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І вось ў 15 год я кажу бацькам: 
«Да пабачэння, я еду ў лес, 

у экспедыцыю!»
Пра археалогію, знаходкі і студэнцкае жыццё словамі студэнткі нумара Аксінні Рогач.

Вітаю, Аксіння. Калі ласка, раскажы пра сябе
Добры дзень! Мяне клічуць Аксіння. У гэтым 
годзе я стала студэнткай першага курса гіста-
рычнага факультэта БДУ. Пра сябе магу ска-
заць, што мне 18 год, цікаўлюся гісторыяй, у 
большай ступені, археалогіяй і першабытнас-
цю. Вельмі шмат чытаю, але ўсё роўна жыццё 
круціцца вакол гісторыі і гуманітарных навук.

Якія твае ўражанні ад першага семестра ва 
Універсітэце?

Па-першае, усё было нечакана, усё ўпершыню. 
Пераезд у Мінск з маленькага гораду, сталіч-
нае жыццё, інтэрнат… Але неяк звыкаешся да 
гэтага і, напэўна, праз пару тыдняў становіш-
ся ў стане, калі для цябе гэта ўсё зразумела.        
Хаджу на пары, адказваю на семінарах, усё    
добра. Вучоба даецца, можна сказаць, лёгка. 

Паглядзім, як будзе падчас сесіі.

Чаму вырашыла паступіць на гістарычны 
факультэт?

У мяне нават не было іншых варыянтаў. Калі б 
не гісторыя, не ведаю, куды б падалася. Пачала 

больш цікавіцца гісторыяй ў той момант, калі 
ўсе пачалі выбіраць будучыя прафесіі. І тады 
вырашыла спыніцца на гісторыі, потым абра-
ла больш вузкую спецыялізацыю: археалогію. 

Так і атрымалася, што трапіла на гістфак.

Ты шмат разоў прамовіла слова археалогія. 
Якое месца ў тваім жыцці займае гэта 

навука?
Справа ў тым, што ў 15 год я па-сапраўднаму 
зацікавілася археалогіяй. Але звычайнай ін-
фармацыі мне не хапала: ці то крыніц інтэр-
нэта, ці відэа, ці кніг. Я пачала пашыраць свае 
веды. Прыйшла да нас у музей, у Мядзелі, там 
я пагаварыла з супрацоўнікамі. Там я дазнала-
ся пра археолага М. А. Плавінскага. І вось ў 15 
год я кажу бацькам: «Да пабачэння, я еду ў лес, 
у экспедыцыю». Неяк так, з 15 год патрапіла 
ў чатыры навуковыя экспедыцыі і паўдзельні-
чала ў іх. Археалагічная экспедыцыя – жыццё 
ў лесе. 30 дзён не бачыць душу, цывілізацыі… 
Можна здзічэць, але неяк вытрымлівалі. Про-
стымі словамі, археалагічная экспедыцыя – 
гэта калі людзі сапраўды сядзяць і капаюць. 
Але існуе некалькі варыянтаў працы: ты мо-
жаш капаць, ты можаш глядзець за знаходкамі, 
можаш дапамагаць у лагеры. Гэта сапраўдная 
навуковая экспедыцыя, дзе ты сутыкаешся з 

матэрыяламі гісторыі.

Чаму археалагічная экспедыцыя гэта класна?
Раскопкі гэта класна таму, што ты тут сапраў-
ды жывеш. Толькі тут ты можаш праверыць 
сябе на падрыхтаванасць да жыцця, толькі тут 
ты можаш пазнаёміцца з праста шыкоўнымі 
людзьмі (і гэтаму я вельмі ўдзячна), толькі тут 
ты можаш так моцна «закахацца» у тушаніну 
і толькі пасля раскопак твая бабуля можа так 

ганарыцца табой!

Ці знаходзіла ты асабіста нейкія археалагіч-
ныя знаходкі. Што гэта было?

Знаходкі бываюць розныя. Ёсць звыклыя. 

«Археалогія ахапіла амаль усё маё жыццё!»
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Пра тое, колькі костак, крэмня, керамікі было 
знойдзена сказаць не магу, бо гэта проста не 
падлічыць. Але час ад часу траплялася неш-
та сапраўды дзівоснае. З большай часткі гэта 
кавалкі скроневых кольцаў з бронзы. Стан за-
хоўвання ў іх канешне такі сабе, але ўсё роўна 
ўражвае. Таксама я знаходзіла пару пацерак. 
Больш за ўсё здзівілася, калі знайшла фіялета-
вую пацерку, бо ніколі не бачыла гэтага коле-
ра. Таксама аднойчы выкапала гузік, зроблены 
з косткі. І ўражваюць, канешне, фібулы. Не 

пакідае думку, што хачу сабе такую ж!

Што натхняе ў працы археолага больш за ўсё?
Натхняе тое, што няма канца ведаў. Падчас 
працы на археалагічным аб’екце прыкладна 
разумееш, што мажаш знайсці вось гэты і гэта. 
Але рапрам трапляецца нешта іншае, зусім 
нечаканае. І вось ты сядзіш, думаеш пра гэта, 
а твой розум проста перакручваецца. Вось да 
якой ступені гэта ўсё бывае нечаканым. Такое 
адбываецца і падчас, калі чытаеш літаратуру, 
асабліва навуковую. Здаецца, ўсё ведаю, але 
веды ўсё растуць і растуць, няма канца. Гэта 

натхняе вывучаць і імкнуцца да большага.

