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Колькі гадоў,
колькі зім?!

Студэнцкі
Савет
па якасці адукацыі,
або скарочана –
ССЯА (рус. ССКО),
існуе на нашым
факультэце з 13
снежня 2005 года, а
таму атрымліваецца,
што яму ўжо 11 год
– ужо падлетак!
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Мне зноў 35!
Зялінскі Пётр Іосіфавіч – прафесар кафедры
гісторыі Беларусі новага і навейшага часу, які
пяцьдзесят гадоў працуе ў сценах нашай роднай
альма-матэр. 31 снежня Пятру Іосіфавічу
спаўняецца 85 гадоў! Гэта выкладчык і
чалавек з вялікай літары, які ўнёс свой уклад
не толькі ў вывучэнне гісторыі Беларусі, але
і станаўленне беларускай сістэмы адукацыі.
Гэта чалавек, жыццёвы шлях якога звязаны
са значнымі эпахальнымі падзеямі ў гісторыі
нашай краіны – Вялікай Айчыннай вайной,
Савецкім Саюзам і яго распадам, “Перабудовай”,
чарнобыльскай катастрофай і многімі іншымі.
- Пётр Іосіфавіч, у першую чаргу хацелася б
павіншаваць Вас з юбілеем. 85 – гэта, вядома ж,
не жарты. Ад усёй рэдакцыі студэнцкай газеты
“Nika” мы жадаем Вам моцнага здароўя, шчасця і
ўсяго самага найлепшага!
- Я цалкам здаровы! Мне зноў 35, якія гэта
85?! Вельмі прыемна атрымліваць віншаванні і
чуць цёплыя словы не толькі ад выкладчыцкага
калектыву, кіраўніцтва, але і студэнтаў.

- Вы прайшлі вялікі жыццёвы шлях, напоўнены
яркімі момантамі, маеце за плячыма каштоўны
вопыт. Сваю кар’ерную лесвіцу Вы пачалі з
пасады дырэктара. Чаму Вы прынялі рашэнне
пайсці ў навуку?
- Як толькі я скончыў Брэсцкі настаўніцкі
інстытут, мяне адразу паслалі працаваць у
школу недалёка ад мяжы, літаральна ў дзесяці
кіламетрах. Там я сутыкнуўся з вайной твар да
твару. Прапрацаваў некалькі гадоў у розных
школах дырэктарам. Аднак мой блізкі сябар, які
на той момант заканчваў аспірантуру БДУ, параіў
паступаць у магістратуру. Я і падумаў: «Чаму
б і не паспрабаваць?» Скончыў магістратуру,
аспірантуру, застаўся працаваць на кафедры.
Аднак пасля запрасілі працаваць у Міністэрства
вышэйшай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі,
далей – інспектарам. Праз пару гадоў вярнуўся
ў сцены роднага ўніверсітэта, выкладаў і
адначасова ўзначальваў навуку на працягу
семнаццаці гадоў. Абараніў доктарскую
дысертацыю, і па сённяшні дзень працую тут,
таму для мяне універсітэт – другі дом.

пасля вайны, мяне адразу прызвалі ў армію.
Нягледзячы на тое, што райкам стараўся
прыняць меры, каб пакінулі працаваць у школе,
прыйшлося ўсё-такі служыць. На працягу двух
гадоў нас рыхтавалі афіцэры. У ліпені 1954 года,
як снег на галаву, паступіла распараджэнне
адпраўляцца на вучэнні. Мы нават не ведалі,
куды нас вязуць – Гомель, Слуцк, апынуліся ў
Тоцкам, Арэнбургскай вобласці Расіі. Пазней
нам сказалі, з якой мэтай – падрыхтоўка да
выпрабавання атамнай бомбы. І зноў усё як
у страшным сне - траншэі, акопы, бліндажы.
Капалі днём, капалі начамі...
- А што Вы памятаеце аб сваіх студэнцкіх гадах?
- Вучоба мне давалася лёгка. У першую чаргу
думаў пра сяброў, ды і не толькі са свайго
факультэта. Дапамагаў на заліках, іспытах,
- А якія ў Вас засталіся самыя яркія ўспаміны, выратоўваў у цяжкія хвіліны. Вельмі запомнілася
якімі можаце падзяліцца?
гісторыя са студэнткай настаўніцкага інстытута.
Мая добрая сяброўка не магла здаць педагогіку.
- Шмат успамінаў, аднак самыя яркія і А мне так падабалася педагогіка, добра ўсё ведаў
страшныя звязаныя з вайной. Бачыў усё: і памятаў - вось і вырашыў з ёй схадзіць на залік.
расстрэлы, выбухі снарадаў, галечу і голад, У выніку сеў побач, здаў за сябе і сяброўцы ўсе
разруху. Працуючы ўжо дырэктарам школы
адказы напісаў.
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- Пётр Іосіфавіч, Вы больш за пяцьдзесят гадоў
працуеце са студэнтамі на розных факультэтах.
Колькі пакаленняў прайшло перад Вашымі
вачыма, якая колькасць лекцый было прачытана
ў аўдыторыях! Што Вы можаце сказаць пра
студэнтаў? Ці ёсць асаблівасці, адрозненні
пакаленняў?
- У 70-я – пачатак 80-х гадоў студэнты былі
вельмі крэпкія, і моцныя веды ў іх былі , нават
чацвёрку немагчыма было паставіць, на пяцёркі
ўсе вучыліся. Калі пачалася перабудова, штосьці
змянілася, надламалася ў студэнтах, на маю
думку. Так як выкладаў і на іншых факультэтах,
магу сказаць, што гэта было характэрна для
ўсіх навучэнцаў. А вось у апошні час, студэнты
з вялікім стараннем адносяцца да вучобы.
Яны пачынаюць сур’ёзна думаць аб сваёй
будучыні, аб значнасці атрыманай адукацыі.
Сёння ўніверсітэт дае вялікія магчымасці:
вывучэнне замежных моў, стажыроўкі, абмен
студэнтамі з іншых краін. Выкарыстоўваючы іх,
навучэнец можа атрымаць бясцэнны вопыт, а ў
будучыні – добрую працу. Аднак на сённяшні
дзень мы сутыкнуліся з шэрагам сур’ёзных
праблем. Адна з іх – укараненне і выкарыстанне
новых камп’ютэрных тэхналогій. Усе гэтыя
наварочаныя тэлефоны, камп’ютары, планшэты.
Гэта павінна дапамагаць студэнтам вучыцца,
асвойваць новы матэрыял, каб замацоўваць
вывучаныя тэмы. А ўсё наадварот адбываецца,
на жаль: чалавек становіцца дадаткам да
інфармацыйных тэхналогіях. Другая праблема –
няведанне замежных моў.

