
Педагагiчная скарбонка

Духоуна-маральнае BblxaBa н не
навучэнцау сродкамi школьнай

бiблiятэкi

Н. У. [зямбiryа,1
бiб лiяm э rc ар Г у 0 з е вiцлс att с яр э 0 няtl lulc о ль L М ас лпоу с к а е а р оёлtа

ýf змацненне fвагi да духоiна-маральнага выхаваIIня падрастаючага пакалеЕня -€F з'ява невыпадковая. На фоне поспехаf цывiлiзацыi з кожным годам прыкмеrЕа
абвастраецца духоfIIа-маральны крызiс грамадства, узмацшяецца дысгармонiя f чята-
вечых адносiнах. Таму патрабуецца раш}цы паварот да набыткаf этычнай кулъту;lьь
якая сцвярджае каштоfнасць кожнай чалавечай асобы. Праграма супрацоiнiцтва тrаriг
Мiнiстэрствам адукацыi Рэспублiкi Беларусь i Беларускай Праваслаfнай Щарквой па
2О2О-2О25 гады HaKipaBaHa на выхаванне духоfна развiтай асобы, якая fсведаtjхпЕ
адказнасць за лёс Радзiмы i свайго народа, на аб'яднанне намаганняf ycTaHof адукащIi
i грамадскiх арганiзацый для духоfна-маральнага i патрыятычнага выхаваЕЕя лlx-
цеЙ i моладзi, на садзейнiчанне развiццю гуманiтарнай адукацыi f нашай Kpaiнe, шr
IIравядвеIIЕе сумесных IIавуковых даследаванняf па духоfна-маральнай, царкоfrшr-
гiстарычнай, псiхолага-педагагiчнай тэматыцы*. У рамках рэалiзацыi праграшЕ ar-
планавана правядзенне ва fcTaHoBax адукацыi краiны шэрагу мерапрыемстваf духоf,пе_
маральнай i патрыятычнай накiраванасцi.
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Калектыi Гудзевirrкаr"l сярэJняl"1 шко-
лы Мастоiскага раёна лiчьiць духо_J,.на-
маральнае выхаванне навучэнцаf адным з
прыярытэтных напрамкаi дзейнасцi fcTa-
новы адукацыi, усведамляючы важнасць i
значнасць гэтай працы як для грамадства
i цэлым, так i для развiцця асобы кожнага
школьнiка. У гэтай справе намаганнi rлко-

лы, бiблiятэкi як яе структурнага тr8.тrя_}

дзялення, сям'i, а таксама зацiкаSлештх
грамадскiх iнстытутаi павiн1151 fiтць &тд-
джанымi i несупярэчлiвымi.

З 2013 года па 2015 год наша fiIБO;па
працавала над рэалiзацыяй iнавяцттйяягr
гIраекта <,Укараненне мадэлi аргяrriаа-
цыйна-метадычЕага забеспячэЕЕя шра.IрйI

"'Праграма супрацо}нiцтва памiж Мiнiстэрствам адукацыi Рэспублiкi Беларl-сь l Б-._:_, .

Правасла=у;най Щарквой на 2020-2О25 гады [Электронны рэсурс]. - Рэжыrr JocT\,.-, : , ,

edu.gov.by/sistema-obrazovaniya/glavnoe-upravlenie-vospitatelnoy-raboty-i-lnoIoclezi.lr,,.,-! ,,.
upravlenie-rabotyr/gostrdarstvennye-programmy/index.php?sphrase_id:187870. -.]ат: .

15.08.2020,

l

68 Адукацыя i выхаванне 10 / 2020



Н. У. ýЗямбiцкая. .Д,ухоуна-маральнае выхаванне навучэнца! сродкамi школьнай бiблiятэкi

