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МАГЧЫМЫЯ ШЛЯХ1 ВЫРАШЭННЯ ПРАБЛЕМЫ 
СТВАРЭННЯ 1НТЭГРАВАНАГА КУРСА 

«МАГ1ЛЁВАЗНА#СТВА»
Актуальнасць. Курсы накшталт «Маплёвазнауства» традыцыйна 

(з моманту распрацоук1 самаго прынцыпу К. Ушынсюм 1 Дз. Сямёна- 
вым1; упершыню прынцып «вучыць дзяцей геаграфп з найблшэйшага 
для 1х месца» уводзщца у падручшку геаграфи Ф. Студзщкага, 1840) 
прыналежаць да краязна^ы х (дэфшщыя «краязнауства», 1915 г., 
Манькоусга).

Як вядома краязнауства -  наюрунак шматбаковай дзейнасщ у 
сва1м кра1. Зыходзячы з шырыш поля дзеяння, краязнауства не знайш- 
ло свайго азначэння з пункту гледжання педагогш. Гэта -  1 прынцып

1 Ураджэнец Беларуа Дз. Дз. Сямёнау -  аутар першай у Раайскай Ыперьп ге- 
аграф1чнай хрэстаматьп, што была пабудавана на краязнаучым 1 радз1мазнаучым 
прынцыпах — «Айчынназнауства» у  6 тт.
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навучання, 1 комплекс метадау, 1 форма вывучэння свайго края, 1 форма 
бавення свайго вольнага часу... Доктар пстарычных навук А.В. Дарын- 
сю назвав краязнауства народным! ведамх аб свагх родных мясцшах [1, 
с. 3].

Удасканаленне краязнаучых курсау карысна адукацыйна-выхавау- 
чаму працэсу.

Розныя падыходы да вызначэння катэгорьи -«краязнауства».
Краязнауства -  рознабакова, але выдзелшся два галоуных наюруни, 
два разуменш катэгорьи -  пстарычнае 1 геаграф1чнае, два пядт.тупды
-  псторыкау 1 географау. Псторык Л. Трэпет у «Беларускай энцы- 
клапедьп» дае такое азначэнне: «Краязнауства, усебаковае вывучэнне 
асобнага рэпёна щ населенага пункта мясцовьш насельнщтвам, а так- 
сама спецыял1стам1 навуковых устаноу. Даследуе прыроду, эканомхку, 
дэмаграфйо, псторыю, мову, культуру. Комплекснае краязнауства раз- 
глядае усе звестк1 ва узаемасувязь Галшовае краязнауства паглыблена 
вывучае асобныя яго натруша: пстарычны, геаграф1чны, этнаграф1ч- 
ны, л^таратурны, тапашм1чны, мемарыяльны, ахову помшкау 1 1нш.» [2, 
с. 471]. Гэтае азначэнне -  амаль клаачнае, не павшна выклпсаць шяюх 
супярэчанняу з боку прадстауткоу розных навук \ навуковых наюрун- 
кау.

Савеща расшсю географ К. Строеу пйпа: «Говоря о краеведении, 
чаще всего понимают его именно как краеведение географическое, в за
дачу которого входит всестороннее, синтезированное изучение родно
го края. В краеведении, так же как и в географии, предметом изучения 
является местность, территория. Сам термин «краеведение» означает, 
что изучается территория, определяемая понятием «родной к р а й »  [3, 
с. 6]. Бл1зка да гзтага азначэння падаецца дадзеная дэфшщыя 1 у Вял1- 
кай Савецкай Энцыклапедьп.

