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настаўнік гісторыі і грамадазнаўства 

ДУА «Лебедзеўская сярэдняя школа  

Маладзечанскага раена» 

 

У апошнія гады значна вырасла роля краязнаўства ў выхаванні 

падрастаючага пакалення. Веды аб гісторыі роднага краю канкрэтызуюць 

многія падзеі айчыннай гісторыі, дапамагаюць зразумець некаторыя працэсы 

мінуўшчыны і сучаснасці, спрыяюць лепшаму ўсведамленню суверэннасці 

нашай дзяржавы. 

Знаѐмства з яркімі старонкамі гісторыі сваѐй мясцовасці, са знакамітымі 

землякамі, з дасягненнямі ў развіцці матэрыяльнай і духоўнай культуры 

вызываюць гонар за сваіх продкаў. Вывучэнне гісторыі свайго роду дапамагае 

аднавіць сувязь пакаленняў, паляпшае ўзаемаадносіны паміж бацькамі і 

дзяцьмі. Акрамя таго, даследчая работа па краязнаўству дазваляе школьнікам 

рэалізаваць свае інтарэсы і раскрывае новыя старонкі ў летапісе малой радзімы. 

Усѐ пералічанае садзейнічае выхаванню патрыятызму, што зрабіць у наш не 

просты час вельмі складана, але вельмі важна. Малады чалавек будзе любіць 

свой край і яго гісторыю, калі будзе ведаць яго мінулае і сучаснае. Са сказанага 

вынікае, што важна зацікавіць школьнікаў гісторыяй свайго краю, развіваць 

цікаўнасць да гістарычных падзей, умела накіроўваць жаданне ведаць больш. 

Краязнаўчая работа ў Лебедзеўскай сярэдняй школе будуецца комплексна і 

вядзецца ў некалькіх узаемазвязаных накірунках. Адным з гэтых накірункаў 

з’яўляецца даследчая дзейнасць вучняў старэйшых класаў па вывучэнню 

гісторыі роднага краю. 

Працяглы час у школе на базе гісторыка-краязнаўчага музея «Спадчына» 

праводзіцца работа па падрыхтоўцы дакладаў да школьнай канферэнцыі 

вучнѐўскіх даследчых прац. З лепшымі работамі вучні шмат разоў прымалі 

ўдзел у раѐнных, абласных і рэспубліканскіх конкурсах даследчых работ. 

Названая дзейнасць вядзецца па некалькіх накірунках: 

- вывучэнне гісторыі мясцовых архітэктурных помнікаў; 

- халакост на тэрыторыі Лебедзева; 

- вывучэнне біяграфій вядомых землякоў; 

- падзеі Першай і Другой сусветных войнаў; 

- развіццѐ матэрыяльнай і духоўнай культуры Лебедзеўшчыны (легенды і 

паданні, быліны, бытавая культура, адукацыя, музычнае мастацтва і інш.). 

Вынікі ўзгаданай работы маюць практычны выхад. Сабраныя матэрыялы 

выкарыстоўваюцца ў дзейнасці школьнага гісторыка-краязнаўчага музея 

«Спадчына». 
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Патрэбна адзначыць, што падрыхтаваць сапраўды карысную і цікавую 

даследчую работу па той ці іншай тэме не проста. Асаблівасцю краязнаўчай 

работы на базе музея з’яўляецца тое, што яна ставіць настаўніка і вучняў у 

становішча як даследчыка так і прапагандыста дабытых ведаў. Гэта вельмі 

важна, так як вучні вучацца не толькі набываць гатовыя веды з краязнаўчай 

літаратуры, вучэбных і навуковых крыніц, расказаў спецыялістаў і ўдзельнікаў 

гістарычных падзей, але і вядуць самастойную пашукова-даследчую дзейнасць 

і перадаюць набытую інфармацыю іншым людям. Ва ўсѐй гэтай справе як 

арганізатар, галоўным з’яўляецца настаўнік, як выканаўца – вучань. 

Даследчы метад выпрацоўвае ў школьнікаў уменне аналізаваць 

гістарычныя факты, садзейнічае імкненню да самастойнага пошуку і 

выпрацоўвае крытычныя адносін да сабранага матэрыялу. У вырашэнні 

названых задач вялікая роля належыць настаўніку. Ён сам павінен быць 

падрыхтаваны да правядзення даследчай работы, умець зацікавіць дзяцей, 

умела накіроўваць іх даследчую дзейнасць і старацца не браць на сябе работу, 

якую могуць выканаць школьнікі. 

Неабходна адзначыць, што пры падрыхтоўцы вучнямі першага 

даследавання, на першае месца трэба ставіць не якасць самой работы, а 

атрыманне імі ўменняў і навыкаў займацца даннай дзейнасцю. Пры напісанні 

другой і трэццяй работ – асноўную ўвагу трэба звяртаць на іх значымасць. 

Любая даследчая дзейнасць праходзіць наступныя этапы: 

І-ы этап – выбар тэмы даследавання і пастаноўка задач. Ад выбара аб’екта 

краязнаўчага даследавання залежыць многае. За многія гады працы сабрана 

шмат рознага краязнаўчага матэрыялу, што дазволяе планаваць тэмы будучых 

работ на некалькі гадоў наперад. Пажадана, каб даследаванні былі актуальнымі, 

цікавымі на ўспрыманне і мелі навізну. У практыцы бывае, што аб’екты 

будучых краязнаўчых даследаванняў прапаноўваюць мясцовыя жыхары і самі 

прымаюць актыўны ўдзел у зборы матэрыялу па тэме. 

