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ПАДРЫХТОЎКА Ў ВНУ ДА НАВУЧАННЯ КРАЯЗНАЎСТВУ

В статье рассматривается актуальность и направления подготовки специ
ального учебного курса для студентов различных педагогических специальностей, 
направленного на получение ими необходимых компетенций по организации и про
ведению краеведческих занятий с учащимися средней школы.
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The article discusses the relevance and directions of preparing a special training 
course for students of various pedagogical specialties, aimed at obtaining the necessary 
competenciesfor organizing and conducting local history classes with high school students.
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Цяперашні школьны адукацыйны працэс не магчыма ўявіць без зваро- 
ту да краязнаўчай працы. Г этым паняццем прасякнуты конкурсы, вучнёўскія 
канферэнцыі, інтэлектуальныя гульні, вучэбныя экскурсіі, асобныя заданні 
для падрыхтоўкі паведамленняў і рэфератаў. Здаецца, што амаль кожны 
настаўнік мае нагоду далучыцца да краязнаўчай праблематыкі, і далучыць да 
яе сваіх вучняў. Сваеасаблівым знакам узнятай «планкі» краязнаўства мож
на разглядаць вучэбныя курсы і вучбныя дапаможнікі , якія з’явіліся ў нашай 
краіне за апошнія амаль два дзесяцігоддзя. «Оршаведение», «Мой край -  
Жабінкаўшчына», «Магілёвазнаўства», «Гродназнаўства», вучэбныя праграмы 
па краязнаўству Мінска і Полацка, Віцебскага раёна [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8]. Узро- 
вень вучэбных кніг -  гэта сведчанне дастатковага назапашвання краязнаўчых 
ведаў па рэгіёну або асобнаму месцу. Краязнаўчы змест адукацыйнага працэ- 
су разнастайна ўсведамляецца педагагічнай грамадскасццю, прыкладам чаго 
можа служыць адкрыты агульнарасійскі конкурс, які, у свой час, у 2004 г., 
праводзіў пецярбургскі фонд Д.С. Ліхачова [9].

Краязнаўчыя конкурсы і канферэнцыі, маюць як агульнабеларускі, так і 
лакальны ( абласныя, гарадскія, раёныя) характары, да прыкладу якіх варта 
згадаць гарадзенскія абластныя канферэнцыі «Крыштальную Альфу» і «Край 
Гарадзенскі», фенаменальную гарадзенскую інтэлектуальную гульню «Я этим 
городом храним», агульнабеларускія конкурс «Галасы гісторыі» і праект 
«Жыву ў Беларусі -  тым і ганаруся».

Для актуалізацыі краязнаўчай адукацыі мусім, таксама, успомніць, што 
сучасныя краіны знаходзяцца ў межах адначасова некалькіх працэсаў. Кож-
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ны з гэтых працэсаў мае свае прыярытэты, якія ўплываюць, у сваю чаргу, на 
ролю і месца нацыянальных наднацыянальных інстытутаў, форм і традыцый. 
Такімі працэсамі з’яўляюцца : 1) еўрапейская інтэграцыя, якая актыўна ўжывае 
канцэпцыю Ж. Манэ “Еўропа аўтаномных рэгіёнаў”; 2) узаемадзеянне паміж 
полікультуралізмам і нацыяналізмам; 3) ажыцяўленне рэгіянальнай інтэграцыі. 
Агульным элементам сучаснага развіцця краін выступае рэгіён. Менавіта ў 
рэгіёнах для іх жыхароў адбываецца рэальнае сутыкненне мясцовай культуры 
і культур мігрантаў, ажыцяўляецца ўмацаванне або аслабленне аўтахтонных 
культурных каштоўнасцяў, назіраюцца больш-менш наяўныя працэсы крос- 
культурных сувязяў трансгранічных тэрыторый, ідзе спрыянне пашырэн- 
ню кругагляду, і як вынік, павялічэнню большай нацыянальнай і рэлігійнай 
цярпімасці, з аднаго боку, а з іншага - спрыянне развіццю і ўмацаванню нацы- 
янальнай самасвядомасці і патрыятызму. Усе гэтыя фактары сучаснага жыцця 
рэгіёна, «малой радзімы» жыхара той ці іншай краіны павялічваюць месца і 
значэнне краязнаўчых ведаў у агульнай сістэме яго светапогляду.

