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І зноў дэбаты! БДУ – Open
2013!
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А мы плывём по волнам…

Вот и отшумел выездной
образовательный семинар «Ты
староста!», который проводился для старост учебных групп
первого курса БГУ 11-13 октября. По традиции его организаторами были СОК БГУ
«Бригантина». О впечатлениях
расскажут участники исторического факультета.
В этом году командой под номером шесть выступали исторический и биологический факультеты. В её состав входило
16 человек: семь старост-историков и девять биологов. Кроме того, этой замечательной командой руководили три куратора: Егор
Чаушник (основной куратор), Артём Русецкий и
Павел Бабкин (творческие кураторы). Среди организаторов семинара были также студенты истфака: Кристина Романовская и Михаил Котенев.
Ребят ожидали различные мероприятия, такие как матч по волейболу (команда ректората и
первого курса), «Что? Где? Когда?», спортландия,
дискотека, пресс-конференция с участием ректора БГУ С.В.Абламейко, на которой студенты задавили не только вопросы учебного, но и личного характера. Среди них: «Какое Ваше любимое
направление в музыке?», «Помните ли Вы, куда

потратили свою первую стипендию?» и др. Каждая из команд (всего их было девять) должна была
предоставить домашнее задание на определённое
мероприятие: визитку, номер на КВН, песню, та-

нец на дискотеку. Творческие номера соответствовали определённому стилю. «Биоисторикам»
досталось направление кантри. Участники успешно справились с поставленной целью, продемонстрировав хорошую подготовку. Проводились и
мастер-классы «Рабочий день старосты», «Публичное выступление», «КультУРА БГУ», различные тренинги, семинары. За работу на каждом из
занятий команда получала определённое количество баллов, которые в суммировались с баллами
за домашнее задание. По количеству баллов определяли победителя. Им оказалась команда под номером девять «Гарем Бахов» (филологический и
РФиКТ факультеты). Мы заняли восьмое место.
Вся программа прошла в атмосфере веселья,
взаимного уважения. Участники нашей команды
успели сплотиться, и никому не хотелось уезжать.
Вот впечатления старост исторического факультета:
Станислав Беганович, 7 группа:
«Великолепно. Считаю что те из старост,
кто не был на «Бригантине» потеряли многое в
жизни».
Александр Иваницкий, 2 группа:
«Я не надеялся, что у меня будет что-то подобное! Это были не просто выходные, это был
целый мир с приключениями и незабываемой атмосферой! Коллектив нашей команды мне очень
понравился! Спасибо всем!»
Что ж, остаётся добавить только одно: приезжайте в «Бригантину»!
Валерия Лешук

NIKA Выкладчыкі
Бо ён “Беларус”
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памяці Міхася Чарняўскага....
А я яго амаль не ведала. Так, больш з твару ды
па чутках, размовах. Студэнты ж аб ім гаварылі.
Асабліва тыя, вядома,
што пабывалі з ім на практыцыархеалагічнай.
Прычым апасля неаднаразова імкнуліся “вярнуцца” туды ж, у тую
атмасферу, у Асавец,
што пад Бешанковічамі.
І зусім неабавязкова
было спецыялізавацца
на гэтай кафедры альбо
“гарэць” чарапкамі ды
выкапнямі. А проста…
Проста людзі хацелі пабыць датычнымі да гэтага. Прычасціцца, калі
дазволіце, да гэтага асяродку. Я не была там: не
давялося. Але я ведаю.
Яна, археалогія.
Яго стыхія. Зрэшты, гэта
відавочна, бо такія людзі
не могуць не займацца
менавіта сваёй справай. Нават… не
маюць права. Ды так і было.
Кажуць, чалавек з Вялікай літары.
Гэта пра яго. Чалавек надзвычайнай прыемнасці. Ён распаўсюджваў
гэта адчуванне. Прынамсі, мне так
падавалася. І падаецца. І адчувалася… Ды гэты мяккі твар. Прамых
і крышачку ганарлівых абрысаў.
Абрысаў інтэлігента паходжання з
вёскі. Мы ж усе ад зямлі.
Дзве сустрэчы, на якіх я
прысутнічала. Першы раз, калі
Таварыства
беларускай
мовы
арганізавала сустрэчу з ім. 45
аўдыторыя. Людзей – хоць грэблю
масці. Утульныя карычнева-мяккія

