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Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт

Адна з галоўных задач сучаснай вышэйшай адука-
цыі – забеспячэнне яе высокай якасці, здольнай зада-
воліць патрэбы не толькі дзяржавы і грамадства, 
але і патрэбы асобы ў самаразвіцці, авалоданні 
сучаснымі дасягненнямі айчыннай і сусветнай куль-
туры. Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт сёння – гэта 
дынамічная і перспектыўная вышэйшая навучаль-
ная ўстанова. Багатыя асветніцкія традыцыі 
папярэднікаў наклалі вялікую адказнасць на сучас-
нае пакаленне і сталі асновай для далейшай творчай 
дзейнасці.

Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт як адукацыйны 
асяродак з’яўляецца неад’емнай часткай культурна-
гістарычнай прасторы самага старажытнага горада 
Беларусі – Полацка. Культурны патэнцыял горада дае 
ўсе падставы пазіцыянаваць яго як прыкметны цэнтр 
на міжнароднай турыстычнай арэне. Музеефікацыя 
гісторыка-культурнага ландшафту і ўключэнне гіста-
рычных будынкаў у турысцка-экскурсійную дзейнасць 
дазваляе Полацку стварыць канцэптуальна новую ма-
дэль развіцця горада. 

Трансляцыя рэгіянальнай гісторыка-культурнай 
спадчыны Полацка з’яўляецца адным з важных 
напрамкаў дзейнасці Полацкага дзяржаўнага ўнівер-
сітэта. Навукова-даследчая, асветніцкая дзейнасць 
універсітэта рэпрэзентуецца як мадэль «мінулае – 
сучаснасць – будучыня», якая раскрывае сэнс куль-

турнай пераемнасці. На сучасным этапе Полацкі 
дзяржаўны ўніверсітэт імкнецца заняць сваю нішу 
ў сістэме «ўстанова адукацыі – грамадства – культур-
ная прастора». Рэалізацыя навукова-практычных 
і творчых праектаў  з’яўляецца элементам захавання, 
развіцця і памнажэння культурнага здабытку краіны.

Установы адукацыі і культуры закліканы быць 
галоўнымі рэалізатарамі дзяржаўных праграм па 
фарміраванні ў моладзі пачуццяў патрыятызму і на-
цыянальнай самасвядомасці. Выхаванне беражлівых 
адносін да гістарычнай і культурнай спадчыны 
з’яўляецца важным фактарам стабільнага развіцця 
грамадства і дзяржавы, якое можа быць забяспечана 
толькі памнажэннем і захаваннем культурных каштоў-
насцей.

Вытокі прагрэсіўнай сістэмы адукацыі на Полацкай 
зямлі бяруць свой пачатак з 1581 г. – з моманту адкрыц-
ця езуіцкага калегіума каралём Стэфанам Баторыем. 
Манаскі ордэн езуітаў імкнуўся ўкараніць уласцівыя 
еўрапейскай ментальнасці мадэлі жыццядзейнасці 
ў сферы грамадскага і культурнага жыцця. Найвышэй-
шага росквіту навучальная ўстанова дасягае пры Га-
брыэле Груберу – генерале ордэна езуітаў, вынаходніку 
і архітэктару. Менавіта ён стаў ініцыятарам стварэн-
ня i арганізатарам музея пры калегіуме. З’яўляючыся 
носьбітам гуманістычных ідэй, прадаўжальнікам тра-
дыцый асветы, вучоны клапаціўся аб папулярызацыі 
прыродазнаўчых ведаў і механікі. Для размяшчэння 
музейных экспазіцый планавалася адвесці трохпавяр-
ховы будынак. Грубер асабіста зрабіў шэраг механізмаў 
i інструментаў, распісаў сцены музея фрэскамі. Ім 
была створана механічная праекцыя сонечнай сістэмы 
і адноўленая ў ХХІ ст. механічная галава. Музей 
валодаў вялікай колькасцю разнастайных калекцый. 
Сярод музейных артэфактаў былі рукапісныя і ста-
радрукаваныя кнігі, культавыя і свецкія рэчы, якія 
раней захоўваліся ў цэрквах і манастырах Полацка; 
калекцыі і прадметы агульнагістарычнага характару, 
механічныя прылады і інструменты, што прывозіліся 
з-за мяжы; прадметы, якія езуіты выраблялі непасрэд-
на ў Полацку, калекцыі натуральнай гісторыі, якія яны 
збіралі ў ваколіцах Полацка (напрыклад, узоры глебы 
розных рэгіёнаў Падзвіння). Вядома, што ў Полацку 
выраблялі механічныя прылады для Эрмітажа ў Санкт-
Пецярбургу [12, c. 21].

