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Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт 
Кафедра гісторыі і турызму 

НАШЫ ВЫПУСКНІКІ 
ПРАЦУЮЦЬ: 

 у школах і гімназіях; 
 ва ўніверсітэтах; 
 у музеях, архівах і 

бібліятэках; 
 у Нацыянальнай 

акадэміі навук 
Беларусі; 

 у дзіцячых лагерах і 
дамах; 

 у аддзелах паза-
школьнай адукацыі; 

 у сродках масавай 
інфармацыі; 

 у органах 
дзяржаўнага 
кіравання; 

 у «сілавых» 
структурах; 

 на прадпрыемствах 
розных форм 
уласнасці. 

Шаноўны абітурыент! 

 Навучаешся ў адзінаццатым класе? 

 Хочаш атрымаць вышэйшую адукацыю? 

 Маеш схільнасці да гуманітарных прадметаў? 

 Захапляешся гісторыяй і хочаш ведаць яшчэ болей? 

 Вырашаеш, куды паступіць? 

АТРЫМАЙ  ДЫПЛОМ ГІСТОРЫКА  
Ў  САМЫМ СТАРАЖЫТНЫМ ГОРАДЗЕ БЕЛАРЎСІ! 

Якія перавагі мае атрыманне гістарычнай адукацыі  

ў Полацкім дзяржаўным універсітэце? 

 Індывідуальны падыход да кожнага студэнта. 

 Кваліфікаваныя выкладчыкі — гісторыкі, этнолагі, археолагі, 

антраполагі. 

 Усім іншагароднім студэнтам прадстаўляецца месца ў 

інтэрнаце. 

 Памяркоўны кошт платнай формы навучання. 

 Вучоба ў будынках калегіума-акадэміі XVIII–XIX стст. 

 Навучанне і ўдзел у археалагічных раскопках у Полацку — 

горадзе з багатай гістарычнай спадчынай. 

 Этнаграфічныя і археалагічныя экспедыцыі ў маляўнічыя  

куткі Беларускага Падзвіння. 

 Магчымасць працягнуць адукацыю ў магістратуры. 

14 лістапада 2016 г. 



Полацкі дзяржаўны 
ўніверсітэт — адзін з  
буйнейшых рэгіянальных 
навуковых цэнтраў Беларусі 

Патрабаванне часу —  

шчыльная сувязь адукацыі і 

навукі, выкладанне з улікам 

найноўшых навуковых 

адкрыццяў. Даць актуальныя 

веды, пазнаёміць з вынікамі 

даследаванняў можа той 

выкладчык, які сам  

займаецца навукай. 

Полацкі дзяржаўны 

ўніверсітэт — адзін з буйней-

шых рэгіянальных навуковых 

цэнтраў Беларусі ў галіне 

археалогіі і этнаграфіі і  адзін 

з перспектыўных 

даследчыцкіх цэнтраў краіны 

ў галіне антрапалогіі. 

ПДУ — класічны ўніверсітэт. Гэта значыць, што ён вядзе  

падрыхтоўку па шырокаму спектру тэхнічных і гуманітарных 

спецыяльнасцяў, з'яўляецца буйным навуковым цэнтрам. У 

Полацкім дзяржаўным універсітэце працуе значная  

колькасць выкладчыкаў з навуковымі ступенямі. Так,  

падрыхтоўку студэнтаў-гісторыкаў ажыццяўляюць адзін док-

тар навук і 7 кандыдатаў навук. 

Навучанне ў класічным шматпрофільным універсітэце мае 

свае перавагі, калі студэнту даступны рэсурсы не толькі свай-

го, але і іншых факультэтаў.  

Напрыклад, любы студэнт ПДУ можа: 

 дадаткова атрымліваць другую вышэйшую адукацыю; 

 на паглыбленым узроўні вывучаць замежныя мовы; 

 наведваць адну з 50 (!) спартыўных секцый; 

 навучацца ў аўташколе ўніверсітэта і г.д. 

Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт — буйнейшы ў Віцебскай вобласці.  
У ім навучаецца 12 тысяч студэнтаў. 

ЎНІВЕРСІТЭТ ХХІ СТАГОДДЗЯ 

КЛАСІЧНЫ Ў НІВЕРСІТЭТ 

ПДУ — рэгіянальны 

ўніверсітэт. Рэгіянальныя 

шматпрофільныя ВНУ 

развіваюцца ў перадавых 

краінах свету з канца ХХ ст. 

Яны рыхтуюць спецыялістаў у 

розных галінах, арыентуючыся 

на патрэбы рэгіёна. 

Развіццё інфармацыйных 

тэхналогій, стварэнне элек-

тронных бібліятэк і ўкараненне 

Інтэрнэта дало рэгіянальным 

універсітэтам доступ да 

аддаленых інфармацыйных 

рэсурсаў. Гэта наблізіла іх 

магчымасці да магчымасцей 

сталічных ВНУ. 

Навучанне ў рэгіянальным 

універсітэце дазваляе атры-

маць вышэйшую адукацыю з 

меншымі выдаткамі, бо кошты 

на жыллё і транспарт у сталіч-

ных гарадах больш высокія.  
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Жыццё студэнта-гісторыка 

Студэнты-гісторыкі маюць 

магчымасць жыць цікавым, 

насычаным і разнастайным 

жыццём. 

Яны здабываюць веды не 

толькі ў аўдыторыях: у час 

летніх экспедыцый яны 

ўдзельнічаюць у археалагіч-

ных раскопках і этнаграфіч-

ных даследаваннях у  

Полацку і на тэрыторыі  

Беларускага Падзвіння. 

