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Паступленне ва ўніверсітэт – пачатак чагосьці неверагодна важнага і асаблівага. Наперадзе шмат яскра-
вых момантаў, запамінальных падзей і новых знаёмств. Рэдакцыя газеты «Нika» вырашыла дапамагчы 

ўчарашнім абітурыентам – у гэтым артыкуле мы сабралі ўсё самае цікавае пра гістфак!

Гістарычны факультэт БДУ быў заснаваны 11 
ліпеня 1934 года. Да гэтага спецыялістаў па 
гісторыі рыхтавалі на факультэце грамадскіх 

навук і педагагічным факультэце.
Першым дэканам стаў В. К. Шчарбакоў. Адра-
зу было створана 3 кафедры (гісторыі СССР і 
БССР, гісторыі старажытнага свету і гісторыі 
сярэдніх вякоў), штат факультэта склалі 18  

выкладчыкаў, а набор – 67 студэнтаў.
За 86 год гісторыі факультэта было зроблена 
шмат: новыя даследаванні і адкрыцці, сучас-
ныя адукацыйныя праграмы і дысцыпліны. І 
гістфак працягвае змяняцца, удасканальвацца 
і рухацца наперад.  Сёння гэта ўжо 5 спецыяль-
насцяў, 9 кафедр, больш за 100 выкладчыкаў і 
600 студэнтаў. Дарэчы, новая спецыяльнасць 
«регіёназнаўства», якая ўжо стала знакамітай 
за мяжой, адкрываецца ў гэтым годзе ў бела-
рускім вузе ўпершыню. Вось дзе шанец на мі-

льён!
Гістфак – па-сапраўднаму асаблівае месца. 
Гэта ў першую чаргу пераемнасць традыцыі 
і вопыту на працягу некалькіх пакаленняў. 
Значна вылучае наш факультэт існаванне бе-
ларускамоўнай плыні навучання. Вывучэнне 
сусветнай і айчыннай гісторыі на роднай мове 
дае цудоўную магчымасць умацаваць свае 
веды і дазваляе з розных бакоў глядзець на 
гістарычныя падзеі, што так важна для гісто-

рыка!

А ўвогуле студэнцкае жыццё, як ні круці, 
гэта не толькі навучальны працэс, але і но-
выя ўражанні, новыя знаёмствы, новае жыццё. 
Праз усё гэта праходзіць любы першакурс-
нік. Каб ніхто не стаміўся ад вучобы і адна-
стайнасці, на факультэце праводзіцца шмат                                      

мерапрыемстваў.

Анусіна
З гэтага мерапрыемства 
пачынаецца новая ста-
ронка жыцця пер-
шакурснікаў. Гэта 
традыцыйны туры-
стычны злёт гіста-
рычнага факультэта. 
Шлях пачынаецца на 
Чыгуначным вакза-
ле Мінска, калі ўдзель-
нікі набываюць квіткі на 
электрычку «Мінск-Маладзечна». На станцыі 
«Анусіна» рабят сустракаюць арганізатары 
і потым удзельнікі, выконваючы заданні пі-
кетаў, паступова рухаюцца да паляны сярод 
лесу, дзе збіраюцца ўсе каманды. Кожны год 
арганізатары абіраюць тэму турзлёта і пры-
думваюць новыя і новыя цікавыя і незвычай-
ныя заданні. Пасля на імправізаванай сцэне 
кожная каманда паказвае свой падрыхтаваны 
творчы нумар. У фінале журы вызначае, якая 
каманда лепш за ўсіх прайшла туртрапу і які 
творчы нумар стаў лепшы. Формула ідэальна-
га «Анусіна» – гэта вясёлыя конкурсы, пацеш-
ныя танцы, творчыя нумары, жарты і, вядома, 

знакамітыя макароны з тушонкай.

Капуснік
Наступная падзея, якую нельга прапусціць. 
Тут групы зноў паказваюць творчыя нумары. 
На мерапрыемстве прысутнічае дух сапер-
ніцтва і адначасова адчуваецца яднанне гіст-
факаўскай сям’і. Шчыра кажучы, ніколі не           
ведаеш, чаго чакаць ад гэтага мерапрыемства. 
Так, у 2019 годзе на нашай сцэне запальваў    
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нават Аляксандр Сала-
духа! А разам з ім – усе 

студэнты і выклад-
чыкі! Пасля факуль-
тэцкага капусніка 
выбіраюцца самыя 
таленавітыя студэн-
ты для падрыхтоўкі 

творчага нумара да 
капусніка БДУ. Гэтае 

грандыёзнае мерапрыем-
ства, дзе яднанне ўжо адчуваецца з усім 
універсітэтам. Асабліва прыемна атрымліваць 
перамогу. Гістарычны факультэт традыцый-
на перамагаў у намінацыях «Лепшае відэа», 
«Лепшае фота». А вось у 2017 каманда факуль-
тэта заваявала 1 месца! Гэта падзея стала вель-

мі доўгачаканай і значнай.

Moment of glory
Яшчэ адно вельмі цікавае 
мерапрыемства. Тут ра-
бяты з розных факуль-
тэтаў, курсаў і груп 
атрымліваюць магчы-
масць паказаць свае та-
ленты і здольнасці. Усіх 
прысутных чакае шмат 
пазітыўных эмоцый, а пе-
раможцаў – каштоўныя прызы.

Міс і Містар гістфак
Напэўна, лепшы спосаб раска-

заць пра сябе – падаць за-
яўку і прыйсці на кастынг 
гэтых мерапрыемстваў, 
якія ўжо даўно сталі 
знакамітымі дзякуючы 
сваёй непаўторнай ат-
масферы. Але не будзем 

раскрываць усе сакрэты. 
Скажам толькі адно: спра-

буйце, дзейнічайце і нічога не 
палохайцеся.

Якія яшчэ ёсць плюшкі для студэнтаў нашага 
факультэта? Напэўна, першае, што прыход-
зіць на розум - гэта «Erasmus». Праграма дае 
магчымасць праходзіць навучанне ў іншай 
краіне (Польшча, Чэхія і г.д.). Тэрмін навучан-

ня складае ад месяца да года! Для навучання 
ў іншай краіне маюцца пэўныя патрабаванні: 
* трэба мець сярэдні бал вышэй пэўнага ўзроў-

ню; 
* у дастатковай ступені валодаць мовай, на 
якой вядзецца навучанне ў прымаючым 
універсітэце (крытэрыі залежаць ад патраба-

ванняў універсітэта).

