
«Гомельшчына ў мінулым і сучасным» 

 

 Праграма факультатыўных заняткаў для вучняў 10 класа 

 

С. Я. Бетанаў, 

метадыст вучэбна-метадычнага аддзела гуманітарных дысцыплін  

Гомельскага абласнога інстытута развіцця адукацыі 

Тэма 1. Уводзiны (1 г.) 

Што вывучае краязнаўства. Станаўленне і развіццѐ краязнаўства на 

Гомельшчыне. 

 

Раздзел I. ПРЫРОДНЫЯ ЎМОВЫ I РЭСУРСЫ ГОМЕЛЬСКАЙ 

ВОБЛАСЦІ 

(5 г.) 

 

Тэма 2. Геаграфiчнае становiшча (1 г.) 

Фiзiка-геаграфiчнае становiшча. Эканомiка-геаграфiчнае становiшча. 

Межы. Памеры. Суседзі. Адмiнiстрацыйна-тэрытарыяльны падзел. Прыродныя 

і гістарычныя перадумовы развіцця вобласці і яе цэнтра. 

Практычная работа:  

 вызначэнне геаграфічнага становішча і каардынат вобласці, раѐна, 

адлегласцей ад Мінска, дзяржаўнай мяжы;  

 аналіз адмiнiстрацыйна - тэрытарыяльнага падзелу; 

 фізіка-геаграфічная характарыстыка прыроды сваѐй мясцовасці на аснове 

краязнаўчых матэрыялаў і іншых крыніц. 

 

Тэма 3. Рэльеф. Геалагiчная будова i карысныя выкапнi (1 г.) 

Фарміраванне сучаснага рэльефа. Агульная характарыстыка рэльефа. 

Фактары рэльефаўтварэння. Асноўныя формы рэльефа. Уплыў рэльефа на 



ўмовы жыцця і характар гаспадарчай дзейнасці. Тэктанічная структура, 

геалагічная гісторыя і будова. Радовiшчы карысных выкапняў. Адклады 

ледавіка. Асадкавыя пароды. Мясцовыя рэсурсы. Будаўнічыя матэрыялы.  

Практычная работа: 

 вызначэнне па картах атласу геалагічнай і тэктанічнай будовы; 

 палявая экскурсія на прадпрыемства распрацоўкі радовішча мясцовых 

карысных выкапняў, Гомельскі хімічны завод, бераг ракі з апісаннем 

геалагічных агаленняў; 

 пабудова гіпсаметрычнага профілю па мерыдыяну (на выбар). 

 

Тэма 4. Клiмат. Паверхневыя і падземныя воды (1 г.) 

Гісторыя кліматаў (даледавіковы, ледавіковы, межледавіковы, 

пасляледавіковы, сучасны). Асаблівасці кліматычных умоў. 

Клiматаўтваральныя фактары. Асноўныя клiматычныя паказчыкi. 

Аграклiматычныя рэсурсы. Агульная характарыстыка гідраграфіі вобласці. 

Паверхневыя і падземныя водныя рэсурсы. Рачная сетка і яе элементы. Азѐры і 

вадасховішчы. Прыродныя крыніцы. Балоты. Характарыстыка асноўных рэк, 

найбольш буйных вадаѐмаў і іх рэсурсаў. Напрамкі выкарыстання ў 

гаспадарчай дзейнасці насельніцтва. Ахова паверхневых вод. 

 Практычная работа: 

 вызначэнне асаблівасцей кліматычных умоў вобласці; 

 пабудова графіка ходу тэмпературы паветра за год, месяц, ружы вятроў; 

 нанясенне на контурную карту рэк, азѐр і балотаў Гомельшчыны; 

 палявая экскурсія па выяўленню экалагічнага стану водных аб’ектаў 

(ракі, возера, сажалкі, крыніцы). 

 

Тэма 5. Глебы, раслiннасць, жывѐльны свет (1 г.) 

Глебаўтваральныя пароды і тыпы глебавых працэсаў. Асноўныя тыпы і 

віды глеб. Эрозія глеб. Зямельныя рэсурсы вобласці. Структура ўгоддзяў. 

