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Госцем новага нумара з’яўляецца неардынарны выкладчык, які сваімі яскравымі і мудрымі афарызмамі 
натхняе вывучаць гуманітарныя навукі вось ужо колькі пакаленняў студэнтаў. Алег Валер’евіч Перзаш-
кевіч – кандыдат гістарычных навук, дацэнт кафедры гісторыі старажытнага свету і сярэдніх вякоў, 

усходазнавец, даследчык у галіне гісторыі старажытнай Індыі і старажытных Арыяў.

Алег Валер’евіч, чаму вырашылі стаць гісто-
рыкам і калі з’явілася цікавасць да гісторыі?
Мне здаецца, што ў мяне цікавасць да гісторыі 
была заўсёды, але, прыкладна, яна з’явілася ў 
школе, калі не раней. Але варыянт стаць гісто-
рыкам не быў адзіным, тады я разглядаў яшчэ 
і «ФПМІ». Магчыма на мой выбар паўплыва-
ла нейкая доля спадчыннасці. Я вырас сярод 
афіцэраў, з дзяцінства чуў розныя апавяданні, 

гісторыі.

Можа памятаеце дзень, калі вы паступілі 
на гістарычны факультэт? Чым ён вам                                

запомніўся?
Я скончыў школу ў 1986 годзе, іспыты праход-
зілі да пачатку жніўня. Памятаю, што было 
цёпла тады, экзамен прымаў Уладзімір Нікі-
фаравіч Сідарцоў і Людміла Пятроўна Суш-
кевіч. Уладзімір Нікіфаравіч, калі я здаваў        
экзамен, ён асабіста пры мне паставіў 7 двоек.

Чым запомніліся навучальныя гады ва універ-
сітэце?

Тады мы вучыліся ў галоўным корпусе БДУ, у 
асноўным вучыліся на 5-6 паверхах, запомніў-

ся від на плошчу Леніна, прыгожы выгляд. 
Але ў снежні 1991 года мы пачалі вучыцца ў 
цяперашнім корпусе гістарычнага факультэта 

БДУ. 
Запомнілася дзяленне груп: 75 чалавек вучылі 
гісторыю, 25 чалавек вучылі гісторыю КПСС. З 
1989 года пачалося выкладанне на беларускай 
мове. Праўда большасць выкладчыкаў пра-

цягвалі выкладаць на рускай мове.
З’явіліся новыя прадметы: паліталогія і этыка. 
«Перабудова» добра адчувалася: з’явілася маг-
чымасць вывучэння вялікай колькасці замеж-
ных моў, можна было атрымаць кваліфікацыю 
«перакладчыка» пры заканчэнні спецыяльных 

курсаў, была вайсковая кафедра.
Памятаю, як для нас арганізоўвалі курс                  
«італьянскае адраджэнне», гэты курс чыталі 

нам супрацоўнікі «Эрмітажа».
Таксама запомніўся кантроль за хаджэннем 
на пары, кантралявалі нас строга. Запомніўся 

таксама наш куратар «Кузьміч».
У агульным: усе мянялася на вачах.

Якім чынам з’явілася цікавасць да гісторыі 
старажытнага Усходу?

На першым курсе трэба было выбраць кафе-
дру для напісання курсавой працы, а так як 
нельга было выбраць кафедру якая не вяла 
на 1-м курсе заняткі, то з усіх варыянтаў, мяне 
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зацікавіла гісто-
рыя старажытнага        

Усходу.
Маім навуковым 
кіраўніком быў 
Генадзь Іосіфавіч 
Даўгяла. Цудоўны 
выкладчык, у яко-
га, дарэчы, былі 
добра наладжаныя 
міжнародныя кан-
такты. Другога ве-
расня  2002-га года 
Генадзь Іосіфавіч 
памёр, а на наступ-
ны дзень выйшла 
кніга «Гісторыя 
Старажытнага      Усходу» пад маім аўтарствам 
і пад аўтарствам Генадзя Іосіфавіча. У маёй па-
мяці Генадзь Іосіфавіч застаўся цікавым, шчы-

рым і спагадным чалавекам.

Акрамя вывучэння гісторыі, якія ў вас ёсць 
захапленні?

У асноўным па працы мне падабалася пада-
рожнічаць, але ўжо я не маю столькі часу, каб 

падарожнічаць, ды і ўзрост ужо не той.
Калі я ездзіў у Маскву ў часы СССР, варта         
адзначыць, што мне для таго, каб прыехаць у 
іншую краіну, хапала аднаго студэнцкага біле-
та, усяго толькі студэнцкага білета. Варта ска-
заць пра тое, што яшчэ ў тыя часы, для наву-
ковай дзейнасці трэба было ведаць як мінімум 
адну замежную мову. Тады я яшчэ не валодаў 
замежнымі мовамі, і тады мне рабілі заўвагі: 
«малады чалавек, навучыцеся хоць бы чытаць 

па англійская або нямецкай».
Варта сказаць, што няма лакальнай навукі, на-
вука заўсёды міжнародная. Як прыклад: у ін-
далогіі асноўная працоўная мова – англійская. 
Мяне калі запрашалі на канферэнцыю па ге-
неалогіі ў 1999-м у Нью-Ёрк, то абавязкова трэ-

ба веданне англійскай мовы.

