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На вуліцы вясна, набліжаецца лета. 
Многія, мабыць, задумваюцца аб ад-
пачынку. Нашыя ж першакурснікі ўжо 
дакладна ведаюць, што правядуць тры 
тыдні  лета на першай у іх жыцці студэнц-
кай практыцы.  Да гэтага, сёлета на гіста-
рычным факультэце БДУ адзначаецца 
80-годдзе летняй студэнцкай археалагіч-
най практыкі. “Ніка” знаёміць з гісторы-
ямі людзей, для якіх археалогія як паве-
тра, а археалагічная практыка не на адно 
лета, а на ўсё жыццё. 

Аляксандр 
Андрэевіч Егарэйчан-
ка, загадчык кафе-
дры археалогіі і СГД, 
доктар гістарычных 
навук, прафесар:

Для мяне палявая археалогія пачалася 
раней, чым у астатніх студэнтаў. Спра-
ва ў тым, што я ўжо на першым курсе пі-
саў курсавую ў Эдуарда Міхайлавіча Зага-
рульскага. Відавочна, ён звярнуў на мяне 
ўвагу і таму прапанаваў мне, А.А. Труса-
ву і М.В. Нікалаеву паехаць у разведку 
(дзесьці ў траўні-чэрвені 1973 года), пашу-
каць месца будучых раскопак. І вось так 
я ўпершыню пачаў, як кажуць, «жыўём», 
знаёміцца з археалагічнымі помнікамі.
У ліпені 1973 года я паехаў на сваю пер-
шую палявую практыку ў Рагачоў. Я доўгі 
час, дарэчы, працаваў на адных насілках 
з Юрыям Андрэевічам Блашковым. Дзён 
дзесяць у мяне не было ніводнай інды-
відуальнай знаходкі. Аднойчы я праца-
ваў на рыдлёўцы, Юрый Андрэевіч пера-
біраў зямлю на насілках. І я яму падкінуў 
нейкі прадмет. Ён сказаў: «Гэта камень». 
Я кажу: «Пастой, пастой! Я ўсё ж больш 
уважліва пагляджу». Рукамі пачысціў, ака-
залася – жалезная сякера. Вось гэта была 
мая першая знаходка. Потым я ўжо ведаў, 
што буду кожны год ездзіць у экспедыцыі. 
З цікавых выпадкаў мне адзін запомніўся. 
У 1975 годзе мы, студэнты, як гэта ні дзіў-

на, можа быць, цяпер прагучыць хадзілі 
абедаць у рэстаран. Праўда, бралі ком-
плексныя абеды, яны танней былі. І вось 
неяк мы прыйшлі ў рэстаран. Афіцыянтка 
раскладвае прыборы. Я тады спрабаваў 
адрасціць бараду, але гэта яшчэ была ку-
цая бародка зусім. Чагосьці афіцыянтка на 
мяне падазрона паглядзела і забрала нож!
А калі вы ўсвядомілі, што хоча-
це быць археолагам? На гэта паў-
плывала студэнцкая практыка?
Я раней ужо хацеў. І гэта, вядома, было ў 
першую чаргу пад уплывам лекцый Эдуарда 
Міхайлавіча. Чытаў ён бліскуча. Я памятаю 
размову дома са сваім бацькам. Я яму ска-
заў, што хачу спецыялізавацца па археало-
гіі. Мой тата быў прагматык. Ён быў ваенны, 
лётчык. Ён мне так сказаў: «Ідзі на гісторыю 
КПСС. Гэта больш перспектыўна». Я яму 
адказаў катэгарычна: «Не! Я хачу быць ар-
хеолагам». І, у канчатковым рахунку, ім стаў.
У 1973 годзе кафедры яшчэ не было. Вось 
у той жа самай разведцы з Эдуардам Мі-
хайлавічам, неяк ўвечары, седзячы каля 
вогнішча, мы яму задалі пытанне: «Эду-
ард Міхайлавіч, а як стаць археолагам?» 
Кафедры няма, і мы не ведалі, што яна ў 
бліжэйшыя месяцы адчыніцца. Эдуард Мі-
хайлавіч нам адказаў так: «Той, хто хоча, 
заўсёды стане археолагам». А ў 1973 год-
зе, у кастрычніку, была адкрыта кафедра.

