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Адна справа на ўсё жыццё
У кастрычніку ў вас, нашыя любімыя
чытачы, ёсць унікальная магчымасць
трохі даведацца пра аднаго з самых
важных людзей на гістфаку, таленавітага
выкладчыка, аматара гісторыі Сярэдніх
вякоў, намесніка дэкана па навуковай
рабоце, кандыдата гістарычных навук Алега
Іванавіча Малюгіна.
– Раскажыце, калі ласка, як Вы прыйшлі
ў прафесію? Як пачынаўся Ваш працоўны
шлях?
– Шмат у чым выпадкова, таму што
напэўна да 9 класа не думаў, што буду
прафесійным гісторыкам. Гісторыя не тое,
што моцна падабалася, яна была адным з
такіх нармальных прадметаў у школе. Хутчэй
планаваў быць журналістам, пакуль у 9 класе
да нас не прыйшла вельмі цікавая настаўніца
гісторыі, якая па-новаму вяла ўрокі, і ў
сукупнасці з перабудовай дазволіла вывучаць
сапраўды цікавыя праблемы. Дапушчальны
нават былі дыскусіі аб тым “Ці патрэбныя
Савецкаму чалавеку “істэрны””. Вось у
Амерыцы – “вестэрны”, а ў нас, на ўсходе,
тады адпаведна “іcтэрны” – прыгодніцкія
фільмы, дзе б паказваліся гісторыі,
вядомыя на ўвесь Савецкі Саюз. Вось гэты
нетрадыцыйны падыход, які адрозніваўся
ад падручнікаў, ад таго афіцыёзу, вось ён
мусіць і абудзіў цікавасць да гісторыі, пасля
чаго было прынята рашэнне паступаць на
гістфак.
– Пра што б Вы хацелі папярэдзіць тых, хто
збіраецца атрымліваць такую ж прафесію,
як у Вас?
– Ой… Пра што вас папярэджваць, аб
тым, што ўсе выдатна разумеюць, – гэта
не грашовая прафесія, а хутчэй для душы.
Але вось, калі ёсць інтарэс да гісторыі,
тое, чым вы займаецеся прыносіць вам
задавальненне, тады гэта
добра. Калі
гвалтаваць, прымушаць займацца навукай, а
ніякай радасці ад гэтага наогул няма, нічога
добрага з гэтага не атрымаецца. Адзін калега
казаў: “Навукай трэба займацца так: вось,
хочацца – пішаш, не хочацца – не пішаш, тады
як раз будзе прыгожа і карысна. Калі сядзець
і казаць “сёння трэба напісаць 2 старонкі”,
можа і напішаш дзве старонкі, а потым іх
выкінеш на сметнік”. Гісторыю трэба любіць,

і ўсведамляць, што нобелеўскім лаўрэатам,
мільянерам доларавым не будзеце. Магчыма,
гэта галоўнае.
– Ваша дачка Юлія, таксама скончыла наш
родны факультэт. Гэта было яе рашэнне ці
вы паўплывалі?
– Я, шчыра кажучы, ніколі не ўмешваўся,
выбар яе: захацела на гістфак. Адзінае, калі
я прапанаваў пасля магістратуры заняцца
навукай, яна сказала: “З мяне хопіць, я буду
працаваць” і працуе ў Нацыянальным архіве.
– Вы з адзнакай скончылі гістфак БДУ, затым
досыць доўгі перыяд, 15 гадоў, выкладалі
на гістарычным факультэце педагагічнага
ўніверсітэта. Цяпер гістарычны факультэт
БДУ. Чым яны адрозніваюцца? Сумуеце Вы
па часах, праведзеным у сценах БДПУ?
– Суму няма напэўна. Можна сумаваць
па часу, калі маладзейшы быў, а аб працы
– не варта. З узростам пачынаеш разумець:
усё, што не адбываецца, усё да лепшага.
У маладосці да гэтага звычайна ставішся
больш катэгарычна. Любімы занятак –
параўноўваць цяперашніх студэнтаў і
выпускнікоў БДУ і іншых ВНУ. У цэлым яны
не надта адрозніваюцца. Адрозніваюцца
абставіны, у якіх яны жывуць і як ім
даводзіцца вучыцца. І зноў жа – адна
справа вучыцца 20 гадоў таму. Хай чытачы
ўявяць, што для таго, каб падрыхтавацца да
семінара, трэба было паехаць у бібліятэку,
прасядзець, адабраць у канкурэнта кніжку,
якая адна, заканспектаваць яе, потым з гэтым
рукапісным канспектам прыйсці на семінар,
пачаць працаваць. А цяпер – бяром гаджэт,
два кліка i вы атрымліваеце ўсю інфармацыю,
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устаўляем у вуха мікранавушнік і робім
выгляд, што мы разумныя. З аднаго боку
прасцей, з другога - аб’ём агульных ведаў
значна менш, чым раней. Раней усё гэта
запаміналі, а цяпер навошта запамінаць,
калі ёсць “Вікіпедыя”, але адключаем вас ад
“Вікіпедыі” і атрымліваем дастаткова сумную
карціну. Як будзе далей - ніхто не ведае, як вас
вучыць у такой сітуацыі - ніхто не ведае. Гэта
што тычыцца параўнанняў, а так, у цэлым, не
моцна адрозніваецца студэнт.
–
Якія мэты Вы ставіце перад сабой?
– Разумееце, з аднаго боку мэта

выкладчыцкая - чамусьці вас навучыць, каб
вы выйшлі са сцен універсітэта і, як звычайна
я кажу, каб вам потым было не сорамна ў
кампаніі сказаць, што вы гісторыкі. Таму
што любімы занятак людзей, якія дведаліся,
што вы гісторык, спытаць, напрыклад, калі
было паўстанне Емяльяна Пугачова, і далей
“калі, калі, калі...”. І калі вы не адказваеце на
пытанне: “У-у-у, хіба ты гісторык?!”. Шмат
каму бывае сорамна і яны не гавораць. Гэта
што тычыцца выкладчыцкай працы.
А непасрэдна навуковае кіраўніцтва – адна
з найважнейшых задач. Акрамя падрыхтоўкі
кадраў, гэта выданне нашага часопіса і яго
ўключэнне ў міжнародную базу дадзеных.
Адпаведна павысіць аўтарытэт беларускай
гістарычнай навукі. Пафасна, вядома, але
тым не менш.
– Ці трэба патрабаваць ад студэнтаў
стоадсоткавай наведвальнасці заняткаў? І
як гэта ўплывае на здачу заліку ці іспыту?
– Усе ж ведаюць, што ў нас рэйтынгавая
сістэма, я заўсёды гэта ўлічваю. Аднак,
калі студэнт прыйшоў і нічога не робіць,
а спіць ці можа, як у “Вялікім перапынку”

