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У В О Д 3 1 Н Ы
У сучаснай сацыяльна -  кулыурнай спуаш.п. што склалася на Беларуа пры 

пераходзе да рынкавых эканам^чных адносш, ва умовах глабальнага экалапчнага 
крьгасу адбываюцца працэсы па пёраасэнсаванню адукацыйна- выхаваучых мэт 
i задач, пошуку зместу сучаснай адукацьп, больш высокага тэарэтычнага узроу- 
ню прадметау, разглядаюцца верагоднасныя мадэл! далейшага развщця, выпра- 
цоуваюцца новыя канцэшуальныя палажэнш, праграмы, прыкладаюцца намаганш 
па прывядзенню адукацьп у адпаведнасць з запатрабаванням'| новага тысячагод- 
дзя. У Рэспублщы Беларусь ва умовах рэфармавання сюгэмы адукацьп вельм! 
важным з ’яуляецца акцэнтаванне увап на развГццё у грамадзян XXI стагоддзя 
глабальнага экалапчнага мыслення.

Даследаванне праблем, што звязаны з удасканаленнем адукацьп, актуальна 
заусёды, асабл1ва па сучасным этапе рэфармавання беларускай школы. У плане 
абнаулення зместу ведь mi важным з ’яуляецца i анал1з пстарычнай спадчыны, якг 
дае не толью веды аб мшулым, але дапамагае выкарьютаць вопыт пйпярэдшкау 
на сучасным i будучых этапах развщця навум, увогуле сютэмы выхавання i адука
цьп, i, у прыватнасш, пачатковай прыродазнауча - геаграф1чнай адукацьп, якая 
закладвае грунт пад навуковы светапогляд, з ’яуляецца адной з перин,ix прысту- 
пак у фарм1равакш экалапчнай, геаграф1чнай i б1ялапчнай культуры, у авало- 
д ан т  прыродазнауча-геаграф1чным1 ведам], навыкам! i умениям!.

Псторыя культуры i школы прыцягвае у апошшя дзесяцп'од/ш  увагу 
прадСтаушкоу розных галш навук!. Kajii у цэлым на сённяшш дзень icnye даволг 
поуная агульная карцша псторьн разв)‘цця адукацьп на Беларуси то псторыя па- 
чатковай прыродазнауча-геаграф1чнай адукацьп у нашай крайне уяуляе, на наш 
погляд, суцэльную “белую пляму”. I тэта нягледзячы на тое, што асобныя (у 
большасщ выпадкау, дробпыя) пытанш разглядалюя у той щ пинай ступеш у да- 
рэвалюцЫйнай, савёцкай i сучаснай псторьп адукацьп i выхавання.

Лёс культуры у  розных народау складваецца па - рознаму (гэта у значнай сту
пеш залежыць ад асабл1васцей сацыяльна - пстарычнага развщця народа, якое не 
бывае роуным). Лёс беларускай культуры i асветы сапрауды складаны. Беларусь 
заусёды знаходзшася на мяжы цывшзацый, буйных еурапейсюх мезарэпёнау, 
галш хрысшянства; пам1ж старажытным! изнтрам! зб1рання pycKix зямель; фар-

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



млравання еурапейсюх суперэтнасау. Адсюль i шэраг цяжкасцей пры асвятлент 
пытанняу развщця культуры i адукацьп на Беларусь

Па - рознаму ацэньваецца уклад беларусау у сваю культуру прадстаушкам1 роз
ных плыняу у псторыяграфп. Аф!цыйная руская дваранска - буржуазная псторыяг- 
раф!я, ii-наруючы беларусау як народ, давала скажоную карщну ricropbii развщця 
культуры, асветы, педагапчнай думкь Русюя дарэвалюцыйныя аутары прац па 
ricTopbii асветы i пачатковай школы, так in як В.Грыгор’еу [47], М.Лебедзеу [44], 
С.Раждзестеенсю [46], А.Бялецк! [12 - I'1] - ~т;ь~ходзий пры высвятленш азнача- 
ных пытанняу з вялкадзяржауных паз1ЦЬ1̂  р и щал1 нашу KpaiHy толью як “Пау- 
ночна-Заходш край”, “губернии от Польши приобретенные”; Ёсць нёвялшая коль- 
касць русюх дарэвалюцыйных прац, яюя закранаюць пытанне псторьп менавгга 
прыродазнауча - геаграфгчных навук (Лебядзеу [70; 71], Райкоу[160 -161], Фёда- 
рава [199]). Але у гэтых працах, па - першае, разглядаюцца пытанн! развщця азна- 
чаных ирадметау у цэнтральнарусюх школах i, па - другое, у ix амаль зуам  не зак- 
ранаецца пытанне развщця пачатковых курсау прыродазнауства i геаграфп. Най- 
больш щкавай i поунай працай па licropbii беларускай школы можна льчыць першы 
том вынятак з apxiynbix дакументау Мнпстэрства народнай асветы, Аднак у гэтай 
працы знайщл! адлюстраванне, у асноуным, толькл тыя документы, што тычацца 
дзейнасщ школу перыяд юнавання Вшенскай навучальнай акруп.

Шмат пстарычнага матэрыялу назапашана у польсюх даследаваннях. На жаль, 
больщасць з ix з’яуляюцца недасхупным! (па розных прычынах) шырокаму колу 
даследчыкау. Сярод польапх прац найбольщ грунтоуньш! з’яуляюцца даследа- 
ванпе Ж.Лукашэв1ча (4тт., 1849 - 52), Beauvols D.[247; 2,48], “Pierwiastkowe 
przepisy...” [249].

Прыкладна 9/10 усей колькасщ дарэвалюцыйных прац, яюя закранаюць пы
танне ricTO pb 1 ра шцця пачатковай адукацьп аболрыродазнауча - геаграф1чнай, з 
прычьшы геапч'1'тычнага станов!шча Bejiapyci, прысвечаны разгляду пьианняу 
r icT o p b ii альбо рускай, альбо польскай школы. У працах аутарау там х, як 
М;Любауек1, М .Д оунар - Запольск!, 1.Лапо, Ф.Леантов1ч, В.Стукал1ч, 
К>Харлампов1ч [202], шмат щэал1стычнага у поглядах на некаторыя з цадзей. Зас- 
лугоуваюцьувап працы П.Пякарскага [119], А.Саглча [170], Н.Канстанцшава [64], 
А-Козарава [62], Б.Мшюрова [91], М.Клрылава [54], Д.Лебедзева [70; 71], аде у ix 
працах,у большай ступень !дзс толькл каистатацыя, што у школе Бсларуа icnaBajii 
пачатковыя прыродазнауства i геаграф!я.

У рускай i савецкай навуковай лггаршуры был! i ёсць спецыяльныя даследаванш 
псторьп прыродазнауча - гсаграф1чнай адукацы'| (ЧГ.Райноу [164], Б.Райкоу [160 - 
162], В.Фсдарава [199], Г.Кавалёва [61]), але i у ix разглядаюцца пытанш развщця 
пачатковай прыродазнауча - геаграф4чнай адукацьп толью у агульных рысах. Ёсць 
навуковыя працы па закранутаму пытанню i у беларусмх даследчыкау (В.Жучг 
ксв1ч [40], А.Саломка [183]), але яны не даюць поупага уяуленняаб псторьп пры
родазнауча - геаграфтнай адукацьп у пачатковай школе.
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Тым фактам, што у сучаснай беларускай навуцы няма сштэзаваных ведау па 
ricTopbii развщця пачатковай прыродазнауча - геаграф!чиай адукацьп, тлума- 
чыцца спуацыя, пры якой: 1) на педагапчных спецыяльнасцях сярэдне - спецы- 
яльных i вышэйшых навучальных устаноу першы раздзел курса “Методыка вык- 
ладання прыродазнауства” прысвячаецца высвятленню пытанняу ricTopbii 
развщця пачатковых прыродазнауства i геаграфп Pacii, а не Беларуси 2) боль
шая частка нашых суграмадзян са школьнай пары вынесла упэуненасць, што да 
далучэння Bejiapyci да Pacii шякага выкладання прыродазнауства i геаграфп у 
нашай краше не юнавала. Таму з ’яуляецца зразумелым факт, што у сучаснай 
беларускай навуцы застаецца адкрытым пытанне па высвятленню псторьп па
чатковай прыродазнауча - геаграф!чнай адукацьп на Бедаруа, пачынаючы са 
старажытных часоу. Частковаму вырашэнню гэтага пытання i прысвячаецца 
наша даследаванне.

У кола асвятляемых праблем уключаны наступныя пытан Hi:1) вызначэнне сут- 
насщ, зместу i мэт, месца i рол! пачатковай прыродазнауча -  геаграф)чнай адука
цьп у астэме пачатковай адукацьп i выхавання; 2) вызначэнне базавых паняццяу 
(пачатковая прыродазнауча - геаграф1чная адукацыя, яе змест i inni ); 3) анал1з 
працэсу станаулення i развщця пачатковай прыродазнауча-геаграф!чнай адука
цьп на БеларуЫ у розныя пстарычныя перыяды; 4) вызначэнне укладу айчынных 
навукоуцау у яе разв'щцё; 5) аналгз сучаснага стану, праблем i верагоднасных ма- 
дэляу развщця; 6) распрацоука канцэптуальных палажэнняу i праграмы пачатко
вых прыродазнауча - геаграф1чных курсау.

Перьшдызацыя псторьп развщця навук), навучальных дысцыплш не мае жор- 
сткай прывязк! да сацыяльна - эканам!чнай ricT opbii народа^, дзяржау (хаця ix  

развщцё залежыць ад сацыяльна-эканам^чных умоу), да фармацыйнага падыходу 
а гул ь н а г i ст а р ы ч н а й перыядызацьп. Пры выдзяленш асобных перыядау развщця 
пачатковай прыродазнауча -геаграф1чнай адукацьп на Беларуа угпчвалкя у су- 
купнасцк 1) перыяды, Kani Беларусь разв!валася як самастойная дзяржава i у склад- 
зе шшых краш; 2) рэальныя этапы развщця грамадскага падзелу працы у часе i 
прасторава; 3) стадьп развщця навукк Ынкрэтычная, аналпычная, сштэтычная, 
штэграцыйная (штэграцыйна - дыферэнцыйная) [68]; 4) агульнапстарычная пе- 
рыядызацыя; 5) перьшдызацыя развщця школьнай геаграфп (J l.B ec iH , М.Барансю, 
А.Саломка).

Праца грунтавалася на папярэдшх вышках даследаванняу, што праводзЫся 
розным! аутара\п у розны час. Да ix  адносяцца крытычны анал!з праграм, асоб
ных падручткау, дапаможшкау. Пры HanicaHHi параграфау, што тычацца псторьн 
развщця пачатковай прыродазнауча - геаграф1чнай адукацьп выкарыстоувалюя 
напрацоую у выглядзе нарысау па псторьп развщця, пстарычных частак мето- 
дык выкладання, аутарэфератау дысертацый, газетных i часогпсных артыкулау, 
як\я прысвечаны разгляду пытанняу ricTopbii школьнай адукацьп, ricTopbii развщця 
геаграфп, прыродазнаучых навук.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



Аналкз ricxopbii развщця, сучаснага стану дае магчымасць станоуча вырашаць 
на практыцы сучасныя праблемы пачатковай прыродазнауча - геаграф)'чнай аду
кацьп, спрыяе яе удасканаленню. Прыродазнауча -  геаграф1чныя прадметы зай- 
маюць адно з цэнтральных месц у навучанш i вмхаванш малодшых школьшкау.

Такам чынам, актуальнасць працы абумоулена я к агул ь натэар эты ч пы м i i прак- 
тычным! задачам!, такт недастатковай распрацоукай пытанняу: а) пстарычнай 
спадчыны; б) сутнасщ, рол], месца, зместу; в) анализу сучаснага стану; г) перспек- 
тыу i верагоднасных мадэляу развщця пачатковай прыродазнауча -  геаграф^чнай 
адукацьп.
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ГЛАВА 1

ТЭАРЭТЫКА-ЗМЯСТОУНЫЯ АСПЕКТЫ 
ПАЧАТКОВАЙ ПРЫРОДАЗНАУЧА-ГЕАГРАФ1ЧНАЙ 

АДУКАЦЬП

1.1. Сутнасць, змест, мэты пачатковай прыродазнауча-
геаграфГчнай адукацьп

Ш матлгая сучасныя педагог! ([.Харламау [200; 201], В.Ляднёу [72], 
П.ГПдкаасты [118] i шш.) разглядаюць адукацьно як “працэс i вышк зас- 
ваення чалавекам сктэматызаваиых ведау, навыкау i умснняу, развщця 
розуму i пачуццяу, фарм1равания светапогляду i пазнавальных працэ- 
сау ...”, л!чаць, што гэта - “грамадска аргашзаваны нарлправаны працэс 
(i яго вышк) пастаяннай.перадачы папярэдщм1 пакаленням! наступным 
сацыяльпазначнага вопыту, яю уяуляе сабой у анталапчным плане ста- 
науленне асобы у  адпаведнасц! з генетычнай праграмай 1 сацьцшзацыяй 
асобы”. [11.8, с. 185-186] “Над адукацыяй, -сцвярджае I. Харламау, -трэба 
разумець валоданне асобай пэунай Ыстэмай ...ведау, практичных умен- 
няу i навыкау i звязаны з 1м1 той цинш ы  узровень развщця яе разум ова- 
пазнавальнай i творчай дзейнасщ , а таксама маральна -  эстэтычиай 
культуры, яюя у сваей сукупнасщ вызначаюць яе сацыяльнае аб;пчча i 
шдывщуальную своеасабд1васць”,[200, с. 117] Адукацыя уяуляе сабой 
трыяду, гэта, паводле В.Ляднёва, “навучалы т -  выхавауча -  разтвавэчы 
працэс” . [72, с.53]

Вызпачэнне паняццяу “прыродазнауча - геаграф1чная”, “иачатковая 
прыродазнауча - геаграф1чная адукацыя” з ’яуляецца прынцыповым. Тэр- 
мшу “прыродазнауства” адпавядаюць тры тэрмшы на рускай мове: “ес
тествознание” . “естествовсдение”, “природоведение” . Над “естествозна
нием” сёння разумеецца “дакладнае прыродазнауства” (цалкам аформ- 
ленае, у матэматычных формулах); “естествоведение” выступае у якасщ
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сшошма паняцця “школьное естествознание” . Пад тэрмшам “природо
ведение” (“прыродазнауства”), я и  “звычайна асацьпруецца з яюм1 -  не- 
будзь яшчэ аморфным! уяуленням! аб прадмеце свайго “ведання" [68, 
с.5], разумеецца, у асноуным, навучальны прадмет у пачатковай школе 
(напрыклад, М. Рэймерс пад тэрмшам ’’пры родазнауства” разумев: “ 1. 
спрошчанае выкладанне дасягненняу прыродазнаучых навук для азна- 
ям лення з iMi малодш ых школьшкау; 2. комплекс навуковых дысцыплш, 
што прысвечаны вывучэнню прыроды, тое ж самае, што i “естествозна
ние” [165, с.404]).

Пытанне вызначэння паняцця “естествознание” -  “прыродазнауства” 
з’яуляецца далёка не бескарысным з прычыны таго, што юнуюць два выз- 
начэннггэтага -цаювдця: 1)”естествозлание” -  гэта навыка аб прыродзе, як 
адзшай цэласнасщ i 2)”естествознание” -  гэта сукупнасць навук аб Пры
родзе, якая разглядаецца як адзшае цэлае”. [68, с.6] На самой справе прын- 
цыповай рознщы пам!ж гэты м вызначэнням1 не павшна быць. Прырода -  
гэта увесь рэальна юнуючы свет, гэта матэрыя ваусЬс яе праяуленнях. Таму 
няма i не можа быць шчога, што б не уваходзша у наняцце "Прырода” у 
шыроюм фшасофсюм сэнсе слова. Але прырода icnye на розных узроунях 
(узроунях абмену рэчывам i энерпяй па\пж к а м п ан ет т п  прьгроды), i кож- 
ны з ix даследуе свая галша навую. 1Гавука.\« аб Прыродзе (у шырок1м 
сэнсе) з’яуляюица: 1) прыродазнаучыя -фхз!ка, xiMin. б1ялопя, ncixajiorra;
2) геаграф1чныя. Кожная з гэтых навук вывучае аднаведныя формы руху 
матэрьп -  фЫчную, xiMimiyio, б;ялапчную, сацыяльную (аспоуныя фор
мы). Першыя дзве формы руху уваходзяць у комплексную геалапчную 
(друг! узровень), геалапчная з бмлапчиай i сацыяльнай -  у геаграф1Чную 
(ГФРМ) як больш высока аргашзаваную. [166; 184] Геаграф1чпая форма 
руху матэрьп з’яуляецца пггэгральнай -  аб’ядноувае ф1з'|чпую мчи н ую. 
б1ялапчную i сацыяльную формы руху матэрьп.

Зыходзячы з гэтага, гсаграф!я (сёння гэта высокаштэграваная навука, 
якая уключае i а к i я найбольш буйныя дыфсрэнцыяваныя галшы. як 
ф1з1чная геаграф1я. краявщазнауства, сацыяльна -- экапам!чная геагра- 
ф1я, геаграф1я насельнщтва, па;птычная геаграф^я i шш.) даслсдуе cic-тэ- 
мы: 1) прУродныя, 2) сацьШльныя; 3) прыродна -  сацыяльныя [38, с.7]. 
Геаграф!я мае больш шырок! прадмет даследавання i шяк не можа ува- 
ходзщь у склад прыродазнаучых навук. Нельга да прыродазнаучых на
вук аднесц1 i фп1чную геаграфпо (вывучае прыродныя кампаненты, пры
родна -  тэрытарыяльныя комплексы i геасферы) як састауную частку 
адзшай геаграфп. Гсаграф1я даследуе прыроду на iinubix, больш Bi.icoi<ix 
узроунях (у адрознепне ад клаачны х прыродазнаучых навук) - па камиа- 
нентным i комплексным.
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Змест адукацьп -  вядучы кампанент складанай дыдактычнайсютэмы. 
“Пад зместам адукацьп трэба разумець тую сютэму... ведау, практычных 
уменняу i навыкау, а таксама еветапоглядных i маральна — выхаваучых 
щэй, як;Mi неабходна авалодаць вучням у працэее навучання”.[200, с. 120] 
Састаунынш элементами зместу адукацьп, “сродкам1 яго рэал1зацьн з ’яуля
юцца асобныя вучэбныя предметы”. [176, с.61] “Вучэбны прадмет -дыдак- 
тычна абгрунтаваная сштэма ведау, уменняу i навыкау, што адабраны з 
адпаведных галш навую... для вывучэння у навучальных установах” [195] 
i уяуляе сабой ’’педагапчна адаптаваную сукупнасць ведау i уменняу з якой
-  небудзь асобнай галшы дзейнасщ у спалучэшп з адлаведнымгёй вщам! 
дзейнасщ па яе засваенню”. [73, с. 163]

Змест пачатковай прыродазнауча — геаграфгчнай адукацьп павшен: а) 
быць нагараваны на ажыццяуленне асноунай мэты выхавання -  фарм]ра- 
вання усебакова i гарм атчна развЬай аеобы; б) будавацца на строга наву- 
ковай аснове i уводзщь навучэнцау у сутнасць грамадскага жыцця, садзей- 
шчаць фарм!раванню ix жыццёвай пазщьп; в) адпавядаць логщы, якая улас- 
niea той або шшай навуцы; г) будавацца на аснове узаемасувяз! пам!ж асоб- 
Hbmi вучэбным1 предметам; д) адлюстроуваць сувязь тэорьп з практыкай; 
е) адпавядаць узроставым магчымасцям навучэнцау.

Зыходзячы з паняццяу “адукацыя”, “вучэбны прадмет”, “прыродазнау
ства”, можна зрабщь выснову: “пачатковая прыродазнауча -  геагоаф!чная 
адукацыя” (далей ПГТГА) -  ёсць працэс i вьппк засваення элементарных 
ведау, фарм1равашгя уменняу i навыкау у пачатковай школе у галше пры
родазнауства i геаграф!i; адзш з першых этапау у набыцщ у цэлым агуль- 
най адукацьп, у падрыхтоуцы навучэнцау да жыцця. 111 П А -  гэта комп
лекс элементау (б!ялапчнага, Ееаграфгчнага, экалапчнага, як!я штэгруюц- 
ца у адно цэлае навучальным) мэтай i задачам!) агульнай адукацьп, яю звя
заны з авалоданнем навучэнцам! навуковых асноу узаемадзеяння прыро- 
ды, чалавека i грамадства (навучальны прыродазнауча -  геаграф1чны матэ- 
рыял -  матэрыял з галшы геаграфп i прыродазнауства).

Асноуным1 крьшщамц каштоунасным1 дэтэрмшантам! ПГТГА (крынщай 
мэт i зместу) з ’яуляюцца: 1) першая дэтэрмшанта (дзяржауна -  грамадс- 
кая) тлумачыцца сацыяльным заказам на дадзеную галшу адукацьп у по- 
стшдустрыйным грамадстве i рэал1ям1 сучаснага свету; ПГТГА разглядаец- 
ца як спосаб уваходжання вучняу у цэласнае быццё культуры, у яю,м пры
родазнауча - геаграф1чная культура -  частка быцця; арыентаванне на вы- 
хаванне i развщцё духоуна маральных якасцей -  патрыятызму, духоунай 
адказнасщ, грамадзянскасщ; 2) другая дэтэрмшанта вызначаецца асабль 
васцю прыродазнауства чтеаграфи, яюя раскрываюць узаемасувяз! цэлас- 
нага свету, складаныя адноаны  чалавека i прыроды, чалавека i соцыуму У
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прасторавым, геаештэмным аспектах. Зыходзячы зшрадмета прыродазнау
чых дысцыплш i геаграфИ, сучасную ППГА неабходна разглядаць як адз№ 
са сродкау пераадолення глабальнага экалапчнага крызку, бо прырода
знауства -  важная штэграваная дысцыпяша, якая уплываё на фарм!раван- 
не экалапчнай культуры асобы. Наяунасць прыродазнауча-навуковай i ге- 
аграф!чнай асноу дазваляе тлумачыць свет у яго прасторава -  часовых ад- 
носшах да чалавека; грамадазнаучай (гумаштарнай асновы) тлумачыць са- 
маго чалавека, асабл^васщ яго дзейнасщ у адносшах да прыродыл грамад- 
ства; гомМстычная аснова дазваляе зразумець самаго чалавека, самаго сябс 
праз вывучэнне грамадства, прыроды, лншых людзей.

На падставе палажэння аб тым, што лог!ка i структура навучальных прад- 
метау вызначаюцца, у асноуным, лопкай адпаведных навук, прынцыпо- 
вым з’яуляецца i тэрмш “пачатковыя прыродазнауча -  геаграф}чныя прад- 
меты”. Каб ггазбегнуць некарэктнасщ у адносшах да прымянення паняцщ 
“прыродазнауства?’, неабходна удакладнщь наступныя паняшм: 1) “пачат- 
ковае прыродазнауства” -  элементарны пачатковы, прапедэутычны па ха- 
рактару, курс сштэтычнага (спалучэнне; бЫлапчнага [прыродазнаучага] 
геаграф1чнага па зместу матэрыялу), або “штэграванапа прыродазнауства” 
тое ж самае, што i “природоведение”; 2¥‘школьнае прыродазнауства” (“пры- 
родазнауства”) -  школьныя прадметы прыродазнаучага цыклу; ЗУ‘навуко- 
вае прыродазнауства” (“прыродазнаучыя навукГ. “дакладнае прыродаз
науства” ) ~ гэтым тэрмпгам у рускай мове адпавядаюць “естествознание” 
’’естественные науки“. Для спрашчэння, у якасщ адпаведнка рускаму “ес
тествознание”. можна выкарыстоуваць i тэрмш “натуразнауства” (XYII -
XIX ст.ст. - “натуральная псторыя“, у еурапейсюх мовах - Naturwissenshaft 
Naturkunde, Natural History, Naturalnaja Historyja).

ППГА -  састауная частка агульнай Ыстэмы выхавання i адукацьп, яка) 
вядзе да фарм1равання б1ялапчнай, “геаграф1чнай i экалапчнай культуры’ 
[75, с.44] i з ’яуляецца “першай прыступкай агульнай прыродазнауча -  rear- 
раф1чнай адукацьп’’. [129, с.70] . -
. ГеаграсЫчная культура, паводле У.Максакоускага, уключае асноупы; 
кампаненты: “ 1) геаграф1чную карцшу свету; 2) геаграф1чнае мысленне
3) метады геаграфп; 4) мову геаграфп”. [77, с.9] Пры гэтым “геаграф1Н 
ная культура” разумеецца не у  вузкаспецыяльным сэнсе як прафесшнаг 
культура географау, а у шыроетм -  у сэнсе пазнанняу навучэнцау з галг 
ны геаграфш Яна характарызуе наюраванасць чалавечай дзейнасш  не 
захаванне прыродных умоу, што неабходны для жыцця, i вызначае сту
пень агульнай цывш заванасщ  грамадства. Экалапчная культура асобы 
на думку Б. JIixa40Ba, уяуляе сабой “Ыстэмаутваральны фактар, як1 спрыяс 
фармфаванню-. ..сапрауднай ш гэя1гент асщ  i цывш заванасщ ”. f34, с.274

ю
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Экалапчная культура - гэта узровень адносш чалавека да прыроды, ра- 
казчык сталасщ , свядомасщ, адукаванасщ  асобы. Па аналоги можна 
заключыць, што буялапчная культура сю'равана на пазнанне у галше б1я- 
логп, на выхаванне сродкам! жывой прыроды, на тл>мачэнне з ’яу, а не 
простую канстатацыю.

Як ужо зазначалася, ППГА ажыццяуляецца праз адпаведныя школьный 
прадметы (дысцыплщы) з: прыродазнауча - геаграф1чным зместам, a ix 
лопка i структура вызначаецца, у асноуным, лопкай адпаведных навук -  
прыродазнаучых i геаграф^чных. Сутнасць ППГА раскрываецца праз яе 
змест, мэтыд задачы.

Б1ялапзм, геаграф!зм. экалапзм пачатковай прыродазнауча -  геаграф1ч- 
най адукацьп ШПГА). У методыцы выкладання пачатковага сштэтычнага 
прыродазнауства па сённяшш час пануе памылковае, з пункту гледжання 
географа, экрлага, палажэнне аб тым, што па зместу пачатковае прыродаз
науства з ’яуляецца толью б!ялапчиым. [53] Зыходзячы з гэтага, некато- 
рыя прыродазнауцы (часцей за усё, б1ёлаг1 [61]), змагаюцца за выдясненне 
геаграф1чнага матэрыялу з сштэтычнага прыродазнауства, крытыкуюць 
падручшю 1950 - 90-х г.г. за тое, што, як б ыц цам, б i я л аг i ч н ы матэрыял у ix 
быу значна пацеснены матэрыялам з ф1з1чнай геаграфи. Тры пазщьп - б!я- 
лапзм,Теаграф1зм, экалапзм -  выншаюць з траякасщ культуры, якую нясе 

.ППГА.:.' '
Ыялапчнасць (б1ялапзм) у прыродазнаучых навуках i школьных прад- 

метах вышкае з поглядау А.Герда, П.Лесгафта, В.Полауцава [128], К.Яга- 
доускага [243; 244] i шш.. А.Герд за^важау: “Прыроду трэба не ашсваць, а 
тлумачыць.” Гэта еентэнцыя i ёсць сутнасць “б1ялаг1чнасщ“. В.Полауцау 
разуме^ пад б1ялапчнасцю “нагляднае выяуленне заканамернасцей сувяз1 
пам1ж формай i асяроддзем” .[163, с.210] К.Ягадоуск1 nicay, што б1ялапч- 
насць патрабуе, ”на -  першае, каб формы вывуча.шся у сувяз! з адпраулен- 
ням1 i, па -другое, каб вобраз жыцця вывучауся у сувяз1 з умовамь у яюх 
юнуе разглядаемы аргашзм”. [243, с.64] ‘Ы ялапчнасць” шяюм чынам не 
адмауляе наяунасщ геаграф1чнага матэрыялу у складзе сштэтычнага пры
родазнауства.

Б1ялапзм i геаграфдзм. Усё жыццё, усе працэсы (ф!з1чныя, х!м!чньш, б5я- 
лапчныя) праходзяць у геаграф!чнай абалонцы (аб’ект геаграфц), гэта аз- 
начае- у пэунайтеаграф^чнай прасторы, у  пэуным часе. Б^ялогая даследуе i 
вывучае б1ясферу i частку яе -  вггасферу. Але б1ясфера -  частка геаграф1ч- 
най абалоню i увесь, як трапна зауважыу Ф.Мшькоу, “бщстром жывога 
рэчыва” акурат рассеяны “у геаграф1чнаи "юалонцы”.[88, с.35) Па вызна- 
чэнню М.Планка, навука “ ...уяуляе сабой ун>транае адзшае цэлае. Яе 
падзел на асобныя галшы тлумачьщца не столью прыродай рэчау, кольм
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1бмежаванасцю здольнасцяу чалавечага пазнання”. [38, с.7] Геаграф1я як 
сомплекс ведау знаходзщца у двух сферах навуковых сувязей: прырода i 
'рамадства. I гэтыя сферы гое, што больш за усё щкавщь людзей на Зямлг 
3 ы н i ш ч ыць геаграф i чн ы матэрыял азначае пак!нуць без сувязяу звёны лан- 
дуга пам^ж палпж жывой i нежывой прыродай, лрыродазнаучым! i сацы- 
вдьным! навукам!.

Прыролазнаучыя i геаграф1чныя навукгдаследуюць Прыроду, - тэта  
гша !0 <_ што яны  цесна узаемазвязаны пам1ж сабой. Вядома, што усю 
«мйо можна назваць ф ш чн ай  з прычыны магчымасц! растлумачыдь 
<1м1чныя з ’явы праз ф!з1ку, - б^ялапчныя працэсы можна растлумачыдь 
праз х!м!ю i ф1з1ку. Што тычыцца геаграф1чных заканамернасцей i пра- 
цэсау, то для ix тлумачэння неабходны веды з ф!з!к1, xiMii, б!ялоги, ncixa- 
norii i шшых fajriH навук!. Геаграф1я як халютычная навука на падетаве 
навук прыродазнаучых i грамадазнаучых штэгруе усе веды аб Зямл1 у 
адз!ны комплекс. “Мэтавае назначэннегеаграфп - выкарыстанне яе штэг- 
руючай сутнасц! для фарш равання у дзпдяц! цэласнай навуковай карц!ны 
свету” . [107, с;184]

Геаграф!зм i экалапзм. Грамадства стать  перад праблемай “выжывання 
ва умовах дэградацьп прыроднага асяроддзя... Генуе рэальная пагроза пару- 
шэння б!ясферы або усёй Теаграф!чнай абалоню у цэлым”.[65, с, 15] Першая 
служыць аб’ектам экалоги i б!ялогп, другая -  геаграф!!. У гэтым падабен- 
ства трох навук. Разумение гэтага з’яуляецца вельм! важным пры распра- 
цоуцы канцэпцьн экалМзацьп. Прадмет экалогп -  узаемааднос!ны аргашз- 
мау з асяроддзем, геаграфп-  прасторава -  часовая аргашзацыя геаграф!чнай 
абалояк! ! яе састауных частак, куцы уваходзяць вывучаемыя экалопяй 
аргашзмы i асяродцзе. Так!м чынам, ’’для экалогп Характерным з’яуляецца 
куны аргашзмацэнтрызм, чагб не скажаш аб геаграф!!, дзе усе кампаненты 
природы маюць аднолькавае значэнне”.[там жа] Экалапчны падыход з'яу- 
ляецца вельм! важным пры прапрацоуцы пачатковага прыродазнауча - геаг- 
раф1чнага матэрыялу, пры разглядзе узаемасувязяу у с!стэме ”Прырода-Чала- 
век-Грамадства”. Экалаг!зм -  скразны напрамак, што характэрны “для усягс 
мгждысцыплшарнага комплексу навук, як! даследуе узаемадзеянне грамадства, 
вытворчасщ i навакольнага асяродка або “экаразвщцё”. [76, с.45-46] Праз эка- 
лапзм с!нтэзуюцца прыродазнаучыя i гуматтарныя веды.

Геаграфшнасць пачатковых прыродазнауча -  геаграфшных курсау зак- 
лю чаещ а ва устанауленш прычыпна -  в ы н i ко в ы х су  в яз ей у глабальным 
комплексным поглядзе на Зямлю як адз!нае цэлае, у стварэнт цэласнай 
геагрЦйчнай карцшы свету (далей - ГКС).

Т айм  чынам, сучасная ППГА па зместу з’яуляецца i павшна быць геаг- 
раф!чнай, б^ялапчнай i экалапчнай, i яе сучаснай задачай задачам з ’яуля-
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ецца фархлравание б1ялапчнага, экалапчпага i геаграфГчнага мыслення у 
малодшых школьшкау. “Гёаграф1чнае мысленне. - nicay М.Баранскй - гэта 
мысленне, па - першае, прымацаванае да тэрыторьп, што кладзе свае мер- 
каванн! на карту i, па - другое, звязнае, комплекснае, што не замыкасцца у 
рамках аднаго ’ э гсмента” або адной’талш ы ”, шакш кажучы, такое, якое 
irpae акордам1, а не пальчыкамР’. [78, с.46] Геаграф1чнасць матэрыялу выз
начаецца па яго адпаведнасш з падыходам! (10) у геаграф»: тэрытарыяль- 
насць. комплекснасць. пстарычнаснь. тыпалапчнасць. сютэматычнашь. 
праблематычнасць, канструктыунасць. прагнознасць. экалапчнасць. павол- 
з'шнасць”. Сутнасць геаграф1чнага мыслення “заключаецца у навыках ана- 
л5завадь прасторавыя заканамсрнасщ, знаходзщь узаемасувяз1 пам1ж геас- 
1стэмам1 або ix асобнымг кампанеитам!, як!я дазваляюць даць навуковае 
тлумачэпне сучзснай геаграф1чнай карщне свету” . [38, с.8]

Мэты i заданы ППГА. Мэта -  гэта прадбачаны щэальиы вышк дзей
насщ. Мэта адукацьп - “пазнанне навакольнага свету, што ic s iy e  па C B aix  

аб’ектыуных законах, i набыццё навучэнца.м1 грамадска -  пстарычнага 
вопыту, як! назапашаны папярэдшм! пакаленнямц узпауленне адукацый- 
най культуры, куды уваходзяць не тольк! веды, але i грамадска -  выпраца- 
ваныя каштоунасш, парматывы, сацы яльна- значныя арыенщры”. [35, с.44] 
М этай адукацьп “у шыроюм сацыяльным сэнсе з ’яуляецца перадача таго 
вопыту, што паступова памнажаецца чалавецтвам ад пакалення да пака- 
лення. Мэта ...у  змястоуна -  асобасным сэнсе -  усебаковае фармчраванне 
асобы чалавека... Сацыяльна -  эканам1чная мэта -  падрыхтоука чалавека 
да працоунай дзейнасщ”. [72, с.343] Зыходзячы з мэт агульнай адукацьп, 
фарм1руюцца мэты ППГА i пачатковых прыродазнауча - геаграф1чных 
прадметау (пры вызначэнш мэт “фарм1руюцца меркаванш аб пэуных вар- 
тасцях” прадметау. [15, с.55])

Мэтай пачатковых прыродазнауча -  геаграф1-чных прадметау, вывучэн- 
ня прыродазнауча -  геаграф1чнага матэрыялу у складзс шптых пачатковых 
прадметау (напрыклад, чытання) з’яуляецца фарм1раванне сютэмы пер- 
шапачатковых ведау, поглядау аб прыродзе (аналЬ мясцовасцей i розных 
прыродазнауча -  геаграф!чных аб’ектау i з ’яу, аналгз навакольнага асярод- 
дзя, вывучэнне аргашзацьй геаграф1чнай прасторы [ 123, с.38]); грамадстве, 
чалавеку, аб ix адзшстве, аб навуковай (геаграф1чнай) каршие свету; выха
ванне жалапчна-культурнай асобы, -  што у сукупнасш забяспечвае фармь 
раванне адказных адносш школьнпсау да навакольнага асяроддзя ва ycix 
вщах ix дзейнасщ. Гэта асноуная стратэпчная мэта. Пры вывучэнш канк- 
рэтных раздзелау пачатковых прыродазнауча -  геаграф1чных курсау (бло
ка]?) ставяцца тактычныя мэты, яюя наюраваны на асэнсаванне матэрыя
лу, на выпрацоуку уменняу i навыкау.
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А сноуныя заданы  пачатковай п ры родазн ауча -  геаграф1чнай адукацьп:
• працягваць пачатае у сямМ i дашкольнай установе рознабаковае раз- 

вщцё асобы дз’щящ (развпщё iнтэлекту. эмоцый, творчых здольпасцей на- 
вучэнцау i ix маральнае выхаванне);

« паслядоунае фаркправанне у навучэпцау цэласнай павуковай карцшы 
свету; фарм1раваине паняццяу аб з ’явах у жывой i нежывой прыродзе, ас 
узаемнай сувяз1 з ’яу i працэсау у прыродзе;

• фармйраванне паняццяу аб з ’явах грамадскага жыцця i прыроды, аб 
уплыве прыроднага фактару на жыццё грамадства i аптрапагеннага факта- 
ру на з ’явы i працэсы, што адбыйаюцца у прыродзе; фарм1раванне б^яла- 
пчнага, экалапчнага i геаграф! ч нага мыслення;

• фарлдраванне д и  ла шых уяуленняу i паняццяу аб шчыльных сувязях i 
узаемапранжнення; у с ci эме ’’Прырода -  Чалавек - Грамадства”; асэнса- 
ванне навучэнцам! таго факта, што чалавек - частка жывой прыроды, част- 
ка прыроды увогуле, адзшка грамадства; усведамленне асабл!васцей будо- 
вы i фупкцыянавання дзщячага аргашзма, неабходнасщ догляду за iM, аса- 
6icTan i грамадскай ririenu;

• узбраенне пачатковым! п р ы р од аз н а у ч а - ге а г р аф i ч н ы м i ведам i для 
наступнага вывучэння у еярэдняй школе прыродазнауча-навуковых (фгйка. 
Х1м1я, б1ялоп'я, астраном1я, экалопя), геаграфгшых i грамадазнаучых кур
са?;

• фарм!раванне уяуленняу i паняццяу аб м аральн а- этичных паводзь 
нах у грамадстве, прыродзе, аб дзейнасщ у акаляючым асяроддзц

• выхаванне эмацыянальна станоучых адносш да навакольнага жыцця. 
штарэсу да прыродных i сацыяльных з ’яу, абуджэнне найвышэйшых па- 
чуццяУ; эстэтычнае выхаванне;

• фармфаванне экалапчнай культуры навучэнцау на падставе выхаван
ня адказных адносш да прыроды. [125, с.60-61; 146]

• увядзённе навучэнцау у прастору культуры, практычнае засваенне (!н ; э- 
рыярызацыя) культурнага прыродазнауча - геаграф!чнага вопыту пакален- 
няу i яго ужыуленне у духоуны свет школьшкау i ix самарэагизацыя на 
геаграф)чнай аснове. ,

“У наш час paMi<i асобных навук, па як\я падзяляюцца навуковыя веды, 
не могуць дакладма вызначыць вобласць навуковай думю даследчыка, дак- 
ладна ахарактарызаваць яго навуковую працу. Праблемы, яюя яго займа- 
юць, усё часцей не укладваюццау рамю асобных азначэнняу, што склалюя 
у навуцы. Мы спецыялвуемся не па навуках, а на праблемах,”-  nicay УЛ.Вер- 
иадскг [68. с.27] Сёння адной з праблем навукоуцау з ’яуляецца праблема 
вывучэння прыроды на геаграф1чным узроуш (канцэпцыя “матрошк]'”). 3 
гэтай праблемай звязана узрастанне рол1 ППГА, праблема экалапзацьп ycix
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галш ведау, сютэмы выхавання i адукацьп. Экалопя як навука заснавана 
на хал1стычным падыходзе, пры як!м стварэнне агульнай карцшы больш 
важна, чым прапрацоука приватных дэталяу. На падобнай пазщьй знаход- 
зщца i  геаграфгя, адсюль -  фарм1раванне у свядомасщ навучэнцау агуль
най геаграф!'чнай навуковай каршны свету (ГКС - “цэласны вобраз свету, 
што мае пстарычна -  абумоулены характар i замацоувае асноуныя аб’ек- 
ты i суадносшы памЬк ImS у тым выглядзе, у яим  яны дадзены сучаснаму 
геаграф1чнаму пазнанню.” [35, с. 15]

Зразумела, што пауната сфарм^раванасш ГКС залежыць ад таюх важ
ных фактарау, як жыццёвы вопыт навучэнца, узровень культуры, навуко- 
вых ведау, Таму у фарм1раванн1 ГКС можна выдзелшь тры узроуш: быта- 
вы, прапедэутычны i навуковы (гл. табл. 1).

Першы узровень -  бытавы. Ён адпавядае тым ведам, таму вопыту, як!я 
назапашаны у дашколыпка. Гэтыя веды сшкрэтычныя, прав1зуарныя i 
часта данавуковыя (i ненавуковыя). Друп узровень дасягаецца ППГА. На 
падставе невялпсага па аб’ёму i прапедэутычнага па характару навучаль- 
нага матэрыялу складваюцца першаси ыя, больш шзкага узроуню, уяу- 
ленн! аб сувязях у астзм е  ’’Прырода -  Чалавек -  Грамадства”, фарм1ру- 
ецца ГКС (ш зкага узроушо абагульнепня). Трэш узровень -  пабудова 
цэласнай навуковай ГКС на падставе анал'ггычнага, сштэтычнага, штзг- 
ральна -  дыферэнцыйнага i штэгральнага узроуняу вывучэння прыро
дазнауча -  геаграф1чных, грамадска -  пстарычных i 1ншых школьных 
прадметау. [232]

Змест пачатковых прыродазнауча -  геаграф1чных прадметау -  ёсць 
вышк дыдактычнай апрацоую  навуковага матэрыялу з вобласщ прыро
дазнауства i геаграфц У адпаведнасш з мэтам1 i задачам! адукацьп. Агуль- 
напрызнаным1 у дыдактыЦы з ’яуляюцца наступныя прынцыпы i крытэ- 
рьп адбору матэрыялу: значнаац у мавуцы i практыцы, каш гоунаац для 
фарм!равання светапогляду, арыентацьп у рэчаюнасщ i усебаковага развщ
ця асобы. даступнасш для засваеиня [190, с.26], адпаведнасщ запатраба- 
ванням сучаснай навуки цэласнасш, агульнапрызнанасщ, ушверсальнасщ 
выкарыстаппя, inфарматыунай Bari. [176, с.67-68] ГТры гэтым абавязкова 
вызначаюцца "рацыянальныя суадносшы пам1ж фактам! i абагульнеиня.уп, 
практычнай i тэарэтычнай працай навучэнцау, прадуглсджваецца пры- 
мяненне ведау, уменняу i навыкау” . [195] (А.Герд зазначау, што веды, 
як!я Hi да чаго не прыкладзеныя, ni з чым не звязаныя, яюя засвоёны 
тольк! памяццю, не могуць будзщь шкавасщ, хутка зшкаюць [163, с .162]). 
Тагам чынам, пры адборы зместу ул!чваюцца: кан’юнктурныя наву- 
ч ал ь н а - выхаваучыя задачы школы, узроставыя асаблгвасци узровень 
падрыхтаванасш  навучэнцау, аднаведнасць узроуню развщця навую i
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грамадства, захаванне шжпрадметных сувязей, практика -  арыентава- 
ная i культуратворчая тэндэнцьп.

Таблща 1

УЗРОУШ  ФАРМ1РАВАННЯ 
ГЕАГРАФ1ЧНАЙ КАРЦ1НЫ СВЕТУ (ГКС)

Ступень Класы Узроуш Стадьй

Дашкольная ДаО Будзённых
ведау

Будзённыя веды дашкольнка (патрабуюць 
трансфармацьн i Удакладнення)

ГТачатковая , 0 . - 3 Прапедэу-
тычных

ведау

Прапедэутыка на: -  сшкрэтычнай:
-  анаштычнай;
-  сштэтычнай;

-  щтэгральнай (са стварэннем цэласнай 
карцшы на шзкш узроуш’ абагулЬненняу)

Сяр чняя
4 - 5 Навуковых 

(папулярна- 
навуковых -  

навукова- 
папуляр х 

навуковых)

Сштэтычная i аналпычная

6 - 9 -  аналгеычная;
-  щтэгральна-дыферэнцыйная

Старэйшая !()-- 12 -  штэграваная (штэгралытя) (стварэнне 
павуковай карц!ны свету)

Школьныя пачатковыя прыродазнауча -  геаграф1чныя предметы хаия i 
будуюцца па логщы адпаведных навуковых галш, але па кампаноуцы, чар- 
говасщ вывучэння мэтэрыялу шмат у чым адрозшваюцца. У свой час ло
гика пазнаиия адрозшвасцца ад логш  разв!цця прыроды, я кую спасщга- 
юць навую, i таму вы пуча н не матэрыялу у ГТПГА пачынаецца з больш 
6jii3K'ix i зразумелых аб’ектау i з ’яу рэчаюнасщ (напрыклад, не з геалапч- 
ных або тапаграф1чных асабл1васцей мясцовасш, не з разгляду мкраарга- 
шзмау, а з иежывой прыроды, кветкавых раслш i жывёл б.!пзкага геаграф- 
1чаага асяроддзя), з таго, што можна непасрздна успрымаць, наз1раць. 
Вывучэнне прыродазнауча -  геаграф!чнага матэрыялу у пачатковай школе 
адрозшваецца i больш генерал1заваным адборам канкрэтных фактау, з’яу, 
аб’ектау, у як1х найбольш выпукла i характерна праяуляюцца ic'1'огныя, 
агульныя адзнаш, рысы адпаведнага класа прадмегау або працэсау, пры 
вывучэнш як!х лягчэй за усё сфарм'фаваць паняцщ.