духо}на-rIаральнага выхавання вучняi матычную дзеЙнасць установы адукацыi
VIII IX Hracaf на правас.-tа\'ных трады- па фармiраваннi f навучэнца} мараль-
цыях бе.rарl,скага HapoJao. з 2015 года па ных i культурных установак у кантэксце
2018 год - над рэалiзачыяt: iнавацыйнага праваслаfных i нацыянальных традыцый.
праекта <Укараненне }1а_]э,_] арганiзацый- Бiблiятэка школы акаввае iнфарма-
на-метадычнага забесгяч.]ння праграм цыйнае суправаджэнне факультатыfных
духо}на-маральнага вы}л.tsання вучняi заняткаi <Дсновы праваслаfнай культу-
X-XI класаf на правас_:-,-.]ых тралыцы- ры,>, якiя арганiзаваны на базе I--XI кла-
ях беларускага HapoJa,. i :] 201В года ва cafr. .Щзеля fзбагачэння зместу факуль-
}станове адукацыi пача.--_'- ],.бота па iHa- татыfных заняткаf у бiблiятэцы пастаянна
вацыйным праекце , }-.:., a_aaIнe мадэлi арганiзующца въLслпа,въL, прысвечаныя
маральнага развiцця з-, -_-_.:, -., сr-часнай гiсторыi fзнiкнення рэлiгii, асно}ным
адукацыЙнаЙ прастогlь- -.. _: ,зас.rаfных рэлiгiЙным святам, беларускiм acBeTHiKaM
традыцыях i каштоi,-.,; _ ,. ,_ _ =._арl-скага <,Праваслаfная кнiга для дзяцеЙ i бацькоi>,
народа з улiкам рэгi.t.__..,-_-_,. _: -:цыякуJ-Iь- <Святло духо}насцi S праваслаfнай кнiзе>,
ТУрнага Кл&Стара>. На,.-,:l ::.]: ..;1_)ar'HiKoM <,Ззяе святлом святое iмя Е}фрасiння>,
праекта} з'яiляеrrша _1 : :, :, _iti;a, ды- <,Святло пад кнiжнай вокладкай> (да ,Щня
РЭКТаР ГрамаДскага .' - -.: --: , Цэнтр праваслаiнаЙ кнiгi), <,Сонца маладзiковае))
праваслаfнай асветь_ _, _. ..: _ '._..l Еr-'фра- (прысвечаная Ф. Скарыне), <Правасла}ныя
ciHHi ПолацкаЙ>>. ::a.:: :,:.. -.:: -:еtlнасцi храмы Беларусi>, <.КаштоУнасцi i святынi
iстановы адукадьлi ша раа_тiзалыi Ьавшlьiй- чалавека>, <Праваслаiная кнiга кожна-
ных праектаf - J, _-, :. ...: . эarTecHiK му>. Бiблiятэкар lтадчас функцыянавання
начальнiка цэнтра'-..-, . " .: .._:rаваý.чай кнiжных выстаi праводзiць тэматычныя
i сацьтяльнай работн Гро:зенскага аблас- гутаркi з навучэнцамi, рэкамендуе кнiгi
Еога iЕстытута разшiппя а:lтtяцыi. .ЩзеЙ- для чытання в улiкам ix узросту i зацi-
НаСЦЬ УСтанОвы .' j ., j : ,. .а.-iiзацыi каfленасцi пэfнымi жанрамi i тэматыкаЙ.
iнавацыйных прi:: _:, - : -: _-_. Нацыя- Арганiзаваныя бiблiятэк atT. 0ььспцmьь
нальным iнстъптутаr а_r_\тг;ащь{i i АrtадэмiяЙ (<Мастацтва жыць. Як быrдь шчаслiвым?>,
ПаСЛЯдышломняЙ ад_гýятгf,,гi паспяховай у <,Каштоунасцi, якiя не маюць цаны}, (,д&_

2015-м i 2018 гаддх i ржашектавана да шы- бро i вло}, <Спяшайцеся рабiць дабро>,
РОКаГа ВЫКаРЫС,a_:_- 1 :' :,'--.':l.-:_IЫi. <,ВыхаванЕе душы>), на якiх абмяркоУ-

тттколъная бiблiлтэка забяспечвае ваюцца маральна-этычныя праблемы,
iнфармацыЙнае еущrава:кэн,не рэаu:riзацыi з'яfляюцца прадуктыfнай формай работы
праектаi. Расщlацаваяая Harлi сiстэма вы- fr плане выхавання f школьнiкаf актыiнай
хаванЕя вутняi пд щ}авае;lгаfrшlх трады- грамадзяIIскаЙ пазiцыi, TaKix якасцеЙ, як
цыях беларускаrа Eapora з.]о.ъЕа актыfr- павага да думкi iншага чалавека, yMeHHi
на i эфектьriпа роа*тiзоýвашь }-весь ком- слухаць таварышаf i аргументавана вы-
плекс меращ}цеIствдЁ па выхавапнi i каsваць сваё меркаванне

са- Кожны тыдзень у рамках iнавацыйных
дЗеЙнiчае втлrцптrоЁrrrr _t 1х стапоýътх асо- праектаf у бiблiятацы праходзiлi пася_
басных рэIJ: qушrеЕЕдсщi, щrа1=.lаiвасцi, дэ*сэннi лtmараm,урl+аti, zасцiнай, якtя так-
спагадлiвас--_. :'-_. : ,:.-._-_: ::ан- сама садзейнiчалi духоfна-маральнаму вы-- Irшд:riн 5 сш'iп школе, хаванню вучняS i Sзбагачэнню ix ведамiкрэтIIых щl8пцr I