У апошшя 20 год на Беларуа наз1раецца тэндэнцыя, што наюравана 
на «прыватызацыю» краязнауства асобным1 галшам1 навукоуцау. Пры 
гэтьш Л. Трэпет, кал1 п ш а пра краязнауства як «усебаковае вывучэн
не...», чамусьщ не спасылаецца на «усебаковыя» крынщы, а тольк! на 
вузкаспецыял1заваныя -  з археалапчнага 1 пстарычнага краязнауства, 
поунасцю 1гнаруючы крынщы з шшых галш краязнауства. Чаму так 
атрымалася, што у Беларускую энцыклапедыю (БЭ) трапша азначэн
не, карыснае завужанаму колу спецыялютау? Тлумачэнне: гэта просты 
перадрук БЭ з Энцыклапедьп псторьп Беларуа (ЭГБ) [4, с. 257]. Пры 
гэтым, Л. Трэпет памыляецца, кал! у артыкуле, пры асвятленш пытан- 
няу псторьп краязнауства, залгчвае у аб’ём паняцця «край» таюя тэры- 
торьп, як Сдбхр, Мангошя, Ютай, Пауднёвая Амерыка 1 шш. (гэта ужо
-  крашазнауства). Пры гэтым у артыкуле Н1як не прыгаданы уклад у 
краязнауства П. Лярскага, а, менавпа, на яго 1 на К. Строева спасыла
ецца Вятпкая Савецкая Энцыклапедыя (гл. артыкул «Краязнауства»). 
Незразумелым з’яуляецца 1 той факт, што аутар артыкула з ЭГБ ашяк
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не прыгадвае уклад 1 нават прозвхшчы юраушкоу Цэнтральнага бюро 
краязнауства (Ц БК) А. Смол1ча 1 М. Азбукша (толыа таму што геогра
фы? Няма прозв1шчау 1 шмат шшых буйных краязнауцау ад геаграфи; 
зато амаль поуны пералж краязнауцау-псторыкау, нават местачковага 
узроуня). Шводнай кш п па краязнауству, як\я нагасал1 географы, на
ват беларусюя, чамусьщ не узгадваецца краязнауцам1 ад пстарычнай 
навую. А таюх кшг не так ужо 1 мала: Лярский ПА. «Пособие по кра
еведению» (Мн., 1966); Ратобыльский Н.С., Лярский П.А. «Землеве
дение и краеведение» (Мн., 1978, 1987); Кудло К.К. «Землязнауства 1 
краязнауства» (Мн., 1996); Лкоусщ Л.А. «Землязнауства 1 краязнаус
тва» (Мазыр, 1996); Прохорчик А.Ф. «Практикум по краеведению» 
(Мн., 1981) пнш.

Краязнаучы матэрыял дае падставу для ажыццяулення краязнау- 
чага прынцыпу у вывучэнш, галоуным чынам, школьных прадметау 
геаграфи, псторьп, б1ялогп.

Чаму курс павшен быць штэграваным. Краязнауства накгравана 
на пазнанне свайго края -  невял1чкай тэрыторьп ад мшрараёна школы, 
частга населенага пункта, усяго населенага пункта, тэрыторый сельска- 
га Савета, сельскага раёна, групы так1х раёнау да межау вобласщ 1 нават 
некальюх абласцей (вывучэнне сваёй крашы -  крашазнауства або рад- 
з1мазнауства). Гэта азначае, што сама катэгорыя «краязнауства» -  ка- 
тэгорыя харалапчная (прасторавая, геаграфгчная). I у сусветна вядо- 
мага акадэмжа Л.С. Берга [5] 1 у найбуйнейшага тэарэтыка 1 практыка 
беларускага краязнауства П. Лярскага краязнауства выступав як малая 
геаграф)Я.

Мы прытрымл1ваемся пазщьп, што краязнауства -  сукупнасць ве- 
дау, вобразау аб сва1м кра! з розных пунктау гледжання. У залежнасщ 
ад таго, на што наюраваны даследаванш, краязнауства падзяляецца на 
галшы: археалапчнае, пстарычнае, этналапчнае, геалапчнае, геагра- 
ф]чнае (ф131ка-геаграф1чнае, эканом1ка-геаграф1чнае), дэмаграф1чнае, 
эканамгчнае, эколага-б1ялапчнае, лштастычнае, тапашмгчнае, куль- 
турна-геаграф1чнае, мемарыяльнае краязнауства 1 да т.п. Краязнауства 
дае магчымасць злучыць, звязаць пам1Ж сабой шматлшш пытанш з роз
ных галш ведау аб родным кра1. Гэта мае вялшае значэнне для агульна- 
адукацыйных, выхаваучых задач сучаснай школы, для развщця наву- 
чэнцау. Зыходзячы з гэтага, курсам з краязнаучым зместам трэба на- 
даваць канкрэтную назву па наюрунку: «Археалапчнае краязнауства», 
«Геаграф1чнае краязнауства», «Пстарычнае краязнауства» 1 г.д., па ахо- 
пу тэрыторьп -  з адлюстраваннем тэрыторьп (населены пункт, сельсга 
Савет, раён 1 г.д.). Калг курс атрымлгвае назву «Маплёвазнауства», то 
гэта не азначае, што курс па свайму зместу абавязкова павшен быць 
толью пстарычным, або геаграф1чным, або археалапчным, або эколага- 
йялапчным 1 г.д. «Маплёвазнауства: Археалапчнае краязнауства Ма- 
плёва 1 наваколляу», «Маплёвазнауства: Геаграф1чнае краязнауства
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Маплёускага раёна», «Маплёвазнауства: Археалапчнае краязнауства 
Маплёускай вобласщ» 1 г.д.