драўляныя лавы. Фарбаваныя сталы. І словы. Беларускія. А другі
раз- зноў ТБМ – на секцыях, дзе
абмяркоўваліся розныя пытанні.
Нібы
мініканферэнцыя.
Як
дваццацігоддзе беларускамоўнай
плыні
святкавалі.
Міхась
Міхайлавіч браў выступ на
літаратурнай
частцы.Апавядаў
пра Уладзіміра Караткевіча…Разам яны ўдзельнічалі ў клубе вальнадумнай беларускай інтэлігенцыі
“Акадэмічны асяродак”.
Ён прарос туды, у беласрушчыну.
З каранямі.
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Выкладчыкі

Карына Кротава, студэнтка 4
курса 1 групы:
“Калі просяць распавесці, якім
быў Міхась Міхайлавіч, я адразу
губляюся – не ведаю, з чаго нават
пачаць… Пачну, відаць, з пачатку.
Я пазнаёмілася з гэтым выбітным
чалавекам, дзякуючы археалагічнай
практыцы, абавязковай для ўсіх
першакурснікаў. У мяне нават не
было тады думкі ісці да кагосьці
іншага – хоць я і не ведала тады
яшчэ самаго М. Чарняўскага, але
я ўжо чула пра цікавыя і багатыя
на знаходкі асавецкія стаянкі, ды
і другакурснікі падначвалі ісці
менавіта да яго. Першую сустрэчу з Міхасем Міхайлавічам помню
як зараз – мы тады, яшчэ зялены
першы курс, прыйшлі да яго на кафедру, дзе ен знарок пачаў пужаць
нас “цяжкасцямі” асавецкага жыцця (казаў і пра дзікіх кабанчыкаў,
якія любяць прыходзіць у госці,
і пра несалодкае жыцце ў палатках, калі сонца паліць далёка за
+30, і пра шмат чаго іншага). Яшчэ
тады ён мне вельмі спадабаўся.
Я думаю, кожны, хто меў якіянебудзь асабістыя стасункі з ім,
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адразу адчуваў незвычайнасць
гэтага чалавека: у ім бясконцая добразычлівасць, мяккасць у
адносінах да акружаючых спалучалася з такім моцным стрыжнем
чалавека слова, апантанага сваёй
любімай працай. Ну і, канечне, ён
быў САПРАЎДНЫМ беларусам,
патрыетам з вялікай літары. Пасля
практыкі я была пад такім уражаннем ад гэтага чалавека, і,ўвогуле,
ад Асаўца, іншых практыкантаў,
усяго, што звязана з гэтым месцам, што на наступны год паехала ў Асавец ужо практыкантам.
Самым каштоўным успамінам аб
Міхасі Міхайлавічы я лічу вось які:
незадоўга да сваёй смерці ён сабраў
нас у сябе на кватэры, там была яго
сям’я (таксама проста цудоўныя
людзі) і некаторыя з тых, хто
пабываў на практыцы ў Асаўцы. І
яшчэ тады я злавіла сябе на думцы,
што мы сталі сапраўднай сям’ей
– “асавецкай сям’ей”. Разумееце,
яшчэ пры жыцці ён быў чалавекамлегендай. І такім назаўсёды застанецца ў маёй памяці. І я ўдзячная
лёсу, што магу з гонарам сказаць,
што я ведала гэтага чалавека!”
P.S. Проста харошы чалавек. І ён
верыў у тое, што
рабіў. Бо… “Я белалус”.
Я запомніла, мне
запала. У гэта веру.
І буду верыць. Хочацца думаць, што
цвёрда.
Ганна
Саладкевіч
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Дэбаты
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І зноў дэбаты! БДУ – Open 2013: знутры і звонку.
Слова “дэбаты” гучала для мяне крыху падобна са словам дэмагогія і атаясамлялася з нечым не вельмі ўзнёслым. Усё ж
такі было шмат спроб пераканаць мяне ў
іншым. Заўважаю, што, калі паступіў на
гістфак, зрабіўся ўжо занадта крытычным
для гісторыка, быццам бы і нядрэнна, але...
Добра, прыеду, паглядзім, што у вас там
адбываецца.
Турнір “БДУ – Open 2013” “раскінуўся”
на цэлыя два дні і праходзіў з 15-16
лістапада. Месца дзеяння інстытут
журналістыкі і ФФСН. На абмяркаванне
ўдзельнікам толькі самыя актуальныя праблемы грамадства і дзяржавы. У выніку
прыйшоў да высновы, што
дэбаты гэта рэальны крок да
паразумення з іншымі. Не мае
ніякага значэння ці раздзяляеш ты атрыманную пазіцыю,
ці не, ты павінен яе абараніць і
толькі тады, калі ты гэта робіш
– пачынаеш разумець пазіцыі
супрацьлеглага боку ў рэальным жыцці. На чалавека, які
прысутнічае на дэбатах упершыню, яны адразу пакідаюць
сапраўднае ўражанне сваёй
цікавай формаю і этыкай мерапрыемства.
Першы раунд я правёў
у якасці гледача. Сядзеў
і крытыкаў пра сябе ўсіх
удзельнікаў: “Што гэта за довады?”, “Хто гэтак кажа?”.
Але жыццёвая сітуацыя растаўляе ўсё на
сапраўдныя месцы; адна з каманд не можа
прымаць далейшы ўдзел у мерапрыемстве неабходна замена. Я апынуўся побач. Вось
гэтак ад простага гледача да сапраўднага
ўдзельніка – адзін крок, уліцца ў дэбаты і
стаць часткай руху зусім няцяжка. Некалькі
хвілін на падрыхтоўку - і вось я перад
аўдыторыяй. Выціскаю, ўсё ж такі, пару банальных слоў. Спачатку чырванею, пасля,
з усіхмагчымасцяў,спрабую вярнуцца да
свайго звычайнага стану, але, нягледзячы
на ўсе метамарфозы, працягваю ўпэўнена
несці нейкае непаразуменне.
Знутры
атрымліваецца ўсё зусім інакш. Але ўжо
праз хвіліну пачынаю адчуваць сапраўды
густ і шкадую, што я не на рымскім форуме. Нечакана мая прамова сканчваецца.