герой Лявонава спрабуе вучыцца ў сне, ўсё
роўна будзе слухаць і ў галаве што-небудзь
застанецца. А на семінары пажадана заўсёды
хадзіць. Разглядаюцца важныя рэчы,
калі браць нашу спецыфіку – гэта праца
з дакументамі, тэкстамі, прымяняюцца
элементы аналізу, калі з гэтым не разабрацца
потым быць гісторыкам будзе цяжка. Ды і ў
школе не заўсёды лёгка працаваць. Задача
настаўнікаў - дзяцей у школе зацікавіць,
а гэта адна з праблем выкладання. Вы не
зможаце зацікавіць вучня, калі самі прадмет
не ведаеце. Хаджэнне на лекцыі, калі
крышку абстрагавацца ад патрабаванняў
адміністрацыі, – гэта выдатная магчымасць
зносін з выкладчыкамі, многія з якіх
з’яўляюцца сусветнымі, ці, па меншай меры,
беларускімі зоркамі навукі. А потым, зноў
жа з узростам, вы зразумееце, што чулі
людзей, якія хутчэй за ўсё будуць сімваламі
беларускай навукі. Нам чытаў Эдуард
Мiхайлавiч Загарульскі, тады ён ужо быў
легендай беларускай археалогіі. Цяпер,
напрыклад, Вячаслаў Iванавiч Мянькоўскі,
які па статусе навуковасці – буйная асоба,
потым зразумееце ролю, якую ён адыграў.
– Ці любіце Вы падарожнічаць? У якое
месца гатовы вяртацца зноў і зноў?
– Так, канешне. Цяжка сказаць, не было
такога падарожжа, каб я сказаў сабе:
“Навошта я сюды паехаў?” Любая краіна,
любы рэгіён, любы народ па-свойму цікавы.
Вельмі важна ехаць не экскурсіяй нават, а
менавіта персанальна, самому, і ўражанні
будуць зусім незабыўныя. Сесці на аўтобус,
ехаць да канчатковага прыпынку. Трэба
самому заўсёды спрабаваць. Яскравыя
ўражанні – гэта, вядома, Крыт, Каталонія.
Але нічым не горш Германія, Італія, Грузія,
Туркменістан. Чым больш не падобныя,
тым больш уражваюць. Таму што Польшча,
Чэхія больш нам блізкія, а вось краіны, якія
кардынальна адрозніваюцца, вядома больш
уражваюць. А ці хочаце вы там жыць, гэта
зусім іншае пытанне.
–
Назавіце 3-5 прыметнікаў, якімі Вы
можаце апісаць сябе.
– Не, няхай іншыя апісваюць. Адкажу
адно: я сябе люблю, калі сябе не любіць, тады
лепш наогул не жыць... Дарэчы, гэта адна
з праблем моладзі, калі яна сябе не любіць.
Любіць сябе, а ўсё астатняе прыкладзецца.

Есько Яўгенія
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Душэўна, цікава і амаль не цяжка
Восень пераваліла за экватар, а гэта значыць, што
нашыя першакурснікі ўжо на ўсю моц працуюць
на семінарах і рыхтуюцца да Капусніка. Смела
можна казаць, што перыяд адаптацыі скончыўся.
“Ніка” вырашыла пацікавіцца ў студэнтаў пра
першыя ўражанні, галоўныя складанасці і лепшых
выкладчыкаў. А расказалі яны нам яшчэ шмат чаго.
Юлія Бразоўская, 4 група
Гістфак – гэта месца, дзе кіпіць жыццё! У першы
ж дзень нас сустрэлі надзвычай амбіцыёзныя людзі
– прадстаўнікі разнастайных арганізацый БДУ, і не
менш вясёлыя і амбіцыёзныя выкладчыкі. Вельмі
здзівіла наяўнасць куратараў-студэнтаў, прытым
яны працуюць не проста для галачкі, а сапраўды
гатовыя дапамагчы ў любой сітуацыі, словам,
як старэйшыя браты. Вельмі спадабалася, што
куратар-выкладчык не сівавалосы дзядуля гадоў
сямідзесяці, са сваімі замарочкамі і праблемамі,
а малады і сучасны – наша выдатная Алена
Фёдараўна Паддубская. Увогуле, кожны выкладчык
добры па-свойму. Некаторыя захопліваюць сэрцы
студэнтаў сучасным і даступным падыходам, у
некаторых прыйдзецца думаць, ці з’яўляецца
месяц
гістарычнай
крыніцай,
некаторыя,
пабачыўшы стомленасць на тварах студэнтаў,
пачнуць распавядаць пра свой любімы музычны
гурт, а некаторыя парадуюць будучай кітайскай
канферэнцыяй – у кожнага ёсць свая разыначка! На
гістфаку не знойдзеш двух аднолькавых студэнтаў.
Амаль усе яны тут – разнастайныя развітыя
асобы. Хочаце паслухаць канцэрт электроннай
гітары? Калі ласка! Прабегчы марафон? Гэта да
нас! Падыскутаваць з тыповым прадстаўніком
кансерватызму аб распадзе Расійскай імперыі? Гэта
сюды! І, натуральна, усе новаспечаныя студэнты
засталіся пад вялікім уражаннем ад апошняй

імпрэзы, арганізаванай Студсаюзам: мора пазітыва
атрымалі ўсе! Падводзячы вынікі, магу сказаць,
што гістфак – месца для самарэалізацыі, дзе не
згубіцца ні адзін студэнт!