ў яго сваяка. Таксама быў знаёмы з Нілам
Гілевічам у некаторай ступені.

- Ці любіце Вы савецкія фільмы? Ці ёсць
любімыя, якія Вы гатовыя пераглядаць ўжо ў
дзесяты раз?
- У вольны час я часам гляджу тэлевізар і
звяртаю ўвагу на сучасныя фільмы, іх сюжэты,
якія раскрываюцца праблемы. Канешне, не
паспрачацца, вельмі маляўніча і ярка, але разам
з тым – гэта адны забойствы, бойкі, скандальныя
гісторыі. Вось раней такога не было, усё-такі няма
той моцнай сацыяльна-чалавечай накіраванасці.
Пераглядаю часта фільмы, прысвечаныя вайне.
У 50-60-е гады фільмы былі больш набліжаны
да рэальнасці: абмундзіраванне, выказванні,
фразы, гераізм. Зараз жа штосьці не тое.
Рэжысёрам цяжка перадаць тое, чаго яны не
бачылі. Заўважаю, што і абмундзіраванне не тое,
і тэхніка, і сам дух, атмасфера, адносіны паміж
салдатамі.

- Я Вас, напэўна, ужо стаміла сваімі пытаннямі.
Пётр Іосіфавіч, на заканчэнне, што б Вы пажадалі
студэнтам нашага факультэта?

- Паколькі вы патрапілі на гістарычны
факультэт, трэба авалодваць тымі прадметамі,
якія вы вучыце. Вядома, штосьці падабаецца,
штосьці – не. Але самае галоўнае, на маю думку,
трэба абавязкова знайсці тую тэму, праблему,
якая зацікавіць вас. А для гэтага, адпаведна,
неабходна шмат чытаць як навуковай, так і
мастацкай літаратуры. Заканчваючы гістарычны
факультэт, гэта не канец вывучэння гісторыі, а
- Пётр Іосіфавіч, што аказала ўплыў на толькі пачатак. Нягледзячы на набытыя веды,
станаўленне Вашага індывідуальнага пункту фарміруецца новае грамадства, яно пастаянна
гледжання, меркавання?
трансфармуецца, і мэта тых, хто звяжа сваё
- Калі я быў у аспірантуры, старэйшыя жыццё з гісторыяй і навукай – сачыць і вывучаць
таварышы, дацэнты, якія працавалі на той тыя падзеі, якія адбываюцца вакол нас.
момант на кафедры, такія як Царук В. У,
Прылепка і многія іншыя, яны, вядома, думалі
самастойна, можна многаму было павучыцца.
Безумоўна, гэта само жыццё, усе падзеі, якія
адбываюцца на вачах фарміравалі тыя погляды,
якія непахісна захаваліся да сённяшняга дня.

- Вы, не сумняюся, любіце чытаць. Якія ў Вас
ёсць любімыя кнігі, пісьменнікі? Чаму Вы аддаеце
перавагу чытаць на дадзены момант?
- Раней шмат чытаў мастацкай літаратуры,
а цяпер вельмі мала, на жаль. У апошнія гады
трэба перачытваць незлічоную колькасць
кніг, гістарычную літаратуру, перакладзеныя
замежныя кнігі, навуковыя даследаванні не
толькі ў Беларусі, але і Расіі. Магу адзначыць,
што некаторых прадстаўнікоў беларускай эліты
я ведаў. Караткевіча Уладзіміра Сямёнавіча,
напрыклад. Пазнаёміліся выпадкова на абароне

Лугіна Яўгенія
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ШТО ДЛЯ ВАС СЕСІЯ?
Сесія. 5 літар, а колькі жаху! Мы вырашылі цяржкасцей здаць Вашы залікі і іспыты?
даведацца ў выкладчыкаў і студэнтаў напярэдадні
- Я абавязкова раю гэта гэта яшчэ ў пачатку
іспытаў, што для іх сесія!
верасня, садзіцца і пачынаць вучыць!
Кандраценка Артур, студэнт 4 курса, старшыня
СКО
- Сесія – гэта сімбіёз розуму і самаіроніі.

Захарава Святлана Мікалаеўна, дацэнт кафедры
педагогікі і праблем развіцця адукацыі БДУ:
- Сесія, звычайна, – гэта свята навагодняе,
гэта спроба падзяліць час паміж навучаннем і
святкаваннем, гэта самае цяжкае, што можа быць
для студэнта ўвогуле. Ну, а яшчэ сессія - гэта яшчэ
адна магчымасць сустрэцца са сваімі студэнтамі,
паслухаць, разумных, вельмі разумных людзей і
абмяркаваць некаторыя пытанні, пра што мы не
гаварылі на семінарах. Жадаю студэнтам зручных
білетаў, каб ведалі, што гаварыць па гэтых білетах.
Яшчэ магу пажадаць выспацца і мець больш
упэўненасці ў сваіх сілах.
Араліна Крысціна, студэнтка 2 курса:
- Сесія - гэта час, калі я раблю больш, чым
звычайна, але ныю так, быццам мацерыкі зрушваю!
Шабасава Марына Аляксееўна, дацэнт кафедры
гісторыі Расіі:
- Для мяне сессія праца звычайная. Яна больш
датычыцца студэнтаў, а не выкладчыкаў.
- Ці хадзілі Вы калі-небудзь на пераздачу?
- Адзін раз. Па гісторыі заходнееўрапейскай і
амерыканскай культуры.
- А спісвалі калі-небудзь іспыты, залікі?
- Спісвала. Вельмі не ўдзячна выкладчыкам на
якіх так рабіла, якія дазвалялі спісаць і не сачылі,
таму сама стараюся сачыць.
- Што можаце параіць студэнтам, каб без асаблівых