Кал1 навучальны курс называецца проста «Маплёвазнауства», то 
гэта будзе азначаць, што заяулены курс -  штэграваны, комплексны, 
што ён злучае, спалучае краязнаучыя веды з розных галш ведау. Пры 
гэтым, зноу жа трэба дадаць другую частку назвы, каб болын пэуна 
акрэслщь тэрыторыю («Маплёвазнауства: Краязнаучае вывучэнне 
Маплёва 1 наваколляу», «Маплёвазнауства: Краязнаучае вывучэнне 
Лешнскага раёна г. Маплёва», «Маплёвазнауства: Краязнаучае выву
чэнне Маплёускага раёна» 1 г.д.).

Верагоднасная змясто^ная мадэль штэграванага курса «Маплё
вазнауства». Як нам здаецца, праграма курса «Маплёвазнауства: Кра
язнаучае вывучэнне Маплёва 1 наваколляу» павшна уключаць наступ- 
ныя раздзелы (прыкладныя):

1. Маплёу -  адзш з найбуйных гарадоу Беларус1 (агульная харак- 
тарыстыка культурна-гаспадарчага значэння горада). Значэнне геагра- 
ф1чнага стану г. Маплёва для яго развщця.

2. Прыродныя асаблгвасщ горада 1 наваколляу. Прыродныя (асаб- 
л1васщ тэктошк1, рэльефа, карысных выкапняу, кл1мата, вод, глебава- 
раслшнага покрыва, жывёльнага свету), сацыяльна-эканам1чныя 1 пс- 
торыка-пал1тычныя чьгатю  узншнення 1 развщця горада.

3. Археалапчныя сведчанш старажытнасщ Маплёва. Археалапчная 
карта.

4. Пстарычнае м1нулае г. Маплёва. Тэрытарыяльны рост горада. 
Рост уплыву на наваколш.

5. Псторыя фармавання паняцця «Магшёушчына». Геаграф1чныя 
назвы (тапошмы): пстарычныя 1 сучасныя. Метан1М1я (перайменаван- 
ш). Геаграф1чныя назвы як помшк 1 пэуная афарбоука (пласт) псторы- 
ка-культурнага краявща.

6. Прыродна-рэсурсны патэнцыял. Краявщы (прыродныя, тэхна- 
генныя, культурньш, посткультурныя).

7. Дынампса насельнщтва. Рух насельшцтва (натуральны, мехашч- 
ны). Асабл1васщ насельшцтва. Склад насельшцтва (полаузроставы, 
этн1чны, канфес1йны, сацыяльны, адукацыйны). Дэмаграфтчны патэн- 
цьмл. Працоуныя рэсурсы. Якасць насельн1цтва. Якасць жыцця на
сельнщтва.

8. Асабл1васщ гаспадарш. Псторыя, геаграф1я мгжгалшовых комп- 
лексау 1 гал!н вытворчасщ, асобных прадпрыемствау. Промыслы 1 ра- 
мёствы наваколляу. Сацыяльная сфера.

9. Што дае Маплёу краше. Маплёу у сусветным падзеле працы. 
Эканам1чныя 1 культурныя сувяз! Маплёва. СЭЗ «Маплёу». Гарады- 
пабрац1мы.

10. Асабл1васщ этшчнага прыродакарыстання. Асвоенасць тэрыто- 
рьн.
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11. Сучасны стан развщця, сучасныя экалапчныя, дэмаграфхчньы, 
эканам1чныя праблемы. Ш ляи  вырашэння. Перспектывы развщця.

12. Асабл1васщ культуры (духоунай, матэрыяльнай). Асабл1васщ 1 
адметнасщ арх1тэктуры. Прыродная 1 культурная спадчына. Помнш. 
Маплёу -  радз1ма выдатных людзей. Маплёу -  месца жыцця 1 дзей- 
насщ выдатных людзей. Адлюстраванне Маплёва у творах мастацтва 
1 л1таратуры.

13. Турысцка-рэкрэацыйны патэнцыял Маплёва 1 наваколляу.
14. Турысщаш маршрутам! па Магшёву.
15. Асабл1васщ краязнаучага вывучэння Лешнскага, Кастрычшцка- 

га 1 Маплёускага раёнау.
16. Краязнаучае вывучэнне м1крараёна сваёй школы.
Садружнасць 1 супольньм намаганн1, у першую чаргу псторыкау 1

географау, з далучэннем да IX хаурусу спецыялюгау шшых гашн, будзе 
толью на карысць разв1ццю краязнауства, маплёвазнауства.
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