Аляксей Лабоўкін, 7 група
Першыя ўражанні адназначна станоўчыя. Хаця і
было зразумела, што ў БДУ – лепшыя выкладчыкі
краіны, але мяне ўсё роўна прыемна ўразіла тое, як
яны ўмеюць зацікавіць студэнтаў. Я зразумеў, што
не памыліўся з выбарам ВНУ. Чаканні апраўданыя.
Эдвард Сцефановіч, 3 група
Уражанні ад факультэта добрыя. У першы дзень
усё было адначасова палохаючым і цікавым. Усё
было новае. Але праз пару дзён страхі сышлі, я
пазнаёміўся з аднагрупнікамі, куратары ўвялі нас
у курс справы. Кожны дзень на парах даведваешся
пра штосьці новае і цікавае.
Уладзіслаў Цімашэнка, 1 група
Я на факультэце ўсяго другі месяц, але
некаторае меркаванне аб ім ужо склалася. Што
ж мяне парадавала на гістарычным факультэце?
Напэўна, у першую чаргу, магчымасць вывучаць
любімы прадмет, даведацца пра штосьці новае.
Здзівіла атмасфера, пануючая ва ўніверсітэце:
аніякага задзірства і суперніцтва, а наадварот
– узаемадапамога і павага адзін да аднаго.
Сярод засмучэнняў пакуль што, напэўна, толькі
паступовае набліжэнне да сэсіі. З шэрагу ўсіх
выкладчыкаў я бы вылучыў для сябе, у першую
чаргу, Алега Валер’евіча Перзашкевіча і Ларысу
Анатольеўну Гедзімін. Ларыса Анатольеўна ж,
увогуле, для мяне зараз самы любімы выкладчык
на ўсе часы.
Дар’я Латышэвіч, 6 група
Што можна сказаць за паўтары месяцы
навучання, калі мы не прайшлі нават самае
небяспечнае і страшнае – сесію? На дадзены
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момант мяне ўсё радуе. Выкладчыкі – разумныя
і зацікаўленыя людзі. Яны натхнёныя і ўлюбёныя
ў свой прадмет. Сказаць, хто лепшы ці горшы,
я не гатовая. Кожны добры ў сваёй справе. Яны
даносяць да нас, сонных студэнтаў, сапраўды
важную інфармацыю. Магчыма, я шмат чаго
патрабую, але вельмі хацелася б, каб выкладчыкі
адказвалі, калі студэнты з імі вітаюцца. Шмат хто
адказвае, але не ўсе. Асабліва хацелася б адзначыць
самага яркага і добразычлівага выкладчыка –
Гедзімін Ларысу Анатольеўну. Ад яе заўжды
зыходзіць нейкая цеплыня, святло і добры настрой.
Паспела пазнаёміцца з некаторымі студэнтамі з
нашай плыні, яны вельмі добрыя і разумныя людзі.
З аднаго боку, мы ўсе адзіныя (аднолькавыя), у
нас ёсць адзін агульны інтарэс, захопленасць –
гісторыя, але, з іншага боку, мы ўсе такія розныя.
У нас на патоку вельмі шмат вясёлых, крэатыўных
і вельмі своеасаблівых людзей. Вельмі радуе, што
тут вучыцца шмат студэнтаў з іншых гарадоў;
кантактуючы з імі, ты развіваешся і даведваешся
пра шмат новых, цікавых фактаў аб іншых гарадах,
быццам здзяйсняеш маленькую вандроўку па
Беларусі. Сам будынак факультэта не вельмі радуе,
хаця, магчыма, гэта частка гісторыі... 25 аўдыторыя...
Яна, канешне, вельмі цікавая, але і вельмі не
камфортная. Цесна і душна, старшакурснікі не
пакідаюць нам ні паветра, ні адчыненых вокнаў.

Маргарыта Вячорка, 2 група
Спачатку падалося, што выкладчыкі строгія, але
насамрэч высветлілася, што яны ўсё разумеюць і
вельмі спагадлівыя. З-за нязручнага часу работы
і абмежаванага выбару прадукцыі, буфет пакідае
жадаць лепшага. Будынак не новы, але дастаткова
прэзентабельна выглядае, да і ўсе аўдыторыі
размешчаныя вельмі зручна. Гістфак прапаноўвае
цікавыя імпрэзы для павышэння актыўнага жыцця
студэнта. Старэйшыя курсы гатовыя дапамагчы па
любых пытаннях, і гэта не можа не радаваць.
Міхаіл Карпенка, 3 група
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Факультэт вельмі файны: душэўная атмасфера,
добрыя і вясёлыя людзі, добрыя выкладчыкі.
Гэта вельмі радуе, як і тое, што існуе мноства
магчымых варыянтаў праявіць сябе ў жыцці
ўніверсітэта. Нерэальнае адчуванне, калі 30-га
жніўня прыходзіш у актавую залу, і ўсё адразу
навальваецца на цябе: выкладчыкі расказваюць пра
свае кафедры, кожная з каторых, без сумненняў,
лепшая; прафкам, БРСМ і г.д. кажуць пра перавагі
сваіх арганізацый. Асаблівай увагі заслугоўвае
пасвячэнне ў студэнты. Гэта проста чароўна.
Студэнты старэйшых курсаў пераапрануліся ў
супрацоўнікаў факультэта і выдатна адыгралі свае
ролі, і ўсе каманды падрыхтавалі вясёлыя нумары.
Вельмі крута, і відаць, што сумна на гістфаку не
бывае. Прадметы цікавыя, выкладчыкі топавыя.
Хаця і не выключана, што пасля першай сэсіі маё
меркаванне зменіцца.