Гістарычныя перыпетыі вымушаюць Ордэн езуітаў 
пакінуць Полацк. У адпаведнасці з указам Аляксан-
дра I ад 16 (28) жніўня 1822 г. замест калегіума ў го-
радзе размясцілася піярскае вучылішча, дэлегіраванае 
з Віцебска. Спадчына езуітаў была даволі значнай: 
частка бібліятэкі, фізічны і мінералагічны кабінеты, 
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музей, друкарня і інш. Каласальны ўрон здабытку 
езуіцкага ордэна быў нанесены падзелам маёмасці 
піярскага вучылішча: частка маёмасці патрапіла ў 
казну, частка была вывезена ў Санкт-Пецярбург, Кіеў 
і Маскву. Пецярбургская акадэмія мастацтваў атры-
мала рэчы музейнага збору і карціны. Частка вялікай 
бібліятэкі паступіла ў Публічную бібліятэку ў Санкт-
Пецярбургу. Туды ж было адпраўлена абсталяванне 
фізічнага кабінета і калекцыя мінералагічнага кабінета. 
Частку кніжнага збору падзялілі ўніверсітэты Масквы 
і Санкт-Пецярбурга.

25 чэрвеня 1835 г. з адкрыццём новай навучальнай 
установы – кадэцкага корпуса адбылося адкрыццё но-
вага музея. Там экспанаваліся старадрукі ў драўляных 
акладах і ўзоры французскай і рускай зброі. У 1918 г. 
кадэцкі корпус быў расфарміраваны [12, c. 23]. 

Новая веха ў гісторыі адукацыі на полацкай зямлі па-
чалася ў XXI ст. з пераездам у карпусы былога езуіцкага 
калегіума гісторыка-філалагічнага факультэта. Удзяч-
ным пераемнікам полацкіх традыцый асветы ў трэцім 
тысячагоддзі стаў Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт.

Сучасная ўстанова адукацыі пачынае сваю 
гісторыю з 1968 г. як Наваполацкі філіял Белару-
скага політэхнічнага інстытута. Пастановай Савета 
Міністраў Рэспублікі Беларусь № 618 ад 14 верасня 
1993 г. Наваполацкі політэхнічны інстытут быў пе-
райменаваны ў Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт. 
18 кастрычніка 1993 г. у пастанове Савета Міністраў 
Рэспублікі Беларусь «Аб мерах па далейшым развіцці 
горада Полацка і захаванні яго культурна-гістарычнай 
спадчыны» было дадзена даручэнне Віцебскаму аблас-
ному выканаўчаму камітэту сумесна з Беларускай 
вайсковай акругай разгледзець пытанне аб вызваленні 
будынкаў былога Полацкага езуіцкага калегіума для 
перадачы яго гісторыка-філалагічнаму факультэту 
ўніверсітэта.

Рэалізацыя пастановы сустрэла шматлікія перашко-
ды. Тым не менш настойлівасць і энергія кіраўніцтва 
ўніверсітэта дазволілі дасягнуць пастаўленай мэты. 
У адпаведнасці з пратаколам Даручэнняў Прэзідэнта 
Рэспублікі Беларусь А. Р. Лукашэнкі падчас наведвання 
шэрагу прадпрыемстваў і ўстаноў Полацка і Навапо-
лацка ад 1 верасня 2001 г. № 38, Міністэрства абароны 
перадало комплекс будынкаў езуіцкага калегіума По-
лацкаму дзяржаўнаму ўніверсітэту. У студзені 2003 г. 
адбылася ўрачыстая перадача гістарычных карпусоў. 
Такім чынам, выкладчыкі і студэнты ўніверсітэта 
сталі гаспадарамі аднаго з найстарэйшых гісторыка-
архітэктурных комплексаў Беларусі. На сучасным эта-
пе ў будынках размяшчаюцца гісторыка-філалагічны 
факультэт і факультэт інфармацыйных тэхналогій [10].

