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У школах Рэспублікі Беларусь краязнаўчыя зяняткі набываюць асаблівую 
актуальнасць, становяцца важным складнікам нацыянальнай адукацыйнай 
сістэмы. Яны далучаюць школьнікаў да сівой мінуўшчыны, да вытокаў, да 
разумення самабытных мясцовых назваў, знаёмяць не толькі з гераічнымі 
падзеямі мінулага, з іменамі вядомых асоб, узнаўляюць гістарычныя сувязі са 
славянскімі народамі. У канцэпцыі бесперапыннага выхавання дзяцей і 
навучэнскай моладзі адным з асноўных напрамкаў з’яўляецца фарміраванне 
грамадзянскасці і патрыятызму асобы. У аснове гэтага працэсу ляжыць засваенне 
агульначалавечых каштоўнасцей, культурных і духоўных традыцый нашага 
народа. Праграма факультатыву «Радзімазнаўства: Мазыршчына» складзена з 
улікам стварэння аналагічных праграм факультатыўных заняткаў, што 
выкладаюцца ва ўстановах адукацыі некаторых рэгіёнаў Рэспублікі Беларусь. 

 
ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 

 

Факультатыў «Радзімазнаўства: Мазыршчына» – інтэграваная вучэбная 
дысцыпліна па выбару. Засваенне яго будзе значна пашыраць магчымасці 
адукацыі і выхавання школьнікаў, спрыяць фарміраванню асобы з шырокім 
кругаглядам. Пры яго вывучэнні адкрываюцца перспектывы сінтэзаваць і 
паглыбляць пазнавальныя і эўрыстычныя веды па асноўных дысцыплінах 
школьнага цыкла – гісторыі Беларусі, роднай мове, геаграфіі, прыродазнаўству, 
літаратуры, знаёміць вучняў з багатай і самабытнай спадчынай нашага народа, 
зразумець яго ролю ў гісторыі славянства, еўрапейскай і сусветнай супольнасці. 
Веданне сваіх духоўных каранёў, спазнанне шматвякавога вопыту продкаў, 
адметных асаблівасцей рэгіёна, радавода, мясцовых рыс будзе спрыяць 
фарміраванню ў школьнікаў як грамадзянска-патрыятычных якасцей, так і 
пошукавых здольнасцей. Вывучаючы гэты факультатыў, школьнікі абагульняць і 
пашыраць веды пра Бацькаўшчыну, набытыя на папярэдніх уроках гісторыі, 
роднай мовы, геаграфіі, выяўленчага мастацтва і іншых дысцыплін, 
прадугледжаных вучэбным планам. 

Асноўная мэта факультатыва «Радзімазнаўства: Мазыршчына» – на 
канкрэтных прыкладах аказаць уплыў на форміраванне здаровага светапогляду 
навучэнцаў, на ўсведамленне прыгажосці сваей «малой радзімы», на адчуванне 
сувязі і еднасці розных пакаленняў, на бачанне багацця і ўнікальнасці мясцовай 
флоры і фаўны, духоўнай і матэрыяльнай культуры, радасці стваральнага жыцця, 
набыткаў багатай гісторыі з яе не толькі гераічнымі, але і трагічнымі старонкамі. 
Школьнікі, засвоіўшы змест гэтага факультатыву, будуць ганарыцца сваёй 
Бацькаўшчынай, імкнуцца памнажаць яе здабыткі, выкарыстоўваць багаты вопыт 
сваіх землякоў і блізкіх. Факультатыў скіраваны на выхаванне асобы 
гуманістычных і дэмакратычных поглядаў з развітым пачуццём нацыянальнай 
самапавагі, патрыёта-грамадзяніна, чуйнага да сацыяльнага, рэгіянальнага, 
нацыянальнага поліфанізму, здольнага памнажаць інтэлектуальныя і 
матэрыяльныя багацці папярэднікаў, дастойна выяўляць сваёй штодзённай 
дзейнасцю агульначалавечыя каштоўнасці. Пачуццё патрыятызму, павагі да 
роднага краю, сваіх землякоў дасць станоўчы імпульс. Вучні на шматлікіх 
прыкладах, пачутых на занятках, пераканаюцца ў тым, што іх радзіма – 
унікальная састаўная частка Рэспублікі Беларусь, а іх землякі ў розныя перыяды 



нашай гісторыі ўнеслі значны ўклад у развіццё яе эканамічнага, навуковага і 
духоўнага патэнцыялу і годна заявілі пра сябе ў важнейшых лёсавызначальных 
падзеях мінулага і сучаснага. 