Канстанцін Філіпаў, 3 група
Універсітэт... Новыя ўражанні, новыя знаёмыя,
цэлае новае жыццё. Выпрабаванне, якое павінен
прайсці кожны з нас. Жыццё ў інтэрнаце, вучоба ва
ўніверсітэце – усё гэта бар’ер, які аддзяляе нас ад
навой ступені. Але нягледзячы на ўсе складанасці,
гэта бар’ер поўны выдатнымі момантамі, якія
застануцца ў нашай памяці назаўжды. Складана
казаць наконт першых уражанняў, калі толькі
скончыўся верасень. Я не ведаю, што будзе далей, я
не ведаю, чаго чакаць ад вучобы, жыцці ў інтэрнаце
і новых сяброў. Але я дакладна ведаю адно: гэта
пачатак чагосьці неверагодна важнага і па-свойму
асаблівага. Пачатак студэнцкага жыцця.
Сяргей Грыцук, 6 група
На гістфаку пануе вельмі прыемная і сяброўская
атмасфера, якую складана перадаць словамі. Усе
студэнты з нашай групы сталі адной вялікай сям’ёй
за гэтыя два месяцы. Канешне, мы не змаглі б
гэтага дасягнуць без нашых куратараў – Антона
і Андрэя. Мерапрыемствы, што ладзяцца на
гістфаку, напоўненыя весялосцю, яны дапамагаюць
нам стаць адзіным дружным калектывам. Што
датычыцца выкладчыкаў, то мне падабаецца
Любы Андрэй Уладзіміравіч. У яго на лекцыях
і семінарскіх занятках заўсёды вельмі цікава.
Ён даходліва тлумачыць свой матэрыял і нават
можа пажартаваць, што, без сумненняў, добра
ўспрымаецца студэнтамі.

Каменскі Ігар
Дубатоўка Марына
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Ус ё я к м а е б ы ц ь !
23 верасня на чатыры гадзіны пасля заняткаў
наш факультэт кардынальна змяніў сваё аблічча.
З года ў год гістфак спрабуе не парушаць сваіх
традыцый. “Пасвячэнне ў першакурснікі” –
мерапрыемства, закліканае з’яднаць групы, а
таксама ператварыць новаспечаных студэнтаў
у паўнавартасных членаў вялікай сям’і гістфака.
Пачатак новай старонкі ў жыцці кожнага
першакурсніка адкрыла самая яркая падзея
верасня – «Пасвячэнне ў першакурснікі». На
першым жа сходзе куратары з захапленнем
распавялі новым членам дружнай сям’і
гістфака аб будучай паездцы ў Анусіна, але
Пасвячэнне-2017 было вырашана правесці
крыху нетрадыцыйна – на самім факультэце.
Аднак гэта толькі дапамагло стварыць больш
спрыяльную атмасферу – родныя сцены
дапамагаюць.
Мерапрыемства было прадстаўлена двума
этапамі. Першы з іх –праходжанне «пікетаў»
– самых неардынарных і смешных сітуацый,
якія могуць адбывацца на гістфаку. Другі этап
патрабаваў крэатыву і зліцця ўсіх творчых
здольнасцеў кожнага члена групы – выкананне
песні ўласнага сачынення пра іншую групу.
Першы этап стаў прыемнай нечаканасцю
для ўсіх першакурснікаў нашага факультэта.
Заданні былі самыя разнастайныя: узяць ключ
у бескампраміснай вахцёркі, прайсці праз
суровага ахоўніка без студэнцкага, дамовіцца
аб «пагадненні» у буфеце – вытаргаваць
вафельку танней за рэальны кошт, атрымаць
подпісы ў дэканаце і здаць іспыты ў самых
непрадказальных выкладчыкаў. Усё гэта
патрабавала вынаходлівасці і крэатыўнасці ад
першакурснікаў. Новае пакаленне гістфака гэта
выдатна выканала!

Другі этап стаў добрай магчымасцю паказаць
свае лепшыя бакі і проста запаліць па поўнай!
Кожная група абяцала незвычайны падыход
і поўную самааддачу. Дык што ж з гэтага
атрымалася?
Першая група беларускамоўных гісторыкаў
спявала пра чацвёртую групу сваіх рускамоўных
калег. Яны выступалі ў вышыванках і прысвяцілі
сваім аднакурснікам прыпеўкі на мове, дзе
выдатна пажартавалі пра любімых выкладчыкаў
і аднакурснікаў, якія ўжо праславіліся на ўсю
плынь.
Другая група падаравала нам жывы і
запамінальны нумар пра гісторыкаў-архівістаў.
Цвіком праграмы стаў «Філіп Кіркораў»,
які спяваў на матыў вядомай песні пра пяць
прычын, па якіх архівісты абралі менавіта гэты
напрамак.
Трэцяя група вызначылася яркімі вобразамі
і жывым акампанементам – песню пра
музеязнаўцаў выконваў эпатажны рэпер, на
падтанцоўцы ў яго былі не менш эпатажныя
дзяўчынкі, а суправаджалася ўсё гэта гульнёй на
электрагітары – нумар атрымаўся вельмі круты
і не пакінуў залу абыякавай!
Чацвёртай групе выпала спяваць пра
беларускамоўных гісторыкаў, з чым яны
справіліся на “ўра”. Спачатку студэнты
праілюстравалі
частку
лекцыі
Ларысы
Анатольеўны Гедзімін, які спадабаўся ўсёй
плыні – першакурснікі ляжалі ад смеху, затым
«лектар» зачытаў «дыс на ўсіх, хто чытаў рус.
літ.» - гэта трэба было бачыць!
Пятая група, гісторыкі-архівісты, спявала
аб другой групе, рускамоўных гісторыкаў.
Менавіта гэтая група прыцягнула асаблівую
ўвагу гледачоў незвычайнымі героямі, сярод
якіх быў нават хлопец у процівагазе! Вось такімі
нестандартнымі могуць быць гісторыкі на думку
архівістаў.
Шостая група, музеязнаўцы, падышлі да
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свайго выступу вельмі крэатыўна. Сваю песню
пра дакументазнаўцаў яны ператварылі
ў
сапраўднае шоу: студэнты былі жывымі
дэкарацыямі – і кветкамі, і дрэвамі, – а песню пра
аднакурснікаў спявалі дзяўчынкі ў футужамах.
Бясспрэчна, самы нестандартны выступ!
Сёмая група, дакументазнаўцы, спявалі
пра трэцюю групу, рускамоўных гісторыкаў.
Здавалася, што ўсё пра гісторыкаў ужо
было праспявана. Але хлопцы апынуліся
неверагодна таленавітымі і здолелі скарыць
залу сваёй душэўнай песняй ля вогнішча – яны
адлюстравалі археалагічную практыку, такую
блізкую ўсім гісторыкам.
Пакуль журы рабіла няпросты выбар пра
прысуджэнне перамогі, першакурснікі збіралі
вельмі сімвалічны пазл – герб БДУ – з маленькіх
кавалачкаў, сабраных падчас праходжання
першага этапу.
Газета «Ніка» запытала першакурснікаў, якія
ўдзельнічалі ў Пасвячэнні, пра іх уражанні
ад мерапрыемства. А таксама зацікавілася
меркаваннем старшыні Студэнцкага саюза –
Крысціны Аралінай.
Аляксандр Альхавік
Усё было вельмі файна, займальна і весела.
Такога кшталту мерапрыемствы дапамагаюць
згуртавацца і паглядзець як на калектыў, так і
на ўніверсітэцкае жыццё разам. Вынікі нашай
групы мяне парадавалі, але можна было б і лепш
выступіць. Пікеты мне здаліся даволі цікавымі.
Спачатку, вядома, было невялікае хваляванне,
але з кожным разам станавілася ўсё больш
цікава, з’яўлялася ўсё больш азарту. Усё было
выдатна арганізавана, кожны бліскуча адыграў
адведзеную яму ролю, таму нават не ўзнікае
пытанняў на гэты конт.
Сяргей Сасункевіч
Мне заўсёды падабаецца ўдзельнічаць у
падобнага роду мерапрыемствах, гэта заўжды
цікава, асабліва з новымі людзьмі. Як бы гэта
банальна не гучала, але такія рэчы сапраўды
дапамагаюць пазнаёміцца, даведацца адзін аб
адным лепей. Мне было прыемна, што нават
старэйшыя курсы дапамагалі нам. У цэлым,
на рэдактурах была сяброўская атмасфера,
што таксама падштурхоўвала і матывавала.
Уражанні пераўзыходзілі чаканні. Выступ
адбыўся не без недахопаў, але першы блін
заўсёды камяком. Быў бы рады прымаць удзел
у такіх мерапрыемствах. Гэта дапамагае выйсці
з зоны камфорту, паспрабаваць сябе ў новых
ролях і адкрыць у сябе бакі, пра якія раней не
ведаў. Галоўнае не баяцца!
Яна Цэгла
Мы сур’ёзна паставіліся да падрыхтоўкі.
Разумелі, што якое-ніякое, а першае ўражанне
аб нашай групе складзецца менавіта па
Прысвячэнні. Таму рэпетавалі доўга, прыдумвалі
настойліва. Не гналіся за першым месцам, але
хацелі паказаць нешта цікавае. Асабіста для мяне