Мала хто ведае, але…

1. Будынак гістарычнага факультэта з’яўляец-
ца першым будынкам БДУ.

2. У выніку археалагічных раскопак 2017 года 
першакурснікі і супрацоўнікі гістарычнага 
факультэта распрацавалі гіпотэзу, па якой 
слявяне паходзяць з тэрыторый беларускага 

Палесся.
3. Адкрыццё аўдыторыі імя Уладзіміра Іва-
навіча Пічэты было прысвечана да 80-годдзя 
факультэта і адбылося 28 кастрычніка 2014 г.

4. Усе экспанаты музейнай лабараторыі фа-
культэта былі знойдзены падчас экспедыцыі 
ці падараваныя калекцыянерамі або студэн-

тамі.
5. Многія студэнты для ўдалай здачы экза-
мену лічаць абавязковым рытуалам пацерці 
залікоўку або студэнцкі білет аб бюст першага 
рэктара БДУ У. І. Пічэты, які знаходзіцца на 

другім паверсе.
6. Самай загадкавай аўдыторыяй факультэта 
з’яўляецца 55: цяжка знайсці, складана дайсці 

і немагчыма запомніць месца знаходжання.
7. Хутка на гістфаку будзе рамонт. Таму фата-
графуйце і запамінайце як факультэт выгля-

дае зараз, потым не пазнаеце.

Як казаў знакаміты класік беларускай літа-
ратуры Якуб Колас: «Добра быць у дарозе, 
якую ты сам сабе выбіраеш». Мы жадаем 
усім, хто абраў гістарычны факультэт, годна 
прайсці шлях навучання і па-сапраўднаму 

прачуць атмасферу гэтага месца.

Дар’я Хоміч
Яніна Рачкова
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На гістарычным факультэце ёсць шэраг разнастайных кафедр. І кожная з іх дае шырокі спектр маг-
чымасцяў. Але якую з іх абраць? Спадзяёмся, наш артыкул дапаможа вам справіцца з гэтай складанай 

задачай.

Кафедра гісторыі Беларусі новага і найнаў-
шага часу

Аўд. 41, тел. (+375 17) 374-63-71
Загадчык кафедры – Макарэвiч Вiталь Сяргеевiч
За апошняе дзесяцігоддзе на кафедры сфар-
міраваліся і атрымалі значнае развіццё на-
ступныя навуковыя кірункі даследаванняў: 
сацыяльна-эканамічная гісторыя Беларусі 
ХIX – пачатку XX ст.; станаўленне беларускай 
дзяржаўнасці; гісторыя палітычных партый, 
грамадскіх арганізацый і рухаў Беларусі; кан-
фесійная гісторыя Беларусі ХIX–XX стст.; гісто-

рыя Вялікай Айчыннай вайны і інш.
Макарэвiч Вiталь Сяргеевiч: «Наша кафедра 
вывучае праблемы гісторыі Беларусі канца XVIII–
пачатку XXI ст. і таму фактычна вывучае за-
раджэнне і эвалюцыю сучасных з’яў сацыяльна-эка-
намічных і грамадска-палітычных працэсаў. Не 
дзіўна, што нашы выпускнікі працуюць у вельмі 
розных сферах, пачынаючы ад навуковай і выклад-
чыцкай дзейнасці да сферы IT. Калі казаць асабіста 
пра мяне, то ў свой час я выбраў кафедру згодна са 
сваімі інтарэсамі. Вывучэнне гэтага перыяду дае 
адказы на многія сучасныя пытанні, таму я раю 

прыглядзецца да нашай кафедры».

Кафедра гісторыі новага і найноўшага часу
Аўд. 34, тел. (+375 17) 323-29-94

Загадчык кафедры – Кошалеў Уладзімір                
Сяргеевіч

Навуковыя даследаванні вядуцца па наступ-
ных напрамках: гісторыя краін Азіі, Афрыкі і 
Лацінскай Амерыкі ў кантэксце глабалізацыі 
сусветных працэсаў. Таксама падрабязна вы-
вучаецца сацыяльна-эканамічная, і замежная 
гісторыя краін Заходняй Еўропы ў XIX–ХХ 

стст.
Кошалеў Уладзімір Сяргеевіч: «Наша кафедра 
дае вельмі грунтоўныя веды. Прычым вывучаецца 
перыяд, калі зараджаліся і рэалізоўваліся тыя пра-
цэсы, чые наступствы мы бачым сёння. Вывучэнне 
гісторыі на нашай кафедры значна пашырае круга-
гляд маладых людзей. Да таго магчымыя перспек-
тывы дадаткова падштурхоўваюць студэнтаў да 

вывучэння замежных моў. Што датычыцца мяне, 
то пасля паступлення на гістарычны факультэт 

я адразу абраў гісторыю сучаснасці».

Кафедра гісторыі Беларусі старажытнага 
часу і сярэдніх вякоў

Аўд. 4, тел. (+375 17) 354-43-00
Загадчык кафедры – Падалінскі Уладзімір      

Аляксеевіч
Кафедра на сённяшні дзень з’яўляецца ад-
зінай у краіне, якая спецыялізуецца на перы-
ядзе Вялікага Княства Літоўскага і пачатку 
дзяржаўнасці Беларусі. Кафедра валодае знач-
ным навуковым патэнцыялам, што дазваляе 
ёй праводзіць навукова-даследчую працу на 

высокім прафесійным узроўні. 
Падалінскі Уладзімір Аляксеевіч: «Цікавіцца 
гісторыяй ВКЛ я пачаў яшчэ перад паступленнем 
на гістарычны факультэт. Я вучыўся ў школе на 
мяжы 1980–1990-х гг., калі адкрываліся новыя ста-
ронкі нашага мінулага. А калі ўжо стаў студэн-
там гістфака, то мяне вельмі ўразілі выкладчыкі 
нашай кафедры, таму я адразу і выбраў яе для сва-

ёй спецыялізацыі. Запрашаю і вас».

