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Аксана Валер’еўна КОЛТАН,
метадыст вучэбна-метадычнага аддзела 
гуманітарных дысцыплін Мінскага абласнога ІРА

Як выхаваць грамадзяніна
З вопыту работы настаўнікаў гісторыі, беларускай мовы 
і літаратуры Мінскай вобласці

Я кой жа павінна быць практыка фарміра-
вання грамадзянскасці і патрыятызму 
падрастаючага пакалення ў сучасным 

інфармацыйным грамадстве? Як павінен сён-
ня працаваць педагог, каб выхаваць маладых 
людзей у духу грамадзянскасці і сацыяльнай 
актыўнасці? Якую ролю павінны адыгрываць 
традыцыйныя каштоўнасці беларусаў у сучас-
ным жыцці і ў працэсе выхавання вучняў? 

Абмеркаванне дадзеных пытанняў адбы-
лося на круглым стале настаўнікаў гісторыі 
і грамадазнаўства, беларускай мовы і літаратуры 
«Грамадзянска-патрыятычнае выхаванне вучняў 
на аснове гісторыка-культурных і духоўных 
каштоўнасцей беларускага народа», які адбыўся 
на базе ДУА «Мінскі абласны інстытут развіцця 
адукацыі». У мерапрыемстве прынялі ўдзел 
27 настаўнікаў устаноў агульнай сярэдняй 
адукацыі Мінскай вобласці.

Падчас круглага стала абмяркоўваліся магчы-
масці фарміравання нацыянальнай самасвя до-
масці і патрыятычных якасцяў асобы вучняў 
на ўроках і ў пазакласнай працы па беларускай 
мове і літаратуры, гісторыі і грамадазнаўству, 
а таксама роля пошукава-даследчай і краязнаўчай 
дзейнасці ў сацыялізацыі вучняў і фармаванні 
грамадзянскай пазіцыі моладзі. Прадстаўлены 
настаўнікамі вопыт мае цікавыя знаходкі.

Марына Іванаўна Фадзеева, настаўнік 
гісторыі і грамадазнаўства ДУА «Сярэдняя 
школа № 8 г. Барысава», у сваім выступленні 
спынілася на трох асноўных накірунках 
дзейнасці раённага метадычнага аб’яднання 
настаўнікаў гісторыі і грамадазнаўства. 

Першы накірунак — гэта факуль татыўны 
курс «Барысазнаўства» для вучняў 5–9-х 
класаў. Для кожнай паралелі прадугледжваец-
ца асобная праграма, якая дазваляе  атрымаць 
усебаковыя веды па гісторыі Барысаўшчыны. 
Факультатыўны курс мае канцэнтрычную 
структуру, пры якой тэмы вывучаюцца ў нарас-
таючым аб'ёме і з больш глыбокім пранікненнем 
у сутнасць гістарычных з'яў. Гэта найбольш 
эфектыўны шлях фарміравання навуковага 
светапогляду ў вучняў рознага ўзросту. 

5 клас — «Расказы па гісторыі роднага краю». 
Аб'ектамі вывучэння і даследавання сталі 
помнікі прыроды, гісторыі і культуры, вуліцы, 
вёскі, пасёлкі Барысаўскага раёна, а таксама сам 
Барысаў, яго насельніцтва, прадпрыемствы.

6 клас — «Барысаўшчына гістарычная 
і сучасная». З дапамогай археалагічных, пісь-
мо вых крыніц, архітэктурных помнікаў вуч-
ням прапаноўваецца вывучэнне гісторыі 
Барысаўшчыны.

7 клас — «Славутыя і знакамітыя ў гісторыі 
Барысаўшчыны». Працяг  вывучэння гісторыі 
краю праз дзейнасць найбольш вядомых 
асоб, якія тым ці іншым чынам былі звязаны 
з барысаўскім краем. 