Ранейшая сістэма адукацыі і выхавання была арганізавана такім чынам, што 
рэгіянальным асаблівасцям не надавалася дастойнай увагі. Некаторых выдатных 
асоб, ураджэнцаў Беларусі, нярэдка мы адкрывалі для сябе толькі тады, калі яны 
станавіліся сусветна вядомымі ў далёкіх ад нашай Радзімы краінах (Эдуард 
Пякарскі, Пятро Ракіцкі, Іосіф Яленскі, Мітрафан Доўнар-Запольскі, Іеранім 
Кеневіч, Геся Гельфман, Міхаіл Барысаў, Вера Харужая, Аляксандр Крукоўскі,  
Ксенафонт Марціновіч і інш.). Некаторыя з названых імёнаў аказаліся забытымі ў 
сябе на радзіме, але сталі нацыянальным гонарам іншых краін і народаў. 

Радзімазнаўства дае магчымасць арганізаваць адукацыйны працэс у цікавай, 
займальнай форме. Апрача лекцый і практычных заняткаў, настаўнік часцей, чым 
на іншых прадметах школьнага цыкла, можа планаваць наведванне музеяў, 
правядзенне экскурсій з наступным іх абмеркаваннем, афармленне стэндаў, 
камплектаванне картатэкі фальклорных, этнаграфічных, краязнаўчых матэрыялаў, 
што будзе садзейнічаць падрыхтоўцы вучняў да арганізацыі пошукавай і 
навуковай работы. Заняткі можна праводзіць з запрашэннем да мясцовых 
краязнаўцаў, работнікаў музеяў, ветэранаў вайны і працы, вучоных, якія 
даследавалі мясцовыя праблемы. Неабходным кампанентам практычных заняткаў 
можа быць аналіз артыкулаў, мемуарнай літаратуры, прац даследчыкаў, якія 
займаліся вывучэннем духоўнай і матэрыяльнай культуры Мазыршчыны, 
азнаямленне з архіўнымі матэрыяламі, дакументамі-першакрыніцамі, 
арыгінальнымі публікацыямі. 

Дадзены факультатыў дазваляе ў значнай меры ажыццяўляць на занятках 
прынцып рознаўзроўневага навучання: дыферэнцыяцыя ў падыходах можа 
рэалізоўвацца не толькі ў выбары і рэкамендацыі асобных тэм, а і ў іх 
паглыбленым і параўнальным вывучэнні з наступным абмеркаваннем важнейшых 
тэарэтычных паняццяў, свядомае засваенне якіх найлепшым чынам можна 
ажыццяўляць на мясцовым краязнаўчым матэрыяле. 

Мэта факультатыўных заняткаў – фарміраванне ў школьнікаў ведаў аб 
родным краі, аб Мазыршчыне ў агульнабеларускім і сусветным кантэксце; 
выхаванне патрыятызму, нацыянальнай свядомасці, любові да Бацькаўшчыны. 

