
Гістарычны 
факультэт

Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт 
імя Францыска Скарыны



Гісторыя



1944 – пачатак падрыхтоўкі спецыялістаў-
гісторыкаў у ГПІ імя Чкалава

1948 – першы выпуск гісторыкаў у Гомеле
1969 – стварэнне гістарычнага аддзялення на 

гісторыка-філалагічным факультэце ГДУ
1988 – стварэнне гістарычнага факультэта
1991 – рэарганізацыя ў гісторыка-юрыдычны 

факультэт
1998 – аднаўленне гістарычнага факультэта



Структура факультэта
• Дэканат

–Кафедра гісторыі Беларусі
–Кафедра ўсеагульнай гісторыі
–Кафедра гісторыі славян і 

спецыяльных гістарычных 
дысцыплін

–Кафедра філасофіі
–Магістратура



Агульныя звесткі

Колькасны склад: 35 выкладчыкаў, з іх:
3 дактары навук
20 кандыдатаў навук

287 студэнтаў і 23 
магістранта



Спецыяльнасці факультэта
*1) “Гісторыя айчынная і сусветная”.
Вывучаецца:

Кафедра гісторыі Беларусі – гісторыя Беларусі новага і навейшага
часу;
Кафедра ўсеагульнай гісторыі – новая і навейшая гісторыя замежных
краін;
Кафедра гісторыі славян і спецыяльных гістарычных дысцыплін –
гісторыя славянскіх
краін.

Кваліфікацыя:
Гісторык. Выкладчык гісторыі 
і сацыяльна-гуманітарных
дысцыплін



*2) “Музейная справа і ахова гісторыка-
культурнай спадчыны (гісторыя і 
музеалогія)”.
Вучэбны план спецыяльнасці акцэнтуе вялікую ўвагу на прадметах, 
звязаных з арганізацыяй музейнай работы, дзейнасці па ахове 
гісторыка-культурнай спадчыны.
Кваліфікацыя:
Гісторык-музеолаг. Выкладчык



*3) “Музейная справа і ахова гісторыка-
культурнай спадчыны (культурная 
спадчына і турызм)”.
Вучэбны план спецыяльнасці акцэнтуе вялікую ўвагу на прадметах, 
звязаных з арганізацыяй турыстычнай справы, дзейнасці па ахове 
гісторыка-культурнай спадчыны.
Кваліфікацыя:
Мэнэджар па культурнай спадчыне і турызму



Спецыяльнасці факультэта
Уступныя экзамены

Гісторыя айчынная і сусветная:
1. Гісторыя Беларусі; 
2. Сусветная гісторыя навейшага часу;
3. Беларуская (руская) мова.

Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай 
спадчыны (культурная спадчына і турызм). 
1. Гісторыя Беларусі; 
2. Сусветная гісторыя навейшага часу;
3. Беларуская (руская) мова.

Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай 
спадчыны (гісторыя і музеалогія). 
1. Гісторыя Беларусі; 
2. Сусветная гісторыя навейшага часу;
3. Беларуская (руская) мова.



Усе выпускнікі гістфака 
атрымоўваюць працоўныя 

месцы



Вучэбныя і вытворчыя 
практыкі

Археалагічная
Музейная
Этнаграфічная
Архіўная
Педагагічная





На факультэце працуе Археалагічны 
музей, дзе сабрана вялікая колькасць 

экспанатаў



Археалагічныя раскопкі



Вучэбны 
працэс



Нашыя студэнты – самыя 
крэатыўныя! 



Нашыя студэнты – самыя 
крэатыўныя! 







Навуковая работа
• На кафедры гісторыі Беларусі

праводзяцца даследаванні
нацыянальна-дзяржаўнага
будаўніцтва Беларусі ў 20-30-х гг. ХХ
ст., гісторыі нацыянальных дыяспар у
Беларусі, праблем этнаканфесійнай і
грамадска-палітычнай гісторыі ХІХ –
ХХ ст., шырокі спектр даследаванняў
этналагічнай праблематыкі ХХ –
пачатку ХХІ ст. Кафедра гісторыі
Беларусі з’яўляецца арганізатарам
рэспубліканскай навуковай
канферэнцыі “Беларусь у гістарычнай
рэтраспектыве ХІХ – ХХ стагоддзяў:
этнакультурныя і нацыянальна-
дзяржаўныя працэсы”.



Навуковая работа
• Выкладчыкі кафедры ўсеагульнай

гісторыі таксама вядуць
даследаванні, якія звязаныя з
гісторыяй нашай Радзімы.
Вывучаюцца праблемы еўрапейскай
геапалітыкі ХХ ст. і асобных краін –
Польшчы, Германіі, іх уплыў на
развіццё Беларусі. Кафедра
з’яўляецца арганізатарам
канферэнцыі “Беларусь і суседзі:
гістарычныя шляхі, узаемадзеянне і
ўзаемаўплывы”.



