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Наталля Улодзiмiроiно Гонцэвiч прqцуе
ностоiнiцой riсторыi i сярэдняй щколе [U92

MacToi, з' яiляецца зосновольнiком i KipoiHiKoM
riсторыко-кроязноiчсгq музея lцкольl, вялзе
зоняткi по iнторэсох "Музейноя справа". CBoiM
педоrоriчньrм вопытом яно дзелiццо з колеrомi
з роёно, вобласцi i кроiны, удзельнiчое
i проблемных семiнсрdх, вьrступое з лекцыямi
i мойстор-клосомi, увоходзiць у аблосную
i рэспублiконGкую творчыя rрупь. HacToiHiKoi
riсторыi i rромсдозноiство.

сl l t аму я выбрала прафесiю HacTalHiKa? Таму што
- - Ч вельмi любiла сваю сярэднюю школу Nч 2 Масто!,

l дзе вучылася. * адзначае Наталля УладзiмiраУ-
на. - Туг хыццё бiла крынiцай, .0,ля мяне школа - гэта лю-
бо!, вечная маладосць, крынiца радасцi. А HacTajiHiK - ува-
сабленне справядлiвага, разумнага, прыгожага, добрага,
мудрага чалавека. Мне хацелася такой стаць. Хаця мне
прарочылi пе!чую кар'еру, бо я Удзельнiчала ! шматлiкiх
музьiчных конкурсах, была ла!рэатам конкурсу "Чырвоныя
гваздзiкi". Сryдэнткай гiстарычнага факультэта MiHcKa-
га педагагiчнага iнстытута я стала толькi з трэцяй спробы.
У тыя часы конкурс на гiстфак быУ адным з самых высо-
Kix. Але да гэтага я прайшла вялiкi выпрабавальны тэрмiн:
была старшай пiянерважатай у сваёй роднай школе, а по-
тым наста!нiцай у Стралецкай васьмiгадовай школе, Так,

без адукацыi!
У тыя далёкiя часы ! вёсцы не хапала HacTalHiKa!, Было

страшна, Тым больLд што выкладаць мне прыйшлося гiс-
торыю i батанiку на беларускай мове, у 5 класе я выклада-
ла рускую мову i лiтаратуру, а У 8 класе - беларускую мову
i лiтаратуру, Я абкладвалася падручнiкамi на рускай i бе-
ларускай мовах i ! прамым сэнсе вучыла lpoKi. ,Е,ы яшчэ
прыдумвала розныя спосабы падачы матэрыялу. Яшчэ я
працавала з вячэрнiкамi, бацькамi Marx вучня!. Уявiце, на-
cTalHiKy'1 8 гадоУ, а вучням па 35-40 гадо!. Але гэта бы!
самы шчаслiвы перыяд у MaiM жыццi, Такой павагi да на-
cTalHiKa я нiколi больш не адчувала. Калi "дзецi" заставалi-
ся пасля VрокаУ, значыць, наста!нiцу трэба было пакар-
мiць, бо яна х не У сябе дома жыве, а на кватэры. Хто пра
яе паклапоцiцца? Калi мне прыйшо! выклiк у iнстыryт пасля
чарговай уступнай кампанii, я плакала на!зрыд: не магла
пакiнуць cBaix вучня!. Здавалася, што губляю нешта вель-
Mi дарагое У MaiM жыццi. А потым былi лiсты ад самых ад-
чайных вучня!.

Але саплае гало!нае, што я зразумела: наста!нiцтва -
гэта маё. l яшчэ -- я улюбiлася ! беларускую мову. У жыц-

. цi нiчога не бывае проста так, Калi б мне Усё Удалося з пер-

Вучыць irуrшцца разам з
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Напрыклад, мэта свята "Запрашаем на вячоркi!" - нала-
дзiць добрыя адносiны памiх прадста!нiкамi розных нацы-
янальных культур праз далучэнне ix да нацыянальных тра-
дыцый i абрадаУ, у якiх шмат агульнага i стано!чага. Бачылi
б вы, з якiм задавальненнем нашы дзецi спяваюць, танцу-
юць, гуляюць! l не толькi дзяУчынкi, але i хлопчыкi. Але да
гэтага яны збiраючь па крупiнках фальклорны матэрыял,
прачытваючы дзясяткi кнiг, распытваюць родных i блiзкiх,
праглядаюць iнфармацыю У iнтэрнэце. А потым мы святку-
ем Каляды, ryканне вясны, Дзяды, CapaKi, Вялiкдзень, Ку-
палле, танцуем кракавяк, падыспан, "Нарэчаньку". Вось
дзе хыве беларуская душа - шчырая, шырокая, незайз-
дросная, летуценная, песенная, мiлая, чулая. Магчыt.ла,

