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Гістарычныя веды – важны элемент 
культуры і адна з крыніц яе фарміравання 
 

Íàâîøòà òðýáà âåäàöü ã³ñòîðûþ? 
 

Гісторыя – сведка часоў, свет ісціны, жыццё памяці, 
настаўніца жыцця, пасланніца даўніны 

Цыцэрон 
 
Заканадаўца, палітык, цывільны, вайсковы, рэлігійны службовец 

ва ўсіх жыццёвых адносінах не могуць беспакарана абысціся без 
гісторыi… Народ, калі не слухае голасу гэтай навукі, будзе асуджаны і 
ў доўгай чарадзе паразаў будзе дарэмна аплакваць сваю невідушчасць. 

Ігнат Анацэвіч  
 
Чалавек … не можа навучыцца забыццю і … назаўсёды 

прыкаваны да мінулага 
Фрыдрых Ніцшэ 

 
Ідэалогія, сістэма каштоўнасцяў, сацыяльныя паводзіны 

складваліся ў адпаведнасці з тым, якім чынам сучаснікі разумелі і 
тлумачылі ўласнае мінулае. 

Л.П.Рэпіна 
 

Народ, які … перманентна разбурае свае традыцыі, што 
склаліся вякамі, адвяргае сваю ўласную гісторыю і перапісвае яе 
нанова пасля кожнага палітычнага перавароту, … такі народ лёгка 
страчвае ўсё тое, што меў. 

І.А.Гобазаў 
Абаяльнасць гісторыі не слабее. 

Ян Парандоўскі 
 

Цябе не пакінулі абыякавымі гэтыя выказванні вучоных? 
Цябе хвалюе таямнічы свет мінулага? 
Хочаш адчуць подых стагоддзяў? 
Марыш спасцігнуць мудрасць продкаў? 
Разумееш, што тваё пакаленне – толькі звяно ў ланцугу 
чалавечага роду? 
Верыш, што сучаснасць можна зразумець толькі ў кантэксце  
мінулага? 
Цябе цікавіць, як пішацца гісторыя? 
 
Òàäû ïðàôåñ³ÿ ã³ñòîðûêà – òâà¸ ïðûçâàííå! 

 
Гісторыкаў рыхтуе гістарычны факультэт 

Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя Янкі Купалы 
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Чаму я выбраў менавіта 
гістарычны факультэт? На гэта 
пытанне адказваюць яго 
сённяшнія студэнты: 

 
Таццяна Вяроўчык  

У 10–11 класах я 
спецыялізавалася ў асноўным па 
гісторыі. Удзельнічала ва ўсіх маг-
чымых канферэнцыях, займалася 
музейнай справай, з’яўлялася экс-
курсаводам. У 11 класе заняла 
Першае месца на раённай наву-
кова-практычнай канферэнцыі 
школьнікаў у Слоніме, што  
натхніла на далейшую работу. Я 
па-сапраўднаму зацікавілася 
гісторыяй сваёй краіны і малой 
радзімы. Самарэалізавацца далей я 
магла толькі на гістарычным фа-
культэце. 

 
Антон Шыдлоўскі 

Мая любоў да гісторыі грунту-
ецца на дадзеным мне ў дзяцінстве 
выхаванні. На мяне ўплывалі на-
цыянальныя, культурныя і 
рэлігійныя традыцыі маёй сям’і. 

 
Ксенія Яцук 

Маё рашэнне стаць 
гісторыкам вынашана на працягу 
чатырох год і прапушчана праз 
сябе. Гэта цалкам асэнсаванае 
рашэнне. Гісторык – гэта стан 
душы. 

Гістарычны факультэт 
закладае асновы цэласнага 
ўспрымання свету. Гэта, 
безумоўна, фарміруе  рознабакова 
развітую асобу. 

Што мне даў гістарычны 
факультэт? Зноў слова нашым 
студэнтам: 

 

Павел Сарока 
Галоўнае, што я засвоіў: 

гісторыя – гэта не проста набор 
фактаў, але і прычынна-выніковыя 
сувязі, якія трэба разумець. 

 

Міхайлас Петраўскас  
Гістарычны факультэт 

падараваў мне Магчымасці! Дак-
ладна адчуў, у чым прызначэнне 
сапраўднага гуманітарыя 
(=гісторыка). Гістфак даў больш 
непасрэднае ўспрыняцце свету. 
Дзякуючы факультэту, у мяне ёсць 
магчымасць мець кантакты з 
цікавымі людзьмі, легендамі 
гістарычнай навукі. 