Кафедра гісторыі старажытнага свету і 
сярэдніх вякоў

Аўд. 36, тел. (+375 17) 397-85-08
Загадчык кафедры – Прохараў Андрэй                          

Аркадзьевіч
Кафедра з’яўляецца вядучым у Беларусі спе-
цыялізаваным навуковым цэнтрам па дасле-
даваннях у абласцях антыказнаўства, ме-
дыявiстыкi, гісторыі старажытнага Усходу, 
традыцыйна падтрымлівае разнастайныя між-

народныя навуковыя сувязі. 
Прохараў Андрэй Аркадзьевіч: «Звярнуць увагу 
на нашу кафедру я раю па-першае таму, што мы 
фактычна вывучаем увесь свет, а гэта вельмі важ-
на. Па-другое, мы вывучаем тое, што прыходзіць 
да нас з глыбіні стагоддзяў, г. з. працуем над усве-
дамленнем узаемасувязяў. Трэці момант: у нас цу-
доўныя выкладчыкі. Сыходзячы з гэтых крытэрый 

я і абраў сваю кафедру».

Якую кафедру абраць?
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Кафедра гісторыі Расіі
Аўд.17, тел. (+375 17) 260-83-47

Загадчык кафедры – Яноўскі Алег Антонавіч
Кафедра займаецца рознымі напрамкамі ў 
даследаванні гісторыі Расіі, Украіны, а такса-
ма часткова закранае беларусазнаўства. Шмат 
увагі надаецца тэмам рэгіянальнай, сацыяль-
най, эканамічнай, культурнай і палітычнай 

гісторыі. 
Яноўскі Алег Антонавіч: «Навуковыя пошукі, 
якія ажыццяўляюцца дзякуючы кафедрэ дапама-
гаюць пашырыць светапогляд і даюць магчымасць 
унесці свой уклад у навуку. Стаць супрацоўнікам 
кафедры мне дапамог выпадак. Нягледзячы на тое, 
што я абараніў дысертацыю на кафедры гісто-
рыі БССР, размеркавалі мяне на кафедру гісторыі 
СССР дзеля стварэння музея гісторыі ўніверсітэ-
та. Гэта кафедра і з’яўляецца продкам кафедры 

гісторыі Расіі».

Кафедра гісторыі паўднёвых і заходніх        
славян

Аўд. 39, тел. (+375 17) 209-55-96
Загадчык кафедры – Салькоў Анатоль Пятровіч
Кафедра з’яўляецца вядучым навуковым цэн-
трам Рэспублікі Беларусь у галіне даследа-
вання гісторыі замежных славянскіх народаў. 
Супрацоўнікі кафедры чытаюць выбітныя 
спецыяльныя і агульныя курсы, дзеляцца да-
волі цікавымі прысвечанымі гэтай тэматыцы 

матэрыяламі. 
Александровіч Сяргей Сяргеевіч: «Кафедра дае 
шмат магчымасцяў, у тым ліку, стажыроўка ва 
ўніверсітэтах. Гэта вельмі добры вопыт і магчы-
масць атрымаць веды, а яшчэ шанец даследаваць і 
працаваць з цікавымі крыніцамі. Я трапіў на гэту 

кафедру пасля спецыялізацыі і аспірантуры».

Кафедра крыніцазнаўства
Аўд. 20, тел. (+375 17) 209-57-06

Загадчык кафедры – Ходзін Сяргей Мікалаевіч
Супрацоўнікі кафедры вядуць шматпрофіль-
ныя даследаванні ў галіне крыніцазнаўства, 
гістарыяграфіі, гістарычнай інфарматыкі, ар-

хеаграфіі, архівазнаўства і інш.
Ходзін Сяргей Мікалаевіч: «Абітурыенты аўта-
матычна размяркоўваюцца на нашу кафедру, калі 
паступаюць на спецыяльнасці «архівазнаўства» і 
«дакументазнаўства». Кафедра крыніцазнаўства 
дазваляе будучым студэнтам пісаць па крыніцах, 

гістарыяграфіі, або метадам даследавання па са-
мых розных перыядах і рэгіёнах, у тым ліку пад 
кіраўніцтвам выкладчыкаў іншых кафедр. Калі я 
быў студэнтам, то, на жаль, нашай кафедры яшчэ 
не было, і мне давялося памяняць некалькі кафедр, 

перш, чым я абраў гэты напрамак».

Кафедра этналогіі, музеялогіі і гісторыі 
мастацтваў

Аўд. 30, тел. (+375 17) 338-35-81
Загадчык кафедры – Навагродскі Тадэвуш         

Антонавіч
Кафедра ажыццяўляе падрыхтоўку па спецы-
яльнасцях: «Музейная справа і ахова гісторы-

ка-культурнай спадчыны» і «Гісторыя». 
Навагродскі Тадэвуш Антонавіч: «Нашы спе-
цыялісты рэалізуюць свае веды ў этнакультурных 
і культурных сферах. Трэба адзначыць, што кафе-
дра было створана толькі ў 2001 г., да гэтага існа-
вала кафедра археалогіі, этналогіі і дапаможных 
гістарычных дысцыплін. Я абраў гэту кафедру, бо 
мяне вельмі зацікавіла праблема этнапедагогiкi і 

этнапсіхалогіі Беларусі».

Кафедра археалогіі і спецыяльных гіста-
рычных дысцыплін

Аўд. 43, тел. (+375 17) 357-34-09
Загадчык кафедры – Курловіч Паліна Сяргееўна
Кафедра займаецца вывучэннем і даследа-
ваннем археалогіі Беларусі, а таксама дапа-
можнымі і адмысловымі гістарычнымі дысцы-
плінамі такімі як метралогія, этнагенез славян, 

палеаграфія і інш.
Курловіч Паліна Сяргееўна: «Археалогія - вель-
мі цікавая навука. Гэта заўсёды праца з навуковай 
літаратурай, археалагічнымі малюнкамі, фата-
графіямі і інш. Да таго нашы студэнты маюць 
магчымасць удзельнічаць у розных цікавых археа-
лагічных актыўнасцях па-за заняткамі. Трэба ад-
значыць, што прафесія археолага ў нашай краіне 
надзвычай запатрабаваная. Калі казаць пра мяне, 
то я мэтанакіравана хацела быць археолагам і ўжо 
ў старэйшых класах працавала на археалагічных 

раскопках».