Першапачатковай стала задача прызнання на 
дзяржаўным узроўні каштоўнасці і неабходнасці 
рэгенерацыі гісторыка-архітэктурнага комплексу 
езуіцкага калегіума. Вынікам працы ў гэтай сфе-
ры стала наданне яму статусу гісторыка-культурнай 
каштоўнасці, унясенне ў дзяржаўны спіс гісторыка-
культурнай спадчыны Рэспублікі Беларусь. Дадзены 

спіс мае чатыры катэгорыі, прычым Полацкі езуіцкі 
калегіум аднесены да першай. Пастановай Савета 
Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 16 ліпеня 1990 г. 
№ 158 «Аб Полацкім гісторыка-культурным запавед-
ніку» аб’ект быў унесены ў ахоўную зону, тэрыторыю 
рэгулявання забудовы і ахоўнага прыроднага ланд-
шафту Полацкага гісторыка-культурнага запаведніка. 
У 2002 г. Саветам Міністраў Рэспублікі Беларусь была 
зацверджана пастанова «Аб сістэме мер, якія забяспеч-
ваюць правядзенне рэстаўрацыйна-аднаўленчых работ 
на найбольш важных аб’ектах гісторыка-культурнай 
спадчыны Рэспублікі Беларусь» [9].

Навуковыя даследаванні, праведзеныя вучонымі 
Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, спрыялі вяртанню 
да жыцця будынкаў былога езуіцкага калегіума. Галоў-
нымі спецыялістамі ў пытанні аднаўлення першапа-
чатковых функцый старажытнай навучальнай установы 
сталі А. С. Давідовіч і Г. І. Захаркіна. Яны прапанавалі 
канцэпцыю функцыянальна-планіровачнай арганіза-
цыі часткі комплексу, якая захавалася. Згодна  з ёй пра-
дугледжвалася выкарыстанне будынкаў для вучэбных 
мэтаў, дзе б размясціліся аўдыторыі, кабінеты і г. д. 
[4, c. 4]

З 2004 г. пачаліся актыўныя навуковыя пошукі 
ў кірунку археолага-архітэктурнага вывучэння 
пры ўдзеле Нацыянальнага Полацкага гісторыка-
культурнага музея-запаведніка. З боку ўніверсітэта 
археалагічнай часткай працы кіравалі Д. У. Дук 
і А. А. Салаўёў [11, c. 6] .

Навукова-даследчая праца кафедры гісторыі 
і турызму ў цесным супрацоўніцтве з музеем-
запаведнікам адлюстроўваецца ў рэалізацыі сумесных 
навуковых праектаў. Пытанню вывучэння гісторыка-
архітэктурнага комплексу прысвечаны публікацыі 
і манаграфіі полацкага гісторыка А. А. Салаўёва. 
Археолага-архітэктурнае даследаванне комплек-
су езуіцкага калегіума адлюстравана ў манаграфіі 
«Полацкі езуіцкі калегіум у рэтраспектыве». Лагічным 
працягам навуковых пошукаў А. А. Салаўёва стала 
фарміраванне экспазіцыі ў сценах калегіума «Гісторыя 
і архітэктура Полацкага калегіума» [11].