Віталь Міхайлавіч Сіда-
ровіч, загадчык вучэб-
най лабараторыі музей-
най справы:

Мае першыя раскопкі былі 
якраз з Аляксандрам Андрэевічам Егарэй-
чанкам  у 1994 годзе. Мы паехалі ў шыкоў-
ныя    мясціны –  Браслаўскі раён, возера 
Укля, гарадзішча Тарылава. Гэта была су-
перская практыка, таму што там было вель-
мі шмат людзей:  адначасова працавалі А.А. 
Егарэйчанка, В.Н. Рабцэвіч, А.М. Плавінскі. 
Раскопкі былі незабыўныя. Па-першае, самі 
раскопкі былі цікавыя, гарадзішча жалез-
нага веку, па-другое, калектыў быў вельмі 
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каларытны і адносіны ў ім вельмі цікавыя. 
Увогуле, гэта было сапраўднае выпра-
баванне для студэнтаў – не вельмі зруч-
ныя ўмовы для жыцця, ды і камароў шмат 
было! Былі і свае траблы. Тады існавала 
традыцыя засылаць наперад невялікую 
групу, якая ставіла лагер, потым прыязд-
жалі астатнія. Вось я і быў адзін з іх. Пра-
блемы пачаліся, як толькі мы прыехалі. Там 
была вельмі дрэнная дарога і наш грузавік 
не здолеў даехаць да лагера, таму мы да-
цягвалі самі ўсе рэчы. Потым, калі прыеха-
ла асноўная група, была адна дзяўчына з 
музейнай групы, якая прыехала ў туфель-
ках на абцасах, пачала абурацца: «А дзе 
нашы лыжкі? А што, мы будзем спаць пра-
ма ў палатках?». І ўсю практыку яе нешта 
не задавальняла, а скончылася ўсё тым, 
што адзін са студэнтаў у канцы практыкі 
проста схапіў яе на рукі і выкінуў ў адзенні ў 
возера. Гэта было не страшна, бо там было 
неглыбока, ды і вада была вельмі чыстая.
З пункту гледжання былога студэнта і цяпе-
рашняга супрацоўніка факультэта, хачу ад-
значыць, што практыка – самая рамантыч-
ная частка не толькі вучобы, але і працы. Яна 
хоць і складаная, але ж на час практыкі мы  
з’язджаем з горада, збліжаемся з прыродай. 
Рознае здараецца на практыцы: і прыем-
нае, і не прыемнае, але, на мой погляд, са-
мае важнае тое, што практыка паказвае, хто 
ёсць хто. Многія людзі падчас вучобы пада-
юцца такімі класнымі, а потым яны аказва-
юцца зусім не такімі, калі жывеш з імі тры 
тыдні. А тыя, што шэранькія і непрыкметныя, 
раптам аказваюцца самымі надзейнымі і 
лепшымі сябрамі. Неабавязкова пасля ар-
хеалагічная практыкі станавіцца археола-
гамі, але археалагічная 
практыка, як малень-
кая школа жыцця, во-
пыт ад якой бясцэнны.
 
Белявец 
Вадзім Георгіевіч, 
дацэнт кафедры ар-
хеалогіі і СГД, кандыдат гістарычных 
навук: 

Студэнцкай практыкі ў мяне не было, бо 
я вучыўся завочна пасля вяртання з  вой-
ску. Таму і пачаў удзельнічаць ў экспеды-
цыях валанцёрам. Я тады яшчэ працаваў 
у музеі ў Брэсце і спачатку «напрасіўся» ў 
экспедыцыю Інстытута гісторыі НАН – так 
усё і пачалося. Ужо з самага пачатку ўсё 
было даволі адказна, бо мяне як самага 
дарослага сярод студэнтаў ставілі лаба-
рантам ужо с першай экспедыцыі. Кіра-
ваць практыкамі пачаў дзякуючы маім 
сябрам В.М. Сідаровічу і  А.А. Пашкову. 
З практыкамі езджу ўжо год дваццаць. 
Археалагічная практыка вельмі добрая 
ў тым сэнсе, што студэнты жывуць раз-
ам, бывае, нават у экстрэмальных умо-
вах, і сама практыка – тэма для анекдотаў 
і размоў на ўсё жыццё. Тэарэтычна га-
лоўнае, што павінны атрымаць студэнты, 
гэта археалагічны вопыт. Але, на мой по-
гляд, археалагічная практыка – гэта вопыт 
прыстасавання да даволі абмежаванага 
калектыву, у цяжкіх бытавых сітуацыях, а 
таксама і да цяжкай фізічнай працы і да 
нязвыклых умоў жыцця. Не ведаю, наколь-
кі пазней спатрэбяцца студэнтам навыкі 
працы на археалагічным раскопе, а гата-
ванне –  гэта так, безумоўна і дакладна.
Людзі раскрываюцца, і ты раптам пазнаеш аб 
сваіх аднагрупніках шмат чаго новага, паміж 
людзьмі часта ўсталёўваюцца такія сувязі, 
якія чалавек пазней захоўвае падчас усяго 
навучання ва ўніверсітэце, а бывае, і на ўсё 
жыццё. Уласна кажучы, сваю жонку я знай-
шоў менавіта на археалагічнай экспедыцыі. 
Увогуле, археалагічная практыка і ва-
ланцёрства – гэта нестандартная фор-
ма правядзення летняга часу на прырод-
зе з фізічнай працай, вечарам – з гітарай 
каля вогнішча. Гэта ўсё даволі весела, 
і я вельмі рэкамендую студэнтам наша-
га факультэта ехаць на археалагічную 
практыку і ўключацца ў валанцёрскі рух.