Ілля Макееў
Павел Артамонаў
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Яшчэ ўчора празвінеў апошні званок і вы разам з аднакласнікамі хваляваліся перад першым іспытам. А 
ўжо сёння вы трымаеце ўсе неабходныя дакументы, каб хутка атрымаць велічнае, гучнае і ганаровае імя 
– СТУДЭНТ. Хаця вы амаль і студэнты, але расслабляцца яшчэ рана. Цяпер трэба падрыхтавацца да 

новага этапу. ВНУ не школа!

Я, ужо без пяці хвілін дыпламаваны спецы-
яліст, узялася за гэты артыкул, каб параіць 
вам, будучым першакурснікам, як жа лепш 
пражыць наступныя 4 курса на гістфаку. Раз-
ам з маімі аднагрупнікамі я пастаралася сабра-
ць самыя важныя і карысныя парады, якія да-
памогуць хутчэй уліцца ў студэнцкае жыццё і 

ўспамінаць гэты час з радасцю і пяшчотай!

Знаёмцеся
Можна яшчэ да пачатку вучобы знайсці адзін 
аднаго ў сацыяльных сетках і пазнаёміцца за-
гадзя. Не будзе лішнім і знаёмствы з студэн-
тамі іншых курсаў і выпускнікамі. Так у вас 
будуць знаёмыя людзі з вопытам, да якіх мож-
на звярнуцца з пытаннямі або праблемамі. А з 
аднагрупнікамі будзе лягчэй і весялей хадзіць 
на пары і разам рыхтавацца да семінараў, а по-
тым да іспытаў. Яшчэ ў кожнай групы будуць 
куратары-студэнты і куратар-выкладчык – не 
саромейцеся, задавайце ім усе-усе пытанні, 
якія ў вас узнікаюць, нават калі яны вам зда-

юцца дурнымі.

Ведай што, як і калі ты павінен зрабіць
Самае галоўнае для першакурсніка – гэта звы-
кнуцца з новым рытмам жыцця. Для гэтага 
даведайцеся расклад пар, а ў старшакурснікаў 
можна даведацца, якія патрабаванні ў розных 
выкладчыкаў (але пры гэтым памятайце, што 
часам тое, што кажуць, гэта старыя казкі і звы-
чайныя жарты). А яшчэ запісвайце ўсе дэдлай-
ны і, як бы банальна не гучала, не цягніце вы-
кананне заданняў да апошняга моманту. Ад 

гэтага горш будзе толькі вам.

Рэйтынгавая сістэма
Працуйце на рэйтынг падчас семестра, каб 
лягчэй жылося падчас сесіі. Тут дзейнічае та-
кая сістэма, запамінайце схему: адзнака за 
іспыт = (рэйтынг за семестр + адзнака за адказ 

на іспыце) / 2.

Ведай самыя важныя месцы гістфаку
Буфет, бібліятэка і гардэроб – усё побач на 1 па-
версе. 33 аўдыторыя знаходзіцца на 2 паверсе! 
Бюст Пічэты (2 паверх) – святое месца гістфа-
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ку, галоўнае месца збору і таемных сустрэч. А 
яшчэ гэта месца фотасесій і хваляванняў пад-
час сесіі (сакрэтны абрад нашай групы – перад 
іспытам пацерці аб нос Пічэты залікоўку і пе-
рахрысціць, па легендзе, абавязкова выцягнеш 
добры білет). На другім паверсе знаходзіцца і 
дэканат – месца, дзе можна атрымаць адказы 

на ўсе пытанні.

Кафедры і курсавыя працы
Што тычыцца курсавых прац, то выбірайце 
кафедру па сваіх інтарэсах. Рэклама ад стар-
шакурснікаў гэта, вядома, карысна, але больш 
толку будзе, калі абраць кафедру па душы і 
ўвесь час пісаць курсавыя працы, a затым і ды-
плом, там. Аналагічна і з тэмай даследавання: 
выбірайце цікавую менавіта вам тэму, a калі 
яна яшчэ будзе і актуальнай, то ўвогуле цу-
доўна! A цяпер парада з вобласці фантастыкі: 
пачынайце пісаць курсавую працу яшчэ ўво-
сень. Абароны праходзяць звычайна ў кра-
савіку. Старшакурснікі могуць распавядаць 
вам казкі, як яны напісалі курсач за месяц / 
два тыдні / тыдзень / тры дні і абараніліся, 
але задайце сабе пытанне: яно вам трэба? Вы 
прыйшлі на гістфак за якаснымі ведамі і пра-

цамі ці як?

Высыпайцеся і добра харчуйцеся
Размовы і пасядзелкі ў інтэрнаце да раніцы, а 
потым невыноснае жаданне заснуць на пары 
– гэта, вядома, класіка першага курса, але па-
верце мне (на жаль, ведаю не па чутках), пару-
шаны рэжым таго не варты. А жывот, які бур-
чыць менавіта ў той момант, калі ў аўдыторыі 
на пару секунд усталявалася поўная цішыня 
– не самая прыемная рэч. Ды і піцы з буфета 
няхай хутка і смачна, але не так ужо і карысна. 
Дарэчы, добры варыянт для студэнтаў – стало-
вая (бліжэйшыя ад гістфаку – ў Ліцэі БДУ, вул. 
Ульянаўская, 8; а ад інтэрната – ў інтэрнаце 

БДТУ №3, вул. Свядлова, 36 ).

Адпачывайце
Гэтая парада ўжо старая, як наша планета, але 
многія першакурснікі пра гэта забываюць. І 
адпачынак гэта не пра ляжанне на ложку і пра-
гляд серыялаў. Вы столькі ўсяго новага і ціка-
вага можаце паглядзець і ўбачыць у Мінску! 
Асабіста для мяне самая асалода гэта ў цёплае 

надвор’е ўзяць ровар калабайк і з ветрыкам 
даехаць ад інтэрнату ў любую кропку Мінска! 
І кропельку спорту ў жыццё дадасі, і на гарад-
скія пейзажы паглядзіш, і думкі ачысціш. А 
колькі ў Мінску славутасцяў, не пералічыць!