Ад А.Любена педагопка узяла станоучае палажэнне аб тым, што ”неа(ь 
ходна размяжоуваць ушверсп'эцюя курсы i школьныя павучальныя прад- 
меты, як1я адрозшваюцца ...не толью па аб’ёму ...звестак, але i на метаду 
выкладання гэтых звестак” [163, с. 158-159] Ва ушверсггэцюх курсах ма- 
тэрыял падаецца у строга павуковай форме, у сярэдняй школе у наиукова
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- папулярнай, у пачатковай - часцей за усё, у папулярнай (з захаваннем наву- 
ковасщ). У пачатковых предметах увесь матэрьмл падаецца у аблегчаным 
выглядзе, што, зразумела, не азначае -  у скажоным, вульгарызаваным. Пры 
разглядзе цяжюх пытанняу, як зауважау К.Ушьшсю, у пачатковай школе да- 
юцца тлумачэшп ”прав1зуараыя -  нешжывыя, але няпоуныя -  дастатковыя 
на дадзены выпадак”. Гэтыя ”прав!зуарныя тлумачэнш даюцца для таго, каб 
потым, пры новым выпадку i ужо пасля таго, як набыты пэуныя...звестю, 
даць тлумачэнне поунае i давол1 грунтоунае”.[196, с.481]

Аснову зместу навучальнага прадмета складаюць не шматлшя разроз- 
ненныя з’явы i факты, a ix сукупнасщ у выглядзе абагульненных дынам1ч- 
ных с1стэм, што i з ’яуляецца “каркасам вучэбнай дысцыплшы”.[176, с.6] 
Змест пачатковых прыродазиауча-геаграф!чных курсау раскрываецца праз 
астэм у паняццяу, як^я фарм1руюцца у навучэнцау, -  фiзiчныx, х1м1чных, 
б!ялапчных, экалапчных, геаграф1чных;трунтуецца на аснове практы ка- 
арыентаванай i культу ратворчай тэндэнцыях, на аснове матэрыялу прырода
знаучых i геаграфгчных навук. У гэтай сувяз! ён прЫведзены у пэуную 
сютэму, якая адпавядае асноуным дыдактычным прынцыпам. Сучасным 
зместам ППГА з’яуляюцца “элементарныя навукова дакладныя звестю аб 
трупе з’яу прыроды i грамадства, аб сувязях памлж iMi; матэрыял для фар- 
м1равапня уяуленняу аб рэальным “свеце, даступныя навучэнцам прыёмы 
пазнання з ’яу i лапчнага мыслення”, гэта значыць, веды аб сютэме ”Пры~ 
рода -  Чалавек - Грамадства”. [20, с.23]

Таюм чынам, ППГА з’яуляецца: 1) па зместу геаграф^чнай, б1ялапчнай i 
экалапчнай, рэал^зуецца праз адпаведныя пачатковыя прадметы з прыродаз
науча -  геаграф!чным матэрыялам; 2) па сваей сутнасщ -  прапедэутычнай.

1.2 Месца i роля прыродазнауча-геаграф!чных курсау 
у навучальным плане пачатковай школы

Пытан Hi аб месцы i рол1 прыродазнауча - геаграфгчных курсау у наву
чальным плане пачатковай школы шяк нельга л1чыць фармальным). 3 ад- 
наго боку, месца пачатковых прыродазнауства i геаграф! i у немалой сту-
цеш адлюстроувае прэсгыж прадметау, ix рэйтынг у сютэме пачатковай
адукацьп. 3 другога боку, яно у такой жа ступеш вызначае творчыя патэн- 
цьп прыродазнаучага i геаграф1чнага матэрыялу у школе, у т.л. i у аспекце 
культу ралапчнага падыходу. 3 трэцяга боку, месца прадмета звычайна (але 
не заусёды) адлюстроувае яго ролю у адукацьп i выхаванш.

Прыродазнауча -  геаграф1чныя курсы вывучаюцца ва ycix чатырох кла- 
сах сучаснай п а ч а т к о в а й П а  №рыродазнауча-геаграф1чны

[ Маг)л^скага I
I Д'яяршауиага I
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i радзш азнау'ш  курсы выдзяляецца ад усяго бюджэту часу пачатковай 
школы тольи менш  за 10% (б месца з 11 пачатковых прадметау), у т.л. на 
курс”Чалавек i свет” прыходзщ ца каля 7%  (7 месца, у т.л. на блокГ’Чала- 
век i прырода” i “Чалавек i яго здароуе” -5 % ). Таим чынам, вщавочна, 
што на традыцыйны прыродазнауча -  геаграфччшл матэрыял сучасным! 
праграмам1 адводзщца толью каля 6%  (у розны час гэты паказчык вагауся 
ад 7 да 15% ) ад агульнай колькасщ вучэбных гадзш у пачатковай школе 
(тут варта параунаць: на матэматыку -  17,5; беларускую мову -  16,0; рус- 
кую мову -  15,9; ф!зкультуру -  13,1; мастацкую працу -  8,7; спевы -  4,8%). 
Нам здаецца, што такая колькасць часу не можа адпавядаць сучасным пат- 
рэбам ППГА i геаграф1чнай адукацьп у школе XXI стагоддзя.

Выхаваучы i адукацыйны патэнцьмл курсау. Прыродазнауча -  геаграф!ч- 
ная адукацыя заусёды уваходзша у якасщ неабходнага элемента у штэлекту- 
альны здабытак адукаванага чалавека, арыентавалася на пазнавальны, нар- 
матыуны, эмацыянальна-каштоунасны кампаненты успрымання прыроды. 
Вядомы расш си xiMk (i картограф, i эканомжа - географ) Д.М ендзялееу у 
CBaix навуковых працах, у т.л. “Заветных мыслях”, у першы рад прадметау 
па значэнню ставку матэматыку i родную мову, а да другога рада “адноау 
прыродазнауства,... геаграфЬо...” [77, с.260] У сва1м праекце навучальнага 
плана для I - У1 класау “ён адводз!у на геаграфпо 18 гад si к на тыдзень, а на 
прыродазнауства -  9”.[там жа] Адно з цэнтральных месцау адводзшася пры- 
родазнауству i геаграф!! у працэсе выхавання i адукацьп малодшых школь- 
шкау i у педагапчных канцэпцыях В.Полауцава. [128] Вучоны Л1чыу, што 
“вывучэнне прыроды фарм1руе не толью разумение з’яу знешняга свету, але 
i пашырае кола духоуных патрэб, а разам з тым i маральнасць асобы”.[34, 
с.269] На падобных пазщыях стаял1 М.Гогаль, Д.Кайгародау, Б.Райкоу, 
М.Скаткш i шш.. Ташх жа поглядау прытрымл^ваюцца i сучаснта: З.Кляш- 
нша [57-60], В.Паглазава [125; 126], У.Максакоуси [77], П.Лярсю i iHm.

ППГА мае вялш я магчымасщ для адукацьп i выхавання малодшых 
школыикау, у падрыхтоуцы ix да вывучэння асноу навуковых ведау, у фар- 
M ipaeaH H i навуковага светапогляду, у падрыхтоуцы да самастойнага жыц
ця у грамадстве (прафеайная арыентацыя, выхаванне таюх якасцей асо
бы, як нагцральнасць, акуратнасць, працавггасць i шш.), адказных (бераж- 
л1вых) адносш да людзей, да ix i свайго асабютага здароуя, да прыроды, у 
навучанш мыслщь маштабна i комплексна. Пачатковыя прыродазнауча - 
геаграф!чныя курсы адыгрываюць вядучую ролю у экалапчнай адука- 
цьн i выхаванш, эстэтычным выхаванш школьшкау, спрыяюць развщцю 
разумовых здольнасцей, асабл)ва лап ч нага мысленна навучэнцау, уносяць 
уклад i у вырашэнне задач полйэхшчнай адукацьп i працоунага выха
вання, спрыяюць гумашзацьп, гуманпарызацьп i гомш зацьй навучання.
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У прыродазнауча - геаграф1чных прадметах закладзены асновы разумения 
вучням1 узаемасувязей прыроды i грамадства.

Пачатковая прыродазнауча - геаграфгчная адукацыя i выхаванне ажыц- 
цяуляюцца двума шляхам!: 1) праз працэс засваення ведау аб прыродзе 
па такой, як нам бачыцца (прыкладнай), схеме (з наступным1 вышкам! 
для грамадскага развщця, развщця чалавецтва); веды (прыродазнауча - 
геаграф! чныя, экалапчны я) - умение назграць- выхаванне пачуццяу - 
любоу да прыроды (праз пазнанне яе экалапчнай, матэрь:шпнаи ду- 
хоунай каштоунасщ, сабекаштоунасщ i прыгажосш) -  п а т р ь т ы  шае i 
экалапчнае выхаванне -  беражл!выя адносщы да прыроды -  экатаична 
адукаваная i выхаваная ас об а- рацыянальнае прыродакарыстанне -  ус- 
то шнвае развщцё -  паспяховае вырашэнне глабальных праблем чалавец
тва -  паспяховы выхад з экалапчнага крыз!су; 2) на:прант на:'Лраль- 
насць -  эмацыянальныя перажыванш, што звязаны з успрыманнем пры
роды - любоу да прыроды (i да Радз1мы)- запатрабаванасць у прыродаз
науча -  геаграф1чных ведах (i паралельна гэтаму запатрабаванасць у бе- 
ражл1вых адносшах да прыроды).

У пачатковай школе не толью закладваецца грунт пад светапогляд. але i 
адбываецца яго фармграванне. Асновай фарм!равання светапогляду зноу 
жа з’яуляецца прыродазнауча -  геаграф1чны матэрыял. Меиавгга з яго да- 
памогай фармлруюцца уяуленш i паняцщ аб дьшам!зме прыродных, гра- 
мадсюх працэсау, эвалюцьп чалавека i чалавецтва. развщщ нежывой i 
жывой прыроды у часе i прасторы. Толью на падставе такога матэрыялу 
можна паказаць узаемасувяз! памлж аб’ектам1, з ’явам! у розных маштабах.

Высвятляючы сувяз1 у прыродзе, некатОрыя прычыны з’яу, як!я адбыва- 
юцца у ей, наз!раючы пастаянную змешпвасць прадметау i з’яу, дзещ пе- 
раконваюцца у натуральнасщ таго, што адбываецца. Па аснове пачатко
вых прыродазнауча - геагра ]л шых ведау выкрываецца недарэчнасць роз
ных прымхау i забабонау, як1я звязаны з тьиш альбо iiiuibiM i з’явам! прыро
ды. Прыродазнауча -  геаграсршныя курсы маюць магчымасць на невялшм 
па маштабу матэрыяле паказаць адзшства свету, даць уяулепие цэласнай 
навуковай карцшы зямной рэчаюнасщ. Гэтаму спрыяюць, у першую чар
ту, веды геаграф1чнага xapaicrapy. Геаграф^чны погляд больш шырокт i глы
бою. Геаграф1я вывучае Зямлю з розных бакоу: з боку яе палажэцня у ад- 
H o c iH a x  да Сонца, з боку геасфер. Пры гэтым усе бак! разглядаюцца у ком
плексе (у дыялектычным адзшстве i у адносшах да чалавечага грамадства, 
да чалавека), прасторава. Задачам б^ялогп з’яуляецца вывучэнне б1ясферы. 
Але б1ясферу, як частку геаграф1чпай абалоню, вывучае i геаграф1я, толью 
на шшых узроунях. ’’Для баташка мэтай даследавааия з ’яуляецца усеба- 
ковае вывучэнне раслшнага свету, астэматыка i пазнанне законау росту i
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зазвщця расл!м. Географ жа вывучае раслшны свет у мэтах характарыс- 
гьш прыроды таго месца, дзе растуць раслшы або глебы, раслшы i шмат 
гаго яшчэ, як!я з ’яуляюцца паказчыкам! асабл1васцей i якасщ дадзенай 
мясцовасцГ’. [69, с. 13]

Спалучэнне геаграф! чнага, б!ялаг!чнага i экалапчнага па характеру ма- 
гэрыялу f  пачатковых прыродазнауча ̂  геаграфцщыХ курсах падымае ролю 
:aMix шТэграваных курсау у фармфаванш у вучняу навуковых поглядау. 
Геаграф1чны матэрыял, што уваходзщь у пачатковыя курсы, узбагачае 
/спрымание. Лопка вывучэння геаграф{чнага матэрыялу адрозн i вае и на ад 
norki inmara навуковага матэрыялу. Пры вывучэнш геаграф1чпага матэ
рыялу даводзщцамець справу не з аб’ектамг яюя успрымаюцца, а з уяулеп- 
няш аб ix. Пры вы ву чэ н н i б i я л a ri ч н а га м ат э р ы я л у можна узяць дзве рас
лшы з гербарыя i параунаць ix. Пры навучанш геаграф|чнаму матэрыялу - 
огеуацыя больш складаная: нельга набл!зщь рэю, горы для ix параунання. 
Таму пры вывучэнн! геаграф1чнага матэрыялу вучш прывучаюцца мыслщь 
маштабна { комплексна, “дастаткова шыроюм фронтам пытанняу, што 
^зшкаюць з прычыны неабсяжнай прыроднай разнастайнасщ, якая суст- 
ракаецца на Зямлг’ [42, с.53]. Вывучэнне i геаграф1чнага i б!ялаг!чпага матэ
рыялу вядзе да: разумения адзшства свету. Асаблшасць геаграф1чных ве
д а у -  шматаб’ектнасцъ.” ..Л 1ершьгплан вышка:ё з клаачнага аб’екта rear- 
рафн - адзшства прыроды, чалавека i гаспадарга, друг! . . .мае на увазе ком
плексны разгляд складанай структуры аб’ектау -  ix шматкампанентнай i 
шматгалшовай будовы. трэц! план з ’яуляецца адной з найважнейшых аксь 
ём геаграфп - разгляду тэрытарыяльных остэм  на гл аба л ь ным, р э г i я н а л ь - 
ным i лакальным узроунях” . [79, с.67]

Прыродазнауча - г е а г р а ф! ч 11 ы м ат э р ы я л пачатковай школы закладвае 
грунт для спасшжэння заканамернасцей будовы геаграф1чнай абалонкл ■ 
гэта аб’ектыуны шструмснтарый, з дапамогай якога ш кольн ш 'вучацца 
зазямляцъ законы навук -  хш п, бiялorii, эканомш ! шш. пры ix вывучэшп 
у школе.

Неацэнная {эоля ППГА V развщщ наз!ральнасш лзпдяш. Наз1ранш - пер- 
шакрынща чалавечых ведау аб павакольнай рэчагснасщ. Толью на аспове 
вывучэння прыроды можна сфархправань наз!ральнасць. Наз1ральнасць -  
гэта умение зауважаць у прадметах i з ’явах характэрныя, часта малапрык- 
метныя асабл!васш. “Наз1ральнасць ~ адна з умо? удасканалення майстэр- 
ства, набыцця высокай квал!ф!кацьп.” [146, с .143]

Прыродазнауча -  геаграф!чиыя курсы маюць вял1кае значэнне для фар- 
\лравання разумения суцэльнаец! сусвету. пепарыунага адзшства трох ча- 
стак навакольнай рэча!снасц!. шырокага, у фоасофсю м сэнсе, паняцця 
“Прырода”. Taxi пункттледжання на праблему (чалавек i грамадства^ 'части
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Прыроды) не новы у навуцы. Яшчэ у 1970-я гг. зазначалася, што гайоунай 
щэяй пачатковых курсау з ’яуляецца раскрыццё “фактарау нежывой пры
роды, жыцця раслш i жывёл у тлумачэнш уплыву ycix кампанентау пры
роды на працоуную ДзейнасцЬ чалавека i узаемазалежнасщ рацыянальна- 
га выкарыстання прьфодных багаццяу ад мерапрыемствау па ахове пры
роды, што праводзяцца чалавекам”.[186, с. 12-13] У сютэме экалапчнай 
адукацьп (разглядаецца як “цэлаены працэс фарм!равання адказных адносш 
школь Hi кау да навакольнага асяроддзя ва ycix вщах ix навучальнай, гра- 
мадска-працоунай Дзейнасщ i зносш з прыродай” . [50, с.90]) найважней- 
шая роля належыць пачатковым прыродазнауча -  геаграф1чным курсам, 
як1я забяспечваюць “фарм1равапне прыродазнаучанавуковых асноу для 
разумения школьникам! неабходнасщ прыродаахоунай дзейнасщ чалаве
ка” . [34, с.351-352]

Да 1990-х г.г. у прыродазнауча -  геаграфЬшых курсах, у асноуным, у 
цэнтр увап сгавипся толью праблемы чалавека, i таму курсы бьип абса- 
лютна антропацэнтрычнымь У сувяз1 са значным абвасгрэннем глабаль
ных i, у першую чаргу, экалапчных праблем, у cyrmi з перажываннем ча- 
лавецтвам экалапчнага кры:йсу, з паступовым фарм1раванпем экацэнтрыч- 
нага тылу свядомасщ, стау наз1рацца стано^чы y'xLi у экапэнтрызм (з зйха- 
ваннем пазщйй антропанэнтрызму') прыродазнауча геаграф1чнай адука- 
цьй. Прырода порастала разглядацца як толью нешта карыснае для гра
мадства i чалавека. Прырода i прыроднас зараз разглядаецца як самакаш- 
тоунасць. Развщцё чалавецтва з прыродай стала разглядацца як працэс 
каэвалюцьй. Адсюль важнасць пачатковых прЬ1родазнауча-геаграф1чных 
курса^ у экалапчнай адукацьп i выхаванш малодшых школыйкау (шшыя 
курсы з падобным патэнцыядам i магчымасцям! не юнуюць).

Пачатковыя прыродазнауча -  геаграф1чныя курсы па свайму змесгу 6ia- 
лапчныя, геаграф}чныя i экалапчныя. Геаграф1я i б !я л о п я  -  тыя прадме- 
ты, яшя маюць 1Стотны э к а л а п ч н ы  патэнцыял, складаюць прыродазнауча- 
навукОвую аснову зместу экалапчнай адукацьп i выхавання. Ушкальнасць 
геаграфii -  у яе комплекснасщ i тэрытарыяльнаецк Гнялоги у даследа- 
вайш жыцця ва ycix яго праяуленнях, у разглядзе iepapxii i штэграцыйных 
уласщвасцей б1ялапчных cicT3M як аб’ектау выкарыстання i аховы. Як 
геаграф1я, так i б1ялопя вывучаюцй цэласныя прыродныя сютэмы i асоб- 
ныя кампаненты прыроды. Кожная прыродная сютэма, якую разп я ;аюць 
геаграф1я i б 1 я л о п я , уяуляюць сабой цэласнасць пзуната узроуню як 1я 
склалася эвалюцыйна i мае характэрныя уласщвасщ, cici )му унутраных 
сувязей складаючых яе кампанентау. Сродкам! прыродазнауча - геаграфь 
чных курсау дасягаецца эвалюцыя у спосабах мыслення вучняу пачатко
вай школы: ад антропамарфчнага, арАфшалвнага (уяуленне, што усе з’явы i
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ш ei гы створаны чалавекам), прагматычнага, персашфшацыйнага, агамЬ 
u rn  шага да суб’ектыфкацыйнага (спосаб мыслення, пры як\м прырода 
р tii чядаецца як самакаштоунасць).

Прыро i ьзнауча -  геагр Цл шы матэрыял прывучае наз!раць, клаафжа- 
ваць, cic j  пгызаваць, развшае наз1радьнасць, лопку, прывучае тлумачыць, 
aorpyi юуитць. Вывучаю <■ i прыроду, наз^раючы прадметы i з ’явы знеш- 
няга свету, дзеш парауноуваюць ix, !.мкнуцца рабщь найпрасцейшыя аба- 
гульненш, задумваюцца над прычынам! ix утварэння. Пры гэтым ix розум 
практыкуецца у анал!зе i сштэзе атрыманых звестак, ва умений знаходзщь 
рысы падабеиства i ад мети ас ni у прадметах i з ’явах, у абагульненщ падоб- 
ных рыс. Усе гэта мае вялшае значэнне для развщця разумовых здольнас- 
цей, асабл1ва лапчнага мыслення навучэнцау.

Прыродазнауча -- геаграф!чны матэрыял спрыяе i эстэтычнаму выхаван- 
ню, галоунай мэтай якога з’яуляецца фарм!равание пануцця прыгожага. Няма 
шводнай навучальнай дысцышнны у пачатковай школе, якая б CBaiMi срод- 
KaMi магла зрабщь большае у гэтым плане. Наилепшым выхавальшкам з ’яу
ляецца толью сама прырода, якую спасщгаюць прыродазнауча -  геаграф'14- 
ныя прадметы. На экскураях, падчас самастойных назгранняу “дзеш бачаць 
прыгажосць звялага восеньскага лесу або абуджэнне прыроды вясной у яр- 
касщ першай зелен!, першай кветю, у вясёлым томане птушак. Усё гэта вык- 
jiiKae у дзяцей захапленне, здз!уленне, сум, радасць, прымушае адчуць пры
роду, вучыць бачыць прыгожае у навакольным свеце”. [146, с.144] У працэ- 
се вывучэння прыроды i усяго прыроднага раскрываюцца яе хараство i раз- 
настайнасць, пэуны парадак яе аргашзацьп. Увесь прыродазнауча-геаграф^ч- 
ны матэрыял сюраваны на тое, каб малодшыя школыпю зразумел! прыроду 
знешнюю i унутраную (чалавечую). Праз эстэтычнае выхаванне щзе выха
ванне любо в i да прыроды. Але эмацыянальныя перажыванш, што звязаны з 
успрыманнем прыроды, - толью адзщ ха шляхоу выхавання гэтага пачуцця. 
Любоу да прыроды выхоуваецца i пры фаршраванш прыродазнауча - геаг- 
раф!чных ведау. “Чым бодыи даведваеццадзщя аб прыродзе, аб яе значэнш 
для жыцця чалавека, тым мацней яно яе любщь”.[там жа], Разам з любоую 
да роднай прыроды фарм!руецца пачуццё адданасщ спачатку роднаму краю, 
а потым любоу да сваёй Айчыны.

Метадалапчнай асновай прыродазнауча -  геаграфщных курсау з ’яуля
ецца гумашзацыя i гумаштарьвацыя навучальнага матэрыялу. У iM закла- 
дзены асновы разумения вучнямг узаемасувяз! прыроды i грамадства, бе- 
раж:пвых адносш да прыроды, здароуя чалавека. Пачатковыя прыродазнау- 
ча-геаграф1чныя курсы займаюць цэнтральнае месца у выращэнш задач 
сащтарна -  г т е ш ч н а й  адукацьп i выхавання, спрыяюць авалоданню 
саштарна -  1йг1ен1чным! правшали i нормам! паусядзённых паводзш у
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вучобе, грамадска -  працоунай дзейнасщ; фарм1раванню норм экалапчна- 
бяспечных паводзш на забруджанай рад ыёнуклщам1 тэрыторьп (2 3 '/ 11 iэui- 
чы Беларуа з’яуляюцца забруджаным5 па цэзно-137 i стронцыю -V0 Бе 11- 
русь - адзшая у свеце K paiH a са статусам ’’зона экалапчнага бедства”), Раз- 
дзелы, тэмы курсау наюраваны на вывучэнне арганвма чалавека, мер па 
ахове яго здароуя i захаванню працаздольнасщ, высвятленню C T yn en i шко
ды, якая можа быць нанесена здароую пры ужыванш тытуню, алкаголю, 
парушэнш правш ппены , саштарьп i правил бяснек-i. Вялнсую ролю адыг- 
рываюць прыродазнауча -  геаграф!чныя курсы у валеаланчпай адукацьп 
малодшых шшльшкау. Прыродазнауча - геаграф'шныя курсы вырашаюць 
“важную для пачатковай школы задачу сацыялапзацьи дзшяш”. “адапта- 
Ubii... да школьнага жыцця”. [246. с.8-9]

Пачатковыя прыродазнауча -  геаграф1чныя курсы маюць i практичную 
наюраванасць (вшавочна. у меншай c r y n c n i ,  чым гэта было раней). Гэга- 
му спрыяюць навуковыя веды з вобласц! ф iз iкi , x iM ii, б1ялогп, мшералогп, 
геалогп, астраномн, геаграфп; праца на прыщкольнай вопытна -  дослед- 
най дзялянцы, у кутку жывой прыроды, иадчас практычных занягкау, экс
курсы, сютэматычных назТранняу. Пры вывучэнш прыродазнауча - геаг- 
рафчных прадметау у малодшых ш колы н кау разв1ваецца нямала практыч
ных уменняу: наз1раць у прыродзе, вызначаць тэмпературу паветра, часгк! 
paK i, вымяраць вышыню пагорка, глыбшю paKt, хуткасць яе цячэння, даг- 
лядаць пакаёвыя раслшы. Выпрацаваныя у час работы з пакаёвым! рас- 
лшам! умснш легка затым пераносяцца на культурный раслшы спачатку 
на вучэбна -  вопытнай (доследнай) дзялянцы, а потым i у сельскагаспа- 
дарчай вытворчасш. Акрамя гэтага падчас практычных работ у павучэн- 
цау фарщруюццатак1Я якасщ, як акуратнасць, дысцыплшаванасць, настой- 
л1васць, узаемадапамога, умение арган1заваць сваю работу i  давесш яе да 
канца. Гэтыя якасщ разам з практычным1 умениям! удзельшчаюць у фар- 
м1раванш чалавека працы.

Прыродазнауча-геаграф1чны матэрыял уносщь уклад i у вырашэнне за
дач полггэхшчнай адукацьп i працоунага выхавання. Вывучаючы сезон
ную працу людзей, дзеш знаёмяцца з розным! в'щамг працы у раслшавод- 
стве, жывёлагадоуль У пачатковай школе вывучаецца матэрыял i аб iндус- 
трыяльнай вытворчасш, r a j i in a x  гаспадаркг Ужо на першай ступеш адука- 
цьп закладваюцца асновы прафесшнай арыептацъп.

Для рэалпацъп выхавауча - адукацыйнага патэнцыялу пачатковыя пры
родазнауча -геаграф1чныя курсы даюць веды (аб с5стэме ’’Прырода - Чала- 
век - Грамадства”), як!я павшны адпавядаць наступным якасцям: быць да- 
ходл^вымз, даступным1, займальным!, папулярным! па форме выкладання, 
павшны абуджаць цшаунасць да прыродных i грамадсюх з ’яу, штарэс да
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самаадукацьн. Прыродазнауча - геаграф1чны матэрыял вучыць школьнь 
кау здз1уляцца складанасш, арыпнальнасщ, лапчнасш аргашзацьп i будо- 
вы усяго прыроднага, прыгажосщ, непауторнасщ прыроды. Працэс выву- 
чэння прыродазнауча - геаграф!'!нага матэрыялу патрабуе ад школьнпсау 
актыунай працы y c i x  каналау, органау пачуццяу, патрабуе назграць; раз- 
в!вае такая якасш асобы. як пазпавальная актыунасць, самастойнасць, твор- 
чы падыход да любой дзейнас1и, дысцыплшаванасць.

Для выканания сваей p o ii i  прыродазнауча - геаграф{чныя курсы павш- 
иы грунтавацца на б.;пзюм i зразумелым для успрымання малодшым! шкОль- 
Hii<aMi матэрыяле. Пачатковыя прыродазнауча -  геаграф1чныя курсы зау- 
сёды будавалюя на аснове вывучэння краязнаучага i радзщазнаучага Матэ
рыялу- матэрыялу аб сваёй Радз^ме, Kpai!

Сучасная навуковая i метадычная лп аратура не дае дакладнага вызначэн- 
ня краязнауства як педагапчнага паняцця. Яго л1чацЬ i навуковай дысцып- 
л!най, i метадам навучання i выхавання, i дыдактычным прынцыпам, i прин
ципам пабудовы курсау i адбору матэрыялу, i формай пазакласнай працы, i 
падыходам у павучанн! прыродазнауча -геаграф!чнаму матэрыялу. Такая 
тэрмшалапчная иявызначанасць, безумоуна, тлумачыцца шматл!касцю пе- 
дагаггчных функцый краязнауства. “Краязнауства у школе, -  як nicay вядо- 
мы мегадыст У.Кандакоу,- Мае асабл1ва важнае значэнне з прычыны таго, 
што иаюроувае навучэнцау на самастойную... працу; краязнаучае вывучэн
не .. .прымушае вучняу манией любщьсваю Радз{му..; Занятю краязнауствам 
ствараюць падставы для рацыянальнага адпачынку; краязнаучая работа, асаб- 
л!ва, kani яна набывае практычнае значэнне, павышае а^тарытэт школы... 
мацней звязвае школу з насельнщтвам”. [63, с.95] Краязнауства лтаральна 
npaHi3Bae усе прыродазнауча -  геаграф!чныя курсы, i у гэтым сэнсе, як зау- 
важае найбуйнейшы сучасны метадыст геаграфii А.В.Дарынсю, ’’можна га- 
варыць пра йраязнаучы прынцып у навучанш”.[31, с.71]

Краязнауства можна разглядаць i як падыход да выкладання прыродаз
науча -  геаграф!чнага матэрыялу, яю з’яуляецца важным фактарам раз- 
в!цця творчага мыслення, засваення навучэнцам! практычных навыкау i 
уменняу, фарм!равания у вучняу !нтарэсу да працы, абуджэпня у ix эстэ- 
тычных адносш да акаляючай рэча!енасц!, пачуцця любогн да роднага краю, 
Краязнаучы i радзгмазнаучы матэрыял у пачатковых курсах спрыяе выха- 
ваншо иатрыятызму (з’яуляецца носьбггам гэтай функцьн), адказных ад- 
H ocii-i да прыроды, людзей, актыв^зуе пазнавальную дзейнасць, звязвае 
працэс адукацьп i выхавання з жьшиём, працоунай дзейнасцю, спрыяе паг- 
лыбленню прыродазнауча -  геаграф1чных ведау.
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ГЛАВА 2

АНАЛ13 СТАНАУЛЕННЯ I РАЗВ!ЦЦЯ 
ПАЧАТКОВАЙ ПРЫРОДАЗНАУЧА-ГЕАГРАФ1ЧНАЙ 

АДУКАЦЬП НА БЕЛАРУСИ

2.1 . BbiTpKi прыродазнауча-геаграф!чнай адукацьп 
на Беларуси

Пры разглядзе пьггання аб пачатковай прыродазнауча -  геаграф!чнай 
адукацьп на Беларус! дастаткова Сур’ёзным з ’яуляецца даследаванне 
ricT opb ii яе станаулення i развщця. Кожиы навучальны прадмет, кОж- 
ная галша навук! пачынаецца з асвяТлення пытанняу свайго генезису. 
Беларуская псторыя нал!чвае больш за тысячу гадоу, крыху менш -  псто
рыя адукацьп.

“Развщцё вучэбных прадметау з боку ix зместу знаходзщца у непасрэд- 
най залежнасц! ад развщця адпаведных ведау”, мэт i задач адукацьп. [129, 
с.7] Гэтае выказванне Ш алянскага справядл1вае i у адносшах да Станау
лення i развщця адукацьп на Беларусь Адпаведна з паступовым развщцём 
Навук, педаголк! i nc ixajiorii, рагинвалася i прыродазнауча - геаграф1чная 
адукаЦыя, змянялюя погляды на змест, мэты i (.ушасць.

“Пачатак пазнапня чалавекам навакольн in природы узыходзщь да 
самага старажытнага часу яго ю навання.:. А л е  гэтыя веды... абаш раль 
ся на прымггыупыя приёмы непасрэдиага наз!рання, н асш  утыштарны 
характар. Што ж тычыцца навуковых ведау.., то |яны заув. аутара|... 
больш малады я... Адпаведна з гэтым скдалася справа i у школьным 
прыродазнаусгве” . [там жа, с.7] На тэрыторьп Беларусь па-першае, па 
словах A.M ipaH O B i4a, “да XYI ст. сур’ёзмага выйучэння прыроды не 
п р аво дзтася  [90, с.4], па-другое, да рэформы Адукацыйнаи камюп 
(1773г.) не юнавала школьнай Четэмы у сучасным разуменш (неразвь 
тасць педагогш  i пахалогп).
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Эпоха эгпзадычнага вы вучэн н я  звестак прыродазнауча -  геаграс]лчнага 
характару (XII -  ХУ стст.) поунасцю супадае з перыядам сшкрэтычнасш i 
будзённасш навуковых ведау. [68, с.9] У гэты час caMi навуковыя веды бьин 
неглыбоюмь ciHKp3Tbi4HbiMi, недэталёвым1 i мала адрозшвалюя ад будзён- 
ных ведау.

Пачатак этзадычнаму вывучэнню прыроды быу пакладзены пры утва- 
рэнш школ у часы юнавання Полацкага i Тураускага княствау. Вядомы 
намаганш па адкрыцщ школ юеусюм князем Уладз1м1рам Святым, яю ”за- 
гадвае i навучаць вучэнню кшжнаму, для чаго i завадзщь школы” [4 7 , с.6]; 
полацкай en a p x ii, Святой Е.Полацкай. Паводле A.MipaHOBina, школы на 
Беларус! “вядомы ужо з XI ст..”, але яны адчыняхпся для элпгы. [90, с.4] А 
” .. .адзшым1, хто мог займацца асветай, бьип прадстауш’ю духавенства, але 
яны усе да мангольскага нашэсця был1...грэкам1.., што не ведал! рускай 
мовы”.[100, с.З]

Некал1, характарызуючы стан адукацьп у старажытнарусюх гарадах X - 
XIII стст., псторык M.LJ,ixaMipay n icay, што ’’шсьменнасць была звязана з 
ujbipOKiMi бытавым) патрэбам!, i кал! яна не мела усеагульнага распаусюдж- 
вання, то i не была удзелам занадта абмежаванага кола гараджан”. [192, 
с.262-263] На аснове гэтага меркавання можна заключыць, што дастаткова 
шырокае кола старажытных населыпкау Беяаруа валодала пэуным! пры
родазнауча - геаграф]чнымг ведамi (аб надворд, водах, глебах, паветры, 
рас.гйнах i жывёлах, суседшх плямёнах i народах).

У школах, што мелюя на Беларустда XYI ст., давалюя тольк! самыя эле- 
ментарныя звестк) з прыродазнауства i геаграф!i. Гэтыя звестк! был! вып- 
рацаваны нашим народам у вышку багатай жыццёвай практыкт Звестк! 
чэрпалюяз асабютых наз1ранняу за з ’явамл прыроды, уласщвасцям! аб’ек
тау жывой i нежывой прыроды, У вын!ку багатай практик! быу выпраца- 
ваны народны каляндар - калыска навуковага прыродазнауства. Але не 
усе можна было растлумачыць тольк! з пазщый свайго досведу, i таму, каб 
здабыць адказы на щматлшя пытанш, нашы нродкл звярталюя да багас- 
лоускай лггаратуры. Прыродазнауства у разглядаемы час было эшзадычна
- атсальны м i з ’яулялася служкай тэалогп (звести з вобласщ прырода
знауства i геаграфп выкарыстоувалкя, у асноуным, як шюстрацьп да 
б!блейск:х м!фау), аб чым сведчыць щырокае ужыванне у школах багаслоу- 
скай лтаратуры, ’’Поучения” Манамаха -  яскравы прыклад мктычнай, 
багарлоуска - сщвал1чнай манеры успрымання i разумения прыроды. У 
шматлшх працах накшталт “Псалтири” даюцца вельм! прым!тыуныя тлу- 
мачэнш прыродных з ’яу. Утрымл!валл звестк! па ирыродазнауству i геаг- 
рафН ’’ФЫёлаг”, ’’Щестоднёвы”, ’’Хрысцшнская тапаграф!я”, ’’Багаслоуе”, 
што давал! щкавыя для таге часу звестк! аб рэальна юнуючых ! фантас-
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тычных жывёлах, раслшах. ”Ф1з1ёлаг” на Беларуси быу мадэршзаваны у 
“Бестыярый”, aid ашсвау некальк! дзесяткау жывёл.

Пры навучанш у школах шырока выкарыстоувалаея ”Кшга аб Хрысце” 
КЛндыкоплава як старажытнае геаграф!чнае сачыненне, паводле якога ”зям- 
ля уяуляе чатырохкутную плош чу..л сгащь сама па сабе”. [119, с.4] У 
шырока распаусюджанай на Беларуси ’’Талковай Пале!” пры высвятленш 
пытання аб узшкненн! свету робщца шмат экскурсау у галшу прыродаз
науства: прыводзяцца з в е е т  аб Сонцы, Месяцы, зорках, розных жывё
лах, будове чалавечага цела. Выкарыстоувалiся таксама працы Васiля Вяль 
кага, 1аана Экзарха, С в.Етфаш я, iryMeHa Данила, грэцыя ’’Александрыя”, 
’’Хранографь!” (артыкулы ’’Паданш аб раслшах”, ’’Паданш аб жывёлах”, 
”Аб рэках”). Пюалюя на Б ел ару с i i арыгшальныя творы: К.Тураусю (XII 
ст.) у ceaix пропаведзях не цурауся тлумачэнняу прыродных з ’яу. У адной 
з ix асветшк наз!рае, напрыклад, ’’шэраг вясновых З’яу”, дае ”ix кароткае 
аш санне...” [164, с.73]

Беларусь уяуляла сабой калщор, праз яга лгеаратура трапляла з Захаду у 
Маскоускую дзяржаву,- i гэта спрыяла распаусюджванню у краше разнас- 
тайныхтворау на шматлшх мовах. Дадзенай акал1чнасцю можна тлумачыць 
складанне на Беларуа камшляцыйных i арыпнальных pyKanicHbrx зборш- 
кау з утрыманнем дастаткова багатых звестак з вобласщ прыродазнауства i 
геаграф!i. Прафесар Б.РайкоУ зазначае, што для суседняй P acii ’’крынщам!.... 
перакладау i запазычанняу бьип ...в1зантыйсюя шсьменнш, потым поль- 
ск1я” (часцей за усё беларусгая [ 164, с.6]). Да лку  зборшкау лггоуска - польска
-  беларускага паходжання адносяцца щ матлш я ’’зел ьн ш ”, ’’кветнш ”, 
’’л у н н т ”, ’’грамоунш”. Гэта пацвярджае i даследчык Т.Райноу, як! падкрэс- 
Л1вае, што уся гэтая лггаратура (утылггарная, С1мвал1чная па форме) “у ас- 
ноуным пюалася у Л^оускай P yci” .[TaM жа, с. 132]

Руска -  лггоусгам! был! астранам!чныя табл!цы (“Шестокрыл”), прыро- 
дазнаучыя сачыненн! (’’Тайная тайных”), астролага-метэаралаг!чныя KHiri 

(“маланн!к!”, ”трэпетн!к!”, ’’каляднш ”). Натэрыторьп Вялшага княства на 
аснове “Альманаха”, ’’Луцыдарыуса” (“Асветшк” - “у форме...светазнау- 
ства i  геаграф!!, што легка i папулярна успрымаецца” [162, с.ЗО]) п!сал!ся 
свае K H ir i,  яюя акумутравал! звестта ”аб нябесных целах, аб будове Зямл1, 
аб вадзе, паветры.., розных крашах”.[там жа, с. 11] Праца ”Кн!га завомая 
прыточная...” была складзена на аснове лггаратурных крын!ц X Y ct. !, ак- 
рамя царкоунай r ic T o p b ii, дапаунялася ”артыкулам1 геаграф1чнага i прыро- 
дазнаучага зместу”. [221, с. 122] Вялкае распаусюджанне у краше мел! i 

календары (насценныя i кшжныя), што з ’явш ся у канцы X Y c t.. Яны “ут- 
рымл1вал!прадказанш нетольга надвор’я, але i палггычныхздарэнняу”.[119, 
с.278]
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Уся пералгчаная лггаратура знаходзшася у б)бл!ятэках буйных магнатау, 
канцэнтравалася у манастырах, гэта азначае f  тых месцах, пры яюх адчы- 
нялюя i дзей(пчал1 школы. Манастырсшя школы да XY ст., па зразумелых 
прычынах, сур’ёзна займацца выкладаннем прыродазнауча -  геаграф!чна- 
га матэрыялу не Marai, таму, верагодна, больш сур’ёзна гэтым пытаннем 
займалюя у школьных установах пры магнацк!х дварах. Тольк! гэтым можна 
растлумачыць той факт, што тольк! у XY ст. i тольк! у Кракаве 67 лщвшау 
атрымал! годнасць бакалавра. [7; 27]

У разглядаемы час веды аб прыродзе был! ведам! утылггарнага характа- 
ру: “або з вобласш практычнай батанш  (вырошчванне раслш), або заа- 
логп, або архизктуры, i таму больш сур’ёзна да перадачы прыродазнау
чых ведау ставш ся у тых школах, дзе навучал! будаунщтву, прыёмам вяд- 
зення сельскай гаспадарк!. Так, ’’щкавасць да гука i умоу яго узмацнення 
шляхам рэзанансу ... мела выражэнне у выкарыстанш ...галасн!коу”, што 
знайшло свае прымяненне пры будаун!цтве Каложскай царквы. [164, с.32] 

Эпоха станаулення прыродазнауства i геаграфп як асобных прадметау 
у школах Беларус! (XY1 -XYI1I ст.стЛ. У гэты перыяд навука перажывала 
анал!тычную стадыю свайго разв!цця: з’яв!л!ся асобныя гал!ны навукова- 
га прыродазнауства (ф!з!ка, xiMin i !нш), геаграф!! (крашазнауства, матэ- 
матычная, эканам!чная геаграф!я). У адпаведнасщ з гэтым! працэсам1, а 
таксама з развщцём педагог!к!, у школе пачал! з’яуляцца асобныя наву- 
чальныя прадметы з прыродазнауча -  геаграф!чным зместам: спачатку ге- 
аграф1я, потым -  “натуральная псторьм”. Азначаныя курсы з’явш!ся на 
Беларус! адпаведна у канцы XYII i 70~х г.г. XYIII стст., што тлумачыцца 
сацыяльна - эканам!чным! умовам!, геапалггычным станов!шчам кра!ны у 
цэнтры Ёуропы, яе шчыльным! культурным! сувязямi з 3axoflniMi дзяржа- 
вам!. У гэты ж час бьип закладзены i асновы методык! выкладання прыро
дазнауства i геаграф!!.

Стан выкладання прыродазнауча - геагоасЫчнага матэрыялу у школах 
катал!цк!х ордэнау. Пачынаючы з XIY ст. на тэрыторьи Беларус! стал! ад- 
чыняцца каталщюя школы (першая - Вшенская (1387-1388), пазней -  у гг. 
Полацк, В!цебск, Брэст, Гродна, MiHCK, М аплёу i !нш.). Школы бьпп трох- 
класным!, агульнаадукацыйным! (рыхтавал! настаун!кау, служачых, упрау- 
ленцау). У царкоуных школах навучашся разам i дзец1, i юнак!; падзелу на 
класы не !снавала. Щкаляры спачатку завучвал! мноства мал!твау i гэксты 
з Б!бл!!, вучыл!ся чытаць, п1саць, л!чыць, потым вывучал! асобныя прад
меты. У школах выкладалюя астраном!я i геаметрыя. Астраном!ю выка- 
рыстоувал! не тольк! для стварэння уяуленняу аб свеце, але i для таго, каб 
вьиичваць тэрм!ны некаторых з царкоуных свят. У курсе астраномп выву- 
чауся, у абмежаваным выглядзе, прыродазнаучы матэрыял, напрыклад,
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метэаралапчны. [233] Па геаметрьн давал!ся звести, Што был! иеабходны 
для будаушцтва царкоуных будынкау, вучьин разумець чардяжы ! карты”, 
прыводзшся звестк! з геаграфп.[47] Так!м чынам, увесь вывучаемы пры
родазнауча - I еагра(j)iчн ы магэрыял быу практычнага характеру. У дадзе- 
ных школах у пачатковы перыяд не ю навала ад зш ы х  планау, вы працава- 
ных прынцыпау i метадау выкладання. Вучш вывучал! матэрыял на Ла
тыш, польскай i беларускай (да забаройы сеймам у 1696 г. [235, c.420]j 
мовах. Настаушкау рыХтавау Кракауск! уншератэт. 3 1612 г. каталщкгя 
школы стал} займацца па планах, што был! распрацаваны Кракаусюм уш- 
верЫтэтам.

3 XYII ст. у 150 школах базыльянау, у дзесятках ушяшах школ (узн!кл! 
пасля заключэння Брэсцкай ymi (1596г., падпарадкоувал!ся базыльянска- 
му ордэну, 1снавал1 у Полацку, Мшску, Баркулабаве, Брэсцё, Гродна ! !нш.; 
падрыхтоучыя i павышаныя, манастырсшя, 2-5 i 6-класныя), таксама вык- 
ладауся прыродазнауча - геаграф!чны матэрыял. У школьнай палггыцы 
базыльяне поуйасцю ”кап!равал! дзейнасць езуггау”.[156, с.305]

Элементарныя звестк! з вобласщ прыродазнауства i геаграф!! давалюя у 
школах дамМ канцау/кармелйау, сесшнерау, канон!кау, бернардынау.