Меліярацыя глеб. Фарміраванне і тыпы расліннасці. Лясная раслiннасць. 



Лугавая раслiннасць. Балотная  раслiннасць. Раслiннасць вадаѐмаў. 

Выкарыстанне лясных рэсурсаў і іх ахова. Лекавыя расліны. Сучасная фаўна і 

біялагічная разнастайнасць. Бiялагiчныя рэсурсы.  

Практычная работа: 

 вызначэнне тыпаў глебы і ацэнка іх для выкарыстання; 

 закладка і замалѐўка шурфа; 

 вывучэнне раслінных груповак, жывѐльнага свету роднага краю; 

 састаўленне спісу (чырвонага сшытка) рэдкіх і знікаючых раслін, 

прадстаўнікоў жывѐльнага свету. 

 

Тэма 6. Экалагiчныя праблемы (1 г.) 

Сутнасць экалагічных праблем. Наступствы Чарнобыльскай катастрофы. 

Крынiцы забруджвання. Экалагiчна небяспечныя раѐны. Ахова глеб, вод, 

паветра, арганiчнага свету. Чырвоная кніга. Пагроза глабальных кліматычных 

змен. Небяспека выкарыстання генетычна мадыфікаваных арганізмаў у 

прадуктах харчавання. Здароўе і даўгалецце. Дзяржаўная палітыка ў вобласці 

абарачэння з адыходамі і прыярытэтнасць іх выкарыстання. Абласная праграма 

па абарачэнні з адыходамі.  

Практычная работа: 

 складанне графікаў дынамікі і дыяграм структуры выкідаў, 

забруджвальных рэчываў у атмасферу, іх аналіз; 

 нанясенне на контурную карту гідраграфічных аб'ектаў з розным 

узроўнем забруджвання вод і аналіз тэрытарыяльнага размеркавання 

забруджвання паверхневых вод; 

 экскурсія на прадпрыемства ўтылізацыі прамысловых і бытавых 

адыходаў, эколага-біялагічны цэнтр. 

 

Раздзел II. ЭКАНОМІКА ГОМЕЛЬСКАЙ ВОБЛАСЦІ (5 г.) 

 

Тэма 7. Сучасны стан эканомікі вобласці. Гандаль (1 г.) 



Прыярытэтныя накірункі развіцця эканомікі вобласці. Вядучыя галіны. 

Інвестыцыйныя прапановы. Асноўныя матывы для інвестыравання ў эканоміку 

Гомельскай вобласці. Знешнеэканамічная дзейнасць. Супрацоўніцтва з 

прыгранічнымі рэгіѐнамі. 

 

Тэма 8. Прамысловасць (1 г.) 

Гісторыя развіцця. Структура прамысловасці вобласці. Асноўныя 

прадпрыемствы па галінам прамысловасці: машынабудаванне, хімічная, 

дрэваапрацоўчая, лѐгкая, харчовая. Рэнтабельнасць прадпрыемстваў. 

Вытворчыя сувязі. Малы і сярэдні бізнес. Свабодная эканамічная зона. 

Перспектывы развіцця прамысловасці. 

 

Тэма 9. Сельская гаспадарка. (1 г.) 

АПК вобласці: структура і спецыялізацыя. Тыпы сельскіх гаспадарак і іх 

спецыялізацыя. Раслінаводства. Вядучыя культуры, пасяўныя плошчы і іх 

ураджайнасць. Спецыялізацыі жывѐлагадоўлі. Галоўныя галіны. Дынаміка 

пагалоўя і прадуктыўнасці. Механізацыя і хімізацыя сельскагаспадарчай 

вытворчасці. Экалагічныя праблемы. Перспектывы развіцця.  

 

Тэма 10 Транспарт, сувязь, энергетыка (2 г.) 

Транспартны комплекс вобласці. Галоўныя транспартныя шляхі. 