Спецыфіка культурнай прасторы горада харак-
тарызуецца насычанасцю гісторыка-культурнымі 
каштоўнасцямі: помнікамі, музеямі, знакавымі 
архітэктурнымі збудаваннямі. Сярод найбольш папу-
лярных экскурсійных маршрутаў па Полацку варта 
вылучыць шматпланавую экскурсію «Полацк – стара-
жытнейшы горад Беларусі і ўсходніх славян» (2008) 
Аўтар экскурсіі – І. І. Каліноўскі. Праграма экскурсіі 
пазіцыянуе горад як калыску беларускай дзяржаўнасці, 
духоўнасці і асветы. Стандартная экскурсійная прагра-
ма прадугледжвае знаёмства з асноўнымі славутасцямі 
«патрыярха» беларускіх гарадоў: Верхнім замкам 
і Сафійскім саборам, Ніжнім замкам і абарончым ва-
лам перыяду Лівонскай вайны, з былым манастыром 
Богаяўлення, помнікамі, якія нагадваюць аб падзеях 
Вялікай айчыннай вайны, унікальным помнікам сла-
вянскай культуры ХІІ ст. – Спаса-Праабражэнскай царк-
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вой, дзе экскурсанты маюць магчымасць пакланіцца 
мошчам святой Ефрасінні Полацкай, пазнаёміцца 
з традыцыямі адукацыі, якія звязаны з імем леген-
дарнай полацкай асветніцы, з дзейнасцю Францыска 
Скарыны, Сімяона Полацкага. Годнае месца ў ланцуж-
ку экскурсійных аб’ектаў займае і комплекс былога 
езуіцкага калегіума.

Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт, які знаходзіцца 
ў карпусах былога езуіцкага калегіума, становіцца част-
кай культурнай прасторы горада. Адкрыццё помнікаў, 
музейных экспазіцый і выстаў спрыяе фарміраванню 
турыстычнай цікавасці ў дачыненні да «новага» ту-
рыстычнага аб’екта. Суседства з мастацкай галерэяй 
дапаўняе агульнае ўражанне ад наведвання езуіцкага 
калегіума. У 1992 г. пачаліся работы па рэстаўрацыі 
і аднаўленні памяшканняў аднаго з карпусоў, у якім 
планавалася размясціць мастацкую галерэю. Праз 
10 год работы былі скончаны. У 2002 г. адкрыццё ма-
стацкай галерэі, прымеркаванае да свята «Дажынкі», 
стала яркай падзеяй для гараджан.

Культурна-адукацыйную і турысцка-экскурсійную 
прастору ўніверсітэта ў Полацку фарміруюць 
архітэктурна-прасторавае асяроддзе езуіцкага кале-
гіума, экспазіцыя «Гісторыя Полацкага калегіума 
ў падзеях і асобах», выставачная пляцоўка «Гісторыя 
і архітэктура Полацкага калегіума», мемарыяльная до-
шка ў гонар вучонага-вынаходніка Габрыэля Грубера 
(2014) і выставачная экспазіцыя «Рэканструкцыя пра-
екта Габрыэля Грубера “Механічная галава”» (2015).

У 2005 г. у карпусах былога езуіцкага калегіума 
размясціўся гісторыка-філалагічны факультэт. З таго 
часу пры актыўным удзеле студэнтаў пачалася пра-
ца па папулярызацыі гістарычнай спадчыны горада: 
студэнтамі гісторыка-філалагічнага факультэта пры 
падтрымцы прафкама студэнтаў ўніверсітэта 
праводзіліся экскурсіі ў карпусах былога езуіцкага 
калегіума ў межах прыёму дэлегацый і гасцей на-
вучальнай установы, знаёмства першакурснікаў 
з універсітэтам. 

Наступным крокам стала творчае асэнсаванне. 
У 2009 г. на штогадовы ўніверсітэцкі конкурс «Леп-
шая студэнцкая група» быў заяўлены праект «Сар-
бона з Полацкім акцэнтам», распрацаваны студэнц-
кай групай 05-ГІС. Мэта праекта – прэзентацыя 
канцэптуальнай мадэлі развіцця, папулярызацыі 
і ўключэння ў турысцка-экскурсійную дзейнасць 
карпусоў былога езуіцкага калегіума. Члены журы не 
ацанілі патэнцыял гэтай задумкі, аднак рэктар Полацка-
га дзяржаўнага ўніверсітэта Д. Н. Лазоўскі здолеў раз-
гледзець у ім магчымыя перспектывы развіцця. Праект 
адлюстроўваў асновы максімальна рацыянальнага вы-
карыстання тэрыторыі, інфраструктуры і памяшканняў 
езуіцкага калегіума, прадугледжваў падрыхтоўку 
і адкрыццё выставачных экспазіцый. 