Якія якасці вам падабаюцца ў цяперашніх 
студэнтаў? Які для вас «ідэальны» студэнт?
Ёсць правіла: генія вучаць – толькі псаваць. 
Для мяне ідэальны студэнт, калі казаць прама, 
то гэта той, хто хоча і можа вучыцца, той, хто 

імкнецца да вучобы.

Што параіце сённяшнім студэнтам?
Магу параіць тое, што калі абралі прафесію 
– вучыцеся. Вывучайце замежныя мовы, яны 
спатрэбяцца для будучай працы, асабліва ў 

цяперашні час.

Асацыяцыя
1.Гісторык? Прафесія.
2. Студэнт? Чалавек.
3. Гістарычная крыніца? Мінулае.
4. Лекцыі? Праца.
5. СССР? КПСС.

Бліц-апытанне
Ваша любімая кніга гэта?

«Запіскі пра Шэрлака Холмса» Артур Конан 
Дойл.

Якую якасць вы лічыце галоўнай для буду-
чага гісторыка?
Настойлівасць.

Ваш любімы фільм гэта?
«Шчыт і меч».

Ці ёсць у вас любімы музычны стыль?
Венгерскі рок.

Якую б хацелі наведаць краіну?
Аўстралію.

Павел Альшук
Фота: Сяргей Крачкоўскі
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Адносна нядаўна спіс славутых асоб гістарычнага факультэту БДУ папоўніў студэнт 2-ога курсу 2-ой 
групы Уладзімір Уладзіміравіч Пурко. Ён урачыста атрымаў званне майстра спорту ў дысцыпліне паўэр-
ліфтынг. З нагоды гэтага святочнага здарэння ў жыцці Уладзіміра, мы вырашылі пазнаёміць чытачоў 
з нашым гонарам крыху бліжэй, узяўшы ў яго інтэрв’ю. Шчыра спадзяемся, што гісторыя Уладзіміра 

зможа натхніць вас на дасягненне вяршынь і самаразвіццё!

Добры дзень, Уладзімір. Што вы можаце 
расказаць пра сябе?

Прывітанне! Я звычайны сціплы хлопец. Звы-
чайны, калі не лічыць некаторыя праблемы, 
якія пераследвалі мяне з нараджэння: пра-
блемы з хадой і некаторымі фізічнымі адроз-
неннямі. На шчасце, не дужа страшэнныя            
праблемы. Іх атрымалася кампенсаваць за 
кошт заняткаў лячэбнай фізічнай культурай 
і некаторых аперацый. Цікавасць да гісторыі 
і любоў да спорту, магчыма, перадаліся мне 
ад майго дзеда па матчынай лініі. Хаця, шчы-
ра кажучы, цікавасць да спорту ў мяне магла 
з’явіцца ад любога сваяка, бо ў мяне ўсе сва-
які чымсьці ды займаліся: хтосьці барацьбой, 
хтосьці пяцібор’ем, хтосьці гіравым спортам, 
а матуля займалася гімнастыкай. Спортам 
я пачаў займацца яшчэ да паступлення на 
гістарычны факультэт. З гэтым звязаны мае 
далейшыя поспехі. Памятаю нават, як адзін 
з выкладчыкаў кафедры фізічнага выхаван-
ня БДУ у выпадку арганізацыі каманды па                                                                                               
армрэслінгу прапанаваў мне заняцца 

трэніроўкамі гэтай самай каманды.

Чаму вы вырашылі паступіць менавіта на 
гістарычны факультэт?

Цікавасць да вывучэння гісторыі з’явіла-
ся ў мяне з самага пачатку адкрыцця гэтай               
дысцыпліны для сябе. Калі быць больш                                              
дакладным, то бліжэй да 6-га класа, калі мы 
пачалі вывучаць сярэднявечча. Ды і ў гісторыі 
старажытных часоў я знаходзіў цікавыя для 
сябе перыяды. З цягам часу я зацікавіўся тым, 
якія яшчэ таямніцы хаваюцца ў пясках часу, 
нарадзілася жаданне ведаць пра гэтыя таямні-
цы болей і болей. Да заканчэння школы я ўжо 
канчаткова вырашыў прысвяціць сваё жыццё 
даследванню дадзеннай навукі. Паступіць на 
гістарычны факультэт БДУ я вырашыў таму, 

што ён адзін з лепшых у краіне.

Ці лёгка вам вучыцца на факультэце?
Пэўныя цяжкасці ў мяне ўзніклі з латынню і 
археалогіяй. Але з цягам часу я змог звыкнуць 
да іх. Археалогія была самай складанай дыс-
цыплінай для мяне. Але ж цяпер вучоба ідзе 
добра, зараз я засвойваю новыя дысцыпліны.

Чаму вы абралі паўэрліфтынг?
Увогуле, спачатку я абраў армрэслінг. Следам, 
заўважыўшы, што ў мяне даволі моцныя рукі, 
я вырашыў займацца не толькі армрэслінгам, 
але і паўэрліфтынгам. Дадзены від спорту    
даўся мне не дужа лёгка, але ў мяне была пра-
га дасягнуць пастаўленых вяршынь. Я больш 
падрабязна даследваў паўэрліфтынг як спар-
тыўную дысцыпліну. Я зрабіў копію табліцы 
з нарматывамі на атрыманне разраду і пачаў 
рух наперад. На дадзены момант мой рэкорд 
– 105 кілаграмаў, выціснутыя на спаборніцтве 
паміж факультэтамі БДУ па паўэрліфтынгу. 
Там я атрымаў бронзавы медаль. Я сам здзівіў-
ся выніку. А вось армрэслінг мне даецца вель-
мі лёгка. Мне пашчасціла атрымаць званне 

майстра спорту ў чэрвені гэтага года.