Прапускная магчымасць. Груза- і пасажыраперавозкі. Перспектывы развіцця 

транспарту. Прадпрыемствы сувязі. Паслугі электрасувязі. Паслугі сеткі 

перадачы дадзеных. Паштовая сувязь. Укараненне новых сучасных 

камп’ютарных сістэм. Інфармацыйна-тэхналагічная сетка. Аўтаматызацыя. 

Перспектывы развіцця транспарту, сувязі і энергетыкі вобласці. 

Практычная работа: 

 экскурсія на вядучыя прадпрыемствы раѐна, горада, апісанне і аналіз; 

 экскурсія на ферму, прадпрыемства АПК, апісанне і аналіз; 



 экскурсія на транспартнае ўнітарнае прадпрыемства «Гомельскае 

аддзяленне Беларускай чыгункі», аўтапрадпрыемствы транспарту 

агульнага карыстання, Гомельскі філіял РУП «Белтэлекам», РУП 

«Белпошта» і інш. (на выбар настаўніка). 

 

Раздзел П. НАСЕЛЬНІЦТВА I ТAПAНIМІКА (3 г.) 

 

Тэма 11. Агульная характарыстыка насельнiцтва (1 г.) 

Гісторыя засялення. Помнікі славянскай культуры: гарадзішчы, 

паселішчы, курганы. Дынаміка насельніцтва. Сучасная дэмаграфічная сітуацыя. 

Колькасць і шчыльнасць насельніцтва. Палавая i ўзроставая структура. 

Гарадское і сельскае насельніцтва. Міграцыя насельніцтва вобласці. Змены ў 

рассяленні пасля Чарнобыльскай аварыі. Нацыянальны і рэлігійны склад. 

Праблема міжнацыянальных узаемаадносін. Працоўныя рэсурсы. Служба 

занятасці. 

 

Практычная работа: 

 пабудова і аналіз дыяграм, якія характарызуюць змены колькасці 

насельніцтва вобласці (змена нараджальнасці і смяротнасці), 

нацыянальнага складу; 

 пабудова дыяграм узроставай структуры насельніцтва вобласці і іх аналіз; 

 параўнанне сярэдняй шчыльнасці насельніцтва вобласці з сярэдняй 

шчыльнасцю насельніцтва Рэспублікі Беларусь; 

 адзначэнне па статыстычных матэрыялах тэндэнцый змены долі занятых 

у галінах гаспадаркі; 

 складанне радаводаў; 

 правядзенне экскурсій (старажытныя і сучасныя паселішчы, культавыя 

будынкі і збудаванні, культура насельніцтва). 

 

Тэма 12. Мікратапанiмiка вобласці (2 г.) 



Тапаніміка – навука аб геаграфічных назвах. Групоўка назваў рэк і азѐраў, 

населеных пунктаў і іншых геаграфічных аб’ектаў. Назвы раѐнаў, 

прадпрыемстваў, устаноў. Гісторыя вуліц. Вядомыя людзi (гiстарычныя асобы і 

грамадскiя дзеячы, героі рэвалюцый, грамадзянскай і Вялікай Айчыннай 

войнаў, кіраўнікі народных паўстанняў, дзеячы культуры і навукі). 

 Практычная работа: 

 высвятленне старажытных міфаў і паданняў, звязаных з вашым 

населеным пунктам, раѐнам, вобласцю. Якія ўяўленні яны даюць аб 

мінулым вашага краю?; 

 распрацоўка маршруту і правядзенне экскурсіі па гістарычных мясцінах 

(назвы вуліц, гістарычных раѐнаў горада, населенага пункта, помнікі 

гісторыі і культуры); 

 правядзенне конкурсу вучнѐўскіх работ, круглага стала, віктарыны (на 

выбар настаўніка). 

 

Раздзел III. ГІСТОРЫЯ (14 г.) 

 

Тэма 13. Гомельшчына са старажытных часоў да першай паловы XVI ст. (2 г.) 

Найстаражытнейшыя людзі каменнага веку. Пранікненне людзей на 

тэрыторыю сучаснай Гомельскай вобласці. Стаянкі неаліту і бронзавага веку. 