Пра поспехі
Не параўноўвайце свае поспехі з дасягненнямі 
іншых. Ад гэтага нікому лепш не стане. Вы 
вучыцеся ў першую чаргу для сябе, а не каб 

нешта некаму даказаць.

Пра магчымасці
Кожны з вас мае таленты і хобі, развівай-
це іх! На факультэце і ва ўніверсітэце для                              
гэтага ёсць процьма магчымасцяў. Пытайцеся 
ў старшакурснікаў пра студэнцкія арганіза-
цыі, мерапрыемствы (пра гэта чытай асобны 
артыкул у гэтым нумары), глядзіце абнаўленні 
ў сацыяльных сетках. Я ўпэўненая, што кожны 

знойдзе нешта для сябе.

Пра эмоцыі
Лавіце задавальненне ад усяго, што будзе з 
вамі адбывацца. Менш перажыванняў, стрэсу, 
гэта зусім не тыя эмоцыі, якія павінны быць 
у самы шчаслівы час – студэнцтва! Будзьце 
сабой, заставайцеся нягледзячы ні на што ад-

крытымі, добрымі, радаснымі.

Дарэчы, свае парады далі і выкладчыкі. Яны 
аднагалосна і настойліва рэкамендуюць чы-
таць пабольш навуковай літаратуры пры             
падрыхтоўцы да семінараў і, што вельмі важ-
на, не саромецца адказваць! Таксама не гу-
бляйце магчымасці займацца самаадукацыяй, 
на шчасце, цяпер досыць шмат адукацыйных 

пляцовак.

Памятайце, што сваё студэнцкае жыццё 
вясёлым і незабыўным ствараеце менавіта 
вы! Выкарыстоўвайце гэтыя парады, не                   
губляйце магчымасці і смела ідзіце наперад.

Марта Ляцко
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Жыццё першакурсніка – цікавае, разнастайнае і незвычайнае. А што змяняецца ў жыцці выпускніка? 
Нашы чацвёртакурснікі расказалі пра свой шлях на гістарычным факультэце і падзяліліся сваімі 

ўспамінамі, уражаннямі і планамі.

Яніна Рачкова
Пакуль усе мае зна-
ёмыя загадзя рыхта-
валіся да ЦТ разам 
з рэпетытарамі, я 
думала пра тое, што 
мне хочацца атрыма-
ць ад жыцця. Я хаце-
ла стаць радыё-вяду-
чай, потым думала 
пра тэатральнае, быў 
варыянт звязаць 
жыццё з творчасцю, 
бо я восем гадоў за-
ймалася музыкай, 
а яшчэ памятаю, 
што хацела кіраваць гоначнай машынай... Не 
ведаю, што тады мной рухала?! У выніку ў 
старэйшых класах мяне ахапіла цікавасць да 
гісторыі і атрымалася, што я вырашыла выву-

чаць яе далей.
На першым курсе я пісала курсавую працу на 
кафедры сусветнай гісторыі новага і найноў-
шага часу. А на двугім курсе перайшла на ка-
федру гісторыі Беларусі новага і найноўшага 

часу і ў выніку абараніла там дыплом.
Увогуле мой вопыт навуковай дзейнасці зусім 
невялікі, галоўным чынам атрыманы дзяку-
ючы ўдзелу ў студэнцкіх канферэнцыях. Але 
самае галоўнае тое, што я навучылася хутка 
шукаць патрэбную інфармацыю і слушна яе 

ўжываць.
З студэнцкіх арганізацый на першым курсе я 
была ў студсаюзе, потым стала чальцом праф-
саюза, а на апошнім курсе стала чальцом рэд-

калегіі газеты «Ніка».
Увогуле, на першым курсе я не думала пра 
тое, што будзе пасля гістфака. Калі я толькі па-
ступіла, у мяне ўзнікла жаданне хутчэй скон-
чыць вучобу і атрымаць дыплом. Помню, што 
тагачасны чацвёртакурснік казаў, што зай-
здросціць мне і што яму так хацелася б зноўку 
апынуцца на першым курсе. Тады я зусім не 
разумела, чаму ён так кажа. Цяпер заканчваю 

гістфак і ўсім першакурснікам кажу тое самае: 
я ім зайздрошчу.

Па размеркаванню я з’язджаю з Мінска праца-
ваць у школу. Досвед ужо атрымала і ў гімна-
зіі, і ў школе і магу сказаць, што мне гэта пада-

баецца!
Хачу параіць будучым першакурснікам шана-
ваць час, праведзены ў статусе студэнта – гэта 
такое неймавернае пачуццё! Чатыры гады 
праляцяць вельмі хутка, таму максімальна 
выкарыстайце гэты час і вазьміце ад гістфака 
ўсё! Не сядзіце ўсе чатыры гады склаўшы рукі, 
выходзьце за межы, развівайцеся, вучыцеся 
вучыцца і не слухайце парады старшакурс-

нікаў, бо ўсё спазнаецца праз ваш досвед.

Марта Ляцко
Як і многія школь-
нікі, я амаль да 
апошняга моманту 
не ведала, менавіта 
куды я буду пасту-
паць. На пытанне: 
«Куды ты пойдзеш 
пасля 11 класа?» я 
магла адказаць: «Да 
хаты». Не хачу па-
дацца самаўлюбё-
най, але маю пра-
блему можна было                           
апісаць фразай 
«гора ад розуму». 
Так атрымалася, што ў мяне было некалькі 
любімых школьных прадметаў, у якіх я мела 
поспех: гісторыя, хімія, матэматыка, мовы.          
Выбраць адно было складана, таму я да апош-
няга цягнула момант выбару. У рэшце рэшт 
абрала гісторыю. Чаму? Мне здалося, што на-
вучанне тут будзе самым цікавым, як, у прын-