У накірунку дасягнення тагога балансу, ключавым элементам выступае 
сістэма адукацыі і асветы. А ў ёй дадатковыя намаганні, сканцэнтраваныя 
для падрыхтоўкі новага пакалення настаўнікаў, якія фарміруюць светапо- 
гляд вучнёвай моладзі. Крокам у гэтым накірунку могуць быць створаныя, 
апрабіраваныя і ўведзеныя ў адукацыйны працэс вышэйшых навучальных 
устаноў дыдактычныя і метадычныя матэрыялы. Навіна гэтых вучэбна-ме- 
тадычных матэрыялаў у актыўным выкарыстанні ў адукацыйным працэсе 
вышэйшай школы інтэгратыўнай сутнасці краязнаўства, якая патрабуе для 
поўнаты ведаў пра месцовасць звестак розных навук. Такая інтэгрыраванасць 
дазволіць фарміраваць ў студэнтаў педагагічных спецыяльнасцяў адмысловую 
гнуткасць мыслення, здольнасць да ўспрыняцця новага, запазычанага, падрых- 
таваць да канструктыўнага, дзейнага жыцця ў сучасным грамадстве.

Распрацаваны акадэмічны курс «Магчымасці рэгіёназнаўства 
(краязнаўства) у школьнай практыцы» і вучэбна-метадычнага комплек
су да яго -  гэта магчымасць якаснай падрыхтоўкі студэнтаў гістарычнай, 
філалагічнай, геаграфічнай, біялагічнай спецыяльнасцяў. Менавіта сродкамі 
найперш гэтых вучэбных дысцыплін, вучні на ўроках і ў па-заўрочнай дзейнасці 
паварочваюцца да новых ведаў пра свой край. Курс можа быць кампанентам 
ВНУ. Вучэбная практыка, як элемент курса, можа быць часткаю актыўнай 
педагагічнай практыцы студэнта, у межах якой ідзе падрыхтоўка і правядзенне 
вучэбных урокаў і па-заклассных заняткаў, а можа быць самастойным адыка- 
цыйным элементам вучэбнай праграмы педагагічнай спецыяльнасці. Увядзен- 
не курса ў адукацыйны працэс вышэйшай школы дазволіць падрыхтаваць ма- 
ладых спецыялістаў здольных у школьнай практыцы актыўна выкарыстоўваць 
магчымасці краязнаўства ў вучэбнай і выхаваўчай рабоце. Распрацаваны курс 
будзе патрабаваць далейшага развіцця ў сістэме павышэння кваліфікацыі і
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перападрыхтоўкі работнікаў адукацыі, бо ператворыць навукова-даследчую 
работу з вучнямі ў самастойны накірункак эўрыстычнай школьнай практы- 
цы. Вынікі ажыцяўленне згаданага вучэбнага курса ў вышэйшай школе і ў 
сістэме перападрыхтоўкі і павялічэння кваліфікацыі настаўнікаў дазволяць у 
большай ступені спалучыць існуючыя элементы школьнага краязнаўства, якія 
цяпер прысутнічуюць у школьнай практыцы, такія як навукова-практычныя 
канферэнцыі, конкурсы, у адзіную сістэму краязнаўчага выхавання асобы з мэ- 
таю яе самарэалізацыі ў сучасным грамадстве. Асноўным элементам новага кур
са павінен стаць дапаможнік або падручнік «Асновы школьнага краязнаўства». 
Першы раздзел вучэбнай кнігі мог бы мець назву -  «Краязнаўчы спосаб мыс- 
лення». У рамках гэтай частцы разглядаліся б праблемы «краязнаўчага светапо- 
гляду», месца і ролі краязнаўства ў грамадзянскай і нацыянальнай свядомасці, 
экалагічным выхаванні вучняў, месца краязнаўства ў смавызначэнні вучняў. 
Раздел кнігі, які разглядае краязнаўства, як самастойную навуку, можа ўключаць 
у сабе вельмі шырокі спектр аспектаў навучальнага матэрыялу. Асобна варта 
разгледзіць гісторыю краязнаўчага даследавання, надаць увагу метадалогіі 
краязнаўчага навуковага пошуку. Далей, пасля агульнанавуковых аспектаў 
краязнаўства, асобнымі параграфамі можна паказаць магчымасці гістарычнага, 
геаграфічнага, лінгвістычнага, літаратурнага, этнаграфічнага краязнаўтва. 
Вялікі пласт ведаў у краязнаўчай характарыстыцы мясцовасцяў належыць 
вобразнаму, мастацкаму ўспрыманню. Таму асобным раздзелам кнігі можа 
быць вызначэнне сувязяў краязнаўства і мастацкай культуры. Вольны пры- 
родны свет і экалагічныя ўзеаемасувязі прадвызначаюць наяўнасць параграфа 
«Экалогія і краязнаўства». А заўжды складыя канфесійныя старонкі жыцця і 
сучаснасці абумовяць падрыхтоўку раздзела «Краязнаўства і рэлігійнае жыц- 
цё». Практычная дзейнасць вучняў у краязнаўстве -  гэта самастойная частка 
школьнай працы. Яна складаецца з розных аспектаў. Гэта і элементы пазауроч- 
най работы, напрасткі звязанай з тэмамі школьных дысцыплін. Гэта і элементы 
дадактовай адукацыі, у межах факультатываў, гурткоў, прышкольных лагераў, 
паходаў. Такая дзейнасць, у канікулярный, перыяд або ў шосты школьны дзень, 
стварае дадатковыя магчымасці для вывучэння і асэнсавання вучнямі разам з 
настаўнікам (альбо кіраўніком формы дадатковага навучання) краязнаўчай 
разнастайнасці краю. Для таго, каб максімальна эфектыўна скарыстацца 
такімі магчымасцямі, у вучэбнай кнізе будзе асобны раздзел «Краязнаўства як 
практычная дзейнасць». Тут будзе месца такім аспектам работы с вучнямі, як 
«краязнаўчыя даследаванні у адукацыйным працэсе школы».