Прысвячэнне было вялікім выпрабаваннем. Я
прывыкла знаходзіцца некалькі ў цені, нешта
накшталт шэрага кардынала. А тут давялося
ўдзельнічаць і прычым у вобразе разняволенай
дзяўчыны. Калі б не падтрымка групы, то я
сапраўды адмовілася і ўцякла. Упершыню я
выходзіла на сцэну цалкам без хвалявання і
адчувала велізарнае задавальненне. На самом
мерапрыемстве ўсё аказалася ў дакладнасці, як
я і чакала. А чакала, што будзе цікавей, чым у
школе або ў якім-небудзь летнім лагеры. Гэта
было ўжо сур’ёзна. Думаю, што ўсё было добра.
Выступаць другімі па парадку вельмі ўтульна, бо
не хвалюешся з-за таго, што вы ідзеце першыя ці
выходзіце на сцэну, убачыўшы ўсе нумары (хаця
вельмі шкада, што нам не давялося пабачыць
выступленне першай групы).
Старшыня Студэнцкага саюза Крысціна
Араліна
Такое
пасвячэнне
ў
першакурснікі
праводзілася ў нас упершыню. Мерапрыемства
было прыдумана ў найкарацейшыя тэрміны
самымі крэатыўнымі хлопцамі і дзяўчатамі
студсаюза. На падрыхтоўку яго і ў нас, і ў каманд
быў тыдзень. Само пасвячэнне было падзелена на
2 часткі: ралёўка, калі першакурснікі сутыкаліся
з самымі няпростымі сітуацыямі на факультэце,
і сам выступ. У цэлым мерапрыемства прайшло
добра. Вельмі радасна бачыць, што да нас на
факультэт прыйшло так шмат крэатыўных,
артыстычных і вынаходлівых студэнтаў. На маю
думку, на капусніку яны вас усіх здзівяць.
Вынік Пасвячэння-2017 апынуўся такім:
трэцяе месца заняла другая група, другое шостая група, а пераможцы - трэцяя група!
Нягледзячы на тое, што прызавыя месцы
заваявалі не ўсе, кожны атрымаў неверагоднае
задавальненне. Хтосьці ад таго, што здолеў
рэалізаваць свой творчы патэнцыял, хтосьці ад
таго, што проста здолеў перасіліць боязь сцэны,
але дакладна кожны атрымаў кайф ад таго, што
стаў часткай такой грандыёзнай падзеі!