Чакаю хвалю авацый з боку слухачоў, але
бачу ўсё ж тыя спакойныя твары. Але для
самога сябе, я ўсёроўна пераможца! Саступаю месца іншаму. Напэўна так сябе спачатку адчувае кожны, хто прыняў удзел у
дэбатах. Нейкім цудам усё ж занялі II месца ў раундзе (большасць удзельнікаў у ім
таксама навічкі). Усяго было чатыры адборачныя раунды.
На перапынку можна перавесці дух,
выпіць кавы або гарбаты з печывам, падчас кава-брэйкаў, падзяліцца ўражаннямі
з іншымі. Адразу ж кідаецца ў вочы
вялікая колькасць людзей, якія дапамагалі
правесці і арганізаваць спаборніцтвы.

Заклік дапамагчы знайшоў падтрымку ў
многіх. Наракаць на арганізатараў таксама не даводзіцца: мерапрыемства паспяхова пазбегла ўсялякіх недарэчнасцей
і эксцэсаў, думаць даводзілася толькі аб
гульне. Менавіта арганізатары прыцягнулі
ўвагу да мерапрыемства з боку шматлікіх
партнёраў: “Alfaretta”, “Копирыч”, ООО
”Фел Окт-Сервис”, «Barista»(дзякуем гэту
арганізацыю за магчымасць пакаштаваць надзвычай смачную каву). А таксама інфармацыйныя парталы relax.by,open.
by,course. by.
Наступны суботні дзень турніра быў
фіналам і вырашаў лёс усіх удзельнікаў мерапрыемства. І фінал сапраўды атрымаўся!
Мара амаль кожнага прадстаўніка мужчынскага пола спраўдзілася.
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Ці ж не цікава было б назіраць як асобы жаночага полу крытыкуюць асноўныя
пункты фемінізма? Лаві
момант толькі тут і
толькі зараз! Удзельнікі
прадэманстравалі
сапраўдны
ўзровень,
ствараючы і развіваючы
аргументы там, здавалася, дзе іх увогуле няма.
Апошні фінальны раунд
атрымаўся сапраўды зацятым: ці то тэма была
занадта вострая, ці то
кожны адчуваў, што да
перамогі толькі адзін
крок. Усе выдыхнулі
з
палёгкай,
калі
скончыўся час, заставалася трымаць кулакі і
чакаць…
Перад тым, як пачуць каму святкаваць
перамогу, усе гульцы турніра вынеслі
свой прысуд наконт лепшага суддзі. Заваяваць удзельнікаў добрым судзействам
і выклікаць прыхільнасць да сябе, на
погляд большасці, атрымалася ў Арцёма Міхайлавіча Назаранкі. Судзейскаму журы таксама не спатрэбілася шмат
часу, каб вызначыць пераможцаў турніра.
Імі сталі Зайцаў Аляксандр і Лачкоўская
Ганна(Ганна стала таксама і лепшым
спікерам турніра) з каманды “PanicAttack”.
Пераможцы атрымалі ўсеагульную пашану і прызнанне, трафейны кубак, а таксама каштоўныя падарункі ад арганізатараў і
спонсараў спаборніцтва: кніжкі і машыны
(машыны, нажаль, цацачныя, але на наступны турнір арганізатары паабяцалі ўжо
сапраўдныя).
Чарговы “опэн” ад БДУ зноў адышоў у
мінулае, зрабіўшы яшчы адзін значны крок
для развіцця дэбат-руху ў Беларусі. Чым
ён павінен застацца у памяці ўдзельнікаў?
Для некаторых сталі адкрыццём нечага
новага і магчымасцей самарэалізацыі, для
некаторых - новымі знаёмствамі. Але ўсіх
аб’ядноўвае неабмежаваная колькасць добрых эмоцый і выпітай кавы. Напрыканцы,
невялікае інтэрв’ю з преаможцамі:
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- Якія першыя ўражанні ад атрыманай перамогі?

- Першае, што адчуваем, гэта шок. Да
апошняга моманту не верылі ў тое, што станем пераможцамі. Прысутнічаюць нейкія
хваляванні, бо нават і зараз не можам паверыцьу сваю перамогу.
- Як вы лічыце, што прынесла вам
поспех у турніры?
- Добрыя ўзнагароды ад арганізатараў
“БГУ-Open 2013” (смяюцца)
- Для вас дэбаты – гэта магчымасць…
- … добра правесці час, завесці новыя знаёмствы, гэта цэлая хваля драйву і
пазітыву, якую атрымліваеш менавіта ад
самога ўдзелу.
- Які маеце вопыт удзелу ў дэбат-руху?
- Ужо амаль чатыры гады.
- Дайце некалькі парад пачаткоўцам
-Прымайце ўдзел, спрачайцеся, гуляйце! Для дасягнення вялікіх вынікаў неабходна шмат практыкі. Развівайце таксама
імправізацыю, бо яна дапаможа вам выйсці
пераможцам з нялёгкіх сітуацый.
- Вялікі дзякуй за інтэрв’ю. Поспехаў
і вялікіх дасягненняў у будучым

Фатаздымкі Кацярыны Лукшы
Уладзіслаў Шур
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Зоркі