 

Андрэй Шпакаў 
Гістфак даў мне новых знаё-

мых, вольнадумства, вопыт здачы і 
няздачы іспытаў, розных 
выкладчыкаў, экскурсіі, навуковую 
дзейнасць і ўдзел у канферэнцыях, 
конкурсах, педагагічны вопыт. І 
яшчэ многа што даў, але гэта 
пакуль не спатрэбілася. 

 

Алеся Жураўская  
Некаторыя думаюць, што на 

гістфак ідуць таму, што туды най-
лягчэй паступіць. Хачу запэўніць, 
што гэта не так. Абітурыенты 
выбіраюць тую навуку і сферу бу-
дучай прафесійнай дзейнасці, да 
якой у іх ляжыць душа. 

Гістфак даў штуршок для 
развіцця мяне як асобы. А асоба, на 
мой погляд, – гэта, найперш, чала-
век сумленны і высакародны. 

 
Сяргей Марозаў 

Навучыў бачыць наследдзе і 
водгукі мінулага ў сучасным 
жыцці. Даў веды па гісторыі 
Радзімы, якія не дазваляюць быць 
абыякавым да яе лёсу. 

Вось што кажуць пра пры-
чыну сваёй цікавасці да гісторыі 
і жадання стаць гісторыкамі 
гродзенскія ліцэісты (ліцэй № 1), 
якія спецыялізуюцца на 
вывучэнні гэтага прадмета: 

 
Аляксандр Кіркевіч 

Па-першае, гісторыя – гэта во-
пыт шматлікіх пакаленняў і яго 
засваенне будзе болей чым карыс-
ным для пабудовы будучага. 

Па-другое, вывучэнне мінулага 
– карыснае ўжо само па сабе: дае 
новыя навыкі і ўменні, напрыклад, 
фармуляваць свае тэорыі, 
супастаўляць факты і проста 
лагічна мысліць. 

 
Павал Махінаў 

Гісторыя – незвычайная, моц-
ная навука. Перш за ўсё – гэта 
каштоўная інфармацыя, факты, і 
“бег”, пошук гэтай інфармацыі. 
Пошук гістарычна-інфармацыйнай 
“разынкі” і прываблівае мяне най-
болей. Калі ты яе знаходзіш, дык 
ты – шчаслівы. 

Дзякуючы гэтаму пошуку ты 
ўдасканальваешся, становішся вы-
шэй. Гісторыя адчыняе дзверы ў 
зачараваны свет мінулага, але – і 
гэта галоўнае – дазваляе заглянуць 
у будучыню. 

 

Юлія Селіванава 
Гісторыя – навука навук. 

Ніводная з навук не можа існаваць 
без гістарычнай асновы. Таму 
гісторыя прываблівае мяне як ас-
нова ведаў кожнага адукаванага 
чалавека. 

 

×àìó ìåíàâ³òà ã³ñòàðû÷íû 
ôàêóëüòýò ? 
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Гістарычны факультэт Гродзенскага дзяржаўнага 
універсітэта імя Янкі Купалы з’яўляецца адным з 
вядучых і старэйшых факультэтаў дадзенага профілю ў 
Беларусі. Ён дае фундаментальную гуманітарную 
адукацыю і рыхтуе спецыялістаў-прафесіяналаў, якія 
валодаюць сучасным светапоглядам, рацыянальным 
крытычным мысленнем і агульнай высокай культурай. 
На дасягненне гэтага накіраваны ўвесь вучэбна-
выхаваўчы працэс на факультэце. Вучэбны працэс на 
факультэце пастаянна відазмяняецца і абнаўляецца пад 
уплывам грамадскага і навуковага прагрэсу. 

 
Факультэт рыхтуе спецыялістаў па гісторыі, 

гісторыі з польскай мовай, гісторыі з англійскай мовай, 
па сацыялогіі і па архівазнаўству на бюджэтнай і платнай 
асновах. 

 
Факультэт складаецца з двух аддзяленняў: 
• гістарычнае 
• сацыялагічнае 
 
Сёння на дзённай і завочнай формах навучання на 

гістарычным факультэце займаецца каля 800 студэнтаў. 
У 2005 г. факультэт выпусціў 122 спецыялісты. У 2005/06 
навучальным годзе былі прынятыя 159 студэнтаў, з іх 116 
– на дзённае і 43 – на завочнае аддзяленне. У розныя 
часы конкурс абітурыентаў на гістарычны факультэт 
вагаўся ад 2 да 4,6 чалавека на месца.  