Паддубская Алена Федараўна, выкладчык кафедры
гісторыі Беларусі новага і навейшага часу:
- Мне падаецца, для выкладчыка сесія — гэта
такое ж выпрабаванне, як і для студэнтаў. Толькі
студэнт адказвае свой білет 10-15 хвілін і ідзе
дамоў адпачываць, а выкладчык слухае студэнтаў
гадзінамі.
- Ці былі ў вас пераздачы?
- Па праўдзе, я была выдатніцай, пастаянна
рыхтавалася, таму нават не магу ўспомніць пра
нейкія свае пераздачы.
- А ці спісвалі калі-небудзь?
- Мая гісторыя пра спісванне будзе адначасова і
кур’ёзнай гісторыяй, звязанай з сесіяй. Памятаю,
здавалі мы экзамен па гісторыі новага часу. Прадмет
быў вельмі складаны, колькасць пытанняў да
экзамена не змяшчалася на адным аркушы паперы,
а кнігі па гісторыі новага часу займалі паліцу ў
маёй кніжнай шафе. Экзамен быў запланаваны на
паслянавагодні час, і я вырашыла пісаць шпаргалкі.
Я іх пісала дзень і ноч, перарываючыся толькі на
святочны стол з 31 снежня на 1 студзеня. На экзамен
ішла спакойная і задаволеная: бясконцыя шпаргалкі
па ўсіх пытаннях былі раскладзены ў адпаведнасці са
строгай сістэмай. Выцягнуўшы білет і заняўшы сваё
месца, вырашыла цягнуць патрэбную шпаргалку.

№ 67

ПЫТАННЕ-АДКАЗ

Але дрыжачыя рукі (страшна ж спісваць
перад выкладчыкам!) зрабілі сваю справу:
шпаргалкі пасыпаліся мне на калені, знішчаючы
ўсё сістэму.
І вось, сяджу я з дзясяткамі
маленькіх паперак на каленях, у якіх ужо ніхто
не разбярэцца. Дзе там што? Дзе якое пытанне?
Пасядзеўшы колькі хвілінак з адчуваннем: «Усё
прапала!», схавала шпаргалкі ў кішэні і стала
ўспамінаць, што я чытала, калі тыя шпаргалкі
рабіла. І здарыўся цуд! Я ўсё ўспомніла, добра
адказала і атрымала выдатную адзнаку. Але
дамоў вярталася расстроеная, думаючы:
навошта пісала гэтыя шпаргалкі дзень і
ноч, калі і без іх здала ўсё цудоўна? А ўжо як
выкладчыка мяне весяліць такі факт: кожную
сесію з’яўляюцца некалькі студэнтаў, што
не ведаюць назву таго прадмета, здаваць які
прыйшлі.
- Пажадайце што-небудзь студэнтам перад
сесіяй.
- Перад пачаткам сесіі хочацца пажадаць
студэнтам толькі аднаго: Не хвалюйцеся! Бо
часта вашаму адказу перашкаджае нават не
адсутнасць ведаў, а празмернае хваляванне.
Таму будзьце ўпэўненыя ў сваіх сілах, лёгкіх
білетаў вам і… сустрэнемся на заліках і іспытах!
Макарэнка Валерыя, студэнтка 3 курса,
старшыня Студэнцкай куратарскай службы:
- Адразу ў галаве з’яўляецца:”Сесія - гэта
боль!”. Але насамрэч, гэта праверка сваіх
магчымасцяў. Час вырашыць удачлівы ты ці не.
Прышчэпа Дар’я, студэнтка 2 курса:
- Вельмі адказны час, калі трэба паспець усе
вывучыць і паўтарыць тое, што не паспела ў
сяместры.
Цімко Эдуард, студэнт 3 курса:
- Самы складаны перыяд вучобы ва
універсітэце. Час калі не высыпаешся, нервуеш
і атрымліваеш неверагодную асалоду, калі гэта
ўсё заканчваецца.
Асіповіч Дзмітрый, студэнт 1 курса:
- Для мяне сесія гэта, перш за ўсе
напружанасць і нейкая ініцыяцыя ў сапраўдныя
студэнты. У перыяд першага семестру мы
праходзім нейкі этап рыхтавання да іспытаў,
якія сустракаюць нас раз у палову года, мы
ўжо не абітурыенты, але яшчэ не маем права
лічыць сябе сапраўднымі студэнтамі. Вось, калі
первашы праходзяць гэта напружэнне, калі
ўсе залікі і іспыты засталіся ў мінулым, легкія
ці цяжкія яны былі, усе роўна, пасля ўсяго ты сапраўдны студэнт.
Судараў Аляксандр, студэнт 1 курса:
- Сесія для мяне, як для сапраўднага студэнта
гістфака - гэта не толькі цяжкая праца, але і
вялікая адказнасць, бо ў час сесіі можна ўпэўніцца
ці заслугова ты з’яўляешся часткай БДУ.
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Гайдук Ігар, студэнт 1 курса:
- Для мяне сесія гэта хваляванне, жах і ў
нейкай ступені пераход на наступны ўзровень
майго жыцця.
Хацітоўскі Сяргей, студэнт 2 курса:
- Сесія – гэта бяссонныя ночы, пакуты,
адсутнасць навагодняга настрою, боль, страх
пачуць “Пераздача”, але ў той жа момант гэта
новыя веды.
Дзядкоў Віктар, студэнт 3 курса, пытанне
атрымаў у 1:20:
- Сесія - гэта магчымасць глыбокай ноччу
адказаць на пытанне “Што для цябе сесія?”)
Пецюкевіч Таццяна, студэнтка 2 курса:
- Сесія - гэта цяжкі перыяд у жыцці, падчас
якога кожны з нас гераічна змагаецца з лянотай
і актывуе ўсе свае супермагчымасці ў імя
паспяховай здачы экзаменаў.

Козел Сяргей, Сугак Антон
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ВІНШАВАННІ

З Новым годам і Калядамі!