Майстар спорту і не толькі Уладзімір Пурко
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Наколькі цяжкім быў шлях да майстра спор-
ту? Як вы да яго ішлі?

Пачаткова ў армрэслін-
гу ў мяне была слабая                      
стойка. Мяне хутка «ўкла-
далі», стан тэхнікі быў дрэн-
ны. Я нярэдка ўспамінаю 
свае першыя спаборніцтвы. 
Гэта было ў 2018 годзе. Я 
быў расслаблены ды не кан-
цэнтраваны ў гэтай галіне 
спорта, з-за чаго мой першы 
сапернік «паклаў» мяне, 
быццам кацяня. Мне было 
крыўдна. Я ўзяў на ўлік свае 
памылкі і на наступных спаборніцтвах быў па-
дрыхтаваны. У мяне атрымалася «пакласці», 
ўсіх сапернікаў, акрамя бронзавага прызёра 
Еўропы, і ўзяць срэбра. Для меня гэта было 
неверагодна. Год займаўся, а ўжо атрымаў 
сярэбраны медаль. Гэта аказала на мяне мо-
цнае ўражанне. Мае аднакласнікі былі шакава-
ны. Далей я пачаў паляпшаць свае вынікі як у 
армрэслінгу, так і ў паўэрліфтынгу. Разам з гэ-
тым я працягваю наведваць спартыўную залу, 
падтрымліваю сябе ў добрым фізічным стане. 
Таксама я жадаю выказаць падзяку старэйшым 
выкладчыкам кафедры фізічнага выхавання і 
спорту БДУ: Фларову Уладзіміру Сяргеевічу і 
Хмялеўскаму Аляксандру Нікалаевічу, бо без 

іх дапамогі ў мяне нічога б не атрымалася.

Якія гістарычныя асобы вас натхняюць? З 
кім вы можаце сябе параўнаць ці асацыяваць? 

Чаму?
Бадай, гэтакіх асоб у мяне некалькі. Напры-
клад: И. Г. Старынаў, В. Ф. Маргелаў, К. П. 
Арлоўскі ды іншыя знакамітыя дзеячы. Ары-
ентуючыся на іх вопыт, я жадаю дасягнуць     
добрых фізічных паказчыкаў. З-за маіх фізіч-
ных асаблівасцяў, мне супрацьпаказаны цяж-
кія нагрузкі, але я ўсё роўна дбаю падтрым-
ліваць сябе ў добрай форме. Здароўе – гэта 

вельмі каштоўная рэч.

Чым вы цікавіцеся акрамя гісторыі і спорту?
Яшчэ я займаюся вывучэннем замежных моў. 
Вядома, у наш час без гэтага нікуды. Акрамя 
таго, я цікаўлюся самай разнастайнай літа-
ратурай. На цікаўнасць да літаратуры свой 

унёсак пакінула менавіта гісторыя: я чытаю 
шмат кніг у жанры альтэрнатыўнай гісторыі. 
Асноўным маім жанрам доўгі час была фан-
тастыка. Нядаўна я пераключыўся на больш 
сур’ёзную літаратуру, але таксама так ці інакш 
звязаную з гісторыяй. Добрым прыкладам 
можа быць «Стратэгія непрамых дзеянняў», 
якая апісвае ваеннае мастацтва на прыкладзе 
найбуйнейшых ваенных канфліктаў, пачына-
ючы ад Старажытнай Грэцыі і сканчваючы 
Другой Сусветнай вайной. Многія рэчы вы-
вучаю чыста для атрымання тэарэтычных ве-
даў і пашырэння кругагляду. Напрыклад, пра                      

асаблівасці апрацоўкі каштоўных камянёў.

Што вы можаце параіць чытачам?
Дзеля дасягнення поспехаў у спорце і вучобе 
трэба проста мець жаданне ды трываласць. 
Тады чалавек можа дасягнуць усяго. Як кажа 
нам народная мудрасць: «Рабі пільна – і тут 

будзе Вільня».

Бліц-апытанне:
Любімая кніга?

«Одгукі срэбнага ветру».

Любімы фільм?
Серыял «Марскія д’яблы».

Любімы рэжысёр?
Шон Ляві.

Любімы гістарычны перыяд?
Новы і Найноўшы час.

Чыябата ці піца?
Піца.

Павел Артамонаў
Ілья Макееў.

Фота: Павел Артамонаў
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Кафедра? Курсавая? Навуковы кіраўнік? Дакладна ведаем, кожны з вас, першакурснікаў, неаднойчы чуў 
гэтыя словы на калідорах нашага факультэта. Адказы на гэтыя пытанні ёсць не ва ўсіх і не адразу. Але 
мы з задавальненнем дапаможам вам з усім разабрацца. У гэтым артыкуле мы простымі словамі разка-

жам аб складаным.