дотык да гэтай душы дазволiУ нам заняць 2-е месца У аб-
ласным фальклорным конкурсе "Шчаслiвы той, хто сэрцам
продка! паважае" i паказаць сябе i свае нацыянальныя аб-
рады У "Зубраняцi", дзе праводзi!ся фiнал конкурсу,

Вядома, што сучасная цывiлiзацыя стварае чалаве-
ка-эгаiста, якi нiчога не робiць бескарыслiва. У cBaix паво-
дзiнах ён кiруецца прынцыпам "на сцэне я, усё астатняе
заднiк i дэкарацыi", настроены толькi на рэжым прыёму i

не навучаны аддаваць. На кохным уроку, пазакласным i па-
зашкольным мерапрыемстве, распрацо!ваючы любы пра-
ект, для мяне гало!нае - выхаванне чалавека, якi >t<ыве для
таго, каб аддаваць. Мы з вучнямi працуем разам, дапама-
гаем, супера)<ываем, рыхтуем мерапрыемствы, У пахо-

дзе, на экскурсii ! кожнага сваёдаручэнне. Так мы ствара-
ем ланцуDкок, разарва!шы якi кожны хутчэй страцiць, чым
знойдзе. Многiя праблемы выхавання я вырашаю праз ра-
боту дзяцей у школьным гiсторыка-краязна!чым музеi, якi
мы стваралi разам, пачынаючы са стэнда! з iнФармацыяй
аб удзеле хыхаро! Масто!шчыны ! Вялiкай Айчыннай вай-

I

не. Сустракацца з ветэранамi вайны, збiраць дакументаль-
ны i рэчавы матэрыял - значыць дакранацца да чыйгосьцi
лёсу, болю цi.радасцi i не даваць оваёй душы зачарсцвець.
У 2015 годзе У абласным конкурсе вiртуальных музея! мы
занялi 2-е месца. Вялiкую ролю ! адукацыйным i выха-
ва!чым працэсе адыгрывае школьны кабiнет Ен, як i чала-
век, павiнен мець добрае сэрца, шчырую душу i разумную
галаву" Нам удалося гэта зрабiць, l ! абласным конкурсе
кабiнета! гiсторыi наш заня! 1 -е месца".

ёння ! мяне свой, ухо 9 "Б", клас, дзе я класны
KipalHiK, - працягвае Наталля УладзiмiраУна. -

настаУнiца прапано!вае праблемнае заданне: успомнiць
казку А.С.Пушкiна "Казка пра рыбака i рыбку" i адказаць
на пытаннi: "Што аб'ядно!вае гало!ных героя! гэтай казкi
i !дзельнiка! Пунiчных война!?", "У чым ix гало!нае адроз-
ненне?".

Па гiсторыi Беларусi У б класе вучнi праводзяць аналiз
лiтаратурнага твора (даследчы метад). ,П,ля гэтаlа знаё-
мяцца з уры!камi з паэмы Мiкалая Гусо!скага "Песня пра
зубра" i Рамана ГСянкевiча "Крьuкакi" i адказваюць на пы-
TaHHi, Падчас вывучэння тэмы "Узнiкненне мастацтва i рэ-
лiгii" па гiсторыi Старажытнага свету вучнi выконваюць "с
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шага разу, то я 0 вучьulася у ьлу l нlколl не паOьiвала о на
лiнгвiстычнай практыцы ! Англii. Я х паступiла на гiстарыч-
ны факультэт М.ЩПl iмя А.М.Горкага з дадатковай спецы-
яльнасцю "Англiй'ская мова" i была !дастоена такога за-
ахвочвання.