Снег, пах мандарынаў, усмешкі родных побач
людзей, падарункі… Новы Год зусім непрыкметна
надышоў! Рэдкалегія нашай газеты шчыра віншуе Вас,
шаноўныя чытачы!
Кучук Вераніка:
Шаноўнае спадарства! Я віншую кожнага з Вас
з Новым Годам і Калядамі і хачу пажадаць Вам
быць шчаслівымі, радаваць блізкіх людзей цёплымі
абдымкамі і шчырымі ўсмешкамі! Поспехаў ва ўсіх
Вашых справах і пастаўленных мэтах, сябры!
Лугіна Яўгенія:
У першыя імгненні 2017-га хацелася б павіншаваць
вас, нашы чытачы, з Новым годам. Няхай усё тое, што
адбылося ў тым годзе, пакіне ў вас цяпло ў душы ад
прыемных успамінаў і шчаслівых момантаў, а сумныя
моманты - прынясуць вам жыццёвы вопыт і мудрасць.
Як толькі вы пачулі бой курантаў па тэлевізары ў коле
самых блізкіх і дарагіх людзей, вы павінны памятаць,
што пачаўся новы этап, адкрылася новая старонка
ў Вашым жыцці. Толькі Вы выбіраеце, як пражыць
і чым напоўніць кожны новы дзень, таму стаўце
новыя мэты перад сабой і імкніцеся да іх дасягнення.
Шануйце кожнае імгненне, хвіліну, дзень, напаўняйце
іх яркімі момантамі. Няхай новы год прынясе вам
цяпло, радасць, шчасце і каханне. Хай побач з вамі
заўсёды будуць блізкія людзі, якія падзеляць з вамі
самыя важныя падзеі ў вашым жыцці.
Васільева Вераніка:
Сябры, беражыце радасць імгнення! З Новым
годам.
Козел Сяргей:
Паважаныя
гістфакаўцы,
я
карыстаюся
магчымасцю і віншую ўсіх з Новым годам і Калядамі.

Жадаю Вам шчасця, кахання, здароўя, чароўных
усмешак і ўсяго самага найлепшага. Хочацца, каб у
Новым 2017 годзе ўсе атрымалі тое, аб чым мараць.
Хочацца, каб Гістфак квітнеў, каб выклачыкі разумелі
студэнтаў і натхнялі іх да новых ведаў, а студэнты,
у сваю чаргу, шчыра верылі, што гісторыя – гэта не
толькі мінулае, але і будучае.
Самусева Кацярына:
У Новым годзе жадаю моцнага здароўя для здачы
сесій як студэнтам, так і выкладчыкам.
Алексеюк Дар’я:
Ад усяго сэрца хочацца пажадаць больш усміхацца
ў Новым годзе, больш падарожнічаць, больш часу
праводзіць з роднымі і сябрамі, здзяйсняць свае
мары, добра вучыцца і добра адпычываць і ніколініколі не сумаваць.
Есько Яўгенія:
Хай 2017 год прынясе цяпло, каханне, дабро і
пакой. Шчырай радасці, вясёлых прыгод, поспехаў у
вучобе і працы.
Бодрыкаў Яўген:
Хачу пажадаць нашым чытачам у Новым годзе
моцнага здарояў, шчырага і ўзаемнага кахання, а
таксама творчага натхнення - тры кіта, на якіх, на
мой погляд, можна пабудаваць любую мэту і мару!
Дасягайце мэтаў, здзяйсняйце мары і ў Вас усё
атрымаецца! З Новым, 2017 годам!
Прыстаўка Іван:
Віншую ўсіх студэнтаў нашай alma mater!
Рухайцеся да сваёй мэты з новымі сіламі! З гэтымі
ж сіламі зьбярыцеся і скажыце сабе: “у гэтым годзе я
дакладна пачну вучыцца!”

Рэдкалегія
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СТУДЭНТ НУМАРА

Сумесная праца – сумесная перамога
Прафсаюз – адна з студэнцкіх арганізацый на нашым
факультэце, якая займаецца пытаннямі, закранаючымі
розныя сферы. Кожны заняты сваёй справай, у
кожнага свой напрамак дзейнасці. І толькі адзін
чалавек ведае ўсе праблемы – старшыня. 17 лістапада
ў студэнцкай арганізацыі адбыліся кардынальныя
змены: фарміраванне новага складу Прафбюро
нашага факультэта. Новым старшынёй была абраная
аднагалосна Блізнюк Ганна. Хто такі новы кіраўнік
прафсаюзнага камітэта? Як працуецца старшыні? Што
такое прафсаюз? Цяпер даведаецеся!
Вітаю цябе, Ганна! Спачатку хацелася б павіншаваць
цябе з абраннем на новую пасаду! Як ты адчуваешь сябе
у новым стане?
Прывітанне. Пакуль не магу зразумець. З аднаго боку,
гэта вельмі крута займаць такую пасаду, але з другога з’явілася больш спраў, адказнасці не только за сябе, але і
за ўсіх прафоргаў, за іх працу. Не ведаю, што будзе далей,
але зараз складанасцей я не адчуваю. Калі ты займаешся
любімымі справамі, то атрымоўваеш ад гэтага толькі
пазітыў і шукаеш толькі станоўчыя моманты. Зразумела,
што цяжкасці могуць узнікнуць у любой сферы. Але
зараз у нас на факультэце склалася вельмі моцная
каманда. Мы працуем як адно цэлае. Гэта і робіць добры
падмурак для вырашэння розных праблем. Але хацелася
б большай падтрымкi не толькі ад актыва (прафаргаў,
стараст), але і ад астатніх студэнтаў, бо большасць
мерапрыемстваў робіцца для іх.
Адкажы, калі ласка, прафсаюз для цябе – гэта?
Для мяне прафсаюз – гэта вельмі добрая магчымасць
быць карыснай людзям, паспрабаваць свае сілы ў
грамадскай працы, праверыць ці праявіць свой характар
у вырашэнні якіх-небудзь пытанняў і ў адносінах з
людзьмі.
Ва ўсім свеце прафсаюз – гэта вялізарная грамадсткае
аб’яднанне, якое выражае інтарэсы грамадства. Хацелася
б данесці да кожнага студэнта, члена прафсаюза, што
гэта не проста арганізація, якая збірае ўзносы на свае
спатрэбы, а ў першую чаргу накіроўвае сваю дзейнасць
на падтрымку студэнтаў, у тым ліку і матырыяльна.
На мой погляд, многія задаваліся такім пытаннем: Што
дае прафсаюз студэнту?
Не кожны студэнт можа самастойна звярнуцца да
адміністрацыі ці выкладчыкаў для вырашэння пытанняў.
Шмат студэнтаў маюць праблемы ў навучальным
працэсе, нейкія матэрыяльныя, але яны не ведаюць, хто
зможа дапамагчы, да каго можна звярнуцца. Непасрэдна
па гэтай прычыне прафсаюз выступае ў ролі пасрэдніка
паміж студэнтамі і адміністрацыяй, выкладчыкамі. І мы
спрабуем вырашаць усе пытанні эфектыўна.
Ініцыятарам якіх мерапрыемстваў ты была падчас
працы ў прафбюро?
Напэўна, самым маштабным было мерапрыемства
– сацыяльная акцыя “Биение сердец», калі мы разам з
студэнтамі віншавалі дзетак з дзіцячых дамоў Мінска з
Днём абароны дзяцей.
А ў чым ты бачыш сваю асноўную ролю як лідэра?