Прыродазнауства i геаграф1Я У школах праваслауныхманастыроу, брац- 
твау. У XIY-XYII ст.ст. юнавала пзуная колькасиь школ пры праваслау- 
ных майастырах. У гл ы х  элементарных навучалышх установах звестк-i 
прыродазнауча - геаграфгчнага характеру магл! быць атрыманы вучням! 
толыа падчас чытання кш г багаслйускага характару, гутарак па практыч
ных пытаннях, пытаннях узшкнення свету, стану надвор’я i да т.п. Ста- 
ноучым у праваслауных школах было тос, што пры навучанш у.шчвалюя 
здольнасш вучняу, захбувауся шдывщуальны падыход. Вучш павшны 
был] не Мехашчна завучваць матэрыял, а асэнсоуваць яго. У XY-XYI 
ст.ст. праЦавала Гнекалью дзесяткау б р а ц м х  школ (Брэст, Маплёу, По- 
лацк, M ihck . i г. д.), яшя утваралюя не толью у  буйных гарадах, але i у 
мястэчках i сёлах. У адных з гэтых школ вывучалюя асобныя Звестк! аб 
прыродзе у курсах астраномп, дыялектык! [156. с.300]; у друпх - выву- 
чалася геаметрыя, пад якой у асноУным разумел! геаграфпо; у трэщх, 
так!х як Вшенская, - геаграфгя [91, с. 137]; у чацвёртых, - па прывшею 
Ж ы пмойта III (1592г.), -геаграф!я i астраном!я. [90; 166] Але у большасц! 
брацк1х школ, па дадзеных Я.Мядынскага, “прыродазнаучых ведау не 
давал!” [85. с.64], асобных курсау прыродазнауства i геаграф!] не выву- 
чал!. У больш icui брацюх школ ’’элементы геаграф'шных ведау уключал- 
!ся у acipanowiio i дыялектыку, напрыклад, ашеанне паверхш Зямл1 або 
метэаралапчны х з ’яу” . [156, с.301] У тых б р ац кк  школах, дзе усё ж 
таю выкладалгея звёсткг аб прыродзе, многТя настаушк! ужо ведал! пра
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вучэнне М .Капернка (у  прыродазнаустве ужо праб1ва.гпся парастк! наву
ковых поглядау на свет, яго будову, хадя элементы фаитастьта, казачнасщ 
яшчэ бьин вщавочным!). Па сведчанню У.Грыгор’ева, брацгая школы быш 
тушковьш! - не давал! выхаду на ушверслгэт. [47, с.42]

У XYIII ст. прыродазнауства i геаграф]ю як прадметы можна было 
знайсш i у раскладзе “праваслаумых духоуных семшарый”.[236, с.422] 

Намагашп па увядзенню прыродазнауства ! геаграфп у якасщ абавязко- 
вых прадметау у пратэстанцюх школах. У XYI-XYII! ст.ст. прыродазнау
ства i геаг раф!я заставался эгпзадычна -  ап [сальным] . але у гэты час pa6i- 
люя спробы больш сур’ёзнага i сютэматычнага ix выкладання, захады па 
увядзенню прыродазнауства i геаграфп як асобных i абавязковых прадме
тау у некоторых са школ, як(я icHaimii на Беларусь

Рэфармацыйна - гумашстычны рух на Беларус-i выклжау магутпы уздым 
вольнадумства, патрыятызму, асветнщтва, спрыяу росту колькасц! наву
чальных устаноу. Узшкае цэлы шэраг пратэстанцмх uikoj ЯК1Я адрозш- 
вал1'ся ад каталщкгх лепшай аргашзацыяй вучэбна - выхаЕау i t n  працэсу, 
а галоунае -зместам навучання”.[8, с.48] Прадстаунш пратэстанцкага руху 
(А.Кульва, Я.Вшглер, X Y Ict.) выказвалшя за неабходнасць вывучэння У 
школах акрамя моу, матэматьш, яшчэ i ’’ricTopbii, геаграфii i прырода
знауства”. [8, с.48] Таму пры адкрыцщ у 1560-х г.г. арыяждах (Любча, 
Нясв!’ж, lye, Навагрудак i шш.), а затым, у  70-х,- кальвшюцюх (пры 163-х 
саборах,- Вшьня, Слуцк, Нолацк, Мшск i щш.) школ, у ix стала надавацца 
значная увага выкладаншо прыродазнауча -  геаграф!чнага матэрыялу. У 
планах арыянсюх ш кол зпачп1 1ся i еаграф^я i прыродазнауства. Для гэтых 
школ пад юраунщтвам щэола! а арыянства Ф.Соцьща была складзена праг- 
рама - 1нструкцыя, у якой вызн i ьауся змест адукацьп, вучэбны план, фор
мы вучэбна - выхаваучай работы. Але пратэстантызм - гэта толыа плынь у 
хрысшянстве, i таму зразумела, што, нягледзячы на намаганш асветшкау, 
“перапдяценне прыродазнаучых навук t рэлгпяй тармазша развщцё ары- 
HHCKix школ”, [там жа, с. 106]

У 1770-х гадах на Беларус! пачал! з’яуляцца сзущкля школы, якля хутка 
стал! узорным! па як ает  выкладання школьных дысцыпл!н.”Бярыце прык- 
лад з esyiuKix школ, бо лепшых у  свеце няма”, - некал! paiy Ф.Бэкан. [113, 
с. 156] На Беларуа працавау шэраг школ ордэна I-Лаёлы, еярод яклх 9 был! 
бл!зюяда ушвереггэтау (напрыклад, Полацю калепум). ’Ъзуйгы ставил мэту
-  стварыць узорную мадэль выкарыстання шшукь культуры i школьнай 
адукацьп... Аб сам!х езуггах УЛгнатоускл nicay, што гэта ”людз! разумныя, 
вучоныя, добрыя прамоуцы, энерпчныя i стройна арган!заваныя”, [189, 
C.46J У ceaix школах езу1ты вьжладал! геаграф!ю у  спалучэнш з багатым 
прыродазнаУчым матэрыялам. У параунанш “з езущ ю м!.. лмперсюя уста-
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новы быш npbiMiTbiyfibiMi, i таму дваранства 1мкнулася уладкаваць ceaix 
дзяцей ва установи БеларусГ’. [113, с. 163} Гэтытып навучальных у станов 
меу добрую матарыяльную базу для выкладання прыродазнауча -  геагра- 
фгчных звестак. Напрыклад, у калепуме Полацка выкарыстоувал) тэада- 
гпты, экватарыялы, секстанты, глобусы,, а ’’калекцыя мшералапчнага каби
нета зрабша б гонар любому ушверспэту” [там жа]. У щматлшх устано
вах ’’выкладалюя сур’ёзна геаграф5я 1мперьш.., геаграфдя натуральная i 
уееагульная аб чатщрох частках свету геаграф!я сферичная i палпычная, 
астраном1я ф131чная” . [236, с.421]

Самым перадавым тыпам школ на Беларуа у XYfli ст. стал|' школы гпя- 
раУ (на узор езу1цк1х; Шчучын, Воранава, Расоны, Вщебск, Лща, М аплёу 
i шш). У г )гых установах быу вельм! высою (для таго часу) узровень вык
ладання. Напрыклад, у школе у Лужках 167 вучням выкладал1 розныя дыс- 
цыплшы “трое прафесарау, прэфекг i настаушк”.[8, с. 125] У справаздачы 
аб рэв1зп Вщебскага 4-класнага вучьшшча акадэмде В.Севярпн дау ста- 
ноучы водгук пастаноуцы выкладання прыродазнауча -  матэматычных 
прадметау, абсталяванню кабшетау Настаушкау для гэтых школ рыхта- 
вал! KpaKaycKi i В щ енси ун1вер^иЭ1ы У школах вывучалкя метаф1з!ка, 
касмаграф1я, ф!3!ка. ГНярсыя школы- стал! узорам для аргашзацьп наву
чальных устаноу Адукацьгйнай i iviich

Прыродазнаучыя прадметы у школах шярау был! уведзены У якасщ 
абавязковых падчас рэформау С.Канарскага (да рэформы прыродазнау- 
чыя прадметы выкладалюя, але не у абавязковым парадку, геаграф>я ж 
стала абавязковай як прадмет у к. XYH - нач. XY1II ст.ст.). Увядзенне 
абавязковага для вывучэння прыродазнауства стала магчымым у вышку 
абмежавання уплы вутэалогп  у школе, за кошт скарачэння аб’ёму на 
выкладанне багаслоуя. У шярсюх школах дзещ поруч з ш пш ш  дысцьш- 
лшам'[ вывучал! таксама геаграф] ю, геалопю , ’’натуральную псторыю , 
’’натуральную мараль, заснаваную на вывучэнш i разглядзе уласщвхсцяу 
прыроды” . [там жа, с. 127] Дзякуючы рэвалюцыйным пераутвар шням 

я^ск'ш школы стал) найбольш прагрэауным! сярод навучальных уста- 
1 >у Kpaiiiu, сздзейш'чал! пашырэиню прыродазнаучых ведау i naxiolyxti 

i чу езущкай адукаванасщ.
■УплыУ грамадсюх дзеячоу на развщнё прыродазнауча -  геаграф^чнай 

адукацьп. Навукоуцы, дзеячы культуры Беларус! у XYI-XYI11 ст.ст. 1мкпу- 
л к я  да пашырэнмя вывучэння прыродазпауча -  гсаграф1чиых навук, да 
папулярызацьц ведау аб прыродзе. Прыцягнуць у вагу да прыродазнаучых 
на j\ 1 1мкнууся i Ф .С кары на, у прадмовах да шматлшх кшг якога наз!ра- 

(ш  ’’гмкненне прыв'щь чытачу любоу да прыродазнаучых навук”. [221, 
с.1'^3] Друкар шкнецца зашкавщь чытача светам прыроды, паведамляе
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шэраг звестак прыродазнауча -  геаграф'ншага характеру. Напрыклад, у свой 
каляндар (першы грамадзянсю) ён уключае вялжую колькасць практич
ных парад па геаграфп i астраномн. У ceaix працах беларусю асветшк 
1мкнууся “асэнсаваць з ’явы прыроды, прашкнуць у сутнасць самога чала- 
века, раетлумачыць адносшы пам1ж чалавекам i прыродай”. [8, с.80] 

С.Будны (1530-1593) выказвауся за навучанне, якое будуецца “на глы- 
б0к1м асэнсаванш значэння слоу”, за фарм1раванне уяуленняу, за тое, каб за 
кожным словам стаяу у свядомасщ наву^энца пэуны аб’ект. [там жа^ с.88] 

JI.Bisamii (1560-1634) падау прыродазнауча - геаграф!чны матэрыял у 
сва5х працах ’’Лексю” i ” K aT 3xi3ic В ялш ”, “прывёу звестта з ricropbii, аст
раномп i прыродазнауства”. [8, с.95] У “Катэх1зюе” фарм1руюцца уяуленш 
аб ’’крузех небесных”, ’’планитах”, ’’зодиях” i шшых аб’ектах i з ’явах. [там 
жа, с. 115]

С .П олацк! (1629-1680) выказвауся аб рол! навакольпага асяроддзя у 
выхаванш чалавека (прьирода i ’’мора жыццёвае”), аб неабходнасщ выкла
дання прыродазнауства. Асветшк, як1 вельм'1 цашу веды, K H iri, лГчыу пры
роду першай i самай важнай “кшгай” .

Актыуным1 прапагандыстам1 прыродазнауча-геаграф1чных ведау з ’яу- 
лялюя М .Сарбеускг (1595-1640), К .Л ы ш чы нск! (1634-1689), l.K anieein 
(1651-1711), С .К анарсю  (1700-1773), Т.Нарбут (1738 807) Я .Снядэцга 
(1756-1830)1 шш.. -

Мацей Сарбеуск-i пры выкладанщ у езущкай школе '■выкарыстоувау 
розныя сродю нагляднасцк рысавау дыяграмы, чарцяжы, складау табль 
цы”. [8, с. 313] У свой трактат аб паэзн ён уключыу раздзелы аб астра- 
номп i прыродазнаучанавукЬвых ведах, у працу аб антычнай м1фалогп - 
матэрыял 3 'астраномн, xiwii, ф!з1к1 :i геаграфп (пры гэтым парауноувау 
узровень антычных ведау з ведам1 сваей эпох!). М .Сарбеуск1 адным з 
першых сярод педагогау - ёзу1тау стау актыунйм папулярызатарам по- 
гаяДау М.КаперШка.
й Беларуск! падарожшк Т.Нарбут у сваю працу па касмаграфп уключыу 

багаты гразнастайны “1саграф1чны i астранам1чны матэрыял.., дау ашсан- 
не розным ф1з1чным i хгопчным з’явам”. [6, с. 145] Яго праца была нашсана 
у лепшых традыцыях, на грунце поглядау М Капершка, Г.ГалЬея. i.Нью
тона, М.Ламаносава. Вучоны прызнавау i папулярызавау 1дэю гелчяцэнт- 
рычнасш, щэю пашырэння прыродазнауча - геаграф!чкай адукацьп, шы- 
рокага увядзення у школ> 1 рыродазпаучых прадметау.

А.Доупрд (1774-i835) выказау щэю аб неабходнасщ стварэння мсто- 
дык выкладання школьных прадметау, у т.л. прыродазнауства i геаграфп.

Спецыяльная школьная т т а р атура. 11рыродазнаучыя звестга для школь- 
шкау на Беларуй падавалтя пры чытанш ’’Буквара”, ’’Азбукоушкау”, ямя
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“уклгочал '1 разнастайны матэрыял з вобласц! гкторъи.., геаграфи i прыро
дазнауства...” [164, с. 11] ”У некаторыя з кнп такога роду был! уведзены 
раздзелы.., у яктх падавал^ся новыя звестм, што нарывал! з традыцыянал- 
ютычным светапоглядам: зямля не чатырохкутная.., а ... накшталт яйка”. 
[64,с.27] '

У II палове XYII ст. прыродазнауча -  геаграф! чныя тэксты стал! вылу- 
чацца са щматлЫх зборшкау у асобныя кн!п, яшя распаусюджвалюя у 
значнай колькасщ. Гэта ёсць сведчанне вялкага попыту на ix у сувяз! з 
развщцём школьнай справы наБеларусь Для задавальнення попыту на KHiri 
у KpaiHe значна пашыралася колькасць друкарняу. Шмат KHir па прырода- 
знауству i гearpaфii выдавал) езуггы* францысканцы, базыльяне. ?

Для патрэб грамадства, школы пашыралася i колькасць перакладной лите
ратуры, розных “касмаграфШ ” са вводным! апюанням! асобных краш свету. 
Дастаткова распаусюджаиымi i вядомым! сачыненням! был! “касмаграфп” 
Меркатара. ’’сачыненш Ботэра. Артэл1уса... дэ Ллнца... агисанн! Св. Зямл!, 
Алжыра з Тунюам, Персп.., шэраг падарожжау у земл1 Далёкага Усходу, 
падарожжа у Святую Зямлю Радз1В1л а” [70, с.209], прыродазнауча -  геаг- 
раф!чныя працы П.Мела. М.Бельскага (пераклад на рускую мову у 1584 г. 
3pa6iy шляхщч А .Бражэвецк! [ 162, с.47]), 76-главая касмаграф1я- камш- 
ляцыя з прац Г.Меркатара i М.Бельскага. пераклады Ф.Клювера. [119, с.338] 

3 канца XYIII ст. f  навучальных установах выкарыстоувал 1ся “Апicанне 
свету” Л.дэ Лшца, геаграф1я Т.Гюбнера з ландкартай ГТольшчы, 'Теагра- 
ф1я“ Варэн!я. ”Селенаграф!ю” Гевел1я. як зазначае Т.Райноу, на рускую мову 
’’перакладау нехта з Польскай Pyci”. [164, с.454]

У XYIII ст. для патрэб выкладання прыродазнауства i геаграф!! стал! 
выдавацца айчынныя арьш нальны я школьныя п а д р у ч н -iKi. К.Вырв1ч 
(1717-1793), як-i напюау ’’Сучасную геаграфпо” (1786, 1794 ), "Усеагуль- 
ную геаграф 1ю” (1773), “адыграу важную ролю у пашырэнщ геаграф!ч- 
ных ведау у Полышчы, Л п ве i на Беларус!” .[92, с.200] Был! выдадзены: 
К.Галоукам (1718-1773) падручнш  ”Геаграф1я Польшчы” (1744), ”Ге- 
аграфтчныя карты Галп, Германп, 'Польшчы i В ялкага княства Л1тоу- 
скага”(1750); Ф.Папроцк1М (1723-1790) -  “Европа -  найлепшая частка 
свету” (1754, 1 765) з анал1зам “геаграф1чнага становиича, природных 
умоу, сацыяльна -  эканам!чнага i пал1тычнага ладу, складу: насельнщ- 
тва, духоунай культуры еурапейсюх KpaiH” [там жа. с.270|: С.Ю ндзь  
лам - “Flora Lithuanika inchoata”, “Gpisanie roslin Litewskich” (1791) [247, 
c.232]; К.Клюкам (“Botanica dla szkol harodowych”, 1787) i J.M.Hube - 
па натуральнай п сторьп , чы танка Я.Ходзьк1, калектыуныя працы 
“K rotkie zebranie geografii pow s/.echney о panstw ach Europeyskich” 
(Polock, 1788), “Krotkie zebranie geografii naturalney dla mlod/.i szkolney"
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(Polock, 1792), “Geografia о cesarstwach Niemieckim, Tureckim  etc .” 
1172|

Як у свой час Ф.Скарына i П.Мсщславец аказал! уплыу на развщцё дру- 
ку, С Л олаци  -  на развщцё адукацьп увогуле у Pacii, так шшыя выхадцы з 
беларусюх земляу адыграл! станоучую ролю у распаусюджанж прырода- 
знауча-геаграф1чных ведау. Напрыклад, урач i педагог ’’Е .Славш ецш  3pa6iy 
:..пераклад працы А.Везал!я ”Аб будове чалавечага цела”, пераклау rear- 
раф^чны Атлас братоу Блеу, касмаграфш ЬБлеу, першым у Pacii пазнаём1у 
з вучэннем Капершка.[162, с. 130] 1лья Kanieein выдау “Уводзшы карот-
• мя ва усялякую гюторыю” (шмат ’’ашсанняу морау, азёрау i рэк, астраво)' 
i гор.., розных адзшак вымярэння зямл!” [119, с .19]), “Поверстайся кругов 
небесных”, першы у Pacii друкаваны каляндар “Святцы” (1702), пераклау 
падручшк па навйацьй А.дэ Графа з матэрыялам па матэматычнай теаг- 
рафп, касмаграфп i гeaгpaфii; нашсау ”К ш гу палггы чиая” (4.1. ’’Эконо
мии государственные”, 4 .2. ’’Домовые... промыслы”; перш ая праца па 
эканомгеаграфн у Pacii [там жа, с.526]) Ён узбагащу i прыродазнауча- ге- 
аграф1чную тэрмшалопю (увёу назвы сузор’яу, элементау картаграф!чнай 
ceT K i, тэрмшы ”глёбус”, ’’карта” (“мала”).

Вялжую ролю у развщщ пачатковай i агульнай прыродазнауча -  геагра- 
ф1чнай адукацьп на Беларуа адыграап рэформы Адукацыйнай KaMicii (1773). 
Дзеячы K aM icii выказвалюя за иеабходнасць сур’ёзных адносш да выву
чэння у школах геаграфп i прыродазнауства. Напрыклад, шяр П аплауск1 

л1чыу, што школьная адукацыя павпша грунтавацца па вывучэньп “прыро
дазнаучых навук, матэматыку навум аб праве натуры...” [170, с.24], i ”мець 
на увазе карысць Айчыны”.[там жа,с.26] С .С таш ы ц (1755-1826) ращуча 
выстуНау супраць ”настойл1вых прэтэнзш тэолагау на панаванне у асвеце. 
Тэалопя, адзначау Сташыц, павшна быць зусм  аддзелена ад свецкай аду
кацьп, таму што спосаб навучання тэалогп цалкам пярэчЫць таму спосабу, 
ямм мы пазнаём i даследуем прыроду”. [8, с .198]. Член KaMicii Г.ГОра- 
MOBin (1735-1801) выказвауся за увядзенне ’’Навую аб прыродзе”, якая 
уключала б ”у сябе ф!з)ку, хгмлю, натуральную псторыю i матэматыку”, 
геаграфпо, каб “даваць з Свайго лона невымерныя багацщ на карысць... 
краю i кожнаму чалавеку”.[67, с.282] Цдкавым з ’яуляецца той факт, што, 
напрыклад, у школьны прадмет ф1зш “уключалюя не толью элементы улас- 
на ф!зш, але i ’’пачатковыя падставы” батанш , земляробства, садаводства, 
мшералогн, гтен ы , ветэрынарьй”.[8, с.165] Дадзеныя цытаты сведчаць, 
што дзеячы пбльска -, лггоуска -беларускай асветы прыйипй да разумения 
неабходнасш увядзення у пачатковыя класы прапедэутычных, сшкрэтыч- 
ных курсау, сттэтычнага прыродазнауча -  геаграфгчнага курса на стагод- 
дзе раней за К.Ушынскага i А.Герда.
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Па Статуту Адукацыйнай K aM icii (1783г.), усе ордэнсюя школы рэфар- 
мавалюя у навучальныя Остановы з 6-гадовым тэрмшам навучання. У. на
вучальных. планах прадушеджвалася абавязковае вывучэнне прыродазнау- 
ства (курс ’’Натуральная псторыя” лхчыуся вельм! карысным для выхаван
ня, бо “historja dziel natury potrzebna, rownie jako i historja dzielow ludzskich” 
[249, c.48]) i геаграфп. "Вучэбная праграма 1 класа складалася з ... пачат- 
кау геаграфп i натуральнай ricropbii.., у 2-riM.. .тыя ж прадметы.., па. больш 
щырокай праграме...У  3-м... п а ч а т  садаводства, у 4-м - земляробства i 
агульныя паняцш на ф!зщ ы...” [170, с.29] Акрамя гэтага, у 5-х класах ”вы- 
вучалася фiзiка, натуральная псторыя, у 6-м - геаграф^я” [67, с.460] на ас- 
нове таго матэрыялу, яга вывучауся у 1-4 i падрыхтоучым класах. Кал! у 1- 
3 класах пило выкладанне агульных звестак з вобласц! прыродазнауства i 
геаграфИ, то у 6-м-матэрыял аб прыродзе i геаграф1чных асабл1васцях 
Польшчы, Ливы i Беларус!. У щколах патрабавалася вывучэнне краязнау- 
чага матэрыялу: разам з геаграф1яй дзяржавы неабходна было знаемщца з 
“ich wlasney prowincji i sasiednich” .[248, c .4131 Z.Kukulski зауважае, што 
пры “вывучэнш ф и ш , геаграфп, прыродазнауства патрабавалася выхоуваць 
навучэнцау” . [249, с.47] Для забеспячэння ’’пачатковых школ настаунщюм! 
кадрам!, Адукацыйная камт я  адчышла у Вшьн!...настаунщкую семша- 
рыю” (працавала у 1775-1782 гг. [238, с.435])

Пры навучанш выкарыстоувалюя у асноуным вербальный, радзей - на- 
глядныя метады (“навучанне павшна абатрацца на нагляднасщ.., забяс- 
печвацца таблшам!, картам!, карцшамР’ [249, c.LXYll]). Акрамя гэтага, у 
щколах, пачынаючы з 1 класа “праводзйпся ...абавязкОвыя дыспуты” па 
прыродазнаучых пытаннях. [168, с.23] Для школ дзейщчала патрабаванне 
“czynic dysputy, opugny” .[249, с.46]

Статут K aM icii гтатрабавау развщця мыслення у школьшкау. каб “учени
ки более успевали рассуждениями, нежели изучением предметов наизусть” . 
[6, с. 166] У ’’вялш х” параф1яльных школах вялося факультатыунае наву
чанне ’’агароднщтву.., ахове здароуя, лячэнню жывёлы, звесткам аб мяс- 
цовым гандлГ’ [67, с.462], у ’’малых” -  вывучал!, у асноуным, краязнаучы 
матэрыял. У школах Адукацыйнай K a M ic ii  рашася вывучэнне i ’’навук! эка- 
н ом п ” . [249, с .37] П екаторы я школы мел! свае батащ чны я сады, 
спецыял!заваныя кабшеты, што дазваляла ставщь вопыты, u e c u i  наз!ранш.

Рэформы Адукацыйнай K a M ic i i  пацягнул! за сабой змену i у школах e3yi- 
тау. Аднак, па сведчанню А.Шыдлауекаса, гэтыя установы так i не стал! 
”выкладаць прыродазнауства ... з пазщый матэрыял!зму”. [235, с.6] Езуь 
ты вучьин дзяцей геаграф! i з шырок!м выкарыстаннем нагляднасщ (“вучш... 
адказвал! на пытанш ...з геаграф!! Еуропы... Pacii, паказвал! усё па карце" 
[39, с.326]), прыродазнауству - са старых паз!цый - у абмежаваным аб’ёме.
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У 1772 -  95 т.г. беларусмя зёмл1 паступова бьин далучаны да Раса. Калд 
у беларусюх школах прыродазнауства i гёаграфш 6bmi абавязковым! для 
навучання, то у Pacii ’’прыродазнауства як прадмет упершыню увайшло 
у ... школу у эпоху Кацярыны П пры правядзенш рэформы 1786 г.” [161, 
с.33] Пасля далучэння колькасць гадзш на вьхвуЧэнне прыродазнауча-ге- 
аграф!чнага матэрыялу f  школах пастаянна скарачалася (па планах Адука
цыйнай KaM icii 1793г. - 29п; па русюх -у 1803г.- 20г., у 1846- 5г. [238, с.440]).

ДастатКова ранняе зараджэнне i развщцё ППГА на Беларус! тлумачыц- 
ца: а) ёацыял ьна-эканамiч11ым станам крашы; 6) наяунасцю адукавайых 
спецыялютау, вольных ад прыгону грамадзян; в) геаграф1чным становь 
шчам Беларуа у цэнтры Еуропы, на перакрыжаванНх шляхоу зносш; г) 
шчыльньшй культурным! сувязяш з еурапейсюм! крашамц д) псторыяй 
развщця дзяржавы (не адчула на сабе татара -  мангольскага i f a ;  не было 
такога моцнага угигыву праваслаунай царквы, якая, напрыклад, у Pacii была 
пращункам йавую, адукацьп, выступала супраць выкладання на лащне- 
кай мове, без ведання якой нельга было трашць вучыцца ва ушвереггэты 
Европы); е)адйосная канфесшная цяршмасць, талерантнасць; ж) запатра- 
баванасцю у грамадстве.

2.2. Выкладанне пачатковых прыродазнауча-
геаграф!чных курсау у школах БеларусГ 

з канца XVII! да пачатку XX стагоддзя
У P acii у 1786 г. быу прыняты ’’Статут народных вучылппчау“, павод- 

ле якога на Беларуа адчышлася 2 “галоуныя” вучылш чы (1789г.) i 7 “ма
лых” (1791 - 93гг.). Курс малых вучылппчау (2 гады) абмяжоувауся чы- 
таннем, у т.л. тэкстау прыродазнауча - геаграфi4нага характару, л!чэннем 
i вывучэннем закона божага. Галоуныя вучылппчы (4 класы пры 5 гадах 
навучання) давал! веды па геаграфп (3-4 класы), ф1з!цы^ натуральнай 
r icT o p b ii (4 клас. 5г.). “ У курс 3 кл аса  уваходзш 1: уводзш ы  у 
агульную...геаграф!ю, землеашеанне Расшскай дзяржавы; у курс 4 класа

— геаграфiя усеагульная i матэматычная з задачам! па глобусе” .[12, с.21] 
У  рускай школе давалюя больш ецшлыя веды у параунанн! са школам! 
Адукацыйнай KaMicii, ! там) на Беларус! ”не толью працягвалаленаваць, 
але i пераважала колькасн; старая польска-лацшская ...ш кола '. Такое 
становш ча “працягвала хенаваць да 1831 года” [67, с.264], а у адносшах

1 Школы, што займагнея па планах Адукацыйнай K aM icii на польскай ( i  беларускай) з ужыван- 
нем латыш. Польска-лацшская школа юнавала да 1836г.-да афщыйнайзабароны ужывання у школе 
польскай мовы [39, с.327]. ;
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да школ элементарных, ”шжэйшых,...да самага... 1861 года”.[там жа] Гэта 
ж адзначаецца i у рэв!з!т школ Севяргшым, якая наказала, што то лью 47% 
вучняу Вщебскай i 33% Маплёускай губерняу у 1803п навучалюя у русюх 
школах. [43] Часта у практыцы здаралюя выпадю, кал1 i “русюя школы... 
пераходзш на планы... Адукацыйнай K a M ic i i ” . [13, с.9]

У школах, што займалюя па планах Адукацыйнай KaMicii, да 1831 г. 
давал!ся больш грунтоуныя прыродазнауча - геаграф!чныя веды (А.Пагодзш 
nicay, што гэтыя школы з больш “эффективным, энциклопедическим обу
чением” [127, c.LXXIY]). Паводле арх!уных крышц [172, с.568], у ш'ярсюх 
школах, у 1-2 класах вывучалася геаграф^я. у 3-4 - х- прыродазнауства; у 
езущюх - у 1 класе “геаграф!я натуральная i Усеагульная”, у 2-3-геаграф1я 
гмперый, ’’паньствау эурапейсюх”. У дамшшансюх (напрыклад, Ушацкае 
вучылшгча) у  1- м класе -  “пачатю геаграфп”, у 2-м -  “навука аб садавод- 
стве”, “nauka praktyczna roboty rolniczej”, курс “натуральная псторыя, 
геаграф!я вышняя”, “Geografja calej Europy” [172, с.595; 248, c.LXXIX], у 
3-м -  гсаграф1я астранам!чная, з натуральнай ricTopbii - “anicaHHe аб зве- 
рах, птахах, рыбах” i “геаграф!я 1мперый”, дадаткова вывучауся паглыбле- 
ны курс -  “псторыя прыродная”. [172, с.600] Вучш школ Адукацыйнай 
K aM icii у Мшскай губерш вывучал! прапедэутычныя прыродазнауча - геаг- 
раф1чныя курсы, асобныя курсы ф1зш, натуральнай ricT opb ii i геаграф!! у 
5-6 класах. [236, с.420] У кальвппсцюх школах “натуральная псторыя” 
выкладалася у выглядзе “касмаграфц” па падручшку К.Вырв1ча, у !ншых - 
па дапаможшках Ф.Папроцкага, Я.Снядэцкага (“Геаграф1я або матэма- 
тычнае i ф!з!чнае ап!санне Зямл!”, 1807), X .Biieffiera, X.W yrwicza i 
R u b in sk ie g o . У каталitmix школах на пачатку XIX ст. выкладалюя геагра- 
ф!я !мперый, геаграф!я ’’натуральная i усеагульная аб чатырох частках све
ту”, геаграф1я сферычная i пал!тычная, астраном!я ф!з!чная, касмалопя - 
“навука аб свеце”.[там жа] У некаторых школах вывучал!; 1 клас - геагра- 
ф!я Еуропы, 2 - геаграф1я пазаеурапейсюх частак свету, 3 - агароднщтва, 4
- агульная фiзiкa i землязнауства. [105, с.З51-353]

Каталщюя школы стал! у 1800 - 1810 г.г. спадкаемцам! школ Адукацый
най K aM icii. Ужо у 1810-х г.г. усё “пачатковае навучанне знаходзшася у ру
ках каталщкага духавенства ... Прыходсюх школ у 1818 г, у В i лен с кай ву- 
чэбнай акрузе было 270.., у 1818-375”2 . [236, с.423]

Зараз нельга дакладна вызначыць, якая колькасць гадз!н аддавалася у 
беларуск!х школах на вывучэнне прыродазнауча - геаграф!чнага матэрыя
лу. Вядома, што у езу 1цк!х навучальных установах, у залежнасц! ад класа,

2 Увогуле, па колькасщ школ Вшенскай акрузе не было ровных у Pacii: у 1820 г. ix было 430, 
што болын,: чым у Маскоуекай i Пёцярбургскай акругах разам узятых [127, c.LXXYI]).
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на вывучэнне прыродазнауства i геаграфп двойчы на тыдзень выдзяляла- 
ся ад У2 да 3/4 гадзшы (па ауторках i чацвяргах). [172, с.600] Нягледзячы 
на стракатасць тыпау школ, ва y c ix  школах, што працавал! па рэка- 
мендацыях Адукацыйнай KaMicii, у 1-2 класах давал) звсстю з элементар
ней геаграфп (землязнауства, звестк! аб родным Kpai, замежных дзяржа- 
вах), у 3-х (3-4-х) ~ начата натуральнай псторьп.

Кал1 f  школах А дукацыйнай камю и выкарыстоувал! у асноуным 
падручшю польска - лггоуска - беларусюя (Ф.Папроща, Я.Снядэцш, К.Га- 
лоука, К.Вырв1ч, К.Ю ндзш i шш.), то ¥ русйх народных вучьиишчах - 
расШсмх аутарау i пераклады на рускую мову. Ужо у 1786 г. для pycKix 
школ на Беларуси адцраулялюя падручиш ”па 50 кшг на сан!” кароткага 
землеашсання, геаграфп, натуральнай ricT opb ii. У канцы XVIII ст. на Бела
русь тр ап ш  “Серыя карт Купрыянава”, “Атлас...на карысць ...чытачоу”, 
“Дзщячы атлас” [26, с.340]; бы л1 наюраваны 30 назвау падручшкау: 
“сачыненш Ламаносава..,” ’’Падарожжа вакол свету,” Новжава “Магазш 
Натуральнай псторьп” [117, с.88-89], геаграф!я Х.Чабатарова (з апюаннем 
Беларуа), 1.3авал1шына (у вершах) i шшая л!таратура, якая, па вызначэн- 
ню найбуйнейшых крытыкау падручшкау Л.Весша [24], М.Баранскага [ 11], 
Б.Краснабаева [66], была не заусёды якаснай. А у тары расшсюх падручш
кау геаграфп часта давал1 вельм1 цьмяныя вызначэнш шматлшм з’явам i 
аб’ектам. Напрыклад, у адным з падручшкау паняцце “геаграф!я” раскры- 
ваецца наступным чынам: “География есть математическое смещение; 
изъясняет фигура или корпус и фикция свойство земноводного корпуса, 
купно с феноминами, со явлениями небесных светил, солнца, луны и 
звёзд”. [66, с. 48]

У галоуных народных вучылппчах прыродазнаучы матэрыял вывучау- 
ся па падручшку В.Зуева “Начартанне натуральнай ricT opb ii” , яю акадэмж 
Палас назвав лепшай кшгай для “першапачатковага навучання юнацтва у 
школе”. [163, с. 18] Зуеу прапанавау вывучаць прыродазнауства па трох 
царствах прыроды. Падручшк В.Зуева быу “складзены добра: а) знаём- 
ства з прыродай давалася у адпаведнасш з навукай таго часу..; б) выкладанне 
жывое, вобразнае, дае яснае уяуленне аб жывёлах i раслшах, я id я агпсва- 
юцца..; в) ашсваецца не толью знешш выгляд жывёлы або раслшы, але i 
спосаб жыцця..; г) даецца дастатковы матэрыял аб выкарыстанш.. .аб’ек- 
тау, што ашсваюцца..; пры anicaH H i свойсюх жывёл даюцца практычныя 
парады ...па догляду за iMi, прыводзяцца спосабы барацьбы з хваробамц 
д) у падручшку адсутшчае iMKHeHHe выкарыстоуваць знаёмства з прыро
дай для р элтй н ага  выхавання” . [204, с.11-12] Таюм чынам, курс Зуева 
быу адзшым (у разглядаемы час), у яюм не было месца м!фам i казачнасщ. 
У падручнжах расшсюх аутарау пасля Зуева (А.Цяраеу, 1.Мартынау i шш.)
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праходзша думка, што ’’прырода ёсць...лесвща, па якой розум узыходзщь 
да бога” [162, с.22], а мэта прыродазнауства - есць “вывучэнне бога, пры
роды i самога сябе”. [там жа] Акадэмк Зуеу у ceaiM  падручншу дае парады 
па выкарыстанню яго настаушкам1 на уроках, пераконвае у перавагах прад- 
метнага навучання перад наглядным.

Прамысловы пераварот, што пачауся у Pacii на пачатку XIX ст., n a cra B iy  
па 1 радак дня пытанне аб неабходнасщ рэаргашзацй юнуючай cicT3Mbi 
адук i jwi, якая перастала адпавядаць патрэбам развщця крашы. У 1802 г. 
было створана мщгстэрства асвсты на узор польскага. Па планах мшстэрства 
ва усе 4 ступеш школ уводзшся курсы з прыродазнауча - геаграф1чным ма- 
тэрыялам. Па новым статуце рэфармавалкя не толыа руск1я народныя 
вучышшчы (галоуныя - у пмназп, малыя - у павятовыя), але i пэуная частка 
ордэнсгах (па праграмах Адукацыйнай K aM icii) { элементарных вучылшгчау 
праваелаунага духавенства. У губернсгах пмназтях Статут патрабавау: “у 3- 
м класе 4 гадзшы навучаць натуральней ricT opbii i у 4-м класе 4 гадзшы 
працягваць... натуральную псторыю”, [28, с.31] У 3-х класах пмназп пры
родазнауча - геаграф1чны матэрыял вывучауся з “приноровлением... к на
чальным основаниям сельского и лесного хозяйства [16.1, с.38], а у 4-м веды 
звязвалзся з ‘"тэхналопяй i таваразнауствам”, на яи я адводзшася па 4 гадз!- 
ны на тыдзень. У павятовых щколах, колькасць я и х  иавялщылася за кошт 
скасавання некаторых з ордэнсгах, вывучалася геаграф|я i “пачатковыя 
прав!лы натуразнауства” альбо ”геаграф!я матэматычная i геаграфйя; пачат- 
ковыя правшы ф!з!Ki i натуральнай ricTopbii” .[2 8 , с.31]; на натуральную 
псторыю з ф1з1кай (2 клас) - па 3 гадзшы на тыдзень.

Самая масавая школа I ступсш (прыходская) асобных “чыстых” курсау 
геаграфп i прыродазнауства не мела. У гэтым тыпе щкол прыродазнауча - 
геаграф1чны матэрыял вывучауся у сувяз1 з чытаннем i праходжаннем свя- 
тога ш'сання i вывучэщгем предмета “Краткое п il г тление о сельском до
мовод! T1 е iij оизведениях природы, сложении человеческого тела и вооб
ще о ср t.ciB4 x к предохранению здоровья”, “па якому вучьпи адзш год”. 
[47, с.30] Для павел!чэння колькасщ матэрыялу. з вобласщ прыродазнау
ства у школах шжэншых трох ступеняу уводзшся з. 1803 г. курс “пачатко
выя правгпы тэхналопр’. Рэфармаванне рускай школы станоуча адбшася i 
на стане ППГА на Беларусь Павятовыя i губернская школы па узроушо i 
якасц! выкладання прыродазнаучага матэрыялу ctuju пераузыходзшь, на
прыклад, езущюя школы, у яюх на пачатку XIX ст. у асноуным удзялялася 
увага навучанню геаграфп, а “прыродазнауства вывучалася у самым 
кареткам выглядзе” [45, с.39] “i урыукамГ.ргам жа, с. 102]

Дастаткова спрыяльныя умовы для развития ППГА юнавалз не доуга. 
Прыродазнауча - геаграф1чныя дысцьшлшы садзейшчал! развщцюу наву-
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чэнцау “вольналюб!вых” настрояу, што выюпкала занепакоенасць у рус- 
кага царызму. У 1812 г. курс, прыродазнауства скаращуся, а потым, з 1816 
г., натуральная псторыя у школах зуа'м была адменена. Замест яго у пла
ны pycKix пачатковых (з 1819г.) i “ павятовых вучьшшчау уводзьчася чы- 
танне святога шсання”.[47, с.318] ‘

Выкладанне прыродазнауства захавалася тольк! у нешматлшх ордэнсюх 
школах, у яKix працягвалася выкладанне па старых планах, але колькасць 
T akix  школ пастаянна скарачалася. Пасля падзелу школ Бел ару c i пам!ж 
Вшенскай i Беларускай навучальньюш акругам!, у Беларускай акрузе быу 
прыняты Статут (1828г.), паводле якога усе грашовыя сродю ордэнсюх школ 
-наюроувалюя на пашырэнне сетю pycK ix школ. Гэта быу яшчэ адзш удар 
па выкладанню прыродазнауства, бо у новых школах азнаямлеине з пры
родай iuiJio тбл&ю У рэчышчы чытання кшг багаслоускага характеру. Тыя 
ж кал!уцы прыродазнауча - геаграф1чнага характару, што яшчэ захоувалюя 
У pycK ix школах, выкладалюя нездавальняюча: пасля рэформы 1802 г. на 
Беларусь хлйнуУ першы паток (друп-у 1830-х, трэцьу 1860-х i г.д.) русктх 
настаушкау3, яюя часта абыякава адносш ся да справы вывучЭннЯ прыро
ды чужога дл я  ix  краю, не звяЗвал1 вывучаемы матэрыял з рэчамй i з'явам1 
навакольнага асяродцзя.

MimcfopcKi Статут 1828 г. вывучэнне прыродазнауства не аднав1у, 1м 
тольк! абгаворвалася магчымасць выкладання у'павятовых школах замест 
прыродазнауства сёльскай гаспадарШ I садаводства у 2-х класах.

У 1826 г: “мшютэрствам была утворана кам1с1я, мэтай якой была... 
ушсЫкацыя планау... паТрабаванняу да школьных падручш кау” . [ 104, 
с.756] Вышкам працы камюп стау Наступовы пераход школ былой Аду
кацыйнай K a M ic i i  на планы цэнтральнарусшх навучальных устанбу. Пра
цэс пераходу быу паскораны пасля: паражэпня паустанпя 1831 г., кал! был! 
скасаваны рымска - каталщмя школы з выкладаннем прыродазнауча - 
геаграф !чнага  м атэры ялу i ш ы рока стала  п р ав о д зщ ц а  палггЫ ка  
“набшжэння насельнщтва з “прыродным! pycKiMi’’. [236, с.424] У вьппку- 
1) планы бсларусюх навучальных устаноу ужо у 1835 г. “кмаль зусш не 
адрозшвал1ся.. ад велкарусю х” [13’ с.38], 2) асноуная частка навучаль
ных устайоу Беларус! “стала працаваць па планах расшсюх школ” [там 
жа], 3) пачауся працэс скарачэння колькасш навучальных устаноу (канец 
XY1II ст. -130 пачатковых школ, у 1855 -95 [13]); 4) у 1836 г. забаронена 
польская, а разам з ёй i беларуская мова, 5) у Ш 0 -м  забаронена ужьшанне

3 Выхаванцы Пецярбургскай настаунщкай семшарьи, Юеускай i Маовдускай духоуных ака- 
дэмш; “приезжие учителя.,. получали,. . повышенное (на 50%) жалование, пользовались бесплатны
ми квартирами, отоплением и освещением, бесплатной мукой и к р уп ой .а  также земельными наде
лами” [237, с.411-412] -
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паняцця "Беларусь”, скасаваны Статут Вялжага княства .ГПтоускага, у Hi я 
i Ушяция школы.

Пачынаючы з 1831 i да рэформау 1863 г. у болыиасщ школ прырода
знауства як прадмет не вывучалася. Не было такога прадмета i у новых 
тыпах школ, што з“яулялкя на Беларус i. 3 1835 г. сталi адчыняцца “ешы- 
боты, талмуд - торы i хедзеры”[13, с.50] для яурэйскага насельнщтва (ме- 
рапрыемствы па адкрыццю школ для яурэяу праводзшся яшчэ у 1804 г. 
[248, с.410]), дзе вывучалася геаграфia па планах прыходск!х i павятовых 
школ, а прыродазнаучы матэрыял тлумаЧыуся тольк! падчас урокау чы- 
тання.

У 1819-58 г.г. на Беларус! працавала пэуная колькасць ланкастарсмх 
школ, у як!х ставшася мэта л!таральна за некальк! месяцау азнаёмщь дзя- 
цей з nicbMOM, навучыць чытанню, асновам арыфметьш. Але нават за два 
гады выкладчык, яю, у асноуным, "адыгрывау ролю наз!ральн!ка i карн!ка” 
[175, с. 19], не мог даць сютэматычных, нават на узроуш элементарных, 
звестак з прыродазнауства i геаграфп. Ш матлшя выпускн1к! гэтых школ 
не M arai добра Hi тсац ь , Hi чытаць, не тое што даваць нейия навуковыя 
тлумачэнш прыродным з’явам.

У шэрагу сярэдшх (шстытуты) i павышаных пачатковых (панслёны) жа- 
ночых навучальных устаноу, што упершыню з ’явш ся у 1820-х i стал! 
шырока распаусюджвацца у 1830 - 40-х г.г., вывучауся “матэрыял з агуль
най i айчыннай геаграфп”, а прыродазнаучы - “тольк! у сувяз! з чытаннем 
i вывучэннем курса хатняй гаспадарю”. [28, с.285] Да 1835г. у краше пра
цавала 27 панаёнау i 21 элементарная школа. Большасць з гэтых наву
чальных устаноу працавала па планах Адукацыйнай K aM icii (вывучалюя 
“чытанне i nicbM O  на польскай мове.., г i сто р ы я, ге агр а ф i я, мараль i рукад- 
зелле".[8, с. 187]

У 1830-40 г.г. шматлшя педагог! выказваяюя за аднауленне прырода
знауства у школе. Фларыян Бохвщ (1779-1856) выступау за шырокае увя- 
дзенне у школу “прыродазнаучых i дакладных навук..: батан!к!, xiMii, фшю, 
астраномп.., aHaTOMii, натуральнай ricT opb ii, геаграф!!”, за тое, каб наву- 
чанне гэтых прадметау дапамагала “разв!ваць памяць, уяуленне, здольнасць 
да анал1тычнага мыслення i абагульнення...’’.[там жа, с.2П ] >' ■

Кал! 1840-я г.г. -  чае, кал! геаграф!я была у “загоне”, а прыродазнауства 
у школе зус!м не выкладалася (у 1848 г. М!калай I зазначау: “Закон божий 
есть единственное твердое основание всякому полезному ученик)” [46, 
с.226], то наступныя дзесящгоддз! у ricTopbii ППГА можна ахарактарыза- 
ваць, як час “пад’ёмау” i “падзенняу”.

У 1852 г. у раскладах пмназш  з ’явшася прыродазнауства “як быццам 
выпадкова замест грэчаскай” мовы. [163, с.84] У тым жа годзе была
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упершыню распрацавана праграма прадмета (раней “змест школьнага пры
родазнауства... вызначауся... падручнкам” [61, с.б]), згодна з якой прыро
дазнауства павшна было вывучацца у 1-7 класах (12 урокау, 15г; 1г=1? г). 
Навшай стала i увядзенне сапрауды прапедыутычнага курса у 1 класе -  
“Агульныя i даступныя дзщячаму разумению звестк! аб целах прыроды у 
выглядзе размовы” пры 2 уроках на тыдзень,[там жа, с.85] Акрамя гэтага, 
у 2-4 класах замест былой схемы вывучэння матэрыялу м ш ер ал о п я  -  
баташ ка - заал о п я , уводзшася новая: заал о п я  -  баташ ка - м ш ералопя.

Для вывучэння пры родазнауства у пмназ1ях вы кар ы сто у вал кя  
п ад р у чн ш  JO.CiMaiiiKi (вы хадзец з польска - беларусю х зямель), 
ГШ ыхоускага, Э.Гофмана (у 4 класе (1урок). ’’Агульная i прыватная 
м ш ералоп я” [там жа, с.б]), Яны уяулял! сабой найпадрабязнейш ы 
сютэматычны агляд класау, атрадау i г.д. У CiMauiKi толью ашсанняу родау 
(больш за 2000) было на 648 старонках; ’’гора было настаущкам i вучням, 
яюм даводзшася мець... справу” з гэтай кшгай. [163, с.89] Не лепшьшп 
бьцн i астатшя падручшкц яюя, па словах А.Герда, был] “здольныя падав! ць 
удзецяхусялякую щкавасць” да вывучэння прыродазнауства. [тамжа, с.92] 
TaKiMi ж паякасщ  бьип i падручнш геаграфп, ”ягая... служыль. .прычынай 
апдных адносш” да гэтага прадмета. [24, с.302]

Вял i им  крокам наперад стала увядзенне у жаночыя навучальныя уста- 
новы падручюка ураджэнца Беларусг прафесара С .С .К уторп (1805-1861) 
“Н атуральная п ст о р ы я  зям ной  кары ”(1 858). Ён у зб агащ у  курс 
неаргашчнага свету звссткам! з геалогп, унёс ”щэ! матэрыял!зму эвалюцьп 
зямной кары” [199, с.74], дау “веды...аб змяненнях аргашзмау у залежнасщ 
ад пераутварэнняу, што узшкаюць на Зямлг’. [61, с.б] Куторга, як! сумя- 
шчау у сабе амаль усе галшы прыродазнауства, зрабгу цудоуны па тых 
часах падручшк, яю “карыстауся вялi кай папулярнасцю. Яго можна было 
выкарыстоуваць у розных тыпах навучальных устаноу”. [61, с.б]

Да 1861 г. “пытанне аб усеагульнай шсьменнасщ хаця i падымалася.., 
але не магло быць вырашана, ...пакуль юнавала прыгоннае права”. [22, 
с .28] С касаванне прыгону спры яла рэзкаму паскарэнню  развщ ця 
кашталютычных адносш, а разам з тым i развщцю школьнай справы, у т.л. 
прыродазнауча - геаграф!чпай адукацьп. Ужо на першым з'ездзе прыро- 
дазнауцау (1861г.) была выказана думка аб неабходнасщ выкладання пры
родазнауча - геаграф1чнага матэрыялу ва ycix класах пмназш. Пры гэтым 
з курса пачатковай школы пераносш ся у старэйшыя класы цяжгая для ра
зумения малодшым школыпкам мшералопя i геалопя. Але на Беларуо 
юнавала крыху шшая атуацыя, якая склалася пасля паустання 1861-63 гх. 
У 1863 г. бьип уведзены ’’часовыя правшы для народных школ” [237, с.404], 
у адпаведнасш з яюм1 был! зачынемы iнстытуты, шэраг сярэдщх школ.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



Акрамя таго, некаторыя сярэдшя навучальныя установы был] пераведзе- 
ны у больш шжэйшыя, пачатковыя, у я nix не было прадугледжана выву
чэнне прыродазнауча - геаграф1чных дысцыплш. Як зазначыу папячыцель 
вучэбнай акруг! ГКарншау, у школах, акрамя закона божага i арыфметьш 
шяюх шшых прадметау асобна не в ы к л ад а л ас я. То л ь к i на уроках чытання 
вучш знаёмш ся з апавяданням! п а расшскай ricT opb ii, геаграфп i набывал! 
“карысныя звестк!” аб прыродзе.