8 клас — «Барысаўшчына: культурная спадчы-

Грамадзянска-патрыятычнае выхаванне ўяўляе сабой мэтанакіраваны працэс фарміравання 
сацыяльна-каштоўнасных адносін да Радзімы, свайго народа, яго культуры, мовы, традыцый. 
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яе нацыянальную і культурную спадчыну, актыўна ўдзельнічаць у грамадскім жыцці, 
добрасумленна і творча працаваць на карысць Радзімы.
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на». Вучням прапаноўваецца падрабязнае выву-
чэнне дзейнасці і культурнай спадчыны найбольш 
вядомых дзеячаў навукі, культуры, адукацыі, якія 
нарадзіліся на Барысаўшчыне або праславілі 
яе, а таксама знаёмства з горадам тэатральным, 
літаратурным, мастацкім, спартыўным.

9 клас — «Барысаўшчына: позірк скрозь 
стагоддзі». Тут прадстаўлены абагульняю-
чыя тэмы пасля вывучэння розных напрамкаў 
развіцця барысаўскага краю ў папярэдніх кла-
сах, магчымасць працаваць з рознымі крыніцамі 
інфармацыі: дакументамі, навуковай, навукова-
папулярнай, энцыклапедычнай літаратурай, 
а таксама электроннымі рэсурсамі.

На сучасным этапе распрацоўваецца электрон-
ны дапаможнік па барысазнаўству для настаўнікаў, 
у якім будуць знаходзіцца розныя матэрыялы: да-
кументальныя, ілюстрацыйныя, картаграфічныя, 
відэа і фота. Дадзены дапаможнік магчыма будзе 
выкарыстоўваць як для правядзення факультаты-
ва па барысазнаўству, так і для ўрокаў па гісторыі 
Беларусі «Наш край».

Другі накірунак дзейнасці — раённая алімпіяда 
«Навальніца 1812 года». З супярэчнасцямі, 
загадкамі, рознымі версіямі далёкіх падзей 
вайны 1812 г. вучні Барысаўскага раёна маюць 
магчымасць больш падрабязна пазнаёміцца пад-
час падрыхтоўкі і ўдзелу ў алімпіядзе. Першая 
прайшла ў 2009 годзе ў выглядзе інтэлектуальнай 
гульні і выклікала вялікую цікавасць у вучняў 
і настаўнікаў. Аргкамітэт распрацаваў Палажэнне 
аб раённай тэматычнай алімпіядзе, вызначаныў 
тэрміны правядзення, этапы, узрост удзельнікаў 
(вучні 7–11 класаў усіх відаў устаноў адукацыі). 
На працягу трох гадоў выпрабоўваліся розныя 
формы правядзення алімпіады, і сёння мы маем 
аптымальны варыянт.

 I этап (завочны тур) — інтэрнэт-алімпіяда. 
Заданні размяшчаюцца на сайце гісторыкаў 
Барысаўскага раёна. Удзельнікі высылаюць ад-
казы на электронную скрыню. 20 удзельнікаў 
(але не больш двух вучняў ад адной установы 
адукацыі), якія набралі найбольшую колькасць 
балаў, прымаюць удзел у II этапе алімпіяды. 

II этап (вочны тур) уключае два віды 
выпрабаванняў: 

 1) практычны тур (тэст); 
 2) вуснае выступленне (не больш за дзве 

хвіліны) на пэўную тэму. 

Трэццяя форма работы дае магчымасць 
змястоўнага напаўнення патрыятычнага вы-
хавання. Гэта краязнаўчыя чытанні, якія пра-
водзяцца ў Барысаўскім раёне з 2010 года. 
Першая раённая канферэнцыя «Краязнаўчыя 
чытанні», прысвечаная 65-годдзю Перамогі 
савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне. 
На канферэнцыі былі прадстаўлены 19 работ 
з 13 навучальных устаноў па напрамках:
• «З фондаў школьнага музея»;
• «Краязнаўцы расказваюць»;
• «Трагедыя Халакоста на Барысаўшчыне»;
• «З сямейнага архіва».

