА “Сеніцкая сярэдняя школа імя Я. Купалы” - гэта  

ёсць практычнае прымяненне). 
 Інтэрактыўны плакат (ДАДАТАК), як ужо адзначалася, -  канчатковая мэта і асноўны 

медыапрадукт нашага даследавання. Назвалі мы яго “Алфавіт малой радзімы”. Як вядома, 

алфавіт – гэта ўсе літары пэўнай мовы, вывучыўшы якія, чалавек становіцца пісьменным .  

Вывучыўшы наш алфавіт, можна ад А да Я вывучыць мінулае і сучаснае нашай малой радзімы 

– прысталічнага аграгарадка Сеніца.“Алфавіт малой радзімы” ўяўляе сабой  

32 літары беларускага алфавіта, напоўненыя  сабранымі намі звесткамі з гісторыі Сеніцы. Гэта 

значыць, што кожная літара алфавіта нясе пэўную інфармацыю пра наш населены пункт, яго 

жыхароў, установы, вуліцы…- пра ўсё, чым багатая і слаўная  сеніца зямля. А яна, сеніцкая 

зямля, сапраўды багатая. 

Наш інтэрактыўны плакат мае два планы: знешні (візуальны, адкрыты, мы называем 

яго рэкламным) і ўнутраны (скрыты, энцыклапедычны). Знешне мэдыяпрадукт выглядае  

азбука і разлічаны на эмацыянальна-зрокавае ўспрыманне багатай спадчыны нашай малой 

радзімы: мы бачым літару і паняцце, замацаванае за ёй. Гэта своеасаблівы рэкламны банер, 

які пункцірна пазначае багатую гісторыка-культурную палітру Сеніцы. Гэтых пунктаў – літар 

не 5 і не 10, а цэлы алфавіт. На наш погляд, уражвае. І гэта першая задача – зацікавіць, 

прыцягнуць увагу, здзівіць. 

    Калі націснуць  курсорам на любую з літар, з’явіцца інфармацыя пра пэўны аб’ект 

спадчыны аграгарадка – гэта і ёсць скрыты інфармацыйны план інтэрактыўнага плаката, які 

ўжо больш падрабязна пазнаёміць з матэрыялам і нагадвае артыкул энцыклапедыі ці 

даведніка. Ён з поспехам можа вырашыць наступную задачу – даць звесткі, дапамагчы 

вывучыць гісторыю сваіх родных мясцін. Тут можна знайсці і гісторыю нашай школы,  

і літаратунага музея, і сваіх вуліц, і шмат чаго іншага.  Мы вельмі спадзяёмся, наш 

медыапрадукт зацікавіць вучняў і настаўнікаў нашай школы, стане своеасаблівым 

дапаможнікам па вывучэнні гісторыі  і сучаснасці нашай Радзімы. 

Алфавіт мы стварылі, але работа па яго папаўненні можа працягваца і далей. Жыццё 

ідзе наперад - значыць будуць з’яўляцца новыя героі і факты на старонках гісторыі Сеніцы. 

Так будуць папаўняцца літары алфавіта наступнымі артыкуламі – гэта соеасаблівае 

летапісанне на сучасны лад і перспектыўны план нашай работы. 
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