Аб’яднанне калектыву для вырашэння сумесных
задач, абарона інтарэсаў студэнтаў. Зразуменне, увогуле,
мэты і месца прафсаюзаў у грамадстве і данясенне гэтых
ідэй да студэнтаў.
Магла бы ты азначыць свой галоўны прынцып у жыцці
і ў працы?
Як гаворыцца, “Век жыві - век вучыся”, і кожны
чалавек, які сустракаецца на нашым шляху, патэнцыйна
здольны чаму-небудзь нас навучыць. Будзь гэта
станоўчы ці адмоўны вопыт, ён усе-роўна будзе нам
карысны. Што датычыцца работы, то, на мой погляд,
галоўны прынцып – сумесная праца, напасрэдна яна
павялічвае магчымасць сумеснай перамогі.
Як, часцей за ўсё, ты бавіш вольны час?
Па нядзелях я працую ў нядзельнай школе з дзеткамі.
Мы займаемся маляваннем, робім розныя аплікацыі,
падзелкі. З дзяўчынкамі разглядаем асновы этыкету,
правілы поводзін. Астатні вольны час стараюся
выдзяліць для вывучэння замежных моў.
Якія ў цябе цікаўнасці, як у студэнта-гісторыка?
Больш за ўсё мне падабаецца вывучаць гісторыю
Найноўшага часу, нашу сучаснасць. Таму я і абрала
кафедру Гісторыі Беларусі Новага і Найноўшага часу.
Па той прычыне, што я працую ў нядзельнай школе, то,
безумоўна, сутыкаюся з рэлігійнымі пытаннямі. Тут ужо
неабходна ведаць гісторыю рэлігіі, вывучэннем якой я
таксама цікаўлюся.
Кім ты бачыш сябе ў будучыні?
Не ведаю, як складзецца маё жыццё далей, але на
гістфак я шла, каб атрымаць прафесію выкладчыка
(настаўніка).
Безумоўна мы жадаем табе вялікіх поспехаў у тваёй
важнай і складанай працы на пасадзе старшыні! Пажадай,
калі ласка, што-небудзь і студэнтам нашага любімага
факультэта.
Грамадства, а ў нашым выпадку студэнты, з’яўляюцца
галоўнай рухаючай сілай ў дейнасці прафсаюза. Без
іх ініцыятыў, ідэй, патрэбаў, пытанняў, няма сэнсу
нашага існавання. Таму жадаю быць больш актыўнымі
і звяртаць больш ўвагі на тыя магчымасці, якія дае
прафсаюз.

Бліц-апытанне:

Любімы колер: бірузовы.
Транспарт: аўтамабіль.
Гарбата ці кава: гарбата.
Логіка або інтуіцыя: логіка.
Драма або камедыя: камедыя.
Музыка або цішыня: музыка.
Сава або жаўрук: сава
Любімая кветка: браткі (Анюткіны вочкі)
Што можа “закрануць” да слёз: праблемы дзяцей
у сучасным грамадстве.