Аляксандр Паршанкоў
Марта Ляцко
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”Калі я хачу сфата-
графаваць, то я гэта 

зраблю”

Крок 1.
Знайдзі ў сацсетках Юлію Гайчук.
Крок 2. Паглядзі ўсё-ўсё яе
 фатаграфіі.
Крок 3.
Атрымай задавальненне і натхненне.
Крок 4. 
Чытай інтэрв'ю.

Прывітанне, Юля. Спачатку 
хацелася б павінашаваць цябе з пабе-
дай у конкурсе  “БДУ у тваім фармаце” 
ў намінацыі “Ліца БДУ”. Малайдчы-
на, што праславіла родны факультет.
У скорым часе ты cкончыш 
гістфак. Як настрой перад ува-
ходам у дарослае жыццё? 
Дзякуй, сама не чакала, што та-
кое можа адбыцца. Вельмі прыем-
на… Сумны настрой насамрэч, бо 
гэты бесклапотны, вясёлы, поўны 
прыгод перыяд жыцця скончыўся. 
Зараз патрэбна выраша-
ць складаныя, дарослыя пы-

танні, а так не хочацца...
Раскажы пра сваё захапленне фа-
таграфіяй? З чаго ўсё пачалося? 
Я заўсёды марыла пра фотаапа-
рат, але неяк усё не атрымлівалася. 
Мой сябар прывёз  з дома пленачны 
фотаапарат, як жа было цікава ў ім 
разабрацца, пакруціць усё, пашчол-
каць. Год назад набыла старэнькі 
Зеніт-Е 1977 г. І ўсё мяне зацягну-
ла, хацелася спрабаваць і спраба-
ваць, 36 кадраў – 36 спроб злавіць 
добры момант. Чакаць фатаграфіі 
пасля праяўкі – гэта самае склада-
нае, ты ці расчараваны, ці задаво-
лены, што ўсе ідэі ажылі і ты змо-

жаш кагосьці парадаваць.
Як iдуць справы з 
плёнкавай фата-
графіяй у Мінску?  
Справы ідуць цудоўна, 
ёсць шмат месц, дзе мож-
на праявіць плёнку і атры-
маць кансультацыю. Ад-
надумцы ёсць нават і на 
нашым факультэце, што 
радуе, заўсёды можна 
пагаварыць і падзяліцца. 
Што цябе натхняе?  
Сябры, падарожжы, кнігі.



5               СТУДЭНТ НУМАРА             № 80 (Сакавік)
Чыi працы для цябе эталон? 
 Вельмі падабаюцца працы Себас-
цьяна Сальгадо, бразільскага даку-
ментальнага фатографа. Ён наве-
даў больш за 100 краін свету, у якіх 
збіраў матэрыял для сваіх праектаў.  
Яшчэ французскі фатограф Анри 
Картье-Брессона  адзін з  першых за-
ходніх журналістаў, які атрымаў даз-
вол фатаграфа-
ваць звычайных 
савецкіх людзей.  
З б і р а е ш -
ся перайсці 
на прафесій-
ны ўзровень?  
Так, хачу. Шмат 
людзей пыта-
юцца, ці магу 
я пасдымаць, 
але не заўседы 
атрымліваецца 
спалучаць та-
кую дзейнасць 
з навучаннем. 
Да і вопыту пакуль яшчэ мала. За-
раз будзе больш вольнага часу, 
таму займуся гэтым пытаннем.
Ты нарадзілася ў выдат-
ным мястэчку Воўпа. Пра-
святлі нашых чытачоў аб 
гэтым месцы, калі ласка. 
Воўпа знакавая мясціна Беларусі з 
багатай гісторыяй. Кожны, хто загля-
не ў мястэчка зверне ўвагу на веліч-
ны драўляны касцёл Святога Яна 
Хрысціцеля ў стылі позняга барока, 
найбольшы  з усіх драўляных касцё-
лаў Беларусі. Захапляе і знакаміты 
галоўны алтар, які выкананы ў XVII 
ст. у стылі беларускага барока. У 
XVIIІ ст. была пабудавана драўляная 
сінагога, шэдэўр драўлянага дойлід-
ства, але на жаль яна была знішча-