 
Дэкан факультэта – доктар гістарычных навук, 

прафесар Аляксандр Мікалаевіч Нечухрын 
 

Факультэт ўключае 4 кафедры: 
• кафедра гісторыі Беларусі (загадчык кафедрай – 

І.П.Крэнь, кандыдат гістарычных навук, прафесар)  
• кафедра гісторыі славянскіх дзяржаў (загадчык 

кафедрай – В.М.Чарапіца, кандыдат гістарычных навук, 
прафесар) 

• кафедра ўсеагульнай гісторыі (загадчык 
кафедрай – А.М.Нечухрын, доктар гістарычных навук, 
прафесар) 

• кафедра археалогіі і этналогіі (загадчык 
кафедрай – І.А.Фёдараў, кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт) 

 

Навукова-педагагічную дзейнасць на факультэце 
ажыццяўляюць 52 выкладчыкі. Метадычную і тэхнічную 
дапамогу ім аказваюць 13 чалавек дапаможнага 
персаналу. Усе выкладчыкі і навукова-дапаможны 
персанал  маюць базавую гістарычную адукацыю.  

 

Кадравы састаў выкладчыкаў характарызуецца 
высокім узроўнем кваліфікацыі. Сярод іх 

• 6 дактароў гістарычных навук 
• 6 прафесараў 
• 2 прафесараў кафедры 
• 35 кандыдатаў навук, дацэнтаў 
• 4 старшых выкладчыкаў  
• 7 выкладчыкаў, асістэнтаў  

На факультэце ёсць кабінет гісторыі, бібліятэка, 
кампутарны клас, археалагічная лабараторыя, 
лабараторыя архівазнаўства і дакументалістыкі. 
Ствараецца этнаграфічна-археалагічны музей. 

 
Выпускнікоў факультэта чакае праца ў школах, 

ліцэях, гімназіях, каледжах горада і вобласці, у 
навуковых  установах і ўстановах культуры, у архівах і 
музеях. Акрамя таго, іх кваліфікацыя знаходзіць шырокае 
прымяненне ва ўсіх упраўленчых  (адміністрацыйных) 
структурах раённага, гарадскога і абласнога ўзроўняў, у 
грамадскіх арганізацыях. 

 
Схільная да навукі моладзь займаецца ў 

навуковых гуртках, удзельнічае ў навуковых 
канферэнцыях, удзельнічае і перамагае ў рэспубліканскіх 
конкурсах студэнцкіх навуковых і творчых работ, 
публікуе свае работы ў навуковых зборніках. На 
факультэце вырасла не адно пакаленне даследчыкаў. 

На факультэце працуюць 3 студэнцкія навуковыя 
гурткі: гісторыка-краязнаўчы (кіраўнікі – прафесар 
С.В.Марозава, дацэнт Н.А.Івашчанка), археалагічны 
(кіраўнік – дацэнт Г.М.Семячнчук), ваеннай археалогіі і 
гісторыі (кіраўнік – дацэнт С.А.Піваварчык). Гісторыка-
краязнаўчы гурток – равеснік факультэта; ён быў 
заснаваны ў 1955 годзе. Больш за 100 выпускнікоў 
гісторыка-краязнаўчага гуртка сталі дактарамі і 
кандыдатамі навук. 

 
Факультэт мае свае перыядычныя  органы – газеты 

“ГУРТ” (орган гісторыка-краязнаўчага гуртка) і “Кузніца 
кадраў”. 

 
Дзейнічае студэнцкае самакіраванне. 
 
На гістарычным факультэце студэнты не толькі 

атрымліваюць веды, авалодваюць навыкамі і ўменнямі 
абранай прафесіі. Прафесарска-выкладчыцкі састаў 
праводзіць мэтанакіраваную выхаваўчую работу са 
студэнцкай моладдзю. Гэта работа мае шматузроўневы і 
шматвектары характар і накіравана на выпрацоўку ў 
студэнтаў адказных адносін да прафесійнага 
станаўлення, выхавання ў іх грамадзянскай і 
нацыянальнай свядомасці, на выхаванне 
высокамаральных людзей з пачуццём доўгу перад сям’ёй 
і грамадствам, на фарміраванне творчай асобы  з 
сучасным светапоглядам і развітым інтэлектам. 

 
На факультэце склаліся добрыя традыцыі. Кожны 

год студэнты і выкладчыкі ладзяць пасвячэнне ў 
студэнты, медыум, тыдзень навукі, якія з’яўляюцца 
сапраўднымі святамі маладосці, культуры і навукі. 

 

 

Àäç³í ç âÿäó÷ûõ ³ ñòàðýéøûõ… 
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І. Базавая адукацыя 
 

Дзённая фарма навучання (5 гадоў) 
 
 

Гісторыя 

 
 

Гісторыя з дадатковай 
спецыяльнасцю замежная 

мова 

 
 

Сацыялогія 

 
 

Гісторык. Выкладчык гісто–
рыі і сацыяльна-гуманітарных 
дысцыплін. Гісторык-археолаг. 
Выкладчык гісторыі і археалогіі. 