З 2011 года ажыццяўляецца сумесны пра-
ект ДУК «Цэнтральная раённая бібліятэка 
ім. І. Х. Каладзеева» і аддзела адукацыі 
Барысаўскага райвыканкама — раённая 
навукова-практычная краязнаўчая канферэн-
цыя «Вайна 1812 вачыма новага пакалення». 
Адна з ключавых задач канферэнцыі — выха-
ванне патрыятызму, фарміраванне грамадзян-
скай самасвядомасці ў моладзі на аснове вы-
вучэння гісторыі роднага краю. У 2012 годзе 
ў рамках IV Міжнароднай навукова-практычнай 
канферэнцыі «Каладзееўскія чытанні» прайш-
ла дзіцячая краязнаўчая канферэнцыя. Высокі 
ўзровень прадстаўленых прац адзначылі члены 
яе аргкамітэта і ўдзельнікі.

Сістэма работы па грамадзянска-патрыятыч-
ным выхаванні вучняў была прадстаўлена 
настаўніцай гісторыі і грамадазнаўства ДУА 
«Нясвіжская гімназія» Валянцінай Станісла-
ваўнай Хілько.

Сістэма працы настаўніцы складаецца з мно-
ства элементаў:
• урокі з элементамі краязнаўства; 
• музейныя ўрокі; 
• заняткі ў гуртках, факультатывах; 
• інфармацыйныя гадзіны; 
• турысцка-краязнаўчыя экскурсіі; 
• сустрэчы з ветэранамі, воінамі-інтэрнацыяна-

лістамі; 
• навукова-даследчая дзейнасць; 
• падрыхтоўка экскурсій; 
• пазакласныя мерапрыемствы.

Прыкладам музейных урокаў могуць стаць: 
урок па гісторыі Беларусі «Паўсядзённае жыц-
цё нашых продкаў у IX–XIII ст.» (6 клас) — 
у краязнаўчым музеі;  урок «Развіццё гарадоў» 
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(7 клас) — у ратушы; урок па тэме «Наш край» 
(Заходняя Беларусь пад уладай Польшчы) — 
у музеі М. К. Сеўрука, аднаго з самых таленавітых 
беларускіх мастакоў. 

Актыўная жыццёвая пазіцыя вучняў ДУА 
«Нясвіжская гімназія» фарміруецца і праз 
актыўны ўдзел  у клубах «Патрыёт» і «Спад-
чына». А сумесная праца вучняў, настаўнікаў 
і бацькоў у праектах «Я — нясвіжанін», «Мой 
родны кут»; «Гісторыя вайны ў гісторыі сям'і»; 
«Гісторыя адной фатаграфіі» стварае пачуццё 
далучанасці да гісторыі сваёй сям'і, свайго на-
рода.

Наступныя ўдзельнікі круглага стала адзна-
чылі, што вывучэнне гісторыі шчыльна звяза-
на з курсам беларускай літаратуры. Настаўнік 
гісторыі і грамадазнаўства Святлана Іванаўна 
Дзікун і настаўнік беларускай мовы і літаратуры 
Ірына Яўгенаўна Марчанка з ДУА «Рэдкавіцкая 
сярэдняя школа Любанскага раёна» невыпадко-
ва лічаць літаратуру гісторыяй у вобразах. Разу-
менне літаратурнага працэсу нельга сфармаваць 
без выкарыстання гісторыка-храналагічнага 
прынцыпа, калі найважнейшыя гістарычныя 
факты і падзеі разглядаюцца ў храналагічнай 
паслядоўнасці. Гісторыка-літаратурны прын-
цып дазваляе не толькі правільна ацаніць 
канкрэтны твор, але і характарызаваць яго 
ў кантэксце гістарычнага развіцця свайго наро-
да. Асноўныя патрабаванні да ведаў і ўменняў 
вучняў таксама прадугледжваюць вывучэнне 
канкрэтна-гістарычнага і агульначалавеча-
га ў змесце літаратурных твораў, вывучэнне 
гістарычных фактаў, працэсаў і паняццяў. 