Паколькі значным фактарам краязнаўчай работы ў коле можа быць му
зей ці музейны пакой, спецыяльная ўвага да школьнага музея буде ў асобным 
параграфе. Канферэнцыі сталі амаль агульным месцам у школьнай практыцы, 
хаця змяшчаюць шмат невырашаных праблем. Напрыклад праблема ацэньван- 
ня вучнёўскай даследчай работы. Даваце ўспомнім, што удзел у “сапраўдных”
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акадэмічных навуковых канферэнцыях не маюць ніякай ацэнкі, акрамя «яе 
вялікасці -  пытання», якія задаюцца выступоўцам. Калі аўтар даследавання 
годна выглядае са сваімі адказамі -  гэта лепшая ацэнка. У якія балы яе можа 
ўпісаць і з чым па бальнай шкале параўнаць? Таму тэхналогіі і арганізацыі 
школьнай навукова-практычнай краязнаўчай канферэнцыі можа быць прыс- 
вечаны асобны параграф. Тут варта прыпыніцца на такіх баках арганізацыі 
даследчай дзейнасці з вучнямі, як падрыхтоўка конкурсных прац на мерапры- 
емствы рознага маштабу -  гарадскія, раёныя, абластныя, рэспубліканскімя
і міжнародныя. Існуе неабходнасць не толькі ў валоданні настаўнікам 
інструментарыем вызначэння крытэрыяў ацэньвання, але і разуменнем гэтых 
крыторыяў у дачыненні да самаго рознага кшталту даследчых прац. Таму па
раграф «Азнака і ацэнка школьнага даследавання» - неабходны ў магчымым 
падручніку.

Ня рэдкасццю, але і не паўсюднай справай з ’яўляюцца школьныя 
краязнаўчыя экспедыцыі. Часцей мы можам казаць пра паходы (актыўны ту- 
рызм) з элементамі пазнавальнай, даследчай дзейнасці. Але сам факт існавання 
такой працы з вучнямі патрабуе некалькіх раздзелаў у падручніку па школьнаму 
краязнаўству. Г эта -  «Краязнаўчая экспедыцыя вучняў: тэхніка падрыхтоўкі» 
параграф прысвечаны працэсу, працэдуры правядзення такіх экспедыцый.