 
 
 

Настаўнік гісторыі, замеж–
най мовы. 

 
 
 

Сацыёлаг. Выкладчык сацы–
ялогіі і сацыяльна-гуманітарных 
дысцыплін. 

 
Завочная форма навучання (6 гадоў) 

 
 

Гісторыя Гісторыка-архівазнаўства 
 
 

Гісторык. Выкладчык гісторыі і сацыяльна-
гуманітарных дысцыплін. 

 
 

Гісторык-архівіст. Выкладчык гісторыі. 

 
ІІ. Магістратура 

 
 

Айчынная гісторыя 
 
 

Гісторыя славянскіх дзяржаў 

 
Сусветная гісторыя 

 
ІІІ. Аспірантура 

 
Айчынная гісторыя Гістарыяграфія, крыніцазнаўства і метады 

гістарычнага даследавання 
 

Якія прадметы вывучаюць на гістарычным факультэце? 
• Гісторыя Беларусі 
• Этнаграфія 
• Археалогія 
• Гісторыя старажытнага свету 
• Гісторыя сярэдніх вякоў 
• Гісторыя новага часу 
• Гісторыя навейшага часу 
• Гісторыя усходніх славян 
• Гісторыя паўднёвых і заходніх 

славян 
• Гісторыя лацінаамерыканскай 

цывілізацыі 

• Гісторыя краін Азіі і Афрыкі 
• Гісторыя сусветнай культуры 
• Гісторыя старажытнага Усходу 
• Гісторыя старажытнай Грэцыі 
• Гісторыя старажытнага Рыму 
• Метадалогія гісторыі 
• Філасофія гісторыі 
• Сацыяльна-культурная 

антрапалогія 
• Гісторыя культуры 
• Замежныя мовы 
• Спецкурсы 

На аддзяленні сацыялогіі 
чытаюцца курсы: 
• Тэарэтычная сацыялогія 
• Метадалогія і метады 

сацыялагічных даследаванняў 
• Сацыяльная і эканамічная 

статыстыка 
• Сацыялогія кіравання 
• Сацыялогія адукацыі 
• Галіновая эканоміка 
• І інш. 

 
 

 

Êàãî ðûõòóþöü 
íà ã³ñòàðû÷íûì ôàêóëüòýöå? 
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5 
 

Важнейшай часткай вучэб-
нага працэсу з’яўляецца прак-
тычная падрыхтоўка студэнтаў-
гісторыкаў па засваенню абранай 
спецыяльнасці, паглыбленаму 
замацаванню тэарэтычных ведаў, 
прафесійных і творчых навыкаў. 
Вучэбны план факультэта пра-
дугледжвае праходжанне 
студэнтамі шэрагу практык: 
археалагічнай, этнаграфічнай, 
гісторыка-краязнаўчай, архіўнай, 
музейна-экскурсійнай, навукова-
даследчай, інфармацыйнай і 
педагагічнай.  

 

 
Археалагічная практыка 

ажыццяўляецца ў выглядзе 
археалагічных экспедыцый і 
знаёміць студэнтаў з сучаснымі 
метадамі вядзення палявых 
археалагічных даследаванняў. Яна 
прадугледжвае авалоданне 
асноўнымі навыкамі пошуку і рас-
копак археалагічных помнікаў, зна-
ёмства з метадамі пярвічнай 
апрацоўкі і доўгачасовай 
кансервацыі археалагічных знахо-
дак, выпрацоўку ўмення вядзення 
палявой дакументацыі і і нш.  

 
Этнаграфічная практыка 

праходзіць ў розных населеных 
пунктах Гродзенскага раёна і  пра-
дугледжвае вывучэнне традыцый-
ных аспектаў гаспадарча-
эканамічнай і духоўнай культуры 
беларускага насельніцтва Грод-
зеншчыны, а таксама этнічных 
аб’яднанняў палякаў, рускіх, 
літоўцаў, знаёміць з методыкай збо-

ру, сістэматызацыі мясцовага 
этнаграфічнага матэрыялу. 

 

 
 
Гісторыка-краязнаўчая 

практыка пашырае веды студэнтаў 
па гісторыі і культуры роднага 
краю. Яна прадугледжвае знаёмства 
з экспанатамі, калекцыямі, зборамі, 
выставамі ў музеях Гродна, Мінска, 
Міра, Навагрудка, Нясвіжа; выву-
чэнне помнікаў гісторыі і культуры, 
жыцця і дзейнасці выдатных 
гістарычных постацей свайго краю; 
авалоданне формамі і метадамі 
краязнаўчай работы. 
 