Заняткі і промыслы. Прысвойвальная гаспадарка. Супольнасці людзей. 

Першабытныя жывѐлаводы і земляробы ў бронзавым і жалезных вяках. 

Гарадзішчы і селішчы. Рассяленне славян. Дрыгавічы і радзімічы. Славянскае 

язычніцтва. На шляху да дзяржавы. Сярэдневяковыя княствы. Раздробленасць. 

Міжусобныя войны. Уключэнне ў склад Вялікага Княства Літоўскага. Знешняя 

небяспека ў XIII- XVI ст. Мангола-татарская навала. Ардынцы. Бітва на рацэ 

Сінія Воды. Адносіны з Вялікім Княствам Маскоўскім. Руска-літоўская вайна 

1500-1503г.г. Казацка-сялянскае паўстанне С. Налівайкі. Абарона ад набегаў 

крымскіх татар. Гаспадарка, рамяство і гандаль. Водныя i сухапутныя 



гандлѐвыя шляхі. Помнікі дахрысціянскай культуры. Хрысціянства. Культура і 

паўсядзѐннае жыццѐ нашых продкаў. 

  

Практычная работа: 

 наведванне дзяржаўнай гісторыка-культурнай установы "Гомельскі 

палацава-паркавы ансамбль"; 

 удзел у працы добраахвотніцкіх археалагічных атрадаў ГДУ імя 

Ф.Скарыны;  

 складанне тэматычных табліц па асноўных археалагічных культурах; 

 складанне карты-схемы свайго раѐна і адзначэнне на ѐй асноўных 

археалагічных помнікаў, гарадзішч, курганных могільнікаў; 

 правядзенне урокаў гісторыі ў музеі (сумесна з музеем). 

 

Тэма 14. Гомельшчына ў другой палове XVI-XVIII ст. (2 г.) 

Адносіны з Масквой. Лівонская вайна 1558-1583 г.г. Люблінская унія. 

Уключэнне ў склад Рэчы Паспалітай. Канфесійныя ўзаемаадносіны. 

Рэфармацыя і контррэфармацыя. Змены ў этнiчным i рэлiгiйным складзе. 

Берасцейская царкоўная унія. Народныя паўстанні і выступленні. Украінскія 

казакі і Гомельшчына ў ХVII ст. Казацка-сялянская вайна 1648-1651 г.г. Вайна 

Расіі з Рэччу Паспалітай 1654-1667 г.г. Гомельшчына ў гады Паўночнай вайны. 

Асаблівасці эканамічнага развіцця краю ў XVI-XVIII ст. Беларускія гарады і 

вѐска. Сялянскі рух. Эканамічная стабілізацыя ў другой палове XVIII ст. 

Палітычны крызіс Рэчы Паспалітай. Падзелы Рэчы Паспалітай. Уключэнне ў 

склад Расійскай імперыі. Граф П.А.Румянцаў- герой руска-турэцкай вайны. 

Свята перамогі і падарунак імператрыцы. М.П.Румянцаў і Гомель. Адукацыя і 

навука. Літаратура і мастацтва. 

Практычная работа: 

 наведванне дзяржаўнай гісторыка-культурнай установы "Гомельскі 

палацава-паркавы ансамбль", музея археалогіі ГДУ імя Ф.Скарыны; 



 удзел у працы добраахвотніцкіх археалагічных атрадаў ГДУ імя 

Ф.Скарыны; 

 высвятленне імѐн шляхецкіх і магнацкіх родаў, з якімі звязана гісторыя 

вашай мясцовасці. Чым вылучыліся яго асобныя прадстаўнікі?; 

 правядзенне урокаў гісторыі ў музеі (сумесна з музеем). 

 

Тэма 15. Гомельшчына ў XIX - пачатаку ХХ ст. (2 г.) 