Чым ты цікавішся акрамя археалогіі?
Я скажу так, археалогія ахапіла амаль усё маё 
жыццё. Але з тага, што я казала, вельмі люблю 
чытаць мастацкую літаратуру. У большай сту-
пені, гэта класіка, замежная ці наша. Шмат 
чытаю, люблю кнігі. Таксама з гэтага выця-
кае, што мне падабаецца мастацтва і музейная 
справа. А яшчэ я люблю вандраваць. І падчас 
вандровак як раз наведваю шмат розных му-
зеяў, знаёмлюся з экспанатамі, асабліваю за-
цікаўленнасць ў мяне выклікаюць карціны. 

Гэта ўсё частка мяне.

Што ты можаш параіць тым , хто хоча звя-
заць сваё жыццё з археалогіяй?

Для тых, каго цікавіць археалогія, я скажу: 
СПРАБУЙЦЕ. Калі ёсць магчымасць, не сяд-
зіце дома – прымайце ўдзел у экспедыцыях. 
Калі няма, то чытайце і назапашвайце веды, 
але ніколі не ляніцеся штосьці рабіць, бо ў ар-
хеалогіі спадрэбіцца ўсё: ад ведаў да вопыту і 

нават да знаёмстваў!

Што ты можаш параіць сваім аднакурс-
нікам?

Напэўна, усё рабіць сваечасова, не адклады-
ваць справы на потым. Інакш будзе жах: дэд-
лайны гараць, нічога не паспяваеш. Рабіць усё 

лепш па кропельцы, крок за крокам.

Бліц
Любімы беларускі пісьменнік?

Янка Купала.

Любімы актор?
Пакуль няма.

Вучоны, працай якога ты захапляешся?
Антраполаг Станіслаў Драбышэўскі.

Аб чым марыш зараз?
Добра здаць сесію.

Даніла Воранаў
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Напярэдадні Новага года госцем нашай газеты стаў Віталь Валер’евіч Рэпін – кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт, выкладчык кафедры гісторыі паўднёвых і заходніх славян.

Добры дзень! Зараз вы чытаеце курс для сту-
дэнтаў-рэгіёназнаўцаў. Якія ў вас уражанні і 

наколькі цікавы гэты досвед для вас?
Вітаю чытачоў «Нікі» і хачу сказаць, што маё 
першае інтэрв’ю для яе – гэта таксама новы і 
вельмі цікавы досвед для мяне. Што датычыц-
ца прадмета «Асновы рэгіёназнаўства», то я 
адзначу, што студэнты-рэгіёназнаўцы – гэта 
вельмі крутыя, зацікаўленыя і спагадлівыя 
рабяты, дзякуючы якім мы разам ствараем 
гэты курс. Я спадзяюся, што дадзены накіру-
нак зойме сваё дастойнае месца сярод іншых 
унікальных профіляў гістарычнага факультэ-
та. Таксама адзначу, што разам з студэнтамі з 
чацвёртай групы мы рыхтуемся правесці пер-
шую канферэнцыю «Гісторыка-культурны 
патэнцыял краін і Новага Шаўковага Шляху 
ў перспектыве рэгіёназнаўчых даследаван-
няў», якая, спадзяюся, стане добрай трады-
цыяй у студэнцкім навуковым жыцці нашага                

факультэта.

Апроч гэтага вы таксама чытаеце кур-
сы па гісторыі паўднёвых і заходніх славян. 
Што для вас бліжэй: гісторыя Цэнтральнай       

Еўропы ці шырэйшыя сферы?
Я вельмі рады працаваць на кафедры гісто-
рыі паўднёвых і заходніх славян гістарычна-
га факультэта БДУ, якая з’яўляецца адзіным 

у Беларусі ўніверсітэцкім цэнтрам і адным 
з двух, нароўні з МДУ, у СНД, які займаецца 
гістарычнай славістыкай у чыстым выглядзе. У 
наступным годзе будзе 20 год, як я абраў гэтую 
спецыялізацыю, але пачынаў, праўда, з гісто-
рыі Румыніі і Малдовы, з Балканскага рэгіёна. 
Для мяне вялікім поспехам стала апынуцца 
ў калектыве прафесіяналаў, які сфармаваўся 
пад кіраўніцтвам загадчыка кафедры Анато-
ля Пятровіча Салькова. Менавіта вывучаю-
чы гісторыю славянскіх дзяржаў, прыходзіш 
да высновы, што для разумення канкрэтнага 
народа неабходны больш шырокі кантэкст, 
тэрыторыальны, прасторавы, моўны і куль-
турны. І таму патрэбна быць адкрытым но-
вым ініцыятывам і даследчым праектам, якія 
дазваляюць фарміраваць экспертныя веды і ў 
адносінах да тых рэгіёнаў, што выходзяць за 

славянскі арэал.

Які аспект дзейнасці для вас бліжэй: 
выкладанне, ці навуковая праца?

Гэтае пытанне складанае, таму што адноль-
кава прыемна і дзяліцца ведамі, і бачыць, як 
растуць новыя прафесіяналы, і атрымліваць 
новы досвед, распрацоўваючы новыя курсы 
або выходзячы на цікавую даследчую тэму. 
Яшчэ я лічу, што такое ж задавальненне павін-
ны прыносіць і іншыя формы дзейнасці, на-
прыклад, вывучэнне моў, без якіх немагчыма 
ўявіць сучаснага спецыяліста, або спорт, таму 

што гэта ён вучыць нас матывацыі.

Калі паглядзець на вашыя апошнія публіка-
цыі, галоўнае месца ў вашай даследчай                        

дзейнасці займае Чэхія. Чаму?
Я лічу, што гэта дзякуючы супрацоўніцтву 
паміж гістарычным факультэтам БДУ і яго 
партнёрамі у Цэнтральнай Еўропe, значнае 
месца сярод якіх займае Заходнечэшскі ўнівер-
сітэт у горадзе Пльзень. Гэтае супрацоўніцтва 
пачалося якраз у год, калі я пачаў працаваць на 
факультэце, пры Сяргею Мікалаевічу Ходзіне. 