Кафедра – гэта месца, дзе студэнты і                                                         
выкладчыкі рэалізуюць свае навуковыя        

інтарэсы. Кафедру важна выбраць з разу-
меннем таго, што вам цікава як даследчыку. 
Важна разумець, што гістарычны і даследчы 
інтарэсы адрозніваюцца. На нашым факуль-
тэце 9 кафедр, якія ў поўнай меры могуць 
раскрыць даследчы патэнцыял будучага спе-
цыяліста: гісторыі Беларусі старажытнага часу 
і сярэдніх вякоў, гісторыі Беларусі новага і 
найноўшага часу, гісторыі старажытнага све-
ту і сярэдніх вякоў, гісторыі новага і найноў-
шага часу, гісторыі Расіі, гісторыі паўночных 
і заходніх славян, крыніцазнаўства, археало-
гіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін і                                                                                            
кафедра этналогіі, музеялогіі і гісторыі 
мастацтваў. Выбраць кафедру дазваляец-
ца не аднойчы: вы можаце паспрабаваць                                                                 
рэалізаваць свае даследчыя навыкі ў розных 
аспектах гістарычнай навукі. З 3 курса студэн-
ты дадаткова вывучаюць спецыяльныя дысцы-
пліны кафедры, якую яны ў выніку выбіраюць. 
На падставе гэтага кожны студэнт атрымлівае 

спецыялізацыю.
Згодна са спецыфікай кафедры студэнт піша 
так званы «курсач». Галоўнае – абраць цікавую 
для вас тэму, тады і праца пішацца лёгка. Важна 

разумець, што над курсавой працай трэба пра-
цаваць на працягу года. Таму сярод насычаных 
цікавымі мерапремствамі студэнтскіх будняў 
трэба вылучаць час і для навукова-даследчай 
дзейнасці. Звычайна абмеркаванне курсавой 
працы адбываецца з навуковым кіраўніком на 
кансультацыі. Расклад кансультацый выклад-
чыкаў можна паглядзець на стэндзе каля кож-

най кафедры.
Пад час напісання курсавой працы трэба шмат 
працаваць з літаратурай. Трэба пачаць з вы-
вучэння гістарыяграфіi, каб заўважыць і пра-
аналізаваць тое, што напісана да гэтага часу. 
Важна падкрэсліць, што трэба чытаць не толь-
кі руска- і беларускамоўных аўтараў, а таксама 
і замежных. Далей, каб ваша праца з’яўлялась 
навуковай, трэба выкарыстоўваць гістарыч-
ныя крыніцы, якія вам дапамогуць пераасэн-
саваць праблему і зрабіць свой уклад у навуку.
Вызначыць структуру, знайсці навуковую 
літаратуру і гістарычныя крыніцы – гэта                
асобны пласт працы студэнта. З гэтым кож-
наму студэнту дапаможа навуковы кіраўнік. 
Навуковы кіраўнік – гэта самы галоўны саюз-
нік для напісання курсавой працы. Менавіта 
гэтаму чалавеку будуць бачныя вашы першыя 
крокі ў навуцы. Галоўнае, падтрымліваць з на-
вуковым кіраўніком пастаянную сувязь, тады 

ў вас дакладна ўсё атрымаецца.

Спадзяёмся, кожны з вас знойдзе тое, што 
будзе ляжаць да душы. Поспехаў, паважаныя 

студэнты!

Данііл Пясецкi
Кірыл Даўматовіч

Кафедра? Курсaвая? Навуковы кіраўнік?                            
Студэнцкі савет па якасці адукацыі 

растлумачыць!
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Тэма турзлёта гэтага года – «2007». Арганіза-
тары добра папрацавалі, каб перанесці нас 

у гэту атмасферу. Кожная з 7 каманд павінна 
была пераўвасобіцца ў пэўную субкультуру. 
Вобраз трэба было пастарацца максімальна дэ-
талёва перадаць. Дзякуючу гэтаму ў прызнача-
ны час на станцыі «Анусіна» па чарзе з’явіліся 
панкі, металісты, эмо, скіны, готы, ВМХ і барбі.
На шляху да паляны, дзе ўсіх чакалі вогнішча 
і знакамітыя макароны з тушонкай ды чай, ка-
манды праходзілі праз пікеты і выконвалі за-
данні пікетчыкаў. Якія толькі выпрабаванні іх 
не чакалі! Адгадаць загадку, прыгатаваць как-
тэйль, станцаваць, зняць TikTok, намаляваць, 
праспяваць… Карацей, сумаваць часу не было.
Але знайшлося месца і для сюрпрызаў: у гэ-
тым годзе турзлёт прайшоў без творчых нума-
роў, затое пазабавіў ралёўкай. Так і так было 

класна, весела і цікава.

А якія вынікі?
Пераможцы – 1 група.

Лепшы антураж – 2 група.
Лепшая трапа – 3 група.

А яшчэ ў якасці бонуса, кожная каманда      
атрымала салодкі падарунак.
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Турзлёт гістарычнага факультэта, які вось ужо колькі год пачынаецца на станцыі «Анусіна» , – без пе-
рабольшанняў самая доўгачаканая падзея верасня. Адзін дзень, а эмоцый, дакладна, хопіць надоўга. Чым 

здзівіла «Анусіна», што запомнілася ўдзельнікам і хто стаў пераможцам, – чытайце далей.

Вярнуць 2007

А што кажуць самі ўдзельнікі?