цыпе, і атрымалася.
Я лічу, што выбар кафедры – самая важная на 
першым курсе справа. Па рэкамендацыі стар-
шакурсніка я спыніла свой выбар на дзвюх ка-
федрах: гісторыі паўднёвых і заходніх славян 
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і гісторыі Беларусі новага і найноўшага часу.
Я вырашыла абраць першы варыянт, бо гісто-
рыя паўднёвых і заходніх славян для мяне 
была нязведанай вобласцю. Але ў выніку ўсе 
мае курсавыя працы былі звязаны з гісторыяй 
Беларусі. Так я перайшла на кафедру гісто-
рыі Беларусі новага і найноўшага часу. Там я 
зразумела як жа мала насамрэч я ведаю гісто-

рыю сваёй роднай зямлі!
І вось ужо я паспяхова абараніла дыплом, які 
прысвечаны кантрабандзе на беларускіх зем-
лях у міжваеннай час. Хачу адзначыць, што 
велізарную дапамогу ў напісанні дыплома 

зрабіла Алена Фёдараўна Паддубская!
На гістфаку са студэнцкіх арганізацый я ак-
тыўнічала толькі ў ССЯА (Студэнцкім савет 
па якасці адукацыі) і пісала артыкулы ў га-
зету «Ніка». Насамрэч, усе нашы студэнцкія 
арганізацыі класныя, галоўнае, абіраць іх па 

сваіх інтарэсах.
Ведаеце, калі я паступала на гістфак БДУ 
ў планах той сямнаццацігадовай школьні-
цы былі чырвоны дыплом, магістратура, ас-
пірантура і навуковая дзейнасць, але людзі                               

змяняюцца і іх планы таксама.
Што тычыцца размеркавання, то я прайшла 
ўсе пяць стадый прыняцця няўхільнага, але 
ў выніку прыйшла да таго, што ўсё што не 
робіцца, усё да лепшага. Мінімум два гады я 
буду працаваць у мінскай школе, вучыць шас-
цікласнікаў і сямікласнікаў розуму. Увогуле 
часам жыццё гуляе са мной. Я, калі заканчвала 
школу з адзнакай, магла пайсці ў педагагічны 
ўніверсітэт на настаўніка без ЦТ, але адразу ж 
адкінула гэты варыянт пад падставай, што я 
НІКОЛІ не буду настаўнікам. А цяпер я ўжо 
маю досвед выкладання ў школе і, у прынцы-

пе, спраўляюся.
Будучым першакурснікам мне хочацца параі-
ць не баяцца складанасцяў і прачытаць у газе-
це мой артыкул, дзе я дам яшчэ больш парад.

Міхаіл Мальцаў
Калі я абіраў будучае месца навучання, то 
мне здавалася, што гісторыю ў параўнанні з 
іншымі прадметамі я ведаю лепш. Але акра-
мя гістфака БДУ разглядаў магчымасць па-
ступлення ў Акадэмію МУС. На свой выбар я 

ніколі не скардзіўся.
Першыя два гады я пісаў курсавую працу на 

кафедры крыні-
цазнаўства. Потым, 
калі пачалося раз-
меркаванне па спе-
цыялізацыях, я пе-
райшоў на кафедру 

гісторыі Расіі.
За час вучобы я         
ўдзельнічаў у шмат-
лікіх навуковых кан-
ферэнцыях. Цяпер 
у мяне ёсць свае пу-
блікацыі. На сам рэч, 
усім жадаю падчас 
вучобы папробаваць 

свае сілы ў гэтым напрамку.
У першы дзень навучання на нашым факуль-
тэце я ўступіў у прафсаюз. А потым абраў 
ССЯА, дзе хутка стаў сакратаром старшыні 
арганізацыі. Удзел у дзейнасці ССЯА дапама-
гае мне займацца карыснымі і адказнымі спра-

вамі.
На першым курсе пасля дыплома я лічыў, што 
трэба ісці ў магістратуру, каб атрымаць двух-
ступенную поўную гістарычную адукацыю. 
Вось цяпер я выпускнік, і меркаванне за час 

навучання на гістфаку не змянілася.
На першым і другім курсе я вучыўся платна, а 
потым дзякуючы поспехам у вучобе здолеў пе-
равесціся на бюджэт. Праз гэта размеркаванне 
мне не пагражае: будучае месца працы я маю 

права шукаць сам.
Што хацеў бы сказаць першакурснікам? 
Тым, хто будзе вучыцца платна, раю                                               
паспрабаваць перавесціся на бюджэт. Для 
гэтага трэба добра вучыцца і актыўна                                                                             
прымаць удзел у грамадскім жыцці. Хлопцам 
раю задумацца наконт навучання на вайско-
вай кафедры: гэта пазбаўляе ад тэрміновай 
службы, але займае пэўны час летам.Таксама 
раю больш ездзіць у іншыя краіны ў межах 
розных праектаў. Гэта цудоўная магчымасць, 

якая дае карысны вопыт.

Ганна Бірук
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Вітаем цябе, паважаны студэнт! Студэнцкае жыццё – новы і цікавы этап. Але гэта не толькі плённая 
вучоба, а ў першую чаргу цікавыя знаёмствы, мноства прыемных успамінаў, яркія эмоцыі і незабыўныя 
моманты. А зрабіць студэнцкія гады яшчэ больш яркімі і насычанымі дапамогуць студэнцкія арганіза-

цыі, якіх на гістфаку на любы густ!

Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі 
(БРСМ)

Сакратар БРСМ: Ярмольчык Данііл Мікалаевіч 
(студэнт 4 курса)

БРСМ на гістарычным факультэце – гэта актыўная, 
дружная, вясёлая каманда, якой не абыякава жыццё 
роднага факультэта і ўніверсітэта, а таксама жыццё 
нашай краіны. У Камітэт арганізацыі ўваходзяць 
самыя амбіцыйныя і актыўныя студэнты гістарыч-
нага факультэта, яны і складаюць моц і сілу ўсёй 
арганізацыі. Мэта БРСМ – гэта павышэнне гра-
мадзянска-прававой культуры студэнтаў, развіццё 
ў іх навыкаў вызначэння сябе і ўсяго беларускага 
грамадства як паўнапраўных суб’ектаў палітычнага 

працэсу.