Дацэнт Віталь Валер’евіч Рэпін:
пра студэнтаў, выкладанне і навуковую працу
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Пры Аляксандру Генадзевічу Каханоўскім яно 
выйшла на новы ўзровень, што адбілася не 
толькі на колькасці мабільнасці студэнтаў у да-
каранавірусную эпоху – больш за 70 слухачоў 
кафедральнай спецыялізацыі і зацікаўленых 
студэнтаў з іншых кафедр у 2015-2019 гг. сталі 
ўдзельнікамі стажыровак, – але і ў навуковых 
мерапрыемствах, канферэнцыях, выданні ка-
лектыўнай манаграфіі і вельмі вялікай цікава-
сці ў галіне сумесных адукацыйных праектаў.

Хто выступае для вас натхненнем ў выклад-
чыцкай і творчай працы?

Я хацеў бы адзначыць імёны многіх калег, але 
перш за ўсё, свайго навуковага кіраўніка, Ана-
толя Пятровіча Салькова, чый чалавечы па-
дыход, навуковы стыль і найшырэйшы круга-
гляд дазволілі стварыць унікальную творчую 
атмасферу на кафедры. І я хацеў бы таксама 
сказаць пра майго настаўніка чэшскай мовы ў 
Карлавым універсітэце ў Празе. Ана Адамові-
чава, якая родам з Сербіі, стварыла ўнікальны 
падручнік па чэшскай мове, па якой вучыцца 
паўсвету. Яе харызма і стыль выкладання мне 

аказаліся вельмі блізкія.

Што вы скажаце аб вашых цяперашніх сту-
дэнтах? Што б вы хацелі ім пажадаць ці можа 

за нешта пакрытыкаваць?
Студэнцкія гады – гэта частка жыццёвага шля-
ху, і як бы ты не спрабаваў запоўніць іх вучо-
бай або якімсьці вопытам, вельмі важна, каб 
за імі імкненне да развіцця не завяршалася. 
Хацелася б пажадаць, каб незалежна ад таго, 
застаюцца выпускнікі гістарычнага факультэ-
та ў акадэмічным асяроддзі ці не, яны б пра-
цягвалі свой рост, не давалі сабе спыняцца, бо 
праблема матывацыі зараз усё ж дастаткова 
моцна заўважна. Як яе пераадолець — я лічу, 
штодзённымі, рэгулярнымі практыкамі; зай-
мацца чым-небудзь карысным: чытаннем, вы-

вучэннем моў, спортам.
Я дастаткова крытычна стаўлюся да практы-
цы падзелу студэнтамі пытанняў на семінары, 
дзе часам адбываецца своеасаблівая манапалі-
зацыя, таму імкнуся праводзіць свае заняткі 
такім чынам, каб кожны меў магчымасць са-
мастойна адкрыць хаця б невялікі, але свой 

спектр вывучаемай праблематыцы.

Ну і напрыканцы нашага інтэрв’ю, што б вы 
пажадалі чытачам «Нікі»?

Я шчаслівы магчымасці павіншаваць чытачоў 
«Нікі», дарагіх студэнтаў і калег з надыход-
зячым Новым годам. Жадаю вам усім здароўя, 
паспяховай зімовай сесіі і набліжэння выка-

нання жадання ў Новым годзе!

Навукова-практычная канферэнцыя «Гісто-
рыка-культурны патэнцыял краін і рэгіё-
наў Новага Шаўковага шляху ў перспектыве 

рэгіяназнаўчых даследаванняў»
Мерапрыемства праходзіла на гістарычным 
факультэце 3 снежня ў рамках тыдня рэгіёна-
знаўства з 29 лістапада па 3 снежня і сабрала 
вакол сябе людзей, зацікаўленых у тэме гісто-

рыі новага Шаўковага шляху.
Канферэнцыя ўключала ў сябе тры секцыі: 
«Ад Вялікага Шаўковага шляху да Новага 
Шаўковага шляху (Еўразійскага сухапутнага 
маста)», «Транзітныя рэгіёны ўзаемадзеяння 
еўразійскіх народаў і традыцый» і «Гістарыч-
ны і сацыякультурны вопыт узаемадзеянняў». 
Напрыканцы канферэнцыі прайшла дыскусія 
на аснове прэзентаваных дакладаў. Таксама 
была выказана надзея на тое, што падобныя 
мерапрыемствы стануць штогадовай навуко-

вай традыцыяй гістарычнага факультэта.
З панядзелка па чацвер для студэнтаў бака-
лаўрыяту і магістратуры новай спецыяльнасці 
«рэгіёназнаўства» з гасцявым цыклам лекцый 
на тэму «Гісторыя Новага Шаўковага шляху» 
выступіла запрошаны лектар, дацэнт кафе-
дры краін Цэнтральнай Азіі і Каўказа Інсты-
тута гісторыі краін Азіі і Афрыкі МДУ, член 
экспертнага савета праекта «COMPASS» Нар-

гіс Талатаўна Нурула-Хаджаева.

