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“Што б не перажываў
 Універсітэт, для мяне ён заўсёды

 другі дом, мой кавалак Радзімы…”

В.М. Кухарэнка

Як Вы трапілі на гістарычны факультэт?
На Гістарычны факультэт БДУ вырашыла па-
ступаць толькі для таго, каб патрэніравацца да 
паступлення на гістфак Магілёўскага дзяржаў-
нага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова. Калі б я 
бацькам сказала, што жадаю вучыцца ў Мін-
ску, мяне проста не адпусцілі. Таму я сказала, 
што іспыты ў БДУ праводзяцца раней, трэба 
праверыць наколькі я, наогул,    падрыхтавана 

да іспытаў па гісторыі.
Трэба адзначыць, што я атрымала сярэднюю 
спецыяльную адукацыю па харавому ды-
рыжыраванню (з чырвоным дыпломам), таму 
магла паступаць па гэтым напрамку куды заў-
годна. Бацькі былі ўпэўнены, што пасля 11 год 
музычнай адукацыі, я не перакінуся да чагось-

ці кардынальна іншага.
З днём паступлення быў звязаны і кур’ёзны 
выпадак: пасля ўсіх сходаў я не паспела набы-
ць квіток на апошні аўтобус да Магілёва, і за-

сталася начаваць на Ўсходнім аўтавакзале. 

Якімі былі Вашыя універсітэцкія гады?
Студэнцкае жыццё тады вельмі адрознівалася 
(я вучылася ў 1999-2007 гг.). Доступ да інтэрнэ-
ту стаў пашырацца дзесьці на 5-м курсе, дагэ-
туль уся інфармацыя была толькі з кніг. У нас 
былі вельмі моцныя 3 групы беларускамоўнай 
плыні. Таму мы радаваліся, калі ў нашай групе 
пара практычная стаяла першай з трох груп, 
і можна было збегаць у Нацыяналку праз да-
рогу і заказаць літаратуру для падрыхтоўкі 
да наступнага семінара. Першы камп’ютар у 
мяне з’явіўся ў магістратуры, дыпломную я 
набірала на камп’ютары свайго сябра, а ўсе 

курсавыя мы пісалі ад рукі.
На пераздачы была толькі адзін раз – залік па 
гісторыі паўднёвых славян да 1914 г. (Алексан-
дровіч С.С.). Смешна тое, што не здала пер-
шы раз я менавіта з-за гісторыі Харватыі, якой      

зараз займаюся.

Якім, на Вашу думку, павінен быць ідэальны 
студэнт?

Кожная генерацыя нараджае новы тып сту-
дэнта, бо новаму пакаленню заўсёды ўлас-
ціва нешта адрознае. Місія выкладчыка - быць 
побач са студэнтам, падладжвацца пад яго 
асаблівасці, быць дастаткова разумным, каб 
уцяміць, што студэнты ніколі не бываюць ад-
нолькавымі. Да таго ж, не можа быць такога, 
што нейкаму пакаленню студэнтаў уласцівыя 
толькі дрэнныя, ці, наадварот, толькі добрыя 
рысы. Зараз студэнты зусім не такія, якімі былі 
мы. У мяне патрабаванне да студэнтаў хіба 
што адно: шанаваць месца, дзе яны вучацца. А 

не казаць, што прыйшлі атрымаць дыплом.

Што для Вас значыць праца ў ВНУ? Якімі 
сваімі дасягненнямі Вы ганарыцеся? Якім Вы 

бачыце універсітэт праз 10 гадоў?
І выкладанне, і навуковая дзейнасць дагэтуль 
даюць адчуванне таго, што калісьці зрабіла 
правільны выбар прафесіі. У навуковай дзей-
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насці яшчэ і ўзнікае такі выклік да самой сябе, 
бо я адзіны харватыст у нас. Гэта і прыемна, 
але і бывае вельмі сумна, асабліва на нашых 
канферэнцыях, калі ніхто нічога па тваёй тэме 
не ведае, а ты ў якасці “экзотыкі” для бела-
рускіх калег. Ганаруся “адкрыццямі” па сваёй 
тэме, ганаруся тым, што здолела на год раней 

абараніць дысертацыю.
На маю думку, сістэме адукацыі ёсць да чаго 
імкнуцца. Напрыклад розныя індэксы, сыход-
зячы з цытавання даследчыкаў, для мяне маю-
ць меньшае значэнне. Для мяне БДУ - лепшая 
ВНУ краіны. Ён заўсёды мой другі дом, кава-

лак Радзімы.
Вы часта распавядаеце пра падарожжы. Як 
пачалася любоў да гэтай справы? У якую 
краіну хочацца заўсёды вяртацца, a ў якую 

больш ніколі не прыедзеце, чаму?
Падарожжы, напэўна, галоўнае маё захаплен-
не ад самага пачатку жыцця. Першае пада-
рожжа было на машыне маіх бацькоў, калі 
мяне везлі з менскай радзільні ў Магілёў, дзе 
я пражыла 18 год. Так што гэта, напэўна, абу-
мовіла маю любоў да вандровак. Усё дзяцін-
ства мы кудысьці ездзілі, наколькі дазваляла 
савецкая рэчаіснасць. Нават жнівеньскі путч 
1991 г. я сустрэла з першым сваім замежным 

падарожжам – у Польшчы.
Краіны, у якія я магу вяртацца бясконцую 
колькасць разоў, гэта Харватыя і Італія. Там я 

люблю ўсё – кожны горад, вёску, пейзажы.
Не паеду больш на Кіпр, бо там можна ўсё па-

бачыць за адну вандроўку.