Прафбюро гістфака БДУ
Старшыня: Грыцук Сяргей Андрэевіч 

(магістрант)
Прафсаюз – гэта не толькі абарона нашых законных 
інтарэсаў і правоў перад адміністрацыяй факультэ-
та і ўніверсітэта, але яшчэ і рашэнне шэрагу важ-
нейшых пытанняў: засяленне ў інтэрнаты, матэры-
яльная дапамога, кантроль за якасцю харчавання і 
ўмовамі пражывання ў інтэрнатах. Каманда праф-
бюро студэнтаў гістарычнага факультэта заўсёды 
ставіла перад сабой мэту працаваць для студэнтаў 
і дзеля студэнтаў. Менавіта таму мы заўсёды, калі 
прымаем якіх-небудзь рашэнняў ці падрыхтоўва-
емся да сустрэч з кіраўніцтвам універсітэта і фа-

культэта, кіруемся меркаваннем студэнтаў.

«Я спадзяюся, што і ў гэтым годзе нашы перша-
курснікі з энтузіязмам прыйдуць у арганізацыю, 
каб зрабіць яе лепш. У прафбюро ёсць магчымасць 

рэалізаваць сябе ў розных сферах».

Студэнцкі Саюз
Старшыня: Чыгір Ганна Андрэеўна 

(студэнтка 3 курса)
«Студсаюз – гэта ўсё маё жыццё», – так спявала-
ся ў адной са студсаюзаўскіх песень. Студсаюз – 
гэта тыя, хто робяць дабро і імкнуцца прынесці                   
карысць студэнтам, факультэту. Студсаюз – гэта 

арганізацыя, у якой з’явіліся навуковы і дабрачын-
ны напрамкі, але ён ніколі не адыдзе ад «Капуст-
нікаў». Студсаюз - магчымасць рэалізаваць сябе ў 
розных напрамках. Студсаюз – гэта тое месца, дзе 

кожны знойдзе сябе.

«У Студсаюзе чакаю тых, хто можа больш, чым 
проста вучыцца. Тых, каго не спыніць».

Студэнцкі Саюз па якасці адукацыі 
(ССЯА)

Старшыня: Пясецкі Данііл Уладзіміравіч 
(студэнт 3 курса)

ССЯА – гэта адукацыйна-асветніцкая арганізацыя 
студэнтаў для студэнтаў. Яе асноўная мэта – па-
вышэнне якасці адукацыі на нашым факультэце, 
што рэалізуецца праз электронныя тэсты па гісто-
рыі, правядзенне гульняў-віктарын на гістарычную 
тэматыку, развіццё дэбат-руху і анкетавання сту-
дэнтаў па пытаннях якасці выкладання на факуль-

тэце і г. д.

«Магу сказаць, што арганізацыя класная. Самае га-
лоўнае ў ёй – гэта людзі, якія з’яўляюцца яе сэрцам 
і генератарам розных ідэй для нашых праектаў і 
дапамагаюць рабіць дзейнасць арганізацыі лепш».

Куратарская служба
Старшыня: Казлоў Максім Вітальевіч 

(студэнт 3 курса)
Студэнцкая куратарская служба (СКС) – праект, 
распрацаваны Студэнцкім Саюзам і Старастатам. 
СКС у першую чаргу была створана для таго, каб 
дапамагаць першакурснікам адаптавацца ў но-
вым месцы. Пасрэднікамі паміж першакурснікамі 
і СКС з’яўляюцца студэнты-куратары, прыстаўле-
ныя да кожнай групы. Гэтыя людзі выконваюць 
розныя задачы: падрыхтоўка да мерапрыемстваў 
на факультэце, прадастаўленне інфармацыі аб                          
студэнцкіх арганізацыях на факультэце, Увядзенне 
першакурснікаў у новы навучальны рытм, згурта-
ванне калектыву, у якім знаходзяцца першакурс-

нікі, дапамога ў выбары старасты групы.

Крок у цікавае жыццё – студэнцкія арганізацыі
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«Студэнцкая куратарская служба і студэнты-ку-
ратары гэта тыя людзі, якія ствараюць для пер-
шакурснікаў камфортныя ўмовы знаходжання на 
факультэце. Яны робяць усё магчымае, каб гіста-
рычны факультэт стаў для вас родным домам».

Савет Стараст
Стараста факультэта: Біліцюк Ганна Андрэеўна 

(студэнтка 3 курса)
Савет стараст – гэта арганізацыя, якая, у першую 
чаргу, спрыяе ўзаемадзеянню стараст навучальных 
груп з адміністрацыяй факультэта і ўніверсітэта. 
Старастат дапамагае аптымізаваць развіццё любых 
актыўнасцяў у студэнтаў, калі ёсць жаданне. Гэтая 
актыўнасць можа быць рознай, напрыклад, вучэб-
най, навукова-даследчай, творчай або грамадскай, 
усё гэта развіваецца таксама і ў супрацоўніцтве з 
іншымі арганізацыямі студэнцкага самакіравання 
на факультэце і ва ўніверсітэце, што вельмі крута! 
Колер Старастата жоўты, і многія яго звязваюць з 
сонцам, цяплом, святлом. І нездарма: усе нашы ста-

расты проста сонейкі!

«Ніхто не бывае мудрым і прыгожым усе сем дзён 
на тыдзень. Таму трэба прыняць нявызначанасць у 
жыцці і проста атрымліваць асалоду ад яе, паста-
рацца знайсці гармонію з самім сабой, быць у мо-

манце».

«Жадаю будучым студэнтам, як мага хутчэй 
ўліцца ў наша вясёлае і разнастайнае гістфа-
каўскае жыццё! Тут вас прымуць з распасцёртымі 
абдымкамі! Галоўнае, сябры, нічога не бойцеся, вер-
це ў сябе і ў свае сілы, і вы многага дасягнеце на 
гістарычным факультэце БДУ! Чакаем усіх вас!».