Навуковая работа

• Выкладчыкі кафедры філасофіі
даследуюць складаныя працэсы
навуковага пазнання, філасофскія
праблемы развіцця сучаснага
грамадства. Па кафедры
выконваюцца навуковыя тэмы пад
кіраўніцтвам д.г.н., прафесара
В.М.Калмыкова.



Навуковая работа

• Па кафедры гісторыі славян і
спецыяльных гістарычных
дысцыплін вядуцца даследаванні
мадэрнізацыйных працэсаў у
грамадстве і эканоміцы Расіі,
Украіны і Беларусі ў ХІХ – ХХ ст.
Гэта праблемы чыгуначнага
будаўніцтва і яго ўплыў на
грамадскае і гаспадарчае развіцце,
урбанізацыйныя працэсы і
фарміраванне грамадзянскай
супольнасці, этнакультурныя
працэсы і нацыянальныя рухі.



Навуковыя сувязі
Гістарычны  факультэт падтрымлівае навуковыя сувязі з вядучымі 

навукова-даследчыцкімі і адукацыйнымі  установамі Беларусі і 
замежжа. Сярод іх :

• Інстытут філасофіі НАН Беларусі, 
• Інстут гісторыі НАН Беларусі, 
• Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору НАН Беларусі, 
• Беларускі дзяржаўны універсітэт, 
• Інстытут археалогіі Расійскай акадэміі навук, 
• Беларускі педагагічны універсітэт імя М. Танка,
• Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Я. Купалы,
• Мазырскі педагагічны універсітэт імя І. Шамякіна, 
• Гомельскі палітэхнічны універсітэт імя П.О. Сухова, 
• Беларускі дзяржаўны універсітэт транспарта, 
• Чарнігаўскі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Т. Шаўчэнкі, 
• Вінніцкі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя М. Кацюбінскага, 
• Універсітэт Мікалая Каперніка (Торунь), 
• Цэнтр славяназнаўства Бранскага дзяржаўнага педагагічнага 

універсітэта імя Г. Пятроўскага.



Студэнты і выкладчыкі, 
узнагароджаныя стыпендыяй 

Гомельскай епархіі БПЦ



Канферэнцыі ў ГДУ



Навука на 
гістфаку



Навука на 
гістфаку



Студэнцкія суполкі
• Тамга – таварыства аматараў гісторыі і

археалогіі
• Ваколіца – суполка, якая знаёміць з 

гістарычнымі помнікамі нашага краю
• Белы крыж – клуб рэканструкцыі 

сярэднявечнай гісторыі ВКЛ
• Сябры музеяў - суполка папулярызацыі 

ведаў аб культурнай спадчыне Беларусі
• Памяць – валанцёрскі атрад



АСОБЫ



Дэкан гістарычнага факультэта – кандыдат 
гістарычных навук, дацэнт Мязга Мікалай 

Мікалаевіч



Асобы

Намеснік дэкана
гістарычнага

факультэта– кандыдат
гістарычных навук,
дацэнт
Ганчар Уладзімір
Алегавіч



Асобы

Намеснік дэкана 
гістарычнага 
факультэта –
кандыдат 
гістарычных навук 
Лебядзеў
Андрэй Дзмiтрыевiч



Асобы

Намеснік дэкана 
гістарычнага 
факультэта – асістэнт 
кафедры філасофіі 
Сіротка 
Наталля Алегаўна



Асобы

Загадчык кафедры 
гісторыі Беларусі -
кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт Яшчанка 
Аксана Рыгораўна



Асобы

Загадчык кафедры 
ўсеагульнай гісторыі -
кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт 
Чаропка Станіслаў 
Аляксандравіч



Асобы

Загадчык кафедры 
гісторыі славян і 
спецыяльных 
гістарычных 
дысцыплін 
кандыдат 
гістарычных навук, 
дацэнт Аляксейчанка 
Генадзь 
Аляксандравіч



Асобы

Загадчык кафедры 
філасофіі -
кандыдат філасофскіх 
навук, дацэнт 
Сцепанюк Валянціна 
Кузьмінішна



Спорт



Спорт



Вольны час



Вольны час



Вольны час



Вольны час



Вольны час



Вольны час



Акция в школах “Стоп спайс!”



Вольны час



У кастрычніку 2015 года мы 
правялі конкурс на лепшае 

#Сэлфі з выкладчыкам. 
Падзея надзвычайна 

спадабалася студэнтам і 
выкладчыкам 



















Love 
Гістфак!



Наша група Ўкантакце 
«Исторический факультет 
ГГУ им. Ф. Скорины»
https://vk.com/istfak_ggu

Наш сайт
http://history.gsu.by/

https://vk.com/istfak_ggu
http://history.gsu.by/
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