на пад час Вайны. З Воўпай звязаны 
і знакамітыя людзі: Мікалай Гусоўскі, 
Стэфан Баторый, Ян Казімір Ваза, 
Эліза Ажэшка, Ларыса Геніюш.
Калі б у цябе была магчымас-
ць вярнуцца ў 2015 год, ты б па-
ступіла зноў на гістфак? Ці ты вы-
брала б больш творчую вучобу?  
Я  ні раз задавала сабе гэтае пы-

т а н н е , а л е 
кожны раз не 
знаходзіла ін-
шага адказу. 
Мне падаба-
лася гісторыя 
ў школе і ха-
целася гэтым 
займацца па 
жыцці. І по-
тым на гістфа-
ку я сустрэла 
шмат цудоў-
ных, ціка-
вых людзей, 
без якіх сен-

ня складана ўявіць свае жыцце.
 
Б л і ц - а п ы т а н н е : 
 Твая галоўная рыса?

 Спагадлівасць.
  Каго з выкладчыкаў ці студэнтаў 
гістфаку ты б хацела сфатаграфа-

ваць? 
 Такіх людзей шмат, але калі я хачу 
сфатаграфаваць, то я гэта зраблю 

  Калi б не сабой, кiм бы ты хацела 
быць? 

Толькі сабой)

Яўгенія Есько
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Адпачынак
 у “Палітэхніку”

Час вакацый яшчэ далёка, аднак заў-
сёды хочацца крыху адпачыць, весе-
ла правесці вольны час. Вы думаеце, 
што раслабіцца і аздаравіцца можна 
толькі летам? Вы памыляецеся. Кож-
ны студэнт нашага факультэта мае 
права адпачынку на даволі прыем-
ных умовах у санаторыі-прафілак-
торыі “Палітэхнік” Беларускага дзяр-
жаўнага тэхнічнага ўніверсітэта. 
Многія чулі аб гэтым санаторыі, ад-
нак не ўсе ведаюць, як там адпачы-
ваецца нашым студэнтам. Цікава? 
Зараз “НІКА” прапаноўвае вам азна-
ёміцца з непрыдуманымі гісторыямі 
тых, хто ўжо пабываў там. Спадзя-
емся, што цікавыя аповеды натх-
няць вас на паездку, каб адпачыць 
на беразе Мінскага мора. Гэта пры-
емна і зусім няцяжка. Аб успамінах 
пра санаторый-прафілакторый 
мы папрасілі даць бліц-інтэрв’ю:
Вераніку Васільеву, магістрантку, 

была ў санаторыі ў 
сакавіку 2018 года;
Дзмітрыя Бабіча, 
студэнта 3 курса, быў 
вясной 2018 года;
Руслана Радвана, 
студэнта 2 курса, быў 
у студзені 2019 года;
Раскажы аб умовах 
знаходжання ў са-
наторыі-прафілак-
т о р ы і .
Руслан Радван: 
«Харчаванне пад-
зелена на дзве 
змены, так як са-

наторый арыентаваны на студэн-
таў БНТУ; кормяць даволі смачна, 
выдаюць падвячорак. За васям-
наццаць дзён знаходжання ў сана-
торыі меню значна не паўтарала-
ся, толькі некалькі страў маглі зноў 
апынуцца на стале, але хто знерву-
ецца, калі яшчэ раз пасмакуе цу-
доўныя блінцы з тварагом і смята-
най? Ёсць транспарт для студэнтаў 
БНТУ, і ездзіць ён 3 разы на дзень 
да 8 корпуса і назад. Таксама ёсць 
маршрутка і аўтобус, якія даязджаю-
ць да станцыі метро «Пушкінская». 
Прырода выдатная. Санаторый 
знаходзіцца ўдалечыні ад горада і 
блізка да Мінскага мора – яго было 
відаць з акна! Побач ёсць лес, па 
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якім прыемна прагуляцца пасля абе-
ду, дык там жа маюцца і альтанкі.
А вось жыллёвыя ўмовы ў некато-
рых пакоях былі не самымі лепшымі, 
асабліва ў час маразоў, калі вокны 
прадзімала, але так было толькі ў 
маім і яшчэ некалькіх пакоях, а потым 
нас рассялілі ў свабодныя пакоі».
Вераніка Васільева: « Санаторый 
добры для тых, хто любіць весе-
ла бавiць час. І працэдуры добрыя, 
i персанал, і паветра цудоўнае. 
Можна дзеля працэдур ехаць. ».
Дзмітрый Бабіч: «Звычайны сана-
торый, нічым не вылучаецца сярод 
астатніх. Галоўны плюс – гэта людзі. 
Як  персанал, так і адпачывальнікі. ».
 Якія плюсы і мінусы санато-
рыя ты можаш адзначыць?
Руслан Радван: «Да плюсаў магу ад-
несці харчаванне, працэдуры, пры-
роду, добразычлівасць усяго перса-
налу санаторыя, творчыя вечары, 
розныя настольныя гульні і хлопцы, 
з якімі я там пазнаёміўся. Да міну-
саў залічу толькі прадзімальнас-
ць вокнаў, але я вельмі спадзяюся, 
што да наступнай зімы адміністра-
цыя вырашыць гэтую праблему».
Вераніка Васільева: «Можна 
было прыводзіць, каго хочаш. 
Там добрая прырода, добры пер-