Задачы: 
абудзіць цікавасць да роднага краю і паглыбіць веды аб унікальным кутку 

Беларускага Палесся; 
далучыць маладое пакаленне да вывучэння набыткаў багатай матэрыяльнай 

і духоўнай спадчыны нашага народа, акцэнтуючы ўвагу на фактах, якія закліканы 
спрыяць фарміраванню свядомасці школьнікаў, іх грамадзянскага станаўлення, да 
адчування ўнутраннай патрэбы вучыцца і працаваць на карысць нашай Радзімы; 

паглыбіць і ўдасканаліць веды пра Бацькаўшчыну, выкарыстоўваючы 
мясцовы матэрыял, спалучаючы яго з набытымі ведамі на ўроках гісторыі, роднай 
мовы, літаратуры, геаграфіі, абагульняючы і ўводзячы ў змест навучання 
элементы краязнаўства, этнаграфіі быту, сучаснай гістарычнай і грамадскай 
думкі; 



выхаваць у школьнікаў беражлівыя і паважлівыя адносіны да ўсяго 
лепшага, створанага землякамі, іх мовы, фальклору, мясцовых прыродных 
багаццяў, вынікаў штодзённай працы; 

абудзіць у вучняў жаданне авалодваць неабходнымі для жыцця ведамі; 
павысіць сваю эстэтычную і экалагічную культуру; 
навучыць вучняў збіраць і сістэматызаваць мясцовыя факты пра важнейшыя 

падзеі на Мазыршчыне, пра асоб, якія праславілі сябе ў ратных і працоўных 
справах, учынках, пра легенды, паданні, назвы-тапонімы, іх разнавіднасці – 
айконімы, гідронімы, урбонімы; 

паспрыяць фарміраванню маральна-эстэтычных поглядаў вучняў, лагічнага 
мыслення, эрудыцыі, узбагачэнню слоўнікавага запасу і агульнай моўнай 
культуры. 

Для дасягнення адначанай мэты і выканання пастаўленых задач 
прапаноўваюцца наступныя формы арганізацыі вучнёўскай дзейнасці: 

традыцыйныя лекцыі з выкарыстаннем мясцовага ілюстрацыйнага 
матэрыялу; 

практычныя заняткі з прыцягненнем да іх правядзення паведамленняў саміх 
вучняў і мясцовых краязнаўцаў; 

урокі-экскурсіі; 
вучнёўскія канферэнцыі; 
сустрэчы са знакамітымі людзьмі. 
Фрагментамі лекцыйных або практычных заняткаў могуць быць: 
рэфератыўныя паведамленні асобных вучняў, студэнтаў ВНУ, навучэнцаў 

прафтэхвучылішчаў; 
стварэнне і арганізацыя дзейнасці грамадскіх музеяў па краязнаўчай 

тэматыцы, краязнаўчых куткоў, стэндаў і г.д.; 
сустрэчы з краязнаўцамі, даследчыкамі духоўнай і матэрыяльнай культуры 

жыхароў Мазыршчыны, работнікамі мазырскіх музеяў, ветэранамі Вялікай 
Айчыннай вайны, вучонымі, якія займаюцца праблемамі Палесся і інш.; 

выпуск бюлетэняў, газет, альманахаў, фотастэндаў з выкарыстаннем 
мясцовага краязнаўчага матэрыялу; 

удзел у пошуку ўнікальных экспанатаў для мясцовых музеяў, стэндаў, 
альбомаў і інш.; 

складанне анамастычных слоўнікаў, біяграфій знакамітых землякоў, 
камплектаванне бібліятэчак унікальных кніг пра родны край і інш.; 

правядзенне конкурсаў рэфератаў, тэматычных вечароў, анамастычных 
гульняў, віктарын і інш.; 

распрацоўка маршрутаў для правядзення экскурсій, прысвечаных вуліцам, 
плошчам, памятным мясцінам горада і раёна і інш.; 

распаўсюджанне краязнаўчых ведаў праз навучальныя ўстановы сярод 
дарослага насельніцтва горада і жыхароў Мазырскага раёна. 

Настаўнік на першых занятках падкрэслівае неабходнасць, практычную 
вартасць і мэтазгоднасць факультатыва «Радзімазнаўства: Мазыршчына», 
адзначае багацце і разнастайнасць навуковай, навукова-метадычнай, папулярнай, 
мастацкай, гістарычнай літаратуры, твораў фальклору і выяўленчага мастацтва, 
прысвечаных розным аспектам апісання і даследавання Мазыршчыны. 