Архіўная практыка 
праходзіць на базе архіваў горада 
(Нацыянальны гістарычны архіў 
Беларусі, Дзяржаўны архіў Грод-
зенскай вобласці і інш.), фарміруе ў 
студэнтаў навыкі работы ў якасці 
архівістаў і вучыць праводзіць экс-
пертызу каштоўнасці дакументаў, 
займацца іх археаграфічнай 
апрацоўкай, каталагізацыяй, 
знаёміць з прыёмамі забеспячэння 
захаванасці дакументаў і інш. 

 
 
 
Музейна-экскурсійная 

практыка праводзіцца на базе 

музеяў горада і вобласці, прадуг-
леджвае наведванне таксама шэрагу 
музеяў рэспублікі і фарміруе навыкі 
музейна-экскурсійнай работы. Пад-
час практыкі студэнты вучацца 
праводзіць навуковую паспартыза-
цыю музейных прадметаў, ствараць 
экспазіцыі і выставы, праводзіць 
экскурсіі, авалодваюць спосабамі 
захавання і рэстаўрацыі экспанатаў.  

 
 
 
Інфармацыйна-

тэхналагічная практыка вучыць 
прымяненню сучасных 
інфармацыйных тэхналогій ў 
гістарычным даследаванні, ства-
рэнню баз данных гістарычных 
крыніц, навуковай літаратуры і 
апрацоўцы навуковай інфармацыі з 
дапамогай кампутара. 

 
Педагагічная практыка 

праходзіць у школах, ліцэях і 
гімназіях Гродна і вучыць прымя-
няць атрыманыя тэарэтычныя веды 
па гістарычным, грамадскім і 
псіхолага-педагагічным 
дысцыплінам на практыцы ў ву-
чэбна-выхаваўчай рабоце з вучнямі 
V–ХІ класаў. Студэнты авалодва-
юць навыкамі правядзення ўрокаў 
рознага тыпу і іх псіхалагічнага і 
метадычнага аналізу. Яны вучацца 
складаць канспект ўрока, адапта-
ваць вучэбна-выхаваўчы і дадат-
ковы навуковы матэрыял да 
ўзроставых асаблівасцяў 
школьнікаў, вывучаюць перадавы 
педагагічны вопыт настаўнікаў-
наватараў, авалодваюць новымі 
тэхналогіямі выкладання, право-
дзяць пазакласныя мерапрыемствы.  

На археалагічных раскопках Гродна 

 

Ïðàêòû÷íàÿ ïàäðûõòî¢êà 
ñòóäýíòà¢-ã³ñòîðûêà¢ 
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Асноўная колькасць 
выпускнікоў працуе ў агульнааду-
кацыйных школах і сярэдніх спецы-
яльных навучальных установах. Не-
каторыя з іх сталі выдатнікамі 
адукацыі БССР і РБ, заслужанымі 
настаўнікамі і заслужанымі 
работнікамі адукацыі. Выпускнік 
факультэта В.А.Ермалёнак , які 
працуе ў СШ № 3 г. Міёры 
Віцебскай вобласці атрымаў за 
стварэнне музея Дзяржаўную 
прэмію Рэспублікі Беларусь. 

Многія выпускнікі факультэта 
сталі  палітыкамі, партыйнымі, 
грамадскімі дзеячамі, занялі 
высокія камсамольскія, партыйныя і 
дзяржаўныя пасады, у 
праваахоўных органах, у галіне 
культуры. Некаторыя выпускнікі 
сталі кіраўнікамі дзяржаўных 
архіваў і музеяў (С.А.Кандрашова, 
Г.А.Андросенка, А.А.Салаўёва, 
Л.А.Карнілава, Т.Ю.Афанасьева). 
Сваё слова ў літаратуры сказала 
выхаванка гісторыка-філалагічнага 
факультэта Данута Бічэль-
Загнетава.  На спартыўных арэнах 
праславілі наш універсітэт, горад і 
рэспубліку яшчэ ў свае студэнцкія 
гады Вольга Корбут, Іван Лобач, 
Пётр Пачынчук, Іван Чачко, Антон 
Бекіш. Многія выпускнікі 
гістарычнага факуль–тэта сказалі 
сваё слова ў гуманітарных наву–
ках: гісторыі, філа–софіі, 

паліталогіі, а шэраг з іх 
сталі вядомымі вучонымі і 
арганізатарамі навукі. 
Зоркамі першай велічыні 
на беларускім навуковым 
небасхіле з’яўляюцца 
М.П.Касцюк і 
У.М.Міхнюк. 