У гэты час у масавай школе на Беларус! (1869г.-1405 шжэйшых вучьш- 
шчау, у 1860-70 г.г. у сярэдшм ”адно пачатковае вучылннча прыходзшася 
на 34 вёсю, а у Вщебскай губерш ~.,.на 83” [236, с.406]) выкарыстоувала- 
ся “Кшга для чытання... Вшенскай вучэбнай акругГ, у 2-м раздзеле якой 
падаецца “прыродазнауча -  геаграфгчны матэрыял” - апавяданш аб 
стварэнщ  свету i чалавека богам. У 2- класных щколах вывучалася 
“геаграф1я у сувяз1 з каротим! звесткам1 аб з'явах прыроды”. [54, с.76]

У адносшах да Pacii перыяд 1860-х -  пач. 1870-х г.г. можна ахарактары- 
заваць, як час уважлгвых адносш да развщця ППГА. У гэты перыяд школы 
розных тыпау рэфармавалкя па “Палажэннщ аб  жаночых вучылпичах” 
(I860), “Палажэнню аб гарадскк вучылшчах” (1863), “Статуту пмназш i 
прапмназШ” (1864). У жаночых навучальных установах I разраду (6 год 
навучання) прадугледжвалася вывучэнне геаграфп i "пачатковых асноу 
натуральнай ricTopbii ! ф1зш” [236 с.425], у школах 2 разраду (3 гады) - 
элементарныя звестк! з прыродазнауства i ф!з1чнай геаграфп (па KHirax 
для чытання). Па плану 1863 г. у жаночых вучылкпчах на пачатковы курс 
геаграфп адводзшася 2 гадзшы i патрабавалася даваць ’’паняцц! аб плане, 
карце, Зямл1, крашах свету, частках свету”[54, с.37], вывучаць “апгсанне 
y c ix  частак свету i карогкае аш санне Расш скай 1мперьп” .[там жа] У 
пмназ!ях вывучалюя: клаачныя пмназп - “ф1зка, касмаграф1я, геаграф1я, 
натуральная псторыя (карогкае тлумачэнне трох царсгвау прыроды)”, рэ- 
альныя - геаграф1я, натуральная псторыя ...i касмаграф1я.[28, с.201] Пры 
гэтым у Г1мназ1ях; прыродазнауства i геаграф1я вывучалкя толь id у 1-4 кла
сах (геаграф1я-2г. у 1-4 класах; натуральная псторыя-2г. у 1-3 класах).

3 1863 г. гарадскш пачатковыя школы Pacii становяцца З-класным!, i ва 
ycix прадугледжваецца вывучэнне,прыродазнаучага матэрыялу i геаграфп. 
У праграмных дакументах адзначалася: ”У I класе... азнаямленне дзяцей з 

,найбл1жэйшым! акаляючым! прадметаш; у 2-м ...знаёмства з радз1май у 
адносшах да прыроды; у 3-м...- найнеабходнейшыя звссгю з прыродазнау- 

. ства, сельскай гаспадарк! i тэхналогп (а таксама геаграфп i псторьй)... ма- 
тэрыялам будуць служыць артикулы з ки!г! для чытання...” [28, с.286] 
Планавалася увесщ прыродазнауства i у пачатковых сельсюх школах, бо, 
на думку чьшоушкау, гэты прадмет "уяуляе сабой...вельм! важны спосаб
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для рэтгШ на- маральнай адукацьп народа” [там жа, с.510], але гэтыя пла
ны ажыццяВшся TOjibKi па пачагку XX ст.. У гэтых школах увесь прыро- 
дазнаучы матэрыял чэрпауся на Уроках чытання з кшг “Псторыя жывёл” 
А.Даргель, “Расказы для дзяцей з натуральнай ricropbii” АЛшымавай.

Па палажэннях 1863-1864 г.г. канчаткова на расшсюя гграграмы 6bmi 
пераведзены тыя з элементарных школ Беларуси што займалюя яшчэ па 
планах Адукацыйнай KaMicii.

Пёрыяд падтрыМа мшютэрстВам прыродазнауча - геаграф'нпых кур- 
сау працягвауся не доуга: ужо з 1871т. пачауся ’’наступ” на пазщьц, што 
займал! прыродазнауства i геаграф1я у школе. Гэтыя дысцыпл!ны, пры 
увядзёнш клас'щызму у пмназп, скасоувал!ся i далучалюя да "матэматыю 
з ф!зжай i Матэматычнайтеаграфп”. [199, с.210] Зшк з пачатковых класау 
прапёдэутычны прыродазнаучы курс. Фарм!раванне нават самых элемен
тарных паняццяу з прыродазнауства пераносшася у перадапошш, 6 клас 
пмназш. Гэта акгипчнасць не магла не адбщца адмоуна на стане ведау на
вучэнцау

3 1872 г. пачал1стварацца пачатковыя школы павышанага тыпу, у яюх 
рэкамендавалася выкладаць: геаграфш  з псторыяй айчыйы, з найбольш 
неабходным! звесткам} з уЬеагульнай r ic to p b ii  i геаграф) i, Звесткг з нату
ральнай riCfopbii i ф1зш пры 2-4 гадзшах на тыдзень ва ycix 4-х класах. 
[141, с. 10-11] Усе павятовыя школы пераутваралюя (1872г.) у гарадсюя, у 
яюх у 1-3 класах вывучалюя геаграф!я (2-4г.), натуральная псторыя (1-3г.), 
ф1з!ка (1-2г: у 2-3 класах), але пры y c iM  гэтым ”у пачатковым класе... 
геаграфп г натуральнай ricTOpbii ..: не 1снавала,’.[9, с.7]

У  1871-77 г.г., кал! прыродазнауства у болыпасщ школ альбо зусш не 
вывучалася, альбо вывучалася у скарочаным выглядзе, у пачатковых кла
сах пм назш  вывучауся наступны геаграф1чны матэрыял: папярэдшя 
звестк! з матэматычнай i фгз1чнай геаграфп, каротю агляд свету i элемен
тарны агляд Pacii (1 клас), геаграф)'я маЦерыкоу (2 клас),теаграфгя Еуро- 
пы (3 клас), геаграф1я Pacii (4 клас). На уроках узмоцнена вялося “знаём- 
ства з наменклатурай для таго, каб можна было затым праходзщь... 
псторыю”, пры таюм падыходзе паступова, па словах М.М.Баранскага, 
“школьная геаграф1я пераутвараласЯ не болей як у “ падсщ лку” для 
' псторьп” .{II, с. 17] Як сведчыу А.А.Барзоу “геаграф!я не лдЧылася ... 
прадметам роуным з iH iiib iM i ш ко л ь н ы м i д ь i сц ы п л in  а мл, a гграла ролю 
службовую для шшых наВук. 'Гаму i змяшчалася яна там, дзе гэтага пат- 
рабавал} штарэсы, напрыклад, псторьп i пры той колЫкйсщ гадзш;1 якая 
забяспечвала млшмум засваення карТаграфшнага матэрыялу, галоуным 
чынам у адносшах тапаграф1чных назвау” [121, с.39] У 1877 г. натураль
ная История поунасцю выключаецца з праграм пачатковых класау, бо,
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на думку урада, яна не адпавядае сшам вучняу...! служыць толью для аб- 
цяжарвання ix памяти, без усялякай карысш для разшцця. СкараЧауся час 
што адводауся i на вывучэнне геаграф!чнага матэрыялу: xcajii у 1871 г. у 
1-4 класах выдзялялася 10 гадзш. то ужо у 1878 - удвая менш, а у 1890-м
- тольк! дзве. За гэтыя 2 гадзшы неабходна было засвощь багаты i разна- 
стайны матэрыял. У  вы ш к у вывучэнне геаграф п цалкам звялося да за- 
зубрывання геаграф!чнай наменклатуры: па Icnanii -1 4  назвау правшцый, 
гарадоу, наШ вецьн i Нарвегп -1 0  правшцый i 16 гарадоу, !тал i i - 35 гара
доу. ’’Няужо з задзёубвання такой наменклатуры складаёцца вывучэнне 
геаграфп?” -задавайся пытанном шматл!к!я настаушкь [222] Нават са- 
мыя элементарныя звестк! на прыродазнауству не давал 1ся i у настаушщпх 
семшарыях (Маладзечна, Полацк, Нясв1ж, Свюлач), таму зразумела, чаму 
настаушю мел! веды па прыродазнауча - геаграф!чных дысцыплшах не 
намнога болыныя, чым ix выхаванцы.

У 1890-х г.г. наступ на прыродазнауства працягвауся: прадмет перастау 
!снаваць ! у старэйшых класах клаачных школ. У рэальных пмназ!ях пры
родазнауства выкладалася з перапы икам 1 i у “абясш кодж аны м ” вы глядзе- 
прапаноувалася вывучэнне тольк! некаторых тэм, напрыклад, з батанпй -  
кветкавыя (2 клас), бяскветкавыя (4 клас), з :taaJiorii -  хрыбетныя i бесхры- 
бетныя (2 i 4 класы). Вывучэнне неаргашчнага свету зуЫм апускалася.

У I860- 70-х г.г. па прыродазнауству у школах вы кары сгоувалкя 
падручнш М.Раеускага, Д.Михайлава, C.Kyropri, O.BiMepa, В.Грыгор’ева, 
С.Жалкев!ча. Яны был! рэкамендаваны п едагап ч н ы м  з ’ездам (1865г.). Усе 
падручшкг акрамя K H iri Д.УПхайлава, адлюстроувал! матэрыялктычны 
падыход да з ’яу прыроды. Па геаграфп выкарыстоувалася больш за 20 
падручшкау, у т.л. беларусюх аутарау (ППпакоускага, А.Камшскага).

Пры навучанш прыродазнауча-геаграф!чнаму матэрыялу у пачатковых  
школах шырока выкарыстоуви ас я “Роднае слова’" i “Дз!цячы свет” К.У- 
шынскага [197], як!я был! т б ^ и ш ы  на аснове краязнаучага прынцыпу 
навучання. “Дзщячь; свет i хрэстаматыя”-  своеасабл!вая энцыклапедыя пра 
акаляючЫ свет, з'явы прыроды. I сёння гэты Дапаможшк “можа служыць 
крынщай пачатковых ведау пра навакольны свет”.[138. с.5)

К.Ушынсю Л1чыу. што у пачатковых класах неабходна даваць элемен
тарныя веды аб трох царствах прыроды. з кожмага царства браць нсвял!- 
кую колькасць найбойьш тыповых i знаёмых дзец я м  прадстаушкоу, пачы- 
наць вывучэнне з род па га краю, зазначау: ”Элементарнае прапедэутычнае 
вывучэнне п а в ш н а .. .займ ац ь першыя два гады, з трэцяга ж  года . . .  пачы- 
наЦь звычайны с!стэматычны курс...- прыродазнауства, г еа г р а ф п ...'’ [64, 
с. 129] Задачам! пачатковай прыродазнауча -  геаграф!чнай адукацы ён ба- 
чыу развщцё у дзяцей лопк!, уяуленняу, паняццяу, бо лопка прыроды
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самая даступная i самая карысная. Прырода у вучонага - “адзш з наймагут- 
нейшых агентау выхавання чалавека”. [34, с.268]

Вельм1 папуляриымл у 1860-90 г.г. бьип “Урою геаграфП” ураджэнца 
Бедарус! Д .С ям ёнава (1834-1902). Можна л!чыць Сямёнава “дзядулем” 
сучаснага курса “Мая Радздма - Беларусь”: яго курс таксама уключау звестк! 
як па геаграфп, так i па псторьп. Ён быу упэунепы: вывучэнне геаграфп 
нёабходна пачынаць з родиага краю. [207, с. 108]

У 1870-я г.г. м1н"1стэрства асветы начало насаджэнне метаф!з1чнай сютэмы 
нямецкага педагога А.Лгобена, якая у Еуропс да гэтага часу зжыла сябе 
(распрацавана у 1830-х гг.). У А.Любена было шмат перадавых щэй: пачы
наць вывучэнне прыроды i геаграф!! з роднага краю, вучыцца знаходзщь у 
прыродзе пэуны парадак; выказвалася неабходнасць нагляднага навучан
ня. Але той аб’ём матэрыялу, што ён прапаноувау, немагчыма было 
задаволщь наглядным! дапаможшкамл, i таму навучаць па Любену у 1870- 
я г.г. азначада зазубрываць вучэбны матэрыял, Шматшюя русгая педагоп 
(А.Бекетау, Д.М1хайлау, К.Сент - 1лер, М.Варава i iniii.) !мкнулюя палеп- 
шьгць i адаптаваць методу Любена на расшскай глебе. 6о яны прызнавал!, 
што вучыць без мадэршзацьй па любенаусюх падручшках азначае здзяйс- 
няць ’’злачынства супраць дзяцей, супраць навук! i супраць здаровага сэп- 
су”. [23, с.21-22]

1д:э! А.Любена крытыкукшца па сённяцп-ri дзснь. Але, на наш погляд, 
трэба крытыкаваць не Любена, а яго pycKix. паслядоушкау. А.Любен пер- 
шым “знайшоу” прыродазнауства як навучальны прадмет, паказау, што 
icnye пяти кая розплца пам1ж утверслтэцюм! i школьным! курсам! не толью 
па аб’сме, алс i rm метадах выкладання (гэтага станоучага не бачыу А.Я.Герд
- асноуны крытык А.Любена). В.Полауцау ! Б.Райкоу л!чыл1 Любена ства- 
ральн!кам методык! прыродазнауства. Весщ па - Любену, -азначала адка- 
зацца ад школы памящ, фарм1раваць здольнасш навучэнцау, у працэсе 
школьнага вывучэння прыроды. Ён иершым дэталёва распрацавау мето- 
дыку класнай дэманстрацьн. Ka.ni да Любена прыродазнауства было дэ- 
дуктыупа-атсальным. то пасля яго прац набыло шдуктыуна-атсальны 
характар.

Адзшым, хто выстушу з крытыкай щэй А.Любена, быу А.Я.Герд (1841- 
1888). Ён с-нравядшва зауважыу, што наз!ранш, яюя абмяжоуваюцца ад- 
ным! тольк! 3HeiuniMi ирыметам! становяцца да такой ступеш cyxiiyii, што у 
\у ш м  часе заб!ваюць у дзецях усялякую щкавасць. Герд выпрацавау два 
асноуныя абвшавачваннк 1) знешн!я ап!санн! даюць мала матэрыялу для 
развщця розуму, 2) метал Любена не увязвае веды у адно цэлае для наступ- 
нага фарм!равання светапогляду. Але гэта усё больш адносдцца не да
А.Любена. а да расшсклх папулярызатарау яго щэй. Адмоуным у Любена
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з ’яуляецца тое, што мэта разв!ваць тольк! наз1ральнасць з’яуляецца вельм! 
вузкай: наз1ранне без адпаведнага анализу матэрыялу, што успрымаецца 
вучням1, без наступнага устанаулення прычына - вышковых сувязей не раз
вевав штэлекту.

Як i А.Любен, А.Герд выказвауся за пашырэнне наз1ранняу, але у адроз- 
ненне ад нямецкага педагога, патрабавау парауноуваць, анал!заваць матэ
рыял, рабщь высновы i абагульненш, праводз!ць вопьгты; быу прыхшьш- 
кам таго, каб прыроду тлумачыць, а не ашсваць. Герд распрацавау методы- 
ку прадметных урокау, стварыу курс “Иеаргашчнай прыроды” (“Будова 
Зям лг, “Паветра”, “Вада”, “Форма Зямл! i яе рух”) у складзе курса “Свет 
божы” (2 клас-тэмы аб неаргашчным свеце, 3 клас-аб аргашчным: “Рас- 
лшы”, “Жывёлы”, “Чалавек”), што, як бачна, аб’ядноувау звестю з мшера- 
логп, геалогп, метзаралогп, геаграфп, фк^ю, xiM ii. Да свайго прадмета пе
дагог - наватар нашсау метадычны дапаможшк “Прадметныя ypoKi у па
чатковай школе”(1883). Герд зацвярджау метады, што фарм1руюць у дзя- 
цей пазнавальны штарэс, наз^ральнасць, самастойнасць мыслення. У Гер- 
да “раслшы i жывёлы упершыню разглядалюя у ... экалапчным аспек- 
це” .[34, с.268-269]

Спробы  ’’палепшьщь” Любена станоучых вынжау не дал!, але щэя на- 
гляднага навучання знайшла шырою водгук. Для школ стал! стварацца 
розныя наглядныя дапаможнда: ”Геаграф!чньгя табл!цы”, калекцы! горных 
парод, мшералау, “Ф1гуры з натуральнай псторьп”, ’’Наглядны дапаможшк 
Золатава”, “Калекцьп для нагляднага навучання”, ’’Поры года” i “Свет у 
карцшах” Д.Сямёнава i iHm. [191] Шырока ужывалюя геаграф in ныя атла
сы Лшберга, Паддубнага, Глына. “Лепшым з пачатковых” атласау быу ат
лас Мадэра, я к: i быу “арыентаваны на паступовы пераход ад плана да кар- 
ты”.[26, с.348]

Акрамя выяуленчай нагляднасщ, шырока выкарыстоувалася i натураль
ная: у 1896г., напрыклад, з 207 пачатковых школ Маплёускай губерш у 93- 
х -мелюя свае зямельныя дзяляни, сады, “пры 64 школах -доследныя ага- 
роды” [54, с.77], дзе праводзшся практычныя занятю, наз1ранш, ставшюя 
вопыты. Праграмы патрабавал1 пры вывучэнш, распрацоуцы пэунага пры- 
р од аз н ау ч а - ге а гр а ф! ч j1 ага матэрыялу выб1раць аб'екты, ”што маюць зна- 
чэнне...у навуковых, так i . . .практичных адносшах”. [55, с.587]

3 1896 г. у элементарнай школе на Беларус! стал! шырока выкарыстоу- 
ваць “Кшгу для чытання” М.Адзшцова i У .Багаяуленскага. Склад альнш  
дапаможшка “размеркавал! увесь матэрыял па 3-х гадах навучання У трох 
самастойных выпусках” [54, с. 83], кожны з яюх меу раздзелы з прырода- 
знауча-геаграф1чным матэрыялам. Раздзел “3 рускай прыроды” (1 клас) 
змяшчау урыук! з лггаратурных творау pycKix шсьменшкау i паэтау аб
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порах года, карцшах прыроды, палявых работах. У кшгу для 2 класа увахо- 
д зш  тры прыродазпаучыя раздзелы, у т.л. “Айчыназнауства”, як1 прысвя- 
чауся ап1санню розных краёу Pacii, куткоу Пауночна - Заходняга краю. На 
3 годзе навучання чыталю я артикулы з раздзела ”Радз!мазнауства” 
(anicaH H e гарадоу Л1твы i Беларус!, прыроды) i ’’Свет божы” (баташка -  
заалапчны матэрыял). Таксама выкарыстоувалюя хрэстаматыя Паульсана 
i “Беларуси край. Народный чытанш” ГМайкова.

Толью у канцы XIX ст. у рускай педагопцы перамог погляд, што пачат- 
ковая школа ”па дзщячаму узросту c e a ix  навучэнцау шяшм чынам не можа 
даць iM поунага кола ведау па якому -  небудзь пэунаму прадмету” . [239, 
с.32] Перад пачатковай школай ставится задача: ”1мкнуцца да таго, каб 
вучн1 яе бьцп шсьмениымй.., i яш чэ... каб у ix  прабудзшся разумовыя здоль- 
насщ, маральныя пачуцщ i эстэтычныя схшьнасщ”.[там жа] Нягледзячы 
на тое,”што пачатковая школа Hi з якой галшой ведау не можа пазнаёмщь 
вучняу у ягам -  небудзь поуным аб’ёме, яна павшна i здольна даць па нека- 
торых з галоуных прадметау, TaKix, як... прыродазнауства, геаграф!я i ricTO- 
рыя, тое, што з ’яуляецца найбольш ютотным, характэрным i ярим , што 
дазваляе найлепш закрануць думку i пачуццё вучня i хутчэй за усё зможа 
пабудзщь яго даведацца астатняе -  тое, што у школе не вывучаецца”.[там 
жа, с.34]
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ГЛАВА 3

ПАЧАТКОВАЯ ПРЫРОДАЗНАУЧА-ГЕАГРАФ1ЧНАЯ 
АДУКАЦЫЯ XX СТАГОДДЗЯ

3.1. Нараджэнне i развгццё прадмета 
“Прыродазнауства”

Канец XIX ст. -час педагапчнага пощуку выйсця з таго стану, у якш 
апынулася пачатковая адукацыя, Урад Pacii быу заклапочаны шзюм узроу- 
нем адукацьп (у Мшскай губерш 1 школана4821, Маплёускай-5013, Bine6- 
скай-на 5409 вучняу [108, с. 144]), станам прыродазнауча-геаграф)чных 
ведау моладз!, i таму у 1897г. планавалася рэфармавгщь спачатку пачатко
выя школы, а потым i сярэдшя. Напрыклад, рэкамендавалася увеещ у 1 - 4 
класы абавязковыя прадметы: геаграфто (па 2г,на тыдзень на клас), нату
ральную псторыю (па 2г.), ф]з1ку -у 3-4-х класах (пры 2г.) [9, c.7J У курс 
геаграфп планавалася увесш звестк! з фшеаграфи, краязнауства, геаграфп 
Pacii, натуральнай псторьп - вывучэнне матэрыялу з заалогп i батанш  (1-2 
класы), мшералогн i батанш (3 клас), анатомп i ririenbi (4 клас), ф1зш- 
пытаню аб агульных удасщвасцях цел, цеплаце, магнетызме, электоычнасщ 
i гальвашзме.[там жа, с.ЗО] Але гэтыя адэ! не 6bmi рэад!заваны з npt 1 1ыны 
недастатковай матэрыяльнай падгрымм школы з боку у рада.

3 канца XIX ст. у  школу па чал i прарывацца 1дэ'1 сштэтычнага прырода
знауства. Спачатку А.Герд стварае сштэтычны курс ’’Неаргашчная прыро
да” (звестю з вобласщ мшералоги, rea.uorii, метэаралогп, геаграфп, ф1зш, 
xiMii), затым Л.Сеурук (1867-1918) -ураджзнец БеларуЫ, аутар паняццяу 
“жывая прырода” i “нежывая прырода”, яюя замянш  паняццг “неаргашч
ная” i “аргашчная прырода”[2:12]) спрабуе стварыць сштэтычны курс ’’Жы
вая прырода Сеурук л1чыу, што "неабходны курс, як! б давау веды аб 
прыродзе як аб адным цэлым” [199, с.402], иершым выстушу за вывучэн
не жывой i нежывой прыроды у адным курсе, за палавое выхайанне срод-; 
кам! прыродазнауства.
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Друп ураджэнец Беларуй, прафесар Д .Кайгародау (1846-1924), на пач.
XX ст. CTaeiy п е р а д  сабой задачу яшчэ больш маштабную -  стварыць курс 
ад si нага ’’Прыродазнауства” з сштэзам звестак аб нежывой i жывой пры
родзе. [210] Вучоны пагаджауся з перадавьиш поглядам1 Герда аб тым, што 
асобным прыродазнаучым навукам - заалогп, батанщы, мшералоги, ф1зщы 
i iHm. у пачатковай школе няма месца, што у ёй ёсць месца толью адной 
непарыунай навуцы аб навакольньш неаргашчным i аргашчным свеце. 
Вучоны быу упэунены: “замест натуральных навук.. .павшна быць адзшае 
прыродазнауства”. [49, с.73] Д.Кайгародау першым выказауся супраць 
тольк! утылп'арных м эт  i характеру школьнага прыродазнауства. Справа у 
тым, што з канца XIX ст., як траппа науважыу метадьЕСТ В.Шалаеу, перад 
курсам! ставш ся толью практычныя мэты - ’’азнаёмщь вучняу з прыро- 
дай, з розным! м!нералам1, . . ,расл1нам1, жывёлам1 для таго, каб яны у боль- 
шай ступеш змапп быць выкарыстаны для задавальнення чалавечых пат- 
рэб”. [204, с. 10-11] Кайгародау разумеу, што так-i спажывецю характар 
ППГА выпустошвае выхаваучыя щэ\, i таму мёркавау, што“не для прак
тичных тольк! мэт павшна займаць прырОДа месца у школе, але для мэт 
больш высотах - для духоуна -  маральнага i ф!з1чнага аздараулення падра- 
стаючага пакалення шляхам далучэння... да прыроды”, для раекрыцця за
кона “изумительной целесообразности’’ у прыродзе. [49, с.З; 34, с.269] 
Кайгародау CTaeiy перад прыродазнауча геаграф1чным! курсам] п ач атко
вай школы наступныя заданы: “ ГЗнаёмства з прадметам11 з ’явам! прыро
ды. 2. Разумение найважнейшых з ’яу i працэсау ...у  свеце неаргашчным. 
3.:;.з’яу i працэсау у свеце аргашчным..; 5. Знаёмства з будовай i галоу- 
HbiMi адпрауленням1 чатавёчага цела...’’[там жа, с.ЮЗ] Д.Кайгародау унёс 
у пачатковае прыродазнауства шмат новых щэй, сярод яюх -  вывучэнне 
прыроды па прыродных комплексах (б1яцэнозах- у! сучасным разуменш).

Педагог!, адстойваючы щэю сштэзу прыродазнауча - геаграф1чных ве- 
дау, тым самым адстойвал1 юнаванне асобнага прадмета, выступал! суп
раць утылтарызму i ашсальнасщ, К.П.ЯгадоУсю л1чыу, што асобнага сштэ- 
тычнага прыродазнауча -  геаграфгчнага курса не юнавала раней з той пры- 
чыны, што i прыродазнауства i гёйграфМ лгчыл! атсальны мь Толью на 
пачатку XX ск  стала вщавочным, што без спецыяльнага прадмета, асобна- 
га урока нельга праводзщь вопыты, лабараторныя, практычныя занятю. 
экскурса. Стала зразумелым, што не чытаннё дзелавых артыкулау ”на пры- 
родазнаучыя тэмы, а прыродазнауства; як ёсць, павшна увайсщ у школу i 
заняць пачэснае... месца разам з роднай мовай. арыфметыкай” [243, с.44]. 
бо пакуль адмаулял! прыродазнауству да таго часу адм;аулял1 развщцю тых 
здольнасней, яюя неабходны у жыцщ. Абаронцы старой утылггарнай шко
лы, ”па - першае, л1чьип прыродазнауства.. .каштоуным прадметам, бо янс
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заключае у сабе багаты..., невычэрпны матэрыял для чыста практычных 
ведау, i, па-другое, зус1м лгнараваМ ...прыродазнауства;..як фактар, што 
выхоувае i развшае розныя 6aici ф!з1чнай i пах1чнай аргашзацьп дзщящ”. 
[гам жа, с.40|

3 канца XIX ст. развщцё ППГА было звязана з б1ялапчным наирункам, 
я и  прывёу да распрацоую разнастайных мегадау выкладання. У ceaiM да- 
паможшку ’’Прадметныя урою” (1883), А.Я.Герд выказвауся за неабход- 
насць правядзення у  пачатковай школе доследау, наз1ранняу, практычных 
работ, экскурсш. Погляды А.Герда, Д.Сямёнава, Д.Кайгародава спрыял1 
развщцю экскурсШнай справы; Д.Кайгародава -  з ’яуленто у школе ка- 
лендароу наз]'ранняу. Ш мат было зроблена для развщця наглядных мета- 
д ау .В .Вахцерау у сваей працы ’’Прадметны метад навучання” (1907) вы- 
казвауся за неабходнасць навучання толью з предметам у руцэ. У школе 
стала шырока ажыццяуляцца самастойная прапрацоука навучальнага ма
тэрыялу па друкаваных рабочых сшытках.

Шырокае прашкненнеу школу ”б1ялапчнага метаду” намаганням1 В.По- 
лауцава, Ш алянскага, К.Ягадоускага, Б.Райкова можна л'шыць зараджэн- 
нем i экал ап ч н ай  адукацьн i вы хавання.

Рэфармаванне ППГА v 1901-1914гг. У 1898г. урадам была утворана 
кам1с1я па нашсанню новых праграм па пры родаЗнауству для пачатковай 
школы. Праз два гады працы был> прыняты да разгляду праграмы прафе- 
сарау Д.Кайгародава i А.Паулава. Перавага была аддадзена праграме Кай- 
гародава. Яна была уведзена у якасш эксперыментальнай у 1 - 4 класах 
пмназш з восеш 1901г. i стала абавязковай у 4 - х класах з 1902/03 н. г. (2г. 
натыдзень; у 1-3 класах займалкя па праграме У.Шымкев1ча).Тэтая праг- 
рама прадугледжвала вывучэнне прыродазнаучага матэрыялу на аснове 
“общежитий” : сад, сажалка, поле, луг, лес i да т.п. Вучш павшны бьин вы- 
вучаць матэрыял аб жывой i нежывой прыродзе у ix узаемасувяз!, па прын- 
цыпу сезоннасц!, падчас ш малш х (36) экскурсш4. Кайгародау падзяляу 
погляды А.Герда, Л.Сеурука у пытанш, што “неабходны курс, як1 б давау 
веды аб прыродзе як аб адным цэлым” [140, с.402],- i сам быу “гарачым 
прыхшьшкам сштэтычнага прыродазнауства” . [163, с.213] Але погляды 
Кайгародава, асабл1ва у адносшах да яго “общежитий” - “комплексау” (су- 
часных б1яцэнозау), не бьш  падтрыманы (праграма праюнавала да 1906г.) 
па прычыне шзкага на той час узроуню развщця самЛх прырЬдазнаучых

.. 4 Вось прыклад таго, у яюм парадку вывуча^ся матэрыял аб адным :s природных ’’суполь- 
нщтва;?” -  “общежитий”, - полк ’’А.Светраслш: 1. Збожжавыя.,.,2. Стручковыя...; З.Вадакшстыя 
культуры... 4. Кармавыя травы... 5- Пустазелле... Шкода, якую прьщос1ць пустазелле... Б.Светраслш: 
1. ЙЬюднш..; 2.Axo5?riiRi поля...Роля ветру пры калашэиш... В.Неаргашчны свет; Глеба' Яе склад... 
Роля перагною...Апрацоука глебы... Севазварот/'[140]
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навук. П pay да, яго Лдэд не .атры мат прызнання толып у методыцы б'шлогп. 
Кайгародау упершыню выказауся за неабходнасць вывучэння у складзе 
прадметау прыродаахоунага матэрыялу, спрыяу у вядзенню дзённ жау на-; 
з1раш(яу, шматлшх i разнастайных па тэматыцы экскурсш. ГалоУны нсла- 
хоп яго “прыродазнауства” - недастатковая сктэматызацыя i генерализа
ция навучальнага. матэрыялу, нявырашанасць пытання аб сштэзе звесткак 
аб навакольным свеце.

Погляды Кайгародава на месца i зна i знне ППГА падзяляу П.Блоцсю, 
яю Л1чыу. што галоуным прадметам у школе павшны стаць з ’явы чала- 
вечага жыцця, навакольнай рэчаю насщ  i тады “можна будзе гэты прад
мет назвать геаграфщй, падразумеваючы пад iM вывучэнне таго, як у 
розных месцах на Зямл1 жывуць л куш ; можна яго таксама назваць рад- 
з1мазнауствам, бо у пачатковай школе гэта будзе вывучэнне радз'пмы” 
[37, G 57] . -I:

У 1 - 3 класах пмназш прыродазнаучы матэрыял вывучауся у грох асоб
ных курсах: ” 1 клас - Нежывая прырода” (як i у А.Герда) [61, с.12; 199, 
с.332-333], “2 класг батанша4 3 клас -  заалопя” (праграма У.Шымкев1ча, 
падобна на праграму А.Герда). Гэтая праграма дзейшчала (1904^1915 гг.) i 
у вышэйшых пачатковых вучьипшчах (1-4 класы: неаргашчная прырода -  
батащка -  заалопя - анатом1я i ф1з1ялопя). ,

3 1904 г. прыродазнауча- геаграфдяны матэрыял ужо выкладауся ва ycix 
тыпах школ (нават у царкоуна - прыходсюх школах з 1902г.). У аднаклас- 
ных вучылшчах дадаткова радлася “займацца практичным садаводствам, 
агароднщтвам i п 1алярствам” [155, с.З]; у 2-класных (5 год навучання) -  
вывучалася i eai р 1.фIя i прыродазнауства па сютэме Герда (прауда, матэ
рыял быу вельм1 дрэнна сютэматызаваным, не было асновы для аб’яднан- 
ня ycix звестак аб прыродзе уадзш ар цэлае). У 4 - гадовых школах выву
чауся матэрыял з геаграфп, натуральнай..псторьп,i ф1зш,

3 1907 г. на Беларусi з'яв!уся яшчэ адзш тып навучальных устаноу - 
земск1я школь!, яюя хутка crani выцясняць школы царкоуныя.У гэтых най* 
больщ перадавых школах сур’ёзна ставился да выкладання геаграфп, ф |зш , 
пачаткау прыродазнауства.

У 19Q6 - 15 г.г. у пачатковых класах пмназш дзейшчал1 праграмы пра- 
фесара А.Паулава (аснова - 1дэ! А.Герда), яю выказауся за “вывучэнне пры
родазнауства ва ycix класах” школ. [199, с.337] Вучоны прапанавау для 
вывучэння у 1-2 класах курс ’’Светазнауства” (вывучэнне жывой прыро
ды, з'яуф1з!чных, xiMiaHbix, метэаралапчных). У 3 - 4 - х вывучауся курс 
натуразнаусгва -  “естествоведение” (батан]ка у 3, заалопя - у 4).

Нягледзячы на тое, што не yciM падабауся кайгародауск! курс “Пры
родазнауства”, менавгга пад такой назвай стал) выдавацца падручшю з
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прыродазнауча - геаграф ншым зместам (Бублжау М. i Гольдэнберг Н., 
Вагнер Ю., Хванцоу Н., Капелькш i шш.).

На пачатку XX ст. стал1 з ’яуляцца падручнш “сштэтычнага” прырода
знауства, у як 1Х спалучауся матэрыял па геаграфп з матэрыялам па 
неаргашчным свеце (напрыклад, А.Зусман. Природоведение: Обзор орга
нической природы и начальный курс географии.-Одесса, 1907). У школах 
розных тыпау выкарыстоувалюя падручнш розных аутарау: Аляксандра- 
ва, Алавяшпжава, Бублжава, Персанальнага, Ускова, Траяноускага - па пры
родазнауству; Крубера, Баркова, Чафранава, Руднева, 1ванова - па геаграфп. 
Большасць падручшкау па прыродазнауству будавалася на аснове перада- 
вых щэй А.Герда. Але трыяда Герца “зямля -  паветра - вада” засталася 
некранутай толью у падручшку Л.Сеурука. 1ншыя метадысты, таюя, як 
М.Ускоу, Ш алянсю , у ceaix падручшках трансфармавал1 яе: на першы план 
ставш ся фЫчныя (Ускоу) або Х1м]чныя (ПалянскО з'явы. [223] Найбольш 
распаусюджанай схемай размяшчэння навучальнага матэрыялу была тры
яда “паветра -  вада - зямля”. “У  вобласщ агульнага плана курса у аутарау 
падручшкау наз1раецца адзшагалоснасць у тым сэнсе, што вывучэнне з'яу 
нежывой прыроды папярэдшчае з'явам жывой прыроды”. [173, с.З] Усе 
падручнш  змяшчал1 матэрыял аб кампанентах нежывой прыроды. Пры 
вы вучэнш  пры родазн ауства i геагр аф п  уж ы валш я хрэстам атьп  i 
дапаможнш  Д.Сямёнава, В.Львова, Д.Кайгародава, В.Вахцерава, С.Меча.

Пачатковая школа была забяспечана вялжай колькасцю наглядных да- 
паможнжау: “Карщны па светазнауству”, ’’ТыповЫя геаграф1чныя карць 
ны”, ’’Каршны з жыцця прыроды”, ’’Карщны рэчаюнасщ” (камплекты “Рус- 
кая Польшча”, “Падняпроуе i Беларусь” [19, с. 118]); упершыню з’явш ся 
карты для пачатковых класау пмназш.

У разглядаемы перыяд у пачатковых Школах стал1 выкарыстоувацца 
дапаможнш з прыродазнауча - геаграф1чным матэрыялам на беларускай 
мове. TaKiMi кшгам! CTaJii “Чытаню” Ц ёткц Я .Коласа, В Лваноускага i 
К .К аганца, В .Ластоускага. У “кшжцы” апошняга, “упершыню ...для па
чатковай школы з 'явш ся матэрыялы аб пстарычным мшулым БеларусР; 
был! уключаны артыкулы прыродазнауча - геаграф!чнага характару, яия 
был1 ’’заклж аны  не толью паш ыраць кругагляд.., але i садзейш чаць 
экалапчнаму выхаванню”. [181, с.58-59] Л .Сеурук нашсау для школ пер
шы падручнж па б1ялогп на беларускай мове (i першую У Pacii методыжу 
выкладання прыродазнауства (1902г.).

У 1914 г. па загаду MiHicTpa адукацьп графа ПЛгнацьева стал} рыхтавац- 
ца новыя праграмы па ycix школьных прадметах. Mii-пстэрствам “быу рас- 
працаваны праект рэформы сютэмы адукацьп у адпаведнасщ з перспекты- 
вам1 развщця Pacii у шэрагу вдустрыяльных KpaiH” . [ 182, с. 17] Пмназ!чныя
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класы был! падзелены на тры канцэнтры. Пачатковую адукацыю набывал! 
у класах (падрыхтоучы i 1-5-ыя) 1 i 2 канцэнтрау. У падрыхтоучых, 1-2 
класах вывучалюя: “Прыродазнауства”, ’’Кароткая геаграф1я Pacii” (1 клас, 
Зг.), ’’Агульныя звестк1 з геаграфп, крашазнауства з асновал« этнаграфп” 
(2 клас, 2г.). У 3-4-х вывучауся “матэрыял з прыродазнауства, геаграфп 
Европы, Pacii” (пры 2г.), у 5 -х  -“агульная геаграф1я”.[1 1, с.40; 129, с.52] 
На вывучэнне пачатковых прыродазнауча - геаграфгчных курсау (0-5 кла
сы) вьщзялялася 20 гадзш (у т.л. l l -на геаграф!чныя [11], I вуч. гадзша 
=55хвш н).

Праграмы 1915г. -  прагрэс у развщщ школьнай геаграфп, бо геаграф 1Я 
па новаму плану стала праходз'щь праз усе класы i гэтым самым устанау- 
л!валася шчыльная сувязь з KypcaMi прыродазнауства, радз!мазнауства i 
псторыяй. Станоучым была i спроба “ачысщць” геаграфда ад неуласщва- 
га матэрыяла. А.А.Барзоу у артикуле “Новыя праграмы геаграфп” nicay: 
“Геаграфио неабходна... разгрузщь ад неуласшвых ёй дадаткау, па -  пер- 
шаё, таму, што у яе дастаткова i свзлх задач, i aca6ierara матэрыяла з избыт
кам хопщь на гаразда больш поуныя курсы, чым тыя, як\я уводзяцца у 
планы, а, па-другое, ад перагрузга розным! “тэхналапчмымл” i шш. уклю- 
чэнням! геаграф^я... ужо ня мала пакутвала i была пераутворана у да- 
ведшк -  каляндар замест навую”. [121, с.39-40]

Праект рэформау Тгнацьева -  гэта вяршыня у развщщ афщыйнай рас
шскай педагапчнай думю. Яго 1дэ! не obuii рэал1заваны, але аказал! уплыу 
на станауленне адукацьп у паслякастрычнщю перыяд. (гнацьеусюя праг
рамы мел1 шмат станоучага, але яны “не дайш ш ” да большасщ школ 
Беларус! з прычыны ваеннай абстаноую; не закранугп i шжэйшай пачатко
вай школы. Ш матлшя даследчьш  зауважаюць, што прыродазнауства у 
пачатковай школе (як прадмет радз1мазнауства i прыродазнауства) было 
уведзена не паусюдна i што у большасщ выпадкау прыродазнауча - 
геаграф1чны матэрыял вывучауся тольк! на уроках мовы, пры сустрэчы з 
артыкулам! адпаведнага зместу у кшзе для класнага чытання. Такая сггуацыя 
тлумачыцца тым, што для школ розных тьшау, вщау не было выпрацавана 
пэунай, адзшай праграмы.

3.2. Развщцё пачатковай прыродазнауча-геаграфёчнай 
адукацьп на Беларуси у 1917 -  1970 гг.

3 перамогай Кастрычнщкай рэвалюцьп адукацыя стала даступнай для 
ycix жыхароу нашай крашы. Замест мноства розных тыпау школ /17/ 
[188]) уводзшася Адзшая працоуная школа з беларускай i нацыянальных
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меншасцей мовам! навучання I i II ступеняу (I ступень для дзяцей 8-13 год 
з 5-гадовым тэрмшам навучання). У 1917-1970 г.г. шляхл развщця ППГА у 
P acii i Беларуа практична шчым не адрозшвалюя.Тэты перыяд развщця 
ахошпвае паустагоддзя i перыядызуецца наступным чынам: 1. 1917-22 г.г. 
-перыяд дэцэнтрашзацьп народнай асветы, час мясцовых праграм i пла- 
нау, перыяд “творчасщ на месцах”; 2. 1923-27-я -  час “комплекснай 
сютэмы”, скасаванне асобных прадметау у пачатковай школе, “калоню” 
ГУСа; 3. 1927 - 34 -я -  час лжвщацьп паслярэвалюцыйных перажыткау, 
узнауленне прадметнай cicT3Mbi [11, с.360]; 4.1934 - 5 8 -я -час пошуку нова- 
га зместу ППГА, увядзенне “тлумачальнага чытання” па прыродазнауству i 
геаграфп; 5. 1959 - 70 -  увядзенне i развщцё щтэграванага курса “прыродаз
науства”.

Перыяд мясповых планау i праграм ('1917 -1922) Гэты этап развщця 
ППГА можна ахарактарызаваць словам! М.Баранскага: ”У першую чаргу 
адмауленне ад падручш ка.., урочнай с!стэмы.., прадметнай сютэмы
i. . .ш колы ” .[11, с .357] Быу перагледж аны  зм ест п ры родазн ауча - 
геаграф1чнай адукацьп: яна стала вольнай ад рэлИ йных догматау i щэ- 
ал1стычных тлумачэнняу прыродных з“яу. Элементы прыродазнауства i 
геаграф!! стал! абавязковым! для вывучэння у новай беларускай школе. У 
1917-27 г.г. у большасщ пачатковых школ Беларуа не было падзелу на асоб- 
ныя вучэбныя прадметы. У “Асноуных прынцыпах адз!най працоунай 
школы” РСФСР (1918), яюя выкарыстоувалюя з 1919г. i у БССР, было аб- 
вешчана, што ”межы памлж асобным! прадметам '1 зл1ваюцца... у элемен- 
тарнай школе ... тут усе занята зводзяцца да...працоунага азнаямлення з 
акаляючай дзщя прыродай i грамадсюм асяроддзем... Выкладанне на I 
ступень., павшна быць падзелена на цыклы, або канцэнтры... У першы 
перыяд.,. прапануецца на вывучэнне той щ iHmbi прадукт вытворчасщ.., 
як! падвяргаецца усебаковаму агляду - i як матэрыял, што дадзены прыро
дай, i як BbmiK апрацоук!. Адначасова набываюцца каротк!я звестк! аб яго 
ф1з!чных i xiMi4Hbix уласшвасцях, яго паходжанш i разв1цц[... Затым 
аш сваю цца усе... прыёмы сучаснай прамысловасщ.^; аб’екты пав!нны 
выб1рацца так, каб вывучэнне ix магло весщся шляхам экскурсш, жывога 
наз]рання i самастойнага узнаулення... працоуных актау”. [224] Па “Прык- 
ладнай праграме” (1918г.) на вывучэнне прыродазнауства у школах I ступеш 
выдзядялася 15, на геаграфио (у розных школах) -  6-10 гадзш. Вывучэнне 
геаграфп пачыналася з 3 класа.

У  1920 г. у нашай краше (як i у РСФСР) 6bmi уведзены новыя навучаль- 
ныя планы (“макамум” i ”мш1мум”) i праграмы. Напрыклад, па плану “мак
ам у м ” на усю школьную геаграфто адводзшася i 9 гадзш. Гэта был! больш 
дасканалыя школьныя праграмы, у адпаведнасщ з як!м1, напрыклад, на
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першым годзе навучання неабходна было прыводзщь у с!стэму уяуленш 
дзяцей аб прыродзе, яе з ’явах, предметах жыцця (ежа, адзенне, пал1ва), 
сезонных зменах у прыродзе. Вучш павшны бьин вырошчваць раслшы, 
даглядаць свойсюх жывёл. 3 I класа уводзш ся абавязковыя практычныя 
занятю i экскурса. У 2- im класе матэрыял вывучауся па сезонах i па при
родных зонах, патрабавалася весц! наз1ранш у жывой прыродзе. 3 3 класа 
дзещ пачынал! знаёмства з природным! комплексам! сваей мясцовасщ; 
вывучал! тэмы: ’’Агульная ф !зка - геаграфiчная карцi на зямнога шара”, 
“План i карта” . У 4-^5 класах вывучауся тольк! б!ялаг!чны матэрыял.[142, 
с. 12-14] Увогуле, па словах прафесара С.С!дора перыяд нацыянальнага 
адраджэння 1920-х г.п “адьирау выключную ролю у развщщ геаграф!ч- 
ных даследаванняу Беларус!, станауленш геаграф!чнай адукацьп” [177, с.80] 

Нягледзячы на тое, што наркамат асветы БССР скарыстау праграмы i 
планы РСФСР, яны у большасщ выпадкау не даходзш  да асноунай коль- 
Kacni школ Беларус! з прычыны ваеннай абстаноую, разарванасщ сувязяу 
пам^ж рэп ён ам ь У вышку чснавал! шматл!к!я мясцовыя праграм ы : 
губернсю я i павятовыя. Усе яны , нягледзячы на сваю адметнасць, 
грунтавал!ся на краязнаучай аснове. Па адных праграмах вывучалюя эле- 
ментарныя звестк! з прыродазнаучых навук i геаграфп, па друпх края- 
знауства, патрэщх -  крашазнауства. Некаторыя паветызуам не мел! ш яих  
праграм, i змест вывучаемага матэрыялу залежау ад вол! настаушка.