Бразоўская Юлія
Кочатаў Антон
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Лепшы гурток БДУ?!
Восень. На вуліцы дажджліва і ветрана,
хочацца захутацца ў цёплы плед і піць гарбату,
аднак студэнты гістарычнага факультэта БДУ
масава прысутнічаюць на лекцыях прафесараў
і дактарантаў, якія прыехалі да нас з-за мяжы,
а потым чамусьці бяруць свае рэчы і едуць у
Вілейскі раён. У чым сакрэт? Што адбываецца?
Сапраўды, верасень і кастрычнік не
пераставалі нас здзіўляць замежнымі гасцямі,
якія, у сваю чаргу, спрабавалі захапіць студэнцтва
сваім імпэтам. У многім, падобныя сустрэчы
адбываюцца дзякуючы плённай працы нашых
выкладчыкаў і кіраўніцтва факультэта.
Асабліва актыўна навуковую восень распачаў
археалагічны гурток БДУ. Не паспелі яшчэ
некаторыя студэнты і выкладчыкі вярнуцца
з раскопак, а перад намі ўжо стаяў археолаг з
Вяцкага дзяржаўнага ўніверсітэта А.А. Кайсін і
распавядаў аб тым, як развівалася археалогія ў
рэгіёне за апошняе дзесяцігоддзе, якія помнікі
там даследуюцца, якія метады выкарыстоўваюць
мясцовыя навукоўцы, як вядзецца праца з
насельніцтвам і г.д. Было прадэманстравана
відэа, безліч фотаздымкаў і 3D мадэлі раскопаў.
А 21 верасня адбылася лекцыя знакамітага
бельгійскага археолага Крыстафа Дэляра,
якая прайшла сапраўды на “ўра”. Дэляр
займаецца падводнымі раскопкамі і зараз
працуе ў французскай камандзе археолагаў,
якія даследуюць месца пераправы Напалеона
праз Бярэзіну каля вёскі Студзёнка. Лекцыя
чыталася па-французску з перакладам і сабрала
шмат зацікаўленых слухачоў. Распавядаў Дэляр
пра падводныя даследаванні рэк і азёр, якімі ён
займаўся. Наведвальнікі быццам бы сапраўды
апынуліся ў Паўднёвай Амерыцы і разбівалі
раскоп на возеры Ціцікака, пабывалі ў Бельгіі,
працуючы на адной з мясцовых рэк і вярнуліся
назад у Беларусь, трапіўшы пад Студзёнку.
Апісвалася методыка пошуку месца для
даследаванняў, збору матэрыялаў і іх фіксацыі.
Дарэчы, кіраўнік экспедыцыі Жэром Бакур
прапаноўваў і нашым студэнтам паўдзельнічаць у
экспедыцыі на Студзёнцы. Любы жадаючы можа
скарыстацца магчымасцю атрымаць карысны
вопыт і знайсці “скарб Напалеона”.
Ужо традыцыйна гурток праводзіць восенню
і вясной археалагічную разведку, дзе студэнты
здабываюць каштоўнейшы вопыт у пошуку
помнікаў гісторыі. Напрыканцы верасня самыя
дапытлівыя маладыя археолагі пад кіраўніцтвам
П.С. Курловіч-Бяляўскай правялі разведку на
тэрыторыі Вілейскага раёна ля в. Асцюковічы, дзе
было закладзена два разведачных шурфа. У адным
з якіх знойдзены рэшткі познесярэднявечных
сасудаў, цэглы, каваны цвік. Знаходкі дазваляюць

казаць пра існаванне сядзібы ў гэтым месцы,
ніжняя дата якой прыходзіцца на XVI стагоддзе.
На гэтую восень плануюцца яшчэ дзве разведкі ў
Вілейскім і Стаўбцоўскім раёнах.
Не адпачываў гурток і ў кастрычніку. Адразу ж
на першым тыдні месяца студэнты гістарычнага
факультэта на адным з чарговых пасяджэнняў
выступілі са сваімі дакладамі пра экспедыцыі,
у якіх яны прымалі ўдзел. А 10 кастрычніка на
факультэт завітаў дацэнт кафедры айчыннай
гісторыі Бранскага дзяржаўнага ўніверсітэта А.А.
Чубур, які зачараваў студэнтаў археазаалогіяй.
Распавядаў пра тое, якую інфармацыю могуць
даць археолагам косткі жывёл, аб выкарыстанні
іх як сыравіны для вырабу розных рэчаў, аб
асаблівасцях матэрыялу і г. д.
Бліжэйшыя планы гуртка не могуць не
захапляць аматараў археалогіі. Кіраўнік
гуртка П.С. Курловіч-Бяляўская разам з В.М.
Сідаровічам збіраюцца правесці калоквіум па
ахове археалагічнай спадчыны. Запланаваны
шматлікія выезды на археалагічныя разведкі,
заняткі па археалагічным малюнку, геалогіі
і 3D-візуалізацыі ў археалогіі. Аднак самым
значным за апошні час праектам Археалагічнага
гуртка павінна стаць брашура, якую жадаюць
выдаваць яго актыўныя ўдзельнікі. Гурток
актыўна развіваецца і ў гэтым годзе ён змагаецца
за ганаровае званне “Лепшы гурток БДУ”.
Археалогія… Гэтая навуковая дысцыпліна
вабіць многіх студэнтаў гістарычнага факультэта
БДУ. Хтосьці звяжа з ёй сваё жыццё, для
кагосьці гэта толькі хобі. Аднак усіх аб’ядноўвае
Археалагічны гурток, дзякуючы якому, нават
дажджлівай восенню ці халоднай зімой можна
паглыбіцца ў цудоўны і рамантычны свет
археалогіі. Далучайцеся да “лепшага гуртка
БДУ”! Разам Мы зробім яго працу яшчэ больш
цікавай і эфектыўнай!

Козел Сяргей
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Стыльны выкладчык – моцныя веды
Ці звяртаеце Вы ўвагу на знешні выгляд
лектара? Ці можа ён ўплываць на цікавасць
студэнтаў да прадмета? Наколькі выкладчыку
неабходна быць стыльным і элегантным? Якую
ролю адыгрывае індывідуальнасць?
Мы вырашылі запытацца, што наконт гэтага
лічаць нашыя студэнты:
Есько
Яўгенія:
Безумоўна, знешні
выгляд
з’яўляецца
важным – трэцяе
месца пасля ведаў і
чалавечнасці. Перш
за ўсё выкладчык
павінен выглядаць
стыльна.
Каб
вось прыйшоў –
і
адразу
відаць
індывід уа льнасць.
Таксама я цаню
элегантнасць, стыль,
годнасць (выкладчык
усё ж) і нейкую
разыначку.
Аднак
зваротным
бокам
медаля
з’яўляецца
дзівакаватасць або
такая
прыемная Болсун Г.А.: элегантнасць
нядбайнасць.
У любым выпадку,
галоўнае, каб знешні выгляд не адштурхоўваў.
Тады
выкладчыка
і
слухаць
больш
прыемна.
Макоўская
Яна:
Знешні
выгляд
выкладчыка павінен
арганічна ўпісвацца
ва
ўніверсітэцкую
атмасферу, таму важна
прытрымлівацца
дзелавога
стылю
адзення.
Педагог
павінен
быць
акуратным
і
ахайным, пазбягаць
нядбайнасці,
але,
адначасова, не быць
занадта нарадным –
гэта адцягвае ўвагу
ад таго, што кажа
выкладчык. Канешне,
Паддубская А.Ф.:
быць
модным
і
маладзёжнасць
сачыць за сучаснымі
тэндэнцыямі
выкладчыку зусім не абавязкова, але я, як і
любая дзяўчына, амаль заўсёды звяртаю ўвагу на