Напрыклад, у 2015 г. нашы 

студэнты ўдзельнічалі ў  

вывучэнні Полацкай Спаса-

Праабражэнскай царквы 

ХХ ст., дзе знайшлі пячатку 

Еўфрасінні Полацкай. 

На працягу вучэбных практык 

студэнты знаёмяцца з рабо-

тай музеяў і архіваў, а  

таксама працуюць у школах у 

якасці настаўнікаў-

практыкантаў. 

Будучыя гісторыкі маюць 

магчымасць займацца  

навуковай работай, удзель-

нічаць у студэнцкіх канферэн-

цыях, публікаваць артыкулы 

ва ўніверсітэцкіх зборніках, у 

т.л. на англійскай мове. 

Працягнуць адукацыю магчы-

ма ў нашай магістратуры. 

Акрамя вучобы і навукі, бу-

дучыя гісторыкі могуць 

знайсці сабе ў будаўнічых 

атрадах, студэнцкім тэатры, 

харэаграфічных, вакальных і 

іншых творчых калектывах 

універсітэта. 

ВЎЧЫЦЦА «НА ГІСТОРЫКА» ТРЭБА Ў  ПОЛАЦКЎ! 

Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт—адзіная ВНУ ў Віцебскай воб-

ласці, дзе вядзецца падрыхтоўка па спецыяльнасці 1-21 03 01 

«Гісторыя». Гэта спецыяльнасць дае права навучаць і выкладаць, 

але не абмяжоўвае працаўладкаванне педагагічнай сферай. 

Студэнты, якія засвоілі праграму нашай спецыяльнасці, 

валодаюць глыбокімі прафесійнымі ведамі і шырокім 

кругаглядам, добра разбіраюцца ў грамадска-палітычных 

працэсах і займаюць актыўную грамадзянскую пазіцыю, 

здольныя хутка арыентавацца ў вялікіх аб’ёмах інфармацыі. 

Менавіта таму выпускнікі спецыяльнасці «Гісторыя» Полацкага 

дзяржаўнага ўніверсітэта працуюць не толькі ў школах і 

гімназіях, даследчых інстытутах НАН Беларусі і ўніверсітэтах, але 

і ў органах дзяржаўнага кіравання, практычна ва ўсіх «сілавых» 

структурах, у розных арганізацыях і на прадпрыемствах. 

ТРЭБА ВЕДАЦЬ! 
Спецыяльнасць: «Гісторыя» 1-21 03 01. 

Форма навучання: дзённая. 

Кваліфікацыя: «Гісторык. Выкладчык гісторыі  
і сацыяльна-гуманітарных дысцыплін». 

Тэрмін навучання: 4 гады. 

Суполка Ўкантакце: vk.com/polack_history 
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Заняткі праводзіць кандыдат гістарычных навук, дацэнт Алена Вячаславаўна Сумко 
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Студэнты групы 12-ГІС на першых раскопках. Верасень 2012 г. Падрыхтоўка да заняткаў у чытальнай зале навуковай 

бібліятэкі ПДУ. Красавік 2013 г. 

Студэнты групы 13-ГІС у першы дзень вучобы. Верасень 2013 г. Студэнты групы 13-ГІС на чацвёртым курсе. Лістапад 2016 г. 

На археалагічных раскопках у Лёзненскім раёне. Ліпень 2016 г. 

На штогадовай студэнцкай навуковай канферэнцыі. Май 2016 г. 
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Археалагічная практыка. Студэнты групы 12-ГІС знайшлі 

амфару ХІІ ст. Запалоцкі пасад Полацка. Ліпень 2013 г. 

Педагагічная практыка ў групы 12-ГІС. Люты 2016 г. 

Дарога да раскопа. Археалагічныя раскопкі. Ліпень 2016 г. Вучэбная экскурсія на паддашша вучэбнага корпуса— будынка 

езуіцкага калегіума, помніка гісторыі міжнароднага значэння. 

Май 2016 г. 

Раскопкі ў  Спаса-Праабражэнскай царкве Спаса-

Еўфрасіннеўскага манастыра, помніку ХІІ ст. Ліпень 2015 г. 

Пераправа праз р. Дзісна ў этнаграфічнай экспедыцыі.  

Ліпень 2008 г. 



Да сустрэчы! 

1. здаць ЦТ па прадметах: 
 беларуская (руская) мова; 
 гісторыя Беларусі; 
 сусветная гісторыя навей шага часу; 

2. падаць у прыёмную камісію: 
 заяву на імя рэктара; 
 арыгіналы сертыфікатау  ЦТ; 
 арыгінал дакумента аб адукацыі і дадаткау  да яго; 
 медыцынскую даведку; 
 6 фотаздымкау  3х4 см; 
 а таксама дакументы, што пацвярджаюць права на  

ільготы (пры наяу насці) 
 

Пашпарт прад’яўляецца асабіста! 

Падрабязная інфармацыя — на сай це www.psu.by. 

Каб стаць студэнтам-гісторыкам,  
неабходна: Ўстанова адукацыі 

«ПОЛАЦКІ ДЗЯРЖАЎ НЫ 
Ў НІВЕРСІТЭТ» 

Прыёмная камісія:  
Адказны сакратар: 

Пятровіч Вольга Мікалаеўна 

Тэлефоны:  

+ 375 214 53-21-61 

+375 29 719-93-15 

E-mail: priem@psu.by 

Суполка:  
vk.com/abiturient_psu 

Сайт універсітэта: 
www.psu.by 


