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Фармiраванне i развiццё этнакультурнай кампетэнцыi вучняў

С учасная беларуская культурная прасто-
ра ўжо набрыняла прагай да этнакуль-
турнага «выбуху» (М. Лотман). Сёння 

стала вiдавочным, што актуальнасць этнакуль-
турных традыцый — паказчык жыццяздольнасцi 
чалавека i грамадства. Заканамерна, што пе-
рад сiстэмай адукацыi паўстала неабходнасць 
сфармiраваць уяўленне пра этнакультуру 
як сiстэму нацыянальных iдэй i ментальных 
архетыпаў i пра сучаснага чалавека як носьбiта 
этнiчнай свядомасцi i нацыянальнай культуры. 
Гэтаму спрыяюць этнакультурныя тэндэнцыi 
ў адукацыi: iнавацыйныя i педагагiчныя праекты, 
тэмы самаадукацыi педагогаў, факультатыўныя 
заняткi, якія спрыяюць фармiраванню нацыя-
нальнай самасвядомасцi вучняў, вывучэнню на-
цыянальнай спадчыны, развiццю крэатыўнасцi 
на базе этнiчных традыцый.

Этнапаэтыка, якая складаецца на глебе на-
цыянальнай мастацкай лiтаратуры, з'яўляецца 
адным са складнiкаў этнакультурнай прасто-
ры. Лiтаратурныя канцэнтры (гэта найбольш 
уплывовыя, знакавыя, стылёва вызначальныя 
з'явы айчыннага лiтаратурнага жыцця) не толькi 
транслююць глыбiнныя этнiчныя асаблiвасцi, але 
генетычна абумоўлiваюць i нараджаюць наша 
сёння. 

Лiтаратурны музей Пімена Панчанкi ў сярэдняй школе № 199 г. Мiнска з'яўляецца крэатыўнай 
пляцоўкай этнакультурнага выхавання. На базе музея вельмi плённа праходзяць спецкурсы 
i практыкумы па музейнай педагогiцы, духоўнаму i этнакультурнаму выхаванню, майстар-класы 
i трэнiнгi па рыторыцы i камунiкатыўнай культуры.

Увага да творцы

Этнакультурнае выхаванне патрабуе i ад-
паведных умоў, адна з якiх — лiтаратурны му-
зей Пімена Панчанкi ў сярэдней школе № 199 
г. Мiнска. З ім цесна супрацоўнiчае кафедра 
сацыяльна-гуманiтарных дысцыплiн Мiнскага 
абласнога IРА.

Нас з’яднала роднае слова
У сярэдняй школе № 199 г. Мінска вядзец-

ца сістэматычная работа па этнакультурнаму 
выхаванню школьнікаў. Яна ўключае ўдзел 
навучэнцаў у зборы і афармленні экспанатаў музея 
П. Е. Панчанкі; даследчую дзейнасць; удзел у раз-
настайных літаратурных конкурсах; святкаванне 
дня нараджэння народнага паэта Беларусі Пімена 
Емяльянавіча Панчанкі (23 жніўня); правядзен-
не літаратурных сустрэч з вядомымі беларускімі 
паэтамі, яго сучаснікамі, а таксама сустрэч 
з нашчадкамі Пімена Емяльянавіча.

Слова пра паэта
Пімен Панчанка — гэта чалавек і творца, які 

прайшоў складанымі шляхамі XX стагоддзя, паэт-
грамадзянін, таленавіты лірык, паэт-філосаф. 
У яго творчасці надзвычай ярка адлюстравалася 
мінулая эпоха — XX стагоддзе — з яе грамадскім 
жыццём, сацыяльнымі праблемамі, пошукамі 
шчасця і хараства быцця. Паэзія П. Панчанкі — 
гэта аповед пра самае галоўнае, набалелае, важ-
нае для чалавека і грамадства. Ён рэалізоўваў 
маральна-этычныя прынцыпы жыцця, заклікаў 
суайчыннікаў да ўнутранага ачышчэння, чала-
векалюбства. Таму па сённяшні дзень не знікае 
цікавасць у аўтараў паэзіі да слова творцы. 

Нарадзіўся будучы паэт у Эстоніі, у горадзе 
Таліне, у сям’і бедных сялян, якія з цягам часу ўсё 
ж вярнуліся на радзіму. Дзіцячыя гады прайшлі 

Таццяна Уладзiмiраўна КУРАШЭВІЧ, 
настаўнік беларускай мовы і літаратуры 
ДУА «Сярэдняя школа № 199 г. Мiнска»
Людмiла Вiктараўна КАМЛЮК-ЯРАШЭНКА, 
дацэнт кафедры сацыяльна-гуманiтарных дысцыплiн Мiнскага 
абласнога IРА, кандыдат фiлалагiчных навук, дацэнт
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ў Бягомлі, вучыўся ў Бабруйску, працаваў 
на Магілёўшчыне, ваеннымі дарогамі прайшоў 
з 1939 па 1946 гг., ваяваў на Бранскім і Калінінскім 
франтах, сустрэў перамогу ў Іране. Пасля 
дэмабілізацыі вярнуўся на радзіму, у Мінск. Больш 
за сорак гадоў пражыў у сталіцы, любіў гэты горад 
усёй душой. Менавіта ў Мінску адной з вуліц дад-
зена імя народнага паэта. На гэтай вуліцы ўтульна 
размясціла свае карпусы ДУА «Сярэдняя школа 
№ 199 г. Мінска», дзе быў адкрыты 24 кастрычніка 
2003 года літаратурны музей.