Яшчэ са школьных гадо! у мяне былi дзве мары: пабы-
ваць на Палессi (MeHaBiTa там наста!нiча! Лабановiч з ра-
мана Якуба Коласа "На ростанях") i возеры Байкал. Адна
мара спраУдзiлася пасля заканчэння iнстытуrа. У 'l988 го-
дзе па размеркаваннi я трапiла ! васьмiгадовую школу Mi-
хедавiч Петрыка!скага раёна. Там i пача!ся мой усвядом-
лены настаiнiцкi шлях. Шчаслiвы, складаны, адказны i

!дзячны. Якiя незвычайныя людзi жывуць на Палессi! Якiя
тут багатыя традыцыi! Тут я атрымала неацэнны вопыт
душэ!нага цяпла i сардэчнай ветлiвасцi. Жыццё склалася
так, што я выйшла замуж i вярнулася да сябе на Масто!-
шчыну. Працавала ! Курылавiчах наста!нiцай гiсторыi i ге-
аграфii, А У 1 990 годзе мяне запрасiлi ! маю родную сярэд-
нюю школу Ne 2 Масто!. З тых часо! я яе не пакiдала".
l i аючы за плячыма велiзарны вопыт работы, Наталля
|\/t Vлалзiмiра!на з упэ!ненасцю гаворыць, што шко-
l Y l па rэrаrЬпроiтакрынiцаведаУ, гэтахрам,уякiм
фармiруецца чалавек як асоба, грамадзянiн, патрыёт, l на
HacTalHiKy, як на святары, ляжыць велtзарная адказнасць
за кожнага з тых, хто пераступае парог школы. У кохнага
педагога свае сакрэты, з дапамогай якiх ён дасягае cBaix
мэт у адукацыйным i выхава!чым працэсе, У Наталлi Улад-
зiмiра!ны ёсць 10 залатых правiл вядзення дыялогу з на-
вучэнцамi, яна разам з iMi вучыцца: жыццёвай мудрасцi,
аналiзуючы прытчы, казкi, крылатыя выразы; актывiзаваць
увагу i ставiць мэты; самастойнаму пошуку i адкрыццю но-
вых веда!; развiваць iнтэлект i эстэтычнае света!спрыман-
не; эмацыянальнай разрадцы; развiваць уласны светапо-
гляд; лагiчнаму структураванню; вырашаць праблемныя
задачы; ствараць; рабiць высновы. Яна Усё робiць разам з
вучнямi, i гэта, напэ!на, гало!ны яе сакрэт.

Наталля УладзiмiраУна аддае перавагу тэхналогii праб-
лемнага навучання, асно!нымi метадамi якога з'я!ляюцца
даследчы, эVрыстычны i праблемны метады навучання.
Выкарысто!вае карты як крынiцу гiстарычных веда!, гiсlа-
рычныя крынiцы (дакументы, публiцыстычныя выданнi. ус-
памiны сведак, архi!ныя дакументы, рэчавыя крынiцы i

пд.). Дзецi вырашаюць праблемныя пытаннi, фармулююць
праблемныя задачы. працуюць з лiтаратурнымi, музыч-
нымi, мастацкiмi TBopaMi, вiдэаматэрыяламi, выконваюць
творчыя заданнi (напiсанне верша!, твора!, малюнка!, эсэ,
стварэнне макета! гiстарычных пабудо!, касцюмаУ той цi
iншай эпохi).

Педагог tsучыць дзяцей актывiзаваць увагу i ставiць
мэты, бо, як сцвярдха! Ф,ДастаеУскi, хыццё задыхаецца
без ллэты. Напрыклад, прапануе вучням вызначыць тэму i

гиэту урока па фатаграфii падчас урока сусветнай гiсторыi !
8 класе па тэме "Развiццё HaByKl i тэхнiкi ! XIX - пач. ХХ ст ".
Яго мэта - азнаёмiцца з асноунымi дасягненнямi HaByKl i

тэхнiкi ! XlX - пач. ХХ сr, з выдатнымi навуко!цамt i ix ад-
крыццямi, вызначыць плюсы i мiнусы тэхнiчнага прагрэ-
су. TaKi прыём выклiкае ! вучня! цiкавасць да новай тэмы.
Па тэме "Пунiчныя войны" (гiсторыя Старажытнага свету)

llPaUJleП4Hae lВU|JЧае 3аЛаННе. ЧЫ tаКJЦL, Ма lЭРЫЯJI Ilapal Ра-
фа i перадаюць яго змест у малюнках. Заданне выконва-
юць асобныя вучнi. Астатнiя павiнны знайсцi недакладнас-
цi цi памылкi ! маляваным матэрыяле i скласцi аповед па
малюначках. Пры вывучэннi тэмы "Беларуоь у гады Пер-
шай сусветнай вайны" ! 8 класе мохна выкарысто!ваць
цiкавую дакументальную стухку "Таямнiца гiбелi самалё-
та lM--16 25 верасня 1916 г". Спачатку вучнi знаёмяцца з
пытаннямi, на якiя павiнны адказваць пасля прагляду. На
!року па гiсторыi Беларусi ! 7 класе па тэме "Этнiчныя пра-
цэсы" педагог прапануе прачытаць два артыкулы пра бе-
ларуса! i адказаць на 1,1ытанне "Якiя з прапанаваных харак-
тарыстык беларуса,\i вам здаюцца найбольш пра!дЗiвымi i