санал і прыемныя працэдуры».

Санаторый 
знаходзіцца ўдалечыні ад го-
рада і блізка да Мінскага мора 
– яго было відаць з акна! По-
бач ёсць лес, па якім прыем-

на прагуляцца пасля абеду

Дзмітрый Бабіч: «Плюсы: можна 
знайсці добрую кампанію; можна 
адпачыць ад гарадской мітусні; пра-
цэдуры. Мінусы: санаторый стары, 
могуць паўстаць дробныя бытавыя 
праблемы. Таксама нам было нязруч-
на дабірацца з заняткаў у санаторый 
тым, хто вучыцца на другой змене».
 Каму ты параіш ехаць у гэты 
санаторый аздараўляцца?
Вераніка Васільева: «Таму, 
хто любiць весела бавіць час 
і жадае завесці кампанію».
Руслан Радван: «Камунікабельным 
і актыўным людзям, якія жадаю-
ць адпачыць ад гарадской мітусні».
Дзмітрый Бабіч: «Тым, хто хоча па-
правіць здароўе і знайсці добрую 
кампанію. Калі ты чалавек камуніка-
бельны, то табе там будзе лёгка».
Рэдкалегія газеты «НІКА» спадзяец-
ца на тое, што вы даведаліся аб са-
наторыі больш, чым раней, а калі не, 
вы можаце падысці да людзей, якія 
давалі бліц-інтерв’ю. Не саромейце-
ся. Будзем рады, калі ў вас з'явіцца 
жаданне наведаць гэты санаторый.

Аляксандр Новікаў
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«Ты проста ведаеш, 
што ў цябе гэта атрыма-
ецца, і ты гэта робіш»

22 лютага адбыўся справаздачна-вы-
барчы сход Студэнцкага  Савета па 
Якасці Адукацыі гістарычнага факультэ-
та БДУ. Па выніках пасяджэння новым 
старшынёй савета была абрана Ангелі-
на Касталомава. Рэдакцыя «Нікі» сустр-
элася з Ангелінай і паразмаўляла пра 
тое, як склаўся яе шлях да гэтай пасады.
Прывітанне, Ангеліна! Па-першае, він-
шуем цябе з новай пасадай! Раскажы пра 
сябе трохі для тых, хто цябе не ведае.
Думаю, няма тых, хто мяне не ведае (смя-
ецца). Гэта я так, жартую. Нарадзілася і 
жыву ў Мінску. Вучылася ў ліцэі, актыўніча-
ла заўсёды, хаджу ў паходы. Вучуся на 2 
курсе на спецыяльнасці «музеязнаўства».
Як ты ўвогуле пазнаёмілася з ССЯА? 
На першым курсе я паехала на «Брыгу» 
старастата, дзе былі розныя конкурсы. Там 
раздавалі візітоўкі, адна з якіх рэкламавала 
праект «Публіка і Я» (курс прамоўніцкага 
майстэрства ССЯА механіка-матэматыч-
нага факультэта, прысвечаны публічным 
выступам – заўв. рэд.). Я вырашыла схад-
зіць, запісалася, займалася для свайго за-
давальнення. Потым выступіла і выйгра-
ла. Калі я вярнулася дадому, падумала: 
«А навошта ўсё гэта было?» Аказалася, 
нездарма: у гэты момант мяне «прыгляд-
зеў» Артур Кандраценка (былы старшы-
ня ССАЯ гістарычнага факультэта – заўв. 
рэд.). Ён паглядзеў, што ёсць такі чалавек 
на нашым факультэце, які ўжо паўдзель-
нічаў у праекце ССЯА БДУ, і, канешне, 
спытаўшы пра мой сярэдні бал, запрасіў 
мяне ўступіць у ССЯА гістарычнага фа-
культэта. Спачатку я нават не ведала, у 
якой камісіі буду працаваць, проста рабіла 
ўсяго патроху, а ўжо плённая праца пры-
вяла мяне да пасады намесніка старшыні.