Ксенія Рогач, 1 курс 1 група
Гатаваліся мы да Анусіна прыкладна                           
тыдзень, але з вялікім інмпэтам. Ва ўсім дапа-
магалі нашы студэнты-куратары, яны сказалі, 
што мы клёвыя, а нам засталося толькі быць 
такімі. Вобразы выбіралі ўсё так, як нам хаце-
лася і атрымалася прыкольна, бо нам падабаў-
ся працэс і дапамагалі адзін аднаму. А калі ўсё 
атрымліваецца і вы так разам з сябрамі правод-
зіце час, то і перамога сама ідзе ў рукі. У нас так 
і атрымалася. Дзякуючы студэнтам-куратарам 

і тым, хто нам дапамагаў у падрыхтоўцы.

Аляксандр   Афанасьеў, 1 курс 2 група
Рыхтавацца да турзлёта мы пачалі адказу, калі 
пазналі тэму. Дзякуючы куратарам мы пачалі 
дэталёва прадумываць будучы вобраз. Нашай 
асаблівасцю быў грым, чорная вопратка і лан-
цугі. Дадаткова ў дзяўчынак атрымалася зра-
біць 2 класныя гітары. Такіх не было ні ў каго! 
Мне здаецца, у нас усё атрымалася дзякуючы 
падтрымцы куратараў і актыўнасці нашай 
групы. Турзлёт прайшоў на 10 балаў з 10. І ўсё 

гэта дзякуючы людзям, якія былі побач.

Вераніка Міцкевіч, 1 курс 3 група
Анусіна – крутая магчымасць выйсці з зоны 
камфорту! Вельмі збліжае рабят і дазваляе 
праявіць сябе на ўсе 100. Нам было крышку 
складана, бо наша каманда была адносна не-
вялікай. Але ў выніку аказалася, што выра-
шае не колькасць, а якасць. На самой спра-
ве, мы проста весяліліся. І вось так, гуляючы,                 

перамаглі.

Гэта быў цудоўны дзень. Яшчэ раз дзякуй ад-
міністрацыі факультэта, выкладчыкам-ку-
ратарам, студэнтам, студэнтам-курата-

рам за гэтыя эмоцыі, усмешкі і ўспаміны.

Хоміч Дар’я
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У гэтым навучальным годзе на гістарычным факультэце адкрылася новая спецыяльнасць. У раскладзе 
з’явілася графа «рэгіёназнаўства». Але што ж уяўляе сабой гэтая прафесія? Што вывучаюць першыя 

студэнты?

Многія сферы нашага жыцця маюць патрэ-
бу ў вывучэнні. Звычайна навука вывучае 

нешта канкрэтнае. Геаграфія вывучае тэрыто-
рыі, матэматыка – колькасці, сацыялогія – гра-

мадства. А што наконт рэгіёназнаўства?
Рэгіёназнаўства – сінтэз некалькіх навук.         
Гэтая дысцыпліна дазваляе прааналізаваць і 
сістэматызаваць усе веды аб узаемаадносінах 
многіх краін у больш шырокім сэнсе, чым,    
напрыклад, геаграфія. Яна вывучае ўнутранае 
і знешняе развіццё разнастайных рэгіёнаў, іх 
культуру і гісторыю, іх мову і іншае, без чаго 
немагчыма ўявіць сабе пэўны народ. Регіёна-
знавец – гэта спецыяліст, які можа без асаблі-
вых цяжкасцяў стаць вашым правадыром у 
тую ці іншую культуру, расказаць не толькі 
пра тое, што адбываецца ў рэгіёне ў сучаснас-

ці, але і паглыбіцца ў гісторыю.
У сучасным свеце рэгіёназнаўства выходзіць 
на новы ўзровень, дэманструючы, што грамад-
ства ХХI ст. вельмі запатрабавана ў ім. Трэба 
сказаць, што рэгіёназнаўства ўжо даўно існуе 
за мяжой у многіх вышэйшых навучальных 
установах Чэхіі, ЗША, Польшчы, Расіі і іншых 
краін. Пасля атрымання прафесіі рэгіёназнаў-
ца студэнты могуць працаваць у многіх сфе-

рах: эканоміка, палітыка, культура. 
Кажучы канкрэтна пра гістарычны факультэт 
Беларускага Дзяржаўнага Універсітэта можна 

адзначыць, што зараз тут навучаюцца па дад-
зенай спецыяльнасці дваццаць выдатных сту-
дэнтаў. Прахадны бал ужо цяпер з’яўляецца 
самым высокім з усіх спецыяльнасцяў факуль-
тэта: 335! Ініцыятарам адкрыцця спецыяльна-
сці з’яўляецца дэкан факультэта Каханоўскі 

Аляксандр Генадзьевіч.
Куратарам групы ад выкладчыкаў выступае 
Аляксандра Аляксандраўна Кондраль. Ад 
студэнцтва куратарамі выступаюць цудоўныя 

Ілля Пляскач і Ульяна Шыш.

Ілья Пляскач
Быць куратарам-студэнтам ў новай, яшчэ не-
вядомай, спецыяльнасці страшна палохае. 
Сутыкаешся з непаразуменнем: як зрабіць іх 
жыццё прасцей, як дапамагчы з прадметамі, 
з якімі ты сам на гістфаку не сутыкаўся. Але, 
ведаеце, гэта ўдвая весялей і цікавей. Калі я 
ішоў на куратарства новай спецыяльнасці, я 
выдатна разумеў, што да нас будуць прыкава-
ныя можа не ўсе, але большасць поглядаў. Але 
ведаеце што? Глядзіце, і ўбачыце як мы ззяем 
і весялімся! Ды і наогул, хоць усе куратары 
гэта кажуць, а я сцвярджаю: «Мае дзеткі самыя 
лепшыя». І кропка ў канцы гэтага нескладана-
га, але дакладна апісваючага маё стаўленне да 

рэгіёназнаўцаў, сказа.