У 1920 г. Цэнтральнай Беларускай Школьнай Радай сумесна з Беларусю'м 
Настаушщам Саюзам была зроблена спроба скласщ уласна беларускую 
праграму для пачатковай школы. Праграма прадугледжвала вывучэнне 
прыродазнауства ! геаграфп (прадмет “Географ!я з родзшазнауствам”) з 
першага класа. Аутары падкрэсл!вал!: “Сучасная педагог!ка прызнае, што 
навука географ'ш павшна займаць у пачатковай школе вщнае мейсца. Тым 
часам, як !ншыя галшы навую абзнаёмлюць вучня з асобным! прадметам!, 
асобным! бакам! жыцця, географ1я, аб’еднуючы прыродныя навук! з соцы- 
яльным!, прабуе адрывачныя знаньш !ншых навукау злучыць у парадак i 
даць суцэльны вобраз сьвету.”[130; 177, с.81]

Па меркаванню беларуск1х педагогау, вывучэнне геаграф!! у школе па- 
в!нна было пачынацца з мясцовага матэрыялу -  ашсання роднай хаты, рэчк!, 
узгорка, школы, сваей веек!. На працягу першага i другога года вывучала
ся “Родзшазнауства” (сённяшняе “Краязнауства”). У курсе вывучалюя, 
напрыклад, пытанн!: “Родная хата”, “Хата таварышоу i суседзяу”, ''Ятя 
бываюць хаты у розных народау i у розныя часы”, ’’Школа”, ’’План i маш- 
таб", ’’Компас”, "Веска”, ”Экскурс!я на рэчку”, ’’Сенажаць i балота”, ”Рэль- 
еф”, ’’Мшеральныя багаЦщ”, ’’Лес”, ’’Поле” i да т.п. У трэщм класе пла- 
навалася вывучэнне прадмета “Геаграф!я Беларус!” з дзвюх частак:
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“Ашсанне паасобных крашау i местау Беларуа” i “Агульны агляд Беларуа” 
(прырода, насельнщтва, гаспадарка). На чацвёртым годзе навучання выву
чалася “Агульная геаграф1я” (дзве частю: краязнаучая i агульназемлязнау- 
чая) [177]

У шэрагу школ геаграф^чны матэрыял вывучауся у 3-4 класах пры 2 -х  
тыднёвых гадзшах у курсе ’’Мироведение”. Прадмет уключау у сябе бага- 
ты агульназемлязнаучы матэрыял, пытанш аб прычынах змены дня i ночы, 
порау года, агляд прыродных зон), элементы ведау з батанш , заамоги, 
геалогп, ф )зш  i xiM ii. Курс ”Радз1мазнауства” (1921) 3 класа меу дзве праг
рамы: для вясковых i гарадсюх школ. Гарадсюя школьнш спачатку выву- 
чал1 город, а потым пераходзш да вывучэння вёск(. Сельская вучш ад вы
вучэння вёск! пераходзш да вывучэння горада. У шматлшх школах, азна- 
чаны курс пераходзш у курс па вывучэнню павета, губерт, а у завяршэнне 
давалюя звестк! аб Pacii. У 4 класе вывучауся матэрыял аб карщнах пры
роды i жыцця людзей: Поунач, лясная паласа, стэпавая паласа i да т.п. Але 
ж праграмы па па пачатковых курсах не бьин абавязковым!, нас ini х:арак- 
тар рэкамендацый, арыентыровак пры складанш мясцовых праграм.

Краязнаучая аснова ППГА мела як станоучыя моманты (рэзка узмоц- 
нены пол^эхш чныя i палйычныя моманты, абавязковае вывучэнне асаб- 
л1васцей свайго края, усебаковае вывучэнне Беларуа, жывое знаёмства з 
прыродай, экскурси, H a3ipaH H i), так i адмоуныя, на яюя звяртал1 увагу 
некаторыя педагоп, у т.л.1В.Ж учкев!ч. “М нопя настаунш  краязнауства 
дапускал! нацыяналютычныя намылю”, - n ic a y  ён, - таму, што “не зна- 
ё м ш ... з  геаграф1яй Савецкага Саюза” , разнастайнасцю прыроды Зямл! 
[40, с.180-181J

“У 1922 г. у рэспублщы была праведзена рэформа школвнай сютэмы. 
Асноуным звяномяе стала...сям1гадовая...школа”.[101, с.130] Пачатковая 
школа стала 4-гадовай. Падчас рэформы рабш ся пэуныя намаганш: 1) па 
аднауленню прадметна - Урочнай сютэмы у пачатковай школе; 2) па ства- 
рэнню рэспублгканскай праграмы па прыродазнауству i геаграфп. Вынь 
кам рэформы стала ушфшацыя (скасаванне ’’мясцовых”) праграм.

У ш колах Беларуси для навучання пры родазнауству i геаграф п  
выкарыстоувалюя дарэвалюцыйныя “4biTaHKi” Я.Коласа, В.Ластоускага, 
падручнш i дапаможнш pycK ix  аутарау. Адным з популярных падручшкау 
па геаграфп была кшга “Каршны Pacii па геаграф]чных абласцях” Пвано- 
ва, яю паклапащуся аб даходгпвасщ ceaix падручшкау. Падручнш быу цу- 
доуна 1люстраваны картасхемам!, шматамюм! фотарэпрадукцыям! з выявам1 
краявщау, працоуных працэсау, гарадоу i этнаграф!чных тыпау, гравюрами

На занятках у пачатковай школе шырока выкарыстоувауся матэрыял аб 
прыродзе i гаспадарцы рэспублш, але пры гэтым не юнавала шводнага
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пачатковага падручшка па rearpacjii i Беларус!. У 1921 г. навукова - лпгаратурная 
камю!я наркамата асветы пастанавша: ’’Прасшь Барзова нашсаць падручшк... 
па геаграфп Беларуси". [183, с. 133] Але прафесар А.Барзоу нашсаць 
падручшка не здолеу. У сярэдняй школе пры вывучэнш геаграфп выкарыс- 
тоувауся падручшк А.Смоллча (1919). Некаторыя тэмы з яго ’’Геаграфп 
Беларус!” выкарыстоувалюя i пры асвятленш асобных пытанняу у пачатко
вай школе. Але хутка падручш к Смол^ча быу зняты 5, бо, на думку
В.Жучкев1ча, ён “быу дрэнна аздоблецы i утрымллвау шмат памылковых 
сцвярджэнняу” [40,с. 181], i заменены на падручшк М.Лойкг. Выкарысто- 
увалкя у школе i матэрыялы з падручшкау М .Грамьиа, ягая уключаш звестк! 
не толью з прыродазнауства, з ф1згеаграфп (напрыклад, anicaH H i кшматыч- 
ных расау), але i з эканам1чнай геаграфп, грамадазнауетва.

Перыяд увядзення ’’новых” метадау. комплекснай сютэмы i ’’калонак” 
ГУСа (1923-1927 г.г.). Вынта рэформы 1.922 г. не задавальюш наркамат ас
веты, 13 гэтай нагоды вёуся пошук новых метадау, новага зместу. “Разбурэн- 
не слстэмы нармальнай школьнай работы прывяло” спачатку “да прыняцця 
розных... новаувядзенняу, таюх, як ’’дальтон -план”, ”метад праектау” i ”бры- 
гадна -  лабараторны метад”, а потым - i да ’’комплекснага прынцыпу выкла
дання...” [16, с. 15].У  1923 г. была распачата праца па складанню рэспубль 
кансюх праграм, яюя так i не бьин уведзены з прычыны таго, што не было 
выпрацавана адзшых поглядау, адносш да новаувядзенняу: адны прапаноу- 
ваш весщ занятю па прыродазнауству i геаграфп з выкарыстаннем “лаба- 
раторнага метаду”, другая -  па ’’метаду праектау” i г.д. Згодна з запазычанай у 
1924; г. расшскай праграмай, якая будавалася па ’’комплексах”, прыродазнау
ства, як асобны прадмет пачатковай школы, з раскладу заняткау знГкла.

Ш матлшя метадысты, як, напрыклад, В.Ната.гп, выказвалюя аб тым, што 
“у школе I ступеш выкладанне прыродазнауства павшна весщся у асноу
ным доследным метадам.., экскурса павшны быць... значным момантам (у 
адносшах да лабараторнай працы) пры прапрацоуцы” прыродазнауча - 
геаграф^чнага матэрыялу. 1103, с.59] Таюя парады прывял! да узшкнення 
новых форм вывучэння матэрыялу.6

5 I гэта нягледзячы на то, што “Газета ’’Звязда” за 8 сакавша 1926.года адзначала кшгу як 
’’лёпшае kipajtoiurBa, натсанае для вучняу нашай беларускай школы” [17, с.27]. А дадзены пад- 
ручтк “не мае нават i знаку сучасных яму казенных падручшкау i Ътатыстычных зводак. Бела
русь для, Смол1ча -  не. толью. край балотау i лясбу, ягоная геаграф1я — жывое алавяданне пра 
родны край, яго культуру i >Kbixapoy, прыроду 1гаспадарку” [там. >ра, 0.29].

: 6 К.Ягадоускг выдзел1у i anicay 12 таюх форм (класна - дагматычны, класна -  иностраваны; 
лабараторна- шостраваны, практычна- ипостраваны, экскурсШна—- шюстраваны; класна- эуры- 
стычны, лабараторна - эУрыстычны, практычна - э^рыстычны, лабараторна - доследны, практычна 
- доодедны, экскурсшна - дослёдны) [244, -с; 132] у чатырох ’’асяродках”: ’’клас”, ’’лабараторыя”, 
“нытнорчаснь". "нтурачышя абстаноука".
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“Лабараторны метад” прадугледжвау самастойнае вывучэнне прырода- 
знауча-геаграф!чнага матэрыялу “вопытным шляхам шдывщуальна ва уся- 
лякай “лабараторьп” . [23, с.37] Пры гэтым адмянялюя класы, расклад, урок!; 
роля настаушка зводзшася да рол! кансультанта. Уся праца аргашзоувалася 
па трупах i брыгадах. Для правядзення вучням! доследау i наз1ранняу уво- 
дзш ся ’’рабочыя KHiri” , якгя чыталюя брыгадам! i па матэ|3ыялах яюх у 
канцы месяца п раводзш ся канферэнцыь За увесь працэс навучання 
адказвалг вучш - брыгадз1ры (як у ланкастарсюх школах).

П а “ м етаду п р аек тау ” п р ав о д зЫ ся  разм овы  вучняу з в у зи м ! 
спецыялютам1, распрацоувалюя праекты ужытковага характару (“справы”, 
“ K a M n aH ii” ) .

У 1924/25 н.г. школы рэспублш стал* пераводзщца на “комплексный праг
рамы” у яюх зазначалася: “Прырода вывучаецца не як нешта асобнае, але у 
сувяз1 з yciM  астатшм матэрьмлам, i  шякага асобнага i 1заляванага курса не 
павшна быць”. [354] Кожны прадмет з шэрагу ранейшых “пры працы па 
комплекснаму метаду адначасова займауся якой - небудзь адной з'явай пры
роды або жыцця людзей”. Тэмы “Рака”, “Лес”, “Вясновая сяуба” з'яулялюя 
“комплексам!”, вакол яюх групавауся вучэбны матэрыял”.[16, с. 15]

Праграмы прананоувал!, напрыклад, у 2 класе вывучаць комплексы: 
”Жыццё i праца людзей улетку”, ’’Ахова здароуя”, "Падрыхтоука да 3iMbi 
i з1мовая праца”, шшыя сезонныя тэмы. Але пры гэтым “праграмы не 
был! наюраваны на вызначэнне практычных залежнасцей з ’яу прыроды, 
на звязванне ведау прыродазнауча - геаграф1чнага матэрыялу малодшага 
канцэнтру з ... сярэдняй школай” . [159, с.71] Ш матлшя педагоп таго часу 
адзначал!, што “краязнаучыя комплексы становяцца цгкавым! тады, кал! 
да ix падыйсщ з погляду комплекснай сютэмы”, бо пры працы па ix дава- 
лася поуная геаграф1чная характарыстыка сваей мясцовасщ, складалшя 
нават ф1з!чныя, пстарычныя, эканам1чныя i шш. карты Г234. с.43] Прау- 
да, яны значнае месца адводзш  прыродазнауству i геаграфп, але гэтыя 
моманты не 3yciM  выразна бьий адзначаны у плане зместу i перапляталь 
ся з iHinbiMi праграмным! м ом антам! i, з гэтай прычыны, часта абыходзь 
л!ся настаугпкам!, асабл!ва у тых выпадках, ”кал1 сам настаушк не мае 
прыхшьнасщ ui адпаведнай свядомасщ у галше прыродазнауства” i ге- 
аграфп.[159, с.71]

Пры BbreapbicTaHHi комплекснага метаду вывучэння немагчыма было 
дацьсютэматызаваных ведау, сфарм!раваць прыродазнаучыя i геаграф!чныя 
уяуленн! i паняцщ, навыю i уменш, працаваць з падручшкам!, наглядным! 
дапаможшкам!, картам!.

Станоучым момантам у комплексных праграмах, безумоуна, было тоё, 
што яны прапаноувал! правядзенне аптымальнай колькасщ доследау. прац
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на мясцовасщ, на прыщкольнай дзялянцы, практычных прац. экскурсш. 
Але школа, ”як вявольшк, выпушчаны з турэмных сцен, кшулася экскур- 
саваць, наглядаць... у большасщ без яснага разумения пастаноую мэты 
гэтых экскурсш i метадау ix правядзення”. [171, с.46] В ы нш  такой працы 
часта бьш  не заусёды станоучьшп, часам дарма марнавауся час i энерпя. 
Ящчэ адным станоучым момантам было увядзенне у праграмы 4 класа 
комплекса ’’Беларусь”, якому i саощцна было толью "прыдаць...астэма- 
тычны характар для завяршэиня вывучэння прыродазнауча - геаграф! ч- 
нага матэрыялу. [159, с.71] Вьюн яы географ М.Азбукш адзначау: “Пры 
компдекснай сютэме выкладання геаграф1я i геаграф1чны метад кладуцца 
у аснову усёй школьнай праграмы. Пачынаючы з 3 году навучання... на 
першым месцы i па л1ку тэм i ... гадзш стаяць комплексы, самыя назвы 
яюх сьведчаць аб ix геаграф!чным характары: “Наш раён”, ’’Наш акруговы 
горад”, ’’Горад i веска”, “Народная гаспадарка БССР i СССР”, “Сусьветная 
гаспадарка”. . Г.2. с. 102-1031

Станов1шча не вы правится 1 пры пераходзе да новых праграм, вядо- 
мых пад назван “праграмы ГУСа”; яны 6uni пабудаваны па трох “ка- 
лонках” : “прырода” , “праца” , “грамадства” . Па праграмах ГУСа, як i 
па праграмах 1918, 1920 г.г., у цэнтр увап  ставшася працоуная дзей- 
насць чалавека., вакол якой i снггэзавауся матэрыял раздзелау -“кало- 
нак” . Выкладанне прыродазнауства i геаграф)i у пачатковай школе (у 
якасщ самастойных прадметау) адноулена, не было. Увесь прыро- 
дазнауча-геаграф i чиы матэрыял, што вывучауся па “калонках”, стращу 
усялякую сютэму i быу “распылены” сярод шшых звестак з шшых галш 
ведау. У вобласщ вывучэння прыроды ставится мэта -  прывесщ вуч
няу да разумения працэсу эвалюцьн, паказаць ролю чалавека, яго розу- 
му, што пераутвзраюць навакольны свет, Праграма ГУСатмкнулася звя- 
заць выкладанне працы з вывучэннем законау i сш прыроды. 3 гэтага 
пункту гледж ан н я вы вучауся у весь  пачатковы  п р ы р о д азн ау ч а  - 
геаграф!чпы матэрыял (гл.таблщу 2).

Праграмадля 1 i 2 класа у адггаведную калонку уключал! прыродазнау- 
чы матэрыял: прырода у розныя поры года, наз1ранш за прыродай i г.д, 3 3 
класа геаграф! чныя веды был! больш шырока прадстаулены [ 1 ]. Напрык
лад, у 3 класе праграма прадугледжвала вывучэнне штэграваныхтэм: “ 1.4а- 
лавек. 2.Кастрычшкавая Рэволюцыя. 3,Наш горад. 4.Горад i веска. 5. Наш 
край” (усе тычьщ ся вывучэння матэрыялу пра Беларусь), у 4-м- ’’СССР, 
яго выгворчасць, працоуныя i ix змаганьне”, “Сусьвет i месца у iM нащай 
ЗямлГ, “Посьпех1 сельскай гаспадарю”. Пры вывучэнш тэмы “Кастрычш- 
кавая Рэвалюцыя i яе сусьветнае значэньне” разглядалюя пытанш аб зямной 
кул1, глобусе, асноуных ведах з ф1з!чнай геаграфп, аб сухаземЧ i аюянах,
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частках свету, пытанш характарыстыю галоуных iмперыялiстычных крaiн 
свету [177, с.82].

У новай праграме, дарэчы, як i у папярэдшх, наз1ралася (мкненне да 
скарачэння разрыву пам!ж працэсам навучання у школе i жыццём. Для 
гэтага, напрыклад, у 3 класе пры вывучэнш тэмы “Горад”, для паляп- 
шэння засваення матэрыялу, у “калонцы” “Прырода” прапаноувалася 
вывучэнне асабл!васцей геаграф1чнага станов!шча, асабл1васцей прыро
ды; у ‘‘калонцы” “Праца”-  высвятлённе пытанняу аб занятках тубыль- 
цау, працы прадпрыемствау i ix прадукцьп, выкарыстанш прыродных 
багаццяу у наваколл! горада. Што тычыцца вывучэння “калоню” “Гра
мадства” , то у ёй малодшыя ш кольнш  знаём ш ся з псторыяй горада, з 
асобпым1 пытанням1 сацыяльнай геаграфп, этнаграфп. Паводле гэтых 
праграм, навучэнцы пав!нны бьип знаёмщца i з Х1м1чным1 з'явам1 “у сувяз!
з ... прыгатаваннем ежы”.[179, с.44]

Таблщ а 2

СХЕМА ПРАГРАМЫ ШКОЛЫ 1 СТУПЕНИ: КАЛОНК1 ГУСа [16]

Клас
Калоша ГУСа , ...

Прырода! чалавек Праца Грамадства

1 Часы года Непасрэдна навакольнае 
працоунае жыццё сямМ 
вясковай 1 граМадскай

СямЧ i школа

2 , Паветра. Вада. Глеба. 
Акаляючьм чалавека 
культурный раслшы, 
жывёлы, догляд за 1м1.

Працохнае жыццё вёсю 
або гарадского квартала, 
дзе жыве дзщяцк : ,

Грамадсюя 
установы вёск! 
i горада

■ 3 Элементарныя наз1ранш 
(звестю) па фшцы, xiMii. 
Прырода роднага краю. 
Жыццё чалавечага цела.

Гаспадарка мясцовага 
краю

Губернск1я
(абласныя)
грамадск1я
установы

4 Гсаграф1я P aci i  i шшых 
кращ. Жьщцё чалавечага 
цела

Дзяржауная гаспадарка 
РСФСР (БССР) i шшых 
KpaiH

Дзяржауны лад. 
Карцшы з мшулага 
чалавецтва

Нягледзячы на той факт, што вывучэнне прыродазнауча-геаграф1чнага 
матэрыялу падыходзша больш за дншыя прадметы пад гэтыя ’’калонга”, 
такое навучанне не адпавядала задачам адукацьп, выклщала зшжэнне
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паспяховасщ засваення матэрыялу (у асобных выпадках на 25-30% [224]). 
У адпаведнасщ з отуацыяй, Kani школы не ыел\ падручшкау, нагляднасщ, 
стал! непрымальным1 “новыя” метады “актывдзацьп” навучальнага працэсу 
па комплексных i ’’калоначных” праграмах. Станоучым! ж моманташ, кал1 

зыходзщь з палажэнняу аб ’’доследных метадах”, стал! факты адкрыцця пры 
пачатковых школах куткоу жывой прыроды, геаграф!чных пляцовак; па- 
шырэння колькасц! доследных дзялянак, яюя станав!л!ся ’’жывой .. .лаба- 
раторыяй пад адкрытым небам”. [163, с.252] Гмкненне да набл!жэння шко
лы да жыцця паспрыяла умацаванню школьнага краязнаучага руху. У гэты 
час на базе краязнауства стал! вывучацца усе прадметы. ’’Прасоуванне 
краязнаучай працы у школу... будзе карысна i на самой справе будзе запау- 
няць праграму ’’мясцовым матэрыялам”, - nicay у 1926 г. часошс ’’Наш 
край”. [4, с. 14]

У 1926/27 н.г. наркамат асветы БССР перагледзеу свае аднос!ны да “ка- 
лонак”, распрацавау пастанову, у адпаведнасщ з якой навучанне па праг
рамах ГУСа У 4-х класах павшна было праводзщца толью па жаданню 
настаушкау. Неабходна звярнуць увагу на: 1) па праграмах ГУСа на Беларуа 
займалюя у асноуным толью гарадсюя школы (у 1925г. рэкамендавалася 
“весщ працу па гэтых праграмах у гарадск1х школах, а у сельсюх - тольк! у
1 i 2 класах” [95, с.362]); 2) у большасщ 3-х класау сельск!х школ прыро
дазнауства i геаграф!я !снавал! як самастойныя прадметы.

Перыяд выпраулення паслярэвалюиыйных перажыткау у ППГА: (Ад- 
науленне прадметнай сютэмы). 3 1927 г. у РСФСР i БССР пачалася 
кампания па выпрауленню таго небяспечнага становш ча, якое склалася 
у школах пасля працы па новых “метадах” i “методыках“. Вял!кая шкода 
працэсу навучання была нанесена “доследным метадам”, пра яю, у свой 
час праграмныя дакументы т с а л к  ’’Самастойнай практычнай рабоце вуч- 
ня... надаем  куды больш ае значэнне, чым самай лепш ай класнай  
дэманстрацьй у выглядзе насценных табл!ц, шкляных скрыняу i шкля- 
нак з прэпаратам1... Нам патрэбны таю матэрыял.., яю можна узяць у 
pyKi, дакрануцца, разрэзаць, расшчапщь, панюхаць... Нам патрэбны так!я 
прадметы, яюя можна было б раздаваць падчас заняткау у рук! ус!м вуч- 
ням для ix самастойнага даследавання” . [163, с.206] Так1м чынам, аб- 
вяшчауся, у  асноуным, адз1н тып заняткау - практычная работа, пры як1м 
настаущк адыгрывау тольк! ролю дарадцы i дыспетчара. Так!я занята! 
патрабавал! аднатыповых шматл!к!х узорау прадметау у вялшай колькасц!, 
правядзення м!краскап!чных доследау, супраць яюх у свой час выступау
А.Я.Герд.

Комплексная сютэма i метад праектау, што мел1 у сваей аснове асаб!стую 
практыку дзяцей, не M arai забяспечыць прав!льнага вырашэння пытання

62

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



аб су вяз! тэорьн 3 практыкай у навучанш. ‘Т эта i зразумела: практика дзя- 
цей вузкая i абмежаваная, а веды, што назапашаны чалавеатвам, вельм1 
шыроюя, - nicay М.Скагкш. - 1мкненне пабудаваць усё T 3ap3tb i4H ae наву
чанне на гэтым прымп'ыуным падмурку або прыводзщь да дзяляцтва i 
эмшрызму, абмежавання тэорьн, або да штучных ”увязак” шырокгх абагуль- 
ненняу з вузюм! справам!”. [179, с. 52]

Усе новаувядзенш  на Беларус! фармальна пракнавал! да 1927 г. i 
закранул1 тольк-i пэуную частку школ (у асноуным -гарадск1х) па наступ- 
ных прычынах: 1) нестабзльнасць тэрытарыяльнай падпарадкаванасщ школ 
у сувяз! з узбуйненнем БССР (1924, 1926 гг.); 2)“новыя” праграмы i мето- 
дыю пран!кал1 у школу настольк1 хутка, што настаунш не паспявал1 зары- 
ентавацца у ix; 3) мнопя настаутю  альбо не ведал!, як веса! занятю пры 
дапамозе гэтых праграм, метадау, або разумел! ix часовасць i чакал! стабшь- 
ных праграм. Перадавыя настаунш творча падыходзШ да выкарыстання 
станоучых момантау ’’новых” праграм i метадау: прымянял! на занятках 
па прыродазнауству i геаграфп багаты краязнаучы матэрыял, праводзш 
Мерапрыемствы па вывучэнню роднага краю (па П лану часошса “Наш 
край”), падчас эк с к у р сШ ' зб!рал! калекцьп горных парод 1  Мшералау, 
гербарьн, аргашзоувал! "Ha3ipaHHi за з м е н а ш  у прыродзе t Працы чалавека, 
як!я потым выкарыстоувалюя на уроках.

У 1927 г. у школах Беларус! была уведзена “стаб!льпая праграма”. У 
адпаведнасщ з ёй вывучэнне прыродазнаучага матэрыялу (звестк! з ф!зпа, 
x iM ii ,  б1ялоги) прадугледжвалася ва ycix ЧатЫрох класах пачатковай шко
лы .Гэтая праграма 3 некаторым! нязначным! зменам1 пршснавала да 1931 
г. (станбуча адрозтвалася ад папярэдШх i На зместу у значнай 'ступ ен г  на- 
гадвае праграмы 1960-70гг.). Але адразу пасля увядзенпя ’’стабшьнай” праг
рамы, пачатковыя курсы прыродазнауства i геаграф!! зноу стал! набываць 
вытворчы ух!л. Асобныя часта! прыродазнауча - геаграфмнага матэрыялу 
стал! падмяняцца аграном!яй, ветэрынарыяй, аеновйм! эканомш, бухгал- 
тарсюм у л ж а м , статысгыкай, i таму давол! часта у сел ь сю Х  Школах пры 
недахопе настаушкау з адпаведным! “вытворчым!” ведам!, прадметы пры
родазнауства Гтеаграфн вял!, па сумяшчэнню. мясцовыя саецыял!сты с е л ь -  
скай таспадарк!.

Канец 1920-х г.г. быу азнаменаваны цэлай падзеяй у народнай адукацьп 
Беларус!. У 1929 г. настаушкам пачатковых школ был! прапанаваны на 
выбар адразу тры праграмы для выкладання прыродазнауча - геаграфашых 
дысцыплш. Праграмы шырока абмяркоувал1ся у друку, па ix структуры ! 
змесце выказвалюя крытычныя заувап, уносЬнся канструктыуныя парады 
па ix удасканаленнк). У першых азвюх праграмах прыродазнаучы i 
геаграф!чны матэрьшЛ прапанОувалася ььшучацъ разам, штэгравана; у трэцяй
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-  прыродазнауства вывучаць у 1-3 класах, а геаграфио - тольк! у 4-ым. Але 
i гэтыя праграмы не бьш  даведзены да ладу. Географы справщцива зазна- 
чал1, што “праграма па геаграф!! у нашай... школе увесь час адчувае сябе 
госьцем, а ня сталаю гаспадыняю.., ня мае пэунага у праграмах мейсца, яе 
пашхаюць з аднае клясы у другую.” [52, с.105-106]

Новыя праграмы прапаноувал! на занятках па прыродазнауству i геаг
рафп выкарыстоуваць “падручнта- галоуным чынам перакладзеныя з рус
кай мовы”. ”Да падручшкау дадавалюя каляровыя, але вельм1 дрэнна афор- 
мленыя карты. Выкарыстоувалюя рабочыя сшытк!.., яюя уяугош сабой збор 
контурных карт, дыяграм, графшау, задач i практыкаванняу”.[40, с. 182] 
Ceaix арыг!нальных беларуск!х падручшкау па прыродазнауству i геаграф!! 
па гэтых праграмах не юнавала. Н астаунш  пачатковых класах дастаткова 
часта на асобных уроках выкарыстоува;й матэрыялы з падручшкау М.Гра- 
мык! “Пачатковая географ!я” (1923; 1925), М.Азбуюна “Географ!я Эуро- 
пы” (1921; 1924), Смол!ча i Азбуюна “Географ!я па -  заэурапэйсюх краёу” 
(1925), Смол!ча “Каротю курс географа БеларусГ (1925).

Напрыканцы 1920-х г.г. стал! наз!рацца i некаторыя адрозненш пам!ж 
праграмам! РСФСР i БССР, як!я у асноуным тычылюя колькасц! гадз1н на 
вывучэнне прыродазнауча -  геаграф1чнага матэрыялу. Напрыклад, у шко
лах Pacii на вывучэнне геаграфп выдзялялася у 3 ! 4 класах адпаведна 1 i 2 
гадзшы на тыдзень, а на Беларуа -  тольк! па 1 гадзше.

3 пачаткам кампан!!, сюраванай на барацьбу з ”беларуск!м нацыянал!- 
змам”, праграмы бьип “адкарэктаваны” патрэбным чынам. С!туацыя у 
ППГА рэзка змяныася: з аднаго боку, аб'ём выкладаемага у пачатковай 
школе матэрыялу па новых праграмах павял!чвауся (за кошт тэм аб пры
родзе i гаспадарцы СССР, Зямл1), а з другога, ён зу ам  перастау быць 
’’звязаным з мясцовым матэрыялам: пытанн! краязнауства... апускал!ся”. 
[40, с. 184] Справа дайшла да таго, што мясцовы матэрыял стау выкары- 
стоувацца у пачатковай школе вельм! рэдка, тэма “Беларусь” з праграм 
зншла, а курса геаграфп Беларуа не было нават на геаграф!чных факуль- 
тэтах В НУ.

На пачатку 1930-х г.г. НК ВКП(б) i СНК СССР “для пераадолення... 
перажыткау у школе” [11, с.360], абнародавал! пастановы “Аб пачатко
вай i сярэдняй школе”(1931), “Аб вучэбных праграмах i рэжыме у пачат- 
ковай i сярэдняй школе” (1932), яюя паставш  кропку у справе ’’новых” 
метадау, вярнул! школу да прадметнай с!стэмы i класна -урочнай формы 
арган!зацьп навучальнага працэсу, вызначьип пал!тыку школы на мнопя 
дзесяц!годдз!, вывел! асвету на узровень сусветных стандартау. У  свеце 
урадавых пастаноу у 1932 г. был! прыняты новыя праграмы па прырода
знауству i геаграфп, была пацверджана абавязковасць вывучэння прыро-
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дазнауча - геаграф1чнага матэрыялу ва ycix чатырох класах пачатковай 
школы. Праграма пастанауляла: “ 1. Выпрауляць будзённыя уяуленш аб 
прыродзе, пашыраць кругагляд навучэнцау ведамi новых фактау з нежы
вой i жывой прыроды. 2. Раскрыць перад дзецьм! найпрасцейш ыя 
заканамернасщ развщця у прыродзе у форме, што даступна i зразумела 
дзецям на падставе канкрэтнага матэрыялу. 3. Абудзщь щкавасць да вы
вучэння прыроды i узброщь ix элементарным! навыкам! даследавання 
прыродных з 'яу”. [153, С.31] Падкрэсл1валася, што пачатковае прырода
знауства - гэта “першьш прыступк! да авалодання асновам! навук!”.[11, 
с.32]

Пастанова i праграма вызначьпп змест вывучаемага матэрыялу па кла
сах: “ 1 клас -  знаёмства з сезонным! зменам! у прыродзе на падставе 
наз!ранняу... ! некаторых найпрасцейшых доследау; 2-г! -  знаёмства з 
сезонным! зменам!: агарод, сад, парк восенню, сажалка, рака вясной... 
Д зЫ я i свойская жывёлы; 3 - неаргашчная прырода: ’’Глеба i карысныя 
выкапн!”, “ВаДа”,“ Паветра”,“Электрычныя з'явы у прыродзе”,’’Раслшы”;
4 кЛас - “Жыццё жывёл”,’’Жыццё i будова чалавечага цела. [162, с. 130] 
Праграма 1 класа (як ! праграма 1920 г.) ставша мэтай сштэзаваць йеды 
аб навакольнай прыродзе, што был! набыты вучням! у дашкольны перы
яд. Матэрыял 2 класа вывучауся па прыродных групоуках, на прынцы- 
пах сезонным i краязнаучым. У 3-4 класах !шло пашырэнне кола ведау 
вучняу аб нежывой прыродзе (3 клас), у галше агульнай б!ялогп, анатома 
i ririeHbi (4 клас). Новая праграма патрабавала вывучэння усяго прыро- 
дазнаучага матэрыялу з абавязковьш асвятленнем гаспадарчага значэн- 
ня расл!н i жывёл.

Пачатковы геаграф!чны матэрыял стау вывучацца тольк! у  3-4 класах. 
Гэта было абумоулена тым, што некаторыя ф1згеаграф1чныя звестк! давал 1ся 
У курсе прыродазнауства 1-2 класау. Праграма па геаграф! i 3 класа мела 
добра выражаны радз!мазнаучы характар, прадугледжвала вывучэнне таюх 
тэм, як арыентаванне, формы паверхш, надвор’е i юнмат, план i карта, Зям- 
ны шар i яго выявы на глобусе i карце паушар’яу. Асобна вывучалася тэма 
“Як жывуць i працуюдь у нашим раёне, вобласги” (абагульненне ведау аб 
родным Kpai).y 4 класе вывучалшя пытанш ф1згеаграф!i, пал1тычны агляд 
СССР i карты свету.

Прапанаваны праграмай прыродазнауча-геаграф!чны матэрыял (13г. 
на тыдзень) быу цэльным, закончаным. Г гэта было вельм! важна для 
школы -  чатырохгодкг, якая з ’яулялася, з ад на го боку, масавай усеа- 
гульнай i абавязковай, а з другога, -  пры пераходзе у БССР з 1932/33 
н.г. да “усеагульнай сям 1гадовай адукацьп”, праграма пачатковай шко
лы стала састауной часТкай сю тэматычнага курса сярэдняй школы.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



(Беларусь абвясщла у 1932г. аб поуным ажыццяуленш абавязковай па
чатковай адукацьп).

Праграма -  1932: 1) упершыню узаконила розную колькасць гадзш пры 
вывучэнш асобных прыродазнаучых i геаграф!чных тэм пам1ж вясковым! 
i гарадск1М1 школамц улгчыла неаднолькавыя магчымасщ гэтых школ, 2) 
упершыню стала патрабавадь сур’ёзнага сгауленнк да прывщця некато- 
рых працоуных навыкау, аргашзацьп пазаурочных наз1ранняу, абавязко- 
вых доследау, працы на прышкольнай дзялянцы, у кутку жывой прыроды, 
3) вызначыла змест ППГА на наступныя амаль 60 год развщця (а) элемен- 
тарныя звестк! аб прыродзе; б) прыродныя багацщ края, занятш людзей; 
в) элементарныя уяуленш аб прыродзе ЗямлЬ аб некаторых геаграф1чных 
заканамернасцях; г) веды i навыю сельскагаспадарчай працы; д) веды аб 
будове чалавечага цела i доглядзе за iM. Гэтыя патрабаванш кардынальна 
не змянял!ся i у наступныя дзесящгоддз1 [201, с.143]).

У 1933-35 г.г. праграмы па прыродазнауству i геаграфп не зведалi знач- 
ных карэктыровак. Прауда, з прыродазнауства у 1933 г. быу зняты з выву
чэння дастаткова цяжы матэрыял аб х1м!чных змяненнях рэчыва (некато- 
рыя метадысты л1чаць, што пасля гэтага курс адразу ”пазбав1уся апоры” 
[61, с. 15]).

Наступныя урадавыя пастановы ”Аб падручшках”(1933), “Аб выкладанш 
геаграфп” (1934г.) яшчэ больш палепшыл! стан ППГА. У першай пастано- 
ве загадвалася  “ сп ы ш ц ь в ы д а н н е ...”рабочы х K H ir ”  i “расю дны х 
падручшкау”, яюя падмяняюць сапраудныя падручнш ... у школе”, не ад- 
павядаюць Hi дыдактычным устаноукам, Hi патрабаванням часу. [98, с. 165] 
3 гэтага моманту быу узяты курс на стварэнне стабшьных падручшкау, бо 
’’без падручнжа выкладанне губляе дакладнасць i пэунасць”. [204, с.63]

Да урадавых пастаноу па прыродазнауству i гeaгpaфii пры вывучэнш 
асобных тэм i раздзелау выкарыстоувалюя падручшк! розных аутарау i 
выданняу - Герда, Сеурука, Палянскага, “1ванова, Крубера.., Лесгафта, 
Руднева i У скова,...Сакалова, Дворнш ава.., 1ваноускага” [11, с,366]; 
хрэстаматьп Вахцеравых “Свет у апавяданнях” , ’’Зялены шум”, як1я 
уключагп не тольк! урыук! з мастацюх творау, але i дзелавыя артыкулы, 
парады па правядзенню самастойных работ, наз'фанняу доследау.

Выбар падручшкау для навучання да 1930-х г.г. поунасщо залежау ад 
вол1 i магчымасцей настаушка, што мела свае як станоучыя, так i адмоу- 
ныя баю. Да адмоуных момантау можна аднесщ наступныя: Г) розныя пад
ручнш  у неаднолькавых аб’ёмах асвятшш вучэбныя пытанni, што пры- 
водзша да парушэння yHi версальнасщ патрабаванняу да ведау навучэн- 
цау; 2) у  розных падручшках па - рознаму суадносш ся тэксты (асноуныя i 
дадатковыя), змяшчауся неаднолькавы апарат аргашзацьп засваення
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ведау, розны шюстрацыйны матэрыял; 3) не усе падручнш адпавядал! ды- 
дактычным i эстэтычным патрабаванням.

Каб выправщь станов! шча, у школах 6bmi уведзены адзшыя па кожна- 
му курсу падручнш. Новым праграмным патрабаванням адпавядал! пад- 
py4HiKi прыродазнауства В.Нецюрава i К.Ягадоускага (1-3 класы), Б.Уся- 
свяцкага, А.Ш ыбанава. Пастанова 1934 г. зацвердзша рашэнне “падрых- 
таваць ... падручнш па элементарнай геаграфп для 3 i 4 класау” П.Цера- 
хава i В.Эрдэль [98, с. 167] А нал is i параунанне тагачасных i сучасных 
падручшкау па прадмету паказвае, што сённящшя адрозшваюцца тольк] 
больш дэталёва распрацаваным метадычным апаратам i апаратам ары- 
ентавання.

Пастанова 1934 г. узмацнша становш ча i ролю геаграфп у пачатковай 
школе, паспрыяла больш якаснаму засваенню матэрыялу, паляпшэнню 
матэрыяльна - тэхшчнага забеспячэння выкладання. Гэты дакумент пат- 
рабавау пры “выкладанш геаграфп у пачатковай школе... забяспечыць 
замацаванне у памящ вучняу асноуных геаграфгчных назвав i... веданне 
геаграф1чнай карты.., даб1вацца больш ай нагляднасш , даступнасщ , 
напулярнасш i займальнасц!...” [там жа, с. 165-167] У адпаведнасщ з вып- 
рацаванымл патрабаванням!, ужо увосень 1934г. быу выдадзены атлас для 
пачатковай школы (выдавауся да 1938 г. i быу зняты з-за ш матлш х неда- 
хопау). Акрамя новага атласа настаунш  некаторы час працягвал! вьща- 
рыстоуваць “Атлас Pacii”, “Школьны атлас для школ I ступещ” (1923г), 
“Элементарны атлас” Кайсарава (1924), атласы Петры (1926), ВДакаль- 
скага (1928-29), Сакалова (1927). [26] Але усе старыя атласы был! вельм! 
нязручнымг. дробны маштаб, слабы адбор матэрыялу, шмат наменклату- 
ры, адсутнасць некаторых карт, напрыклад, ф]з!чнай СССР (атлас Кайса
рава); атлас Э.Петры увогуле адрасавауся вучням i I i И ступеней.[139.
с л is] ......

Перыяд пошуку новага зместу пачатковай прыродазнауча - геаграф1ч- 
най адукацьп (1935 -1958 г.г.). Да 1935 г. ва ycix школах СССР была за- 
цверджана адзшая школьная сютэма з жорсткай ушфкацыяй навучаль
ных планау i праграм. Змест праграм саюзных рэспублж, у т.л. i Бела- 
pyci, на працягу 1935—70 г.г. шчым не адрозшвауся ад цэнтральныХ. Са- 
юзныя праграмы не бьин ”пбю м !” , што у шэрагу выпадкау адмоуна 
адб!валася на стане ППГА у нацыянальнай школе (напрыклад, недастат- 
кова выдзялялася часу для вывучэння роднага краю, малой радз!мы -  у 
геаграф!чных адносшах).

У 1935-37 г.г. асобныя тэмы i раздзслы па прыродазнауству i геаграфп 
у пачатковай школе ”тасавал!ся” у рамках асобных курсау, часта змяняу- 
ся бюджэт часу на вывучэнне ш матлш х пытанняу. У 1937 г. пачалося
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пагаршэнне становш ча прыродазнауства: прадмет быу або скасаваны 
(1-2 класы), або значна скарочаны (3 клас; за кошт тэм аб нежывой пры
родзе), або стау чыста б1ялапчным (4 клас; два раздзелы: “у першым...- 
веды аб жыцщ жывёл, у д р у п м -... аб знешняй i унутранай будове чалаве
ка ...”; 98 г. для сельсклх i 79 - для гарадскгх школ. [158, с.3-6]). 3 1938 г. 
прыродазнауства перастала выкладацца i у 3 класе, а у 4-м матэрыял пры
родазнауства (“Естествознание” [154]) i геаграфп стау вывучацца пара- 
лельна. Гэта адмоуна адб)валася на засваенш вучням! ведау па гэтых прад- 
метах: “у праграмах... было шмат пауторау.., паралельныя сштэмы па- 
няцдяу ьпяк не звязвалюя памгж сабой”; вывучэнне ’’прыроды ш л о  роз- 
ным1 шляхамк на уроках геаграфп чыста ашсальна, на занятках прыро
дазнауства прыродныя аб’екты разглядалкя па - за сувязям) з асяродкам, 
без выкарыстання карты.., без фарм1равання прасторавых уяуленняу” 
[143, с.505-506], што вяло да фармал1зму на занятках, да таго, што у свя- 
домасщ вучняу не устанаул1вал!ся сувяз! з прыродным! з ’явам! i аб’ек- 
TaMi, i увогуле -да прафанацьн працэсу навучання.

3 1944 г. пачалася новая хваля рэфармавання, пасля правядзення якой 
геаграф1я перастала выкладацца i у 3 класе, канчаткова зшкл) рэшгк! пры
родазнаучых курсау з 1-3 класау. Цалкам прыродазнауча - геаграфшны 
матэрыял быу пакшуты у адным толью 4 класе (1945г.-3; 1954-58 гг.-2 га
дзшы).

Такая перабудова сютэмы ППГА тлумачыцца толыа адным -  да 1949 г. у 
СССР ажыццяуляуся пераход да абавязковага 7-гадовага тэрмшу навучан
ня. Г каб “разгрузщь” малодшых школьннсау, пазбегнуць пауторау тэм, 
шматлш матэрыял (асновы сельскай гаспадарш i прамысловасщ, шэраг 
раздзелау з б1ялогп, астраномп, геаграфп) быу перанесены у сярэдняе звя- 
но. Але вынплчэнне пры гэтым прапедэутычнага курса прыродазнауства 
апраудаць немагчыма.

Замест прыродазнауства з 1937 г. у 1-2-х, а з 1944 -  i у 3-х класах задачу 
знаёмства навучэнцау з прыродай стал! выконваць ypoKi ’’тлумачальнага 
чытання” i развщця мовы, праграмныя экскурсы (4-6 на год), пазакласныя 
мерапрыемствы па наз1ранню за прыродным! з ’явамР (гл.таблщы 3,4).

7 Тлумачальнае чы ганне як ’’пзумая астэм а прыёмау чытання ... атрымада свой пачатак у 60- 
70-х гадах XIX ст. ,. Урою ... уключагп у  сябе наступныя элементы: уводз1ны у разумение тэкста 
артыкулау; чытанне артыкулау: разбор тэксту, слоуш'кавая праца; скяаданне плана для пераказу 
артыкула вучням}; пераказ”.[83, с.23] Для разбору i вывучэння артыкулау з прыродазнауча-геаг- 
ряЛйчммм зместам (па к тзе  “Родная мова”), было распрацавана пяць тыпау урокау: ’’чытанне на 
аснове экскурсш; чытанне у сувяз1 з самастойным1 наз1ранням(;. .. работам1 на мясцовасщ; чы- 
тан'н? пасля прадмстнага Урока; пасля доследау, разгляду наглядных даламожшкау, у сувяз! з гу- 
таркай i расказам настаутка’’. [там жа]
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МШ1МУМ ЗАНЯТКАУ ‘' ;
НА УРОКАХ ТЛУМАЧАЛЬНАГА ЧЫТАННЯ [41, С.18-28]

Клас Пара года Абавязковы мш 1мум заняткау

1 Восень

Зша

Вясна

Экскурс1я у лес(парк, сад). Прадметны Урок па матэрыя- 
лах экскурса.Вядзенне календара.
Экскурс!я у лес (парк, сад). Прадметны урок па матэрыя- 
лах экскурс*!. Вядзенне календара.
Прадметны урок-нал'ранш j вопыты над снегам { льдом.
1 la iipaniii i догляд за пакаёвым! раслщамк 
Экскурсия у лес (парк, сад). Вядзенне календара. Нафанш  
за набуханием пупышак. Прадметны урок-работы зна- 
сеннем. Сяуба насення у класе i на прышкольнай дзялян
цы. Догляд раслш.

2 Восень

3iMa
Вясна

Вядзенне календара.
1.Агарод-экскурс1Я.Прадметны Урок з пустазеллем. 
HasipaHni у кутку жывой прыроды* Асеншя работы на 
прышкольнай дзялянцы.
Вядзенне календара.
2.Лес -экскурс]'я. Вядзенне календара.
3. Сад -экскурсия. Ha3ipamri f  кутку жывой прыроды за 
набуханием пупышак; развядзенне сушц, нал'рапш' за ix 
ростам i развщцём. Иодранш за карысным1 птушкай. 
Удзел у Дш Птушак.
4.Чалавек i ахова чдароуя.