Ці  былі  ў  цябе  калі-небудзь дум-
кі  пра  тое, што ты можаш ўзна-
чаліць гэтую арганізацыю?
У мяне ніколі не было такіх мэт, як, напрыклад, 
прыйсці  на факультэт і стаць старастам, 
роўна гэтак жа і з пасадай старшыні ССЯА. 
Ты проста ведаеш, што ў цябе гэта атрыма-
ецца, і ты гэта робіш. Ёсць людзі, якія бача-
ць у табе лідарскія якасці, бо заўсёды пры-
емна мець справу з чалавекам, які валодае 
такімі якасцямі як пунктуальнасць, адказ-
насць, стараннасць. Калі ў табе гэтыя якас-
ці ёсць, такія  дарогі для цябе адчыненыя.

Перш за ўсё трэба паказаць люд-
зям, якія аддалі свой голас за цябе 
і аказалі табе давер, што ты са-
праўды прыйшоў працаваць

Ці можна сказаць, што першапачат
кова гэта была ініцыятыва Артура?
Першапачаткова, напэўна, так ... Але по-
тым я стала працаваць і зразумела, што 
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ў прынцыпе гэта няцяжка і цікава, а вось 
мэтаў «захопу ўлады» (смяецца) у мяне 
ніколі не было. Атрымліваецца, значыць 
атрымліваецца. Калі людзі за цябе прага-
ласавалі, значыць, яны табе давяраюць.
У кожнага кіраўніка ёсць нейкія мэты 
і планы на будучыню. Якія яны ў 
цябе? Сур'ёзна змяніць што-не-
будзь ці проста плыць па плыні?
Перш за ўсё трэба паказаць людзям, якія 
аддалі свой голас за цябе і аказалі табе да-
вер, што ты сапраўды прыйшоў працаваць. 
Што тычыцца рэзкіх змяненняў, яны, на мой 
погляд, тактычна небяспечныя. Што хочам 
зрабіць? Хочам больш актыўнай работы са-
вета, каб усе ведалі пра тое, што ж робіць 
гэта арганізацыя, таму што я сама сутыкну-
лася з тым, што ўвесь першы семестр пер-
шага курса я чула, што гэта за арганізацыя, 
аднак дрэнна ўяўляла, чым яна займаецца 
і дзе яе знайсці. Зараз мы хочам зрабіць 
так, каб людзі ведалі, што да нас можна 
звярнуцца, што мы заўсёды сярод звычай-
ных студэнтаў. Спачатку зробім інфарма-
цыйную афішу, таму што яе даўно не было 
на гістфаку. Ужо ёсць думкі пра тое, якія 
«фішкі» можна зрабіць, каб папулярызава-
ць савет і быць больш карыснымі. Хочам 
быць даступнымі для кожнага першакурс-
ніка, каб ён па прыходзе на факультэт адра-
зу пазнаваў аб тым, што такая арганізацыя 
ёсць, і хацеў даведацца, што ж гэта за яна.

У жыцці мне проста хочац-
ца быць чалавекам, які займа-
ецца тым, што яму падабаецца.

З гэтага выцякае наступнае пы-
танне. Раскажы нашым чыта-
чам, чым можа быць карысны 
савет, як ён можа дапамагчы перша-
курсніку  і чаму ў яго стоіць ўступіць.
Звяртацца да савета стоіць па любых пы-
таннях, звязаных з адукацыяй. Напрыклад, 
ты прыйшоў на які-небудзь курс і адчуваеш 
нейкія праблемы з ім, яны ж ёсць у твайго 