Структура праграмы. Праграма складаецца з 16 самастойных тэм, якія 
адлюстроўваюць асноўныя этапы станаўлення Мазыршчыны як спецыфічнага 
рэгіёна Беларускага Палесся. Праграма арыентавана на вучняў VIII класа ўстаноў 
агульнай сярэдняй адукацыі і разлічана на адзін год навучання. Усяго 36 гадзін. 

Формы работы: тэарэтычная падрыхтоўка, практычныя заняткі, 
самастойная работа, літаратурна-краязнаўчыя экскурсіі. 
 

ПРЫКЛАДНЫ ТЭМАТЫЧНЫ ПЛАН 
 
№ 
п/п 

Тэма Колькасць гадзін 
(усяго) 

З іх 
тэарэт. практ. 

1 Уводзіны 2 1 1 
2 Мазыр – сталіца Усходняга Палесся 2 1 1 
3 Мазыршчына ў легендах і паданнях 2 1 1 
4 Раслінны і жывёльны свет 2 1 1 
5 Эканамічнае становішча 3 1 2 
6 Важнейшыя падзеі гісторыі 2 1 1 
7 Мазыршчына ў канцы XIX стагоддзя 2 1 1 
8 Устанаўленне савецкай улады 2 1 1 
9 Мазыр і Мазыршчына ў гады Вялікай 

Айчыннай вайны 
2 1 1 

10 Мазырскія партызаны і падпольшчыкі 2 1 1 
11 Вызваленне Мазыршчына ад акупантаў 2 1 1 
12 Сучасны Мазыр 3 1 2 
13 Мазыршчына ў творах фальклору і 

мастацкай літаратуры 
2 1 1 

14 Славутасці Мазыра і Мазыршчыны 2 1 1 
15 Вядомыя вучоныя, ураджэнцы 

Мазыршчыны 
2 1 1 

16 Навукова-папулярная, краязнаўчая, 
гістарычная, мастацкая літаратура пра 
Мазыр і Мазыршчыну 

2 1 1 

17 Абагульняючыя заняткі 2  2 
УСЯГО 36 16 20 
 

ЗМЕСТ ПРАГРАМЫ 
 

Тэма 1. Уводзіны (2 г) 
Прадмет, мэта і задачы курса «Радзімазнаўства: Мазыршчына». Роля 

дысцыпліны ў фарміраваннні творчай асобы школьніка. Мазыразнаўства і 
вывучэнне мінулага і сучаснага Беларусі. Першыя звесткі пра Мазыршчыну. 
Старажытныя стаянкі і паселішчы. Мазыршчына на карце Беларусі ў розныя 
перыяды. Мазыр, Мазыршчына і суседнія з ёю землі. Мазыршчына як прарадзіма 
славян або рэгіён, дзе адбываліся асноўныя шляхі міграцыі славян на занятыя імі 
цяпер землі. Погляды вучоных адносна прарадзімы славян. 



Практычная работа: наведванне краязнаўчага музея з мэтай знаёмства з 
агульнымі звесткамі пра Мазыр і Мазыршчыну. Сельскія школьнікі могуць 
пабываць у сваіх школьных або вясковых музеях. 

 
Тэма 2. Мазыр – сталіца Усходняга Палесся (2 г). 
Заняткі, жыллё, адзенне, ежа, прырода – флора і фаўна, умовы жыцця 

жыхароў Мазыра і Мазыршчыны. Археалагічныя помнікі – курганы, могілкі, 
гарадзішчы, селішчы Мазыра і яго ваколіц. Гарадзішчы Кімбараўка і Замкавая 
гара. Герб Мазыра, яго прызначэнне. 

Практычная работа: экскурсія на гарадзішчы Мазыра і Мазыршчыны 
(Кімбараўка, Замкавая гара і іншыя). 

