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ЭТНАГРАФІЧНЫЯ ДАСЛЕДАВАННІ  

ПОЛАЦКАГА  

ДЗЯРЖАЎНАГА ЎНІВЕРСІТЭТА 

ПОЛАЦКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ 
Гісторыка-філалагічны факультэт 

Кафедра гісторыі і турызму 

Патрабаванне сучаснаці — шчыльная сувязь адукацыі і навукі,  

выкладанне з улікам навейшых адыкрыццяў. 

Даць актуальныя веды, пазнаѐміць з вынікамі даследаванняў можа той 

выкладчык, які сам займаецца навукай. 

 

Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт — адзін з буйнейшых  

навуковых цэнтраў Беларусі ў галіне этналогіі.  

Высокая навуковая кваліфікацыя выкладчыкаў ПДУ з'яўляецца гарантыяй 

якасці адукацыі, якую атрымліваюць студэнты. 

Полацкія студэнты-гісторыкі здабываюць веды  

не толькі ў аўдыторыях 



Стар. 2 

ВУЧЫЦЦА «НА ГІСТОРЫКА» ТРЭБА Ў ПОЛАЦКУ! 

Пачаткам этнаграфічных 
даследаванняў на базе Полацкага 
дзяржаўнага ўніверсітэта можна 
лічыць 1994 г., калі ініцыятыва 
выкладчыка У.А. Лобача аб 
неабходнасці правядзення 
палявых экспедыцый у рамках 
вучэбнай практыкі студэнтаў 
гістарычнай спецыяльнасці была 
падтрыманая кіраўніцтвам ПДУ. 
 
У перыяд 1995–2014 гг. палявымі 
даследваннямі ПДУ было 
ахоплена больш за 600 населеных 
пунктаў на ўсѐй тэрыторыі 
Беларускага Падзвіння. У выніку 
быў зафіксаваны вялікі аб’ѐм 
фальклорна-этнаграфічнага 
матэрыялу, які ў аўдыа- і відэа 
вымярэнні складае каля 1 000 
гадзін запісаў, што 
адлюстроўваюць розныя аспекты 
традыцыйнай культуры рэгіѐна. 

 
 
 
 

Прыярытэтныя накірункі 
даследавання: каляндарная і 
сямейная абраднасць, народная 
медыцына, рэлігійныя вераванні і 
міфалагічныя ўяўленні, 
сакральная геаграфія і міфалогія 
прасторы, этнічныя стэрэатыпы, 
этнаграфія дзяцінства, 
субкультура шляхецкага саслоўя, 
народная кулінарыя і інш. 
 
За азначаны перыяд 
супрацоўнікамі кафедры 
айчыннай і ўсеагульнай гісторыі 
было абаронена 4 кандыдацкіх 
дысертацыі па спецыяльнасці 
«Этнаграфія, этналогія і 
антрапалогія», падрыхтавана 7 
магістраў, якія спецыялізуюцца на 
даследванні этнакультурнай 
праблематыкі. 

У экспедыцыі. Кандыдат гістарычных навук 
У.Я. Аўсейчык, выкладчыкі П.І. і В.І. Мішыны, 
У.С. Філіпенка з групай студэнтаў 

Галоўнае — знайсці падыход да 
старажылаў. Кандыдат гістарычных 
навук У.А. Лобач распытвае вясковую 
бабулю 
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ПОЛАЦКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ 

Практычным вынікам 
экспедыцыйных даследаванняў 
стала выданне «Полацкага 

этнаграфічнага зборніка», I 
выпуск ягога (2006) быў 
прысвечаны народнай медыцыне 
беларусаў Падзвіння, а II (2011) — 
змяшчаў каля 1 500 запісаў 
народнай прозы. Выданне, якое 
ўтрымлівала вялікі аб’ѐм 
аўтэнтычных фальклорна-
этнаграфічных матэрыялаў, было 
высока ацэнена як айчыннымі, так 
і замежнымі спецыялістамі. 
 
Актыўная навукова-даследчая 
дзейнасць супрацоўнікаў, 
магістрантаў і выпускнікоў 
кафедры гісторыі ў галіне 
беларускага народазнаўства была 
ўвасоблена ў 2 манаграфіях і каля 
300 навуковых артыкулах. 
 
На сѐнняшні дзень Полацкі 
дзяржаўны ўніверсітэт 
з’яўляецца адным з буйнейшых 
рэгіянальных даследчыцкіх 
цэнтраў Беларусі ў галіне 
этналогіі. Яго дынамічнае 
развіццѐ абумоўлена 
падрыхтоўкай уласных навуковых 
кадраў і актыўным 
супрацоўніцтвам з айчыннымі і 
замежнымі акадэмічнымі 
інстытуцыямі. 

Вымераць нагамі Радзіму... Гаварыць, 
сьмяяцца, плакаць з жывымі людзьмі, 
а не з электроннымі адрэсамі…  
 
Прачынацца з сонцам і першымі 
птушкамі. Замест душа — азяро, 
замест гарадской фізкультуры — 15 
кілометраў пехам штодня. Бонусам 
— сырадой, чорны хлеб і шчырасьць 
вясковых людзей… 
 
Адчуваць цяпло камянѐў і прахалоду 
крыніц, сьпяваць у дарозе, бо проста 
хочацца, зьбіцца з тропу, бо такі 
шыкоўны чарнічнік на шляху! Нікому 
не тэлефанаваць і не чакаць званкоў. 
Карміць лебядзяў з рукі і цягаць ліноў 
з пахіленага над вадой дрэва. 
 
Любіць гэты сьвет, сваю краіну, сваіх 
людзей… 
 

У.А. Лобач 
 

У этнаграфічнай экспедыцыі. Жыццѐ ў гармоніі з 
прыродай 



Этнаграфічныя экспедыцыі — вучоба, праца і адпачынак! 

ВУЧЫЦЦА «НА ГІСТОРЫКА» ТРЭБА Ў ПОЛАЦКУ! 

На вясковай дарозе... 

Этнаграфічная экспедыцыя. Купалле 