суседа па парце, у яшчэ аднаго аднагруп-
ніка. Розныя пытанні тычацца дысцыплін 
па выбары, паспяховасці. Хтосьці са сту-
дэнтаў ніяк не можа пабудаваць дыялог з 
выкладчыкам. Заўсёды можна падысці ў 
савет, распавесці пра сваю праблему, а мы 
ў сваю чаргу будзем працаваць ужо праз 
дэканат. Гэта значыць, мы можам дапа-
магчы наладзіць сувязь з адміністрацыяй 
факультэта. Часцей за ўсё людзі думаюць, 
што калі ў цябе нешта не атрымліваецца, 
то справа менавіта ў табе, аднак гэта не 
заўсёды так. Студэнты прыходзяць са школ 
і гімназій, дзе слова вучня мае значна мен-
шую вагу, чым ва ўніверсітэце. Тут жа ад-
міністрацыя зацікаўлена ў дыялогу са сту-
дэнтамі. Многія гэтага не ведаюць, або ў сілу 
чагосьці не асмельваюцца звярнуцца да яе 
самастойна. Для гэтага і ёсць наш савет.
Як ты думаеш, ці ўнясе ССЯА ўклад у 
тваю будучыню? Хочаш ты звязаць 
сваё жыццё з нейкай падобнай працай?
 Гэта вялікі вопыт у плане кіраўніцтва, раз-
меркавання адміністрацыйных абавязкаў. 
Я думаю, ён будзе кожнаму на руку. А ў 
жыцці мне проста хочацца быць чалавекам, 
які займаецца тым, што яму падабаецца.
Жадаем Ангеліне і ўсяму савету плён-
най працы і поспехаў ва ўсіх справах!

Юлія Бразоўская
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Выбары 

старшыні студэнцка-
га саюза

19 лютага на гістарычным фа  культэце ад-
быліся выбары новага старшыні студэнцкага 
саюза. У пачатку лютага спыніла сваю дзей-
насць Араліна Крысціна. Гэта і паслужыла 
падставай для сходу. На сходзе прысутнічалі 
дэкан гістарычнага факультэта, Каханоўскі 
Аляксандр Генадзьевіч, намеснік дэкана - 
Бярэйшык Лілія Уладзіміраўна, таксама прад-
стаўнікі новага і старога студсаюза. У выба-
рачнай камісіі прынялі ўдзел экс-старшыня 
Мікалай Падаляк, Павел Бабкін, Артур Кан-
драценка, Аліна Баранава і Ганна Блізнюк.
Першапачаткова, Крысціна ў сваёй прэ-
зентацыі нагадала аб усіх праведзеных 
ёю мерапрыемствах за два гады стар-
шынства. Гэтак жа былі згаданыя пра-
екты "Олды тут" і відэапраект "Histcup".
Гэтак жа, Каханоўскі Аляксандр Генадзьевіч 
і Бярэйшык Лілія Уладзіміраўна адзначылі 
выдатную працу студэнцкага саюза і пажа-
далі развівацца ў гэтым кірунку, не спыняц-
ца на дасягнутым, а таксама рабіць упор 
на супрацоўніцтве з іншымі арганізацыямі.
Далей у кожнага з кандыдатаў была магчы-
масць прадставіць сябе і сваю праведзеную 
працу ў студэнцкім саюзе ў форме прэзента-
цыі. Першым сваю прэзентацыю прадставіў 
студэнт 3 курса - Андрэй Тройнель. Ён згадаў 
пра свой удзел у такіх мерапрыемствах, як: 
Брыганціна, універсітэцкі Капуснік 2018 і Ка-
пуснік БДУ 2018, а таксама аб стварэнні пра-
екта "СС ньюс". Кажучы пра новаўвядзенні, 
Андрэй прапанаваў ажыццявіць сістэму на-
прамкі дзейнасці членаў студ саюза, аргані-
заваць новае мерапрыемства для ўсіх курсаў 
факультэта, мерч сс, палічыў важным і па-
трэбным прыцягнуць пастаянных партнёраў.
Другім кандыдатам быў Ігар Гайдук, студэнт 
3 курса. Ігар распавёў пра ўдзел у такіх ме-
рапрыемствах, як Анусіна 2017 і 2018 гадоў, 
Капуснік 2017 і 2018 гадоў, Містар гістфак, 
Турнір талентаў. Адзначыў, што галоўнае 

ў працы - гэта падзел працоўнага і аса-
бістага, спыненне разладаў, і вядома ж час.
 Трэці кандыдат, Надзея Соломкіна, студэнт-
ка 2 курса, распавяла нам пра ўдзел у такіх 
мерапрыемствах, як: Дзень студэнта, Капус-
нік 2017, аб удзеле ў арганізацыі капуснік 
2018 года, капуснік БДУ, Міс гістфак, Анусіна 
2017 і 2018 гадоў, Турніру талентаў. Надзея 
паабяцала захаваць ранейшы выгляд мера-
прыемстваў, гэтак жа згадала пра недахоп 
працоўных кадраў, і рабочых інструментаў.
Гэтак жа, быў правядзе бліц-апытанне для кан-
дыдатаў, падчас якога члены студэнцкага са-
юза задавалі пытанні, якія цікавяць іх пытанні, 
наконт працы, камунікацый, новаўвядзенняў.
Па выніках галасавання новым стар-
шынёй студэнцкага саюза стаў - Ан-
дрэй Тройнель! А намеснікам нова-
га старшыні стала Надзея Соломкіна!
Вядома, мы не маглі не запытацца ў на-
шых кандыдатаў аб іх адчуваннях, і вось, 
што кажа нам Андрэй Тройнель: "Так, я ў 
прынцыпе ўсё сказаў на сходзе, адзінае, 
што хачу дадаць - спадзяюся, што ўсе 
мае ідэі ўвасобяцца ў жыццё і мне ўдас-
ца вывесці студсаюз на новы ўзровень ".
Надзея таксама падзялілася сваім мер-



