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Свой 65-гадовы юбілей адзначае кандыдат 
гістарычных навук дацэнт кафедры гісторыі 
Беларусі старажытнага часу і сярэдніх вякоў БДУ 
Уладзімір Аркадзьевіч Сосна.

Уладзімір Аркадзьевіч нарадзіўся ў в. Галя-
шонкі Смаргонскага раёна Гродзенскай вобласці. 
Пасля заканчэння гістарычнага факультэта БДУ 
ў 1973 г. працаваў настаўнікам Мядзельскай ся-
рэдняй школы. У 1974 г. стаў старшым лабаран-
там кафедры гісторыі БССР БДУ. На працягу 
1975–1979 гг. У. А. Сосна вучыўся ў аспірантуры 
БДУ. Пад навуковым кіраўніцтвам прафесара 
А. П. Ігнаценкі ў 1983 г. паспяхова абараніў кан-
дыдацкую дысертацыю на тэму «Фарміраванне 
саслоўя дзяржаўных сялян у Беларусі ў канцы 
XVIII – першай палове XIX ст.». Праз тры гады 
Уладзіміру Аркадзьевічу было прысвоена вучо-
нае званне дацэнта. У 1995 і 1999 гг. У. А. Сосна 
праходзіў двухмесячныя стажыроўкі ў Польскай 
акадэміі навук у Варшаве. 

Навуковыя дасягненні станоўча ўплывалі на 
змены ў кар’еры даследчыка. У 1983 г. Уладзімір 
Аркадзьевіч стаў выкладчыкам, а пасля дацэнтам  

кафедры эканамічнай гісторыі Беларускага дзяр-
жаўнага інстытута народнай гаспадаркі. З 1988 г. 
займаў пасаду дацэнта кафедры гісторыі БССР 
БДУ. Пазней У. А. Сосна быў дацэнтам кафед-
ры гісторыі Беларусі, а з 1994 г. – кафедры гіс-
торыі Беларусі старажытнага часу і сярэдніх вя-
коў БДУ. На  працягу 2001–2005 гг. навуковец 
узначальваў кафедру гісторыі і беларусазнаўства 
Рэспубліканскага інстытута вышэйшай школы. 

Уладзімір Аркадзьевіч вядомы найперш як дас-
ледчык сялянскага пытання і палітычнага жыцця 
на беларускіх землях у апошняй трэці XVIII – пер-
шай палове XIX ст. Сфера яго навуковых ін тарэсаў 
даволі шырокая і ўключае розныя ак туальныя пра-
блемы айчыннай гісторыі. Уладзімір Аркадзьевіч 
з’яўляецца аўтарам звыш 200 навуковых і вучэбна-
метадычных прац. У 2000 г. гісторык апублікаваў 
манаграфію «Фарміраванне саслоўна-групавога 
складу сялянства Беларусі ў канцы ХVІІІ – пер-
шай палове ХІХ ст.», у якой раскрыў сутнасць 
палітыкі царскага ўрада ў адносінах да сялян-
скага насельніцтва Беларусі, прааналізаваў са-
цыяльна-прававы статус асноўных і спецыяльных  
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катэгорый сялянства. Акрамя таго, У. А. Сосна 
з’яўляецца суаўтарам некалькіх калектыўных ма-
награфій, падручнікаў і дапаможнікаў для вучняў 
старэйшых класаў, абітурыентаў, студэнтаў, у пры-
ватнасці дапаможнікаў «История Беларуси. Пол ный 
курс» (2008), «История Беларуси: полный курс» 
(2009), падручніка для вучняў 9-га класа «История 
Беларуси: конец XVIII – начало XX в.» (2011).

Стаж навукова-педагагічнай працы У. А. Сосны 
складае больш за 40 гадоў. Яго лекцыйныя і прак-
тычныя заняткі вызначаюцца высокім навуковым 
і метадычным узроўнем. Яны праходзяць у атмас-
феры ўзаемаразумення і ўзаемадзеяння паміж вы-
кладчыкам і аўдыторыяй. Уладзімір Аркадзьевіч 
з’яўляецца аўтарам тыпавых і вучэбных праграм 
па айчыннай гісторыі для школ і ўстаноў вышэй-
шай адукацыі, праводзіць спецыяльныя курсы для 
студэнтаў і магістрантаў «Палітычнае жыццё бела-
рускай вёскі ў апошняй трэці XVIII – першай палове 
XIX ст.», «Грамадска-палітычная барацьба і нацыя-
нальнае пытанне на Беларусі (канец XVIII – першая 
палова XIX ст.)», «Спрэчныя пытанні айчыннай 
гісторыі». На гістарычным фа культэце У. А. Сосна 
выконвае абавязкі куратара спецыялізацыі кафед-
ры. Студэнты пава жаюць Уладзіміра Аркадзьевіча 
за яго шчырасць, добразычлівасць і ўважлівасць.

Дацэнт У. А. Сосна падрыхтаваў шэраг спе-
цыялістаў вышэйшай кваліфікацыі. Сярод вы-
хаванцаў юбіляра – трое кандыдатаў гіста рычных 
навук, аспіранты, магістранты. Свае веды і во-
пыт Уладзімір Аркадзьевіч перадае выкладчы-
кам, а таксама настаўнікам – слухачам Рэспуб-

ліканскага інстытута вышэйшай школы, дзе ён 
чытае лекцыі па тэмах «Гісторыка-культурная 
спадчына Беларусі», «Войны ў гістарычным 
лёсе беларускага народа», «Гісторыя беларускай 
дзяржаўнасці», «Стан сучаснай беларускай гіс-
тарычнай навукі».

Плённая дзейнасць навукоўца неаднаразо-
ва адзначалася граматамі БДУ, міністэрстваў 
і ведамстваў рэспублікі. За шматгадовую плён-
ную педагагічную працу і навуковыя дасягненні 
У. А. Сосна быў узнагароджаны Граматай Мі-
ністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь (1994) 
і Ганаровай граматай Міністэрства адукацыі 
Рэспублікі Беларусь (2001), нагрудным знакам 
«Выдатнік адукацыі Рэспублікі Беларусь» (2011).

У штодзённым жыцці У. А. Сосна – добразыч-
лівы і чулы чалавек, які заўсёды дапаможа, дасць 
трапную параду. Гэтыя якасці выклікаюць павагу 
да яго з боку выкладчыкаў і студэнтаў.

Калектыў гістарычнага факультэта і кафедры 
гісторыі Беларусі старажытнага часу і сярэдніх 
вякоў, сябры і калегі жадаюць Уладзіміру Ар-
кадзьевічу здароўя, шчасця, поспехаў у працоўнай 
дзейнасці і навуковых дасягненняў.
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