21 год…

Дзень добры, шаноўнае спадарства.
Сёння ў нашай рубрыцы чалавек-загадка гістфаку. Вы ўжо, відаць, чэшаце
свае патыліцы і разважаеце, хто б гэта
мог быць. Даю вам падказку: ёй не трэба 100% наведванне, яна не задае шмат
пытанняў і не кажа прынесці КСР на наступны семінар і , кажу дакладна, яна
ніколі не паставіць вам 2 балы за адказ.
У яе ж веданні знаходзяцца гістфакаўскія
прысмакі, дзякуючы ёй і студэнты, і
выкладчыкі гістфаку не ходзяць злымі і
галоднымі. Сустракайце ў нашай гасцёўні
буфетчыцу гістфаку Галіну Міхайлаўну
Іванову.
Дзень добры, Галіна Міхайлаўна.
Распавядзіце крыху аб сабе? Як Вас
“занесла” на гістфак?
-Усяго ў мяне працоўнага стажу 43
гады. З іх на гістфаку я працую 21-шы год. Як здарылася, што я працую тут..Спачатку скончыла гандлевае
вучылішча, пайшла працаваць на завод імя Леніна на
некаторы час, змяніла яшчэ некалькі месцаў працы. І
вось, нарэшце, атрымала накіраванне сюды. Спачатку буфет знаходзіўся там, дзе зараз тыпаграфія, пасля перанеслі на цяперашняе месца. Так і працую па
сённяшні дзень.
Чым Вы займаецеся ў вольны ад працы час, ці
ёсць у Вас хобі?
-У маім узросце якое ўжо хобі..Хіба толькі захапляюць кнігі ці прагляд некаторых тэлеперадач.
Вы бачылі мноіх студэнтаў за час сваёй працы. Як Вы ставіцеся да сучаснай гістфакаўскай
моладзі?
-На мой погляд, раней выхаванне было лепшым,
студэнты паводзілі сябе больш прыстойна. Зараз, канешне, моладзь “прадвінутая”, адукаваная, але хацелася б ,каб нашы дзеці, ўсё ж, нас больш любілі і
паважалі.
Студэнты заўважаюць, што ў Вас часта бывае
кепскі настрой, хто Вам яго псуе, ці не яны самі?
-Проста студэнты зараз вельмі ўжо гучныя. Не
ўсе, канешне, але большасць. Хацелася б, каб нашы
студэнты больш культурна сябе паводзілі. Вось калі б
яны мне не псавалі настрой, тады б ён і быў добры!
Што Вам падабаецца на гітстфаку, можа атмасфера студэнцтва, пазітыўны настрой?
-Мне бліжэй старэйшае пакаленне. Вось
выкладчыкі ў нас проста цудоўныя людзі, ды і ўвесь
персанал гістфаку запаўняюць добрыя і ветлівыя
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людзі. Ды і студэнты не такія ўжо дрэнныя, як бы там
не было.
Можа Вам штосьці хацелася б змяніць у працы
буфета?
-Што тут можна змяніць? Ва ўсялякім выпадку,
расшырыць буфет нельга – няма куды. Было б, праўда,
добра, каб у нас была лепшая вентыляцыя. Вось
