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Пошукава-даследчая дзейнасць як адзін з накірункаў 

 культурна-адукацыйнага праекта  

«Дыялог пакаленняў» 

 народнага музея «Гісторыя п. Міханавічы» 

 

У выступленні разглядаюцца сучасныя падыходы ў пошукава-даследчай 

рабоце з навучэнцамі з выкарыстаннем сучасных інфармацыйных тэхналогій і 
сродкаў, арганізацыя праектнай дзейнасці музея ўстановы адукацыі, прадстаўлены 

праектныя прадукты як вынікі работы  ў гэтым накірунку. 

Ключавыя словы: музей установы адукацыі, пошукава-даследчая работа, 
праектная дзейнасць.  

 

Асноўная ідэя праекта «Дыялог пакаленняў» - набыццё навучэнцамі вопыту 

захавання гістарычнай памяці і сямейных традыцый, узаемадзеянне паміж 
пакаленнямі з мэтай пераемнасці каштоўнасных арыентацый. Пошукава-даследчая 

работа стала адным з важнейшых накірункаў культурна-адукацыйнага праекта 

музея.   
Сумная з’ява сучаснага грамадства – дзеці, праўнукі салдат Вялікай Айчыннай 

вайны, не ведаюць як звалі іх прадзедаў, не могуць сказаць, дзе знаходзяцца магілы 

продкаў.  

У Міханавіцкай сярэдняй школе першымі крокамі юных краязнаўцаў зяўляецца 
вывучэнне гісторыі сям’і ў кантэксце падзей Вялікай Айчыннай вайны. Усведамляць 

сябе і сваю сям’ю часткай гісторыі краіны навучаем дзяцей пад час музейных 

заняткаў па складанні радаводаў. Гісторыя роду – неабмежаваная прастора для 
даследванняў. Фарміраванне першасных уменняў і навыкаў даследчай працы 

спалучаецца з засваеннем духоўна-маральных, сямейных каштоўнасцей. Вынікам 

абагульнення вопыту ў гэтым накірунку з’яўляецца праграма аб’яднання па 

інтарэсах «Гісторыя сям’і і роду ў гісторыі краіны», распрацаваная ў 2021 годзе 
(аўтары Леўкавец М.М., Мацюшонак В.І.). Адметнасць праграмы заключаецца ў 

тым, што яе рэалізацыя прадугледжвае правядзенне адаптаванага для дзіцячага 

ўзросту генеалагічнага даследвання з улікам сучасных інфармацыйных тэхналогій і 
рэсурсаў. Праграма «Гісторыя сям’і і роду ў гісторыі краіны» ў 2021 годзе адзначана 

дыпломам ІІ ступені ХІХ рэспубліканскай выставы навукова-метадычнай 

літаратуры, педагагічнага вопыту і творчасці навучэнскай моладзі, дыпломам І 
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ступені рэспубліканскага конкурсу метадычных матэрыялаў «Ганарымся мінулым, 

працуем дзеля будучыні».  

Добрай формай узаемадзеяння нашых вучняў з прадстаўнікамі старэйшых 
пакаленняў стала пошукава-даследчая дзейнасць дзяцей па захаванні сямейнай 

памяці пра ўдзельнікаў Вялікай Айчыннай вайны з выкарыстаннем электронных баз 

«Памяць народа» і «Партызаны Беларусі». У нашым музеі ёсць інтэрактыўная 

панэль, якая дае магчымасць дэманстраваць сапраўдныя дакументы перыяду 
Вялікай Айчыннай вайны, павялічваць на экране ўзнагародныя лісты, апісанне 

подзвігу ці адлюстроўваць баявы шлях канкрэтнага чалавека. Каму, як не кіраўнікам 

музеяў, вядома, як цяжка бывае здзівіць нашых сённяшніх дзяцей?! А тут 
здзіўляецца нават пакаленне Z, калі за адну-дзве хвіліны адкрываюцца сапраўдныя 

дакументы ваеннага часу, што сведчаць пра мужнасць родных людзей.  

Кожны хоча знайсці інфармацыю пра свайго родзіча. Зразумела, знаходзяць не 

ўсе. Трэба тлумачыць, што не ўсе былі на фронце ці ў партызанскіх атрадах, былі і 
працаўнікі тылу або людзі апынуліся пад акупацыяй, што не ўсе дакументы архіваў 

яшчэ алічбаваныя або па розных прычынах не захаваліся. Варта нагадаць пра іншыя 

спосабы атрымання інфармацыі, найперш, пра зварот да ўспамінаў старэйшых 
прадстаўнікоў іх сем’яў. Ужо пад час першага музейнага занятку для таго, каб 

навучэнцы засвоілі ўменні работы з пошукавымі рэсурсамі сеткі Інтэрнэт, просім іх 

дастаць тэлефоны і  рабіць запыты самастойна. Дзеці атрымліваюць дамашняе 

заданне: прадэманстраваць бацькам, бабулям і дзядулям даступнасць архіўных 
дакументаў. Такім чынам, ствараюцца перадумовы да ўзаемін і наладжвання 

сумеснага вывучэння гісторыі родзіча ў сям’і, сумеснай пошукавай дзейнасці 

розных пакаленняў.    
 Музей праводзіць акцыю «Кнігу Памяці напішам разам» сярод навучэнцаў ІV 

– ХІ-х класаў. Яе мэта –навучыць дзяцей карыстацца інтэрнэт-рэсурсамі «Памяць 

народа», «Партызаны Беларусі». Многія нашы экскурсіі, пазакласныя 

мерапрыемствы, прысвечаныя тэме Вялікай Айчыннай вайны ўключаюць 
дэманстрацыю магчымасцяў пошукавых рэсурсаў Інтэрнэта. Напрыклад, паказваем, 

як можна кожнаму загрузіць фотаздымак удзельніка вайны на партале «Дарогамі 

Памяці». Створаны навучальны ролік «Кнігу Памяці напішам разам», у якім 
прадстаўнікі пошукавай групы «Арляняты» ўсяго за дзве хвіліны расказваюць пра 

тое,  як правільна рабіць запыты на пошук звесткаў на сайце «Памяць народа». 