З 2009 г. ва ўніверсітэце пачаў функцыянаваць ад-
дзел па турызму, але яго дзейнасць была непрацяглай 
і не мела плёну. Аднаўленне гістарычных карпусоў 
і выяўленыя перспектывы падштурхнулі кіраўніцтва 

навучальнай установы да неабходнасці адкрыцця 
аддзела, які б каардынаваў пытанні прыёму дэлега-
цый і экскурсійных груп на высокім прафесійным 
узроўні. З 2013 г. пачаў сваю працу сектар культур-
на-дасугавай дзейнасці аддзела па выхаваўчай рабоце 
з моладдзю. 

Паказальнымі ў справе рэалізацыі праектаў па 
папулярызацыі гісторыка-культурнай спадчыны сталі 
2015 і 2016 гг. На дадзеным этапе экскурсійная дзей-
насць змяніла свой вектар і стала даступнай не толькі 
студэнцтву, але і шырокай грамадскасці. Прапаганда 
сярод насельніцтва і турыстаў навуковай, культурнай 
і гістарычнай значнасці помнікаў, арганізацыя ў гэ-
тых мэтах выстаў, фотастэндаў, лекцый, правядзенне 
экскурсій і выданне навукова-папулярнай літаратуры 
вызначаюць далейшае развіццё гістарычных карпусоў 
універсітэта.

З улікам дыферэнцаванага падыходу супра цоў-
нікамі сектара культурна-дасугавай дзейнасці былі 
распрацаваны восем экскурсійных праграм. Сярод 
найбольш папулярных – экскурсія «Полацкі калегіум: 
гісторыя і сучаснасць», якая прадугледжвае агляд 
тэрыторыі комплексу з наведваннем унутранага дво-
рыка і карпусоў універсітэта; экскурсія-анімацыя 
«Гутарка з “Механічнай галавой”», якая прапаноўвае 
знаёмства экскурсантаў з экспазіцыяй «Рэканструкцыя 
праекта Габрыэля Грубера “Механічная галава”»; міні-
экскурсія «Універсітэцкі дворык», якая ўключае навед-
ванне ўнутранага дворыка ўніверсітэта, агляд музыч-
нага гадзінніка з акадэмічным шэсцем, старадаўняга 
калодзежа XVIII ст., арт-галерэі «Выяўленчае мастацт-
ва ў гісторыі Полацкага калегіума», мемарыяльнай 
дошкі ў гонар Габрыэля Грубера; тэматычная экскурсія 
«Спадчына маэстра Грубера» з дэгустацыяй шакала-
ду, прыгатаванага па старадаўнім рэцэпце Г. Грубера; 
экскурсія-фотасесія «Вясельная». Прагулка ўключае 
фотасесію і відэаз’ёмку ў залах Полацкага калегіума 
для жаніха і нявесты; экскурсія-цырымонія «Зарок 
вернасці»; гастранамічная экскурсія «Кулінарныя 
традыцыі ў гісторыі Полацкага калегіума» з абедам 
у сутарэннях універсітэта.

Па дадзеных за 2015/2016 навучальны год, секта-
рам культурна-дасугавай дзейнасці было арганізавана 
экскурсійнае абслугоўванне для 318 груп, прычым 
198 груп пабачылі экскурсійны аб’ект у летні перыяд. 
Усяго за год Полацкі калегіум наведалі 8,5 тыс. гасцей. 
Дадзеныя лічбы з’яўляюцца пацвярджэннем турыстыч-
най прывабнасці адроджанага аб’екта, які з’яўляецца 
напамінам аб асветніцкіх традыцыях мінулага і сведкам 
адукацыйнага працэсу сучаснасці [8].

У маі 2013 г. выкладчыкі кафедры фізічнай куль-
туры, спорту і турызму сумесна з Полацкім гарвыкан-
камам і Полацкім каледжам УА «Віцебскі дзяржаўны 
ўніверсітэт імя П. М. Машэрава» распрацоўвалі кан-
цэпцыю правядзення у Полацку Турыстычнага фесты-
валю «Гасціннасць без межаў». Сутнасць пілотнага 
праекта заключалася ў пабудове канцэптуальнай мадэлі 
правядзення штогадовага мерапрыемства з мэтай 
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пазіцыянавання Полацка на міжнароднай турыстычнай 
прасторы.