пьва ятобряЕълх Еорм i праваслаiнай тэматыкi. На мерапрыемствысоцыуме, .еацЕя.r
правiл уааеIаJsзеfrЕЕя з -ззодзьшi. 1-я.i,лення запраша}ся протаiерэЙ Щарквы Нараджэн-
аб аг5rльначалаrcш вапrтоfнасцлш, як ас- ня Прасвятой Багародзiцы в. Гудзевiчы
НОВеСаЦЫЯ::a: :: '' }Iiкалай Сень, якi распавядаS пра важнасць

Мэтавакilвваяае r_гхоfяа-хара_ъЕае вы- глыбокага духоiнага жыцця чалавека, ро-
хаванне шil, ,_:: : _. - -:-::.:: _ _]- .lю сям'i f станаfленнi асобы дзiцяцi.
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пЕмгАгlчнАя скАрБонl(A

Да Дня праваслаfнай кнiгi (адзна-
чаецца 14 caKaBiKa) у 2О2О годзе бьтлi

прыfrрочаны выданне духоiна-паэтычнага
альманахg1 <,I расцвiУ у душы сад>, арга-

нiзацьтя выставы <.Мудрасць духоiных
кнiг>, бiблiятэкарам сумесна з HacTaiHiKaM
гiсторыi i настаiнiкамi-фiлолагамi пра-

ведзены гутарка <не гаснуць вобразьт
святыя>, гадзiна духо}насцi <,Гартаю-

чы вечIIыя cTapoнKi аб святле разумення
кнiжнага>, гiстарычны экскурс <Падаро}к-

жа У гiсторыю кнiгi i пiсьменнасцi>, Пад-

час правядзеIIня мерапрыемстваi вялiся

размовы аб значэннi мастацкай лiтаратуры

для фармiравання светапогдяду чала-
века, важнасцi маральнай складаемай у
мастацкiх творах. Мэты праведзеных
мераtrрыемстваi - trапудярызацыя пра-

васлаiнай духоSнай кулътуры i айчыннай
лiтаратуры, умацаваIIне сямейньтх трады-

цый. Щзень праваслаiнай кнiгi дае магчы-
масць узгадаць аб выданнi першай кнiгi,
звярнуць увагу на зIIачэнне кнiгi для кож-
нага чалавека, якая в'яSляецца крынiцай
духоiнасцi, i прьтмушае задумацца аб важ-
Еых маральных пытаIIнях.

У рабоце з лiтаратурай рэлiгiйнай
тэматыкi бiблiятэкарам робiцца акцэнт
на яе маральЕым, гiсторыка-культурЕым,
этнаграфiчЕым i фiласофскiм acTreKтax, яе

сувязях з мастацкай, фiласофскай, гiста-

рычнай лiтаратурай. На працягу мiнулага
года i бiблiятэцы функцыянавала выстава-

дыялог <.Iдзi, мой сябар, заSсёды iдзi да-

рогаю дабра!>, кожЕая цытата якой бы-

ла зверЕ}чта да чытача, заклiкала яго
супаставiць свае iчынкi i памкненнi з

агульначалавечымi каштоiнасцямi,
Асоба мае патрабу не толькi i ведах,

але i ва iнутранай маральвiай апоры, у
дал5пrэннi да культурных набыткаi, чаму
спрыяе фармiраванне цiкавасцi i павагi

да народных традыцый. На дзень Пакро-
ва Прасвятой Багародзiцы У 2019 годае У

бiблiятэцьт прайшла zaOahla 0ухо{н,аоа вьс-

хавапilIя <Пакроi Прасвятой Багародзiцы>,
падчас якой з чытачамi вялася размова аб

гiсторыi свята, прыкметах, звычаях, тра-

дыцыях, trраведзеЕа вiртуальнае знаёмства

в рэпрадукцыямi iконы Пакрова Божай
Мацi, ByT Hi чыталi вершы аб вялiкiм свяце,

а протаiерэй Мiкалай Сень заклiкаfr юнакоS
i двяiчат цвёрда прытрымлiвацца духоУ-
на-маральных iдэалаf, падаючы iншым
прыклад стойкасцi, мiласэрнасцi i спа-

гадлiвасцi. Мерапрыемства было цiкавым i
пазIIавалъным, напрыканцы яго протаiерэй
Мiкалай адзначыfr: <Вялiкае вIIачэнне гэ-