чаму?". Напярэдаднi вывучэння новай тэмы асобным гру-
пам даецца папярэдняе заданне па даследаваннi дакумен-
та!, напрацо!цы высно!. На !року iдзе працэс крытычнага
асэнсавання, вырашаюцца праблемныя заданнi. У наву-
чэнца! кожная хвiлiнка на вагу золата, бо кохнаму трэба
адказаць.

CBaiM педагагiчным вопытам Наталля Уладзiмiра!на
дзелiцца з HacTalHiKaMi раёна, вобласцi, краiны, удзельнl-
чае ! праблемных ceMiHapax рознага !зроуню, TypalcKix i

Каложскiх чытаннях, Калядных сустрэчах, выступае з лек-
цыямi i майстар-класамi перад HacTaYHiKaMi, якiя павы-
шаюць сваю квалiфiкацыю у Гродзенскiм абласным lPA.
Велiзарны стымул для педагога даУ удзел у распрацоУ-
цы адзiнага адукацыйнага рэсурсу па сусветнай гiсторыi
! 9 класе па тэме "Краiны Усходу, Лацiнскай Амерыкi i му-
сульманскага свету ! ]9]8-]945 гг." (5 урока!), у падрых-
то!цы трох вiдэа!рока! па гiсторыi Старажытнага свету па
тэме "Старажытны Рым". Але сапра!днае задавальненне
наста!нiца адчула, калi рыхтавала i агучвала lpoKi па су-
светнай гiсторыi ! 9 класе на беларускай мове, бо апы-
нулася ! сваёй роднай стыхii. .Д,зякуючы гэтай практыцы,
Наталля Уладзiмiра!на стала Удзельнiцай абласной i рэс-
публiканскай..творчых груп HacTalHiKa! гiсторыi i грама-
дазна!ства" Ей усюды лёгка працуецца, таму што за!сё-
ды сустракаюцца вопытныя педагогi, якiя у патрэбны час
палстаУляюLlь плячо, дзеляцца кашто!ным вопытам. Вось
i Наталля Уладзiмiра!на больш за дваццаць гадоУ вядзе
раённую школу маладога HacTalHiKa, адказвае за атэста-
цыю HacTalHiKa! сваёй школы,(lToa, хто хадае вучыцца, той навучыцца. Але важна

l лзялiчча з iншымi cBaiMi ведамi. - адзначае На-
l талля Уладзiмiра!на, - Сучасная школа - гэта

пляцо!ка для распрацо!кi i апрабацыi педагагiчных iHaBa-
цый. Мне давялося прымаць удзел у дзвюх з ix. У вынiку
бы! створаны факультаты!ны курс "Мiласэрнасць i дабра-
чыннасць"J якi акты!на выкарысто!ваецца HacTalHiKa-
Mi раёна, Ен дапамоха дзецям зразумець, Luто жыць без
дабрынi нельга. На адных з занятка! па тэме "Аказанне ме-
дыцынскай дапамогi параненым i хворым пад KipalHiuTBaM
М,|.Пiрагова" я ставiла мэту азнаёмiць вучняУ з дзейнас-
цю гэтага вядомага вучонага i хiрурга, яго самаадданас-
цю i высакароднасцю, высокiм пачуццём абавязку i адказ-
насцi. Яшчэ адзiн наш праект - "Масты: на скрыжаваннi
дарог" - павiнен вярнуць дзяцей да традыцый пtiнулага
беларускага народа праз нацыянальныя абрады I святы.