Суполка «Варта» Таварыства                    
беларускай мовы (ТБМ)

Старшыня: Мядзведзева Аляксандра 
Аляксандраўна 

(студэнтка 3 курса)
Таварыства Беларускай мовы – гэта не проста 
арганізацыя, гэта лад жыцця. Сваёй мэтай мы 
ставім захаванне роднай мовы для наступных па-
ка-ленняў, распаўсюджванне нашай культуры і 
традыцый, бо ва ўсім гэтым наша моц і незалеж-
насць. Мы ў паўсядзенным жыцці размаўляем на                                   
беларускай мове, пашыраем свае веды па гісторыі і 
культуры Беларусі. Нашу мову патрэбна захоўваць 

і ўзбагачаць, а хто, як ні мы, студэнты, будзем гэта 
рабіць? Наша арганізацыя праводзіць тыдні роднай 
мовы, анлайн-гульні, віктарыны, сустрэчы з выбіт-
нымі дзеячамі Беларусі і многае іншае, а таксама 
рэалізуе праект «Памяць і Слава» па захаванню 
памяці аб акадэмічнай супольнісці БДУ. А калі вы                                                                                                
завітаеце да нас ў суполкі ВК і Інстаграме, то 
прачытаеце шмат цікавага пра Беларусь, яе дзеячаў,                    

падзеі і культуру.

«Францішак Багушэвіч казаў: «Яно добра, а нават 
і трэба знаць суседскую мову, але найперш трэба 

знаць сваю». А ТБМ вам у гэтым дапаможа».

Газета «Ніка»
Галоўны рэдактар: Хоміч Дар’я Аляксандраўна 

(студэнтка 3 курса)
Газета гістарычнага факультэта «Ніка» – беларуска-
моўнае выданне, якое вядзе сваю гісторыю з 2007 
года. На старонках нашай газеты – апошнія наві-
ны, замалёўкі студэнцкага жыцця, эмоцыі, талент, 
успаміны. «Ніка» – гэта сям’я. І разам мы захоўваем 

гісторыю нашага факультета.

«Гістарычны факультэт дае шмат магчымасцяў, 
каб паказаць здольнасці і таленты. Я буду вель-
мі рада, калі сярод чытачоў артыкула знойдуцца 

тыя, хто абяруць менавіта «Ніку»».

Творчы саюз гістфака БДУ
Старшыня: Кандратовіч Павел Эдуардавіч 

(студэнт 2 курса)
Творчы саюз – гэта самая маленькая, але самая 
крэатыўная арганіза-цыя гістфаку БДУ. Дадзеная 
арганізацыя – выдатны варыянт для рэалізацыі 
ўсіх крэатыўных ідэй. Удзельнікі Творчага саю-
за імкнуцца зрабіць усё, каб падняць культурнае 

жыццё ўніверсітэта на новы ўзровень!
Самае знакамітае мерапрыемства – YFM (Your fresh 
meeting) . Тут першакурснікі становяцца камандай 
і амаль месяц выконваюць розныя заданні: пра-
ходзяць квэсты, удзельнічаюць у квізах, а самае га-
лоўнае, рыхтуюць творчыя нумары, якія паказваю-

ць на вялікім канцэрце.

«Запрашаем усіх першакурснікаў да нас у арганіза-
цыю, каб зрабіць яе трошкі лепш».

Аляксандра Мядзведзева
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Меркаванні аўтараў могу-
ць не супадаць с пазіцыяй 

рэдактараў

  NIKA

Самыя яскравыя моманты і значныя падзеі, гісто-
рыі, уражанні, пачуцці вось ужо доўгі час захоўва-
юцца на старонках газеты гістарычнага факуль-
тэта «Нiка». Кожны выпуск – вынік плённай і 
стараннай працы нашай рэдкалегіі, а разам з тым і 
спадчына стваральнікаў газеты. Дык калі як і чаму 

пачалася гісторыя газеты?
Першы нумар газеты вый-

шаў у лістападзе 2007 года. 
Заснавальнікам газеты 
стаў Савет па якасці аду-
кацыі гістарычнага фа-
культэта БДУ. Першую 
рэдкалегію склалі сту-

дэнты розных курсаў: Ган-
на Васілеўская, Дзмітрый 

Врублеўскі, Дзмітрый Зайцаў, 
Дзмітрый Анацко, Алена Краснагорская, Алег 
Аляксеенка, Віталь Быль. У рубрыках «Да-
сягненні факультэта», «Арт-клуб», «Таленты 
гістфака», «Па цікавых мясцінах» і «Зварот-
ная сувязь» студэнты расказвалі аб тым, што іх 
цікавіла, дзяліліся сваімі ўражаннямі і творчас-
цю, шукалі адказы на агульныя пытанні. Хут-
ка вельмі папулярнай стала рубрыка «Усмеш-
ка Кліа», дзе ў якасці эксклюзіву друкаваліся 
пацешныя цытаты выкладчыкаў (дарэчы, ру-

брыка і да гэтага часу працягваецца).
За перыяд існавання газеты неаднаразова мя-
няўся дызайн, больш зручным рабіўся фар-
мат, уводзіліся новыя рубрыкі. Быў нават час, 
калі для афармлення газеты выкарыстоўваліся 

аўтарскія малюнкі студэнтаў.
Калісьці артыкулы ў газеце друкаваліся і на ру-
скай, і на беларускай мовах. Але з цягам часу 
было прынята і падтрымана рашэнне зрабіць 
«Ніку» выключна беларускамоўным выдан-

.
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нем. Мова ўжо стала адметнай рысай газеты. 
Дзякуючы цікавым артыкулам «Ніка» спрыяе 
яе распаўсюджванню і папулярызацыі сярод 
студэнтаў і выкладчыкаў, што, зразумела, до-

бра ўплывае на факультэт.
Вось ужо 90 нумар «Нікі» чакае сваіх чытачоў. 
І, трэба сказаць, газеце сапраўды ёсць чым га-
нарыцца. У 2015 годзе наша «Ніка» заняла 3 
месца ў конкурсе «Лепшая студэнцкая газета». 
А ў 2019 годзе стала пераможцам у намінацыі 
«Лепшы студэнцкі медыйны рэсурс БДУ». Да 
таго газета неаднаразова выступала арганіза-
тарам разнастайных прывабных конкурсаў. І 
ўсё гэта дзякуючы працы таленавітай, натхнё-

най і разнастайнай рэдкалегіі.

«Ніка» – гэта сям’я, дзе кожны мае магчы-
масць займацца любімай справай, рэалізуе 
здольнасці і атрымлівае карысны вопыт. 
Разам мы захоўваем гісторыю факультэта і 
зберагаем памяць аб людзях, якія тут вучац-

ца і працуюць.
Дар’я Хоміч

Фота: Ганна Бірук