тага свята - ва iмацаваннi сямейных
каштоfнасцей у цэлым i падтрыманнi
цеснай сардэчнай сувявi памiж дзецьмi
i бацькамi. Стваральная роля мацi, пазi-
тыfiныя жыццёвыя арыенцiры, якiя яна
транслюе cBaiM дзецям, - гэта тая асно-

ва, без якой немагчыма iмацаванне сям'i i
духоiнае адрадЕсэнне грамадства),

ГIравядзенне 21 лютага Мiжнароднага
дЕя родЕай мовы мае Еа мэце захаваII-

не моiнай разнастайнасцi i шматмоfнай
адукацьтi, спрыяе засваенню навучэнцамi
моiных i культурных традыцый, якiя
грунтуюцца на Sзаемаразуменнi, цярпi-
масцi i дыялогу. ,Ща гэтага дня бiблiятэ-
карам рыхтуюцца кнiжньтя выставы (ва-

прыклад, у 2019 годве - выстава <,HaBiBKi

беларускай лiтаратурьт>, rrрысвечаIIа,I свя-

ту беларускамоiных выданЕяfr, у 2О20 го-

дзе - выстава <Гiмн роднай мове,>), акцыя
<Гавары са мной паlбеларуску}, для вучЕяУ

vI-vII класаi праводзiцца гульfiя-коЕк)rlrc
<Ведай роднае слова!,>. Усе мерапрыемствы
ладзяцца з мэтай выхаванЕя павагi да род-
най зямлi, роднай мовы, ваахвочвання да
чытання беларускамоfных TBopai,

,Щухоiна-маральнае выхаванIIе rrадра-

стаючага пакЕuIеЕня прадугледжвае i вшву-

чэЕЕе духоУнай спадчыны нашай краiны,
Адна з вадач школьнай бiблiятэкi - пра-

пагаЕда ведаУ аб родным Kpai. Гэтая рабо-
та iключае i тым лiку знаёмства вуsЕяУ
з праваслаiнымi беларускiмi святымi i
святыIIямi, з жьтццём мясцовага прыходу,
з якiм актыiна супрацо$нiчае бiблiятэка,

у вынiку чаго S ix фармiруецца цэласЕае

fяfленне аб гiстарычным, духоiяыш i са-

цыяльным вопыце беларускага ЕаIюда,

,Щалучэнне да духоУна-культп}Еьтх каттт-

тоfнасцей малой радзiмы цесЕа звязаЕа
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s адкрыццём лiтаратуры родЕага краю.
Бiблiятэкай установы адукацыi цраводзiцца
работа Еа выхаваннi i шко.:ьпiкаf гонару i
пачуцця прыналежнасф да гiсторыi ма-
лой радзiмы. Гiсторыка-краязЕаiq51 зlхg-

курс <Ведаць гiсторыю, гаЕарыцца сучас-
ным, верыць у будучыЕюr, краязна$чы
паход (Вёска, родЕая вёска мая), гадзiна
краязнаfства <,Ix iмёгн f гiсторьri краю>,
мультымедыйнае rrадаро:sijfiа *У родным
Kpai i сэрца сIIявае}, п)Фк краязнаfства
<Гiсторыя Еашага xpa-Ia (Царква Нара-
джэння Прасвятой Ьгаро:зiцт; в. Гудзе-
вiчы)> даюць дsецш чяlт-ьтжасщь Ее толькi
атрымаць дадатковця Be:bJ i шашырыць
свой кругатляд, аде i. рdсýDытть },Е},траны
патэIIцыяJI дзякJrхюt шrтыТ-Е,аý_\- ýлзелу У
ix падрьтхтоiцдr-

З мэтай фарri1пвавя гяввг1 i цiкавасцi
да беларускаЙ нщюшаЙ giF]qьJ,тгьт. знаём-

ства з твораrri ЕдрO]гптл-а ]ttйетятIтва, абу-

джэнЕя цiкавасцi дr Ea".l:E:-iý шясцiЕ, фаль-
клорньтх тра.щлщлt рпдЕ,зга ;;FЕз]. развiцця
iнiцыятывы i тъоlrчае=" 1;багачэння i
актыв.i8ацыi слOffýrýагЕ е.rл'гl; з вt,чнямi

VII класа f бiблiятэцы праводзiцца гульЕIя
на лепшага зна}цу беларускага фальклору
<,Скарбы роднага кр&ю>>.