тое, як выглядае лектар.
Дзедкоў
Віктар:
Б е з у м о ў н а ,
знешні
выгляд
адыгрывае
сваю
ролю – прыгадаем
з н а к а м і т у ю
прымаў к у.Ка лі
выкладчык выглядае
занадта афіцыяльна/
с т а р а м о д н а ,
прадузятасць у форме
думкі пра нецікавую
і
сухую
лекцыю
будзе прысутнічаць;
калі сучасна (але
без
фанатызму)
–
то
студэнты
будуць
адчуваць
набліжанасць
выкладчыка
да
Папова А.Э.: класіка і
іх саміх і ў іх
жаноцкасць
аўтаматычна ўзнікне
жаданне яго слухаць.
Усе мы прывыклі да афіцыёзу ў рамках ВНУ,
але, на маю думку, афіцыёз – гэта стрэс, і калі
наяўнасць такога стрэсу не апраўдваецца або не
з’яўляецца галоўным матыватарам ці стымулам,
то яго патрэбна мінімізаваць .Гэта дапаможа
знішчыць бар’ер, які не дазваляе студэнту
адчуць, што ён і выкладчык – калегі. Зменшыцца
псіхалагічны ціск,
што
дазволіць
студэнту,
так
і
выкладчыку больш
прадуктыўна
працаваць і быць
самімі сабой.
У якасці рэзюмэ
мы
бы
хацелі
сказаць,
што
тэма
знешняга
выгляду – вельмі
неадназначнае
і
Корзун М.С.: родныя
суб’ектыўнае
матывы
пытанне. У першую
чаргу, нашы выкладчыкі, мы цэнім Вашы веды,
якія Вы імкнецеся данесці да нас нават тады, калі
мы супраціўляемся і лянуемся. Гэта імкненне і
ёсць той непаўторны стыль і тая элегантнасць,
якіх ў Вас не адняць.

Пецюкевіч Таццяна
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Гісторыя аднаго гітарыста
Ужо амаль год у нашай газеце існуе
рубрыка “Студэнт нумара” і ніколі такога
не было, каб мы не ведалі, у каго ж узяць
інтэрв’ю. Заўсёды рашэнні прымаюцца
хутка, а такія артыкулы чытаюцца прыемна.
Сённяшні наш герой – сапраўды цудоўны,
таленавіты чалавек, песні якога нараспеў
ведае амаль увесь 3-ці курс. Знаёмцеся, калі
яшчэ не ведаеце, Глеб Ярашук!
Глеб, прывітанне! Першае стандартнае
пытанне: чаму гістфак?
Прывітанне! Я да 11 класа паняцця не
меў, куды дакладна буду паступаць, хадзіў да
рэпетытара па беларускай мове толькі. Ну, а
ўлетку пасля 10-га класа вырашыў паступаць
на гістфак. Гісторыя - адзіны ў школе
прадмет, які мне падабаўся крыху больш за
астатнія. Я ведаў, што мне лягчэй за ўсё будзе
здаваць гісторыю, чым што-небудзь іншае,
таму гэта стала вызначальным фактарам. І я
не пашкадаваў. Я тут знайшоў шмат сяброў!
Ці з’явіліся за гады вучобы сярод
выкладчыкаў куміры?
Так, ёсць такія! Я радавы фанат
Ларыёнава Дз.Г. (ведаю, што яго вельмі многія
любяць). Напэўна яго Лацінская Амерыка
¬¬- адзіныя лекцыі, якія я слухаў ледзь не
з адкрытым ротам! Вельмі цікава было. На
мой погляд, вельмі файныя Тарканеўскі А.А.
і Перзашкевіч А.В. На дадзены момант мне
падабаецца выкладчыца педагогікі Захарава
С.М. Вабіць захопленасцю сваім прадметам і
пошукамі розных метадаў навучання.
Шмат хто ведае, што ты добра граеш
на гітары, але не ўсе ведаюць, што ты і сам
пішаш песні. Раскажы, калі ты напісаў сваю
першую песню?
Я граю не лепш за іншых. Многія
навыкі, атрыманыя ў музычнай школе, я ўжо
страціў з-за сваёй ляноты. Сваю першую
нармальную песню я напісаў яшчэ ў 2014
годзе. Гэта “Завязаць з табой”. Гісторыя
стварэння вельмі простая: дзяўчына
папрасіла дапамагчы завязаць вяровачкі
ззаду на сукенцы, а ў мяне ў галаве пранеслася:
“Завязаць з табой”. А потым панеслася, узяў