\./ па Нашы КJlасНЫя UВяIы Мы ]lKJU|M ЗаllрашацЬ
бацькоУ, бабуль i дзядуля!, сясцёр i братоу, шматлiкую рад-
ню. Уявiце, што ! нас у гасцях моха быць каля 60 чалавек
адразу, i нас 26 хлопчыка! i дзя!чынак. Нашай традыцы-
яй стала У канцы навучальнага года i ! пачатку наступнага
наведваць праваслаУныя святынi: Хыровiцкi i Ла!рыша!скi
мухчынскiя манастыры, гродзенскую Калоху i Фарны кас-
цёл, Сынкавiцкую царкву, Яшчэ адзiн мой,любiмы заня-
так - работа У аб'яднаннi па iнтарэсах "Музейная справа".
Таксама мы праводзiм вiрryальныя экскурсii па музеях све-
ту, выязджаем у Гродна, Навагрудак, Mip, Нясвiж, MiHcK,
каб на свае вочы Убачыць наша нацыянальнае багацце i

шанаваць сваё. роднае.
Мне няма калi сумаваць, бо я ! пастаянным пошуку.

Школа для мяне - навука хыцця, якую мохна вывучаць
да канца cBaix дзён. l авалодаць ёю можа толькi той, хто
бясконца любiць дзяцей, мае веды, цярпенне, дабрыню,
хто з'яУляецца ! нейкай ступенi артыотам. Таму што кож-
ны !рок - гэта маленькi спектакль, якi трэба сыграць без
фальшу, на бiс. Стараюся быць такой наста!нiцай. Але адзiн
у полi не BoiH. Я працую ! выдатным наста!нiцкiм калекты-
ве, дзе кожны чалавек - прафесiянал, дзе KipalHiK - Аляк-
сандр Рыгоравiч СтаравойтаУ - душа i сэрца (алектыву, а
яго памочнiкi, HaMecHiKi заУсёды трымаюць руку на пульсе
часу. Што мне асаблiва дапамагае У хыццi i ! рабоце? Пес-
ня, мая родная беларуская мова, вера, малiтва i "руховыя
акуляры", праз якiя я бачу свет прыгожым, шчаслiвым, доб-
рым i вечным, свет, дзе няма зайздрасцi, зла i здрады. Я ву-
чуся.прабачаць i любiць. Так, я непапра!ная леryценнiца".

Есць у Наталлi Уладзiмiра!ны !знагароды: граматы
раённага, абласнога аддзела! упра!лення адукацыi, дзве
ганаровыя граматы Мiнiстэрства адукацыi, Але самая га-
ло!ная яе !знагарода - вучнi i ix поспехi, Так, летась яе
вучанiца Настасся Слесар атрымала на l-J,T 100 бала! па
гiсторыi Беларусi. Але Наталля УладзiмiраУна не была яе
настаiiнiцай, толькi займалася падрыхто!кай да экзаме-
на!. Найвышэйшы вынiк гэтага года (89 балаУ) - у BiKTo-
рыi Шуман, Есць у педагога выпускнiкi, якiя выбралi пра-
фесiю HacTalHiKa гiсторыi: Валерый Шэсцель, Канстанцiн
Шышмако!, Таццяна Палубятка (цяпер Луга!скiх, працуе
настаУнiцай гiсторыi У сярэдняй цколе Ns 2 Масто!).

"Акрамя гiсторыi, я до!гi час вяла lpoKi англiйскай мовы
! пачатковых класах, ,Щва разы !дзельнiчала ! конкурсе
"HacTalHiK года", - згадвае Наталля Уладзiмiра!на. - У
20]4 годзе дайшла да абласнога !зроliню. Чаму не вый-
грала? Мабыць, таму, што наша моладзь на крок напера-
дзе ад нас: смелая, рашучая, iнiцыяты!ная, творчая,
мабiльная. l гэта вельмi радуе. Мне вельмi блiзкiя словы Hi-
ко-пы Тэслы: "Чалавек моха !сё!" i словы Канасуке Мацусi-
та: "Прымайце поспех як падарунак лёсу, а ня!дачу як не-
дахоп намаганняу"" Пра будучыню не загадваю. Хочацца !

далей захоVваць у сабе здольнасць заУважаць прыгажосць
вакол сябе: як набухаюць пугtышкi на дрэвах, распускаюц-
ца першыя зялёныя лiсточкi, устае сонцаJ цурчыць ручай i

спяваюць xalpyKi, пахнуць KBeTKi i гудзе чмель.,. Нам так не
хапае на гэта часу".

Надзея ЦЕРАХАВА.
terekhava@пastgaz. Ьу
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