Як ставіцеся да вандраванняў па Беларусі? 
Куды варта з’ездзіць кожнаму?

Па Беларусі люблю вандраваць, бо тут я магу 
да дробязяў спланаваць маршрут, вызначыць 
усе месцы, куды трэба паехаць. І асаблівая аса-
лода ад нашых аграсядзіб, якія я вельмі доўга 
абіраю, але яшчэ ні разу не памылілася з імі. 
Раіць тыя месцы, якія і так усе ведаюць, не ста-
ну. У гэтым годзе мы адкрылі для сябе Друю: 
месца гэтае проста з незвычайнай энергеты-
кай. Жылі мы ў сядзібе на самым беразе Заход-
няй Дзвіны, па якой у тым месцы праходзіць 
мяжа паміж нашай краінай і Латвіяй. Там не 
проста прыгожа – гэта нейкае чароўнае хара-
ство. Ну і, наогул, для мяне Гарадзеншчына і 
асабліва заходняя частка Віцебшчыны – гэта 

лепшыя месцы на Беларусі.

Што вы можаце параіць студэнтам, якія 
хутка стануць выпускнікамі?

Галоўнае не тое, які прафесійны шлях вы 
абярэце для сябе пасля заканчэння вучобы. Га-
лоўнае, заўсёды берагчы ў сабе чалавека. До-
брая адукацыя заўсёды цанілася. І гэтым трэба 

ганарыцца.

Бліц-апытанне
Любімы музычны выканаўца / гурт?

 Scorpions (гэта калі з настальгічнага), а так, на-
пэўна, Nick Cave.

Кніга, якую павінен прачытаць кожны?
 Умберта Эка “Маятнік Фуко”.

Любімая страва?
Лазання.

Чаму вас вучаць студэнты?
Цярплівасці.

Яніна Рачкова

ГАСЦЁЎНЯ



№ 88 4СТУДЭНТ НУМАРА

Скрозь церні да зорак

Традыцыйнае пытанне: як ты трапіў на гіст-
фак БДУ?

На гістфак я прыйшоў пасля таго, як мне 
прыйшлося расстацца па сваёй віне са сваім 
папярэднім ВНУ ў Маскве. Я мэтанакіравана 
хацеў ісці менавіта на гістарычную адукацыю. 
На радзіме ў Малдове я не хацеў заставацца 
вучыцца, таму мой выбар паў на Беларусь — 
далёка не чужую для мяне краіну, у якой на-
радзілася частка маіх продкаў і ў якой у мяне 
жывуць сваякі. Пачаў чытаць усю даступную 
інфармацыю і водгукі пра ВНУ Беларусі і 
зразумеў, што атрымаць лепшую гістарычную 
адукацыю ў Беларусі я змогу на гістарычным     

факультэце БДУ.

Якое самае яркае ўражанне на гістфаку?
Напэўна, гэта час падрыхтоўкі да Анусіна, фа-
культэцкага Капусніка і Капусніка БДУ на 1 
курсе. Гэта быў дзіўны час: поўны цяжкай пра-
цы ў імя паспяховага выступлення і неверагод-
нага драйву і весялосці. Разам з тым, менавіта 
ў гэты час я і пазнаёміўся з большасцю тых 
людзей, што і да гэтага часу з’яўляюцца маімі 

лепшымі сябрамі.

Ты вядомы кулінар і гурман. Якая твая любі-
мая страва? Можаш падзяліцца сваім рэцэп-

там (калі не сакрэт)?
Ну вось сапраўдным гурманам кулінарыі я на-
зваць сябе не магу. Я самавук, які вельмі любіць 
смачна паесці, таму і даводзіцца шмат і смач-
на гатаваць. Сябрам, здаецца, мая ежа таксама 
падабаецца. Любімай стравай я, мабыць, магу 
назваць дранікі з шынку, з брынзай або сырам. 
Дзяліцца ў плане рэцэптаў мне асабліва і няма 
чым, бо я яшчэ не дарос да таго, каб прыдум-

ляць цалкам уласныя рэцэпты.

Я ведаю, што ты шмат падарожнічаеш. 
Раскажы, дзе ты ўжо пабываў? Якое месца 

пакінула самае моцнае ўражанне?
За сваё пакуль што нядоўгае жыццё давяло-
ся шмат дзе пабываць, як у Беларусі, так і за 
яе межамі. Я быў у агульнай складанасці ў 
15 краінах, калі не лічыць Малдову і Бела-
русь. Больш за ўсё на мяне ўражанне аказалі 
Санкт-Пецярбург і Рым. Там мацней за ўсё ад-
чуваецца веліч і слава гісторыі. А ў будучыні 

мне б хацелася пабываць у Лісабоне і Кіёта.