Паказваем на прыкладзе перапіскі музея з родзічамі загінуўшых у нашых мясцінах 

салдат, як людзі з розных куточкаў былога Савецкага Саюза імкнуцца  па крупінках 
сабраць інфармацыю пра загінуўшага.   

Першы этап пошукавай работы з навучэнцамі ў гэтым накірунку паказаў яе 

шматааспектнасць: ушанаванне памяці і матывацыю да вывучэння гістарычных 
падзей вайны, набыццё навучэнцамі вопыту захавання гістарычнай памяці і 

каштоўнасныя адносіны да сямейнай памяці. І яшчэ адна выснова з вопыту работы: 

выкарыстанне інфармацыйных рэсурсаў «Памяць народа» і «Партызаны Беларусі» 

дазваляе зацікавіць пошукава-даследчай работай шырокае кола навучэнцаў і іх 
бацькоў.  

У гэтым навучальным годзе акцэнт робім на фарміраванне ўменняў 

аналізаваць сапраўдныя дакументы ваеннага часу: суадносіць дадзеныя архіўнага 

дакумента з  храналогіяй ваенных падзей, з прывязкай да геаграфічнай прасторы.  
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Праводзім музейныя заняткі, прысвечаныя аднаму герою і аналізуем 

падрабязна яго баявы шлях праз архіўныя дакументы сайтаў. Напрыклад, занятак 

«Партызаны Беларусі. Леанід Сарока» прысвечаны партызанскаму руху на 
тэрыторыі края. Цытата з узнагароднага ліста за 4 снежня 1943 года «Выполняя 

правительственное задание, товарищу Сороке был вручен отряд в количестве 30 

человек в октябре 1942 года. Сорока вырастил отряд в 400 человек». Дзеці робяць 

выснову, што такое павелічэнне партызан абумоўлена масавым удзелам жыхароў 
края ў партызанскай барацьбе. Ці патрэбна казаць, што аспрэчыць гэты факт будзе 

цяжка. 

Пры даследванні баёў на міханавіцкай зямлі вучымся аналізаваць 
прадстаўленыя на рэсурсе «Памяць народа» журналы баявых частак. На сённяшні 

дзень прыкладаем вялікія намаганні па даследванні гісторыі воінскага пахавання аг. 

Міханавічы брацкай магілы, у якой захаваны 113 воінаў і партызан, але вядомы 

прозвішчы толькі 44 чалавек. 
Найбольш актыўны ўдзел у пошукавай рабоце прымаюць дзеці пошукавай 

групы «Арляняты», створанай на базе музея. Гісторыя пошукавай групы пачалася з 

2018 года, калі ў выніку перапіскі са сваякамі загінуўшых, было ўвекавечана імя 
салдата Анатоля Шатроўскага. 

Па матэрыялах сайта «Памяць народа» навучэнцы стварылі тры кнігі  Кнігі 

Памяці ўраджэнцаў вёсак Міханавічы, Астравы, Аляксееўка, якія загінулі на 

франтах Вялікай Айчыннай вайны і ў партызанскіх атрадах. У Кнігах Памяці 
адлюстраваны баявы шлях 77 землякоў. У ліпені 2020 года пошукавая група 

прадстаўляла Мінскую вобласць на рэспубліканскім злёце пошукавых атрадаў. 

Удзел каманды быў адзначаны трыма  дыпломамі Міністэрства адукацыі Рэспублікі 
Беларусь. У 2021 годзе дыпломамі рэспубліканскага праекта «Дзеці Беларусі - 

ветэранам і будучым пакаленням» былі адзначаны пяць эсэ навучэнцаў ў 

калекцыйным выданні «Жывая памяць удзячных пакаленняў» і відэаролік «Інтэрв'ю 

апошніх сведак вайны» ў рамках стварэння відэа «Як гэта было», прысвечаных 
Перамозе ў Вялікай Айчыннай вайне. 

Вопыт рэалізацыі праекта «Дыялог пакаленняў», пошукава-даследчая дзейнасці 

прадстаўлены на сайце ўстановы адукацыі ва ўкладцы «Рэсурсны цэнтр», 
сацыяльных сетках музея УКантакце «Михановичи Музей», Інстаграм 

«@museum_michanovichi» і на YouTube канале музея «Гісторыя п. Міханавічы». За 

тры гады існавання канала музея  размешчана 40 краязнаўчых відэролікаў рознай 

тэматыкі, агульная колькасць праглядаў складае каля 8 тысяч.   
Здаецца, робім нямала, але не пакідае адчуванне, што знаходзімся на пачатку 

шляху. Безумоўна, сучасныя інфармацыйныя рэсурсы і сродкі адкрываюць новыя 

магчымасці ў пошукава-даследчай дзейнасці з навучэнцамі. Аднак, справа 
адраджэння пераемнасці пакаленняў гістарычнай памяці, у першую чаргу, сямейнай 

памяці –  аснова захавання этнасу. 

 

 