- 3 Восень

3iMa

Вясна

Уборка ураджаю з прышкольнай дзялянкь11аз‘фанш за 
надвор’ем.
1 .Раслшы i ix выкарыстанне чалавекам. Экскурсш у кал- 
гас. Прадметны урок па матэрыялах экскурсн (складанне 
гербарыя). Аз1мыя пасевы хлебных на дзялянцы. Вядзен
не календара.
Наз1ранн1 за прыродай i працай людзей.
2.К'арысныя i шкодныя жывёлы. Экскурс!я на жывёлага- 
доучую ферму. Наз1ранш за жывёлaMi у кутку жывой пры
роды.  ̂ ■ ,.Г :
Ha3ipaiiiii за прыродай i працай людзей.
3. Будова цела чалавека i ахова здароуя. Наз1ранш за 
aca6icTi.iM целам.
Задание на лета:
1 .Вырошчванне агуркоу. H a s ip a H H i над iMi.
2. Складанне калекцьн ’’Псторыя кавалачка хлеба”.
3. Складанне гербарыя.
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АБ’ЁМ ЗАНЯТКАУ ПА ВЬГОУЧЭННЮ ПРЫРОДЫ 
(ТЛУМАЧАЛЬНАЕ ЧЫТАННЕ) [41, С.47]

Кал1
праводзяцца

1 клас г 2 клас 3 клас

Увосень 

3‘шой 

Вясной 

Усяго за год 27*-31**-31 ***

9*“ 12**-14***

5*11 **-13*** 

19*-28**-32***

6*-12**12***

17*26**27***

*- для ycix школ
**-для школ з прышкольным1 дзялянкалй 
***-для сельсмх школ.

Замест падручшкау прыродазнауства з 1938 г. стал! выкарыстоувацца 
зборн1к1 лпаратурных творау для пераказу, як!я утрымл^вал! прыродазнауча
- геаграф1чны матэрыял -  “Чытанш у пачатковай школе”, ’’Родная мова”. 
Напрыклад rm праграме - 49 у чытаню быу уведзены наступны геаграфгч- 
ны матэр] ял Жыццё людзей у сельскай мясцовасщ i гарадах”, ’Тары- 
зонт. Лш!я 1 ары^иита” (2 клас), “Першапачатковае паняцце аб плане”, ’’Фор
мы зямной паверхнл”, ’’Надвор’е i кл1мат” (3 клас). [69]

На уроках тлумачальнага чытання пры разборы прыродазнауча - 
гёагр аф ш н ага  м атэры ялу вы кары стоувалгся i розн ы я наглядный 
дапаможшк!: атлас карц'ш “Свет жывёл”, серьп дыяпаз1тывау “Жыццё 
жывёл”, “Жыццё раслш”, карты, таблицы- атласы, глобусы; вёуся дзёншк 
наз!ранняу. Але нават таю Mi разнастайным! наглядным! дапаможшкам! 
немагчыма было кампенсаваць страты самастойнага прадмета прырода
знауства, асобнага падручшка. Без падручн!ка, на падставе толыа тых ве- 
дау, што 6 b m i запазычаны з KHir для чытання, вельм! цяжка, а у большасш 
выиадкау, i немагчыма было ираводзщь параунашй, абагульненш, уста- 
наул!ваць i ускрываць прычыны прыродных i грамадск!х з ’яу. Пры тлума- 
чальным чытанш артыкулау не магло ажыццяуляцца с!стэматычнае выву
чэнне прыродазнауча - геаграф!чнага матэрыялу.

Сярод станоучых момантау, што мела тлумачальнае чытанне у пачат
ковых класах, можна адзначыць !нтэграцыйны характар вывучэння ма
тэрыялу: уцершыню у савецкай школе стал! набывацца разам ’’веды па 
прыродазнауству, геаграфп ! r i c T o p b i i ”  [41, с.4], быу шквщаваны разрыу
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п а м !ж  навучаннем мове i выкладаннем r icT d p b ii, прыродазнауства i геаг
рафп.

Самастойны прадмет прыродазнауства (“естествознание”) як курс аб 
нежывой прыродзе захоува^ся толью у 4 класе i тольк! да 1951 г. (аб’ём 
часу за 1937-50 г.г. паменшыуся на 70% -з 238 да 83гадзш). У 1951-55 г.г. 
бьий спробы увесщ курс сштэтычнага прыродазнауства, але ад яго урэш- 
це рэшт засталася толью тэма -  “Праца на прышкольнай вучэбна -  дослёд- 
най дзялянцы”. ;

Курс геаграфп таксама зазнау на сабе нестабшьнасць свайго етанов)- 
шча. Тольк! на працягу 10 год (1944/45 -1954/55 н.г.), напалову зменшыль 
ся аб’ём часу (да 1г.), колькасць Намёйклатуры, геаграф!чных паняццяу, 
тэм (за кошт пераносу у старэйшйя класы, напрыклад, тэмы “Каротю пал- 
1тычны агляд СССР”). Геаграф!я 4 класа набьша крашазнаучы выгляд (16 
тэм -“Зямны шар”, “Агляд СССР па ф!з1чнай карце”, ”Масква - сташца 
СССР”, тэмы -  нарысы па прыродных зонах).

Прыродазнауча -  геаграфгчны матэрыял вывучауся па падручн!ках i 
дапаможнках П.Церахава i В.Эрдэлц ПЩерахава i Н.Папова, М.В1тков1- 
ча, Ы.Блонскай i В.Рауш, М.Скатюна, Дзённжау наз!ранняу А.Валяр’яна- 
вай, зборшкау задач В .Г арошчаню, М.Паулавай, “Азбую прыродазнауства”
В.Ульяшнскага, разнастайных наглядных дапаможн1кау. 3 мэтай больш 
якаснага выкладання прыродазнауча-геаграф1чнага матэрыялу для настау
шкау был1 выдадзены разнастайныя метадЫчныя дапамояшта (Л.Багдана- 
ва, П:3авггаеу, В.Марюн, С.Паулов1ч, М.Скатюн, УШ алаеу).. >

У азначаны перыяд пачатковая школа была добра забяспечана шматлшм! 
картаграф1чным! творамг. У 1938 г. был! выдадзены новыя атласы: “Пачат- 
ковы геаграф)' чны атлас” (уведзены малюню “Формы i памеры ЗямлГ’, 
“Сутачнае i гадавое вярчэнне ЗямлР, пашырауся адцзел “Уводзшы f  кар
ту”, што станоуча адб1валася на фарм<раванн! i артграф йны х паняццяу, 
навыка^ i уменняу вучняу; уведзены карты “Прыридныя зоны свету", “Ар- 
ктыка”, таблщы, каротюя тэксты), “Геаграф1чны атлас” (узорны па якасш; 
дзейш чау да ,1957г, уключау тры часткг. уводзшы у чытанне карты; 
шостраваны матэрыял да падручшка; карты). Станоучым у гэтых атласах 
было тое, што “колькасць назвау на картах невялгкая - не болей за тую 
наменклатуру, якая патрабуецца праграмам! i падручткамГ’. [242, с.25] Да 
адмоуных бакоу можна аднесщ вялшую колькасць карт (34), што стварала 
праблемы пры працы з iw у малодшых школьшкау. У 1957 г. пры новым 
выданш “Геаграф1чнага атласа” бьин ул1чаны змены у праграмах: у атласе 
засталюя тольк! карта паушар'яу ! тры - СССР.

М.Барансю меу рацыю, кал! сцвярджау, што “кожны вучань павшем мець 
атлас, i пры гэтым атлас дастаткова падрабязны у адносшах да падручшка” ,

7 Г
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бо гэга заусёды спрыяе больш якаснаму засваенню геаграфччнага матэры
ялу. [10, с.129]

Перыяд, станаулення новага курса ’’Прыродазнауства” (1959 - 70 г.гЛ. У 
1950 -60-я г.г. у сютэме народнай адукацьп адбылюя ютотныя змены, яюя 
6biJii нащраваны на умацаванне сувяз! школы з жыццём, на выпрауленне 
негатыуных момантау у выкладанн! школьных прадметау. А самым! знач- 
HbiMi негатыуным1 момантам] з ’яулялкя ”фармал1зм у ведах навучэнцау, 
няуменне прымяняць ix на практыцы”, той факт, што ’’школа абмяжоува- 
лася пераважна славесным! метадаш выхавання”. [180, с.З]

У 1959 г. был! прыняты закон аб адукацьп у СССР, ’’Закон аб школе у 
Беларус!”, згодназяшм! уводзшася “усеагульная васьмтадовая адукацыя”. 
[98, с. 121] Пачатковая школа заставалаея 4-гадовай i павшна была “даваць 
навучэнцам трывалыя асновы ...ведау” ., [97, с.82] Перад наставникам! 
ставiлася задача “павысщь узровень вучэбна - выхаваучай работы.., побач 
з шшым! вучэбным! прадметам], паставщь на больш высок! узровень вык- 
ладанне прыродазнауства”. [245, с. 12] “У жщуш 1959 г. МЫстэрства асветы 
БССР зацвердзша нрвыя вучэбныя планы для y c ix  тыпау школ, а таксама 
планы падрых'гоук! i выдання падручшкау”, [101, с.4.01] Змены у адукацьп 
адлюстррурал! аб’ектыуныя 3pyxi, што адбыл!ся у сацыяльна --эканаьмч- 
ныМ; развщщ тагачаснага грамадства,

Новыя праграмы у зм а ц н т  навуковы бок прадметау; быу узяты прак
тичны накчрунак вучэбных дысцыплш. Але, нягледзячы на гэта, геаграф1я 
i прыродазнауства бьнн яшчэ больш “пацеснены” : зли-ыу адзш штэграваны 
курс пад назван “Прыродазнауства” (“Природоведение”, 4 клас). Змены, 
што адбылюя у  праграмах, на думку некаторых педагогау (негеографау), 
выхаласцш курс, скасавал1 элементарный пачапа х1м!чньгх i ф!з1чиых ве
дау. 3 ix пункту гледжання, насычэнне праграмы пачатковай школы 
геаграфгчным матэрыялам наносит шкоду б1ялапчнай прапедэутыцы, што 
поунага “злщ ця не ^тры малася.., - ф1з1ка - х1м1чная прапедэуты ка 
бщлапчнай адукацьп... амаль поунасцю выключана. Курса нежывой пры
роды... не юнуе. А гэта вядзе да таго, ш тр вучш 5-6 класау не засврйваюць 
пытанняу, што звязаны з ф’вж а  - Х1м!чным1 ведам!, яюя яны павшны атры- 
маць у 4 класе”. [61, с.22|

Складальнш праграм бачьин задачу курсау тым, “каб, абашраючыся на 
прыродазнаучыя звестш, што был} атрыманы вучням! У першых класах, 
сютэматызаваць i пашырыць уяуленне дзяцей аб прыродзе, паказаць дас- 
тупныя... еувязц якш кн ую ц ь пам!Ж асобным! элементам! прыроды, 
азнаёмщь... з KaHKp3THbiMi ярим] фактам! выкарыстання прыроды чалаве
кам у працэсе яго працрунай дзейнасщ, а таксама навучынь дзяцей карыс- 
тацца картай”. [ 1 9 4 ,  C .93 ]
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Нягледзячы на крытыку палажэння, што шбыта прыродазнауства набы- 
ло выгляд ашсальнай ф1зшнай геаграф!], таю С1мб1ёз прыродазнауства i 
геаграфп аказауся дастаткова жыццяздольным i меу станоучыя вынш , тым 
больш, што пры складанш стабшьных праграм i падручшкау был! ул^чаны 
патрабаванш ф1з!чнай, х1м1чнай i б!ялапчнай прапедэутым, уведзены но
выя тэмы (напрыклад, “Жывая I нежывая прырода”), вызначаны дастатко- 
вы аб'ём (Зг.) на вывучэнне курса.

Акрамя гэтага узмацнш ся i патрабаванш да вядзення урокау прырода
знауства, да уменняу, навыкау, ведау вучняу. Праграмы патрабаваш, каб 
на уроках вучш’ умел! “выконваць практычныя работы, зарысоуваць i сшсла 
ашеваць доследы, асобныя аб’екты i з'явы.., паставщь нескладаны дос- 
лед, зрабщь мадэль, макет.., чытадь план i ф1з1чную карту, выконваць най- 
прасцейшыя работы па контурнай карце”. [245, с. 12-13]

Праграма пацвердзша прапедыутычную ролю курса прыродазнауства: 
“Урою ... павшны забяспечыць сютэму ведау, яюя падрыхтоуваюць вучняу 
да паспяховага вывучэння у старэйшых класах б1ялогн, xiMii..,” геаграфп 
[194, с.95]; ставша мэту “дапамагчы дзецям не толью пазнаць у даступнай 
iM форме прыроду, але i зразумець, палюбщь прыгажосць нашай Радз!мы..; 
выхоуваць у вучняу 4 класа саштарна - ппеш чны я навык! на падставе зна
ёмства з будовай цела чалавека...” [245, с. 14]

Пад прыродазнауства падводзшася краязнаучая аснова. На думку рэ- 
фарматарау, захаванне краязнаучага прынцыпу павшна ’’забяспечыць не- 
паерэднае азнаямленне вучняу з навакольнай прыродай i працоунай дзей- 
насцю людзей, дапаможа узбагацшь свядомасць канкрэтным! жыццёвым1 

звесткам1, як!я пашыраюць i паглыбляюць ix веды аб бл!зк1х, добра знаё- 
мых па папярэдняму вопыту прадметах i фактах”.[там жа] Новая праграма 
прыродазнауства прадугледжвала вывучэнне агульнапрыродазнаучых 
(“Што такое прырода”, “Жывая i нежывая прырода”), агульназемлязнау- 

-чых (“Зямля -  шар”, “Части свету i аюяны”, “План i карта”, ’’Суша i яе 
паверхня”, ’’Карысныя выкапш”, ’’Вада”, ’’Паветра”, 55,2% часу), пытан
няу ф1згчнай геаграфп СССР (“Каршны прыроды i працы ”, 34,2%), будо- 
вы чалавечага цела i ririeHbi. [ 157]

У цэлым рэвалюцыйных змен. акрамя як злщця двух ранейшых самас- 
тойных прадметау у адзшае штэграванае прыродазнауства, у ППГА не 
адбылося. Тэмы з мекал! самастойных ’’прыродазнауства” i “геаграф ia” бьпи 
перапрацаваны i прыведзены у адпаведнасць з патрабаванням! праграм 8 - 
гадовай школы (пры умацаванш пазщый геаграф!чнага матэрыялу), прыс- 
тасаваны да пЫхолага -  узроставых асабл1васцей школыпкау. Станоучым 
было тое, што для захавання ф!з!ка - xiMiHnaft прапедзутыю у новым курсе 
прыродазнауства быу пашыраны раздзел аб нежывой прыродзе. Тольк! у
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тэму “Паветра” был! уведзены пытанш: ’’склад паветра, найважнейшыя 
уласшвасш паветра.., доследы.., практычныя працы... па вызначэнню на- 
прамкау ветру па компасе i флюгеры”.[245, с.22]

Адмоуныя моманты рэформы 1958-64 г.г.: 1) не бьип адноулены самастой- 
ныя курсы з прыродазнауча - геаграф!чным матэрыялам; 2) празмерная штэр- 
нацыянал1зацыя i щэалапзацыя працэсу выхавання, частае ггнараванне вы
вучэння краязнаучага матэрыялу (навучэнцы шмат вывучал! аб СССР i пры 
гэтым мел! сщплыя веды аб сваёй малой радз1ме); 3) адсутнасць рэспубль 
канскгх падручшкау; 4)узмацненне руафжацьи. [180]

Вывучэнне прыродазнаучага матэрыялу 4 класа грунтавалася на аснове 
тых ведау, як!я б ы т  атрыманы вучнямi 1-3 класау. У першых трох класах 
асобныя прыродазнауча -  геаграф1чныя курсы адноулены не быль Выву
чэнне матэрыялу ш ло  толью у рэчышчы разбору на Уроках тлумачальнага 
чытання i мовы наступных прыродазнауча - геаграф1чныя тэм: “ 1. Выву
чэнне роднага краю” (‘Торад i вёска” (2 клас), “Наша мясцовасць” (3 клас). 
2. ’’Азнаямленне з раслшамГ. 3. ’’Азнаямленне са свойсюм! жывёламГ’, 
“Карцшы прыроды i працы людзей у розныя поры года”. Акрамя гэтага, 
праграма патрабавала правядзення “чытання артыкулау аб Радз'1ме, аб яе 
прыродзе, людзях” [133, с.5], вывучэння пытанняу i вьгканання занятка^: 1 
клас. Наз1ранш. Экскурса. Прадметныя урои. 2 клас: Тэмы: “У спомтм 
лета”, ’’Карцшы прыроды i працы людзей восенню, з!мой, вясной, летам”, 
’’Наша Радз1ма -  СССР”. 3 клас -  “Наша мясцовасць” : ’’Арыентаванне.. 
’’Паверхня”, ’’Воды”, ’’Н адвор 'е”), ’’Поле” , “Сад” , “Свойсюя жывёлы”, 
“Д зш я жывёлы”, ’Торад i веска”, ’’Клопат аб здароуг’. У таи м  выглядзе 
праграма без асабл1вых змен пра1снавала да 1970 г..

Асобныя пытанш прыродазнауча - геаграф!чнага зместу прапрацоувал- 
1ся i за кошт часу (52г.: 1-2 класы -  па 12, 3-4-па 14г. [131, с.189]), што 
выдзяляуся на сельскагаспадарчую працу навучэнцау.

У 1960 г. быу выдадзены падручшк М.Скаткша “Прыродазнауства”, як! 
у школах Беларуа выкарыстоувауся да 1973 г., Гэты падручшк адрозшвауся 
ад папярэдшх добра прадуманым адборам матэрыялу, дакладнай сютэмай 
яго выкладання, зразумелай мовай. Аутарам у падручшк былi уключаны 
ш матлШ я ypwyKi з творау мастацкай л1таратуры, як1я натуральна 
спалучаллся з дзелавым! артыкуламг “Прыродазнауства” Скаткша добра 
шюстраванас (каля 200 м шкжкау, заставак). Аутар прадугледзеу выкары- 
станне самых розных метадау i прыёмау працы па засваенню навучэнцам! 
прыродазнауча -  геаграф1чнага матэрыялу. Асабл'шая увага удзяляецца 
пастаноуцы i правядзенню доследау (63), самастойнай рабоце вучняу (пера- 
важаюць прадукгыуныя пытанш i заданш; рубрика ’’Заданш для самастой
най работы у школе i дома”). Да падручнжа быу прадугледжаны дадатак
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“Самаробнае абсталяванне для заняткау па прыродазнауству” i набор 
настольных карт (акрамя 5 тэкставых).

У якасщ дадатковых дапаможншау па курсу выкарыстоувалюя “Кшга 
для чытання”, “Займальныя пытанш ”; ’’Школьны каляндар прыроды” 
А.Курскова.

3.3. Развщцё пачатковай прыродазнауча-геаграф1чнай 
адукацьп на Беларуа у 1970-1980-я гады

Згодна з урадавай пастановай “Аб мерах далейшага паляпшэння работы 
сярэдняй агульнаадукацыйнай школы”( 1966г.), была пастаулена задача 
ажыццяулення да 1970 г. усеагульнай сярэдняй адукацыь 3 1970/71 н.г. 
“сктэматычны курс асноу навук пачау выкладацца з 4 класа. Пачатковая 
школа пераходзша на 3-гадовы тэрмш навучання”. [101, с.401] Прырода
знауства як асобны прадмет па новых праграмах стала вывучацца у 2-3 
класах пачатковай i у 4 класе сярэдняй школы.

У 1967 г. была абнародавана вельм '1 няудалая центральная праграма са 
шматлшм1 пауторам! i дубл1раванпем тэм у розных класах. [169, с.5] Новы 
змест прадмета быу вызначаны у 1969 г..У 2 класе праграма прапаноувала 
вывучэнне тэмы “Порь; года”, у З-iM - каротк'ш звести з вобласщ ф1з1чнай 
геаграфп (“Прырода роднага краю”, “Наша Рад'мма на глобусе i карце”), 
б^ялогп (будова i жыццё чалавечага цела). Пекаторыя метадысты выказва- 
л к я  за неабходнасць увядзення асобнага курса i у 1 клас, што не было 
апрауданым на гой час. Нягледзячы на адсутнасць прыродазнауства у  1 
класе, першакласшю знаёмЬюя з прыродазяаучым] звесткам1 на уроках 
чытання - ппеш чны я звестк), праводзипся наз1ранш за надвор'ем, скла- 
дауся каляндар прыроды.

3 1969 г. !стотна узмацшуся тэарытычны бок прыродазнауства, больш 
стала Удзяляцца увап вывучэнню прыродных заканамернасцей, выяулен- 
ню сувязей иам^ж прадмстам1 i з“явам1 прыроды; асабл1вае значэнне было 
нададзсна праблеме выхавання вучняу сродкамi прыродазнауства, пытан- 
ню экалапчнай' адукацьп. Таюя змеиы у ППГА был! звязаны перш - на- 
перш з умацаваннем пазщый геаграфп.

Краязнаучая аснова вывучэння прыродазнауства патрабавала стварэн- 
ня рэспуб.шканск1х праграм, новых падручшкау. У Pacii стал’1 выкарыстоу- 
вацца новыя падручнш: 2 клас - З.А.Кляш'ншай, 3 i 4 - М.Скаткша. Гэтыя 
падручнш пэуны час mcjh ’’хаджэнне" i на Беларуа.

Першым беларусюм вучэбным дапаможжкам на прыродазнауству стау 
“Каляндар прыроды i працы” (2 клас) П.Лярскага i А.1УПхайлавай (1970;;
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замяшу каляндар А.Валяр'янавай). Гэта было дастаткова вялнсае па аб'ё- 
му выданне, якое па зместу нагадвала сабой падручшк - хрэстаматыю. 
Матэрыял дайаможшка дзялгуся на ^poid з метадычным забеспячэннем. У 
календарь! была прадугледжана сютэма экскурсш i практичных заняткау» 
На Беларус! ён замяняу (у пераходны перыяд) падручшк для 2 класа.

У 1971 г. пабачыу свет першы беларусю падручшк прыродазнауства для 
3 класа П .Лярскага, якл да 1972/73 н.г. поунасцю замяш у падручшк 
М.Скатюна. Як i М.Скаткш, П.Лярск1 узмацшу курс ф1з!ка - теаграф1чным 
матэрыялам, уключыу у падручшк тэму “План i карта” (перанесена з 4 
класа), пабудавау вывучаемы матэрыял на прынцыпах: краязнаучым (край
- БССР), радз!мазнаучым (Р ад ам а- СССР), астэматычнасщ, што поунас
цю адпавядала патрабаванням праграм.

У 1975 г. П.Лярск1м быу HanicaHbi д р уп  варыянт падручшка, як! з 
Дапауненням1 i пёрапрацоукам1 вытрымау 11 выданняу (апошняе у 1991г.) 
i выкйрыстоуйауся у школах рэспублга (з 1989г.-у 4 класс) да 1993г.. Вельм! 
важна, шТо увесь матэрьшл падручнжа Лярскага аргашчна звязаны з вы- 
вучэннем асабл1васцей прыроды Бацькаушчыны i што аутар уключыу у 
яго карты Беларус! (у той час не юнавала шводпай карты Беларус} для па
чатковай школы). Можна з усёй адказнасцю канстатаваць, што усе грама- 
дзяне Беларусi ва узросце ад 17 да 39год (1/3 насельшцтва) вывучал} па- 
чатковае прыродазнауства мёнавгта па падручнках Пятра Аляксеев1ча.

Кал! праграма прыродазнауства для 3 класа п радугледж вала вывучэнне 
тэм па фШ чнайтёаграфй, а н а т о м и  i r ir ieH e  чалавека, то змест курса 2 кла
са заставауся поунасцю б!ялаг!чным. ”У 2 класе вывучаюцца сезонныя 
змены у прыродзе... у трЬх тэмах. У кожнай тэме павшен быць вытрыма- 
ш»! адзшы план выкладання: змены у нежывой прыродзе.., у  жыцц} раслш 
i ix ахова.., у жыцц} жывёл i ix ахова, сезонная праца людзей. Гэтая пасля- 
доунасць вышкае з натуральных сувязей, што юнуюць у самой прыродзе; 
змсш 1 як!я а д б ы в а ю ц ц а  у  розныя поры года у нежывой прыродзе, цяг- 
нуць i сабой пэуны я змяненш у жышп раслш i жывёл, уплываюць на 
характар i змест сельскагаспадарчых работ... Ва ycix тэмах разглядаецца 
пытайне аб ахове i ^ м а ц а в а н ш  здароуя.., надаецца увага нормам п а в о д з ш ” 
у прыродзе. [144, с.53-54] Увесь матэрыял 2 класа вывучауся вакол тэм: 
’’Восень”, ”3iMa”, ’’Вясна”.

У адпавёднасщ з патрабаванням! праграмы. у 1974 г. А.МНхаНлавай быу 
HanicaHbi падручшк для другога класа (6 выданняу), яю выкарыстоувауся 
f  Школах да 1988 г:. У апошшм выданш (1987г.) матэрыял падручнжа раз- 
мяркоувауся па тэмах: “Прырода вакол нас” i ’’Сезонныя з'явы у прыродзе 
i працы. У дадатак да падручш ка А.М»хайлава’Стварыла i “Д зёнш к 
нгшранняу” (10 выданняу)-
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Прычыны распрацоую i увядзення рэспублшансюх праграм. падручю- 
кау. дапаможткау па пачатковаму прыродазнауству: 1) краязнаучая аено- 
ва праграм патрабавала стварэння падручшкау па Прыродазнауству у кож- 
най рэспублщы- Беларусь не была выключэннем: 2) Мшютэрства Асветы 
БССР па рэкамендацыях Мае квь тдважылася на складанне сва!х рэспуб- 
шкансюх праграм, адышоушп ад спажывецкага, у адносшах да цэнтра, 
характару узаеМаадносш; 3) маскоусюя аутары был! ужо не здольным! па 
аб’ектыуных прычынах натсаць падручнш, яшя-б задавальншн патрэбам
i адпавядал! запатрабаванням ППГА f  рэспублжах, у  т.л. Беларуа; 4) беЛа- 
русюмг вучоным! быу набыТы нсабходны досвед у стварэнш падручшкау i 
дапаможнжау; 5) пал1граф1я выйшла на пачатку 1970-х г.г. на якасны еура- 
пейск! узровень, што дазваляла выдаваць уласныя падручнш, дапаможнш;
6) спрыяльныя сацыяльна—Зканам1чныя умовы.

ГГершы вопыт стварэння беларусгах праграм i падручшкау меу станоу- 
чыя вынш , паказау, што рэспублка у стане распрацоуваць ix CBaiMi cmaMi, 
што ёсць магчымасць i патэнцыял па стварэнню свайго арыпнальнага, але 
пры гэтым трэба больш смЯЛей прыцягваць адпаведных спецыялктау, 
выхоуваць свае кадры, метадычныя школы.

А крам я асобн ага п радм ета пры родазнауства, пры родазнауча - 
геаграф|чны матэрыял у пачатковай школе вывучауся i на уроках тлума- 
чальнага i пазакласнага чытання.[145] Напрыклад, у 1 класе па падручшку 
"Родная мова” вывучал'юя тэмы ’’Наша Радз1ма”, ”31ма” (вывучэнне пы
танняу: ’’Занятю дарослых i дзяцей. Адносшы да прыроды... Жыццё жы
вёл з 1 м о й .[ т а м  жа, с. 13]), ’’Восень”, ’’Вясна”; праводзшюя шшранш, 
экскурса. Для першаклаешкау был! выдадзены календары прыроды для 
працы на уроках чытання, развщця мовы. Кожны таю урок пачынауся з 
анал1зу надвор’я.

У 1970 - 80 г.г. на вывучэнне матэрыялу прыродазнауства выдзялялася 
па 1 тыднёвай гадзше (2 -3  класы). 3 1980/81 н.г., пры змяненш праграмы, 
у 3 класе удвая павял1чвалася колькасць урокау i практычных заняткау. 
Бьь'п пашыраны раздзелы: ’’Арыентаванне на мясцовасщ. План i карта”, 
’’Прырода нашага краю” (матэрыял аб Беларуа), ’’Разнастайпасць прыро
ды нашай Радз!мы”. ^

Для патрэб школы П.Лярскчм было выдадзена якасиа пераробленае 7 
вьщанне (па сутнасщ, новы падручшк з 70% новага матэрыялу) свайго 
падручшка, у яюм >™чваД1ея усе змены у праграме. У н<эвае выданне 
аутар для фармгравання больш дакладных уяуленняу вучняу аб зонах увёу 
новыя тэмы: ’’Пауднёвы бераг Крыма”, ’Торы Кауказа”. [217; 224]. Са- 
май вялкай  часткай перавыдадзенага падручшка з ’яуляецца раздзел 
’’Прырода нашага краю”. Матэрыялу аб Беларус] у падручшку П.Лярскага
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адведзена 31,7%  ад агульнага аб’ёму. Дутар прадугледзеу у падручщку 
выкананне 4 практичных прац, 11 доследау, выкананне творчай працы 
навучэнцау па ашсанш узорау кар ыс н ы х вы кап ня у, рэк, азёр, раслш, жы
вёл, прыродных зон, частак цела чалавека. Падручшк забяспечаны бага- 
тым i разнастайным шюстрацыйным апаратам (182 малюнка). Усе шгост- 
рацьн шматкаляровыя, высокай якасщ (мастацкай i дыдактычнай). Належ- 
нае месца у падручщкузаймаюць планы мясцовасщ, цэнтральнай частю 
беларускай сталщы, прапануецца цэлы шэраг геаграф1чных карт. У пад- 
р'учшку прадугледжваецца выкананне заданняу (некалью дзесяткау) па кар- 
таграф1чных творах. Пры працы з картай БССР П.Лярсюм был! прадуг- 
леджаны толью актыуныя метады самастойнай працы навучэнцау. Дадзе- 
нае выданне падручнжа прыродазнауства характарызуедца i тым, што ау
тар пры захаванш у цэлым сцюласщ у падачы (пры у вядзе нн i дадатков ых 
1-3 сказау на артикул), дасягнуу ютотнага абвастрзння успрымання матэ
рыялу, лепшага яго замацавання у свядомасщ, абуджэння большай щка- 
ва с ц i, уз б а гач эн ня эмацыянальнага настрою вучняу. Пэуная увага надад- 
зена аутарам i сютэме пытанняу i заданняу- 80,7%  ix наюравана на твор- 
чую дзейнасць малодшых школьшкау. ...

Увядзенне у прыродазнауства тэм, што звязаны з вывучэннем плана i 
карты, патрабавала на пачатку 1970-х г.г. стварэння новага атласа. У 1971 
г. у Маскве быу выдадзены геаграф1чны атлас ’’Наша Родина” для 4 (3) 
класа, картаграф)чная частка якога утрымл!вала карты: фЫчнуго паушар’- 
яу i 3 - СССР (ф1з1чную, прыродных зон, шляхоу зносш). Праз год выйшау 
яшчэ адзш атлас у камплекцё з папкай контурных карт. Атлас, стау больш 
адпавядаць па зместу патрабаванням паслярэфор.менны> up и рам прырода
знауства Pacii i Беларуси (зшкла карта ”Щлях1 зцосш”).

Акрамя падручшкау, геаграф1чных атласау, дзёншкау н i фанняу (A.Mi- 
хайлавай, З.Паршаковай, В.Удав!чэнка), на уроках прыродазнауства шы
рока ужывалюя: беларуская хрэстаматыя “Ад вясны да вясны”, якая спры- 
яла павел!чэнню зашкауленасщ дзяцей у вывучэнш матэрыялу, расШская 
хрэ гаматыя В.Гарошчаню.

Для завяршэння вывучэння поунага кола пытанняу аб акаляючай пры
родзе, сютэматызацьп пачатковых прыродазнауча -  геаграф1чных ведау, у 
1970 -96 г.г. у т жшм класе сярэдняй школы -  чацвёртым (з 1989г.-5-м), 
выкладауся прапедэутычны курс ’’Прыродазнауства”. Метадыст З.Парша- 
твабачы лаваж насць гэтага куреа У тым, штоу 1м ”развтаю цца... паняцш, 
завяршаецца важны прапедэутьщны этап, як1 падрыхтоувае вучняу да вы- 
вучэння с!стэматычных дысцыплш прыродазнауча - навуковага циклу 

:;(перщ за усё, ф1з>.чнай геаграфп i 61ялогн у наступпых класах сярэдняй 
школы”. [116, е.З]
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Пры увядзенш прыродазнауства у 4 класе была сгворана paci некая 
экспериментальная праграма, якая прадугледжвала вывучэнне тольк! тэм 
аб “рэчыве, целах, з'явах, вщах энергп i кампанентах нежывой прыроды”. 
[241] Такая пастаноука пытання не задавальняла школы Беларуа, i таму у 
1970-72 г.г. дзейшчала часовая праграма, у адпаведнасщ з якой на пера- 
ходны перыяд прадугледжвалася вывучэнне некаторых тэм з падручшка 
Скатюна: ’’Прырода на Зям;п”, ’’Паветра”, ’’Вада”, ’’Глеба i карысныя 
выкапн!” , ’’Раслшы, жывёлы i знешняе асяроддзе” . [133, с.211-213] 

Беларусюя метадысты добра разумел! ролю прыродазнауства у падрых- 
тоуцы вучняу да вывучэння ф!з!к!, xiMii, астраноми, геаграф!!. Зыходзячы 
з гэтага, у курс рэкамендавалася уключаць разнастайны матэрыял: тэма 
’Торныя пароды”- для вывучэння фгака - xiMi4Hara i геаграф!чнага матэ
рыялу; бурнае “развщцё ...навук! аб космасе робщь вельм! важнай тэму 
’’Сонечная сютэма. Значэнне Сонда для жыцця на ЗямлГ [И б, с.4] i г.д.. 
Як BbiHiK пошуку зместу курса, з 1972/73 н.г. у курс 4 класа былгуведзены 
тэмы па вывучэнню Сонца, высвятленню яго значэння, аб сонечнай сютэме, 
аб мшералах i горных пародах, глебах, паветры, водах i г.д.. Праграма па 
прыродазнауству для 4 класа патрабавала: 1. ”даць веды аб асноуных эле
ментах нежывой прыроды Зямл!..; аб сувязях i узаемадзеянш  пам1ж 
кампанентам! прыроды..; даць элементарный паняцщ аб нябёсных целах, 
аб месцы Зямл! у  Сонечнай сютэме... 2. Даць паняцщ аб сувяз! жывой i 
нежывой прыроды, аб адноснай прыстасаванасщ раслш ! жывёл да роз
ных умоу знешняга асяродку. 3. Паглыбщь веды аб мясцовай прыродзе. 4. 
Паказаць, як пазнанне прыроды дазваляе чалавеку рацыянальна яе выка- 
рыстоуваць, пераутвараць, ахоуваць. 5. Выпрацаваць умение наз!раць эле
менты прыроды.., фкеаваць наз1ранш.., самастойна тлумачыць з'явы  жы
вой i нежывой прыроды; замацоуваць звы чй працы з геаграф1чнай картай 
! арыентавання на мясцовасц!...” [149, с.2-3] Зазначалася, што прадмет 
павшен спрыяць ”фарм!раванню уяуленняу навучэнцау аб адзшетве пры
роды, аб цеснай узаемасувяз! i узаемадзеянн! яе элементау, аб яе няспын- 
ным змяненш...”[там жа, с.З]

Для азначанага курса П.Лярскн i ol i п напicaiibi два варыянты падручшка 
(1975г.- 4 выд.; 4-е - 1978г.; 1979г. - 8 выд.; 8-е - 1992г.). У 1989 г. П.Лярсюм 
быу выдадзены “Рабочы сшытак па прыродазнауству”, як! не мае анала- 
гау i па сённяшн! дзень (спалучаюцца рабочая i дзённ!кавая части).

Пасля абвяшчэння ’’Асноуных напрамкау рэфармавапня агульнаадука- 
цыйнай ... школы” (1984г.), стал! праводзщца мерапрыемствы па пераво- 
ду школ на 11 - гадовы тэрмш навучання. Пачатковая школа, як ! 15 гадоу 
да гэтага, зкоу становщца 4 - х гадовай, але з тым адрозненнем, што у 
першыя класы стал! наб!раць 6 - гадовых навучэнцау.
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У сувяз! з рэформай, у 1986/87 н.г. адбылюя значныя змены у прыро- 
да-знаустве. Яно стала: 1) вывучацца ва ycix чатырох класах, 2) займаць 
цэнтральнае месца у працэсе штэграцьп пачатковых прыродазнауча - ге- 
аграф1чных ведау з ведам! грамадазнаучым!, п'старычным!, экалапчнымк 
У 1 -2 класах уводз/уся прапедэутычны курс ’’Азнаямленне з наваколь- 
ным светам” . Перад новым прадметам ставш ся мэты: ’’назапашванне i 
сютэматызацыя уяуленняу дзяцей аб прадметах i з“явах навакольнага 
жыцця, прыроды.., фарм!раванне навыкау правшьных паводзш” у пры
родзе. [151, с.66)

Праграмай новага курса было запланавана вывучэнне матэрыялу у двух 
наюрунках: ’’Першы... прадугледжвае азнаямленне... з грамадсшм жыц- 
цём, друп... з прыродай у непасрэДных зносшах з ёй; фармграванне уяу
ленняу аб прыродных аб“ектах i з“явах; выхаванне адказных адносш да 
прыроды.., аргашзацыю пасшьнай дзейнасщ па яе ахове” . [151, с.66-67] 
Праграма курса наюроувала на назапашванне ведау аб прыродзе, гра- 
мадстве “з мэтай переходу да вывучэння прыродазнауства у 3-4 класах”. 
[150, с.20] “Азнаямленне...” насша штэграваны характар i патрабавала 
вывучэння прыродазнауча - геаграф!чных i псторыка - грамадазнаучых 
пытанняу на аснове краязнаучага матэрыялу. Кола ведау прыродазнау- 
чага характеру пашыралася у  курсе у залежнасщ ад пашырэння сютэмы 
”дом - сям“я- горад (веска)- краш а”, напрыклад, у раздзелах “Наш дом i 
родная прырода”, ’’Родная краш а” вывучалюя пытанн! аб прыродзе i ге- 
аграф]'чных асабльвасцях Беларус!. У 1-2 класах вывучауся матэрыял, што 
тычыуся характэрных прымет порау года, жыцця жывёл, раслш, прыро
ды Бёларус!, правш ппены . Без тстотных зменау Дадзены курс праюна- 
вау да 1994/95 н.г..

Матэрыял былога курса прыродазнауства 3 класа дзялгуся пам^ж 3 i 4 
класамi. Матэрыял прыродазнауства 4 класа механ!чна пераноЫуся у 5 клас.

У курсе прыродазнауства стал! вывучацца тэмы: ’’Прырода нашага 
краю”, ’’Аргашзм чалавека i ахова яго здароуя” (3 клас), “Прырода нашай 
Радз1'мы”, ’’Арыентаванне. План i карта”, “Разнастайнасць прыроды на
шай Радз1мы”, ’’Выкарыстанне i ахова прыроды” (4 клас). Ужывалшя 
падручнш В.Удав!чэнкП З.Паршаковай, П.Лярскага.

У 1 - 4 класах было пакшута вывучэнне прыродазнауча-геаграф!чнага 
матэрыялу i на уроках чытання па кшгах ’’Расшка”, ’’Роднае слова” i шш. 
У 1991-92 г.г. выкарыстоувауся варыянт штэграванага курса ’’Беларуская 
мова. Азнаямленне з навакбльным светам” (1-2 класы) з элементам! тлу- 
мачальнага чытання артыкулау прыродазнауча-геаграф1'чнага зместу. Аб’
ём матэрыялу краязнаучага раздзела ’’Родная краша” пры гэтым адразу 
пашырауся за кошт увядзення тэмы ’’Родная рэспублка” .
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У 1986 - 1994 г.г. у пачатковай школе выкарыстоувалася новае выданне 
атласа ’’Наша Родина” (контурныя карты был! вЫдадзены асобна), як] ут- 
рымл]вау: а) i люстраций, тэкстьгда тэм падручшка: “Арыентаванне”, ’’Ком
пас i арыентаванне па компасе”, ’’План i карта” i шш.; б) карты паушар'яу, 
СССР, прыродных зон. Пасля распаду СССР, змест атласау быу перагле- 
джаны. Яны перастал! выкарыстоувацца на Беларус! з прычыны ix  поунай 
неадпаведнасц) зместу беларусюх праграм.

Адмоуным момантам пры вык ладан Hi пачатковых прыродазнауча - ге- 
аграф1чных курсау, асаблгва краязнаучага матэрыялу, стала поупая адсут- 
насць вучэбных насценных, настольных карт, геаграфшнага аы аса Бела
русь Станоучым было тое. што вучэбны працэс быу забяспечаны дастат
кова вял!кай колькасцю разнастайных наглядных дапаможшкау: карт'намi, 
таблiцамi, муляжамi. пудзшам!, макетам^ мадэлям1, калекцыям], гербары- 
ям] i г.д.. Большасць наглядных дапаможшкау выраблялася на фабрЫках 
упраулення ’’Прырода i школа” (Раая, Украша). Некаторыя дапаможнш, 
тамя, як таблщы i картины па прыроднЫх комплексах, здабычы i перапра- 
цоуцы карысных выкапняу, ахове прыроды выраблял!ся выдавецтвам ’’На
родная асвета”. Студыяй ”Беларусьфш,м” (1990г.) наладжаны выраб ай- 
чынных вучэбных дыяфгльмау i дыяпазгтывау.

Першае месца у кагорце метадыстау пачатковага прыродазнауства Бе
ларус] -  З.Паршаковай, А.Мгхайлавай, В.Мшаевай, В.Дзебалтоускай, В.Уда- 
в1чэнк1, Л.Астроускай, М.Хадаров1ч i шш., бёзумоУна належыць Пятру 
Аляксеёв!чу Лярскаму (нар. у 1918г.). Ён унёс значны Уклад у распрацоуку 
зместу пачатковага прыродазнауства, у развщцё методьш: 1) з ’яуляецца 
сааутарам першых на Беларус! падручшкау для студэнтау спецыяльнасщ 
“педагог!ка i методыка пачатковага навучання”: “Геаграф1я” (1963; 1966), 
“Землязйауства i краязнауства” (1976; 1987); 2) выдау першы бсларусю 
дапаможшк ’’Краязнауства”, яю “адразу атрымау шырокую вяДомасць i 
...папулярнасць сярод географау i краязнауцау СССР”, настаушкау школ 
[217]; 3) стварыу пры МДП1 (канец 1960-х) першую беларускую школу 
метадыстау - прыродазнауцау (П.Лярсю, А.М!хайлава, Л.Астроуская, М.Ха- 
даров^ч); 4) з ’яуляецца сааутарам першага на Беларус] навучальнага дапа- 
можшка па прыродазнауству для малодшых школьшкау; 5) першым у 
рэспублщы H anicay падручнпа па прыродазнауству для 3, 4 класау, ства
рыу арыгшальны “Рабочы сшытак па прыродазнауству”; 6) самастойна i у 
сааутарстве распрацавау метадычныя дапаможнш для настаушкау па вык- 
ладанню як пачатковага прыродазнауства увогуле, так i асобных курсау;
7) з ’яуляецца распрацоушчыкам асобных пытанняу методьш: выкарыс- 
танне дзёншкау наз1ранняу, паетаноука доследау, “методыка наз'фанняу... 
фарм]раванне уяуленняу i паняццяу” [246, с.40]; першым у БССР распра-
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цавау методыку безмашыннага праграмаванага кантролю за ведамi вучняу 
на уроках прыродазнауства (увядзенне у практыку школ праверй ведау 
навучэнцау з дапамогай безмашыннага праграмаванага кантролю дазволь 
ла паспяхова вырашыць праблему назапашвання адзнак пры адносна не- 
вялшай колькасц! урокау; забяспечыць надзейнасць i трыеаласць ведау);
8) з ’яуляедца, адзшым з метадыстау, хто стварыу цэлы навучальны комп
лекс па прыродазнауству i геаграф!!,

Падручнш П. Лярскага атрымал1 высокую адзнаку крытыкау, рэцэнзен- 
тау, насгаушкау школ; “вы iуча пся на атрыманне Дзяржаунай np3Mii БССР, 
у некоторых рэспублжах р жимыщавалюя для перакладу на родныя мовы i 
выкарыстання у нацыяна.п пых школах”. [246] У падручшках П.А.Лярс- 
кага вызначалася тэндэнц ыя на узмацненне дзелавых артыкулау, яюя спры- 
яюць разшшдо мыслення, узбагачаюць мову навучэнцау спецыяльнай тэр- 
мшалопяй. PacnicK i метадыст прыродазнауства З.Клящнша ацэньвала i 
вырашэнне Лярск1м праблемы дадатковых тэкстау: ’’А утар...па шматлшх 
тэмах прапануе прачытаць маетацюя або навукова - папулярныя KHiri. 
Удалым . . .л!чым i размяшчэнпс гэтых рэкамендацый -  пасля...вучэбнай 
тэмы”. [57, с.98] Асабл!ва высок-i рэйтынг сярод падобных мел! падручнш  
П.А. Лярскага для 3 класа у аднос/нах да фардцравання блока ’’Пытанш i 
задаHHi”. У беларусюм падручшку (1979) пытанняу i заданняу на прымя- 
ненне новых ведау-31,0% (для параунання: paciPicKi - 28,1; украшсю - 25,5; 
лгеоуск! - 27,2% [167]), на лапчнае асэнсаванне -  43,0 (39,7; 33,5; 45,6% 
адпаведна). У падручн5ку Лярскага менш за усё пытанняу 1 заданняу рэп- 
радукцыйнага характару (26,0%, у наступных выданнях -11-е, 1991, ix доля 
зшзшася да 21.2%).

Высокую адзнаку атрымадг i падручнш  для 5 класа: у закрытых рэцэн- 
зшх падручшк П.А.Лярскага характарызавауся як лепшы сярод падобных 
у Саюзе.
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ГЛАВА 4

СУЧАСНЫ СТАН 1 НАК1РУНК1 РАЗВЩЦЯ 
ПАЧАТКОВАЙ ПРЫРОДАЗНАУЧА-ГЕАГРАФ1ЧНАЙ 

АДУКАЦЬП

4.1. Пачатковая прыродазнауча-геаграф|чная адукацыя
у свеце i на Беларуси на сучасным этапе

Прадметы з прыродазнауча - геаграф^чным зместам выкладаюцца ва y c ix  
пачатковых школах KpaiH свету. Перад прыродазнауча г as р к{нчныш кур- 
caMi у школе I ступен) “ставяцца, як правша, м!крамэты. напрыклад, выву
чэнне найбл!жэйшага наваколля, выхаванне беражл'шых i рацыянальных 
аднос1н да матэрыяльных i духоуных каштоунасцей”. [36, с.67] Звычайна 
“Прыродазнауства” уяуляе сабой штэграваны курс, як! знасмщь дзяцей з 
жывой i нежывой прыродай (будовай, мехашзмам размнажэння, ростам 
раслш i жывёл, доглядам ix  чалавекам), з нябеснай прасторай i космасам, 
формам! энергп i найпрасцсйшым! машынам!, дае звестк! аб чалавеку (бу- 
дове аргашзма, ахове здароуя)”. [80, с. 1 7 3 ]1нтэграваныя курсы акцэнту- 
юць увагу на правядзенне наз'фанняу, практичных заняткау, экскурсш; 
уключаюць таксама элементы экалогп, эканомш. На занятках у малодшых 
школьшкау “настаушк разв!вае уменн! наз!раць за прыроДным! з ’явам!-, 
рабщь абагульненш i высновы”. [225, с.ЗЗ]

Д алёкае замежжа. У пачатковых школах Францьп. напрыклад, фармь 
раванню у вучняу наз!ральнасщ нада.ецца шмат у Bari (курс “Практыкаванн! 
у Ha3ipaHHi” . B y4H i маншулююць з розным! матэрыялам! (пяском, гл!най, 
дрэвам), ставяць невялш я доследы. вучацца рабщь разнастайиыя вымя- 
рэнн!, устанаул1ваць сувяз! памгж Ha3ipaeMbiMi з ’явам1.