Каштоfнасць лiтаратурнага краязнаiства
заключаецца f тым, што яно не толькi паrrlы-

рае i fзбагачае веды школьнiкаf, знаёмiць
з жыццём i творчасцю мясцовых паэтаf,
але i выхоfвае любо} i павагу да гiсторыi,
культуры краю, фармiруе грамадзянскую
пазiцыю, развiвае iндывiдуальныя схiльнасцi
i здольнасцi. Бiблiятэка fстановы адукаrдыi
актыiна супрацоfнiчае з Гудзевirlкiм
дзяржаiным лiтаратурна-краязнаiчым му-
зеем. Пастаянна арганiзуюцца экскурсii для
школьнiкаfr у музей, традыцыйнымi сталi
штогадовыя сустрэчы fr iM з пiсьменнiкамi
Гродзенскага абласнога аддзялення Саюза
пiсьменнiкаf Беларусi. У снеэкнi 2019 года
адбьтлося пасяджэнне лiтаратурнай гасцёiнi,
на якую былi запрошаны пiсьменнiкi
Л. А. Кебiч, Г. I. Скаржынская-Савiцкая,
В. В. Смолка, М. П. IBaHoicKi.

ТТТтогод вучнi школы iдзельнiчаюць
i заI.iлrаюць прызавыя месцы f абласной
нраязнаfчаrt навукова-практычнай кан-

п
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П ЕДАГАГlЧ НАЯ СКАРБОН КА

ферэнцьтi <,Край Гарадзенскi>.
Так, у 2018/2019 IIавучальным
годзе вучанiца XI класа Ангелiна
Пецюшык узнагароджана Ды-
пломам II ступенi за распрацоУку
турыстычнага маршруту <,Мне
выпала шчасце тут IIарадзiцца.
У вандроiку па Гудзевiчах>, у
2O1'I /2OL8 навучальЕым годве яна
атрымала ,Щьтплом II ступенi за ра-
боту <ýgулi адзiнай людвi>, у 2OL6/2OL7
нав}лIальным годзе - ,Щыплом II ступенi за
работу <Край у асобах. Белакозы: гiсторыя
адной сям'i>. У 2018/2019 навучальным
годзе в5пrанiца IX класа Вiкторыя Лаiрова
iанагароджана ,Щьтпломам III ступенi i
Рэспублiканскiм конкурсе творчых i rгаву-
кова-даследчых работ <Тут родныя трыма-
юць Kapaнi>, прымеркаваIIым да Года ма-
лой радзiмы; вучаЕiца XI класа Ангелiна
Пецюшык ваJIяла III месца f раённым этапе
Рэспублiканскага конкурсу <Мясцiны май-
го двяцiнства> f рамках Рэспублiканска-
патрыятычнага праекта <Вбярьт Беларусь у
cBaiM сэрщы> i намiнацыi <Iнфармацыйна-
даведачнае выданне> i I месца У раён-
Еым этапе Рэспублiканскага конкур-
су <(Нашчадкi традыцый> у намiнацьтi
<3ахаванне традыцый: беларуская Еародная
творчасць>.

Вопыт работы afTapa артыкула па
духоfна-rчrараль}Iым выхаванIIi школьнiкаf

Кашто!насць лiтараryрнага краязна!-
ства заключаецца ! тым, што яно
не толькi пашырае i !збагачае ве-

ды школьнiка!, знаёмiць з жыццём
i творчасцю мясцовых паэта!, але i

выхо!вае любо! i паваry да гiсторыi,

культуры краю, фармiруе грамадзянскую пазiцыю,

развiвае iндывiдуальныя схiльнасцi i здольнасцi.

быi прадстаiлены на Мiэкнароднай IIаву-
кова-практычнай канферэнцыi <,Асоба.

Адукацыя. Грамадства. Iнавацыйная дзей-
Еасць суб'ектаf адукацыi> i надрукаваны i
зборнiку матэрыялаi канферэнцьтi.

Бiблiятэка Гудзевiцкай сярэдняй школы
пастаянна i мэтанакiравана ажыццяiляе
дзейнасць па выхаваннi духоSна-маралънай
культуры вучняf, праводзiць мерапры-
емствы, заклiканыя абудвiць у чытачах
.д9g <{разумнае, добрае, вечЕае)), што скла-
дае суттIасць маральнасцi i духоУвасцi.
У вынiку такой работы дзецi вучацца
перамагаць у сабе эгаiзм i зайздрасць,
няiпэfненасць i слабасць, а маральЕыя
каштоiнасrцi становяцца неад'емнай нор-
май ix жыцця. ,Щзейнасць любой школь-
най бiблiятэкi павiнна садзейнiчацъ ума-
цаваIIню iнстытута сям'i, фармiраваЕЕю
беражлrвых адносlн дзяцеи 1 моладз1 да
духоfнай i культурнай спадчыны родЕага
краю.
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