Адміністрацыйна-тэрытарыяльны падзел. Кіраванне далучанымі 

беларускімі землямі. Сацыяльная і канфесійная палітыка. Вайна 1812 г. і яе 

вынікі. Сацыяльна-эканамічнае развіццѐ ў першай палове XIX ст. Грамадска-

палітычны рух. Польскае паўстанне 1830-1831 г.г. І.Ф.Паскевіч. Паскевічы і 

Гомель. Дзейнасць тайных таварыстваў у 1830-1840-я г.г. Буржуазныя рэформы 

ў другой палове XIX ст. Паўстанне 1863-1864 г.г. Сялянскі рух і народніцкія 

арганізацыі. Рабочы рух і стварэнне сацыял-дэмакратычных арганізацый. 

Гомельшчына ў гады буржуазна-дэмакратычнай рэвалюцыі 1905-1907 г.г. 

Першая сусветная вайна. Уплыў ваенных падзей на палітычнае і сацыяльна-

эканамічнае становішча. Беларускі нацыянальны рух. Прамысловая рэвалюцыя. 

Спецыялізацыя прамысловасці. Будаўніцтва чыгунак. Водны транспарт. 

Гандаль. Урбанізацыя. Асаблівасці індустрыяльнага развіцця. Культура ў XIX - 

пачатку ХХ ст. 

Практычная работа: 

 наведванне дзяржаўнай гісторыка-культурнай установы "Гомельскі 

палацава-паркавы ансамбль"; 

 правядзенне урокаў гісторыі ў музеі (сумесна з музеем); 

 правядзенне конкурсу вучнѐўскіх работ, круглага стала, віктарыны (на 

выбар настаўніка). 

 

Тэма 16. Гомельшчына ў міжваенны перыяд (2 г.) 

Гомельшчына ў час Лютаўскай буржуазна-дэмакратычнай і 

Кастрычніцкай рэвалюцый. Рэвалюцыйныя падзеі і ўтварэнне новых органаў 



улады. Устанаўленне савецкай улады. Першыя рэвалюцыйныя пераўтварэнні. 

Мяцеж І.Р.Доўбар-Мусніцкага. Гомельшчына ва ўмовах германскай акупацыі. 

Германскі акупацыйны рэжым. Барацьба з акупантамі. Рудабельская 

рэспубліка. Абвяшчэнне беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці. Утварэнне 

беларускай савецкай дзяржаўнасці. Стварэнне Гомельскай губерні. 

Стракапытаўскі мяцеж у Гомелі. Польска-савецкая вайна 1919-1920 г.г. 

Аднаўленне прамысловасці і транспарту. Гомельшчына ў гады новай 

эканамічнай палітыкі. Узбуйненне тэрыторыі БССР. Скасаванне Гомельскай 

губерні. Новы адміністрацыйна-тэрытарыяльны падзел. Палітыка 

беларусізацыі. Згортванне новай эканамічнай палітыкі. Індустрыялізацыя і 

калектывізацыя. Грамадска-палітычнае жыццѐ ў канцы 1920-х-1930-я г.г . 

Адукацыя, навука і культура ў канцы 1920-х – 1930-я г.г. 

 

Тэма 17. Гомельшчына ў гады Вялікай Айчыннай вайны (2 г.) 

Пачатак Вялікай Айчыннай вайны. Абарончыя баі на тэрыторыі 

Гомельшчыны. Устанаўленне фашысцкага акупацыйнага рэжыму. Арганізацыя 

народнага супраціўлення. Стварэнне першых партызанскіх атрадаў і 

падпольных арганізацый («Чырвоны Кастрычнік», «Бальшавік», Гомельскі 

аператыўны падпольны цэнтр). Разгортванне ўсенароднай барацьбы. Баявая 

дзейнасць партызанскіх фарміраванняў (Гомельскае і Палескае злучэнні). 

Партызанскія зоны. Рэйкавая вайна. Жыццѐ пад акyпацыяй. Генацыд 

насельнiцтва. Вызваленне вобласці ад фашысцкіх акупантаў. Страты ў ваенны 

час. Імѐны, якія сталі легендай. Выдатныя ваеначальнікі Вялікай Айчыннай 

вайны. Маленькія героі вялікай вайны. 