гітару і само ўсё прыдумалася!
А наогул, звычайна як праходзіць
працэс напісання песень?
Вось сяджу і тут як ударыла ў галаву
што-небудзь! Я хутка бяру гітару і пачынаю
граць і спяваць, што ўздумаецца. Ну не
тое, каб цалкам песню адразу, звычайна
адразу прыдумляю прыпеў, а ўжо потым
паціху куплеты. Хаця “Ахвярапрынашэнне”
прыйшло да мяне ўсё адразу! І “Мая канапа”
літаральна за паўгадзіны!
Ну з “Канапай” усё зразумела, а пра
што “Ахвярапрынашэнне”?
Скажу шчыра, калі я яе напісаў, я сам
не ведаў. Але пазней, услухоўваючыся ў свае
ж словы, я нарэшце зразумеў, што ж гэта я
напісаў. Гэта песня пра людзей, пра каханне,
але не такое, што прынята грамадствам, а пра
такое, што лічаць нестандартным. Карацей
кажучы, аб неталерантнасці гэта песня.
А твая апошняя песня “Чорнай
паласой” чым навеяная? Пачуццём таго, што
не разумееш, чаго чакаць ад будучага?
Так, ты маеш рацыю. Але звычайна
ў мяне выходзіць так, што чым лепш ўсё
ў жыцці, тым цямней і больш сумнымі
выходзяць песні. Лічу, што я вельмі
шчаслівы чалавек, мне абсалютна няма на
што скардзіцца і баяцца будучыні таксама
няма чаго. Але маленькая трывога раздулася
ў песню.
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маму” і г.д. Калі пра фільмы, то любімыя
жанры камедыі і жахі. Джэймс Вон - любімы
рэжысёр.
Ты ўжо мне адказваў прыкладна
пра гэта, але паспрабуем усё абагульніць.
Кажуць, што ў час студэнцтва мы знаходзім
самых сапраўдных сяброў, фарміруем
свой погляд на свет, весела праводзім час
і захоўваем ўсе гэтыя эмоцыі ў памяці на
доўгія гады. Ну дык вось, як праходзяць
“лепшыя гады твайго жыцця”?
На мой погляд добра праходзяць.
Сяброў знайшоў, погляд, ну-у, фарміруецца
яшчэ напэўна, а тое, што весела - гэта
дакладна! Што мы з хлопцамі з майго пакоя
тварылі на першым і на другім курсах - гэта
вядома на ўсё жыццё запомню! У гэтым годзе
неяк больш спакойна, а можа гэта зацішша
перад бурай! Але адзінае страшна - што
час жудасна хутка ляціць, дні пралятаюць
імгненна.
Кім ты бачыш сябе праз 15 гадоў? Не
ў плане прафесіі, а які ты чалавек. Можа
ёсць нейкія мары, якія хочаш у будучыні
ажыццявіць?
У мяне будзе дружная сям’я - гэта
галоўнае! Ну і праца, якая не будзе мяне хаця б
напружваць, а можа і будзе падабацца. Вельмі
хачу шмат падарожнічаць і адпачываць. Калі
мары, то бачу сябе вядомым на ўсім СНД, і
не толькі, музыкантам - дзеля маіх песень уся
Амерыка вывучыць беларускую і рускую :)))
Вельмі добра і незвычайна! Брава!
А вось калі б была магчымасць вярнуцца ў
мінулае, што б ты змяніў?
Ой не, пасля аповеду Рэя Брэдберы “І
грымнуў гром” нічога змяняць не хачу! Нават
самая нязначная змена ў мінулым можа
прывесці да непрадказальных наступстваў.
Нічога б не мяняў і прыбраў бы далей
машыну часу.
Напрыканцы традыцыйнае, пажадай
што-небудзь нашым чытачам!
Мір ва ўсім свеце!

Усім інтэрнатаўскім студэнтам вядома,
што ты старшыня Студэнцкага савета
“капейкі”. Раскажы, не цяжка сумяшчаць гэта
з вучобай? Што за год твайго “старшынства”
запомнілася больш за ўсё?
Ды не, на вучобу ніяк не ўплывае.
Мне больш за ўсё запомнілася тое, што наша
каманда выйграла на творчым нумары на
Брыганціне у намінацыі “Лепшая рэжысура”.
Але на самой справе - гэта не галоўнае,
галоўнае - гэта тое, што падрыхтоўка да
гэтага мерапрыемства і гэтая перамога так
нас з’яднала! Такога раней не было. Цяпер
я адчуваю, што мой студсавет - гэта добрыя
сябры, з якімі не хочацца расставацца.
Гэта цудоўна, канешне, калі такая
каманда! А як ты праводзіш свой вольны
час? Ці ёсць у цябе хобі?
Ды як і ўсе, мабыць! За гульнёй,
за любімым серыялам, люблю таксама
шпацыраваць, а ў апошні час захапіўся
шахматамі. З маім сябрам Маркам бавім
вечары за партыямі. Шмат чым сто разоў
хацеў заняцца ды нічога не магу да канца
давесці: 3 дні павучыў іспанскую мову, пару
заняткаў чэшскую, вось зараз вырашыў у
басейн пахадзіць - не тое каб хобі, проста
паплаваць ды трохі схуднець. Увогуле,
напэўна, ігранне на гітары - гэта адзінае
нармальнае хобі.
Што любіш чытаць / глядзець?
Ох, чытаю мала, але ўсякае рознае.
Напэўна, любімы пісьменнік – Ф. Дастаеўскі.
Поўную версію інтэрв’ю з бліц-апытаннем
А глядзець, вось гэта таксама, што хочаш:
у нашай суполцы
у дзяцінстве глядзеў анімэ, потым бабуля можаце прачытаць
“Укантакце”.
Там
жа
Вы
знойдзеце і песні
падсадзіла на індыйскія фільмы, потым мама
на карэйскія драмы, ну а цяпер я гляджу Глеба!
ўжо ўсякія заходнія серыялы – “Уцёкі”, “Ва
Кучук Вераніка
ўсе цяжкія”, “Сябры”, “Як я сустрэў вашу
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На вечаровыя вуліцы начная цемра апускаецца ўсё раней і раней.
Надышла тужлівая восеньская пара. Здаецца, нічога не можа ўзрадаваць
сумных студэнтаў. Вы ўжо ўявілі, як аўдыторыі ціха засынаюць? Толькі не
на гістфаку БДУ. Нашыя выкладчыкі падзеляцца з Вамі сваім пазітывам!

Рэпін В.В.: 1) Вот зайдите в ленту: там только Гитлер и котики.
Кушнір А.І.: 1) Женщины и жестокость - понятия неразделимые.
Каўн С.Б.: 1) Приносят мне мои студенты сценарий (для промо видео). А там
я подхожу к бюсту Пичеты и говорю ему: “И кто теперь бог на факультете?”
Шумскі І.І.: 1) Если бизнесмен ничего не кладёт себе в карман, то это не
бизнес, а коммунизм.
Малюгін А.І.: 1) Вернемся к нашим баранам, то есть рыцарям.
Цялежнікаў В.І.: 1) Как бы я хотел быть таким как вы: маленьким, корявеньким,
но молодым!
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:
г. Мінск, вул. Чырвонаармейская, 6.
Тэл. +375447248730
E-mail: nika.hist@gmail.com
Web:http://www.hist.bsu.by/studentam/sovet-pokachestvu-obrazovaniya/gazeta-qnikaq.html
Суполка “УКантакце” : http://vk.com/public_nica

Галоўны рэдактар:
Ігар КАМЕНСКІ
Дызайн і вёрстка:
Іван ПРЫСТАЎКА

Распаўсюджваецца на правах
унутранага карыстання
(бескаштоўна)

Карэктары:
Козел Сяргей
Алексеюк Дар’я
Яўген Бодрыкаў
Марына Дубатоўка
Патапенка Яна

Меркаванні аўтараў могуць
не супадаць з пазіцыяй
рэдактараў.

Заснавальнік: Студэнцкі Савет
па якасці адукацыі гістарычнага
факультэта БДУ