11                                НАВІНЫ                 № 80 (Сакавік)
каваннем з намі: "Прызначэнне было, у 
прынцыпе, досыць нечаканым на паса-
ду намесніка старшыні студэнцкага саюза 
гістарычнага факультэта, але вельмі прыем-
ным. Дзякуй за давер. Што тычыцца далей-
шай працы, то я паспрабую выконваць яе 
таксама добрасумленна, але з яшчэ боль-
шай адказнасцю, аддаючы ўсё магчымае ".
Удзельнік выбараў, Ігар Гайдук, таксама не 
застаўся па-за ўвагай, і вось, што ён думае: 
"Выбары для мяне - гэта пэўны ўзровень, уз-
ровень які я прайшоў і не важна нават як, я да 
яго дайшоў. Я дасягнуў кропкі максімуму ў ар-
ганізацыі, атрымаў велізарны досвед, цудоў-
ных сяброў і знаёмых. Далей шмат працы, на-
перадзе містар. Будзем працаваць далей! ".
Крысціна Андрэеўна таксама падзялілася з 
намі сваімі ўражаннямі: «Я ўжо тыдзень як 
не старшыня і ўвесь час спрабую гнаць гэ-
тыя думкі ад сябе прэч. Вельмі складана 
адаптавацца і прыняць той факт, што тое, 

чым ты жыў на працягу дзвух гадоў, павін-
на ісці далей, але без цябе. Я столькі часу 
думала, проста жыла гэтай арганізацыяй, у 
мяне было 30 плюс "дзяцей" за якіх трэба 
было становіцца гарой і цяпер мне нязвык-
ла разумець, што больш я нікому нічога не 
павінна, што я больш не нясу за кагосьці 
адказнасць. Я не стану хаваць і скажу, што 
быць старшыням - гэта не толькі прыемныя 
моманты, камандная праца, цёплыя ўзаема-

адносіны, стромкія мерапрыемствы, пахвала 
ад дэканата, павага аднакурснікаў і г.д. Ёсць 
і тая нябачная бок пра якую людзі часта не 
здагадваюцца: мноства канфліктаў, падарва-
нае здароўе, ня зладжаная асабістае жыц-
цё, стрэс на кожнай сесіі і куча бяссонных 
начэй. Было рознае, як добрае, так і дрэн-
нае. Але важна адно: усё было не дарма.
Быць старшынёй Студсаюза - гэта як уносі-
ць уклад у банк, ты ўвесь час аддаеш-ад-
даеш, а потым нечакана яно табе вяртае 
велізарны адсотак затрачаных сіл. На сён-
ня студэнцкі саюз даў мне вельмі шмат, на-
ват больш чым я магу расказаць вам. Чаго 
я чакаю ад новага старшыні? - Так, мабыць, 
нічога. Я ведаю, што ён зможа ўнесці ў сту-
дэнцкі саюз тое, што будзе лічыць неабход-
ным яму на дадзены момант. Хоць, хлушу, я 
чакаю, што прыйду на 85-годдзе капусніку і 
буду бясконца ганарыцца тым, што створы-
ць уся каманда, на чале з Андрэем ». Такія 
прыемныя словы прагучалі ад Крысціны.
Ну і вядома, мы хацелі б павіншаваць Ан-
дрэя і надзейны з гэтымі адказнымі па-
садамі і пажадаць ім поспехаў і плённай 
працы! Дзякуй Крысціне Араліной за цяр-
пенне, праведзеную працу і поспехі, якія 
дасягнуў студсаюз пад яе кіраўніцтвам!

Маргарыта Вячорка
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«Как можно читать лекцию, когда у вас такие грустные лица? 
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Кошелев В.С.

«Хороший христианский принцип: убить и помолиться»
        Ларионов Д. Г.

«Хорошее выступление это когда и идиот понял, и профес-
сору интересно»
Шабасова М.А.