 
Тэма 3. Мазыршчына ў легендах і паданнях (2 г). 
Назвы Палессе, Прыпяць, Мазыр. Ннавуковыя версіі аб іх паходжанні, 

легенды і паданні аб гэтых назвах і іншых памятных мясцінах Мазыршчыны 
(Ясная гара, Каменныя валы, Курган Славы, Скрыгалаў, Барбароў, Мялешкавічы і 
інш.). Даследчыкі духоўнай і матэрыяльнай культуры Мазыра і Мазыршчыны: 
У. Завітневіч, П. Шпілеўскі, А. Сержпутоўскі, А. Крукоўскі, М. Талстой,  Ю. 
Кухарэнка, А. Трусаў, П. Лысенка, А. Рогалеў, А. Бобр, М. Капач,  І. Штэйнер, В. 
Герасімаў, В. Шур і інш. 

Практычная работа: сустрэча з мясцовымі краязнаўцамі. 
 
Тэма 4. Раслінны і жывёльны свет (2 г). 
Мазырская града, яе адметнасці на фоне агульнага ландшафту Палесся. 

Ландшафтны заказнік «Мазырскія яры», яго дзяржаўна-гаспадарчае прызначэнне. 
Найбольш значныя помнікі прыроды Мазыршчыны: рака Прыпяць, яе роля ў 
рэгіёне і ў маштабах Палесся, яе прырэчныя азёры Святое, Уюнішча, Гусь; 
найбольш значныя мазырскія ўзвышшы: Шайтан, або Чортава гара, Спаская 
гара, або Замкавая гара (Гара Камунараў), Жучка, Курган Славы, мазырскія яры: 
Кіслякоўскі роў, Рамашоў роў, Калінік, іх унікальнасць. Прыродныя рэсурсы і 
багацці Мазыршчыны. Прамысловыя і сельскагаспадарчыя галіны, створаныя на 
аснове прыродных багаццяў Палесся. Ахова прыроды Мазыршчыны. Экалагічная 
сітуацыя на Мазыршчыне. Шляхі пераадолення наступстваў Чарнобыльскай 
катастрофы. 

Практычная работа: экскурсія ў ландшафтны заказнік “Мазырскія яры”. 
 
Тэма 5. Эканамічнае становішча (3 г). 
Эканамічнае становішча Мазыра і Мазыршчыны. Сучасны стан 

прамысловасці і сельскай гаспадаркі рэгіёна. Народныя промыслы, прамысловыя 
прадпрыемствы: заводы, арцелі, фабрыкі. Першыя спробы асушэння балот 
Палесся. Дзейнасць экспедыцыі генерала І. Жылінскага. Мазырскі прамысловы 
вузел – буйнейшы на поўдні Беларусі: заводы, фабрыкі, будаўнічыя арганізацыі 
сучаснага Мазыра, іх роля ў прамысловым патэнцыяле краіны. 

Радовішчы на тэрыторыі Мазыршчыны, іх выкарыстанне, распрацоўка 
асноўных промыслаў. Важныя транспартныя магістралі: шасэйныя і чыгуначныя 
дарогі, газаправоды і нафтаправоды, лініі электраперадач, водныя артэрыі. 
Гісторыя іх стварэння. 



Практычная работа: экскурсія на нафтаперапрацоўчы завод або іншыя 
прамысловыя прадпрыемствы і будаўнічыя арганізацыі горада і раёна. 

 
Тэма 6. Важнейшыя падзеі гісторыі (2 г). 
Важнейшыя падзеі гісторыі Мазыршчыны ад старажытных часоў да канца 

XVIII ст.: у складзе Кіеўскага княства, Вялікага Княства Літоўскага, Рэчы 
Паспалітай, Расійскай імперыі. Мазыр – цэнтр павета ў складзе ВКЛ. Будаўніцтва 
Мазырскага замка (1543 г.), наданне гораду магдэбургскага права (1577 г.). 
Паўстанні гараджан і сялян Мазыршчыны ў XVII–XVIII стст. Казацкія 
выступленні і сялянскія бунты. Удзел мазыран у нацыянальна-вызваленчых 
паўстаннях 1831 г. і 1863 г. Найбольш значныя асобы тых часоў. 