гэта патрэбна. Але я працую, відаць, ужо апошні год
тут, таму гэтым будзе ў будучым займацца ўжо мой
пераемнік.
Нечакана. Чаму Вы вырашылі пайсці з
гістфаку?
- На пенсіі ўжо складана аб ўсім гэтым думаць,
хвалявацца.
Што б Вы хацелі, у такім выпадку, пажадаць
нашым студэнтам, нашым чытачам?
-Жадаю, каб у нашай моладзі ўсё добра складвалася ў жыцці, каб паспяхова здавалі залікі і экзамены, без “хвастоў”, з большай павагай адносіліся да
выкладчыкаў і іншага персаналу факультэта. А выкладчыкам, у сваю чаргу, жадаю больш цярплівасці і
разумення ў адносінах да студэнтаў.
У наступным годзе будзе юбілей факультэту.
Якім гістарычны факультэт, з Вашага пункту погляду, падыйшоў да гэтай рысы, і што яго чакае ў
будучым?
-Я ўпэўнена, што ў факультэту будзе добрая будучыня, ды і як інакш, калі яго запаўняюць такія
таленавітыя людзі. Жадаю факультэту толькі квітнець,
а студэнтам вучыцца толькі на выдатна!
Дзякую за цікавую гутарку, Галіна Міхайлаўна.
Гутарку вяла Карына Кротава

8 Жыццё факультэта
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Са святам цябе, спадар гісторык!

Ужо 79 год! Што гэта атрымоўваецца
- гістфак стары?! Раю ўсім не спяшацца з высновамі.
Даволі цікава ўсведамляць, што факультэт, на якім вывучаюць гісторыю,
сам пакінуў у ёй вялікі след: зрабіўшы
столькі намаганняў дзеля ўзбагачэння
Айчыннай навуковай думкі і адукацыі.
Але ўсё ж такі ў нашым
выпадку нельга карэктна казаць аб узросце,
толькі гледзячы на лічбу.
Узрост факультэта –
гэта нешта даволі абстрактнае, бо, магчыма,
гэта стан выкладчыкаў
і студэнтаў, якія робяць яго жывым. А калі
так, то гістфак - гэта
юнак, які з запалам і
імкненнем робіць усё
магчымае, каб пазнаць
усё новае і дагэтуль невядомае.
Найлепшае у Дне нараджэння гэта тое, што
яго заўсёды чакаеш з
вялікай нецярплівасцю,
гледзячы на каляндар; а прыходзіць
ён усё роўна неяк раптоўна і знянацку.
Тое ж самае адбылося і з ДН гістфаку.
Святочны марафон распачаўся з самага ранку, далей забыцца на свята было
проста немагчыма. Усе размовы, усе
думкі, усе імкненні толькі да аднаго.
Святочную атмасферу стварылі самі
студэнты, пераканаўшы ў сваіх здольнасцях выдатных дэкаратараў: любы
жадаючы мог выказаць асабістую ідэю
па ўдасканаленні правядзення свята ці
вучэбнага працэсу у будучым. Таксама кожны мог адрасаваць пажаданне