Рэгіёназнаўства – крок у будучыню
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Але не толькі Ілья падзяліўся з «Нікай» сваім мер-
каваннем аб новай спецыяльнасці. Да яго далучылі-
ся і студэнты групы. Яны, дарэчы, расказалі крыху 

пра сваю вучобу, надзеі на будучыню.

Яна Сакавец
Я доўга не магла вызначыцца са спецыяльнас-
цю, з якой была б згодная звязаць сваё жыццё. 
Перабіраючы розныя варыянты будучай пра-
фесіі, пачынаючы ад юрыста і заканчваючы 
псіхолагам, я ўсё роўна не бачыла сябе ні ў ад-
ной з іх. Але, калі падрыхтоўка да цэнтралiза-
ванага тэсцiравання ўжо ішла поўным ходам, 
мне трапіўся артыкул у інтэрнэце, у якім была 
размешчана інфармацыя аб адкрыцці новай 
спецыяльнасці: «Рэгіёназнаўства». У той мо-
мант я зразумела, што гэта менавіта тая воб-
ласць, дзе я магу быць карыснай, і якая будзе 
мне цікавая, паколькі мяркуе пастаяннае са-
маразвіццё. Цяпер, ужо будучы студэнткай, 
я атрымала дружны калектыў маіх аднагруп-
нікаў і надзею, што мае чаканні пабудаваць 
кар’еру запатрабаванага спецыяліста па пэў-
ным рэгіёне свету ў якасці аналітыка або экс-

перта апраўдаюцца.

Шурпо Дар’я
Новая спецыяльнасць – гэта новыя магчымас-
ці. Я знаходжу іх дастаткова перспектыўнымі. І 
хай пакуль узнікаюць некаторыя цяжкасці, усё 
ж спадзяюся, што наша адукацыя дасць нам 
вялікую пляцоўку для рэалізацыі сваіх магчы-

масцяў.

Дамініка Гідлеўская
Пакуль складана выказаць свае адносіны да 
новай спецыяльнасці і пералічыць усе плю-
сы і мінусы. Як я разумею, непасрэдна да рэ-
гіёназнаўства мы пяройдзем на другім курсе, 
а пакуль проста вывучаем базавыя прадметы. 
На дадзены момант мы самі вельмі цьмяна 
ўяўляем, як гэта ўсё будзе адбывацца і што з 
гэтага выйдзе. Адзінае, вельмі хочацца верыць, 
што нам усё ж дазволяць самім выбраць рэгіён 
для вывучэння сыходзячы з нашых уласных             

інтарэсаў.

Дзмітрый Чабан
Вучыцца на спецыяльнасці «рэгіёназнаў-
ства» даволі цікава і карысна, бо акрамя                          

гістарычных прадметаў мы вывучым на па-
вышаным узроўні ангельскую мову. Таксама 
плануецца вывучэнне дыпламатычных дыс-
цыплін. Аднагрупнікі ўсе як адзін шчырыя і 
цудоўныя, а сярод выкладчыкаў нават нельга 
вылучыць лепшага (усе выдатныя). Так як дад-
зеная спецыяльнасць з’яўляецца новай, пер-
спектывы ў ёй адназначна ёсць. Напрыклад я 
бачу сябе ў сферы дыпламатыі і міжнародных 

зносін.

Максім Несцераў
На гэтай спецыяльнасці сапраўды цікава 
вучыцца. Выкладчыкі прафесіяналы сваёй 
справы, спадзяюся ў будучыні ўбачыць яшчэ 
больш цікавых прадметаў. У перспектыве я 
спадзяюся атрымаць практычную адукацыю, 
каб эфектыўна выкарыстоўваць яе ў будучыні. 
Верагодна хацелася б стаць дыпламатам ці 

нешта накшталт аналітыка.

Кацярына Шарко
Прайшло менш за месяц навучання на дадзе-
най спецыяльнасці, таму пакуль я магу толькі 
сказаць, што мне яна падабаецца. Прадметы 
даволі цікавыя, калектыў добры. Якія ж пер-
спектывы я бачу ў гэтай спецыяльнасці? Мне 
здаецца, што рэгіёназнаўства даволі перспек-
тыўнае. Пасля заканчэння можна стаць кім 
захочаш: пачынаючы ад палітолага і заканчва-
ючы дыпламатам або, калі вельмі пашанцуе, 

нават прэзідэнтам.

Усё гэта – маладыя, як і спецыяльнасць на факуль-
тэце, меркаванні, надзеі і мары. Тут варта зноў 
заўважыць, што спецыяльнасць сапраўды перспек-
тыўная. Яна дазваляе выпускнікам рэалізавацца 
ў многіх напрамках, знайсці сваё месца ў гэтым 
жыцці. Нам застаецца толькі назіраць за тым, як 
першыя рэгіёназнаўцы як яны развіваюць гэтую 
спецыяльнасць у нашай краіне. І мы спадзяёмся, 
што рэгіёназнаўства сапраўды прынясе першым 
смельчакам магчымасць не толькі самарэалізавац-
ца, але і дапаможа ў развіцці Беларусі ва ўсіх сфе-

рах, будзь то эканоміка, палітыка ці турызм.