Есько Яўгенія
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СПОРТ

Штангу паціснуў - разумнейшым стаў!
15 снежня ў рамках спартакіяды студгарадка БДУ
адбыўся турнір па рускаму жыму лежучы, на якім
першае месца заняў наш карэспандэнт і студэнт 5 курса
Канстанцін Віктаровіч. Каб зразумець, як дасягнуць
перамогі ў сілавых відах спорту і развівацца рознабакова,
звернемся да пераможца.
- Што ты адчуў, калі перамог?
- Я быў у разгубленасці, але пазней прыйшло пачуццё
вялікай радасці, што ўсе трэніроўкі былі нездарма.
- Ці доўга ты рыхтаваўся, і што спатрэбілася табе для
перамогі?
- Я даўно трэніруюся і поўны жадання перамагаць,
але і шанцаванне адыграла тут вялікую ролю.
- Як у цябе атрымалася заняць першае месца ў гэтым
цяжкім, ва ўсіх сэнсах гэтага слова відзе спорту? І ў чым
сутнасць твайго шанцавання?
- Усё атрымалася спантанна, на спаборніцтвы пайшоў
з траўміраваным локцем ўжо на наступны дзень пасля
першынства студгарадка па армрэстлінгу, нічога
асаблівага ад сябе не чакаючы. Прыйшоў, узяў у рукі
штангу і на куражы зрабіў усё, што змог, атрымалася
ў выніку стаць першым. Без шанцавання вядома
не абышлося, бо галоўны фаварыт спаборніцтваў
заявіў сабе 100 кг, якія з’явіліся для яго нязручнымі ў
многапаўторным рэжыме, да таго ж дапамагла мая
адносна невялікая вага - 79 кг. Спаборніцтвы былі па
рускаму жыму лежучы, дзе вылічваецца каэфіцыент
па формуле: вага штангі, памножаны на колькасць
паўтораў з ім, атрыманы лік дзеліцца на тваю уласную
вагу. Мой каэфіцыент атрымаўся 27,9 і калі з трэцім
месцам розніца была больш-менш істотная, то хлопец,
які стаў 2 - м, сабраў 25 з лішнім.
- Раскажы, займаешся ты чым-небудзь акрамя спорту?
- Так, вядома, гэта перш за ўсё музыка. Часам
нават выступіць у капейцы прыходзіцца. Граю на
гітары і спяваю. Пішу творы. Захоплены мастацкай
літаратурай. Але спорт для мяне варта сапраўды на
першым месцы.
- Дзіўна, як у цябе атрымліваецца так шмат усяго
адразу паспяваць: армрэслінг, музычныя выступы
ў «капейцы», жым лежучы, трэніроўкі ў зале, быць
карэспандэнтам «Нікі» і інш.? Бо многім студэнтам не
хапае часу, каб банальна падрыхтавацца да семінараў
па Каўну або Самахвалаву, зрабіць цудоўны праект па
інфарматыцы!
- Для мяне вельмі важна быць рознабакова развітым
чалавекам. Таму я не адчуваю ніякіх цяжкасцяў ў
гэтым пытанні. Тут наадварот, спалучэнне разумовай і
фізічнай працы дазваляе дасягнуць найбольш высокіх
вынікаў.
- Косця, скажы, ці можна дасягнуць роўных вышынь
адначасова ў некалькіх занятках у жыцці? Скажам, калі
чалавек будзе займацца і спортам, і навукай, і інш., якія
шанцы, што ён будзе паспяховы ва ўсіх сферах?
- Роўных вышынь, думаю, хутчэй не. Але ўсе мы
розныя. Справа ў тым, што чалавеку проста заўсёды
неабходна разрадка, адпачынак, без гэтага здароўе

можа ў лепшым выпадку даць сігнал. І чалавек павінен
у першую чаргу звярнуць увагу на сваё здароўе. Але
роўных вышынь адразу ў некалькіх сферах, калі вы
яшчэ і ставіце перад сабой высокія мэты наўрад ці
магчыма дасягнуць без шкоды здароўю. Так што
неабходна расстаўляць прыярытэты. Неяк на 2 курсе
я вельмі палюбіў баявыя мастацтва і пачаў наведваць
секцыю каратэ, затым мяне ўзялі ў тэатр, дзе я вучыўся
акцёрскаму майстэрству, у гэты ж час я пачаў сур’ёзна
займацца спортам і падпрацоўваць па вечарах. У
выніку я надоўга выйшаў з ладу і нідзе не змог атрымаць
поспех, прыйшлося ўсё кінуць і сур’ёзна прачысціць
свой розум, каб выбраць аптымальны шлях для сябе.
- Напэўна, каб прыйсці да нейкай перамогі, у першую
чаргу над сабой, церпіш шмат няўдач і расчараванняў. Як
ты спраўляўся з такімі момантамі ў самым пачатку і як
спраўляешся цяпер?
- Вядома, без гэтага ніяк. Тут былі і траўмы, і
перажыванні за тое, што вынікі стаяць на месцы доўгі
час. Але ж гэта рабіла толькі мацней, больш вопытней.
Чалавеку ўсё гэта патрэбна, бо калі хочаш дамагчыся
вялікіх вышынь, ты павінен набіць свае ўласныя
шышкі, а, як вядома, чужыя не баляць. Галоўнае ў гэтай
пагоні за вынікам не забываць пра сваё здароўе, так,
я пра гэта ўжо казаў, але скажу яшчэ раз. Праз шкоду
здароўю дзейнічаць ніколі нельга, нават калі здаецца,
што тое, чым ты займаешся - гэта сэнс твайго жыцця.
Але ж жыццё і здароўе гэта дзве прамым чынам
звязаныя паміж сабой рэчы. Менавіта да такіх высноў я
прыйшоў дзякуючы набітым шышкам, метадам спроб
і памылак.
- Верагодна, твае жыццёвыя разважанні шмат каму
спатрэбяцца. Што б ты хацеў пажадаць сваім калегам па
факультэце?
- Моцнага здароўя і цвярозай ацэнкі сваіх
магчымасцяў!

Прыстаўка Іван
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Колькі гадоў, колькі зім?!

На вуліцы – надвор’е ад снега да дажджу,
а снежань, тым не менш, насычаны святамі!
Гэта і рэлігійныя (Увядзенне ў храм
Прасвятой Багародзіцы, Св. Варвары, Св.
Мікалая, Ражство і інш.), і прафесійныя,
паміж якімі эстафету пасля лістапада прымае
гэты месяц (у мінулым было свята газеты
“Ніка”) – народзіны адной з мацнейшых і
старэйшай з маладых арганізацый нашага
факультэта – Студэнцкага Савет па якасці
адукацыі! Віншуем!
Студэнцкі Савет па якасці адукацыі, або
скарочана – ССЯА (рус. ССКО), існуе на
нашым факультэце з 13 снежня 2005 года,
а таму атрымліваецца, што яму ўжо 11
год – ужо падлетак! У нумералогіі гэтай
лічбе адведзены асаблівы статус – “энергіі
, высокадухоўнасці і ідэалу”!:) Спадзяемся,
што ССЯА будзе набываць і ажыццяўляць
гэтыя стымулы кожны год, развіваючыся
далей, не спыняючыся на дасягнутым!
“Умець – за плячыма не насіць,” – як
кажа народная мудрасць, а ССЯА сапраўды
умее шмат чаго: гэта вопыт у арганізаціі
шматлікіх навучальных мерапрыемстваў
(сустрэч,
паседжанняў,
семінараў,
трэнінгаў, канферэнцый, “круглых сталоў”
і інш.), забаўляльных (“Што? Дзе? Калі?”,
“Факультэцкія гульні”, “Восеньскі/Вясновы
марафон” (“ШДК” + медыа-азбука), дэбатклуб), з тэхнічнай пазіцыі – друкарская
(наша газета і навуковы часопіс “Historicus iuvenis”); інфармацыйная (электронная
бібліятэка і “воблака ведаў”), а таксама
маніторынгі,
дзякуючы
наладжанай
схеме якіх ажыццяўляецца непасрэднае
камунікаванне
паміж
студэнтамі
і
адміністрацыяй
факультэта
(абранне
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“курсаў па выбару” і інш).
Між іншым, “Савет” удзельнічае ў
“беларускіх” справах: яго члены прымалі
актыўны ўдзел у стварэнні беларускамоўнай
версіі
сайта
БДУ.
Сярод
вядомых
мерапрыемстваў – міжнародны турнір
па дэбатам “BSU-Open” і “Мост”, удзел у
“Ярмарцы факультэтаў” і форуме “Святло
Вялікай Перамогі”.
Усё гэта кажа само за сябе – не толькі
якасць, але і традыцыі, інавацыі, сталасць,
надзейнасць. Як і іншыя арганізацыі, Савет
дае адкрытую пляцоўку для студэнцкіх
ініцыятыў у розных сферах: навучальнай,
навуковай,
інтэлектуальнай,
творчай,
камунікацыйнай!
І, зноўку, пытанне: што такое арганізацыя?
Безумоўна, гэта супольнасць, факультэт,
ідэі. Канешне, гэта людзі са сваёй
актыўнасцю! На дадзены момант у склад
арганізацыі ўваходзіць каля 25 чалавек.
Што датычыцца структуры арганізацыі, то,
хто не ведае, можа падрабязна азнаёміцца
з ёй на сайце факультэта (http://www.hist.
bsu.by/studentam/sovet-po-kachestvu-obrazovaniya) ці ў суполке “Укантакце”(https://
vk.com/sovetko).