Дар’я Шурпо
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Навошта фізкультура гісторыкам?
Сярод асноўных патрабаванняў ад студэнта ў 
рамках навучальнага працэсу на гістарычным 
факультэце асобна вылучаюцца наступныя: 
высокі ўзровень развіцця разумовых здольна-
сцей (вывучэнне палітыка-сацыякультурных 
фактараў, збор і сістэматызацыя інфармацыі, 
падзеяў), высокі ўзровень канцэнтрацыі ўвагі 
(здольнасць акцэнтавацца на адным прадме-
це або відзе дзейнасці) і здольнасць займацца 

працяглы час крапатлівай працай.
Таму ў выкладанні фізічнай культуры на гіст-
факу акцэнт робіцца на спецыяльна накірава-
нае і выбарчае выкарыстанне сродкаў фізічнай 
культуры і спорту з мэтай падрыхтоўкі сту-
дэнтаў да развіцця і ўдасканалення такіх знач-
ных фізічных якасцей, як каардынацыя рухаў, 
агульная цягавітасць, статычная цягавітасць, 
карэкцыя асанкі, павелічэнне рухомасці ў пле-
чавым, локцевым і прамянезапясцевым суста-
вах, умацаванне і карэкцыя целаскладу, гарта-

ванне арганізма.
Адмысловая ўвага надаецца ўдасканаленню 
спрытнасці, развіццю глядзельна-рухальнага 
ўспрымання, увагі, спецыяльных практыка-
ванняў для ўмацавання функцый дыхальнай 

сістэмы і глядзельнага аналізатару.
Гэтаксама навукоўцы сведчаць, што асобы, 
якія рэгулярна займаюцца фізічнай культу-
рай і спортам, валодаюць больш моцным зда-

роўем, больш высокай разумовай і фізічнай 
працаздольнасцю, дысцыплінаванасцю і во-
ляй, больш устойлівай псіхікай, больш сур’ёз-
на ставяцца да вучобы і працы, больш актыўна 

за іншых уключаны ў жыццё калектыву.

Увага, на старт!
На гістарычным факультэце адказным за 
фізічнае выхаванне з’яўляецца І. М. Юрчэ-
ня. Сумесна з іншымі выкладчыкамі КФВіС 
(Скрыпко Д. А., Зярнова Т. В., Бабіч Ю. К., Шо-
пін А. В.) ажыццяўляецца вучэбна-выхаваль-
ны працэс, вядзецца індывідуальная работа 
са студэнтамі, праводзяцца спартыўна-ма-
савыя мерапрыемствы. Прыкладна 20 гадоў 
адказным за фізкультурна-аздараўленчую і 
спартыўна-масавую работу на гістарычным 
факультэце быў В. М. Юшко (старэйшы вы-

кладчык, майстар спорту СССР).
Студэнты гістарычнага факультэта з’яўляюц-
ца пастаяннымі ўдзельнікамі Круглагадовай 
Спартакіяды БДУ, а таксама ў складзе збор-
ных каманд адстойваюць гонар Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта на рэспубліканскіх 
спаборніцтвах паміж ВНУ. Напрыклад, аса-
блівых поспехаў у справе ўмацавання пазіцый 
факультэта на спартыўнай ніве дасягнулі на-
ступныя студэнты: баскетбол жаночы – Кру-
пенчык С., баскетбол мужчынскі – Аль-
хіменка М., лёгкая атлетыка – Жукоўскі В., 

валейбол – Багатка М. і інш.

Адзначым, што Максім Багатка – член нацыя-
нальнай зборнай РБ па валейболе, студэнт за-

Хутчэй, вышэй, мацней!
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Адукацыйны працэс па дысцыпліне «Фізічная культура» ў БДУ ажыццяўляецца на аснове ўсебакова-
га і глыбокага вывучэння асаблівасцяў прафесійнай дзейнасці будучых спецыялістаў і іх уплыву на ар-
ганізм для адбору найбольш эфектыўных сродкаў фізічнай падрыхтоўкі. У дадзеным матэрыяле мы                  
пастараемся яшчэ раз нагадаць аб асновах здаровага ладу жыцця на прыкладзе станоўчага вопыту нашых 

гістфакаўцаў і раскажам пра іх самыя яскравыя спартыўныя дасягненні.



вочнага аддзялення гістарычнага факультэта. 
На практычных занятках па фізічнай культу-
ры Максім заўсёды дзеліцца прафесійным во-
пытам гульні ў валейбол і раскрывае студэн-
там сакрэты для перамогі ў гэтым відзе спорту.

Спартыўныя баталіі

Студэнты гістарычнага факультэта рэгуляр-
на паказваюць свае здольнасці на арэне УСК 
«Універсітэцкі». Актыўна ўдзел прымаецца 
ўтаварыскіх сустрэчах па футболе. У 2021 год-
зе нашымі супернікамі сталі студэнты факуль-
тэта прыкладной матэматыкі і інфарматыкі. 
Каманда здолела годна супрацьстаяць супер-
нікам. У яе склад увайшлі Сільчанка І., Мала-
шанка В., Лосеў К., Даўматовіч К., Аўгусцін-
скі Р., Волчак М., Чабатар П-Н., Кандратовіч 
П., Леванеўскі П., Кучар А., Будніцкі В., Са-
лоеў К., Казак М., Манулік Н., Петрышча А., 

Галабурда А., Чумак П., Салодкін А. і інш.
Але не менш захапляльны і жаночы футбол! 
Гэта параўнальна малады від спорту,у якім 
прадстаўніцы прыгожага полу з гонарам 
прадстаўляюць гістарычны факультэт БДУ. 
Адзначым імёны: Катлярчук І., Нікітко А., 

Камарова А., Нічыпорчык Н., Пяткевіч К.
Зафіксавана, што спаборніцтвы па лыжных 
гонках спрыяюць гартаванню арганізма! Сту-
дэнты гісторыкі ведаюць гэта не па чутках, бо 

актыўна прымаюць удзел у спаборніцтвах.
Лёгкая атлетыка – каралева спорту! Лёгкаат-
летычныя спаборніцтвы ў рамках спартакіяды 
БДУ заўсёды ахопліваюць шмат дысцыплін і 