У ‘шшых крашах Нуропы, 3111А у пачатковай школе вывучаюцца пред
меты, бл1зюя па зместу да нашага “Прыродазнауства”. Чацвёртакласнта 
ФРГ вывучаюць курс “Крашазнауства”, як1 грунтусцца на ведах, аб нава-
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кольным свеце, яюя вучш атрымшн у папярэдшх класах. Пры вывучэнш 
прыродазнауча - геаграф1чнага матэрыялу у Ш-1У класах абавязковым! з ’яу
ляюцца практычныя занятю. [5, с.37]

Малодшыя школьнш у Япони вывучаюць курсы “Грамадазнауства” i 
“Прыродазнауства” па 2 гадзшы на тьщзень у I - II класах i па 3 гадзшы у
III - 1У класах. [18, с.92] У гэтыя курсы уключаны матэрыялы аб грамад- 
стве, жывой i нежывой прыродзе Япони, чалавеку i яго здароу'1, аб косма- 
се, Зямл1 i да т.п.

У Чэхн да рэформау 1990-х г.г. у I - II класах вывучауся курс па элемен- 
тарнаму знаёмству са светам, у Ш -  1У -  курсы “Радз1мазнауства” i “Пры- 
родазнауства” .[81, с.54] Пры гэтым курс I-И класау нагадвау наш прадмет 
“Азнаямленне з навакольным светам”, а “Радз1мазнауства” -  курс “Мая 
Радз1ма -Беларусь” . 3 1990-х г.г. у гэтай краше у школе 1 ступеш вывуча- 
юцца “Асновы геаграф! j, геалоги, прыродазнаучых навук” у штзграваных 
пачатковых курсах . [185, с. 111]

У  пачатковай школе Румына вывучаюцца “Пачатковая геаграф1я” i 
“Прыродазнауства” [187, с.144], у Венгры! - “Пазнанне навакольнага”, у 
Балгарьн - “Прыродазнауства” i “Рад-ммазнауства” (“Родинознание”).

Школьныя планы кггайскай пачатковай школы уключаюць у сябе 9 ву- 
чэбных прадметау, сярод яюх “Грамадазнауства” (вывучаюць элементы 
ricT opb ii, грамадазнауства, разглядаюцца пытанш гаспадарчай дзейнасщ, 
уплыву грамадства на прыроду) i “Прыродазнауства”. [56, с.62-63] На 
апошш курс выдзяляецца ад 1 да 3 гадзщ на тыдзень.

Дастаткова шкавай з’яуляёцца сютэма ППГА у Велжабрытанп. У гэТай 
развитой крайне пачатковую адукацыю атрымл1ваюць на 2 ступенях наву
чання (I ступень -I-II класы, у яюх вучацца 5-7- гадовыя, II ступень -  Ш - 
ГУ класы, дзе вучацца 7-11- гадовыя дзещ). У прыродазнауча - геаграф! ч- 
ным курсе I ступеш вывучаецца матэрыял з галшы грамадазнауства, 
ф!з1чнай геаграфИ. Даступным1 сродкамг даказваецЦа, што “свет намнога 
шырэйшы за родны край i не абмяжоуваецца тым месцам, якое вывучаюць 
вучш”. [29, с.67] 5-7-гадовыя школьнш вывучаюць якасць навакольнага 
асяроддзя, ацэньваюць яго агульны стан i адмоуныя рысы, змены у 1м. У 
прыродазнауча - геаграф1чны матэрыял навучання 7-11 - гадовых дзяцей 
уключаны звестю аб узаемасувязях i узаемазалежнаСцях у свеце. На уро- 
ка« вучш парауноуваюць прыроду сваей крашы з прыродай шшых краш, 
мацерыкоу, у вышку чаго набываюць веды аб Зямл!, асноуныя тэмы у гэты 
час: “Рэю”, ’’Над вор’е”, ”11асел1шчы”, ’’Змены у навакольным свеце”. Па- 
ралельна набываюцца веды па ricT opb ii, этнаграфи, эканомщы.

Асабд1вых адрозненняу у змесце пачатковых прыродазнауча - геаграфь 
чных курсау памж  кражам! СНД i Б ал ть»  i шшым! крашагш свету няма.

84
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У методыцы навучання пачатковаму прыродазнауча - геаграс}мчнаму матэ
рыялу, зразумела, ёсць некаторыя адрозненш, але яны не з ’яуляюцца прын- 
Цыповым!. Адным з адрозненняу, напрыклад, з’яуляецца падыход да вы- 
карыстання карт у падручшках i атласах. У заходшх крашах у падручшках 
для пачатковых класау карт няма, яны заменены картасхемам! з велыш 
нязначнай нагрузкай. Знакавая с1мЕюМка накартасхемах не паутарае сгмва- 
лау, што прыняты у навуковай геаграфп!. “Яна складаецца з ярюх значкоу, 
яюя добра запамшаюцца. На адной каргасхеме. як правша, маказваецца 1 -
2 з ’явы ... на тэрыторьн’’. [36у с.68]

У Pacii на сённяшш дзеиь icnye шэраг розных варыянтау па азнаямлен- 
ню з прыродазнауча - геаграф1чным матэрыялам у пачатковай школе. Дзяр- 
жауны адукацыйны кампанент “Навакольны свет” вывучаецца у I - 1У кла
сах. У I - II класах (па 1г.) вывучаецца “Навакольны свет”,; а у Ш - ГУ кла
сах (па 2п) можа выкладацца у 2 варыянтах: 1) штэграваным i 2) анагптыч- 
ным (“Прыродазнауства” i “Уводзшы у псторыю”). [246, с.9]

Для традыцыйнай пачатковай школы цэласна распрацавана для ycix ча- 
тырох класау 5 варыятыуных курсау (сютэм): “Зялёны дом” (аутар - А.П- 
лешакоу); “Прырода i людзГ’ (аутар - З.Кляпппна); “Навакольны свет” 
(Н.Вшаградава, ГДучанкава, Г.Патапау); “Свет i чалавек” (А.Вахрушау, 
А.Раущан); “Навакольны свет” (В.Паглазава, В.Шылща).

У штэграваны курс “Зялёны дом” А.Плешакова (I - У класы) уваходяць 
штэграваны прадмет “Свет вакол нас” (I клас) - тэмы: “Прырода”, “Жыццё 
горада i вёскг’, “Здароуе i небяспека”, “Зносшы”, “Падарожжы” (67 г.), 
“Прыродазнауства” (2 - 3 класы), факультатыуныя курсы “Планета зага- 
дак” i “Экалопя”. :

Па праграме З.Кляпнпнай [58, 59] у I - 1У класах вывучаецца сктэм а 
“Прырода i людз!” (2 ч а с т :  у I -11 класах прапедзутычны курс “Я i свет 
навокал”, у Ш  -  1У - “Прыродазнауства”). Прынцыпы будовы - сезонны, 
краязнаучы, прыродаахоуны, агульназемлязнаучы, радзшазнаучы, прак- 
тычнай наклраванасш. У I класе (68г.) разглядаюцца тэмы: “Здароуе”, 
’’Прырода вакол нас”, у И класе (34г.) змены у  прыродзе, у 111 (34г.) - 
“Арыентаванне”, “Прырода нашага краю”, “Наша Радз1ма на глобусе i 
карце” , “Разнастайнасць прыроды нашай Радз1мы”, “Аргашзм чалаве
ка” . [60]

Трэ ш  варыянт прадугледясвае вывучэнне у I -ТУ класах сютэмы “Нава
кольны свет” -  дзейнгчае з 1992 г.. У I  класе вывучаюцца тэмы: “Т ы -  пер- 
шакласнш”, “Тваё здароуе”, “Мы i рэчы”, “Прырода вакол нас”, “Наша 
краша”; v II - м - “Чалавек i яго здароуе”. “Што знаходзщца вакол нас”, 
“ Чалавс к i прырода”, “Наша краша”; у Ш - м - “Што знаходзщца вакол 
нас”, “Чалавек i яго здароуе”, “Чалавек сярод людзей”; у 1У класе— “Як
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чалавек пераутварае свет”, “Прырода нашай кращы”, “Чалавек” . Сютэма 
пабудавана на щэях агульнага погляду на навакольны сацыяльны i пры- 
родны асяродакi месца чалавека у 1м, на прьшцыпах “пазггыунага эгацэн- 
трызму, краязнаучым, прыродаахоуным, радз!мазнаучым, агульназемляз- 
научым i экалапчным (Паралельна захоуваецца курс “Я I свет навокал” ( 
матэрыялы блокау "Свет людзей”;  “Свет прыроды”, “Здароуе”). Дадзены 
курс падобны на айчынны курс “Чалавек i свет”.

Чацвёрты варыянт курсау з назван, щэнтычнай назве беларускага кур
са, - “Свет i чалавек” (“Окружающий нас мир”) распрапоуваеица з 1997 г.. 
1дэ1 курса: ушкальнасць жыцця, цэласная карщна свету, арыентацыя у на
вакольным свеце, шчыльныя узаемасувяз1 у прыродзе. Пры распрацоуцы 
курса планавалася вывучаць: у I класе прадмет “Свет вачыма чалавека”; у 
II “Свет i чалавек” (“Зямля”, “Частк1 свету"); у Ш -  “Свет i чалавек” 
(“Жывыя насельнш  планеты”); у 1У курс ‘Чаиавек”. Зараз прыродазнау
ча -  геаграф!чны матэрыял пад назван “Свег i чалавек” вывучаецца у I - II 

'.класах.
Пяты варыянт для традыцыйных пачатковых школ -  “Навакольны свет” 

[125; 126] распрацаваны для 1-1У класау (1 клас -68г., Н-1У- па 34г.). Змест 
; .курса прадугледжвае некалью узроуняу штэграцьп ведау. “У  адз'шы курс 
штэгруюцца асновы прыродазнауча - навуковых i гумаштарных ведау аб 
чалавеку, прыродзе i грамадстве. У сваю чаргу, кожная з гэтых галш штэг- 
руе веды некальюх навук.., таюх, як-анагрмм, ф1з1ялопя, ппена, грамадаз
н ау ства- блок аб чалавеку;... у блок аб прыродзе штэгруюцца фЫчныя, 
х1м1чныя, б1ялапчныя, геаграф1чныя, астранащчныя i экалаичныя веды”. 
[126, с.93] “3 уткам  сенсггыуных перыядау развщця дчяцей, у мэгах падт- 
pbiMKi гразвщ ця... пазнавальнагагнтарэеу i матывацьи а^ы м ання ведау 
аб навакольным свеце i аб сва!м аргашзме” у праграму курса аутары уклю- 
чьин насту пны матэрыял: “Чалавек i яго творчасць”, “Прыгажосць”, “Омет- 

; рыя у навакольным свеце”, “11ерыядычныя змяненш у прыродзе”, “Па сля- 
дах вялпах падарожшкау”, “Зямля” i да т.п. [125, с,61] Цпсавым у сютэме 
з ’яуляецца акцэитаванне увал на дапасаваннях, суадносщах памщ  жывой 
i нежывой прыродай, на ix збалансаванасць (натуральную прыгажосць i 
гармошю).

Акрамя гэтых пящ варыянтау у LU - ГУ класах расгйскай традыцыйнай 
пачатковай школы выкладаюцца пстарычныя i гюторьпса геаграф1чныя 
прадметы: “Мая Айчына”, “Уводзшы у псторыю”, “Наша Радз1ма i сучас- 
Hbi свет”.

У пачатковых школах, што займаюцца па сютэме Л .Замкова, у кампа- 
ненце;“Навакольны свет” вывучаюцца курсы “Мы i навакольны свет”. “Я  i 
навакольны свет”, “Твая Pacifl”. Акрамя гэтага працануецца вывучэнне
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курса "Теаграс^я”. У 1996 г. у федэральным цэнтры т я  Л.Занкова падрых- 
таваны для пачатковай школы падручнш з геаграф'н-шым зместам. У адпа- 
веднасц! з праграмай, напрыклад, падручшк “Геаграф!я” (II клас) уключае 
раздзелы: “Наш агульны дом”, “Арыентаванне у праеторы i часе”, “Пер- 
шапраходцы старажытнасщ”, “Гел!яцэнтрычная астэм а свету”, “Сем кл^ма- 
тау” . Праграмай прапануецца дастаткова сур’ёзны матэрыял, але ён пада- 
ецца у падручшку легка i даступна. Падручшк Щ класа па геаграф!! уклю
чае дастаткова складаны матэрыял па тэмах: “Геаграф^чныя каардынаты”, 
“Эпоха Бяллк1х геаграф!чных адкрыцгдяу”, “Жыццё на ЗямлР' i шш.. 7’аюм 
чынам, у гэтым варыянце праграм геаграф1я стала зноу суверэнным прад- 
метам у пачатковай школе.

У пачатковых школах па счстэме Д.Эльконма -  В.Давыдава вывучаюц
ца курсы “Навакольны свет” (аутар А.Чунщава), “Прыродазнауства” (“Ес
тествознание”, I -  Ш класы; Н.Дзмпгрыева i ГТаупшец), “Прыродазнау
ства” (“Естествознание”, I -  У класы; А.Чуншава, А.Букварова). [246, с. 11]

Акрамя навучання па традьщыйных i нетрадыцыйных слстэмах, распра- 
цаваны цэлы шэраг шшых пачатковых прадметау з прыродазнауча - геаг- 
раф!чным зместам: “Чалавек i навакольнае асяроддзе” (I - II класы), “На
вакольны свет” з мадэщ “Экалопя i дыялектыка” (наюраваны на эстэтыч- 
нае успрыманне навакольнага асяроддзя, на комплекснае успрыманне рэ- 
чалснаслп, на вызначэнне месца чалавека у прыродзе i маральныя паводзь 
ны), “Свет падарожжау” (штэграваны спартыуна — гульнёвы курс з эле
ментам! турызму, краязнауства, геаграфп), “Я i мой свет” (па 34 г. у I - ГУ 
класах; курс па л ыка - прававой адукацьй зуключэннем прыродазнаучых 
тэм: “Люб!мы горад”, “Жыццё на Зямлг), “Сонца -  наша зорка” i iHm. 
[225] : . _:■ / ".

Щкава, lTo ! 1ерал1чаныя пачатковыя курсы з прыродазнауча - геаграф^ч- 
ным зместам маюць скразныя наетрушф экалапчны, краязнаучы, радзь 
мазнаучы, агульназемлязнаучы ! шш., утрымл!ваюць асновы ведау з вале- 
алогП i бяспею жыццядзейнасщ.

У пачатковай школе У краш ы  у I - 1У (0 - Ш) класах вывучаюцца курсы 
“Азнаямленне з навакольным светам” i  “Прыродазнауства” (Ш - 1У (0 - Ш) 
класы). Праграма Ш (II) класау патрабуе вывучэння тэм: “ H a 3 ip a H H i за 
прыродай i працай”, “Раслшы”, “Жывёлы”,. “Формы паверхш”, “Глебы”, 
“Выкапш”, “Вадаёмы”, “Раслпшы i жывёльны свет лясоу, лугоу, палёу i 
садоу”, “Запаведшк!”; (У (Ш) класау -  “Адлюстраванне зямной паверхн! 
па плане, карпе i глобусе”, “Разнастайнаспь прыроды Украшы” (прырод- 
ныя зоны), “Цела чалавека i ахова здароуя” .[ 147]

3 1997 г. на Украше раепрацоуваецца друг! варыянт, па якому у П - 1У 
класах асобна будзе выкладацца прадмет “Геаграф!я”. Плануецца, што у
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II клаее будзе вывучацца матэрыял “Наш горад (наша сяло)”, “Поры года”, 
“План”, “Арыентаванне”, “Рэльеф”, у  Ш - 1У- “Горныя пароды i карысныя 
выкапш”, “Паветра i атмасферныя з ’явы”, “Надвор’е i клгмат”, “Воды i 
суша”, “Глебы”, “Раслшы i жывёлы”, “Прыродныя комплексы”.

TaKiM чынам бачна, што у развщцг ППГА розных KpaiH свету шмат агуль- 
нага: I) вывучаецца матэрыял аб плане, карЦе, кампанентах жывой i не
жывой прыроды, аб прыродных супольнасцях i комплексах, узаемасувя- 
зях пам1ж прыродай, трамадствам i чалавекам (б1ялапчны, экалапчны i 
геаграф]'чны матэрыял); 2) матэрыял носщь прапедэутычны характар; 3) 
найрунак на штэграцыю ведау аб навакольным асяроддзь

Значныя змены у ППГА Б ел а р у а  адбьшся у 1993 г., кал! у 4 класах 
школ замест звычайНага курса “Прыродазнауства” быу уведзены новы 
штэграваны гiсторыка-геаграфi чн ы курс “Мая Радз'ша -  Беларусь”. У ас- 
нову новага прадмета быу пакладзены прынцып вывучэння курса па “Ай- 
чыназнауству” Д.Сямёнава. [207, с Л 08] Праблема увядзення пстарычнага 
курса у in колу I ётупеш it-навала з пачатку 1970-х г.г. (з увядзеннем новых 
праграм /па пастанойе 1966г./ курс ricxopbii з пачатковай школы быу пера- 
несены у малодшы клас сярэдняй ступеш), а магчымасць яе вырашэння 
З’явшася тольй пасля абвяшчэння незалсжнасш Белару-ci. 3 увядзеннем 
новага курса геаграф1чнае, эколага - б1ялапчнае, лйаратурнае краязнау- 
ства дапоуншася пстарычным.

Перад новым курсам аутарам! праграм бьип пастаулены мэты, галбу- 
най з яй х  стала “фарм{раванне творчай асобы, якая адчувае прыгажосць 
рбднай зямЛ1, неабходнасць аховы яе прыродных багаццяу, усведамляе 
прызначэнне шдывщуальнага жыцця чалавека, з павагай адноснша да 
ricTopbii i культуры сваей Радз1мы”.[152, с.98] Змест курса найраваны на 
выхаванне нацыянальнай сама свядомасш школьшкау 4 класа, ix агульнае 
развщцё i падрыхтОуку да навучання псторьп i геаграфп Беларуа у сярэд
няй школе. [137, с. 101] Увесь змест праграмы 4 класа мае маральную, пры- 
родаахоуную i эстэтычную найраванасць. Курс з пачатку увядзення у школу 

■складаусйз пстарычнага i геаграф1чнага блокау (адпаведна 47 i 7 парагра
фа)': спачатку геаграф!чная частка (1/7) у парушэнне логжг вывучалася пасля 
пётарычнай). [205] Геаграф1Чная частка да 2000г. уключаЛа 14 тэм з адна- 
го раздзела -  “Наш край” (4 картаграфлчныя тэмы, 5 -  з ф1згеаграф!5. I ~ па 
экалапчных праблемах i 4 - з эканам1чнай геаграфп; прьггЗтым адсутш'чае 
матэрыял аб глебах). Пасля карэннай перапрацоуй курса у 2000г., прад
мет “Мая Радз1ма - Беларусь” перастау адйавядаць с 1стэматычн'аму, кр'ая- 
знаучаму i радз!мазнаучамупрынцыпам, прыняу абл'шча чыста пстарыч
нага (ад геаграфп засталася тольй  тэма аб геаграф!чйым становйичы Бе- 
;iapyci). '
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Курс “Чалавек i свет”. У 1994 г  у 1-2 класах пачатковай школы, замест 
ранейшага прадйета ’’Азнаямленне з навакольным светам”, быу уведзены 
новы штэграваны курс “Чалавек i свет“ . Новы курс у 1995 г. “выцесшу” 
рэштю прыродазнауства з 3 класа i на сённяшш дзень вывучаецца ва ycix 
чатырох класах пачатковай школы.

Аутарсш калектыу курса “Чалавек i свет” пастав!у перад предметам 
мэты: “фарм1раванне першапачатковых ведау аб прыродзе i грамадстве, 
выхаванне высокамаральпых адносш малодшых школьшкау да наваколь- 
нага асяроддзя, свайго аргаш'зма, падрыхтоука навучэнцау да паглыблен- 
ня i пашырэйяя ведау аб прыродзе i грамадстве на наступных этапах наву
чання” . [112-, с.71] Асноуным! з тачам1 курса абвешчаны: фарм1раванне 
уяуленняу аб з’явах грамадс ка i i ыцця i прыроды з падвядзеннем наву
чэнцау да элементарнага разумения сувязяу у сютэмё “Прырода -  Чалавек 
-Грамадства”, асзнсаванне будовы i функцыянаяання свайго аргангзма, 
асаб^стай i трамадскай г т е н ы , фарм'фаванне уяуленняу аб нормах паводзш 
у грам адстве, пры родзе, аб д зей н асщ  у навакольны м  свец е i ва 
узаемаадносшах з шшым1 людзыш, выхаванне эмацыянальна станоучых 
адносш да навакольнага жыцця, щкавасщ да прыроднЫх i сацыяльных з ’яу, 
вышэйшых маральных пачуццяу, у т.л. беражлшых адносш да прыроды i 
людзей.

Курс “Чалавек i свет” падзяляецца на дыферэнцыяваныя блок!: “Чала
век i прырода”, “Чалавек i грамадства” , “Чалавек i яго здароуе” . Кожны з 
ix мае унутраную !нтзграцыйную схему вакол тэм аб прыродзе, грамад
стве, здароу!. Пры вывучэнш матэрыялу кожнага з бдокау у 1995 - 2000 
г.г. навучэнцам1 выкарыстоувалюя асобныя дапамож нш  i падручнш  (ау- 
тары С.Док1ш, У.Кучынск!, В.Удав1чэнка, В.М шаева, Л.Дурэйка, Г.Ло- 
сева). 3 2000/2001 н.г. падручшк! па асобных блоках захавалюя тольк! у 
двух тж эйш ы х класах, у 3-4 (2-3) класах блою штучна “сшыты” у адзь 
ныя падручнш .

Станоучым1 момантам! сучаснай ППГА на Беларус! з ’яуляюцца яе раз
вщ цё У рэчышчы дасягненняу сусветнай педагапчНай д у \ш , узяты 
нашрунак на штэграцыю ведау. Зразумела, што i да гэтага часу трады- 
цыйнае прыродазнауства было штэграваным (прауда, не у сё кола ведау 
аб прыродзе было ахоплена штэграцыяй, не заусёды фарм1равалася поу- 
нас цэльнае уяуленне аб шчыльных сувязйх у С1стэме “Прырода -  Чала
век -  Грамадства”). Беларускгя праграмы 1990-х г.г. -  гэта цэлая падзея у 
ricropbii развщця ППГА, дастаткова удалая спроба стварэпня штэграва- 
ных курсау 3 элементам! ведау аб прыродзе, грамадстве, чалавеку. Да 
1997 г. аналагау курсам ’’Чалавек i свет”, ’’Мая Радз!ма - Беларусь” у 
пастсавецих  краш ах не юнавала. Асноуньшп станоучым1 момантам1
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штэграванага прыродазнауча ~ геаграс|нчнага курса “Чалавек i свет” 
з’яуляюцца наступныя: 1) бяссцрэчны прагрэс у распрацоуцы зместу 
школьнай адукацьп: у праграме знайиш  адлюстраванне напрамю чала- 
вечых ведау не тольы у воблааи прыродазнауства, але i ricTopbii, грама
дазнауства, сацыялогп, ncixaflorii, геаграфп, валеалогн, бяспею жыцця- 
дзейнасщ; “узмоцнены гумаштарныя аспекты, уключаны матэрыял, што 
дапамагае зразумець адказнасць чалавека за захаванне планеты” [82, с.57]; 
2) у курсах на парадак вышэй узняты тэарэтычны узровень (сусветная 
тэндэнцыя -  наюраванасць на тое, каб “узмацшць тэарэтычныя аспекты 
навучат я [H S, с.21]), пашыраны панядцевы апарат, узмоцнена увага 
да рал 1Я ;у сувязей i заканамернасцей пам!ж кампанентам! прыроды, 
унутры a^oui их  кампанентау, комплексау; 3) на вялш м  фактычным ма- 
тэрыяле рэал1зуеццалдэя адзшства прыроды, наз1раецца ^мкненне да су- 
u  1ы ira вывучэння прыроды, грамадства, чалавека; 4) добра выражана 
)i п а и ч н а я  накграванасць курса, звернута увага на эстэтычную, духоу- 

, ную, матэрыяльную каштоунасц! прыроды, яе самакаштоунасыь; 5) на- 
вуковы падыход да разгляду б!ялаг|чнага i сацы яльнага у чалавеку, 
наз1раецца “ухш” да вырашэння сацыяльных праблем з улкам праблем 
б1ялапчнага паходжання чалавека.

4.2. Сучасньш праблемы i верагоднасцыя мадэл! 
развщця пачатковай прыродазнауча-
геаграф1чнай адукаць» на Беларус!

Нягледзячы на бясспрэчныя, дасягнеиш у распрацоуцы пытанняу ППГА, 
пачатковых штэграваных курсау з прыродазнауча - геаграф)чпым i гюто- 
р ы к а- геаграф1чным зместам, 1снуе шэраг дастаткова сур’ёзных праблем. 
што патрабуюць неадкладнага ix вырашэння.

. У прэамбуле праграм па курсу. “Чалавек Гсвет” [137; 148; 152; 203] 
абвяшчаедца адзшства штэграванага'курса, але i па сённ яш т дзень зас- 
таецца адкрытым пытанне. яюм чынам можна дасягнуць адзшства трох 
лзалявапыч блокау. Традыцыйнае пачатковае “Прыродазнауства” з 1959 
г. уяу 1Я ча сабой ciM6ie3. прыродазнауства i геаграфп, ляжала у падмурку 
ПШ А. Цяжканазваць iHmbi навучальны школьны прадмет, яю б за каротю 
час зведау бы на сабе такую “нестабшьнасць свайго становпича”, як гэта 
здарылася з пачатковым прыродазнауствам. “У щющ тя гады ён быу под
вергнуты чарговаму пераасэ к,аванню, - зауважае П .А Л яр ао , - у вышку 
намшацыя “Прыродазнаустиа *шкла з планау пачатковай школы”. [74, 
с. 29]
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У новых прыродазнауча - i псторыка - геаграф^чных курсах не адбы- 
лося (у поуным аб’ёме) абвешчанай праграмам! штэграцьп. Пад адным 
“дахам” курса “Чалавек i свет” змяшчаюцца тры самастойныя прадме
ты: “Чалавек i прырода”, “Чалавек i грамадства” , “Чалавек i яго здаро
уе” . Усе блок] з названых- аутаномныя: на кожным з ix  ираводзяцца асоб
ныя ypOKi, для 0 -  I класау HanicaHbi асобныя падручнш , а для 2 - 3 
класау -асобныя раздзелы (да 2000г. юнавал! асобныя падручнш дляy c i x  
класау).-У  0 - 2 класах усе блок! матоць роуныя “правы”, а вось блок 
“Ч алавек! Прырода” для 3 класа да гэтага часу яшчэ як трэба не распра- 
цаваны. Пры падобнай 1нтэграцьп ушчымленым аказауся градыцыйны 
прыродазнаучы матэрыял, у аснове якога ляжахп заусёды веды аб род
ным Kpai, здароу! чалавека, аб прыродзе, матэрыял, як! звязвае f  адзшае 
цэлае усю с!стэму “Прырода -  Чалавек - Грамадства” . Больш таго, “штэг- 
рацыя" прыродазнауча -  пстарычнага матэрыялу у курсе “Мая Радз!ма -  
Беларусь” прывяла У 2000 г. да амаль што поунага выцяснення прыро
дазнауча-геаграф !чнага матэрыялу i пераутварэння курса у ч ысты прад
мет- па вывучэшп r icT o p b ii Беларусь

1нтэграпыя - самае балючае пытанне сучасных прыродазнауча - геагра- 
ф!чных курсау. Аутары праграм, падручшкау i дапаможшкау пакуль што 
не дал! адказу на пытанне аб механизмах штэграцы! асобных частак у адно 
цэлае. -

У пачатковых прыродазнауча - геаграф!чных курсах найважнейшай 
праблемай застаецца пытанне тэарэтычнага абаснавання адбору навучаль- 
нага матэрыялу. На наш погляд, адбор зместу павшен зыходзщь не тольк! 
з мэт i задач адукацьп у пачатковай школе, але i з наданай курсам прапе- 
дэутычнай функцьп. Нявырашаным з’яуляецца i пытанне аб сютэме па
няццяу, аб тым, якога узроушо абагульненняу неабходна, дасягнуць, каб 
навучальны матэрыял адпавядау ус!м дыдактычным патрабаванням. Зра
зумела тольк! адно: няма сэнсу вывучапь той матэрыял, за як1м не стаяць 
пэ^ныя вобразы.

Перагружанасць праграм. Сучасная праграма курса “Чалавек i свет” знач
ка перагружана. У 3 (2), часткова у 2 (3), класы перанесены ледзь не увесь 
(4/5) матэрыял колшняга курса прыродазнауства 5 класа. Уведзена шмат 
наменклатуры, паняццяу, як!я не нясуць у дал ей ты м  шякай вучэбнай 
нагрузи (напрыклад, паняцщ “з’явы Х1м!чныя”, ’’з ’явы ф!з!чныя” нават не 
тое, што не разв!ваюцца, але ! не ужываюцца больш пасля ix увядзення). 
Аб’ём праграмнага матэрыялу у 3 (2) класе (блок “Чалавек i Прырода”) 
настолью вялш , а бюджэт часу иастолью малы, што аб сур’ёзным i грун- 
то^ным засваенн! прадмета гаварыць цяжка. Асноуная праблема пераг- 
рузак -  шматлпоя пауторы у вывучэнш матэрыялу, нестыкоук! праграм
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(напрыклад, тэма аб раслшах i жывёлах Bejiapyci вывучаецца i у  3 (2) кла
се i у курсе 4 (3) i г.д). Якаснаму авалоданню прыродазнауча - геаграфГчным 
матэрыялам у 3 (2) класе перашкаджае i тэндэнцыя да памяншэння часу, 
што адводзщца на курс. Kani параунаць толью праграмы 1995/96 i 97/98 
н.г. н.г., to  не цяжка зауважыць, што блок “Чалавек i прырода” страшу 
27.5% часу, у т.п. на тэму “Прырода роднага краю”-30.7%, анал1з праграм 
1995-99 г.г. паказвае, штодадзёны блок паменшыуся на 25% (у 1999 т. ака- 
залюя скасаваным! традыцыйньЫ тэмы аб ары ентавант, прыродных зо
нах СНГ). Ц)'кава, што аутары падручшкау (2000г.) скасавал! бл1зюя для 
разумения вуЧняУ тэмы аб прыродных зонах СНГ i увял; “экзатычны” (на 
умовах простай аШсальнасщ) матэрыял аб прыродных зонах свету (у о !  
час, кал! вучш не авалодал! разумением мехашзму занальнасщ, н вела 
юць карты).

А бм еж авзнне т эм з краязн аучы м  м атэр ы л ам . П ры родазн ауча- 
геаграф1чны матэрыял пачатковай школы заусёды груНтавауся на края
знаучым i радз!мазнаучым прынцыпах навучання, але i У дачыненн! да ву- 
чэбнага матэрыялу краязнаучага зместу ная'раюцца тэндэнцы] да яго вы
цяснення. У  "праграме на 1997/98 н. г., у прыватнасц1, для 3 класа, у 
параунанш з папярэдшмг, аб’ём часу на краязнаучы матэрыял зменшыуся 
на 40% (у  т.л. у тэме “Мой край” блока “Чалавек i грамадства”- на 50%, у 
1999г. - яшчэ на 20%), у 2000г. -  геаграф'гшае краязнауства скасавана з 
курса Мая Радз1ма -  Беларусь”.

Аом жаванне агульназемлязнаучага матэрыялу. 3 аднаго боку, прагра
ма: курса “Чалавек i свет” перегружала з другога - ёй бракуе шматлжага 
навучальнага матэрыялу, напрыклад гаго што быу напрацаваны трады- 
цыйным пачатковым прыродазна} ствам Дарэформённае сттэты чн ае  
прыродазнауства ставша сваей мэтай раскрыццё фактарау “нежывой пры
роды; жыцця раслш i жЫйёлу тлумачэнн! Уплыву ycix кампанентау пры
роды на працбуную дзёйнасць чалавека i узаемазалежнасц! рацыяналь- 
нага выкарыстання прыродных багаццяу ад мерапрыемствау, як)я право- 
дзяцца чалавекам па ахОве прыроды”. [186, с .12-13] Раскрыць гэтыя фак- 
тары можна тольк! падчас вывучэння прычын ycix працэсау, што адбы- 
ваюцца на 3ямл/ - уплыву Сонца, Месяца, формы i памёрау Зямл1, нахшу 
зямной soci i г.д. Да 2000г. геаграф1чны матэрыял у штэграваным курсе 
“Чалавек i Свет” быу непажаданым госцем: адсутшчал! вельм> важнЫя. 
фундаментальный для ПНГА тэмы “Прычыны змены дня i ночы”. “Пры- 
чыны змены пораУ года” i шш. У 2000/01 н-г. у падручшку 3 класа таю 
матэрыял■з’яв^ся, алё са шматл1к!м1 памылкйм!, недакладнасцям! i, на
ват,, ;тяпсусам1, асаблтва у адносшах да малюнкау. НазаПашаны вопыт 
п аказвае, што дадзены  м атэры ял даступиы  для разум ения нават
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перщакласшкам. Менавп’а на фарм^раванне уяуленняу аб мехашзме i пры- 
чынах змены дня i ночы, порау года (найважнейшыя аб1ятычныя факта- 
ры) неабходна больш акцэнтаваць увагу.

Геаграф1чная наменклатура i картаграф1чны матэрыял. У курсе 3(2) класа 
шмат (каля 50) назвау, яюя часта не звязаны з вывучаемым матэрыялам. 
Вучням у асобных выданнях падручшкау прапаноувалася пазнаёмщца, 
напрыклад, з маленькай р.Лоша (без выкарыстання карты), але не паве- 
дамлялася пра Бярэзшу, Прыпяць, узгадвауся Слаугарад, аднак па - за ува- 
гай заставалюя Гомель, Брэст i Маплёу. [240, с.44] У новых (2000) падруч- 
шках стан крыху палепшыуся, але застаецца напружаным.

Г еаграф !чны  м атэры ял  не мож а вы кладан на без пры м янення 
спецыф]чнай мовы геаграфп - карты. Але на самой справе курс 1(0)-3(2) 
класау не наю'раваны на фарм1раванне у поунай меры картаграф!чнай 
ш сьм еннасщ  вучняу, прасторавых уяуленняу. У той жа час, аутары 
падручшкау па шшых пачатковых предметах упэунены, што слоунж ix 
выхаванцау змяшчае шырокае ш ла назвау геаграфlhhых аб’ектау. “Праз 
Заданш, практыкавашп, тэксты праходзяць словы Павояжжа i Крым, А з 1Я 
i Афрыка, Нщэрланды i Славаюя i г.д.” [240, с.44] Тольк! у курсе “Беларус- 
кая мова” (4(3) клас) нагадваюцца 63 аб’екты, у т.л. 23 раю i 16 KpaiH. Але 
ж аб прасторавым размяшчэнш большасщ з ix вучш не маюць шякага уяу- 
лення.

Недастаткова надавалася увап фарм1раваншо картаграф!чных уяулен- 
няу i паняццяу у курсе “Мая Радз!ма -  Беларусь”, а цяпер (з 2000г.) у 
новым для 4(3) класа блоку “Прырода i чалавек” . Наглядна - вобразнае 
мысленне не суадносщца з TaKiMi абстрактным! паняццям^ як “форма i 
памеры ЗямлГ’, “зямная вось”, “маштаб” . Тут, магчыма, неабходна icui 
ад агульнага да прыватнага: ад паняццяу “глобус”, “мера вел!чыш”, “маш
таб”, “л 1чба:” да “карта”, “план”. Знаёмства з умоуным! знакам! карты 
дае магчымасць увесщ !ншыя паняцщ -  “раунша”, “пагорак”, “яр” . Зас- 
ваенне гэтых паняццяу пав'шна icui не пры чытанш дзелавых артыкулау, 
а падчас вырашэння пазнавальных задач з дапамогай картаграф!чных 
творау. 3 пачатковай школы вучн) пав!нны вынесц! умение бачыць за 
абстрактным! амвалам! сютэму элементау п авёр х т  Зямл!. У пачатковай 
школе картаграф!чныя паняцщ часта фарм^руюцца f  парушэнне логш , 
са шматлшмл xi6aMi (напрыклад, у падручн!ку, што выкарыстоувауся да 
2000г. нават блыталюя пам!ж сабой паняцщ “гарызонт” i ”лппя гарызон-
та”).

Праблемы вывучэння (Ьтка -геаграф!чнага кампанента у пачатковых 
прыродазнауча -  геаграф!чных курсах. Да 1999/2000 н. г, выдзялялася не- 
дастатковая колькасць (6г.) часу на вывучэнне, а з 1999 г. 3yciM  скасаваны з
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праграм традыцыйны матэрыял аб прыродных зонах СНГ - аснове для 
разумения прычын разнастайнасщ прыроды, асноунаму у прапедэутыцы 
геаграф! i (да 1999г. вучням прапаноувауся разгляд толью пытанняу гары- 
зантальнай занальнасщ, без фарм1равання уяуленняу аб занальнасщ высот- 
най; без ведау аб асноуных зонах нельга падвесщ навучэнцау да разгляду 
пытанняу юпмату; няпоуныя уяуленш аб зонах стварыш пэуныя перашко- 
ды на шляху фармлравання уяуленняу аб дзейнасщ асноунага закона у 
геаграфп. Негеаграф^чным з’яв1уся i падыход да разгляду пытанняу аб пры
родных зонах безвыкарыстання адпаведнай геаграф^чнай карты. Таму зра
зумела, чаму пры разглядзе зон не звярталася увага на першапрычыну -  
вышынго Сонца над гарызонтам - шырыня мясцовасщ). Эколагамц геогра
фам!, б1ёлагам1 прызнана, што “асабл!вае значэнне у экалапчнай адука- 
цьп мае тэма “Прыродныя зоны”.., якая дае экалапчную характарыстыку 
жывёлам i раслшам розных ... зон ва узаемасувяз1 з умовамГ ix 1снаван- 
ня. [34, с.352] 3 1999/2000 н.г. тэма “Разнастайнасць раслш i жывёл на 
Зямл!” (назва не адпавядала зместу: разглядалюя прыродныя зоны не усёй 
планеты, а толью краш СНД) аказалася скасаванай. Са стратай тэмы ста
ла вщавочным немэтазгоднасць (з пункту гледжання эколага i географа) 
вывучэнне усяго матэрыялу блока “Прырода i чалавек”, з прычыны таго, 
што гэтая тэма аб’ядноувала у адно цэлае (прыродная зона -  ПТК) усе 
веды, што бьпп набыты вучням! (аб кампанентах прыроды) у папярэдщх 
класах. Занальнасць -  галоуная характарыстыка i найважнейшая закана- 
мернасць (разам з суцэльнасцю, цыюпчнасцю i рьгм чн асцю ) геаграф1ч- 
най абалоню i б1ясферы. Яшчэ раз было падцверджана, што без ведау аб 
прыродных зонах у вучняу нельга сфарм'фаваць навуковую карщну све
ту. Каб выратаваць жахл^вае становш ча У 2000г. был1 прыкладзены на- 
маганн! па тэрмшоваму адраджэнню гэтай тэмы (пры аднауленш матэ
рыялу ул!чвалася магчымасць мэтазгоднасщ увядзення тэмы “Карцшы 
прыроды i жыцця людзей на Зямл!”). У вышку у курсе 3(2) класа з ’явь 
Л1ся тэмы “Лясное убранства планеты”, ”Травян!стыя рауншы”, ”Пус- 
тыш”, ’’Прырода гор i аюянау”, матэрыял яюх вельм! “сыры”, метадыч- 
на не апрацаваны, з’яуляецца чыста ап1сальным, негеаграф!чным, бо не 
дае тлумачэння мехашзму самой занальнасщ, не спрыяе фарм1равання 
навуковай карцшы свету, аргашчна не звязаны з астатшм матэрыялам. 
Просты набор геаграф1чных фактау без ix тлумачэння -  яшчэ не ёсць 
геаграф^чная карщна свету, а пералш ашсанняу асобных прыродных зон, 
не ёсць навучальны матэрыял аб занальнасщ.

Прабдема пераемнасц! курсау. Нелаг1чнасць фарм1равання шматлшх 
б1ялаг'1чных i геаграф!чных паняццяу (вышкаюць з парушэння прынцыпу 
сютэматычнасщ) прывяло да парушэння пераемнасц! пры вывучэнш прыро-
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дазнауча - гeaгpaфiчныx курсау, асаблпва пам!ж 2 i 3, 3 i 4 класам i. Иа- 
прыклад, у 2 класе дзец1 даведваюцца аб тым, навошта людз! п ’юць ваду, 
але уяуленне, што вала - растваральшк, фарм!руецца толью у 3 класе. 
Праграма патрабуе ад другакласшкау ведау тых мер, што ск!раваны на 
захаванне урадл1васщ глебы, але ж для гэтага спачатку трэба ведаць склад 
глебы, а гэта - матэрыял 3 класа. Аб складзе глсбы, у т в ар э н н i к р ы н i ц ы 
дзещ даведваюцца перад тым, як вывучаць уласщвасщ пяску i глшы. 
Jioriica пазнання патрабуе адваротиага. Патрабуецца фарм!равание иавы- 
кау арыентавання па Сонцу i мясцовых прыкметах, алс адсугшчае матэ
рыял аб компасе i арыентаванню з яго дапамогай (што лягчэй, чым ары- 
ентавацца па Сонцу). Са скасаваннем тэмы з тлумачэннем мехашзму за
нальнасщ аказалася парущанай i псраемнасць пам1ж пачатковай i сярэд
няй щколай.

У сучаснай пачатковай школе прышжана роля с|'стэматычных назтаппяу- 
першакрынщы ведау. Аб ix неабходнасш i;ne гаворка толькi у праграме 
1(0) класа, Не прадугледжана i праца з ц-щывщуальнымп i калектыуным! 
дзённпсам1 наз1ранняу. Без наз^ранняу немагчыма фарм1раванне и аз i рал ь- 
Hacui, першапачатковых уяуленняу.

Па вын1ках наз!ранняу nasi ней вывучацца i матэрыял аб прыродзе, пра- 
цоунай дзейнасщ людзей па порах года. Але уся “сезоннасць” вычэрпва- 
ецца у 1(0) класе, таму неабходна пацяснщь матэрыял у 2 класе i працяг- 
ваць сезонны аспект. Вывучэнне матэрыялу па сезонах дае магчымасць 
раскрываць прычынна — вышковыя сувяз1 пам’ш  змянепням1 у нежывой 
прыродзе са зменам! у жывой, убачыць уплыу аб1ятычных i б'штычных фак- 
тарау на жыццё i здароуе чалавека, на яго гаспадарчую дзейнасць, 
сфармтраваць першапачатковыя уяуленш аб адзшстве прыроды, грамадства i 
чалавека.

Недастатковая увага метаду наз^ранняу аслабша назщьй экскурсШ як 
формы аргаш зацьп вучэбна -  выхаваучага працэсу i тыпу урока. У 
шматлдах, асабл!ва гарадскъх, школах на:мраецца тэндэнцыя на згорт- 
ванне экскурсшнчи працы. Таму, думаецца, што сучасныя праграмы, 
магчыма, павшны планаваць экскурсы асобна для гарадсюх i ссльсюх 
школ.

Экалапзапыя i геагпаф!зацыя курсау. 11едастаткова у Bari надаецца вы- 
вучэнню найбл]жэйшага асяродцзя, роднага краю - курс 3(2) класа павшен 
быць больш дэталевым i экалапчным. Увесь матэрыял тэмы “Прырода 
роднага. краю” зводзщца чыста да вывучэння б1ялапчнага матэрыялу. Пры 
разглядзе пытанняу прыродных згур! аианняу (супольнасцяу) вывучаецца 
тольк! матэрыял аб жывой прыродзе. Уплыу нежывой прыроды (фактары 
юймату, араграфм, гщраграфп, грунтоу i глеб) инаруецца.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



ППГА павшна быць экалапчнай (як i б1ялапчнай, i геаграф1чнай) па 
зместу. Ядро курсау складаюць ведыз вобласщ б1ялогн i геаграфп. Геаграф1я 
i бшлопя- аснова зместу экалапчнай адукацьп. Але курсам “Чалавек i свет”, 
“Мая Радз1ма -  Беларусь” бракуе экалапчнага краязнауства, недастаткова 
надаецца у Bari канкрэтнасщ i зместу вывучэння экалапчных праблем 
Беларусь У блоку “ Чалавек i яго здароуе" (традыцыйна належау “Прыро
дазнауству”) няма дастаткова канкрэтнага адлюСтравання сувязей здароуя 
чалавека з асяродкам жыцця, з прыродай. Замест гэтага блок перанасыча- 
ны падрабязнасцям1 з галшы а катом ii i медыцыны. Наибольшую небяс- 
печнасць у плане фармлравання свядомасщ школьшкау уяуляе распаусю- 
джаны у прыродазнауча-гёаграф1чйых курсах “падзел жывых icror на ка- 
рысных i шкодных, акцэнтаванне yeari на тым, што прырода з’яуляецца 
крышцай матэрыяльных патрэб...” [34, с.352] Праблемнай з ’яуляецца i 
С1туаг(ыя, ары якой неразузйенне тэарэтычных пытанняу з вобласщ геаг- 
pacjjii i экалогп нараджае небяспечную тэндэнцыю у экалапчнай (у межах 
ППГА) адукацьп: насычэнне яе зместу вялiкай колькасцю прыкладау нега- 
гыунага уплыву чалавека на Прыроду стварае у школьшкау шжывЭе ура- 
жанне, што усе вщы чалавечай дзейнасщ у прыродзе вядуць тольк! да ад- 
моуных вышкау.

Вялiкую ролю у экалапчным выхаванш адыфываюць nasipanHi: у пры- 
ватнйсш, пры абагульненн! вы ткау  на^ранняу у навучэнцау фаршруюц- 
ца уяуленш аб тым, што усё жывое расце, сшкуецца, памиажаецца; у пры
родзе усё змяняецца, усё !мкнецца прыстасавацца да навакольнага асярод- 
ку (але, роля наз'фанпяу прышжана).