Парай месцы ў Менску, якія мог бы наведаць 
студэнт гістфака.

Я б параіў наведаць у Мінску могілкі. У пер-
шую чаргу Ваенныя і Кальварыйскія - сапраў-

ды дзіўныя месцы.

Ты - нумізмат. Раскажы аб самай рэдкай ма-
неце з тваёй калекцыі. Што ёсць у нумізма-
тыцы, чаго няма ў іншых гістарычных дыс-

цыплінах?
Сапраўдным нумізматам я яшчэ не стаў – многа 
што яшчэ трэба будзе прачытаць і шмат чаму 
трэба будзе навучыцца. Вельмі часта людзі па 
няведанні называюць нумізматыкай звычай-
нае калекцыяніраванне манет, хоць гэта зусім 
розныя рэчы. Нумізматыка – гэта паўнаварта-
сная спецыяльная гістарычная дысцыпліна, са 
сваімі метадамі працы і асаблівасцямі. У мяне 

Хто не ведае Цімафея Мельніка? Сур’ёзна, такія яшчэ вучацца на гістарычным факультэце? Тады тэр-
мінова чытай наш артыкул і бяжы знаёміцца з гэтай выдатнай асобай! Ну, а астатнія студэнты могу-
ць проста яшчэ раз пераканацца ў шматграннасці Цімафея. Таму не губляй дарма часу, а пачынай хутчэй 

чытаць!
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сапраўды ёсць свая калекцыя манет, што я 
збіраю з 1 класа. Вельмі рэдкіх манет у ёй на-
туральна няма, але цікавых асобнікаў дастат-
кова. Самая старая манета, што на дадзены 
момант ёсць у мяне ў калекцыі, ставіцца да                   

1840 г. – гэта 10 грошаў Царства Польскага.

Раскажы пра арганізацыі, у дзейнасці якіх ты 
прымаеш удзел. Што карыснага яны робяць 

для студэнтаў нашага факультэта?
Воляю выпадку, мне нядаўна прыйшлося 
ўзяць на сябе цяжар пасады намесніка стар-
шыні студэнцкага савета інтэрната №1, у якім 
пражываюць амаль усе нашы студэнты. З ка-
рыснага для студэнтаў асабіста мне пакуль 
што ўдалося ўласнаручна прадумаць і ства-
рыць брашуру з важнай інфармацыяй для на-
шых замежных студэнтаў на англійскай мове. 
Акрамя таго, я актыўна дапамагаў нашым сту-
дэнтам у працэсе засялення ў інтэрнат і паўд-
зельнічаў у вырашэнні некалькіх канфліктаў 
паміж людзьмі, якія пражываюць разам. Ну і 
часам пішу артыкулы са смачнымі рэцэптамі 
для суполкі нашага інтэрната ў сацыяльнай 
сетцы. На ўсім гэтым мая праца само сабой не 
заканчваецца, і яна будзе натуральна весціся і 

ў далейшым.
Акрамя працы ў студсавеце, у мяне таксама 
ёсць праца і ў прафбюро нашага факультэта 
ў камісіі па грамадскаму кантролю за працай 
аб’ектаў гандлю і грамадскага харчавання. На 
гэтай ніве праца таксама пачалася адносна ня-
даўна. Але ўжо прынесла свой невялікі плён: я 
быў стваральнікам электроннага апытання па 
ацэнцы якасці працы нашага буфета. Вынікі 
апытання выйшлі вельмі цікавымі і месцамі 
нечаканымі. Усе пажаданні і просьбы сту-
дэнтаў і выкладчыкаў мы накіравалі ў цэнтр 
грамадскага харчавання БДУ. Будзем старац-
ца рабіць усё магчымае, каб нашы прапановы 

былі пачутыя.

Што ты можаш параіць першакурснікам і ін-
шым студэнтам гістарычнага факультэта?
Заўсёды памятайце, што шлях да зорак заў-
сёды ляжыць выключна праз непраходныя 
церні, але непраходныя яны толькі на першы      

погляд.

Бліц-апытанне:
Твая самая любімая сацыяльная сетка?

Укантакце.
Любімы прадмет на факультэце?

Гісторыя сярэдніх стагоддзяў: лекцыі Алега 
Іванавіча і семінары Ігара Арэставіча я не за-

буду ніколі.
Якую б спецыяльнасць абраў, акрамя                     

гісторыка?
Я б абраў спецыяльнасць архівазнаўства.

Любімая кніга?
Гора ад розуму А. Грыбаедава.

Самы лепшы гістарычны фільм / серыял?
Адважнае сэрца.

Слова, якое больш за ўсё падабацца на                    
беларускай мове?

Адраджэнне.

Брылёва Таццяна
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Беларускаму Дзяржаўнаму ўніверсітэту хутка 100 гадоў!

Вось ужо некалькі месяцаў пануе 2021 год. 
І, зразумела, ўсе мы чакаем толькі пры-

емных сюрпрызаў і добрых навін. Але адных 
спадзяванняў заўсёды мала. Вось і кіраўнікі 
Беларускага Дзяржаўнага ўніверсітэта з гэ-
тым згодныя: 30 кастрычніка 2020 г. адбыло-
ся Урачыстае пасяджэнне Савета БДУ па па-
дрыхтоўцы і правядзенні мерапрыемстваў 
да юбілейнай даты. І нягледзячы на тое, што 
адзначаць гэта свята мы будзем толькі 30 ка-
стрычніка, прапануем вам успомніць усё самае 

цікавае з гісторыі нашай alma mater загадзя.
Сапраўдны гістфакавец дакладна ведае, што 
рашэнне аб стварэнні БДУ было прынята 25 
лютага 1919 года. Не ўзнікне пытанняў і на-
конт таго, хто быў першым рэктарам – усім 
знаёмы Уладзімір Іванавіч Пічэта. Упэўненыя, 
што і дзе знаходзіўся першы будынак БДУ вы 
ведаеце без падказак (Чырвонаармейская 6). А 
вось тое, што менавіта ад 30 кастрычніка 1921 
года адлічваецца гісторыя ўніверсітэта, можа 
здацца дзіўным. Але адказ ёсць: праз часовую 
акупацыю горада пачатак заняткаў давялося 
перанесці. І толькі 30 кастрычніка 1921 года 
адбыўся ўрачысты сход, прысвечаны пачатку 

заняткаў у БДУ.
За перыяд існавання ўніверсітэта паслядоўна 
мянялася яго структура, пачыналі працу но-
выя факультэты, развіваліся шматлікія навуко-
выя школы, працягвала пашырацца      навуко-
вая база. І вось сёння ў дасягненнях студэнтаў 
і супрацоўнікаў універсітэта мы бачым вынік 

гэтай вялізарнай працы.
Гісторыя Беларускага Дзяржаўнага ўнівер-

сітэта насычана цікавымі фактамі. Ці ведаеце 
вы, напрыклад, што знакаміты Альберт Эйн-
штэйн мог стаць прафесарам БДУ? А што 
электронная бібліятэка БДУ з’яўляецца адным 
з найбольш буйных лічбавых сховішчаў у све-
це па колькасці дакументаў? А што стогадо-
вы юбілей БДУ быў унесены ў спіс памятных 
дат міжнароднай арганізацыі ЮНЕСКА? Так, 
універсітэту ёсць чым ганарыцца. Але імкнен-
не да лепшага застаюцца для БДУ прыярытэ-
там. Таму і спіс розных адукацыйных праграм, 
праектаў і дадатковых дысцыплін штогод 

толькі пашыраецца.
БДУ хутка 100 гадоў, а аднаму з яго найстарэй-
шых факультэтаў ужо 86. Што ж гэта за фа-
культэт? Канешне ж гістарычны! Наш род-
ны факультэт быў заснаваны 11 ліпеня 1934 
года. Да гэтага часу падрыхтоўка гісторыкаў 
адбывалася на факультэце грамадскіх навук. 
Амаль першая кафедра БДУ — кафедра гісто-
рыі Расіі, якую ўзначальваў Уладзімір Іванавіч 
Пічэта. Першую лекцыю ў БДУ правеў зна-
каміты гісторык Дзмітрый Пятровіч Канча-
лоўскі па тэме «Аб культуры Міжземнамор’я ў 

эпоху  панавання Рыма».
І вось узнік гістарычны факультэт. Яго пер-
шыя кафедры — гісторыі СССР і БССР, гісто-
рыі старажытнага свету, гісторыі сярэдніх 
вякоў. Першапачаткова тут працавалі 18 вы-
кладчыкаў і было толькі 67 студэнтаў. Першы 
дэкан факультэта — Васіль Карпавіч Шчар-
бакоў. Таксама першымі выкладчыкамі былі                  
Уладзімір Мікалаевіч Перцаў, Мікалай Мі-
хайлавіч Нікольскі і іншыя – яны спрабавалі 
ўсебакова і арганічна развіваць гістарычную 

навуку.
У пачатку Вялікай Айчыннай вайны многія 
студэнты і выкладчыкі БДУ, у тым ліку гіст-
факаўцы, сышлі на фронт. Тыя, хто застаўся, 
ваявалі ў партызанскіх і падпольных рухах. 
Гістарычны факультэт працягваў сваю працу, 
але ўжо не ў Мінску, а пад Масквой, на станцыі 
“Сходня”. І ўжо ў 1944 годзе быў выпуск сту-
дэнтаў. Адзін з выкладчыкаў Мікалай Міхай-
лавіч Нікольскі застаўся ў Мінску і за 2 гады 

напісаў манаграфію.
Пасля заканчэння Вялікай Айчыннай вайны 
гістарычны факультэт па-ранейшаму з’яўляў-
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ся адным з найбольш прэстыжных і забяспе-
чаных кваліфікаванымі кадрамі. Ён пашырыў 
набор студэнтаў, увёў дзённае, вячэрняе i за-
вочнае навучанне. Былі адкрыты новыя кафе-
дры і павышаны навуковы патэнцыял. Нашы 
студэнты ўдзельнічалі ў засваенні цаліны і бу-
даванні многіх важных аб’ектаў па ўсёй СССР.
Пасля стварэння незалежнай Рэспублікі Бе-
ларусь факультэт кардынальна змяніў свае 
навучальныя планы. Большая перавага ця-
пер аддавалася вывучэнню гісторыі Беларусі. 
Упершыню ў Беларусі сталі рыхтаваць гісто-
рыкаў-архівістаў, музеязнаўцаў і спецыялістаў 

у галіне міжнародных адносін.
На факультэце вядзецца навучанне як на бе-
ларускай, так і на рускай мовах. У адным з 
інтэрв’ю Сяргей Мікалаевіч Ходзін казаў: “Ніх-
то і нідзе акрамя нас на гэтай планеце мову не 
падтрымае, калі не мы, а ўжо тым больш гісто-
рыкі. Руская мова таксама нам блізка і мы, як 
гісторыкі, ужо ведаем, што ў яе развіццё ўнеслі 
ўклад такія вядомыя дзеячы Беларусі, як 
Мялецій Сматрыцкі і Сімяон Полацкі. Гісто-
рыя — гэта адзінства мінулага і сучаснага”. І 
гэта так. Гістарычны факультэт захоўвае свае 
даўнішнія традыцыі. Вялікую ролю ў ім ады-
грываюць не нейкія там жалезныя машыны, а 
сам чалавек, яго веды і вопыт. На нашым фа-
культэце выкладаюць грунтоўныя даследчыкі 
сучаснага і мінула, знакамітыя ўсяму міру на-
вукоўцы і проста душэўныя людзі, з якімі ёсць 

пра што пагутарыць.

Вось некалькі цікавых фактаў пра гістфак:
1. Скульптуры, якія мы можам пабачыць на 
нашым факультэце, — дакладныя копіі скуль-
птур з Эрмітажа! Яны былі зроблены для БДУ 

ў 1927 годзе.

2. Адзінай жанчынай-дэканам нашага факуль-
тэта была Іраіда Восіпаўна Царук, сястра вядо-
мага дзяржаўнага дзеяча, удзельніка белару-
скага нацыянальна-вызваленчага руху Сяргея 

Прытыцкага.

3. Гонарам нашага музея з’яўляюцца прадме-
ты з раскопак сярэднявечных помнікаў Бела-
русі. Таксама музей папаўняецца прадметамі, 
знойдзенымі падчас этнаграфічных і археала-

гічных экспедыцый студэнтаў.

4. 26 кастрычніка 2011 года на будынку гіста-
рычнага факультэта БДУ была ўрачыста ад-
крыта мемарыяльная дошка ў памяць аб пер-

шым рэктары БДУ Уладзіміры Пічэце.

5. На факультэце з кастрычніка 2013 г. дзейні-
чае «Школа юнага гісторыка».

БДУ гэта:

28 факультэтаў, вучэбных інстытутаў і адука-
цыйных устаноў

28500 студэнтаў, магістрантаў, аспірантаў, дак-
тарантаў

160000 выпускнікоў

41 навукова-даследчых лабараторый

8000 работнікаў комплекса БДУ

13 навуковых цэнтраў

191 кафедра

4 музея

Мядзведзева Аляксандра і Хоміч Дар’я

Фота: Ганна Бірук
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Першая сэсія

Першая сэсія – гэта заўсёды незабыўна і разам з тым стрэсава. Напачатку яе першакурснікаў пужаюць 
страшнымі гісторыямі пра пераздачы і бяссоныя ночы. У выніку гэта вымушае студэнтаў сумнявацца 
ў сваіх сілах, што не зусім станоўча можа на іх уздзейнічаць Але разам з тым некаторыя могуць быць 
даволі ўпэўнены ў сабе, што пачынаюць зацягваць з падрыхтоўкай, а потым не ўкладваюцца ў дэдлайн. 
Рэдакцыя газеты “Ніка” вырашыла высветліць, з чым сутыкнуліся першакурснікі гістарычнага факуль-

тэта БДУ, папрасіўшы падзяліцца іх сваімі ўражаннямі ад першай сэсіі.

Уладзіслава Русецкая (1 група)
Я пачала рыхтавацца крыху 
больш чым за месяц да эк-
заменаў, узяўшыся за самы 
складаны, на мой погляд, 
прадмет – гісторыю перша-
бытнага грамадства. Да ін-
шых экзаменаў я рыхтавала-
ся меншую колькасць часу. 
У працэсе самым цяжкім 
было пачаць нешта рабіць, 
прымусіць сябе працаваць, 
аднак, прайшоўшы гэта, ву-
чоба пасля не здаецца працаёмкай. Ты проста пера-
адольваеш нейкі псіхалагічны бар’ер, звязаны з да-
кучлівай думкай аб тым, што ў цябе не атрымаецца, 
а пасля ўжо проста спакойна плывеш па плыні і 

вучыш, і запамінаеш без праблем.
Самым, напэўна, запамінальным момантам у пер-
шай сесіі быў экзамен па гісторыі Расіі і Украіны. 
Мне здалося, што мой адказ зацянуйся амаль на 20 

хвілін. Але ў выніку ўсё скончылася добра.

Павел Шэйбак (6 група)
Большасць дысцыплін на 
заліковай сесіі я здаў без аса-
блівых складанасцяў, асабліва 
не рыхтуючыся, бо лепшай 
падрыхтоўкай была плённая 
праца на парах і семінарах. Тое 
ж тычыцца і экзаменацыйнай 
сесіі, дзе на білеты можна было 
адказаць сыходзячы з прой-
дзенага матэрыялу на парах. 
Аднак не ўсе экзамены можна 
было так проста здаць, і таму 
я і некалькі аднагрупнікаў раз-
меркавалі між сабой пытанні, і такім чынам у нас 
быў кароткі канспект да кожнага білету, які вельмі 

дапамог пры падрыхтоўцы.
Першым экзаменам у нашай групе была ўсеагуль-
ная гісторыя. Гісторыі папярэдніх курсаў пера-
расталі сярод нас у міфы, і мы чакалі на экзамене 

горшага. Але выкладчыкі ставіліся спрыяльна, і ўся 
група здала ўсё без пераздач.

Для мяне самым цяжкім было сістэматызаваць 
і аб’яднаць усе набытыя веды і падрыхтавацца да 
дастатковага лаканічнага адказу па кожнаму білету. 
Але калі гэта рабіць не аднаму, працэс ужо не будзе 

такім складаным.
Найцяжэйшым экзаменам было дакументазнаў-
ства. Менавіта да яго трэба было рыхтавацца не 
толькі ўвесь семестр, але і дадаткова вывучаць да-
паможнікі і стандарты. Да гэтага экзамену я рыхта-
ваўся разам з сябрам, што дапамагло выправіць мае 

памылкі і больш паглыбіцца ў дысцыпліну.

Вераніка Сысоева (5 група)
Я пачынала рыхтавацца за 
два-чатыры дні, якраз у праме-
жак паміж экзаменамі. Ноч пе-
рад кожным іспытам не спала. 
Уся задумка складалася з таго, 
каб вывучыць як мага больш 

інфармацыі за меншы час.
Маім першым універсітэц-
кім экзаменам была лацінская 
мова: адзін з маіх любімых 
прадметаў, які нядрэнна мне 
даваўся, так што я ішла з ціка-

васцю і радасцю на гэты іспыт.
Магу адзначыць, што ў першай сесіі не заўсёды 
хапала часу, а некаторыя крыніцы, якія я выкары-
стоўвала для падрыхтоўкі, былі неапраўдана велі-

зарнымі і не спатрэбіліся на 100%.
Першая сэсія сама па сабе незвычайны вопыт. Ду-
маю, больш за ўсё запомнілася гэтая паўза чакання, 
калі ўжо зайшла першая пяцёрка: вельмі нерво-
вае, але інтрыгуючае становішча. Кожны экзамен 
быў са сваім узроўнем нагрузкі, але ў межах маіх 
магчымасцяў. Яшчэ варта адзначыць што дадатко-
выя пытанні, якія задавалі выкладчыкі, дапамагалі 
паказаць твой ўзровень ведаў, хай ты і дапусціў         

памылку ў адным з адказаў па білету.
Павел Шэметаў (3 група)

Рыхтавацца я пачаў за тры-чатыры дні да перша-
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га экзамену. Першым я здаваў 
іспыт па лацінскай мове, было 
нескладана. Напэўна гэта быў 
адзін з самых простых экзаме-
наў у першай сесіі. Да яго трэба 
было падвучыць 50 прыказак і 
паўтарыць ўсе правілы. Сам 
экзамен прайшоў весела і трохі 
хвалявальна: было няпроста 
перакласці ўсе гэтыя нярускія 
словы ўсяго за дзве гадзіны і 
зрабіць з гэтага набору нешта 

суцэльнае накшталт тэксту.
Наогул, самым цяжкім было ўсё вывучыць за пра-
межак паміж папярэднім і наступным іспытам, 
але мне неяк пашанцавала і я змог больш-менш             

падрыхтавацца.
З усіх іспытаў для мяне самым складаным была 
гісторыя Беларусі. Да яе прыйшлося рыхтавацца 
сур’ёзней за ўсё, ды я трохі перахваляваўся і не 
спаў да трох гадзін раніцы і, каб супакоіцца, вы-
рашыў паесці крыху каўбасы з «нутэлкай», але ўсё          

прайшло на ўра.

Мікіта Панцялеенка (2 група)
Да першай сесіі я пачаў рых-
тавацца толькі тады, калі 
пары скончыліся. Самыя 
складаныя прадметы ішлі 
ў канцы, таму я пакінуў па-
дрыхтоўку на больш позні 
тэрмін. Тым не менш, план у 
мяне быў, і я яго прытрым-
ліваўся. У працэсе здачы 
экзаменаў складанасцей не 
ўзнікла, таму што ўсе экза-
мены, што я здаваў, на мой 
погляд, былі дастаткова        

простыя.

Вольга Гук (4 група)
Рыхтавацца да іспытаў я пачынала за два-тры дні 
да іх саміх. Ніякімі планамі я не карысталася, хаця 
зараз лічу, што трэба было б. Увогуле, самым скла-
даным для мяне было падчас зімовых святаў пры-
мусіць сябе працаваць, бо з’явілася шмат спакус 
адцягнуцца, перавесці ўвагу на больш прыемныя 

рэчы.
Першы іспыт у мяне быў па лацінскай мове. Без 
хвалявання, канешне, не абыйшлося, таму што я 
яшчэ не ведала, як здаюцца ўнівесітэцкія экзамены, 

а гэта была пісьмовая праца. 
У рэчаіснасці ж усё прайшло 

даволі гладка.
Я думала, што самым цяж-
кім іспытам будзе гісторыя 
першабытнага грамадства, 
бо мне складана запомніць 
яе датыроўкі, а яшчэ магу пе-
раблытаць «малпачак», але, 
нягледзячы на мае хваляван-
ні, гэты іспыт атрымаўся са-
мым выдатным. Аднак стрэс быў шмат у каго: на 
адным з экзаменаў мой аднагрупнік быў так рас-

хваляваны, што прынёс з сабой Новы Запавет.

І скончыць наш артыкул мы хочам пытаннем: 
што б вы сказалі сабе перад перашай сэсіяй?

• “Вазьмі нарэшце сябе ў рукі і пачні грунтоўна 
рыхтавацца! Гэта значна палепшыць тваю са-
маўпэўненасць, таму ты не будзеш так моцна хва-
лявацца. А яшчэ немалаважна навучыцца прымаць 
няўдачы і вучыцца на сваіх памылках”. 

Вольга Гук
• “Лепш размяркоўваць час і сапраўды скласці план 
падрыхтоўкі”. 

Вераніка Сысоева

• “Аглядаючыся назад, хацеў бы папярэдзіць сябе 
больш працаваць на практычных занятках, бо аса-
бліва на экзамене па дакументазнаўству найбольш 
патрэбныя веды разбіраліся менавіта на семіна-
рах”. 

Павел Шэйбак

• “Імаверна, параіў бы сабе пачаць рыхтавацца як 
мага раней, каб потым не вар’яцець і не рыхтавац-
ца па начах”. 

Павел Шэметаў

Ганна Бірук
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У лістападзе 1999 года рашэннем 30-й гене-
ральнай канферэнцыі ААН было зацвер-

джана свята Міжнароднага дня роднай мовы, 
якое традыцыйна адзначаецца 21 лютага. Гэта 
дата была абрана ў памяць аб падзеях, якія ад-
быліся 21 лютага 1952 года ў сталіцы Пакістана 
Дака. Тады прайшла дэманстрацыя супраць 
прызнання урду адзінай дзяржаўнай мовай, 
што прыцісняла ў правах бенгалі, на якой раз-
маўляла большасць насельніцтва ўсходняй 
частцы краіны. Праз чатыры гады бенгалі быў 
нададзены статус другой дзяржаўнай мовы. 
Рух у абарону сваёй мовы прывёў да фарміра-
вання нацыянальнай самасвядомасці і дзяржа-
вы. Пасля набыцця незалежнасці, Бангладэш 
абвесціў 21 лютага нацыянальным святам, 
якое ўшаноўваецца і па сённяшнія дні. А для 
астатніх дзяржаў і краін 21 лютага стала свя-

там роднай мовы.
Мы беларусы. І мова наша беларуская. Гэта не 
толькі сродак камунікацыі і спосаб узаемадзе-
яння людзей у грамадстве. Мова – скарбніца 

жыцця народа, якая з’яўляецца самым пер-
шасным сродкам самавызначэння, першым       
прыступкам нацыі і першай прыкметай дзяр-
жавы. Дзякуючы ёй нацыя стварае культур-
ную спадчыну, якая перадаецца ад пакалення 
да пакалення, кожнае з якіх уносіць свае тур-
боты, свае імкненні, свае дасягненні – і, такім 
чынам, адлюстроўвае шляхі развіцця свайго 
пакалення. Мова адлюстроўвае гісторыю на-
рода, мова ўвасабляе дух народа, яго сутнас-
ць і каштоўнасці. Так мова становіцца і духам 
часу, а праз кнігі, дакументы, лісты яна пера-
дае нам магчымасць пабачыць тое, што адыш-

ло ў мінулае.
Наша мова вытрымала шматлікія выпрабаван-
ні… Але праз гэта мы і ведаем, якой магутнай 
сілай валодае наша беларускае слова. Мова – 
гэта апошняе, што пакідае пасля сябе народ. 
Гэта апафеоз яго існавання, яго дзейнасці, яго 

творчасці на гэтай зямлі.
Мне здаецца, калі паэт стварае верш, яго вяд-
зе слова і натхненне. Таму што, пачынаючы 

З легендаў i казак былых пакаленняў, 
З калосся цяжкога жытоў i пшанiц, 

З сузор’яў i сонечных цёплых праменняў, 
З грымучага ззяння бурлiвых крынiц. 