Поспехаў будучым спецыялістам на іх       
шляху!

Шурпо Дар’я
Фота: Сяргей Крачкоўскі
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Гістарычны факультэт з’яўляецца часткай вялікай сям’і Белдзяржуніверсітэта. Ён на працягу многіх 
гадоў служыць цэнтрам развіцця гуманітарных навук у Беларусі. Адным з найбольш істотных накірун-
каў працы з’яўляецца захаванне і перадача гістарычнай спадчыны продкаў будучым пакаленням праз 
рэалізацыю цікавых ініцыятыў. Наш факультэт мае шмат праектаў, пра якія мы вам сёння хочам 

расказаць.

«Памяць жыве ў пакаленнях»
Адным з важных напрамкаў праектнай дзей-
насці гістарычнага факультэту лічыцца вы-
вучэнне новых фактаў і пашырэнне ведаў 
студэнтаў пра падзеі Вялікай Айчыннай вай-
ны. Гэта важна для нас, бо вайна напрамую 
пакінула вялікі адбітак на нашу краіну, на 
наш народ. Іх шлях – гэта гісторыя, якая аб’яд-

ноўвае нас з нашымі каранямі.
Безумоўна, вайна – гэта тая з’ява, якую не-
магчыма цалкам зразумець, раскрыць і пра-
чуць да таго часу, пакуль яна не здарыцца з 
табой. Паспрыяць паглыбленню ў яе суро-
выя абставіны, паказаць усю яе жорсткасць і    
бязлітаснасць закліканы цыкл тэматычных 
экскурсій «Памяць жыве ў пакаленнях». Га-
лоўная задача дадзенага праекту – наведванне 
месцаў гістарычнай памяці і мемарыяльных 
комплексаў, жыцця вязняў і ахвяр Вялікай 
Айчыннай вайны. Аўтарамі праекта з’яўля-
юцца Каханоўскі Аляксандр Генадзевіч і                                                                      
Верамейчык Аліна Яўгенаўна. Нязменнымі 
экскурсаводамі з’яўляюцца Козак Кузьма Іва-

навіч і Марозаў Дмітрый Віктаравіч.
Першая экскурсія пачалася ва ўнутраным дво-
рыку БДУ. Гэта вельмі сімвалічна, бо менавіта 
адтуль пасля мітынгу пайшлі на фронт вы-

кладчыкі і студэнты нашага ўніверсітэта.
Праект прадугледжвае візіт да такіх знакавых 
«месцаў памяці», як: «Малы Трасцянец», «Шта-
лаг-342» ў Маладзечне, «Хатынь» і «Дальва», 
«Мінскае гета», «Парэчча – вёска Праведнікаў 
народаў свету», «Дразды – Яма – Шырокая – 

Масюкоўшчына – Плошча Перамогі».

«Памяць і слава»
Наш універсітэт прайшоў доўгі шлях ста-
наўлення, удасканалення і развіцця. А ўсе да-
сягненні былі б немагчымыя без людзей, якія 
пакінулі асабісты след у жыцці БДУ – гэта яго 
прафесарска-выкладчыцкі склад; людзі, якія 

перадаюць свае веды і вопыт студэнтам.

Менавіта з мэтай складання і захавання памяці 
аб акадэмічнай супольнасці БДУ, аднаўлення 
імёнаў быў створаны праект «Памяць і слава». 
Яго навуковым кансультантам з’яўляецца кан-
дыдат гістарычных навук, прафесар Алег Ан-
тонавіч Яноўскі, а кіраўнікамі ад студэнцтва – 
Мядзведзева Аляксандра, Ярмольчык Данііл і 

Юрый Тамковіч.
У межах дадзенага праекту ажыццяўляецца 
пошук пахаванняў прафесарска-выкладчыц-
кага складу БДУ. На дадзены момант работы 
праводзяцца на могілках г. Мінска (Усходніх, 
Вайсковых, Чыжоўскіх і Кальварыйскіх). Пас-
ля гэтага праводзіцца іх добраўпарадкаванне, 
складаецца інтэрактыўная мапа пахаванняў. 
Таксама ў рамках праекта выходзіць дакумен-
тальны цыкл фільмаў «Памяць і Слава». Яе 
нязменны вядучы Юрый Тамковіч распавядае 
пра лёсы прафесарска-выкладчыцкага складу 
БДУ, праводзіць віртуальныя экскурсіі па мо-

гілках і расказвае шмат цікавых фактаў.
Дзякуючы праекту, атрымалася рэалізаваць 
пошук дакументаў аб прафесарска-выклад-
чыцкім складзе ў архівах, бібліятэках Рэспу-
блікі Беларусь і краінах СНД, адшукаць месцы 
пахавання былых супрацоўнікаў універсітэ-
ту і стварыць электронную базу дадзеных аб 
прафесарска-выкладчыцкім складзе БДУ 1921-
1990 гадоў, з указаннем месца іх пахавання і ас-

Праекты гістфаку: у імкненні да зберажэння гістарычнага 
скарбу
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ноўных звестак. Як вынік 
– добраўпарадкаванне 
пахаванняў на Усходніх, 
Вайсковых, Кальварый-
скіх і Чыжэўскіх могілках 
Мінска і Новадзявочых 

могілках Масквы.