факультэту, прымацаваўшы паперку з
віншаваннем да “дрэва пажаданняў”.
Акрамя таго, нікім не заставаліся без
адпаведнай увагі пажаданні вядомых
гістарычных дзеячаў, якія у гэты дзень
шпацыравалі па калідорах факультэта і
задавалі лёгкі, гумарны настрой.
Уявіць якое-небудзь мерапрыем-

ства, таксама як і Дзень народзінаў
на гістфаку, немагчыма без актыўнай
дзейнасці студэнцкіх арганізацый.
Усе яны правялі свае святочные мерапрыемствы. Напрыклад, Савет па
якасці адукацыі разгарнуў сапраўдныя
спаборніцтвы на прадмет валодання
універсітэтазнаўствам. У выніку - як
студэнты, так і выкладчыкі не засталіся
абыякавымі да мерапрыемства. Жадаючых паўдзельнічаць, прадэманстраваць выдатны ўзровень ведаў і ў выніку
атрымаць прыемны і карысны падарунак было зашмат.

NIKA Жыццё факультэта

Але
асноўныя
падзеі разгарнуліся
толькі вечарам, калі
адбыўся апафеоз усяго свята, тое, чаго
ўсе так моцна чакалі
і да чаго рыхтаваліся
загадзя:
“Капуснік
гістфаку” – гэта сем
каманд-спаборніц
студэнтаў
першага
курса, якія паміж сабой вырашаюць, хто
варты называцца пераможцай у гэты раз.
Відавочна, што ўсе
аднесліся да мерапрыемства з вялікай
адказнасцю, і ўсімі
камандамі была праведзена вялікая падрыхтоўка. Гумар,
на самой справе, у гэты дзень не ведаў
межаў! Сумясціць несумяшчальнае калі ласка! Шмат цікавых ідэй і смелых
задумак за адзін вечар, на адной сцэне
бачыш не кожны дзень.
Зараз крыху падрабязней спынімся
на пераможцах, а менавіта гэта каманда 2-ой групы. Здаецца, не зусім новая
і арыгінальная ідэя адаптацыі тэлешоў
пад падзеі гістфака ў інтэрпрэтацыі гэтай
каманды зайграла новымі фарбамі. Востры “гістарычны гумар” і бяскрыўдныя
пародыя на выкладчыкаў (спадзяюся,
выкладчыкі не будуць “жартаваць” у
адказ на іспытах), і як вынік - шкадаваць далоні не даводзілася, выказваючы сваё задаваленне нумарам. Іншыя
каманды, ў цэлым, таксама не ўдарылі
тварам у бруд, і за наступнае пакаленне “першакураў” хвалявацца амаль не
даводзіцца. У канцы мерапрыемства,
як заўсёды, прыемныя віншавальныя
словы з боку адміністрацыі і кіраўнікоў
студэнцкіх арганізацый, парад эмоцый і
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хваля радасці з боку пераможцаў.
Развітацца са святам не хацелася
нікому, працягнуць яго яшчэ на пару
хвілін - кожнаму. Дзень нараджэння
застаўся ў памяці як сапраўдная падзея.
Усім вядома, што факультэт паспяхова
імкнецца да свайго 80-гадовага юбілея,
і святкаванне 79-годдзя, спадзяюся, не
дрэнная рэпетыцыя перад тым, што чакае наперадзе.
І ўсё ж такі, чаму мы ганарымся
гістфакам? Таму што гістфак - гэта
слаўныя традыцыі, вялікія імёны, шматгадовы досвед, і, канечне ж, сапраўдная
любоў да роднай Беларусі.
Вялікіх поспехаў і даўгалецця табе,
alma mater!