Практычная работа: 

 азначэнне і запіс на карце-схеме канцэнтрацыйнага лагера, з якога не 

вярнуліся вашы землякі. З дапамогай гісторыка-дакументальнай хронікі 

«Памяць», дакументальнага і краязнаўчага матэрыялаў падрыхтуйце 

паведамленне пра праявы дыскрымінацыі, насілля і генацыду ў вашым 

раѐне, вѐсцы (горадзе) фашысцкімі захопнікамі. Запішыце ўспаміны 



людзей, якія знаходзіліся ў месцах зняволення ці былі гвалтоўна 

вывезены ў Германію; 

 наведванне  Гомельскага абласнога Музея ваеннай славы: 

- фотадакументальныя і мастацкія выставы. 

 - адкрытыя пляцоўкі з ваеннай тэхнікай. 

 правядзенне ўрокаў мужнасці, Вахтаў памяці каля мемарыяльных 

комплексаў раѐна (горада); 

 правядзенне "зорных паходаў", экскурсій, сустрэч, вечароў; 

 правядзенне конкурсаў вучнѐўскіх работ, канферэнцый, круглых сталоў, 

віктарын (на выбар настаўніка). 

 

Тэма 18. Гомельшчына ў сярэдзiне 40-х- 80-х г.г. ХХ ст. (2 г.) 

Пераход да мірнага жыцця. Пасляваеннае аднаўленне. Асноўныя кірункі 

эканамічнага, грамадска-палітычнага, культурнага развіцця Гомельшчыны ў 

першыя пасляваенная гады. Пераадоленне разрухі ў эканоміцы. Выхад на новы 

ўзровень развіцця. Гомельшчына ў другой палове 1950-х – 1980-я г.г. 

Сацыяльна-эканамічнае развіццѐ. Грамадска-палітычнае становішча. Палітыка 

перабудовы. Чарнобыльская трагедыя. Дэмаграфічныя праблемы. Працоўныя 

рэсурсы вобласці. Адукацыя і навука. Тэатральнае, музычнае і выяўленчае 

мастацтва. 

Практычная работа: 

 наведванне музея народнай, баявой і працоўнай славы "Гомсельмаш"; 

 урокі гісторыі ў музеі (сумесна з музеем). 

 

Тэма 19. Гомельшчына ў канцы ХХ - пачатку XXI ст. (2 г.) 

У складзе незалежнай Беларусi. Кірункі развіцця ў 1991-2005 г.г. На 

шляху да стабілізацыі. Грамадска-палітычнае жыццѐ. Асноўныя кірункі 

сацыяльна-эканамічнага развіцця. Будаўніцтва і архітэктура. Найбольш 

значныя аб’екты будаўніцтва. Рэалізацыя інвестпраектаў. Культура і мастацтва. 



Навука і адукацыя.  Спорт і турызм у Гомельскай вобласці. «Залатое кальцо 

Гомельшчыны». «Малае Залатое кальцо Гомельшчыны». «Славянскае кальцо». 

 

Раздзел IV. КУЛЬТУРА (6 г.) 

 

Тэма 20. Культурнае жыццѐ (2 г.) 

Археалагічныя знаходкі расказваюць. Рукапісная кніга, якой яна была? З 

гісторыі царкоўнай кнігі. Іканапіс. Друк. Жывапіс.Тэатр. Музыка. 

М.П.Румянцаў- канцлер і мецэнат. Румянцаўскі музей.Сетка ўстаноў культуры: 

мастацкiя i музычныя школы, дамы культуры, клубы, бiблiятэкi, музеi. 

Мастацкiя калектывы. Геральдыка вобласці: гісторыя і сучаснасць. Помнiкi 

культуры i мастацтва, якiя ахоўваюцца дзяржавай. 

 Практычная работа: 

 наведванне дзяржаўнай гісторыка-культурнай установы "Гомельскі 

палацава-паркавы ансамбль" (мастацкія калекцыі музея), выставачнай 

залы абласнога цэнтра народнай творчасці, Гомельскай галерэі 

мастацтваў Саюза мастакоў, мастацкай галерэі Г.Х.Вашчанкі, установы 

«Веткаўскі музей народнай творчаці», устаноў адукацыі (на выбар 

настаўніка); 

 урокі гісторыі ў музеі, літаратурна-музычныя сустрэчы, тыдні беларускай 

культуры. 