Факультэт ганарыцца 
сваімі выпускнікамі, 
дасягенні якіх вядомыя ў 
многіх сферах грамадскага 
жыцця. 

тымі педагагічнымі, 
навуковымі, дзяржаўнымі і 

грамадскімі кадрамі, якія ён 
падрыхтаваў за сваю паўвекавую 
гісторыю. 

 
 
Ì.Ï.Êàñöþê: “Áåç 

ã³ñòàðû÷íûõ âåäà¢ ³ âûêàðû-
ñòàííÿ ã³ñòàðû÷íàãà âîïûòó 
íåëüãà ïàñïÿõîâà áóäàâàöü íå-
çàëåæíóþ äçÿðæàâó” 
 

Сёння гэта вядомы беларускі 
гісторык, аўтар каля 200 навуковых 
прац, якія атрымалі прызнанне не 
толькі ў рэспубліцы, але і па-за яе 
межамі, акадэмік Нацыянальнай 
Акадэміі навук Беларусі, акадэмік 
Цэнтральнай Еўрапейскай Акадэміі 
навук, Чалавек 2002 года. У 1958 г. 
ён, ураджэнец Навагруд-
скага раёна, 18-гадовым 
юнаком  прыйшоў на 
гісторыка-філалагічны 
факультэт пасля закан-
чэння Навагрудскага 
педагагічнага вучылішча. 
У час навучання ў 
педінстытуце выявіліся ў 
яго інтэлектуальны па-
тэнцыял і арганізатарскія 
здольнасці. Вучыўся на 
“выдатна”. Пасля закан-
чэння інстытута пачаў 
педагагічную працу ў 
вясковай школе.  З 1966 
г. звязаў свой лёс з 

Інстытутам гісторыі Акадэміі навук 
БССР. Глыбокія веды, даследчыц-
кая апантанасць, прынцыповасць, 
інтэлігентнасць і добразычлівасць 
Міхаіла Паўлавіча прынеслі яму 
павагу калектыву, якія ў 1989 г. 
абраў яго дырэктарам Інстытута 
гісторыі АН БССР. Гэту пасаду ён 
займаў амаль 12 гадоў. 

Пад кіраўніцтвам Міхаіла 
Паўлавіча Інстытут гісторыі шмат 
зрабіў для даследавання “белых 
плям” айчыннай гісторыі і 
паспрыяў ўзнаўленню гістарычнай 
памяці сучаснага пакалення 
беларусаў, павышэнню аўтарытэту 
нашага народа сярод сваіх суседзяў, 
у Еўропе і свеце.  

Сам Міхаіл Паўлавіч  
папоўніў скарбонку беларускай 
гістарыяграфіі цікавымі 
арыгінальнымі працамі. Яго наву-
ковым даследаванням уласцівы 
смелы творчы падыход да асвят-
лення складаных актуальных праб-
лем айчыннай гісторыі.  

 
(Падрыхтавана паводле: У.Навіцкі, 

Л.Лыч, Н.Васілеўская, В.Мазец. “Працы 
гісторыкаў павінны адпавядаць 
менталітэту беларускага народа”: Да 65-
годдзя з дня нараджэння акадэміка Міхаіла 
Паўлавіча Касцюка // Беларускі гістарычны 
часопіс. 2005. № 3. С. 53–54) 

 

ßíû ïðàñëàâ³ë³ 
ã³ñòàðû÷íû ôàêóëüòýò 
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Âó÷îíû ³ àðãàí³çàòàð íàâóêîâûõ äàñëåäàâàííÿ¢, ÿê³ íà ïåðøàå ìåñöà 
ñòàâ³¢ ³íòàðýñû áåëàðóñêàé äçÿðæà¢íàñö³ 

 

 
 
Гэта сказана пра таленавітага 

беларускага гісторыка, доктара 
гістарычных навук, прафесара 
Уладзіміра Мікалаевіча Міхнюка. 
Ён рана застаўся без бацькі. З 
дзяцінства марыў стаць 
журналістам. Пасля заканчэння 
школы збіраўся ў Мінск, на 
журфак. Але грошай, якія змагла 
даць маці, хапіла толькі на дарогу 
да Гродна. Сам лёс наканаваў яму 
стаць гісторыкам. 

На гістарычным факультэце 
Уладзімір прыкметна вылучаўся 
сваёй цікаўнасцю, працавітасцю, 
мэтанакіраванасцю. Выдатна 
вучыўся. Да позняга вечара 
заседжваўся ў бібліятэцы або 
архіве. Удзельнічаў ў рабоце 
студэнцкага гісторыка-
краязнаўчага гуртка. Са 
студэнцкай лавы пачаў займацца 
навукай, з’яўляўся старшынёй 
студэнцкага навуковага 
таварыства.  