прыцягваюць шмат удзельнікаў.
На спрынтарскіх дыстанцыях на 100 і 200 м у 
гэтым годзе выдатна праявіў сябе студэнт 1-га 
курса гістарычнага факультэта Віктар Жу-
коўскі (КМС па лёгкай атлетыцы), узяўшы 
золата і не пакінуўшы супернікам ніводнага 
шанцу. У эстафеце 4*100 м каманда гістфака, у 
складзе Жукоўскага В., Чумака П., Шіяна А., 

Свірыдзенка А., узяла бронзавы медаль.
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Традыцыйна гістарычны факультэт у кра-
савіку арганізуе розныя турніры. Напрыклад, 
у 2020-м годзе акрамя студэнтаў і выкладчы-
каў БДУ ў турніры па шахматах ім прафесара 
Пятра Зялінскага прынялі ўдзел вучні гімназіі 
№25 г. Мінска. Выкладчыкі кафедры фізічнага 
выхавання і спорту таксама выпрабавалі свае 

сілы.
Штогод гістарычны факультэт сумесна з 
прафбюро факультэта арганізуе спартыўныя 
турніры па настольным тэнісе сярод выклад-
чыкаў і студэнтаў. Удзел прынялі дацэнты 
Сяргей Барысавіч Каун і Бяляўскі Аляксандр 
Міхайлавіч, а таксама студэнты Салаўёў А., 

Жамоздзік М., Шаціла В.

Трыумфы гістфакаўскага спорту!
Найбольш запамінальныя перамогі студэн-
таў-спартсменаў гістарычнага факультэта 
адбіліся ў круглагадовай спартакіядзе БДУ: 
пяць гадоў 1-ае месца на спаборніцтвах па ва-
лейболе (юнакі); на спаборніцтвах па дзюдо і 
грэка-рымскай барацьбе – 2-ае агульнакаманд-
нае месца (2016-2017 гг.); 3-е агульнакаманднае 
месца па каратэ (лістапад 2017 г.); 3-е месца па 

гіравым спорце (кастрычнік 2017 г.).
Плённымі сталі 2017-2018 гг. для студэнтаў-ка-
ратыстаў гістарычнага факультэта. У першын-
стве БДУ у 2018 г. па каратэ каманда факультэ-

та заняла 2-е агульнакамаднае месца.

Citius, Altius, Fortius
Хочацца адзначыць, што не гледзячы на ўсе 
складанасці і цяжкасці, студэнты гістфаку і вы-
кладчыкі КФВіС БДУ з’яўляюцца актыўнымі 
ўдзельнікамі шматлікіх спартыўна-масавых 
і фізкультурна-аздараўленчых мерапрыем-
стваў. Мы ганарымся нашымі студэнтамі-спар-
тсменамі. Яны спрабуюць свае сілы ў шмат-
лікіх відах спорту і адначасова, паказваюць 

годныя вынікі.
Памятайце, што жыццё – гэта рух. Рухай-
цеся наперад, уверх, да вяршыняў, да пера-
мог, перамог над сабой, над уласнымі стра-
хамі і шкоднымі звычкамі. Імкніцеся да 
самаўдасканалення, да поспеху, дасягайце 

сваіх мэтаў і пакарайце новыя вяршыні!

Іна Мікалаеўна Юрчэня
Іван Квашко
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Сучасны адукацыйны працэс немагчыма ўявіць без інфармацыйных тэхналогій, асабіста ў вядучым ВНУ 
краіны. Мультыборды, ноўтбукі і іншая тэхніка дапамагае выкладчыкам і студэнтам атрымліваць но-
выя веды больш эфектыўна і цікава. Зразумела, што для забеспячэння такога працэсу неабходна каманда 
адмыслоўцаў, якая будзе спраўляцца з задачай па абсталяванню зручнага адукацыйнага працэсу з выка-

рыстаннем сучаснай тэхнікі.

Цэнтр адукацыйных інавацый гістарыч-
нага факультэта – гэта цэлая структура, 

якая як раз і забяспечвае наш факультэт абста-
ляваннем і дапамагае правільна карыстацца 

дадзенай тэхнікай.
Праца Цэнтру змяшчае ў сабе тры асноўных 
напрамка: забеспячэнне адукацыйнага працэ-
су факультэта інфармацыйнымі тэхналогіямі 
і развіццё інфарматызацыі адукацыйнага пра-
цэсу, вучэбна-метадычны накірунак, развіццё 

практычна-арыентаванай адукацыі.
Асноўнымі пытаннямі Цэнтру з’яўляюцца: 
укараненне адукацыйных інавацый і ўдаска-
наленне навукова-метадычнай, вучэбна-вы-
хавальнай дзейнасці, забеспячэнне ўстойлі-
вага развіцця якасці гістарычнай адукацыі, 
рэалізацыі практыка-арыентаванай склада-
ючай у гістарычнай адукацыі, стварэнне ін-
фармацыйна-тэхнічнай інфраструктуры для 
падрыхтоўкі спецыялістаў, аналіз і інтэрпрэ-
тацыя перадавога досведу замежных краін у 

вобласці гістарычнай адукацыі.
Кіраўніком Цэнтру адукацыйных інава-
цый з’яўляецца Дзмітрый Мікалаевіч Бузун. 
Намеснікам кіраўніка з’яўляецца Сяргей            

Уладзіміравіч Вайтовіч.

Але Цэнтр адукацыйных інавацый гэта далёка 
не два чалавека, а цэлая каманда разнастай-
ных, творчых і таленавітых людзей. Мы па-
размаўлялі з нашай камандай Цэнтра адука-
цыйных інавацый і задалі пэўныя пытанні па 

вобласці іх працы і не толькі.