З птушынага шчэбету, шуму дубровы, 
I з гора, i з радасцi, i з усяго 

Таго, што лягло назаўсёды ў аснову 
Святынi народа, бяссмерця яго, – 

Ты выткана, дзiўная родная мова...
Максім Танк

Мова. Слова. Асоба.

Паважаныя чытачы! Віншую ўсіх студэнтаў і выкладчыкаў нашага факультэта са святам 
роднай мовы. Для кожнага, хто шануе роднае слова, 21 лютага – незвычайны дзень календара. 

Але чаму менавіта такая дата?



верш, стваральнік твора не ведае, чым ён скон-
чыцца. У кожным вершы, у кожным аповедзе 
– пачуцці народа. Таму паэт – пасрэднік паміж 
мінулым і будучыняй, пасрэднік паміж прод-
камі і нашчадкамі, а плён яго працы – гэта 

плён працы ўсяго народа.
Кожны з нас паэт. Кожны з нас стварае мову 
сёння. Праз яе мы атрымоўваем свядомасць, 
светаадчуванне, разуменне сябе. Мова – наша 
святло, наша надзея. Дзякуючы мове мож-
на выказаць так многа, можна адкрыць сваю 
душу і крануць іншыя. Без мовы мы не існуем. 
Таму паважаць, любіць і шанаваць яе – наш 

абавязак.

Толькі праз родную мову чалавек можа стаць бела-
русам, бо ў ёй хімія і фізіка, гісторыя і батаніка, 
эканоміка і культура таго, што называецца  на-
цыяй, народам.

Я. Сіпакоў

Не саромся, беларус, гаманіць па-свойму — на род-
най мове бацькоў і дзядоў сваіх. Шануй сваю мову, 
шануй свае песні, свае казкі, звычаі і ўсё роднае — 
гэта спадчына дзядоў і вялікі нацыянальны скарб. 
Толькі тады цябе ўсе будуць шанаваць як чалавека, 
калі сам сябе будзеш шанаваць — калі не адкінеш 
свайго нацыянальнага ўласнага багацця. А першы 
скарб нацыянальны — гэта родная мова.

З. Бядуля

Мова — гэта вялікі народны скарб. Яе нельга не па-
важаць, як нельга не паважаць родны народ.

І. Мележ

Роднае слова — гэта першая крыніца, праз якую 
мы пазнаём жыццё і акаляючы нас свет.

Я. Колас

Любіце і шануйце, як святыню, роднае слова, з якім 
вас літасцівы Бог на свет пусціў.

Ф. Скарына
 

Хто забыў сваіх продкаў — сябе губляе, хто забыў 
сваю мову — усё згубіў.

У. Караткевіч

Беларусь-католік, ці беларусь-праваслаўны павін-
ны то помніць, што ў іх адна Бацькаўшчына – Бе-
ларусь, адна мова родная – беларуская, адны звычаі 
і абычаі, адвеку перадаваныя з пакалення ў пакален-
не.

Я. Купала

Ігнараваць мову - гэта значыць ігнараваць народ, 
нацыю.

П. Пестрак

Яно добра, а нават і трэба знаць суседскую мову, 
але найперш трэба знаць сваю.

Ф. Багушэвіч

Без усведамлення, што такое мова ў жыцці народа, 
што такое нацыянальная культура, нацыянальная 
гісторыя, у народа не можа быць будучыні.

Н. Гілевіч

Шануйце роднае слова!

Радзівон Колас
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Меркаванні аўтараў могу-
ць не супадаць с пазіцыяй 
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  NIKA

Часам здаецца, што гадзіна і дваццаць хвілін пакуль ідзе лекцыя ці семінар доў-
жацца цэлую вечнасць. Але добры настрой і жартачкі ў момант здольныя ўсе 
змяніць. Вось і нашы выкладчыкі з гэтым згодныя, таму і паклапаціліся, каб 

нагода для ўсмешкі ў цябе з’явілася ўжо цяпер.

Пад час анлайн-лекцыі:
Гэта ўжо класічны выпадак, калі 
да лектара прыходзіць коцік. 

Красулін Я.А.

Михаил Фёдорович первым из 
царей стал носить очки, то есть 
стал модником. 

Блашков Ю.А. .

Старажытны Усход — прымітыў-
ны, як аглобля.

 Фядосік В.А.

У меня такое чувство, что я не 
лекцию веду, а с радиостанции 
вещаю.

 Александрович С.С.