Сяброўства, пранесенае праз гады
У музеі перш за ўсё ўвагу прыцягваюць 

кнігі з прысвячэннямі, што ў вялікай колькасці 
прадстаўлены ў вітрынах. Позірк адшуквае кнігу 
Максіма Танка «Лісткі календара» з надпісам: 
«Дарагому другу Пімену Панчанку ад усяго сэрца, 
Максім Танк. Мінск. 1/IX — 70 г.», і міжволі задум-
ваешся над вялікай сілай сяброўства, якое пранеслі 
два гэтыя мастакі слова праз усё жыццё.

Паштовыя лісты, што дасылалі адзін аднаму 
Пімен Панчанка і Максім Танк, сведчаць пра іх 
паважлівыя і цёплыя стасункі: «Дарагі дружа 
Пімен! Пасылаю табе некалькі нашых дарож-
ных фотаздымкаў. Думаю, што наглядзеўшыся 
на іх, ты хутчэй паправішся, каб зноў разам нам 
адправіцца ў новыя вандроўкі. Моцна цябе абды-
маю. Максім Танк. 10/IX. 66 г. »

Другі ліст: «Дарагі дружа Максім! Я лячу-
ся ў дзіўным краі, ля сіняй бухты… 24.X.66 г. 
Місхор».

Так пісаць маглі толькі вялікія сябры.
«Лісткі календара» — гэта фрагменты 

дзённікаў Максіма Танка, якія ён пісаў да 1939 
года, да часу ўз’яднання Беларусі. Яны цудам 
уцалелі і нагадвалі пра знаёмых, сяброў, з якімі 
даводзілася працаваць, сустракацца ў тыя гады. 
Гэта быў час хваляванняў і надзей на будучыню. 
«Лісткі майго календара ўвесь час перагортвае
і шматае навальнічны вецер. Некаторыя з іх я сам
вырываю і нішчу. Цяжка па такім календары 
жыць, яшчэ цяжэй будзе некалі аднавіць мінулае, 
а па ініцыялах і клічках — уваскрасіць сапраўдныя 
імёны многіх маіх сяброў» (7.1.1935 г.).

Напэўна, хацелася Максіму Танку падзяліцца 
перажытым з сябрам, бо ў кожнага з іх за пля-
чыма былі цяжкія падзеі, якія яны з гонарам 
вытрымалі, якія прымушалі напружана думаць 
і адказна жыць.

Назапашванне культурнай памяцi
Штогод 23 жніўня па традыцыі ў школе ад-

значаецца дзень нараджэння Пімена Панчанкі. 
У гэты дзень у навучальнай установе заўсёды 
людна, нягледзячы на тое, што летнія канікулы 
ў разгары. Членамі Савета музея і настаўнікамі бе-
ларускай мовы і літаратуры рыхтуецца праграма 
святкавання дня нараджэння, каб аддаць належ-
нае таленту паэта-грамадзяніна. Старшакласнікі 
пад кіраўніцтвам педагогаў да гэтага дня рыхту-
юць прэзентацыі, прысвечаныя жыццю і творчасці 
Пімена Емяльянавіча, ілюстрацыі да твораў паэта, 
выставу крытычных артыкулаў, пашыраюць матэ-
рыялы экскурсій, адшукваюць новыя экспанаты, 
якія папаўняюць музей.

Калі азірнуцца назад, то варта адзначыць, 
што музей сапраўды быў створаны на энтузіязме 
настаўніцы беларускай мовы і літаратуры Яніны 
Іванаўны Плашчынскай і яе выхаванцаў, а такса-
ма педагагічнага калектыву школы.

Радуе тое, што зерне, кінутае ў глебу выха-
вання падрастаючага пакалення сярэдняй школы 
№ 199, расце і набірае моцы і сёння. Вучні пра-
водзяць экскурсіі, з захапленнем расказваюць пра 
экспанаты, якіх налічваецца ўжо больш за 1000.

За гады існавання музея былі арганізаваны 
літаратурныя сустрэчы з Міколам Аўрамчыкам, 
Сяргеем Законнікавым, Анатолем Вярцінскім, Ге-
надзем Бураўкіным, Віктарам Шніпам, Людмілай 
Рублеўскай і іншымі беларускімі паэтамі. Такія 
мерапрыемствы праходзілі, як кажуць, на адным 
дыханні. Пасля іх застаюцца цікавыя звесткі 
з жыцця паэта, што ўзбагачаюць наш музей 

Падчас экскурсіі па музею П. Панчанкі
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новымі матэрыяламі для экскурсій. Але больш 
за ўсё радуешся таму, што сустрэчы з таленавітымі 
людзьмі спрыяюць духоўнаму сталенню маладого 
пакалення, фарміруюць светапогляд і крэатыўны 
патэнцыял школьнікаў.