Савет па якасці адукацыі не зменшвае
абароты і рыхтуе шмат цікавых праектаў!
Ён не замыкаецца ў сябе, а разведвае новыя
межы, у шчыльнай сувязі з “Саветам” БДУ
і “Саветамі” па якасці адукацыі іншых
факультэтаў, а такасама разнастайнымі
студэнцкімі (і не толькі) фармаваннямі
(напрыклад, “Савет маладых навукоўцаў”,
“Савет факультэта”). А ў лютым, будзем
спадзявацца, нас чакаюць наступныя
выбары ў ССЯА!

Ляшук Валерыя
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ГІСТОРЫЯ

РАСПАД СССР

25 год таму, у снежні 1991 г. спыніў сваё існаванне СССР. Некалі вялікая дзяржава, народжаная
ў пакутах грамадзянскай вайны і інтэрвенцыі, загартаваная ў цяжкіх баях са знешнім ворагам
і зламаная ўласнай агоніяй, яна ціха дажыла свае апошнія дні і памерла на вачах у мільёнаў
сваіх грамадзян. У снежні паваротнага 1991 года ніхто ўжо не ўздымаў зброю ў абарону хворай
палітычнай сістэмы ці ідэалаў, за якія зусім нядаўна мільёны людзей гатовы былі ахвяраваць
сваім жыццём. У наш час існуюць розныя погляды на гэтыя падзеі, але і ў той халодны снежань
1991 г. кожны ўспрыняў змены па-свайму: нехта са шчырым энтузіязмам, нехта з моцным болем,
а былі і тыя, каго надыходзячы Новы год хваляваў куды болей, чым чарговы палітычны крызіс.
Мы вырашылі спытацца ў нашых выкладчыкаў – непасрэдных сведкаў тых падзей, як яны
ўспрынялі развал СССР у снежні 1991 г. і якім бачылі ў гэты час свой будучы лёс і лёс Беларусі…
Уладзімір
Аркадзьевіч
Сосна
(у
1991
г.
выкладчык гістарычнага
факультэта
БДУ):
-Я ўспрыняў распад як
тое, што павінна было
здарыцца, як гістарычную
заканамернасць.
Усе
імперыі
распадаюцца,
прыйшоў час і Савецкаму
Саюзу. Іншая справа, што
Савецкі Саюз намаганнямі
тых людзей, якія верылі ў камуністычную
ідэю шмат зрабіў, асабліва ў першыя пяцігодкі.
Але, паколькі ён усё больш і больш ператвараўся
ў імперыю, то распад быў непазбежны. Я
даведаўся пра гэта стоячы тут, каля раскладу,
з выдатнымі эмоцыямі, што Беларусь будзе
сама ў будучыню ісці, беручы з Савецкага
Саюзу добрае і адмаўляючыся ад дрэннага.
Марына
Аляксееўна
Шабасава (у 1991 г.
школьніца):
-У маёй сям’і ўспрынялі
гэта неяк абыякава, я
тым больш. Мне было
абсалютна ўсё роўна.
Я спытала ў дзядулі, ці
варта мне хвалявацца,
а ён сказаў на ўвесь
гэты распад Савецкага
Саюзу:“А…”, (махнуўшы
рукой).
Юрый
Андрэевіч
Блашкоў
(у
1991
г.
выкладчык гістарычнага
факультэта БДУ):
-17 красавіка 1991 г. я
галасаваў за захаванне
СССР, таму калі адбыліся
Віскулі, я быў збянтэжаны.
Я быў за захаванне
Савецкага Саюзу і было
нямнога страшна за сваю
будучыню. Я ледзь не
плакаў…