У снежні 2015 г. прадстаўнікі сектара культурна-
дасугавай дзейнасці і кафедры гісторыі і турызму былі 
ўключаны ў склад рабочай групы па рэалізацыі праекта 
міжнароднай тэхнічнай дапамогі Еўрапейскага саюза 
«Падтрымка ўстойлівага развіцця турызму ў Беларусі 
ў горадзе Полацку і Полацкім раёне» [10].

Культурна-адукацыйнае асяроддзе ўніверсітэта 
ў Полацку мае гістарычную навукова-даследчую асно-
ву, практыка-арыентаваную падрыхтоўку спецыялістаў 
сферы турызму і гасціннасці, што, у сваю чаргу, дазва-
ляе сінтэзаваць веды і назапашаны вопыт у турысцка-
экскурсійным абслугоўванні і прапаноўваць прынцы-
пова новы, запатрабаваны турыстычны прадукт. 

На сучасным этапе папулярным кірункам у туры-
стычнай дзейнасці выступае гістарычная рэканструк-
цыя, тэатралізацыя і анімацыйнае суправад жэнне 
экскурсійных праграм. Экскурсія як псіхо  лага-педа-
гагічны працэс мае галоўнай сваёй мэтай пабудову цэ-
ласнага ўяўлення пра асобныя падзеі, дух эпохі пэўнага 
гістарычнага перыяду. Тэатралізацыя і анімацыя – гэта 
альтэрнатыўны спосаб пазнання, праекцыя чалавека 
ў такія ўмовы, пры якіх ён апынецца максімальна 
ўцягнутым у вывучаемую эпоху [3, c. 45].

Знаёмства з гістарычнай эпохай і «пагружэн-
не» ў яе становіцца немагчымым без непасрэднага 
ўключэння экскурсанта ў анімацыйную праграму. Экс-
курсанты, выступаючы не пасіўнымі назіральнікамі, 
а актыўнымі ўдзельнікамі, маюць магчымасць глыбей 
спазнаць і інтэрпрэтаваць матэрыял. Тэатралізацыя 
таксама з’яўляецца эфектыўным сродкам трансляцыі 
гістарычных падзей. Як тэатралізацыя, так і анімацыя 
дазваляюць пазбягаць немінуючых «крызісаў ўвагі» на 
экскурсіі.

Распрацаваныя супрацоўнікамі сектара культурна-
дасугавай дзейнасці тэатралізаваныя і анімацыйныя 
праграмы выконваюць наступныя функцыі: гульня-
вую або атракцыйную (гульня-квэст), інфармацыйна-
камунікатыўную, рэкрэацыйную, відовішчна-забаў-
ляльную [5, c. 56].

Інфармацыйна-камунікатыўная функцыя імкнецца 
звязаць людзей у адзіную супольнасць, перадаючы 
веды і вопыт папярэдніх пакаленняў, захоўваючы 
гістарычную памяць. Адначасова інфармацыйна-
камунікатыўная функцыя тэатралізацыі і анімацыі 
ўсталёўвае паразуменне, узаемаўплыў паміж рэкан-
структарамі (аніматарамі) і гледачамі. 

Рэкрэацыйная функцыя спрыяе зняццю псіхічнага 
напружання, аздараўленню, што адлюстроўваецца 
ў псіхалагічным і фізічным адпачынку. Дзя-
куючы функцыі тэатралізацыі і гістарычнай 
анімацыі ва ўдзельнікаў з’яўляецца магчымасць 
самаўдасканалення і рэалізацыі свайго творчага 
патэнцыялу, магчымасць на некаторы час пера-
ключыць увагу з надзённых праблем на тое, што 
прыносіць задавальненне і спрыяе маральна-фізічнай 
разгрузцы. 