Практычная работа: сустрэча з вучонымі Мазырскага педагагічнага 
ўніверсітэта імя І.П.Шамякіна. 

 
Тэма 7. Мазыршчына ў канцы XIX ст. (2 г). 
Мазыршчына ў канцы XIX ст. і напярэдадні рэвалюцыі 1905-1907 гг. 

Народніцкія і іншыя арганізацыі на Мазыршчыне: гарадскі камітэт РСДРП і Бунд 
(усеагульны яўрэйскі рабочы саюз). Выступленні рабочых і сялян Мазырскага 
павета (1905 г.), стварэнне “Мазырскай рэспублікі”. Важнейшыя падзеі перыяду 
Першай сусветнай вайны, Кастрычніцкай рэвалюцыі. Акупацыя Мазыршчыны 
кайзераўскімі войскамі, украінскімі нацыяналістычнымі фарміраваннямі пад 
кіраўніцтвам Скарападскага і Пятлюры. Вайна з белапалякамі. Дзейнасць на 
Мазыршчыне вайсковых фарміраванняў генерала С. Булак-Балаховіча і іх разгром 
Чырвонай Арміяй і мясцовымі партызанскімі атрадамі. 

Практычная работа: экскурсія па памятных мясцінах Мазыра і 
Мазыршчыны. 

 
Тэма 8. Устанаўленне савецкай улады (2 г). 
Калектывізацыя і будаўніцтва прамысловых прадпрыемстваў. Пачатак 

масавага асушэння балот Палесся: станоўчыя і адмоўныя вынікі. Лёс мясцовага 
сялянства і інтэлігенцыі ў 30-ыя гады XX ст. на Мазыршчыне. Праўда аб 
сталінскіх рэпрэсіях. Мазыр – адміністрацыйны цэнтр раёна, акругі і Палескай 
вобласці. 

Практычная работа: наведванне краязнаўчага музея з мэтай знаёмства з 
асаблівасцямі станаўлення савецкай улады на Мазыршчыне. 

 
Тэма 9. Мазыр і Мазыршчына ў гады вялікай Айчыннай вайны (2 г). 
Акупацыйны рэжым. Стварэнне акупантамі мазырскага гета, зверствы 

фашыстаў. Масавы партызанскі рух на Палессі. 
Практычная работа: наведванне краязнаўчага музея з мэтай знаёмства з 

партызанскім рухам на Палессі. 
 
Тэма 10. Мазырскія партызаны і падпольшчыкі (2 г). 
Кіраўнікі падполля і партызанскага руху на Мазыршчыне (П. Лявіцкі, І. 

Ветраў, Ц. Бумажкоў, Ф. Языковіч, А. Жыльскі, М. Ільінкоўскі, М. Макаранка, 
Ф. Паўлоўскі, К. Бакун, К. Гаруля, Я. Талкачоў і інш.). 



Практычная работа: наведванне краязнаўчага музея з мэтай знаёмства з 
кіраўнікамі падполля і партызанскага руху. 

 
Тэма 11. Вызваленне Мазыршчыны ад акупантаў (2 г). 
Спісы загінуўшых землякоў і воінаў-вызваліцеляў ад фашызму ў кнізе 

“Памяць”. Героі Савецкага Саюза – ураджэнцы Мазыршчыны (В.Харужая, М. 
Барысаў, М. Катлавец, М. Мураўёў, П. Жукаў, І. Колас) і іншыя праслаўленыя 
землякі. Воінскія злучэнні, якія вызвалялі Мазыршчыну ў 1944 г. Героі Савецкага 
Саюза, якія загінулі або праславіліся  пры вызваленні Мазыршчыны ад фашызму 
(Н. Шмаргун, Г. Ціханаў, Д. Калдыкараеў, М. Катаеў, А. Рыжкоў, В. Няжноў, 
К. Захараў, Я. Налепка). Уклад насельніцтва Мазыршчыны ў перамогу над 
фашызмам. Аднаўленне і развіццё прамысловасці, сельскай гаспадаркі і шляхоў 
зносін. 

