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ФАРМІРУЕМ ПРАДМЕТНЫЯ КАМПЕТЭНЦЫІ З  

ДАПАМОГАЙ ДАСЛЕДЧАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ПА ГІСТОРЫІ 

 

Пры вывучэнні гісторыі Беларусі і сусветнай гісторыі школьнікі 

павінны авалодаць шэрагам прадметных кампетэнцый: набываць веды пра 

асноўныя этапы, працэсы і ключавыя падзеі гісторыі, месца Беларусі ў 

сусветнай гісторыі, навучыцца прымяняць паняційны апарат для 

сістэматызацыі гістарычных фактаў і раскрыцця агульнага і асаблівага ў 

развіцці гістарычных супольнасцяў, рабіць супастаўляльны аналіз розных 

крыніц гістарычнай інфармацыі і рэканструяваць на іх аснове гістарычныя 

сітуацыі і з’явы, тлумачыць прычыны і наступствы гістарычных падзей, 

вызначаць і абгрунтоўваць  свае адносіны да розных версій і ацэнак падзей 

і асоб мінулага,  канструктыўна прымяняць гістарычныя і гісторыка-

культурныя веды ў сацыяльнай практыцы, грамадскай дзейнасці, 

міжкультурных зносінах. Адным з асноўных спосабаў фарміравання гэтых 

кампетэнцый з’яўляецца даследчая дзейнасць. 

Вучэбна - даследчыя работы носяць творчы характар, выконваюцца 

пад кіраўніцтвам настаўніка і  дазваляюць  фарміраваць у дзяцейцікавасць 

да навуковай дзейнасці,  развіваць  мысленне і самастойнасць, паглыбляць 

і  замацоўваць тэарэтычныя  веды.Акрамя таго, даследчая дзейнасць 

дапамагае педагогу выявіць адораных вучняў, каб выкарыстоўваць іх 

творчы і інтэлектуальны патэнцыял у вырашэнні актуальных задач. 

Работу над даследчым праектам мы пачынаем з выбарутэмы.Гэта 

вельміскладанаячасткапрацы, ад якойзалежыцьпоспехдаследавання. 

Правільнывыбартэмыдаследавання– асновапоспеху. Мой вопытпацвяр-

джае, штонайлепшывынікдаеспалучэннепраблемнагапытання і 

асабістайцікавасці вучняў да гісторыі сваёй сям'і, каліхто-

небудзьсасваякоўбыўнепасрэднымудзельнікамапісаных-

падзей.Аарыгінальнасцьрабоценадаевыкарыстаннеархіваў-дзяржаўных і 

сямейных. Гэта дазваляепазбегнуцьмеханічнагаперапісвання-

наяўныхдаследаванняў, паўтарэннявядомыхвысноў. Многія даследчыя 

работы носяць краязнаўчы характар. 

Займаючыся арганізацыяй даследчай дзейнасці па гісторыі з 

навучэнцамі II і IIIступеняў адукацыі, я прыйшла да высновы, што сама- 

стойная дзейнасць падлетка дазваляе яму выйсці на новы ўзровень 

узаемаадносін са сваімі аднагодкамі і педагогамі, стаць партнёрамі і 

супрацоўнікамі дарослых. У падлеткаў фарміруецца  новае 

светаўспрыманне, здольнасць  да рэфлексіі, індывідуальнае стаўленне да 



навакольнай рэчаіснасці, дае глебу для асэнсавання і аб'ектыўнага 

вызначэння свайго месца ў сучасным свеце і, у канчатковым выніку, 

спрыяе фарміраванню сацыяльнай, камунікатыўнай і іншых кампетэнцый. 

Першыя навыкі даследчай  работы навучэнцы атрымліваюць на 

ўроках гісторыі. Ужо ў 5 класе яны рэгулярна выступаюць на ўроках з 

паведамленнямі, якія выходзяць за рамкі школьнага падручніка, 

навучаючыся аналізаваць тэкст, выбіраць ключавыя моманты. Яны 

імкнуцца падзяліцца новымі ведамі з аднакласнікамі, развіваючы 

сацыяльную і камунікатыўную кампетэнцыю. Прайшоўшы гэты 

своеасаблівы падрыхтоўчы этап, многія вучні  пачынаюць сур’ёзна 

займацца вучэбна-даследчай дзейнасцю, а атрымаўшы станоўчыя вынікі ад 

сваіх даследаванняў, вяртаюцца да яе зноў, у выніку чаго даследчая 

дзейнасць набывае бесперапынны і матываваны характар. 

Поспех вучэбна-даследчай дзейнасці залежыць ад педагога,  таму на 

кожным этапе работы я знаходжуся побач з дзецьмі: 

- выяўляю вучняў, схільных да гэтай дзейнасці; 

- дапамагаю ў вызначэнні тэмы, мэт і задач работы, у працы з 

архіўнымі матэрыяламі; кансультую і іншае.  

Дзейнасць у тандэме з дзецьмі садзейнічае прафесійнаму росту 

настаўніка, пашыраючы яго веды, дазваляе больш даведацца пра вучняў, 

раскрыць іх творчы патэнцыял. 

Падчас вучэбна-даследчай дзейнасці школьнікі авалодваюць  

важнымі кампетэнцыі: набываюць практычны  вопыт, вучацца бачыць  

ўзаемасувязь сваіх ведаў і ўпарадкоўваць іх, самастойна  вырашаць 

праблемы, працаваць з дакументамі і класіфікаваць іх. Дзякуючы гэтаму, у 

вучняў фарміруюцца крытычнае мысленне, камунікатыўныя і аналітычныя 

уменні і навыкі, уласная адказнасць за вынікі калектыўнай працы. 

Мае вучні падрыхтавалі шэраг цікавых даследчых праектаў і 

краязнаўча-даследчых работ: “Таленты, якія побач” (пра жыццё і 

творчасць  мясцовай паэтэсы Ганны Мароз), “Калгас імя В.І.Чапаева : 

гісторыя і сучаснасць”, прысвечаная 70-годдзю ўтварэння калгаса, 

“Славуты чалавек маёй вёскі” (пра лёс першага пасляваеннага дырэктар 

школы Я.Я. Бялова),“Усім вядомая прафесія, ці У кожнага быў свой 

настаўнік” (пра ролю педагогаў у станаўленні асобы вучняў на прыкладзе 

настаўніцы пачатковых класаў В.С. Наумовіч), “Остарбайтэры вёскі 

Атвержычы ў гады Вялікай Айчыннай вайны”, “Падарожжа па родным 

краі, або сем прычын наведаць Стругу”, “Маёй школе – 80”, “Мае продкі – 

мой гонар”, “Па ручніку, што з роднай хаты, мы пазнаём сваю Радзіму” і 

іншае. 

Шматгадовы вопыт арганізацыі вучэбна – даследчай дзейнасці 

паказвае яе высокую эфектыўнасць. Мае вучні паспяхова выступаюць на 



навукова – практычных і краязнаўчых канферэнцыях, прадметных 

алімпіядах. 

Вучэбна – даследчая работа павышае цікавасць дзяцей да вывучэння 

гісторыі і дапамагае ў прафесійным самавызначэнні. 

 Многія выпускнікі працягваюць займацца даследчай дзейнасцю ва 

ўстановах вышэйшай адукацыі, абапіраючыся на школьны вопыт. 
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