У 2012 годзе ў школе адзначалі 95-гадавіну 
дня нараджэння народнага паэта Беларусі 
П. Е. Панчанкі. Ганаровымі гасцямі сталі намеснік 
Міністэрства культуры В. І. Кураш, намеснік 
главы адміністрацыі Фрунзенскага раёна 
С. У. Жалязняк. У лік гасцей былі запрошаны 
супрацоўнікі музея Я. Купалы і М. Багдановіча, 
работнікі Нацыянальнага інстытута адукацыі 
і МГІРА, прадстаўнікі СМІ.

Літаратурна-музычная праграма Белдзярж-
філар моніі па творах П. Е. Панчанкі пад назвай 
«Краіна мая, маці мая» дазволіла па-новаму ад-
крыць свет яго паэзіі.

Даследчая дзейнасць старшакласнікаў 
на базе музея школы

За час свайго існавання музей стаў значным 
месцам культуры, дзе можна пашырыць веды пра 
літаратурнае жыццё XX стагоддзя, знайсці звесткі 
не толькі пра народнага паэта, але і людзей, якімі 
праславілася беларуская зямля, папрацаваць 
з рэдкімі матэрыяламі, перададзенымі жонкай 
Пімена Емяльянавіча Зояй Кірылаўнай. Яна такса-
ма перадала ў музей бібліятэку мужа, фотаздымкі, 
па якіх можна прасачыць жыццёвыя этапы паэта. 
Цікавасць для даследавання выклікае ў вучняў 
перыяд, звязаны з Вялікай Айчыннай вайной, 
бо прыйшлося Пімену Емяльянавічу апрануць 
вайсковы шынель у 1939 годзе, а скінуць яго толькі 
пасля перамогі над фашысцкай Германіяй. У гады 
вайны ён працуе ў вайсковых газетах на розных 
франтах, аб чым сведчаць шматлікія фотаздымкі 
той пары. 

«У вайну, — успамінае П. Панчанка, — многае 
правяралася самай бязлітаснай меркай не толькі 
ў людзях, але і ў літаратуры. Праўда патрэбна была 
як ніколі. Праўда жыцця, праўда пачуццяў…»

Даследчая дзейнасць вучняў уключае вывучэн-
не і выкарыстанне для сваіх работ і падрыхтоўкі 
тэкстаў экскурсій, дакументаў і матэрыялаў, якія 
расказваюць пра жыццёвы шлях паэта, чытанне 
разнастайнай літаратуры, занатоўванне ўспамінаў 
пра паэта, з якімі можна больш глыбока зразумець 
характар i светапогляд Пімена Емяльянавіча, 
увайсцi ў створаны iм мастацкi свет i атрымаць 

задавальненне ад чытацкага дыялога з народным 
паэтам.

Менавiта такiя музейныя заняткi ствараюць 
натуральныя ўмовы для фармiравання i развiцця 
розных кампанентаў этнакультурнай кампетэнцыi 
вучняў:
• кагнiтыўна-пазнавальнага (даюць «непадруч-

нiкавую» сiстэму ведаў аб жыццi i мастацкiм 
свеце пiсьменнiка, культурным i гicтарычным 
кантэксце яго творчасцi);

• эмацыянальна-матывацыйнага (той рэчыўны 
свет, якi належаў творцу, не можа не выклiкаць 
увагу, эмацыянальны водгук i зацiкаўленасць 
творчай асобай);

• аксiялагiчнага (дапамагаюць прызнаць iдэйна-
сэнсавыя асновы паэтыкi);

• мастацка-творчага (даюць дзейнасны во-
пыт даследчага набыцця ведаў i прэзентацыi 
ўласных вынiкаў, развiваюць камунiкатыўную 
культуру вучняў).
Такое натуральнае ўваходжанне ў творчасць 

дапамагае адчуць i ўсвядомiць каштоўнасць, не-
абходнасць (!) i нават жыццестваральнасць для 
сучаснага чалавека такой якасцi, як крэатыў-
насць — магчымасць ствараць, нараджаць мастац-
кi свет, твор. Усведамленне гэтай якасцi можа 
быць перанесена вучнем на любую iншую сферу 
дзейнасцi, у якой ён будзе рэалiзоўвацца. 

I яшчэ адну, не менш неабходную для сучаснiка, 
якасць фармiруюць музейныя заняткi: дазваля-
юць выйсцi з абмежаванасцi ўласнага «Я», пачуць 
іншага, уступiць з iм у дыялог, адчуць вялiкую 
асалоду ад вялiкага дыялога — працы i сумеснай 
творчасцi — чытача i аўтара. М

Знаёмства з экспанатамі музея