Відовішчна-забаўляльная функцыя стварае дух 
садружнасці паміж удзельнікамі рэканструкцыі 
і гледачамі. Гэтая функцыя ў большасці выпадкаў 
выкарыстоўваецца ў гарадскіх мерапрыемствах як 
атракцыя, самастойны і арыгінальны спосаб перада-
чы візуальнай інфармацыі. Даволі распаўсюджанай 
з’явай выступае арганізацыя інтэрактыўных зон 
і пляцовак. На такіх пляцоўках, як правіла, пра-
водзяцца разнастайныя майстар-класы, кірмашы, 
дэманстрацыі зброі, продаж сувенірнай прадук-
цыі, якая адпавядае тэматыцы мерапрыемства 
[2, c. 23]. 

Архітэктурна-прасторавае асяроддзе тэрыторыі 
езуіцкага калегіума ў ХХІ ст. напаўняецца 
новымі аб’ектамі: манументальнай скульптурай, 
рэканструяванымі і прыўнесенымі ў архітэктурны 
ансамбль аб’ектамі. Традыцыйна да моманту святка-
вання Дня ўніверсітэта рэктарат адкрывае новыя зна-
кавыя аб’екты. Яны, у сваю чаргу, потым становяцца 
экскурсійнымі.

Так, у 2010 г. на тэрыторыі былога калегіума быў 
усталяваны помнік студэнту. Вобраз сярэднявечна-
га студыёзуса стаў сімвалам мінулых пакаленняў 
навучэнцаў калегіума і ўніверсітэта [7, c. 2]. 
У 2011 г. у дворыку калегіума адбылося адкрыццё 
музычнага гадзінніка з акадэмічным шэсцем, па-
добныя якому ёсць у Кракаве і Празе. «Акадэмічны 
гадзіннік» дэманструе шэсце выдатных гістарычных 
дзеячаў: Ефрасінні Полацкай, Францыска Скары-
ны, Пятра Скаргі і вобразы студэнта і выкладчыка. 
Кожную гадзіну пад музыку гімна студэнтаў уся-
го свету Gaudeamus і гімна Полацкага дзяржаўнага 
ўніверсітэта з ніш, размешчаных пад цыферблатам, 
з’яўляюцца гэтыя фігуры.

У 2012 г. на ўрачыстасцях у гонар святкавання Дня 
ўніверсітэта адбылося адкрыццё адрэстаўрыраванага 
калодзежа. Ва ўнутраным дворыку калегіума з другой 
паловы XVIII ст. існаваў выкладзены цэглай калодзеж. 
Яго дно знаходзілася прыкладна на адным узроўні 
з дном Заходняй Дзвіны (27–28 метраў ад паверхні 
грунту), што дазваляла забяспечваць калегіум ва-
дой нават у самыя засушлівыя месяцы. Калодзеж 
быў адноўлены і ўрачыста адкрыты ў прысутнасці 
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А. Р. Лукашэнкі. 
А сёння разам з гадзіннікам калодзеж з’яўляецца 
адным з цэнтральных турыстычных аб’ектаў 
універсітэцкага комплексу ў Полацку [10].

У 2015 г. да Дня ўніверсітэта было прымеркава-
на ўрачыстае адкрыццё дакладнай копіі «Механічнай 
галавы» Г. Грубера. Галава сімвалічнага сівога стар-
ца здольная адказваць на любыя пытанні, яе корпус 
выкананы з сілікону і прыводзіцца ў рух сучаснай 
мікракантролернай сістэмай кіравання.

16 мая 2017 г. у межах урачыстасцей галоўнага 
свята ўніверсітэта ў старажытных мурах Полацкага 
калегіума адбылося адкрыццё экспазіцыі «Гісторыя 
і архітэктура Полацкага калегіума». Артэфакты, 
знойдзеныя падчас археалагічных даследаванняў, 
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дапоўненыя роспісамі сцен, у тым ліку партрэтамі 
навукоўцаў і гістарычных дзеячаў, якія пакінулі след 
у гісторыі калегіума і ўніверсітэта. Тады ж была 
ўрачыста адкрыта скульптурная кампазіцыя «Пра-
фесар Полацкай акадэміі», якая стала яшчэ адным 
яркім упрыгожваннем комплексу езуіцкага калегіума 
[6, c. 2].