Уладзіслаў Шур

Вучоба
NIKA
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Ситуация ограниченного выбора
Многим студентам истфака знакома
ситуация, когда направление специальности, на которое ты стремился попасть, не
открывают. Что же делать в этом случае?
Начнём по порядку. Исторический факультет проводит набор по четырем специальностям. В дальнейшем, студенты на
основе своих предпочтений и рейтинга
успеваемости выбирают одно из направлений специальности. По специальности
«ИСТОРИЯ» есть такие направления, как
Отечественная и всеобщая история, Политология, Археология, Этнология, История
искусств, История религии, Историческая
информатика, История международных отношений; по специальности «МУЗЕЙНОЕ
ДЕЛО И ОХРАНА ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ» - Культурное наследие и туризм, История и музеология,
Искусствоведение и музеология; по специальности «ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ» - Информационное обеспечение управления,
Документационное обеспечение управления, Защита информации; специальность
«ИСТОРИКО-АРХИВОВЕДЕНИЕ».
Но набор производится далеко не на
все перечисленные направления. Чтоб немного прояснить ситуацию, я побеседовала с деканом исторического факультета
Ходиным Сергеем Николаевичем. Беседа
получилась позитивная и информационно
насыщенная. Для сравнения Сергей Николаевич привёл пример Могилевского университета. Там набор по направлениям специальности производится с первого курса.
У нас же - после 4 семестра. В этом есть и
плюсы, и минусы. Плюс заключается в том,
что проучившись несколько семестров,
студенты сделают более осознанный выбор, составят собственное представление о
возможностях исторического образования,
разберутся лучше в себе и своих интересах. Да и практика многое расставляет по
своим местам: пройдя этнографическую
или археологическую практику после 1
курса, многие студенты меняют свои предпочтения и научные интересы. Стоит пом-

нить, что на первом и втором курсе закладывается основа, которой должен владеть
историк. Есть, конечно, и большой минус
в распределении студентов по направлениям не с 1 курса – это неуверенность в том,
что откроют то, ради чего ты поступал. К
тому же студенту стоит помнить о хорошей успеваемости, чтобы иметь возможность пройти на ту же «Политологию» или
«Культурное наследие и туризм». Но есть
куда более серьезная проблема: в Кодексе
об Образовании РБ 2011 г. прописано, что
для открытия направления специальности
необходимо набрать группу не менее 20
человек. Т.к. группы с меньшим количеством студентов открывать экономически
невыгодно. Сергей Николаевич рассказал,
что письма по этому поводу писались в
различные инстанции, но безрезультатно,
т.к. на истфаке нет творческих специальностей, для которых разрешен набор в группы количеством менее 20 чел. СКО также
не спит. Евгений Ситко рассказал, что над
этим больным вопросом Совет по качеству
образования давно думает. И есть идея направить коллективное письмо в Министерство образования с просьбой убрать или
подкорректировать статью, где прописано количество человек, необходимых для
комплектования группы.
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Складывается нехорошая ситуация для
нашего факультета, ведь такое направление как «История искусств» не набирается
уже 2 года, «Археология» также является
больной темой, т.к. необходимые 20 человек набрать сложно.
Но выход у студентов есть всегда.
Можно, конечно, поступить радикально и
забрать документы или перевестись на заочку, в том случае, если не открыли нужное тебе направление специальности. Но
лучше «не рубить с плеча».
Стоит в такой ситуации обратить внимание на перечень курсов по выбору. И
здесь студент может выбрать и прослушать понравившийся курс. Причем, в данном случае 20 человек для комплектования
группы не нужно. Также, при поступлении
стоит продумывать возможные ситуации
наперёд и поступать, если необходимо, в
другие вузы – где гарантируют открытие
нужного тебе направления. Например, археология в Могилёвском университете открывается с первого курса. Стоит помнить
и о различных факультативах. Посещая их
и занимаясь самообразованием, можно не
хуже специалиста разбираться в определенной сфере, например в той же археологии. И не беда, что ты не прослушал спецкурс.
В 2013 г. открыли на нашем факультете новое направление специальности –
«История международных отношений».
Такое же направление есть на ФМО, но
наш факультет дает более широкий кругозор, да и поступить на ФМО сложно. На
истфаке похожее направление уже есть
– это «Политология». Но учебные планы
этих направлений отличаются. По словам
С. Н. Ходина, у студентов первого курса
стоит провести опрос – «Политология или
История международных отношений?» и по результатам опроса оставить одно из
этих направлений, или же чередовать через
год наборы на них.
Внесено также предложение закрыть
направление «Культурное наследие и туризм» и создать такую специальность.
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Сергей Николаевич даёт совет тем, кто
столкнулся с проблемой, когда необходимое направление специальности не открыто: «Не стоит отчаиваться. Исторический
факультет даёт хорошую базу. Получив
диплом нашего факультета, студент может
поступить в магистратуру другого факультета БГУ или другого ВУЗа, например, на
ФМО или в Академию Управления. Историк никогда не пропадет, ведь человек с
историческим образованием имеет широкий кругозор».
И совет от меня – читайте документы,
читайте учебные планы и договора, которые подписываете. Ведь в договоре студента с БГУ не гарантируется открытие
нужного тебе направления специальности.
P.S. Стоит помнить, что выбор всегда есть, хоть часто случаются ситуации с
его ограничением. И тут уже дело каждого – «дойти» до конца (до 5 курса) или же
«кричать» о своей проблеме и «хлопать
дверью».