 

Тэма 21. Помнiкi архiтэктуры i палаца-паркавы ансамбль (2 г.) 

Помнiкi архiтэктуры. Архітэктары і будаўнікі. Добраўпарадкаванне. 

Палацы i паркi. Храмавая і царкоўная архiтэктура. Грамадзянскія пабудовы. 

Стылі і напрамкі. Румянцавы і Гомель. Узвядзенне «новага» Гомеля. Гомельскі 

маѐнтак Паскевічаў. Перабудова палаца і парка. Гомельшчына ў савецкі час і на 

сучасным этапе.  

Практычная работа: 



 наведванне дзяржаўнай гісторыка-культурнай установы "Гомельскі 

палацава-паркавы ансамбль":  

- палацава-паркавы ансамбль у Гомелі як сінтэз розных кірункаў у 

архітэктуры. 

 правядзенне урокаў гісторыі ў музеі (сумесна з музеем). 

 правядзенне аўтобусных або пешаходных экскурсій "Помнікі і памятныя 

месцы Гомельшчыны","Культавыя будынкі на тэрыторыі Гомельшчыны" 

і інш. (на выбар настаўніка). 

 

Тэма 22. Этнаграфiя i фальклор (2 г.) 

Народныя песнi i казкi. Святы і абрады. Народны касцюм. Строі 

народнага касцюма Гомельшчыны. Прылады працы i побыту. Повязь часоў - 

беларускі ручнік. Рэгіянальныя асаблівасці ручнікоў Гомельшчыны. Беларускі 

арнамент. Ткацтва. Вышыўка. Народная ікона Гомельшчыны. Гісторыка-

этнаграфічныя рэгіѐны вобласці. 

 Практычная работа: 

 наведванне ўстановы «Веткаўскі музей народнай творчасці» і філіяла 

Веткаўскага музея народнай творчасці: 

- традыцыйны народны строй, іканапіс, народная дэкаратыўна-

прыкладная творчасць Гомельшчыны. 

- стараверства на Гомельшчыне. 

 збор этнаграфічнага і фальклорнага матэрыялу, складанне этнаграфічных 

зборнікаў; 

 правядзенне тэатралізаваных пастановак народных святаў і абрадаў. 

 

Тэма 23. ЗАКЛЮЧЭННЕ (1ч.) 

Падвядзенне вынікаў работы. Абагульняючы паўтор. Канферэнцыя. 

Арганізацыя выставы лепшых замалѐвак і фотаздымкаў, дакладаў і 

самастойных работ вучняў.  

 



ЧАКАЕМЫЯ ВЫНІКІ 

У выніку вывучэння курсу па выбары ў вучняў будуць сфарміраваны 

ўяўленні: 

 аб культурна-гістарычных, эколага-геаграфічных і эканамічных 

асаблівасцях Гомельскай вобласці; 

 аб выдатных ураджэнцах вобласці, іх укладзе ў развіццѐ навукі і 

культуры, а таксама пра людзей, імѐнамі якіх названы вуліцы, 

прамысловыя прадпрыемствы, аб'яднанні, навуковыя, культурныя 

ўстановы; 

 аб асновах гісторыка - культурнага і культурнага краязнаўства; 

 аб перспектывах развіцця гаспадаркі вобласці. 