Сведкамі доўгачаканай падзеі ў жыцці ўніверсі-
тэта сталі не толькі прадстаўнікі рэктарата, але 
і прафесарска-выкладчыцкі склад, студэнцтва і спе-
цыяльна запрошаныя госці. Цырымонію ўрачыстага 
адкрыцця наведалі і ўдзельнікі пасяджэння Нацыя-
нальнага арганізацыйнага камітэта па падрыхтоўцы 
і правядзенні Дня беларускага пісьменства ў Полац-
ку. Сярод гасцей на цырымоніі прысутнічалі намеснік 
прэм’ер-міністра Рэспублікі Беларусь В. І. Жарко, 
міністр інфармацыі Л. С. Ана ніч, міністр культуры 
Б. У. Святлоў і многія іншыя прадстаўнікі ўстаноў 
і арганізацый краіны. Скульптурная кампазіцыя 
«Прафесар Полацкай акадэміі» – гэта праца скуль-
птара А. Прохарава. Аўтару належаць такія вядомыя 
скульптуры, што годна занялі сваё месца ў куль-
турнай прасторы старажытнага горада, як помнік 
полацкаму князю Усяславу Чарадзею, помнік сту-
дэнту. Дэкан мастацкага факультэта Беларускай 
акадэміі мастацтваў і лаўрэат міжнародных творчых 
конкурсаў ўвасобіў у бронзе велічны вобраз мудра-
га педагога і натхнёнага вучонага мужа, які нясе 
святло ведаў. 

Ажыццяўленне ў Полацкім дзяржаўным уні-
версітэце падрыхтоўкі студэнтаў па спецыяльнасці 
«Турызм і гасціннасць» разам са спецыяльнасцю 
«Гісторыя» ў межах аднаго факультэта і нават ка-
федры дае магчымасць сінтэзаваць веды і вопыт 
у фарміраванні і рэалізацыі канкурэнтаздольнага ту-
рыстычнага прадукту. 

Згодна з палажэннем Нацыянальнага аген-
цтва па турызме рэалізацыя экскурсійных паслуг 
у Рэспубліцы Беларусь немагчымая без прахаджэння 
прафесійнай атэстацыі. Адукацыйная прастора наву-
чальнай установы прадастаўляе неабходныя ўмовы 
для падрыхтоўкі экскурсаводаў. У 2011 г. у Полацкім 
дзяржаўным універсітэце быў здзейснены першы 
набор на курсы па падрыхтоўцы да прафесійнай 
атэстацыі экскурсаводаў. На працягу наступных 
гадоў дадзеная практыка паўтаралася. Прапаганда 
дзейнасці экскурсаводаў і работнікаў турыстычнай 
індустрыі знайшла сваё адлюстраванне ў правядзенні 
фэсту экскурсаводаў на базе ўніверсітэта ў красавіку 
2017 г. у межах Міжнароднага дня помнікаў 
і гістарычных месцаў. Мэта дадзенага мерапрыем-
ства – пазіцыянаванне багатай гісторыка-культурнай 
спадчыны і прэзентацыя перспектыўнага туры-
стычнага патэнцыялу як інструмента ўстойлівага 
дынамічнага развіцця рэгіёна. 

Такім чынам, шматвекавая гісторыя адукацыі на 
полацкай зямлі з’яўляецца важнай часткай гісторыі 
Рэспублікі Беларусь. З’яўляючыся прадаўжальнікам  

багатых асветніцкіх традыцый, Полацкі дзяржаўны 
ўніверсітэт акрамя адукацыйнай дзейнасці займа-
ецца вырашэннем лакальных праблем захавання, 
аднаўлення, папулярызацыі і памнажэння гісторыка-
культурнай спадчыны. Рэалізацыя творчых праектаў 
і адкрыццё новых знакавых аб’ектаў становіцца 
традыцыйным у дзейнасці навучальнай установы. 
Прымяненне найноўшых інтэрактыўных формаў 
арганізацыі вольнага часу студэнтаў спрыяе прыцяг-
ненню ўвагі акадэмічнай і гарадской грамадскасці 
да багатай гісторыка-культурнай спадчыны горада. 
Творчыя і матэрыяльныя інвестыцыі ў культурна-аду-
кацыйную прастору Полацка павышаюць цікаўнасць 
да горада і ўмацоўваюць пазіцыі на турыстычным 
рынку.
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