Магчымасці рэалізацыі міжпрадметных су-
вязей на аснове краязнаўчага матэрыялу на 
ўроках гісторыі Беларусі і беларускай літаратуры  
яскрава раскрываюцца пры вывучэнні наступ-
ных тэм:

 • «Культура нашых продкаў» (гісторыя 
Беларусі, 6 клас), «Узнікненне вобразнага ма-
стацкага слова» (беларуская літаратура, 6 клас), 
«Легенды і паданні Любаншчыны» (краязнаўчы 
матэрыял);

• «Літаратура і мастацтва ў першай палове 
ХІХ стагоддзя» (гісторыя Беларусі, 9 клас), 
«Развіццё беларускай літаратуры першай па-
ловы ХІХ стагоддзя» (беларуская літаратура, 

9 клас), «Літаратурная дзейнасць У. Сыракомлі 
і П. Шпілеўскага» (краязнаўчы матэрыял);

 • «Сялянскі і рабочы рух у другой палове 
ХІХ стагоддзя» (гісторыя Беларусі , 9 клас), 
«Вывучэнне творчасці Францішка Багушэвіча» 
(беларуская літаратура, 9 клас), «Сялянскі рух 
на тэрыторыі Любанскага раёна» (краязнаўчы 
матэрыял);

• «Калектывізацыя сельскай гаспадаркі 
ў БССР» (гісторыя Беларусі, 10 клас), Я. Купа-
ла «Над ракой Арэсай» (беларуская літаратура, 
урок пазакласнага чытання ў 10 класе), «Каму-
нары Любаншчыны» (краязнаўчы матэрыял);

 • «Разгортванне народнай барацьбы на 
тэрыторыі Беларусі» (гісторыя Беларусі, 10 клас), 
«Беларуская літаратура перыяду Вялікай Айчын-
най вайны» (беларуская літаратура, 10 клас), 
«Партызанскі і падпольны рух на тэрыторыі 
Любанскага раёна» (краязнаўчы матэрыял).

Неад’емнай часткай выхаваўчай работы 
з’яўляецца духоўна-маральнае выхаванне. Во-
пытам фарміравання маральных якасцей вучняў 
на аснове духоўных каштоўнасцяў праваслаўя 
падзяліўся настаўнік гісторыі і грамадазнаўства 
ДУА «Уздзенская сярэдняя школа № 2 імя 
К. Крапівы» А. М. Ярмольчык. Аб выкарыстанні 
традыцыйнай культуры беларусаў у выхаванні 
школьнікаў на сучасным этапе паведаміла 
Т. П. Матусевіч, настаўнік беларускай мо-
вы і літаратуры ДУА «Вілейская гімназія 
№ 2». Яна пазнаёміла з цікавымі праектамі 
па ўзаемадзеянні з сям’ёй на аснове народ-
най педагогікі і выкары станні беларускага 
фальклору, якія былі рэалізованы ва ўстанове 
адукацыі.

Не засталіся па-за ўвагай ўдзельнікаў кру-
глага стала пытанні літаратурнага краязнаўства. 
Вопытам работы ў гэтым накірунку падзяліліся 
Т. А. Колас, настаўнік беларускай мовы 
і літаратуры ДУА «Сярэдняя школа № 2 г. Ка-
пыля». 

Удзельнікі круглага стала прыйшлі да вы-
сновы, што нацыянальная самасвядомасць і па-
трыятычныя якасці асобы найбольш эфектыўна 
фарміруюцца на аснове гісторыка-культурных 
каштоўнасцей беларускага народа пры далучэнні 
вучняў да актыўнай дзейнасці па вывучэнню 
мовы, гісторыі і культуры роднага краю. М