Прадстаўцеся, калі ласка, распавядзіце, пра 
Цэнтр адукацыйных інавацый.

Цэнтр адукацыйных інавацый – гэта ўнівер-
сальнае падраздзяленне, поле дзейнасці якога 
ахоплівае вывучэнне і інтэграцыю ўсіх навінак 
(у першую чаргу – тэхналагічных) у жыццё 
нашага факультэта. Ад міжнародных кан-
ферэнцый-мастоў да мультымедыі на «пару» 
(або віртуальную «пару»), ад дакументальных 
фільмаў да забеспячэння мерапрыемстваў, ад 
сацыяльных сетак да іміджмэйкінгу – усё гэта, 

і нават больш, мы.

Як даўно існуе Цэнтр адукацыйных інавацый?
Адзіным Цэнтрам мы сталі адносна нядаўна 
– 1 чэрвеня 2021 г. Да гэтага мы былі чатыр-
ма рознымі падраздзяленнямі: лабараторыя 
тэхнічных сродкаў навучання, лабараторыя 
інфарматыкі, лабараторыя беларускай нацы-

Цэнтр адукацыйных інавацый.
Хто? Што? Навошта? І чаму?
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янальнай культуры і 
навучальны кабінет 
гістарычных навук 

(бібліятэка).

З якой мэтай ён быў 
створаны?

Калі ўсе згаданыя па-
драздзяленні ства-
раліся, тэхналогіі, якія 
здаюцца нам ужо звы-
клымі, былі, шмат у 
чым, «ноу-хау»: пад 
кожную сферу збірала-
ся асобная група спе-
цыялістаў. Цяпер жа, калі кіберпанк ужо не за 
гарамі, а ўсе тэхналагічныя «штучкі» настоль-
кі перапляліся паміж сабой і сталі ўласцівыя 
ўсімі напрамкамі дзейнасці факультэта, зака-

намерна ўзнікла і пытанне аб аб’яднанні.

Распавядзіце пра вашу каманду.
Даволі разнамасная і каларытная. 201а на-
сяляюць: кампутарны геній Віталь, непрад-
казальны аператар Дзяніс, «трохі-не-тут» гу-
карэжысёр Віктар, таленавітая фатографка 
і SSM-manager Дыяна, таварыскі спецыяліст 
па ўсіх паперах Мікіта, спакойныя спецыялі-
сты па забеспячэнню навучальнага працэсу 
Андрэй і Данііл. Усе мы вельмі розныя, але,              
нягледзячы на гэта, атрымалася сфармірава-
ць цікавы і крэатыўны калектыў, здольны вы-
рашыць любую задачу, час з якім можна па-

раўнаць з выдатным road-movie.
Наша начальства і вядучыя спецыялісты з ка-
бінета 311 і 213 гэтак жа лёгка, як і мы, ідуць у 
нагу з часам і адаптуюцца да новых выклікаў і 
ўмоў. Адносіны паміж дзвюма ступенямі гэтай 
іерархіі склаліся дастаткова дружалюбныя і 
пазітыўныя, што нядрэнна адбіваецца на пра-

дуктыўнасці працы.

Распавядзіце пра выпадкі, якія вам запомнілі-
ся падчас працы ў Цэнтры адукацыйных іна-

вацый.
Усялякіх сітуацый хапае. Галоўным чынам, 
гэта яркія, часам пацешныя ці цікавыя дро-
бязі звычайнага будняга дня. Але яскрава нам 
запомніўся адзін проста хаатычны і вар’яцкі 
дзень, калі канцэнтрацыя адказных момантаў 

і неадкладных задач была ліміта-
вай. Вядома, у такія моманты, самі 
зоркі сцвярджаюць: «Усё павінна 
пайсці не так!» Нервовыя жарты, 
перапынкі на адсапціся, дзела-
выя асобы з прэтэнзіяй, няёмкія 
сітуацыі, якія ты яшчэ тыдзень 

будзеш уз-
гадваць сабе 
і ўсё, што 
звычайна па-
добныя су-
падзенні су-
праваджае. 
Але, што 
канкрэтна, 
мы пакінем 
у таямніцы – 

павінна ж застацца хоць нейкая інтрыга?

Якія складанасці перанесла ваша каманда 
падчас пераезду?

Мультыборды (будатрад зразумее). А, у цэ-
лым, пераезд для Цэнтру аказаўся поўным 
цікавых і прыемных нечаканасцяў: знай-
шлі рарытэтныя грампласцінкі, касеты,                                            
дыяпраектары, прайгравальнікі і іншае він-
тажнае зачараванне. Было поўнай нечаканас-

цю знайсці такія рарытэтныя рэчы.

Сёння мы з упэўненасцю можам казаць, што гіста-
рычны факультэт без ЦАІ не быў бы такім. Мы 
настолькі звыкліся з сучаснымі тэхналогіямі, што 
і не заўважаем іх выкарыстанне. А вось уявіце звы-
чайную «пару» аднаго з нашых выкладчыкаў без вы-
карыстання сучаснай тэхнікі. Уявілі? Ну і мы не 
можам. А гэта ж цалкам не магчыма без працы ка-
манды Цэнтру адукацыйных інавацый. Таму спад-
зяёмся, што ў наступны раз, калі ўбачыце прэзен-
тацыю на «пары» аднаго з выкладчыкаў, вы проста 

ўспомніце нашых герояў.

Дзякуем камандзе Цэнтру адукацыйных 
інавацый за прадастаўленую інфармацыю!