Навучэнцы павінны авалодаць наступнымі спосабамі дзейнасці: 

 суадносіць гістарычныя падзеі з перыядам і эпохай; 

 раскрываць сутнасць і сэнс гістарычных з’яў, працэсаў і паняццяў; 

 аналізаваць, параўноўваць, абагульняць факты мінулага і сучаснасці, 

кіруючыся гістарычнай навукай; 

 мець уяўленне аб асноўных этапах станаўлення вобласці; 

 выяўляць дынаміку, тэндэнцыі, прычынна-выніковыя сувязі і 

ўзаемасувязь гістарычных з’яў і працэсаў; 

 бачыць характэрныя асаблівасці гістарычнага, сацыяльна-эканамічнага і 

культурнага развіцця свайго гарада, роднага краю, іх узаемасувязь з 

гісторыяй і культурай нашай дзяржавы ў цэлым; 

 даваць ацэнку гістарычнага значэння падзей і дзейнасці людзей, 

абгрунтоўваць сваю думку; 

 даваць комплексную геаграфічную характарыстыку раѐна (горада), 

вобласці; 

 праводзіць аналіз наступстваў уплыву гаспадарчай дзейнасці на 

акаляючае асяроддзе; 

 характарызаваць этнаграфічныя і лінгвістычныя асаблівасці насельніцтва; 



 за сухімі фактамі і датамі гісторыі, назвамі вуліц, па якіх мы штодня 

ходзім, бачыць жывую гісторыю, якая стваралася годнымі людзьмі.  

Вывучэнне дадзенага курса прадугледжвае: 

 павышэнне цікавасці да вучэбнай і пазакласнай дзейнасці; 

 развіццѐ творчых здольнасцей вучняў; 

 набыццѐ вопыту і фарміраванне навыкаў даследчай і пошукавай 

дзейнасці; 

 развіццѐ пазнаваўчых здольнасцей вучняў; 

 выхаванне патрыятычных пачуццяў, любові да роднага краю і сваѐй 

Радзімы; 

 фарміраванне сувязі тэарэтычных ведаў, здабытых у школе, з 

практычным іх прымяненнем; 

 фарміраванне агульнай культуры. 
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 1 УВОДЗIНЫ 1 1 - 

I  
ПРЫРОДНЫЯ ЎМОВЫ I РЭСУРСЫ 

ГОМЕЛЬСКАЙ ВОБЛАСЦІ 

5 - 5 

 2 Геаграфiчнае становiшча 1 - 1 

 3 Рэльеф.Геалагiчная будова i карысныя выкапнi 1 - 1 

 4 Клiмат. Паверхневыя і падземныя воды 1 - 1 

 5 Глебы, раслiннасць, жывѐльны свет 1 - 1 

 6 Экалагiчныя праблемы 1 - 1 

II  ЭКАНОМІКА ГОМЕЛЬСКАЙ ВОБЛАСЦІ 5 4 1 

 7 Сучасны стан эканомікі вобласці. Гандаль 1 1 - 

 8 Прамысловасць 1 1 - 

 9 Сельская гаспадарка 1 1 - 

 10 Транспарт, сувязь, энергетыка 2 1 1 

III  НАСЕЛЬНІЦТВА І ТАПАНIМIКA 3 - 3 

 11 Агульная характарыстыка насельнiцтва 1  1 

 12 Мікратапанiмiка вобласці 2  2 

IV  ГIСТОРЫЯ 14 9 5 

 13 
Гомельшчына са старажытных часоў да першай 

паловы XVIст. 

2 1 1 

 14 Гомельшчына ў другой палове XVI-XVIII ст.ст. 2 1 1 

 15 Гомельшчына ў XIX - пачатку ХХ ст.ст. 2 1 1 

 16 Гомельшчына ў міжваенны перыяд 2 2 - 

 17 Гомельшчына ў гады Вялікай Айчыннай вайны 2 1 1 

 18 Гомельшчына ў сярэдзiне 40-х-80-х г.г. ХХ ст. 2 1 1 

 19 Гомельшчына ў канцы ХХ - пачатку XXIст.ст. 2 2 - 

V  КУЛЬТУРА 6 3 3 

 20 Культурнае жьщцѐ 2 1 1 



 21 Помнiкi архiтэктуры,  палаца-паркавы ансамбль 2 1 1 

 22 Этнаграфiя i фальклор 2 1 1 

 23 3АКЛЮЧЭННЕ 2 1 1 

  УСЯГО ГАДЗІН 36 18 18 
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