Асобнае месца займаюць краязнаўчыя гульні. Пэўна адной з самых 
знакамітых такіх гульняў на прасторы нашай краіны з’яўляецца згаданая 
намі гульня ў Гродна -  «Я этим городом храним». Абластная (а па факту, пе- 
раважна, гарадская) краязнаўчая інтэлектуальная гульня з назваю, якой сталі 
радкі верша Б. Ахмадулінай, ужо стала часткаю гісторыі педагогікі Гродна. 
Цягам больш двух дзесяткаў гадаў, пад кіраўніцтвам метадыста Гродзенскага 
абластнога палаца творчасці дзяцей і юнакоў Т. А. Еўдакімавай, ініцыятара і 
галоўнага арганізатара гульні, гэта справа аб’ядноўвала сотні вучняў і дзесяткі 
настаўнікаў у навучанне і спаборніцтва ведаў па гісторыі і сучастнасці Гродна. 
Ідэалогія, метадалогія і тэхналогія краязнаўчай гульні -  згаданай і іншых -  мо- 
гуць быць прадстаўлены ў асобным параграфе.

Блізкім да краязнаўчай экспедыцыі, аднак са сваёй спецыфікай, 
знаходзіцца краязнаўчы прышкольны лагер. Асобны рытм лагернага жыцця, 
асобныя маштабы, магчымасці, узрост дзяцей ставяць свае пытанні, адказы на 
якія -  гэта часткі яшчэ аднаго параграфа.

Уселякая краязнаўчая справа грунтуецца на тых ці іншых дасягненняў 
“вялікіх” і “малых” навук, сярод якіх -  гісторыя, этнаграфія, генеалогія, 
лінгвістыка, біялогія. Таму кожны педагог-краязнаўца, незалежна ад сва- 
ёй сістэмнай адукацыі змушаны будзе ўнікаць у аспекты такія, напрыклад 
даследчых дзеянняў, як вывучэнне крос-культурных сувязяў, збор і аналіз 
вуснай гісторыі, даследаванне тапанімікі населеных месцаў, вывучэнне 
экаразнастайнасці рэгіёна краязнаўчага даследавання, асэнсаванне турыстыч-
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най прывабнасці мясцовасці цэраз прызму патэнцыялу для настальгічнага, 
пазнавальнага, рэлігійнага, экалагічнага турызму. Агулам, такі падыход можа 
быць прадстаўлены ў дапаможніку асобным раздзелам «Радзіма як аб’ект 
краязнаўчага даследавання».

Згаданы вучэбны курс можа быць апрабіраваны ў ГрДУ імя Янкі Купалы.
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класаў агульнаадукацыйных устаноў г. Магілёва. [Электронный ресурс] II 
Рэжым доступу: https://shl9grodno.schools.by/pages/uchitelju-istorii. -  Дата 
доступу: 20.02.20.

4. Гродназнаўства : дапам. / А. П. Госцеў [і інш.] ; пад агул. рэд. В. В. Шведа і 
В. Р. Карнелюка., 2-е выд. -  Гродна : ГрДУ, 2010. -219  с.

5. Гродназнаўства. Гісторыя еўрапейскага горада.(серыя “ЕАЬАДЗЕНСКАЯ 
БІБЛІЯТЭКА”) / Госцеў А. [і інш.] ; пад рэд. Карнелюка В. і Шведа В. -  Га- 
родня-Вроцлав, 2012. -  339 с.

6. Віцебскі раён:краязнаўчыя нарысы / І. А. Абрамава [і інш.] ; 
уклад.М. В. Півавар. -  Мінск :Паркус плюс, 2008. -  328 с.

7. РЦ «Полоцковедение» [Электронный ресурс] Средняя школа № 18 имени 
Евфросинии Полоцкой г. Полоцка 11 Рэжым доступу: https://schl8polotsk. 
schools.by/pages/rts-polotskovedenie. -  Дата доступу: 20.02.20.

8. Минсковедение. 1 класс: Программный комплекс. -Инфотриумф. 2006.
9. Краеведение и гражданское общество. Международный благотворитель

ный фонд имени Д. С. Лихачёва. -  Санкт-Петербург : Издательство журнала 
«Звезда», 2004. -  192 с.
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