Линник Татьяна

Кліа:)
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Добры дзень, шаноўныя гісторыкі! Хоць на вуліцы марозна, а

выкладчыкі з семінарскімі заняткамі і дзясяткамі КСР (адкуль
яны толькі бяруцца!) прыціскаюць да сценкі, але вы не здавайцеся! І я, як заўсёды, дапамагу вам у гэтым з дапамогай гумару.
Генерал Міхаіл Дзмітрыевіч Скобелеў (1843 1882) аднойчы быў засмучаны смерцю блізкага
яму чалавека і, незадаволены тым, што лекар не
выратаваў таго ад смерці, звярнуўся да яго з раздражненнем і прыкрасцю:
- Шаноўны эскулап, ці шмат Вы адправілі людзей на той свет?
- Тысяч на дзесяць менш Вашага, - адказаў доктар .
***
– Зноў ўчора корпаўся ў маёй электроннай паштовай скрыні? Між іншым, чужыя лісты чытаць
нельга!
- Гэта не лісты! Гэта гістарычная крыніца!
***
аб экзаменах:
Вы ўсё правільна сказалі, мы Вам ставім 90
балаў. На 100 балаў ведае толькі дэкан і Бог.
***
аб вернасці:
Калі табе здрадзіла жонка - радуйся, што яна
здрадзіла табе, а не Радзіме!
***
аб Людовіку XIV:
У мінулы раз мы разбіралі Людовіка Сонца, сонейка нашага Людовіка...
***

Пры раскопках індзейскага паселішча Тау-хау была знойдзена залатая статуэтка бога Кетцальмігонкуганькаатльктэнотчытлан - бога дыкцыі і
памяці.
***

Галоўны рэдактар:
Кацярына ДЗЕГЦЯРОВА
Нам.галоўнага рэдактара:
Ганна СОЙКА
Карэктары: Ганна
САЛАДКЕВІЧ
Артур КАНДРАЦЕНКА
Заснавальнік :
Студэнцкая Рада па якасці
адукацыі гістарычнага факультэта БДУ

Спадзяюся, вам спадабалася.
Свае назіранні за выкладчыкамі
і студэнтамі дасылайце на адрас
karina_krotova@mail.ru. Шчыры дзякуй за ўвагу.
Дызайн і вёрстка:
Ганна СОЙКА
не супадаць з
Журналісты:
пазіцыяй рэдактараў.
Валерыя ЛЯШЧУК,
Вашыя заўвагі, прапановы
Ганна САЛАДКЕВІЧ,
дасылайце на адрас:
Карына КРОТАВА,
katya.degtyare@mail.ru.
Таццяна Лінік,
http://vk.com/public_nika hist.
Уладзіслаў ШУР.
bsu.by =>cтуд жиз=>пресса
Адрас рэдакцыі: г. Мінск, вул. Тэлефануйце: +375298129669
Чырвонаармейская, 6.
(Кацярына) Тыраж 299 экз.
Меркаванні аўтараў могуць