Працягнуў вучобу ў 
аспірантуры Гродзенскага 
педагагічнага інстытута. Потым 
была абарона кандыдацкай, 
доктарскай дысертацый, праца ў 
Інстытуце гісторыі партыі пры ЦК 
КПБ, у Інстытуце гісторыі АН 

БССР, Мінскай вышэйшай 
партыйнай школе. У 1992 г. стаў 
дырэктарам Беларускага навукова-
даследчага інстытута 
дакументазнаўства і архіўнай 
справы, пазней – загадчыкам 
аддзела Камісіі па міжнародных 
справах і нацыянальнай бяспецы 
Савета Рэспублікі Нацыянальнага 
сходу Рэспублікі Беларусь. З 1998 
г. – прафесар кафедры гісторыі 
Беларусі гістарычнага факультэта 
Беларускага дзяржаўнага 
універсітэта, з 2004 г. – дырэктар 
Цэнтра дзяржаўнай кадравай 
палітыкі Акадэміі кіравання пры 
прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, 
потым – прарэктар па навуцы 
Беларускага інстытута 
правазнаўства. 

Усё жыццё Уладзіміра 
Міхайлавіча – творчы пошук і 
распрацоўка актуальных 
навуковых праблем. Ён 
спецыялізаваўся на праблеме 
развіцця беларускай гістарычнай 
навукі. Адным з напрамкаў яго 
даследчыцкіх інтарэсаў была 
гісторыя палітычных рэпрэсій у 
Беларусі супраць нацыянальнай 
інтэлігенцыі. 10 гадоў працаваў у 
архіве КДБ. Ён быў першым з 
гісторыкаў, хто шмат зрабіў дзеля 
вяртання з небыцця 
неабгрунтавана рэпрэсіраваных 
беларускіх палітычных і 
культурных дзеячаў ХХ ст. Па 
ініцыятыве і пад кіраўніцтвам 
Уладзіміра Мікалаевіча 
выйшла 5 тамоў зборніка 
дакументаў і матэрыялаў 
“Знешняя палітыка Беларусі”. 
А ўсяго з-пад яго пяра выйшла 
больш за 450 навуковых 
публікацый, у тым ліку 14 кніг 
і брашур. Ён працаваў з 
літаратурай і дакументамі на 
польскай, чэшскай, славацкай, 
балгарскай, украінскай мовах, 
вывучаў літоўскую мову. 

 Уладзімір Міхнюк з’яўляўся 
таксама рэдактарам і рэцэнзентам 
шмат якіх навуковых і творчых 
работ, членам рэдакцыйнай калегіі 
шэрагу рэспубліканскіх навуковых 
часопісаў, членам экспертнага 
Савета Вышэйшай атэстацыйнай 
камісіі, членам саветаў па абароне 
кандыдацкіх і доктарскіх 
дысертацый.  Дапамагаў 
наладжваць навуковыя і сяброўскія 
кантакты з гісторыкамі іншых 
краін. На жаль, гэта ўсё ў мінулым 
часе. Уладзімір Мікалаевіч унёс 
вялікі ўклад у развіццё гістарычнай 
навукі Беларусі. 

Выхаванец гродзенскага 
гістарычнага факультэта, ён быў 
красамоўным прамоўцам, які 
зачароўваў слухачоў; з’яўляўся 
цікавым субяседнікам. Быў 
чалавекам, ад якога зыходзіла 
асаблівая энергетыка, і ён заражаў 
ёй іншых. Урэшце, заўсёды меў 
сваю думку і выразную ўласную 
пазіцыю, хоць не ўсім калегам гэта 
падабалася. Гонар і годнасць былі 
галоўнымі жыццёвымі прынцыпамі 
Уладзіміра Міхнюка. 