Практычная работа: сустрэча з мясцовымі ветэранамі Вялікай Айчыннай 
вайны. 

 
Тэма 12. Сучасны Мазыр (3 г). 
Сучасны Мазыр – буйнейшы транспартны, прамысловы і культурны цэнтр 

Палесся. Важнейшыя прамысловыя і сельскагаспадарчыя прадпрыемствы 
Мазыршчыны. Памятныя мясціны Мазыра і Мазыршчыны: вуліцы, плошчы, 
спартыўныя комплексы, помнікі, мемарыяльныя дошкі, унікальныя архітэктурныя 
і культавыя збудаванні, брацкія магілы. Адноўлены Мазырскі замак. Спартыўна-
аздараўленчы гарналыжны комплекс. Музей народнай культуры Мазыршчыны 
“Палеская веда”. Мастацкая галерэя ў Гурынах. Мазырскі краязнаўчы музей. 
Музей дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва М. Пушкара, Музей 61-й арміі, 
школьныя музеі горада і раёна. Навучальныя і медыцынскія ўстановы. 

Практычная работа: знаёмства з гісторыяй стварэння трамвайнай лініі ў 
Мазыры, наведванне карціннай галерэі ў пасёлку Крынічны. 

 
Тэма 13. Мазыршчына ў творах фальклору і мастацкай літаратуры 

(2 г). 
Мазыр, Мазыршчына ў творах фальклору і мастацкай літаратуры: творы 

пісьменнікаў П. Шпілеўскага, Я. Коласа, Я. Маўра, І. Навуменкі, І. Мележа, В. 
Вольскага, Б. Сачанкі, У. Караткевіча, Л. Прокшы, У. Верамейчыка, А. 
Федарэнкі, А. Бароўскага, І. Капыловіча, У Краўчанкі, С. Алексіевіч, мясцовых 
аўтараў А. Малюка. Г. Дашкевіч, В. Андрыеўскага, І. Дзікавіцкага; працы 
гісторыкаў і фалькларыстаў: А. Сержпутоўскага, Ч. Пяткевіча, М. Улашчыка і 
інш.); творы кінамастацтва і жывапісу (І. Пікман, П. Захараў, М. Пушкар, У. 
Бараноўскі, Мікалай і Віктар Дубровы), мастацкія фільмы “Дзяўчынка шукае 
бацьку”, “Паводка”, “Адзіноцтва”, “Заўтра будзе позна” і інш. 

Практычная работа: сустрэча з мясцовымі пісьменнікамі (А. Малюк, 
Г. Дашкевіч). 

 
Тэма 14. Славутасці Мазыра і Мазыршчыны (2 г). 
Выбітныя асобы розных часоў: Кірыла Тураўскі (ХІІ ст.), мітрапаліт Кіеўскі 

і Усея Русі Макарый (XV ст.), дыпламат і пісьменнік  Філіп (Казімір) Абуховіч 
(XVI ст.), дзяржаўны дзеяч і пісьменнік XVI ст. Іван Мялешка, філосаф-



матэрыяліст XVI ст. Стэфан Лаван (Ян Лавейка), кіраўнікі паўстання ХІХ ст. 
супраць царызму Фелікс і Іеранім Кеневічы, член арганізацыі “Народная воля” 
Геся Гельфман, вядомы вучоны акадэмік Эдуард Пякарскі, камісар брыгады ў 
гады грамадзянскай вайны Мікалай Данілеўскі, камбрыг Віталій Каўшоў. 

Практычная работа: сустрэча з навукоўцамі педуніверсітэта імя 
І.П.Шамякіна. 

