
1. здаць ЦТ па прадметах: 

беларуская (руская) мова; 

гісторыя навейшага часу; 

гісторыя Беларусі; 

2. падаць у прыѐмную камісію: 

заяву на імя рэктара; 

арыгіналы сертыфікатаў ЦТ; 

арыгінал дакумента аб адукацыі і 

дадаткаў да яго; 

медыцынскую даведку; 

6 фотаздымкаў 3х4 см; 

+ дакументы, што пацвярджаюць 

права на ільготы (пры 

наяўнасці). 

Падрабязная інфармацыя — на  

сайце psu.by. 

Каб стаць студэнтам-
гісторыкам ПДУ, 
неабходна: 

Інтэр'ер вучэбнага корпуса 

Спецыяльнасць 
«Гісторыя (айчынная 
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ЎНІВЕРСІТЭТ 

У бібліятэцы Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта 



Вучыцца «на гісторыка» трэба ў Полацку! 

Перавагі атрымання 

гістарычнай адукацыі ў 

Полацкім дзяржаўным 

ўніверсітэце: 
1. індывідуальны падыход да кожнага студэнта; 

2. кваліфікаваныя выкладчыкі — гісторыкі, 

этнолагі, археолагі, антраполагі; 

3. усім іншагароднім студэнтам 

прадстаўляецца месца ў інтэрнаце; 

4. памяркоўны кошт платнай формы навучання; 

5. вучоба ў будынках калегіума-акадэміі XVIII–

XIX стст.; 

6. навучанне і ўдзел у археалагічных раскопках 

у Полацку — горадзе з багатай гісторычнай 

спадчынай; 

7. этнаграфічныя экспедыцыі ў маляўнічыя 

куткі Беларускага Падзвіння; 

8. магчымасць працягнуць адукацыю ў 

магістратуры і аспірантуры. 

Святкаванне Купалля ў 
этнаграфічнай экспедыцыі 

На археалагічных раскопках 

Удзельнікі фальклорнага гурта «Варгáн»  
на восеньскім свяце Багач у Вязынцы У рыцарскім клубе 

Спецыяльнасць «Гісторыя» 

Дзе ж атрымліваць гістарычную адукацыю, 

як не ў самым старажытным горадзе 

Беларусі? 
 

Першы набор на спецыяльнасць 

«Гісторыя» ў Полацкім дзяржаўным 

універсітэце адбыўся ў 1994 г. Выпускнікі 

ПДУ з дыпломам гісторыка працуюць у 

школах і ўніверсітэтах, музеях і архівах, 

арганізацыях, на прадпрыемствах розных 

формаў уласнасці, у органах дзяржаўнага 

кіравання і ўнутраных спраў. Некаторыя з 

іх абаранілі кандыдацкія і доктарскія 

дысертацыі. 
 

Формы навучання: 

дзѐнная (4 гады); 

завочная (дыстанцыйная) (5 гадоў). 

Нашы выпускнікі падрыхтаваны да: 

выкладчыцкай дзейнасці; 

даследчыцкай і навукова-педагагічнай работы; 

працы ў музеях, архівах, установах культуры; 

работы на прадпрыемствах, у рэспубліканскіх і мясцо-

вых органах кіравання. 