((Падрыхтавана паводле: 
А.Михнюк. “Ни капли лести, ни 
грама подлости” // Беларускі 
гістарычны часопіс. 2005. № 5. 
С.38–43) 
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Гістарычны факультэт быў 
адкрыты ў Гродзенскім педага–
гічным інстытуце 1 верасня 1954 г. 
рашэннем Міністэрства адукацыі 
БССР у сувязі з вострым 
недахопам высокакваліфікаваных 
спецыялістаў у галіне гісторыі. 
Доўгі час ён з’яўляўся адзіным 
гістарычным факультэтам у 
вышэйшых навучальных установах 
заходніх абласцей Беларусі. 
Першы набор складаўся са 61 
студэнта. У 1956–1963 г. факультэт 
вёў падрыхтоўку па здвоенай 
спецыяльнасці: гісторыя і 
беларуская мова і літаратура, 
гісторыя і руская мова і літаратура 
– і называўся гісторыка-
філалагічным факультэтам. На 
працягу 1967–1978 г. ён рыхтаваў 
настаўнікаў гісторыі, 
грамадазнаўства і метадыстаў 
выхаваўчай работы ў школе і быў 
гісторыка-педагагічным 
факультэтам. У 1978 г. на базе 
Гродзенскага дзяржаўнага 
педагагічнага інстытута быў 
адкрыты універсітэт. З таго часу 
факультэт пашырыў спектр 
падрыхтоўкі спецыялістаў. З 1990 
г. ён рыхтаваў выкладчыкаў 
гісторыі і замежнай мовы: 
англійскай, нямецкай, 
французскай. У 1994–2001 г. 
працаваў як факультэт гісторыі і 
культуры і рыхтаваў спецыялістаў 
па гісторыі і культуралогіі. У 2002 
г. на факультэце было адкрыта 
аддзяленне сацыялогіі на дзённай 
форме, а на завочнай форме 
навучання ўведзена падрыхтоўка 
спецыялістаў і па архівазнаўству.  

У першае 20-годдзе 
выкладчыцкі склад факультэта 
фарміраваўся за кошт запрошаных 
навукоўцаў з іншых вышэйшых 
навучальных устаноў Беларусі і з-

за яе межаў, з канца 60-х г. – стаў 
камплектавацца за кошт сваіх 
выпускнікоў. Стварэнне 
патэнцыялу прафесарска-
выкладчыцкага саставу 
ажыццяўляецца праз аспірантуру, 
якая стала дзейнічаць на 
факультэце з 1970 г. За час свайго 
існавання яна падрыхтавала каля 
40 кандыдатаў навук. Зараз ў 
аспірантуры займаецца 26 
аспірантаў. У 2004 г. адкрыта 
магістратура. Сёння ў ёй – 5 
магістрантаў. 

 
На гістарычным факультэце 

працуюць высокапрафесійныя 
выкладчыкі. Гэта разважлівыя і 
ўдумлівыя педагогі, людзі 
глыбокіх ведаў і эрудыцыі і 
высокіх маральных якасцяў. 
Выкладчыкі пастаянна павышаюць 
сваю навуковую і педагагічную 
кваліфікацыю праз стажыроўкі ў 
вышэйшых навучальных установах 
і навуковых цэнтрах Беларусі, 
Расіі, Польшчы, Літвы, праз курсы 
павышэння кваліфікацыі 
Рэспубліканскага інстытута 
вышэйшай школы, некаторыя – 
праз дактарантуру. 

У 1954 г. факультэт пачынаў 
з 5 выкладчыкаў-гісторыкаў і 61 
студэнта. Сёння тут працуе 52 
выкладчыкі, 13 чалавек 
дапаможнага персаналу і вучыцца 
каля 800 студэнтаў. За гады 
існавання факультэта ён 
падрыхтаваў каля 5 000 
спецыялістаў па гісторыі, гісторыі і 
грамадазнаўству, гісторыі і 
замежнай мове, гісторыі і 
культуралогіі.  

Гістарычны факультэт 
з’яўляецца буйным 
рэспубліканскім цэнтрам развіцця 
навукі. Выкладчыкі рыхтуюць і 
выдаюць манаграфіі, кнігі 
грамадска-палітычнага характару, 
падручнікі і навучальныя 
дапаможнікі. За апошнія два 
дзесяцігоддзі вучонымі факультэта 
шмат зроблена дзеля стварэння 
аб’ектыўнай і поўнай гісторыі 
беларускага і іншых народаў. 
Штогод факультэт праводзіць 
навуковыя канферэнцыі рознага 
ўзроўню: ад факультэцкіх і 
абласных да рэспубліканскіх і 
міжнародных.  

Падтрымліваць высокі 
ўзровень падрыхтоўкі дапамагаюць 
шырокія міжнародныя сувязі 
выкладчыкаў факультэта з з 
навуковымі і навучальнымі 
цэнтрамі блізкага і далёкага 
замежжа. Факультэт супрацоўнічае 
з акадэмічнымі ўстановамі і 
шэрагам вышэйшых навучальных 
устаноў  Беларусі, Расіі (Масква, 
Санкт-Пецярбург, Томск), 
Польшчы (Беласток, Варшава, 
Кракаў), Літвы (Вільнюс), Украіны 
(Кіеў, Львоў), са шматлікімі 
арганізацыямі і установамі Гродна 
і вобласці. 
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