 
Тэма 15. Вядомыя вучоныя, ураджэнцы Мазыршчыны (2 г). 
Вядомыя вучоныя, ураджэнцы Мазыршчыны: П. Ракіцкі, М. Мацапура, 

браты А. Гусак, С. Гусак, М. Гусак, Л. Гарохаў, генералы М. Шляга, В. Дзенісенка, 
І. Дзікан, М. Пашкоўскі, В. Пузан, С. Ганчар, І. Рудзько, дзеячы мастацтва 
С. Шварц, М. Фінберг, М. Пятрэнка, А. Аўсіюк, І. Мазуркевіч, Л. Шнітман, 
пісьменнікі П. Шпілеўскі, С. Палуян, У. Караткевіч, У. Краўчанка, І. Навуменка, 
А. Бароўскі, А. Федарэнка, І. Капыловіч, С. Шах, У. Верамейчык, Л. Прокша і іх 
мастацкія творы, прысвечаныя Мазыршчыне. Спартыўны гонар Мазыршчыны. 
Алімпійскія чэмпіёны і чэмпіёны свету – ураджэнцы Мазыршчыны: 
Р. Петрушэнка, А. Літвінчук, У. Шантаровіч, В. Махнеў, Дз. Рабчанка, 
В. Худзенка, М. Палтаран, Н. Папок, А. Юрэня, Д. Гаража  і інш. 

Практычная работа: сустрэча з вядомымі спартсменамі (Р. Петрушэнка, 
У. Шантаровіч і інш.). Знаёмства са спартыўнай базай горада і ўніверсітэта. 

 
Тэма 16. Навукова-папулярная, краязнаўчая, гістарычная, мастацкая 

літаратура пра Мазыр і Мазыршчыну (2 г). 
Агульная характарыстыка кнігі-хронікі “Памяць. Мазыр і Мазырскі раён”, 

калектыўнай працы ў трох тамах “Мазыр. 850 год”, гістарычнага нарыса А. Бабра 
“Мой Мозырь”, гісторыка-дакументальнай хронікі Мазырскага раёна “Деревни и 
люди Мозырщины” М. Капача, артыкулаў пра Мазыр А. Бабра, А. Барсук, 
А. Рогалева, У. Лякіна, В. Шура, В. Герасімава, публікацый у мясцовай газеце 
“Жыццё Палесся”. 

Практычная работа: вучнёўская канферэнцыя з удзелам вядомых 
краязнаўцаў Мазыра і Мазыршчыны, стваральнікаў кнігі-хронікі “Памяць”. 

 
Абагульняючыя заняткі (2 г). 
Правядзенне краязнаўчай вечарыны, сустрэча са знакамітымі людзьмі, 

правядзенне конкурсаў твораў аматараў народнай творчасці, канцэрта (на выбар). 
Выстава фотаальбомаў, твораў народных мастакоў, чытанне мастацкіх твораў 
мясцовых аўтараў. 

 
ЧАКАЕМЫЯ ВЫНІКІ 

У выніку засваення праграмы факультатыўных заняткаў “Радзімазнаўства: 
Мазыршчына” вучні павінны: 

ведаць 
асноўныя прыродныя, гісторыка-культурныя, літаратурныя факты, падзеі, 

аб’екты краю; 
асаблівасці гаспадарчай, творчай, спартыўнай і іншай дзейнасці сваіх 

землякоў; 
асноўныя прафесіі, запатрабаваныя ў Мазырскім рэгіёне; 



знакамітых асоб; 
гісторыю сваёй школы, сям’і; 

 
валодаць навыкамі і ўменнямі 
працы з літаратурнымі і архіўнымі крыніцамі; 
складання тэкставага апісання геаграфічнага становішча сваёй мясцовасці, 

вызначэння асноўных формаў мясцовага рэльефу; 
складання фотагербарыяў; 
пошукавай дзейнасці; 
апрацоўкі пісьмаў, фатаграфій, успамінаў; 
складання радавода, летапісу школы, установы прадпрыемства, арганізацыі; 
запісу і апрацоўкі гутарак з ветэранамі, прадстаўнікамі працоўных 

дынастый, мясцовымі жыхарамі; 
працы асобна, у парах, у групах. 
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