Ілья Макееў
Ілья Гуль

Фота: Сяргей Крачкоўскі
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Дваццаць сёмага кастрычніка, на ўрачыстым мерапрыемстве, якое было прымеркавана да                                               
стагоддзя нашага Універсітэта, прайшла прэзентацыя некалькіх навукова-папулярных выданняў 
па гісторыі БДУ, а менавіта: пяцітомнік «Интеллектуальная элита Беларуси. Основоположни-
ки белорусской науки и высшего образования (1919–2021)», «Неизвестный В.И. Пичета» і «Беларускі                                                    

дзяржаўны ўніверсітэт. Нарысы гісторыі і сучасны стан». 

Пяцітомнік «Интеллектуальная элита Бела-
руси» распавядае пра жыццёвы і творчы шлях 
132 найвыдатных прадстаўнікоў універсітэц-
кай і ўвогуле нашай нацыянальнай навукі, вы-
кладчыкаў і супрацоўнікоў БДУ. Сваёй мэтай 
выданне ставіла паказаць праз яскравыя пры-
клады жыцця выдатных вучоных Беларуска-
га дзяржаўнага ўніверсітэта за сто гадоў яго 
дзейнасці непераходзячае значэнне навукі і 
вышэйшай адукацыі ў фарміраванні нацыя-
нальнай беларускай дзяржавы, яе палітычных, 
эканамічных, культурных асноў. Кніга «Неиз-
вестный В.И. Пичета» утрымлівае ўнікальны 
тэкст творчай спадчыны нашага першага рэк-
тара і яго перапіску з амаль што 20 ягонымі 
калегамі. а «…Нарысы гісторыі..» апавядаюць, 
як вынікае з назвы, пра гісторыю ўніверсітэта 
ў кантэксце развіцця ягоных структурных па-

драздзяленняў – факультэтаў, НДІ і інш .
Трэба адзначыць, што да ўсіх гэтых выданняў 
дакранулася рука менавіта нашага факультэ-
та. Калі быць больш дакладным: непасрэдна 
рука Алега Антонавіча Яноўскага і ягоных ка-
лег – нашых выкладчыкаў (ад прафесараў да 

аспірантаў).
Ці складаная гэта праца – даследаваць гісто-
рыю нацыянальнай навукі і пісаць пра яе кнігі, 
сумяшчаючы гэта ўсё з выкладчыцкай працай 
і іншымі дробязямі жыцця? Давайце даведаем-

ся пра гэта ў самога Алега Антановіча.

Як праходзіла праца над кнігамі?
Праца была напружанай, але займальнай і 
цікавай. Гэта добра, асабліва калі ўлічыць, што 
падчас працы «Амерыку» я не адчыняў, таму 
што падобнай працай я асабіста займаюся 

амаль 40 год.
Трэба расказаць увогуле, як усё пачыналася. 
Гэты праект «Інтэлектуальная эліта Беларусі» 
быў задуманы яшчэ ў 2016 г. Тады ў кабінеце 
рэктара БДУ Сяргея Уладзіміравіча Абламей-
ка (займаў пасаду рэктара БДУ ў 2008–2017 
гг.) сабраліся разам прафесары: Пётр Іванавіч 
Брыгадзін, Аляксандр Генадзьевіч Каханоўскі, 
Сяргей Мікалаевіч Ходзін, Алег Антонавіч 

Яноўскі, Віктар Генадзьевіч Шадурскі.
Разам мы абмяркоўвалі, што фундаментальнае 
можна падрыхтаваць да 100-годдзя Універсітэ-
та. Узнікла такая ідэя. Мне давялося ўсё пра-
думаць больш дэталёва. Думка аб пяці кнігах 
нарадзілася выпадкова. Трэба было перш за 
ўсё раздзяліць даследуемы перыяд. Вырашылі 
на пяць частак, адна частка на кожнае двацца-

цігоддзе гісторыі.
Вы, напэўна заўважылі, што на вокладцы кніг 
адлік пачынаецца з 1919 г. Гэта нездарма. 
Менавіта 25 лютага 1919 г. з’явіўся дэкрэт аб 
стварэнні БДУ, з яго лапідарных радкоў-па-
лажэнняў і пачаліся падрыхтаванні, шмат 
людзей удзельнічала ў асэнсаванні праекта 
БДУ. Такім чынам ў нас атрымаўся хранала-
гічны перыяд 1919-1921 гг. Кожная кніга так-
сама была падзелена на разделы. Гэта было 
складана, таму што трэба было нейкім чынам 
акрэсліць усё, што зрабілі ў свой час нашы вы-
бітныя гісторыкі, філосафы, філолагі, матэма-
тыкі, фізікі, хімікі і г.д. Трэба было напісаць аб 
усіх тых, кто працаваў па розных напрамках 

на пряцягу 100-годдзя Універсітэта.
У выніку, калі мы падлічылі, калькі ўсё ж такі 
біяграфічна-творчых нарысаў было зробле-
на, аказалася, што 132! Але дадаткова ў 5 кнізе 
быў змешчаны нарыс дырэктара Фундамен-

Алег Антонавіч Яноўскі: «У нашай працы 
заключана шмат адкрыццяў»
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тальнай бібліятэкі БДУ Уладзіміра Генадзьеві-
ча Кулажэнкі пра асоб, якія працавалі ў 1919-
1921 гг. Так «знайшліся» яшчэ 20 імёнаў. Таму 
атрымалася, что ў кнігах мы распавядаем пра 