Адносна пасільнасці даследавання і даступнасці крыніц, то пазіцыя 

настаўніка тут можа быць такая. Ёсць кіраўнік, які і павінен аказаць патрэбную 

дапамогу вучню ў гэтай справе. Пісаць прымітыўныя і бясследныя работы не 

патрэбна, бо гэта пустая трата часу. 

ІІ-гі этап – вызначэнне накірункаў работы, краязнаўчага пошуку і шляхоў 

збору інфармацыі. На данным этапе важна правільна вызначыць мэту 

даследавання і паставіць канкрэтныя задачы, якія будуць вырашацца ў ходзе 

работы. А таксама, патрэбна ведаць, якія матэрыялы будуць сабраныя.  

ІІІ-і этап – работа па збору матэрыялаў. Яна вядзецца ў розных накірунках, 

з выкарыстаннем розных крыніц інфармацыі – работа з краязнаўчай 

літаратурай, архіўнымі дакументамі, картамі, схемамі, гутаркі з краяведамі, 

навукоўцамі, старажыламі і г.д. У час падрыхтоўкі і афармлення работ вядзецца 

перапіска з патрэбнымі людзьмі, пішуцца запросы ў розныя арганізацыі і 

ўстановы, якія знаходзяцца на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, так і за яе 

межамі. Арганізоўваецца праца ў бібліятэках і архівах. 
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ІV-ы этап – аналіз і сістэматызацыя сабранага матэрыялу і складанне 

цэласнай карціны даследчай работы. Афармленне матэрыялаў. Гэты этап вельмі 

важны. Маючы ў наяўнасці інфармацыю з розных крыніц па ўсяму спектару 

пытанняў, неабходна правесці абагульненне і сістэматызацыю. У гэты ж 

перыяд адбываецца і асэнсаванне сабранага матэрыялу, пошук дадатковай 

інфармацыі і ўдакладненне якіх-небудзь пытанняў. На аснове плана і з улікам 

патрабаванняў, якія прад’яўляюцца да даследчай работы, выкладаецца 

напрацаваны матэрыял. У ходзе падрыхтоўкі работы вырашаецца яшчэ адна 

праблема – афармленне нагляднасці. Пры неабходнасці ў час работы з дадаткам 

можна і пажадана карыстацца дапамогай розных спецыялістаў: дызайнераў, 

ваенных, філолагаў, вучоных і інш. 

V-ы этап – выступленне на даследчых канферэнцыях і вызначэнне 

перспектыў правядзення новых даследаванняў. Падрыхтоўка да выступлення з 

дакладам займае не працяглы перыяд. Ужо на ІV-м этапе (перыяд аналіза і 

сістэматызацыі сабранага матэрыялу) вучань ведае, пра што ѐн будзе гаварыць 

у сваім выступленні. Важна, выступаючы перад аўдытораяй, не выйсці за рамкі 

рэгламенту, свабодна валодаць тэмай, падаваць матэрыял лагічна, цікава і 

эмацыянальна, умела карыстацца наглядным матэрыялам. Названыя крытэрыі, 

плюс само даследаванне і фарміруюць ацэнку работы. Калі ѐсць добры вынік, 

то будзе і ў вучня, і яго кіраўніка жаданне працягваць даследчую дзейнасць. 

Шматгадовы вопыт удзелу ў даследчых канферэнцыях рознага ўзроўню, 

дазваляе звярнуць увагу тых, хто толькі пачынае займацца даследчай 

дзейнасцю на наступнае. 

Першае – не патрэбна баяцца гэтай работы. Даследчая дзейнасць – справа 

патрэбная і цікавая. Праўда, калі займацца гэтай работай па-сапраўднаму, то 

яна запатрабуе на сябе шмат часу. 

Другое – важна выбраць правільны кантынгент вучняў, з якімі вы будзеце 

займацца даследчай работай. Добра, калі ў моцнага, эрудзіраванага школьніка 

акрамя жадання ѐсць яшчэ і харызма. 

Трэцяе – вучым дзяцей і вучымся самі. Кожны этап падрыхтоўкі і 

правядзення даследавання важны. З першай работы патрэбна добра ўявіць для 

сябе асаблівасці і тонкасці даследчай дзейнасці.  

Чацвѐртае – не спыняцца на дасягнутым. Патрэбна працаваць далей. 

Ацэнка работы – суб’ектыўны фактар. Калі работу вашага вучня і вашу 

дзейнасць не ацанілі, зрабіце гэта самі. Шукайце другія магчымасці 

ўдзельнічаць у іншых конкурсах, і не толькі ў межах Рэспублікі Беларусь. 

Практыка паказвае, што конкурсы з адной і той жа тэматыкай паўтараюцца. 

Магчыма, іншы раз вам пашанцуе больш. 

Пятае – слухайце парады іншых, але не забывайце і пра сваѐ я. 

У заключэнне трэба адзначыць, што за гады даследчай дзейнасці на базе 

школьнага гісторыка-краязнаўчага музея «Спадчына» набыты значны вопыт па 

арганізацыі даследчай краязнаўчай работы, дасягнуты нядрэнныя вынікі. Разам 

з вучнямі ўдалося раскрыць многія старонкі малавядомых альбо невядомых 
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падзей у гісторыі роднага краю, папоўніць музей новымі цікавымі матэрыяламі. 

Практыка паказвае, што даследчая дзейнасць была карыснай і для выпускнікоў 

школы. Атрыманыя навыкі даследавання, вопыт выступленняў на 

канферэнцыях спатрэбіліся ім у час вучобы ў вышэйшых навучальных 

установах. Сярод выпускнікоў ѐсць і такія, якія, стаўшы дыпламаванымі 

спецыялістамі, не забываюць школу і дапамагаюць у арганізацыі вучнѐўскай 

даследчай дзейнасці.  