Серыя кніг «Інтэлекту-
альная эліта Беларусі»

У кожнага чалавека свой 
асабісты спосаб успры-
маць інфармацыю: 
хтосьці праглядае відэа, 
хтосьці лепш успрымае 
фотаздымкі, а хтосьці – 
друкаваны тэкст. А вось для тых, хто любіць і 
фотаздымкі, і тэкст гістарычны факультэт па-
дрыхтаваў серыю кніг «Інтэлектуальная эліта 
Беларусі». У дадзеных кнігах распавядаюць 
пра жыццёвы лес прафесарска-выкладчыцкага 
склада БДУ. Гэта людзі, які зрабілі вялікі ўнё-
сак у развіццё не толькі нашага ўніверсітэта, 
але і беларускай навукі ўвогуле. На дадзены 
момант ужо ёсць 4 кнігі (1919-2001 год). Гэта 
вельмі якасныя выданні, з вялікай колькасцю 
каляровых фотаздымкаў і праверанымі крыні-
цамі. Кнігі друкуюцца пад навуковай рэдак-

цыяй Алега Антонавіча Яноўскага.

«Per aspera, Ad astra»
Эфектыўна паказаў сябе вопыт работы з інтэ-
рактыўнымі мультымедыйнымі рэсурсамі ў 
сетцы. Напрыклад, стварэнне віртуальнай                                                                                         
выставы і серыі падкастаў у інтэрнэце «Per 
aspera, Ad astra» (Праз церні да зорак), стварэн-
не розных відэапраектаў, прысвечаных пад-
зеям Вялікай Айчыннай вайны і гісторыі                                                                

ўніверсітэта.
«Per aspera, Ad astra» – гэта серыя падкастаў 
аб тым, як развівалася гістарычная навука 
ў БДУ, аб гістарычных школах універсітэ-
ту, што склаліся за сто гадоў, аб выдатных                                 
спецыялістах, чые працы папоўнілі скарбніцу 

ведаў аб нашай Радзіме.

«Дыялог культур і рэлігій»
Праект «Дыялог культур і рэлігій» падрыхта-
ваны ў рамках вялізнага культурна-адукацый-
нага праекта «Год народнага адзінства». Ён                                            

дазваляе пазнаёміцца 
з культурай іншых 
канфесій, вызначыц-
ца з асновамі най-
больш распаўсюд-
жаных вераванняў 
чалавецтва, паглыбіц-
ца ў розныя традыцыі 
і далучыць сябе да той 

ці іншай культуры.
Галоўная ідэя пра-
екта – пазнаёміць                                 
моладзь з гісторы-
яй розных канфесій, 
шматвяковымі бела-
рускімі традыцыямі. 

У рамках праекту больш за 520 студэнтаў, вы-
кладчыкаў і супрацоўнікаў універсітэту на-
ведалі храмы найбольш вядучых канфесій у 
Мінску, пагутарылі з іх прадстаўнікамі. У спіс 
наведаных храмаў уваходзіць Мінская Сабор-
ная мячэць, касцёл Маці Божай Будслаўскай 
г. Мінска, сінагога Бейт Симха, храм-прыход 
іконы Божай Маці «Усіх тужлівых Радасць», 
Храм-помнік у гонар Усіх святых і ў памя-
ць аб ахвярах, выратаванню Айчыны нашай 
паслужыўшых, Дом Міласэрнасці прыходу ў 

гонар Усіх Святых.
Праекты, якія рэалізуюцца гістарычным факуль-
тэтам, ужо атрымалі пэўнае прызнанне і поспех 
на розных узроўнях. Яны дэманструюць, што сту-
дэнты-гісторыкі не толькі атрымліваюць неаб-
ходныя веды, але і могуць, і выкарыстоўваць іх на 

практыцы ў разнастайных галінах дзейнасці.
Мы бачым, што ўвесь гэты станоўчы вопыт не 
выпадковы. Наш факультэт – гэта сэрца ўнівер-
сітэта, якое вельмі ўважліва назірае за сусветнымі 
тэндэнцыямі развіцця грамадства і якое прапануе 
нам фармат праектнай дзейнасці як самы эфек-

тыўны спосаб дасягнення сапраўднага выніку.

Далучайцеся да нас і нашых праектаў, ства-
райце свае, бо «Беларускі дзяржаўны універ-
сітэт – дом навукі айчыннай і творчасці 

свет».
P.S. Шукайце спасылкі на старонкі праектаў у 

сацыяльных сетках газеты «Nika».

Іван Квашко
Аляксандра Мядзведзева
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Кліа – любімая рубрыка многіх студэнтаў і выкладчыкаў. Без добрага настрою мы не пакінем вас і на 
гэты раз. Як заўсёды, публікуем самыя запамінальныя цытаты выкладчыкаў.

«Наш нумізматычны кабінет – месца 
цёмнай сілы на гістфаку».

Сідаровіч В. М.

«Гэта асобны спец.курс – як я паступіў 
на гістфак».

Перзашкевіч А. У.

«Паелі, паспалі, а зараз можна і 
ажаніцца».

Рудзенкоў І. А.

«Каб сярэднія тэхналогіі зрабіць вы-
сокімі, трэба на стул іх паставіць».

Перзашкевіч А. У.
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