152 асобы.
Падчас працы было знойдзена шмат цікавага 
ў біяграфіях асоб. Плённа працавалі ўсе аўта-
ры. Менавіта так, таму што кожнага з іх прый-
шлося запрашаць, пабуджаць прыняць удзел у 
стварэнні кніг. Былі і спрэчкі, бо для шмат каго 
праца такога фармату была ўпершыню. Трэба 
было пісаць пра чалавека праз прызму даклад-
на яго працы, але абавязкова сэнсу і місіі наша-
га ўніверсітэта. Трэба было ўлічваць і час. Калі 
казаць карацей, трэба быць сапраўдным гісто-
рыкам. Мы да гэтага і імкнуліся. Вось толькі ў 
пятай кнізе, калі ўзнікла ў гэтым прамая неаб-
ходнасць, для напісання нарысаў былі запро-

шаны некаторыя іншыя спецыялісты.
У нашай працы заключана шмат адкрыццяў. 
Напрыклад, мы высветлілі, што 25 лютага – 
дата, калі дакумент абнародавалі, а рашэн-
не было прянятя шляхам галасавання ўжо 24     

лютага.
І вось, напрыклад, я напісаў нарыс пра Васіля 
Карпавіча Шчэрбакова, здавалася б, усё было 
перагледжана і знойдзена. А не! Пасля таго, як 
тэкст выйшаў, пачалі прыходзіць лісты, а по-
тым і самі людзі, якія гаварылі аб тым, што трэ-
ба ўдакладніць вось гэта і вось гэта. Мы не ве-
даем на самой справе шмат. Або пісаўся нарыс 
пра біёлага Аляксандра Сяргеевіча Шчэпоцье-
ва (аўтар А.М. Максімчык). Высветлілася, што 
ён быў яшчэ гісторыкам і международнікам. У 
гады гармадзянскай вайны ён у Азербайджане 
кіраваў усёй міжнароднай дзейнасцю! А по-

тым працаваў і ў БДУ. Або Фёдар Мікалаевіч 
Капуцкі, рэктар БДУ у такія важныя для нашай 
краіны 1990-1996 гг. Гэты чалавек заняў паса-
ду ў складаны час. Тады мы, гісторыкі, вый-
шлі з ініцыятывай адкрыць беларускамоўнае 
аддзяленне. І ён зацвердзіў стварэнне новай 
адукацыйнай плыні. Лёс гэтага чалавека, 
жыццёвы шлях вельмі цікавы. Або Канстанцін 
Ігнацьевіч Лукашоў – выдатны дзеяч, таксама 
былы рэктар БДУ. А вось нават у падручніках 
нашых не пішуць, што менавіта гэты чалавек 
вёў перамовы наконт лэндлізаўскай кампаніі, 
калі знаходзіўся ў ЗША. У гэты перыяд ён уз-
началіў акцыянернае таварыства «Амторг» і 

Савецкую ўрадавую закупачную камісію.
У пяці кнігах мы праз веліч кожнай асобы па-
казалі і веліч нашага Універсітэта. Кожны на-
рыс, фотаздымак – унікальны. Але, на жаль, 

недагаворанага засталося шмат.

Вы даўно займаецеся даследваннем гісторыі 
ўніверсітэта і зрабілі шмат для яе папуляры-

зацыі. Што вы думаеце наконт гэтага?
Шчыра кажучы, нічога асаблівага. Калісьці 
мае настаўнікі сказалі: «Алег, ты павінен ісці 
па тым маленькім сцяжнынкам, якія былі пра-
кладзены намі ў 50-60 гады». І Алег, з’яўляю-
чыся студэнтам гістфака БДУ 1968–1973 гг., 
ужо ў 1971 годзе, калі было 50-годдзе Універ-
сітэта, ужо тады шукаў у бібліятэках, газетах, 
зборніках нешта звязанае з БДУ. Мне здаецца, 
трэба проста рабіць тое, што лічаш патрэбным 

і да чаго ёсць зацікаўленасць.

Як у вас атрымліваецца сумяшчаць выклад-
чыцкую дзейнасць, працу на факультэце і 

працу над кнігамі?
Добрае пытанне! Адказ просты: спорт і фіз-
культура. У спорце я з 1968 г. і да сённяшня-
га дня займаюся фізкультурай. Калі б не гэта, 
не вадаю, што б было. І, канешна, калі разам 
з калегамі абмяркоўваеш розныя навуковыя, 
жыццёвыя пытанні, зусім па-іншаму бяжыць 
час. Быццам жывеш у гэтым асяроддзі іншым 
жыццём. Дзякуючы гэтаму быццам разрыва-

еш імклівы колабег жыцця.

P.S. Назвы кніг былі захаваны ў нязменным 
выглядзе.

Павел Артамонаў
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Меркаванні аўтараў могу-
ць не супадаць с пазіцыяй 

рэдактараў

  NIKA

Па традыцыі ў канцы нумара не можам пакінуць вас без усмешкі. І як заўжды на дапамогу нам прыходзя-
ць вясёлыя цытаты нашых выкладчыкаў.

Не трэба паклёпнічаць, нос не будуць 
адсякаць.
Еўтухоў І. А. пра пакаранні ў Візантыі

Замежныя студэнты вельмі хочуць 
здаць гісторыю Беларусі.
Падалінскі У. А. пра студэнтаў, якія 

рвуцца ў аўдыторыю

Каб здаць залік, трэба чытаць падруч-
нік. Адказ, што чырвонае войска ўзя-
ло Нью-Ёрк і Грамадзянская вайна 
скончылася не падыдзе.

Мянькоўскі В. І.

Можна ў лётнае вучылішча схадзіць 
– яны вам пакажуць, дзе знаходзіц-
ца Венера.
Перзашкевіч А. В. тлумача студэн-

там, якія не бачылі Венеру ў небе

Гендэрная роўнасць скончылася. 
Надыходзіць эра жорсткага муж-
чынскага кіравання.

Каўн С.Б. пра смерць Кацярыны II
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