Пётр Аляксеевіч Шупляк
(у 1991 г. дэкан гістарычнага
факультэта БДУ):
-У
якасці
Радзімы
я
заўсёды
разглядаў
Беларусь. Я не мог
разглядаць у якасці Радзімы
Савецкі Саюз, бо там якая
Радзіма? Я быў беларусам,
я ведаў Беларусь, я ведаў
усё беларускае, я ведаў
беларускую мову.
Я разумеў, што Беларусь уваходзіць у вялікую
дзяржаву, але не быў перакананы, што гэта вельмі
добра. Савецкі Саюз я разглядаў, як вялікую
імперыю: вось сабралі народы нейкім чынам,
ці сілавымі метадамі, ці нейкімі іншымі, вось
існуе такая вялікая імперыя. Канешне, яна была
аўтарытэтная, была моцная, яна мела вялікія
магчымасці ў вырашэнні многіх сусветных
праблем. Але, мне заўсёды вельмі хацелася, каб
Беларусь была самастойнай дзяржавай. І калі ў
рэшце рэшт наступіў гэты дзень, я падумаў: “Ну,
нарэшце!”. Я думаў, што Беларусь павінна стаць
незалежнай і яна незалежнай стала. Канешне,
узніклі нейкія цяжкасці, але ж ніколі не бывае
такога, каб такія пераходы былі лёгкія, каб
яны не былі звязаны з ніякімі праблемамі. Але,
палітыка ёсць палітыка, жыццё ёсць жыццё, усё
адбывалася па-рознаму, але той факт, што наша
краіна стала свабоднай і незалежнай я вітаў.
Як можна бачыць, нават нашы выкладчыкі
ўспрымалі падзеі ў далёкім 1991 годзе па-рознаму.
Радасць, збянтэжанасць, абыякавасць… Гэта
далёка не ўсе пачуцці, якія былі ўласцівы для
тых, хто разам з новым 1992 годам рыхтаваўся
сустракаць і новую эпоху ў гісторыі нашай краіны,
а можна сказаць, і ўсяго свету. Напэўна, і кожны
з нашых чытачоў паспеў скласці сваё асабістае
меркаванне аб гэтай важнай падзеі 25-гадовай
даўнасці. І якім бы яно не было, варта памятаць,
што гісторыя – гэта заканамерны працэс, у якім
не бывае выпадковасці. Ці ўсё ж бывае? Але, гэта
пытанне ўжо да будучага абмеркавання.

Бодрыкаў Яўген, Алексеюк Дар’я
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Высакародны рыцар духу

Мы не спяваем гімны ў гонар Гітлера і Сталіна,
таму што ёсць гісторыя, якая выклікае толькі
слёзы і роспач, але мы любім шчыра і аддана
Каліноўскага і нясём на магілу Караткевіча лілеі,
бо гэтыя людзі запалалі зоркамі на нябёсах для
кожнага годнага беларуса. Чаму менавіта гістфак
павінен славіць геній Караткевіча? Чаму не хапае
яму авацый філолагаў?
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Вечар. Аматары пісьменніка сядзяць за
бурштынавымі партамі. Уся ўвага — на дошку:
прэзентацыя музея Караткевіча. Потым кожны
атрымаў права выказацца і паглядзець выступ
Караткевіча, паслухаць музыку, прысвечаную
творам пісьменніка і нарэшце — здзівіцца
сюрпрызу! Куды ж Дзень Народзінаў без торта?!

Калі
Уладзіміра
Сямёнавіча
папрасілі
растлумачыць яго “нездаровую” цікавасць да
гісторыі, ён адказаў, што “быўшы філолагам,
нельга не быць гісторыкам”. Ёсць студэнты,
якія зацікавіліся гісторыяй толькі дзякуючы
Караткевічу, яго творам “Каласы пад сярпом
тваім” і “Хрыстос прызямліўся ў Гародні”. Калі
трэба натхненне для напісання курсавой —
чытайце біяграфію Караткевіча, калі ў асабістым
жыцці сівер і патрэбна падказка — чытайце
“Нельга забыць”, калі разумееце, што губляеце
розум, а ўсмешка ўжо даўно пакінула ваш твар
— “Ладдзя Роспачы” — лепшыя лекі, якія можна
параіць, лепшая навука годнасці.
… Кажуць, што ў мінулае вяртацца не варта.
Гэта так, але забываць яго таксама не трэба.
Каму, як не нам, гісторыкам, гэта разумець.
Наступны дзень. Актавая зала. Адзін, тры,
Давайце вернемся ў 24 і 25 лістапада і падглядзім, дзесяць… Запаўняецца зала. Сцэна: на ёй —
што ж адбывалася ў аўдыторыі 25 і актавай зале першая п’еса на гістфаку — урывак з твора
ў гэтыя дні.
“Млын на Сініх Вірах”. Акцёры іграюць проста
выдатна. Яшчэ трошкі — і можна ў “Купалаўскі”,
добра, што ісці недалёка. Потым — цудоўная
музыка ад Кацярыны Ваданосавай. Казка, магія,
авацыі.
P.S. “Тыдзень Караткевіча” для вас, сябрыстудэнты, падрыхтавала суполка ТБМ “Варта”.
Рабі нечаканае, рабі, як не бывае рабі, як ня робіць
ніхто ‒ і тады пераможаш. (Наш Караткевіч)

Васільева Вераніка
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КЛІА

Свята да нас прыходзіць. А разам з ім і сесія. Не вельмі ж ўдачлівы народ студэнты:
навагоднія святы так ці інакш асацыююцца з надыходзячымі іспытамі. Галоўнае - не
сумаваць і да ўсяго ставіцца з доляй гумару. Вось як нашы паважаныя выкладчыкі!
Сіманоўскі С. І.
На семинаре: Здесь диктатура, здесь не может быть демократии.
Как-то поехали мы на моих жигулях с товарищами на рыбалку. Я им
говорю, грибы мы будем собирать там, где я захочу, потому что это моя
машина.
Студент: - Но вы же утвердили темы рефератов на первом семинаре.
- Да, я утвердил. Но сегодня я не утверждаю.
Панфилаў У. А.
Голодные студенты - это страшная вещь.
Шупляк С.П.
Кніга тоўстая, яе можна не толькі чытаць, а і адбівацца ёю ад каго-небудзь!
Прохараў А.А.
Последние ряды, что с вами? Вы всегда такие? Так, быстро показываем
зрачки!
Макаревич В.С.
Кнiга павiнна крычаць сваёй назвай: купi, ну купi мяне!
Бачыла І.Г (размова са студэнтам)
- Только не расходитесь, я сейчас приду.
- Только не приходите — не разойдемся!

Спадзяемся, Вам спадабалася.
Вы можаце дапамагчы мне, дасылаючы
свае назіранні за выкладчыкамі і
студэнтамі на маю электронную скрыню:

klio.istfak@mail.ru
Дзякуй за ўвагу!

НІКА
Студэнцкая газета гістарычнага факультэта БДУ
Адрас рэдакцыі:
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