Геаграфгчны матэрыял беспадстауна выцясняецца з пачатковай школы, 
ппо аслабляе экалапчны, гумашстычны наирунк! курсау. Геаграф^я дае i 
элементы сучасиых сацыяльна - эканам1чных ведау, ведау аб некаторых 
найбольш ютотных законах развщця грамадства, вытворчасш-. уплыве на 
ix прыроды, рацыянальным прыро ги дрыстанш. Геаграф1я - адна з асиоу- 
ных крынщ ведау аб чалавецтве. прыродзе i прыроднасщ, грамадстве i 
грамадскасщ. Без гсаграфЙных ведау падмурак ППГА i экалап'чнай 
адукацьп будзе вельм! петрывалым.ТЬлью 3 пазщый геаграфп можна (у 
блоку “Чалавек i грамадства”) даступным! сродкам1 расказаць аб чалавец
тве, яго клопатах, праблемах; аб расах, разнастайнасщ моу, народау, куль
тур i ix найважмейшых асабл!васцях, помшках чалавечай культуры. Т аи  
матэрыял спрыяе выхаванню гумашзму, i 1 пэр  н а цы я нал i зму, фарМ1руе ра
зумение таго, што кожны з людзей - часцшка чалавецтва, пай вял i кая каш- 
тоунасць. Толью праз вывучэнне геаграф1чнага (i пстарычнага) Матэрыя
лу фарМ1'руецца уяуленне аб маштабах уздзеяння чалавечай дзейнасщ’ на 
прыродны асяродак.
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Праз геаграф!чны матэрыял у спалучэшп з в ы ву ч э н н е м ас аб j г i вас ц е й 
мовы, можна растлумачыць геаграф!чныя назвы роднага краю, Радз!мы, 
што у зб агац щ ь культуру 'вучняу, ix духоуны  свет, будзё спры яць 
фарм1раванию ix ~в_томасщ, патрыятызму, прычынення да пстарычнага 
працэсу.

На 1 ступеш навучання, якая арыентуе дзяцей у складанай разнастай- 
nacni навакольнага свету i уводзщь ix у свет ведау, геаграф!я не выдзяля- 
ецца у асобны прадмет, яна павшна штэгравацца з прыродазйаучым! i гу- 
ман1тарным! прадмета\п у рамках адзшага блока у водных ведау, свайго 
роду ’’карцшак свету”, як'т павшны утрымл!ваць яркш Нарысы з псторыка
- геаграфi чнага краязнауства i прыродазнауства. Геаграф1чны матэрыял 
спрыяе звязванню матэрыялу аб чалавеку, грамадстве, прыродзе у адно 
цэлае, дае арыенщроуку у праеторы i часе, фарм1руе прасторавыя уяуленм. 
Элементы краязнаучых i краШазнаучых ведау павшны размяркоувацца па 
псторы ка- прыродазнауча -  гёаграф{чных тэмах, яюя могуць штэгравац- 
ца i у сютэму развщця навыкау чытання. :

Задача 1-й ступеш школы -  выпрацаваць i развщь цжавасць да тэрЫ- 
тарыяльнай разнастайнасщ свету. I змест тэм щтэграваных курсау - не 
тольк! ш трьга да партрэтау чалавецтва у той ni шшай яго рэпянальнай 
inaCTaci, але i жывагпсанне прыроднага фону, гэта значыць элементы рэ- 
пянальнай ф1з1чнай геаграфп; Пастауленыя задачы можна вырашыць 
тольк! пры умове, што носьбкам  штэграцьп будзе выступаць геаграф1ч- 
ны матэрыял.

Праблемы матэрыяльна -  тэхшчнага забеспячэння. .Вяли an V41снаи 
праблемай для ППГА Беларус! з ’яуляецца слабая матэрыяльная оаза,. Шко
лы не макшь спецьшпзаваных кабшетау, дзе можна было б захрУваць раз- 
на,стайны матэрыял па прыродазнауству, геаграф!) i гюторьй, дэманстра- 
ваць i праводзщь франтальныя вопыты, практычныя работы, працаваць з 
прыборам) i шстументарыем, размясшць куток жывой прыроды, экспазщыю 
па краязнауству, прагледзець вучэбны фшьм i да т.п.. Амаль не захавалася 
у сучаснай беларускай пачатковай школе куткоу жывой прыроды (напрык
лад, японцы удзяляюць 1м самую сур’ёзную увагу), як!я маюць велыш важ- 
нае значэнне, бо толью непасрэдныя зносшы дзщящ з жывой !стотай можа 
даць [статны выхаваучы эффект. Болыиасць “школ рэспублш  не мае 
ге.аграф1чных пляцовак, вучэбна -  доследных дзялянак, экалапчных сце- 
жак”; што ’’пазбауляе працэс навучання актыумых метадау i прыёмау”. [218] 
Йаз1раецца велварны дэфщыт у абсталяванш, наглядных дапаможшках. 
Г эта тлум ачы цца наступн'ым: 1) пачатковыя школы не маюць 
спецьшпзаваных кабшетау, i таму узровень захаванасц! абсталявання i 
нагляднасц! вельм! н'пк!; 2) асноуная колькасць наглядных дапаможшкау
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была выраблена у 1950 -70-я г.г., i гэтыя дапаможшю састар:ш ф1з!чна i 
маральна, страцш  эстэтычнасць, не адпавядаюць у сваёй масе сучасным 
патрабаванням; 3) большасць прадпрыемствау, што вырабляш наглядныя 
дапамож нш  пасля распаду СССР, застал юя па-за межа.чп Беларус1; 4) 
цяжкасц! у эканомщы, рэшткавы прынцып фшансавання адукацьп не спры- 
яюць папауненню нагляднасщ у школе; 5) пэунае нестабшьнае палажэнне 
сучасиых курсау.

Адкрытым застаецца пытанне стварэння навучальных комплексам, у яюя 
акрамя падручшкау па прадметах павшны уваходзщь: 1) рабочыя сшытю 
на друкаванай аснове; 2) шдывщуальныя i класныя дзённш  шшранняу; 3) 
геаграфдчныя i пстарычныя атласы з камплектам1шдывщуальных контур
ных карт; 4) карты,-глобусы; 5) карцшы, таблщы: 6) калекцьп горных па
род i м'шералау, глебавых узорау, гербарьн; дэманстрацыйныя i раздатач- 
ныя; 7) мадэл1, муляжы, макеты, пудзшы, вшьготныя прэпараты; 8) спецы- 
яльнае абсталяванне, прыборы; 9) зборнш  практычных работ; 10) разда- 
тачны дыдактычны матэрыял; 11) хрэстаматьн; 12) метадычнае забесця- 
чэнне для настаушка i шш..

Перспектыуныя шлях1 развщця (верагоднасныя мадэлП. Сучасны 
стан развщця ППГА-на Беларуа характарызуецца удасканаленнем юную- 
чага зместу i цошукам новага, пошукам шляхоу далейшага развщця. Сён- 
ня 1снуе тры перспектыуныя шлях! далейшага развщця ППГА, Па - пер- 
шае, гэта стварэнне асобных курсау, па тыпу расшсюх, напрыклад, а) пры
родазнауства + геаграф1я (выкладанне вядзецца у 1-3 класах з выка- 
рыстаинем дастаткова сур’ёзнага матэрыялу па сютэме Л.Занкова [48]); б) 
“Азнаямленне з навакольным светам” (“Навакольны свет”) -г ’’Прырода
знауства”; в) "Азнаямленне” +“Прыродазнауства” (“Естествознание”) + 
‘Теаграф1я” i йа т.п. j,p y n  варыянт -  стварэнне штэграванага курса, што 
складаецца з асобных дыферэнцыяваных курсау па гадах навучання 
(расшсю варыянт ’’Свет i чалавек” [21, с.38-47], або на падставе; вопыту 
K p a in  далёкага зам еж ж а). Т рэш  ш лях- даЛейШ ае уд аскан ал ен н е 
штэграваных курсау з асобным! уну граным! дыферэнцыяваным! часткам! 
..блокам!.

[нтэграванне асаб.пва важна таму, што “сучаснае авалоданне культу- 
рай немагчыма толью па аснове спецыяяьных ведау, без цэласнага ба- 
чання свету, без фаргшравання цэласнай карцшы прыроды, грамадства, 
узаемаадносшам1 пам1ж iM i” . [77, с.252] Усведамленне свету як цэлас- 
насщ — адносна новая ментальная парыдыгма, якая вызначае сёння наша 
светаразуменне, нашы каштоунасныя арыентацьн' i наша мысленне. Цэнт- 
ральныя адноаны, яюя вызначаюць дадзеную метадалопю, складаюць
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адносшы у сютэмах “Чалавек i прырода”, "Чалавек i грамадства”, ’’Чала
век i чалавек”.

На нашу думк> буду и е  за штэгравака-дыферэпцыяваным! пачатко- 
Bbrni прыродазна) ia г а1рас]лчмым1 курсам!. Справа у тым, што вопыт 
развщця сусветнаи i аи 1ыннай пачатковай школы паказвае немэтазгод- 
насць вывучэння прыроды у розных асобных (анадатычных) курсах па
чатковай школы. У расшскай педагапчнай навуцы такога пункту гле- 
джання прытрымл1ваецца большасць навукоуцау, пачынаючы з часоу 
М.Гогаля (думка, што у школе неабходна вывучаць “адну яркую маляу- 
шчую паэму свету”), К.Ушынскага, А.Герда, А.Луначарскага (“Прырода 
адзшая, i таму на першай стадьн развщця дзщящ у значнай ступеш па- 
eiHHbi бьщь сцёрты межы, што аддзяляюць адзш “прадмет” ад другога” 
[цыт. па: 77, с.268]).

1дэя цэласнасц! у ППГА можа бьшь рэал1завана пры канцэптуальнай 
штэграцьп наступных асноуных падыхолау: 1) цэласнасщ педагапчнай 
cicT3Mbi на узроуш пастаноуш мэт, задач, прагназавання вын!кау; 2) цэлас
насщ зместу на аснове узмацнення штэграцыйных працэсау i сютэмнага 
падыходу у адукацьп; 3) цэласнасщ тэхналогш вывучэння, як!я баз1руюц- 
ца на адзшстве кагштыуных, вартасных, эмацыйна -  вобразныхт дзейнас- 
ных аспектау пазнання навакольнага свету [3, с .19]; 4) выкарыстанш 
штэграцыйных магчымасцей самой геаграфп.

Стан геаграф!} “пам1ж мастацтвам i навукай... сведчыць аб яе важнасц! 
як сштэзуючай дысцыплмы. без якой немагчыма абыспдся пры складанн! 
любой схемы штэграцьп навучальных дысцыплщ”; геаграфш на Захадзе 
разглядаецца. у якасщ “цэмента” !нтэграваных курсау, ! нават тады, кал! 
яны маюць негеаграф1чныя назвы. [106, с.70-71]

3 халютычнага пункту погляду навакольнае асяроддзе разглядаецца: 
IV як адзшая слстэма (“сютэма с1стэм”), што уключае у сябе iepapxiio 
узроуняу (ад лакальнага да глабальнага); 2) як штэграцыйную с!стэму. 
што заснавана на шматмерных узаемасувязях пам1ж асобным! падсютэ- 
мамц 3) як сютэма, што самарэгулюецца i якая характарызуеццарэчыуна 
-энергеты ка - шфармацыйным абменам i гомеастазам; 4) як сютэма, што 
разв1ваецца. адрозщваецца дынам!змам, адаптацыйным i супярзчгйвым 
характарам. [3, с.20] Адсюль бачна, што у выпадку вьтраиоую  щэ! цэ
ласнасщ асяроддзя i сютэмы адукацьп, неабходна зыходзщь з наступных 
пазщый: 1) цэласнасщ быцця трох самакаштоунасных пачаткау (чала
век, грамадства, прырода); 2) цэласнасщ чалавека; 3) цэласнасщ чала- 
вечай жыццяцзейнасщ.

“1нтэграцыя дае больш рацыянальны падыход на навучання,... дае маг- 
чымасць засяродзщь у вагу на засваенш уменняу i навыкау, а не на за-
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дзёубванж ...некаторых падборак фактау, як1я хутка забываюцца”.[106, 
с.78-79] Тэорыя штэграцьн заснавана на сацыялапчных, пахалапчных i 
фьласофаах щэях. Сацыялапчныя иЫ звязаны з патрэбам1 дзяцей як чле- 
нау грамадства, пахалаггчныя -  з тэорыяй навучання, а фшасофсгая -  з 
прыродай пазнання.!

3 вызначаных пазщый выпрацоуваюцца асноуныя палажэнш аутарскай 
канцэлцьп пачатковай прыродазнаУча -  геаграф!чнай адукацьп:

1. Матэрыял аб улаена прыродзе, грамадстве, аб чалавеку як б1ясацы- 
яльнай icTone i геалапчнай cine неабходна вывучаць у адзшстве.

! 2. Асноуным метадам набыцця ведау павшны стаць назiр а н т . Сама
лопка прыроды ёсць не што шшае, як адлюстраванне у нашым розуме 
сувязей прадметау i з ’яу прыроды, якая пазнаецца у вышку наз1ранняу. На- 
3ipaHHi для малодшых школьшкау -  першакрышца ведау аб прыродзе, гра
мадстве, чалавечым целе, людсюх здольнасцях. Мэта наз1ранняу: а) развщцё 
тгаральнасш у дзяцей; б) непасрЭднае пазнанне з’яу прыроды, утварэнне 
уяуленняу i паняццяу.
1 3. Пры правшьна аргашзаваных наз!раннях, у працэсе раскрыцця пры- 

чынна-вышковых сувязяу, працэсау акаляючай вучняу рэчаюнасщ выпра
цоуваюцца навуковыя погляды на узаемасувяз! пам1ж прыродай. чалаве- 
кам. гпамадстнам. на стан здароуя ад уплыву прыроды (спаДчыннасць, 
б1ялапчнасць), навакольнага аеяроддзя (жывая i нежывая прырёда, антра- 
пагеНнЫ фактар), Ступеш развщця медыцыны (ступень развщця грамад
ства- спалучэнне фактарау культуры i эканомш), гаспадарчай дзейнасш 
ад прыродных i кул ьту р н а - э к а н ам i ч н ы х умоу, стану навакольнага асярод- 
дзя ад узроуню адукаваннасц! i культурнасщ грамадства i кожнага асобна
га чалавека.

4. Пачатковыя курсы павшны садзешпчаць развщцю экалапчнай куль
туры асобы, пераасэнсаванню месца i рол! чалавека i грамадства у адносшах 
да прыроды, асобных людзей у грамадстве, фар\праванню экалапчнага 
мыслення.

5. Зместам курсау з’яуляецца c ic rw a  ведау аб прыродзе. грамадстве. 
чалавеку. таму у школьшкау неабходна фаршраваць б!ялапчныя, агуль- 
наземлязнаучыя, картаграф1чныя, геаграф[чныя, экалапчныя уяулешп i 
паняцщ, адпаведныя уменш i навык!. Мэтай з ’яуляецца выхаванйё сама- 
сгойна думаючай, экалапчнай асобы, ф атнраванне навуковай каршны 
Свету.

6. П ры родазнауча - геаграф !чны я курсы спры яю ць развщ ц ю  
геаграсЫчнага мыслення -  умения мыслщь уяуленням1 паняцщиш, комп
лексна i прасторава (х ар ал ап зм ) i адначасова у ра звш ш , дынамщ ы  
(храналапзм ), у цеснай узаемасувяз! ycix з ’яу i працэсау (экалапзм) з
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мэтай падрыхтоую навучэнцау да самастойнага жыцця сярод людзей, у 
грамадстве, ва узаемадзеянш з ппыподаи. Падрыхтоука да жыцця мыслщца 
як падрыхтоука да вьгоашэння лакальных. рэпянаЛьных. плайетарных 
экалапчных праблем. Чалавек заусёды сутыкаецца з неабхоДнасцю пера- 
адольваць праблемы страваваимя; дыхания, шцця, працягу роду, перадачы 
вопыту, узаемадзеяння з прырОдай у цэлым -у гэтым фшасофская сутнасць 
прагрэсу, каэвалюцьп прыроды i грамадсТва. Геаграф1чнае мысленне - гэта 
наасфернае мысленне. яжоё патрабуе вывучэння законау бгясферы, мыслення 
i грамадства у ix сштэзе (штэграцьп).

7. Актыв1зацыя пазнавальйай дзёйнасщ i фарм1раванне навуковага све- 
тапогляду павшна спалуЧацца з развщцём эмапыянальнага. эстэтычнага I  
асабл1ва. маральнага кампанентау. Пры гэтым неабходна фармтраваць 
устойлшыя сувяз! памгж дзщём i яго сябрам!, банькамi, школай, грамад- 
ствам, краем, крашай, Светам i Сусветам. Сёйнй *вёлШ)' важн£ правшЬна 
расставить акцэнты, надаць увагу звязнасщ, саудзелшщтву, дачыненню 
маленькага чалавека да вялкага Свету. Сфарм!раваць такую гумаштарна- 
экалапчную супольнасць магчыма тольк1 сродкам! ППГА.

8. П адм уркам  для фарм1равання асобы , станоучы х яе якасцяу, 
фарм1равання гум аш сты чны х адносш  да лю дзей Зямлц пачуццяу 
узаем адапам оп , штэрнацыянал13му, да сцвярджэнйя маральнасщ  у 
адносшах да прыроды павшны етаць i этнаграфiчныя пытаннi. Асноуная 
роля у вывучэнш народау, рас Зямл!, пытанняу кул ьту р н а- г i стар ы ч н ых 
узаемаадносш пам1ж людзьм! належыць геаграфгчнаму матэрыялу. Чалавек 
пазнае свой чалавечы свеТ праз вывучэнне сабе падобных, праз шшых люд
зей, сваю прыроду-праз навакольную прыроду.

9. Курс пачатковай школы павшей быць ипэгравана - дыфсрэпцыява- 
ным. Дыферэнцыяваныя ч аеп а  “Прырода” , “Чалавек”, “Грамадства” 
павшны штэгравадца праз штэрферэнцыю геаграф1чнага, б1яЛаг1чнага i 
экалапчнага матэрыялау. Кожная дыферэнцыраваная частка курса сама па 
сабе ужо штэгратыуна, як шт эгратыуны гёаграф1я, {йялЬпя^ экалопя. Але, 
каб “прызямлщь” вывучаемы матэрыял, зрабщь яго канкрэтным, неабход- 
на прызнаць дамшантн илц> гсаграф’шнага матэрыялу (усе канкрэтйыя 
падзе! адбываюцца у канкрэтнай геаграф!чнай йрасгоры i часе. Тольк! 
сродкам! гёаграф1чнага матэрЫяЛу можна сфарм^раваць прав!льныя прас- 
торавыя уяуленн! аб прыроднай, сацыяльнай i эканам!чнай астэмах роз- 
нага рангу (ад плайетарнага да лакальнага) на трох узроунях (глабальным, 
рэпянальным i лакальным).

10. У вучняу трэба фарм1раваць умение бачыць свет у цэлым. \ i омп 
лексё, праз яго асобныя баю бачыць разнастайнасць свету як шматлшасць 
шастасяу аднога дэлага, уяуляць структуру усяго Тсйуючага. Геаграфгчныя
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веды комплексный, яны штэгруюць б!ялапчныя, геалапчныя, эканам1чныя, 
сацыяльныя, палггычныя i щш. навуковыя веды.

1 i . Тольк! на падставе комплекснага падыходу магчымы разгляд узае- 
мадзеяння, узаемазалежнасцей пам!ж кампанентам! прыроды. вывучэнне 
прычынна - вытковых сувязей. На свет можна паглядзець i з мышынай 
нары, i з вяршьпп пагорка, i з вышыш палёту арла. Ногляд географа - по- 
гляд астранаута з кас.\нчнай вышыщ. Сёння вельмл важна паглядзець на 
свет з розных пазщый. Такую магчымасць дае тольк! геаграф1я, у гэтым яе 
ушкальнасць.

12. У пачатковых курсах трэба закласщ асновы для разумения законау i 
заканамернасцей. Асноупай увап патрабуе закон геаграф1чнай занальнасщ. 
Таму так неабходна вывучэнне тэмы “Карцшы прыроды i жыцця людзей 
на ЗямлГ’, у якой фарм^руюцца уяуленш аб прыродных зонах, разглядаюц
ца пытанш б!ягеаграфц, экалоги, адаптацьп расщн i жывёл, чалавека, яго 
гаспадарчай дзейнасщ, ncixi'nibix асабл1васцей у залежнасщ ад прырод
ных умру.,

13. Неад’емнай часткай пачатковых прыродазнауча - геаграф1чных кур
сау павшен стаць картаграф1чны матэрыял. Без ведання карты нельга вы
вучаць Hi вод нага пьггання з геаграф!!, ricT opb ii. Цяжка абысщся без карты 
пры разглядзе пытанняу распаусюджвання жывёл i расл!н, арэалау пахо- 
джання свойск!х жывёл i культурных раслш, цэнтрау фарм1равання чала
века, старажытных культур, сучасиых KpaiH i народа^. Картаграф1чныя 
уменш i навык! неабходны сучаснаму чалавеку i у будзённым жыцц1 (чы- 
танне сшаптычнай карты у газеце, арыентаванне па плану незнаёмага го- 
рада i да т.п.). Картаграф!чны матэрыял спрыяе разв!ццю абстрактнага 
мыслення. прасторавых уяуленняу.

14. Пстарычны матэрыял -  неад’емная частка штэграваных пачатковых 
курсау аб прыродзе, грамадстве i чалавеку. Пры дапамозе пстарычнага 
матэрыялу разглядаюцца пытанн! развщця узаемаадносш пам1ж чалаве- 
кам i прыродай, ix каэвалюцьй, фарм!раваиня сучаснай палпычпай карты 
свету, развщця народау, прыв!ваецца ц!кавасць да геаграф1чных адкрыц- 
цяу, адкрыццяу у галше прыродазнауства, да гютарычных лёсау даслед
чыкау, навукоуцау, ix repai3M y, мужнасщ, да ricTopui свайго краю i Радз!мы. 
Выкарыстанне такога матэрыялу выхоувае высокля маральныя пачуцщ у 
школьшкау.

15. Б!яцэнтрызм i антропацэнтрызм. Больш увап неабходна удзяляць не 
тольк! сацыяльнаму кампаненту чалавека, але i б!ялапчнаму, падкрэсл!ваць, 
щто аснрва чалавека перш - наперш прыродная. Ён неможажыцьбез кампа- 
пешау нежьшой i жывой прыроды, i з абвастрэннем экалапчных праблем 
залежнасць чалавека ад прыроды будзе i надалей узрастаць, Пры гэтым
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неабходна ухлчваць, што свет застаецца быць антропацэнтрычным, што i 
сама канцэпцыя устойл1вага развщця (устошпвасць сацыяльна ~ эка- 
нам!чнага, дэмаграф!чнага i экалапчиага развщця KpaiH i рэпёнау) 6 a 3 ip y -  
ецца перш -  наперш на ъцэях антропацэнтрызму i асяродкавым падыходзе 
да даследавання тэрытарыяльных сютэм.

16. Усе вывучаемыя у пачатковай школе прадметы павшны грУнтавацца 
на краязнаучай i пахгт-шзнаучай аснове. на найбольш 6n i3K ix  i зразумелых 
звестках, на аб’ектах i з ’явах, даступных для непасрэднага наз!рання. Ме- 
навп-а таю матэрыял фарм1руе першапачатковыя уяуленш i паняцщ. На 
падставе краязнауства i радз!мазнауства нрыв!ваецца любоу да свайго на
рода, да сваёй прыроды, фарм^руецца патрыятызм, адказныя адносшы да 
усяго навакольнага. Спалучэнне розных падыходау i прынцыпау пры 
вывучэнш прыродазнауча -гeaгpaфiчнaгa i географа - пстарычнага матэ
рыялу дае магчымасць сфарм!раваць уяуленне таго, што родны край, яго 
прырода, культура, насяляючыя яго людз1 непауторныя i у той жа час з ’яу
ляюцца часткай планеты, прыроды Зямл1, чалавецтва, сусветнай культу
ры, часткам1 аднаго цэлага - Сусвету.

17. Пачатковы прыродазнауча - геаграф^чны матэрыял павшей уклю- 
чаць i звестк! аб Сусвеце. Праз вывучэнне усяго матэрыялу павш на 
праходзщь думка, што чалавек адначасова i дзщя Зямл! i Космаса, i перау- 
тваральная геалапчная сша. Больш y e a r i  неабходна надаваць вывучэнню 
матэрыяау, яюя тычыцца уплыву касм1чных цел i з’яу як на усю прыроду 
Зямл: у цэлым, так i на чалавека у прыватнасщ. Але i гэтыя звестю павшны 
быць навуковым1.

18. ППГА як i увогуле уся а 'стэм а адукацьп, павш на рыхтаваць 
школьшкау да жыцця, спрыяць задавальненню ix духовных, экалапчных i 
матэрыяльных патрэб. [228]

На аснове выпрацаванай канцэпцьп канстру ipyeuna аутарская прагра
ма. Канструяванне вучэбных прадметау праводзшася па схеме: фармуль 
роука мэт -  анал)‘з зместу навук! -  адбор матэрыялу -  дыдактычная пера- 
працоука матэрыялу -  змястоуны блок навучальнай дысцыплшы -  вучэб
ны прадмет. [176, с.64]. Аутар прапаноувае 1нтэгравана - дыферэнцыява- 
ны курс з назвай, падобнай на юнуючую - “Чалавек i свет” (на 4 гады наву
чання). У 1-2 (0-1) класах прапануецца вывучэнне прапедэутычнага курса 
“Светазнауства” (64г. у 1 класе i 68- у 2-м). яю закладвае падмурак ведау аб 
свеце, яго разнастайнасщ, асноуных частках. Курс з традыцыйнай назвай 
“Прыродазнауства” прапануецца вывучаць у 3 (2) класе (68г.). [228; 229; 
230] Прадмет уключае клас1чны матэрыял аб плане i карце, кампанентах 
прыроды, чалавеку i яго здароук каршнах прыроды i працы людзей, Зямл1
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i Сусвеце. Матэрыял прадметау пабудаваны на прынцыпах вывучэння: се- 
зоннасщ з’яу у прыродзе i прадоунай дзейнасщ чалавека, сютэматычнасщ, 
экалапчным, агульназемлязнаучым, крашазнаучым, радз'мазнаучым i края- 
знаучым. У 4 (3) класе прапануецца псторыка -  геаграф1чны прадмет 
“Радз1мазнауства” (68г.).

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



З А К Л Ю Ч Э Н  НЕ
Пачатковая п р ы р о даз н ay ч a-re а г р аф i ч н ая адукацыя (ППГА) — працэс i вы Hi к 

засваення элементарных, прапедэутычных па функцьн ведау, фармфавання умен- 
няу i навыкау у пачатковай школе у галше прыродазнауства i геаграфп. ППГА 
носщь прапедэутычны характар. Мэтай ППГА з ’яуляецца выхаванне экалапчна 
культурнай асобы; фарлправанне першапачатковых ведау аб прыродзе, грамад
стве, чалавеку; цэласнай навуковай карцшы свету.

На сучасным этапе развщця шстэмы адукацьп у Рэспублщы Беларусь ППГА - 
неад’емная частка адукацьп у школе, якая адыгрывае вядучую ролю у навучанш i 
выхаванш малодшых школьшкау; закладвае грунт для фарм^равання навуковага 
светапогляду, навуковай карцшы свету, экалапчнай культуры; спрыяе развщцю 
разумовых здольнасцей; уносщь уклад у вырашэнне задач полггэхшчнай адука
цьп; спрыяе гумашзацьи навучання.

Пачатковая прыродазнауча - геаграф1чная адукацыя на Беларус! мае сваю ба- 
гатую i самабытную псторыю, якая звязана з развщцём адукацьп у Еуропе i свеце 
i прайшла у сва>!м развщщ стадьп: сшкрэтычную, анал1тычную, сштэтычную; зараз 
знаходзщца на стадьп штэгральна -  дыферэнцыйнай. Працэс станаулення i раз
вщця ППГА на Беларус! адлюстроувае паэтапнае развщцё прыродазнауча - 
геаграф1чных i п ахолага- педагапчных навук i цесна звязаны з развщцём i удас- 
каналеннем зместу адукацьп у свеце.

Развщцё ППГА на Беларуа мела свае адметныя рысы: а) перыяд да далучэння 
да Pacii вызначауся с п р ы я л ы -ibiMi сацыяльна -  эканам1чным1 умовам!, запатраба- 
ванасцю ведау у грамадстве, абавязковасцю вывучэння прыродазнауча-геагра- 
ф!чных прадметау, айчынным! праграмам1 i падручшкамг забяспечанасцю настау- 
HiKaMi; б) з канца XYIII ст. да 1970-х гадощ яе развщцё шшо, у асноуным, у рэ- 
чышчы афщыйнай школьнай палтлю  царскай Pacii i СССР; в) у 1920-х гадах, 
кал} з ’яуляюцца рэпянальныя праграмы, шшраецца нестабшьнасць стану адука
цьп i адбываюцца змены у тэрытарыяльным складзе Беларус!; г) пасля 1970 г., 
Kani ажыццяуляуся пераход на вывучэнне пачатковых прыродазнауча -  геагра- 
ф1чных прадметау па праграмах з краязнаучай асновай.

На развщцё ППГА у розныя часы аказал! уплыу асветнш i мыслщел/, педагог! 
i навукоуцы K.TypaycKi, С.Будны, Л.3!зашй, С.Полаша, К.Лышчынскг Я.Колас,
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А.Смсшч, П.Лярсю i шш... Выхадцы з беларусюх зямель -  I.KanicBiM, Е.Славь 
нецю, С.Кутарга, Д.Сямёнау, Д.Кайгародау, Л.Сеурук i шш. -  аказал! упяыу i на 
развщцё прыродазнауча - геаграф(чнай адукацьп у Pacii.

У ППГА 1снуе шэраг праблем (адбору вывучаемага матэрыялу, пераемнасц! 
пам!ж асобпым! K y p ca M i, пам!ж пачатковай i сярэдняй школай, правядзення на- 
з!ранняу, выкарыстання карты i геаграф1чнай наменклатуры i iHm .). Галоуная з 
ix -  праблема штэграцьп прыродазнауча -  геаграс{нчных ведау.

У пачатковай прыродазнауча -  геаграф1чнай адукацьп чакаюць далейшай 
распрацоую пытанш канстр>явання !нтэгральна -  дыферэнцыйных прадметау, 
стварэння вучэбна -  м епты  шых комплексау, пераемнасц! пачатковых курсау з 
прадметамгсярэдняга звяна школы i шш.
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ст. /Нацлн-т адукацьп. -  Мн., 1997.

183.Соломко А.В. История развития школьной географии в Белоруссии: (1917-34) 
//Вопросы географии Белоруссии. -  Мн.: Изд-во МГПИ, 1976.

184. Спектор ИР. О проблеме взаимодействия природы и общества в науке //Воп
росы географии: Перспективы развития. -  М.: Мысль, 1976. -  Вып. 100.

185.Степанов В.А. Основные приоритеты реформирования системы образова
ния в посткоммунистической Чехии //Адукац. i выхав. -  1996. - №  2.

186. Стрезикозин В.П. Актуальные проблемы начального обучения. -  М.: Про
свещение, 1976.

187. Сцяпанау У.А. Новыя планы школьнай адукацьп у крашах Цэнтральнай i Ус- 
ходняй Еуропы //Нар. Асвета. -  1997. - №  11.

188. СьцяпураЗ. Стан народнай асьветынаБеларуш давайны 1914 года//Асьвета.-  
1 9 2 6 .-№  7.

189. Таляронак С.В. Езущюя школы Ha Benapyci //Пач. школа. -1992. -  № 9.
190. Теоретические основы содержания общего среднего образования /Под ред.

В.В.Краевского, И.Я.Лернера. -М.: Педагогика, 1983.
191. Тихомиров Д. Народная школа на политехнической выставке //Нар. школа. — 

1872. -  № ю .
192. Тихомиров М.Н. Древнерусские города. -  2-е изд., доп. и перераб. -  М.: Гос- 

политиздат, 1956.
193. Ткаченко М. Памяти Д.Н.Кайгородова. -  Л.: Госиздат, 1925.
194. Тлумачальная загпска да праграмы па прыродазнауству //Праграма I-IV кла

сау васьм!гадовай школы з беларускай мовай навучання на 1960/61 навучальны год. -  
Мн.: Дзяржвучпедвыдат, 1960.

195. Учебный предмет//Педагогическая Энциклопедия. В 4т. -  М.: Педагогика, 
1966. -Т . 3.

196. Ушинский К Д . Избранные педагогические сочинения /Сост. проф. В.Я.Ст- 
руминский / Под ред.: Е.Н.Медынского и И.Ф.Свадковскогб. -М.: Учпедгиз, 1945.

197: Ушинский К Д . Детский мир и хрестоматия. -СПб.: Комета, 1994.
198. Фармаковский В.И. Деятельность министерства народного просвещения в 

области начального народного образования (1894-1903) //Журн. Минист. нар. про
свещ. -1904, апр.

199. Фёдорова В.П. Развитие методики естествознания в дореволюционной Рос
сии. -  М., 1958. '

200. Харламау 1.Ф. Педагопка: Падручнш для пед. В НУ. -  Мн.: Ушверсггэцкае,
1996.

201. Харламов И.Ф. Педагогика: Курс лекций [Для ун-тов и пед.ин-тов] -  Мн.: 
Изд.-во БГУ,1979.

202. Харлампович К. Западнорусские православные школы XVI и нач. XVII века, 
их отношение к инославным. -  Казань: Типо-литограф. Императ. ун-та, 1898.

203.Человек и мир //Программы 12 летней общеобразовательной школы. -  Мн.: 
НМ Центр, 2000. .

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



204. Ш алаевВ.Ф. Методика преподавания естествознания. -3 -е  изд. -М .: Учпед
гиз, 1954.

205. Шарухо И.Н. Изучение географии родного края в курсе “Моя Родина -  Бела
русь” //Современ. сост. и персп. изучения географии родного края в школах: Матер. II 
науч.- метод, семинара./Харьк.гос.ун-т.-Харьков, 1994.

206. Шару ха 1.М. Праблемы пераемнасш пачатковага курса прыродазнауства i ге- 
аграфи //Беларуская пач. школа: праблемы i персп. развщця. Зб.тэз. дакладау Рэсп. 
навук.-метад. канф./Мазырсю пед. iH- т .-Мазыр, 1994.

207. Шаруха I.M. Педагог i географ //Адукац. i выхав. -1995. - №  3.
208. Шаруха I.M. Да пытан ня аб методыцы выкладання геаграф 1чнай частю курса 

“Мая РадзЬда -  Беларусь” //Праблемы выклад. прыродазн.-матэм. дысцыплш ва умо
вах мадэршз. вуч.планау i праграм.: Тэз1сы навук.-практ. канф./Брэсц. дзярж. ун-т- 
Брэст, 1995.

209. Шаруха 1.М. Эколага-краязнаучая праца у пачатковай школе //там жа.
210. Шаруха I.M. Заснавальшк пачатковага прыродазнауства//Адукац. i выхав. -  

1996. -№  8.
211. Шарухо И.Н. Формирование и развитие географических понятий в интегри

рованном курсе “Чалавек i свет” //Непрерыв. геогр.образование: новое в содержании 
и методике. Матер. III междунар. науч. -метод. семинара./Харьк.гос. ун-т. -Харьков,
1996.

212.Шаруха I.M. “Зорка” расшскага прыродазнауства //Адукац. i выхав. -1997. - 
№ 10.

213.Шаруха I.M. Крынщы прыродазнауча-геаграфгчных ведау наБеларуа саста- 
ражытнасщ да 1795 года // Магшёуская Даунша. -1997. -№ 5.

2\4.Ш аруха 1.М. Развщцё пачатковага прыродазнауства на Беларуси (1970-80-я 
гг.) //Матер, исследов. молодых учёных, аспирантов, соискаг. и студ.: Сб.ст.-Могилёв,
1997.

215.Шаруха I.M. Радз1мазнауства: Прыкладн. распрацоуш урокау па геаграф !Ч- 
най частцы курса “Мая Радама -Беларусь”: (У дапамогу настаушку пач. класау). -  
Мн.: Выд-ва ”Золак”, 1997.

216.Шарухо И.Н,, Ридевский Г.В. Пётр Алексеевич Лярский. -Могилёв: ХЭЛП,
1998.

211.Шарухо I.M. Уклад П. А.Лярскага у развщцё пачатковай прыродазнауча-геаг- 
раф1чнай адукацьп //Школьн. естеств.-геогр. образование: проблемы, поиски и переп.. 
Матер.межвуз. науч.-практич. конф. 25-26 марта 1998г. /Могилёв, гос. ун-т. -Моги
лёв, 1998.

ИЯ. Шару ха I.M. Сучасныя праблемы прыродазнауча-геаграф1чнай адукацьй // 
тамжа.

219. Шару ха I.M. 1нтэграцьп ведау не агрымалася //Пач. школа.- 1 998.-№ 8.
220. Шарухо И.Н. Конструирование школьных курсов на основе географических 

принципов // Непрерыв. геогр, образование: инновац. методы и технологии. Матер.
IV Международ. науч. -метод. семинара./Харьк.гос.ун-т. -Харьков, 1998.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



221.Ш аруха I ’M. Вытою прыродазнауча - геаграф1чных ведау на Бедаруй //Аду- 
кац. i выхав. -1 9 9 8 .-№  10.

222.Шаруха I.M. Пачаэт оия рь ро ;азнауча-геаграф!чныя курсы у школах Бёла- 
pyci з канца XYIII да Канца XIX стаго щзя // Адукац. i выхав. -  1998. -  № ! I.

223 .Шаруха I.M. Псторыя па i гп овай прыродазнауча-пстарычнай адукацьп' на 
Беларуа (1860-1920-я гг.) // Адукац. i выхав. -  1999. -  № 1-2.

224.Шаруха /.М  Псторыя пачатковай прыродазнйуча-геаграф1чнай адукацьп на 
БеларуЫ (1920-1980гг.) //Адукац. i выхав. -  1999. -  № № 3-4.

225.Шаруха I. Пачатковая прыродазнауча -геаграф|чная адукацыя па-за межам!
Беларус1//Пая. школа. -1 9 9 9 .- M  l. 1 ' г

226 .Шаруха I.M. Змест сучаснай пачатковай прыродазнауча-геафаф!чнай адука
цьп //Матэр: УТз’ездаБГТ(27 вер. -  Гкастр. 1999 года, г.МагШёу) -М н.: БДУ, 1999.

227. Ш аруха I.M. Вызначэнне сутнасщ i мэт сучаснай пачатковай прыродазнауча- 
геафаф!чнай адукацьп //Весн1к МДУ шя А.Куляшова. -1 9 9 9 .-№  4.

228.Шаруха I.M. Аутарская праграма прыродазнауча-геаграф1чных курсау: (Сут
насць i мэты. Асноуныя палажэнш аутарскай канцэпцьи) //Пач.школа. -1999. - № 1 1 .

229.Ш арухаI.M. Аутарская праграма прыродазнауча-геаграфi1 шых курсау: (Су- 
часны стан пачатковай прыродазнауча -  геаграф1чнай адукацьп) //Пач. школа. -
1 9 9 9 . - № 1 2 .  ■ ;

230.Ш арухаI.M. Аутарская праграма прыродазнауча-геаграф)'чных курсау: (“Све- 
тазнауства”, ’’Прыродазнауства”, ”Радз1мазнауства”) //Пач. школа. -2000. - №  2.

231 .Шаруха I.M. Станауленне i развщцё пачатковай прыродазнауча -  геаграф1ч- 
най адукацьп на Беларус! (са старажыТных часоу да XX ст.) АутарЭф.дыс... канД.пед. 
навук. 13.00.01 / БДУ. -  Мн., 2000.

23 2. Шарухо Н.Н. Соблюдение Принципа преемственности на основе уровне» фор
мирования географической Картины мира//Проблёми безперервноггеограф1чно1осв1- 
ти i картографп: Зб]рник наукових праць /Вщп. за вип. О.О.Жемеров. -  К.: Антекс,
2000. -Вип. 1.

233.Ш арухаI.M. Крынщы i вытою будзёных, школьных i навуковых метэаролага
-  кл1матычных ведау на Беларуа //Научные и прикладные аспекты оценки изменений 
климата и использования климатических ресурсов: тез.докл. Между нар. нау ч. конф. 
31 окт,- 3 нояб. 2000г. -Мн.: БГУ, 2000.

234.Ш атэртк А. Да вывучэння комплексу “Наш раён” //Асьвета. -1926. - №  8.
235.Ш идлаускас А.И. Просвещение в Литве в последней четверти XYIII века. Ав- 

тореф. дис.. .канд.историч.наук: 07.00.08. /Ин-тистор. АН Лит.ССР. -  Вильнюс, 1962.
236. Школа и педагогическая мысль в Белоруссии //Очерки истории школы и педа

гогической мысли народов СССР XVIII -  первой половины XIX века. -  М.: Педагоги
ка, 1973.

237. Школа и педагогическая мысль в Белоруссии //Очерки истории школы и педа
гогической мысли народов СССР II половины XIXct. -  М.: Просвещение, 1976.

238.Школа и педагогическая мысль в Литве //Очерки истории школы и педагоги
ческой мысли народов СССР XVIII -  первой половины XIX века. -  М.: Педагогика,
1973.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



239.Штевен Л. Чему учить в народной школе? - У кн.: Всеобщее образование в
России. /Под ред. князя Дмитрия Шаховского. -М.: Типо-литогр. В.Рихтер, 1912. - 
Вып. 1. .. .

240.Шылько Т.М. Аспекты геаграфмнай адукацьп у пачатковай школе //Школьн. 
естеств.-геогр. образование: проблемы, поиски и персп.. Матер. Межвуз. науч.-прак- 
тич. конф. 25-26 марта 1998г./Могилёв.госун-т.- Могилёв, 1998- .

241.Экспериментальная программа модернизированного курса “Неживая приро
да” //Уч. записки ЛГПИ им.А.И.Герцёна. -Л.: Изд-во ЛГПИ, 1970..- Т. 487.

242.Эрдели В.Г. Руководство и работа с географическим атласом для III-1Y клас
сов начальной школы: Метод, пособие для учителей /Под общ. ред. А.С.Баркова. -  
М.: ГУГК,,1938.

243.Ягодовский К.П. Уроки по естествознанию.- 4,1 и 2. -М.: Госиздат, 1921.
2.44.Ягодовский К.П. Практика преподавания естествознания: Опыт метод.руко- 

водства для учителей. -М.-Л.: Учпедгиз, 1926.
245.Як працаваць па новай праграме у I-IV класах //У дапамогу настаушку. -  

D59. № 6.
246.Яромеико Е.О. Образовательный компонент “Окружающий мир”//Нач. шко

ла. -1999.- № 9.
247.Beauvols D. Szkolnictwo Polskie па ziemiach Litewsko -  Ruskich. 1803— 1832. - 

Т. 1: Uniwersytet Wilenski. -Rzym -  Lublin: Eundacja Jana Pawla II -  Redakcja wyd. Kul, 

1 9 9 1 '

248.JBeauvols D. Szkolnictwo Polskie na ziemiach Litewsko -  Ruskich. 1803 -  1832. - 
T.2: Szkoiy podstowowe i srednie. -Rzym -  Lublin: Fundacja Jana Pawla II -  Redakcja 
wyd. Kul, 1991.

2.49. Pierwiastkowe przepisy pedagogiczne Komisji Edukacji Narodowej z lat 1773-1776 / 
Wydal i wstepem opatrzy] Dr. Z.Kukulski.- Lublin: Sklad glowny vy ksiegami M.ARCT, 1923.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



З М Е С Т

У ВО ДЗШ Ы .................................................................................................. ............................з

1. Тэарэтыка-змястоуныя аспекты пачатковай
прыродазнауча-геаграф1чнай адукацьп......................................................................7

1.1 .Сутнасць, змест, мэты пачатковай
прыродазнауча-геаграф1чнай адукацьп......................... ................................7

1.2.Месца i роля прыродазнауча-геаграф1чных
курсау у навучальным плане пачатковай школы.......................................17

2. Ана;пз станаулення i развщця пачатковай 
прыродазнауча-геаграф1чнай адукацыя
на Б елар уа.................................................................. ............................................... 25

2.1. Вытеш прыродазнауча-геаграф1чнаи
адукацьп на Б еларуа.......................................................................................... 25

2.2.Выкладанне пачатковых прыродазнауча- 
геаграф!чных курсау у школах Беларуа
з канца XVIII да пачатку XX Стагоддзя........................................................36

3 .Пачатковая л р ы р о даз н ау ч а- геаграф i ч н ай адукацыя
на Беларуа у XX стагоддз............................................................................................ 49

ЗЛ.Нараджэнне i развщцё прадмета “Прыродазнауства” ............................ 49
3.2. Развщцё пачатковай прыродазнауча-геаграф1чнай

адукацьп на Беларуа у 1917-1970гг..............................................................54
3 .3 .Развщцё пачатковай прыродазнауча-геаграф!чнай

адукацьп на Беларуа у 1970-80-я гады ....................................................... 75

4. Сучасны стан i наюрунм развщця пачатковай
прыродазнауча-геаграф!чнай адукацьп ...................................................................83

4.1. Пачатковая прыродазнауча-геаграф!чная адукацыя
у свеце i на Беларуа на сучасным этапе.....................................................83

4.2.Сучасныя праблемы i всрашднасныя мадэл! разв1цця 
пачатковай прыродазнауча-геаграф1чнай адукацьй
на Беларуа............................................................................................................. 90

ЗАКЛЮЧЭННЕ ........................... ..................................... .............................................105

Л1ТАРАТУРА....... ...................................................,..... .................................................107
Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



Шаруха Ггар Мшалаев1ч

ПАЧАТКОВАЯ 
ПРЫРОДАЗНАУЧА-ГЕАРАФ1ЧНАЯ 

АДУКАЦЫЯ НА БЕЛ АРУ CI

МАНАГРАФ1Я

Тэхтчны рэдактар Г. М. Гладун 
Камп 'ютэрная верстка B.C. Цумарава

Лщ. выд. № 384 ад 7.02.2001. Лщ. пал1граф. Д» 281 ад 7.02.2001. 
Здадзена у набор 9.04.2001. Падшсана да друку 2 5 .0 Ч. 2001. Фармат 60х84'/|с 

Папера афсетная. Гарштура Times New Roman. Ум.-друк.7,3 арк. 
Ул.-выд. 7,8 арк. Тыраж 130 экз. Заказ № 42 9,

Падатковая ш ьгота- Агульнадзяржауны клас!фжатар 
Рэспублш  Беларусь АКРБ 007-98, 22.11.20.600

. Выдавецтва Маплё^скага дзяржаунага ушверсггэта 
1мя А.А. Куляшова, 2001

1рукавана на рызо1рафе лабараторьп аператыунай палтграфп 
У1ДУ iM« А.А. Куляшова. 212022, Маплбу, Касмана^ау, 1

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва




