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Анатацыя. У артыкуле раскрываецца сутнасць паняцця “каштоўнасці” і іх 

узроўні, паказваюцца разнастайныя формы, метады і прыёмы арганізацыі вучэбнай і 

пазавучэбнай дзейнасці навучэнцаў па фарміраванні эмацыйна-каштоўнасных адносін 

да гісторыі сродкамі музейнай педагогікі, робіцца вывад аб значэнні такога віда дзей-

насці. 
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Ва ўсе часы існавала праблема духоўна-маральнага выхавання падрас-

таючага пакалення. Наш час – не выключэнне. Вырашэнню гэтага пытання 

можа садзейнічаць работа па фарміраванні жыццёва важных грамадскіх, 

чалавечых каштоўнасцяў. Неабходнасць фарміравання эмацыйна-каштоў-

насных адносін праз зварот да гістарычнага мінулага асабліва востра адчу-

ваецца ў сувязі з пераходам да інфармацыйнага грамадства і захапленнем 

віртуальным светам, калі ў часткі падрастаючага пакалення губляецца 

звыклае ўспрыманне рэчаіснасці, сувязь са сваімі “каранямі”, рэальнасцю. 

Вядома, што менавіта падлеткі з’яўляюцца адным з найбольш уражлівых 

слаёў грамадства ў пераходны перыяд яго развіцця. Падчас працэсу ста-

наўлення сваёй асобы, звязанага з гэтым перыядам псіхалагічных 

асаблівасцяў, падлеткі найбольш востра і крытычна, балюча і радыкальна 

ўспрымаюць ўсе змены. У той жа час маладыя людзі з’яўляюцца жы-

ватворным матэрыялам для адукацыйнай і выхаваўчай педагагічнай дзей-
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насці, бо здольныя хутка ўспрымаць і засвойваць усё новае. Таму вельмі 

важна не ўпусціць час для фарміравання ў навучэнцаў жыццёва значных 

каштоўнасных установак, навучыць іх свабодна рухацца ў прасторы ідэй, 

свеце вобразаў, вызначыць характар адносін з навакольнай рэчаіснасцю, 

дапамагчы выпрацаваць каштоўнасны погляд на свет. Для гэтага неабход-

на ўзброіць навучэнца сродкамі пазнання, дапамагчы засвоіць назапашаную 

культуру пранікнення да каштоўнасных арыенціраў, навучыць звяртацца да 

гісторыка-культурных крыніц, фарміраваць асабістае стаўленне да іх, 

прадвызначаючы ўласныя паводзіны ў будучым [3]. 

Праблема фарміравання эмацыйна-каштоўнасных адносін знайшла 

адлюстраванне ў даследаваннях многіх педагогаў. У апошнія гады з’явіліся 

асобныя прыватныя рашэнні па рэалізацыі эмацыйна-каштоўнаснага кам-

панента зместу адукацыі на ўзроўні вучэбнага прадмета, падручніка 

(В.У. Краеўскі, І.Я. Лернер, І.К. Жураўлёў, Л.Я. Зорына, А.В. Палякова, 

М.Н. Скаткін, С.І. Маслаў і інш.) [1]. 

Пытанне аб магчымасцях мэтанакіраванага фарміравання эмацыйна-

каштоўнасных адносін навучэнцаў да гісторыі сродкамі музейнай педа-

гогікі разгледжана фрагментарна. Паколькі аўтар з’яўляецца выкладчыкам 

гісторыі і кіраўніком гісторыка-краязнаўчага музея Ваўкавыскага каледжа, 

было вырашана разгледзець больш падрабязна гэтую праблему. 

Вядома, што кʘʰʪʦ˄ʥʘʩʮʽ – гэта, перш за ўсё, асобаснае фарміраванне 

свядомых паводніцкіх установак, якія не перадаваліся інстынктыўна ме-

ханізмамі наследавання ў спадчыну, а складваліся прыжыццёва ў адпавед-

насці з чалавечым вопытам [4, с. 56]. Самі па сабе каштоўнасці ў прыродзе 

не існуюць. Яны ўяўляюць сабой суб’ектыўнае стаўленне чалавека да 

навакольнага свету і ўзнікаюць пры ўзаемадзеянні чалавека з ім [5, с. 788]. 

Гісторыя ж у шырокім сэнсе выступае самастойнай фундаментальнай каш-

тоўнасцю, так як яна з’яўляецца найважнейшым фактарам фарміравання 

самасвядомасці людзей, асновай, на якой грунтуецца навука аб грамадстве. 

Каштоўнаснае стаўленне да гісторыі выступае таксама фактарам паспяхо-

васці працэсаў сацыялізацыі, самавызначэння, самаактуалізацыі асобы 

навучэнца, так як вучэбная дысцыпліна “Гісторыя” валодае сур’ёзным 

патэнцыялам у далучэнні навучэнцаў да каштоўнасцяў культуры [6]. 

Безумоўна, вялікая роля ў гэтых працэсах належыць музейнай педа-

гогіцы. Яна дазваляе фарміраваць эмацыйна-асобасныя адносіны навучэн-

цаў да каштоўнасцяў культурнай спадчыны пры дапамозе знаёмства з 

арыгіналамі ўсяго таго, што вызначае паняцце “матэрыяльная гісторыя і 

культура народа”. 

Такім чынам, актуальнасць даследавання абумоўлена дзвюма 

супярэчнымі з’явамі. З аднаго боку – захапленнем навучэнцамі інфарма-

цыйнымі тэхналогіямі, іншым разам небяспечнымі віртуальнымі гульнямі і 
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адорванасцю ад рэальнасці, што прыводзіць да абыякавасці, абясцэньвання 

сапраўднага жыцця. З другога – неабходнасцю праз дзейнасць музея звяр-

нуцца да прадметаў матэрыяльнай і духоўнай культуры нашага народа, 

выхаваць эмацыйна-каштоўнасныя адносіны да яго гістарычнай спадчыны, 

фарміраць сучасную свабодную, адказную, духоўна багатую асобу, здоль-

ную аптымальна граматна ўзаемадзейнічаць з навакольным светам, 

развіваць нацыянальную самасвядомасць грамадзяніна Беларусі, вы-

хоўваць сапраўднага патрыёта сваёй Радзімы. 

Мэта вопыту: стварэнне ўмоў для фарміравання эмацыйна-каштоў-

насных адносін да гісторыі сродкамі музейнай педагогікі. 

Задачы вопыту: 

– правесці аналіз зместу праграмы дысцыпліны “Гісторыя Беларусі” і 

экспазіцый музея каледжа; 

– выявіць магчымасці фарміравання эмацыйна-каштоўнасных адносін 

да гісторыі сродкамі музейнай педагогікі; 

– праверыць выніковасць і вызначыць эфектыўнасць праведзенай ра-

боты, накіраванай на фарміраванне эмацыйна-каштоўнасных адносін да 

гісторыі. 

Штуршком для пачатку работы над дадзенай тэмай з’явіліся ўласныя 

назіранні за падрыхтоўкай навучэнцаў і іх адносінамі да тых ці іншых тэм 

вучэбнай дысцыпліны. Было заўважана, што найбольшую цікавасць вы-

клікаюць тыя заняткі, на якіх вывучаецца гісторыя роднага краю, 

прад’яўляецца дакументальны матэрыял, успаміны сведак тых ці іншых 

падзей, дэманструюцца прадметы матэрыяльнай і духоўнай культуры народа, 

калі змест матэрыялу “прапускаецца” праз уласныя пачуцці і эмоцыі. 

У першую чаргу, неабходна было выявіць першапачатковы ўзровень 

сфарміраванасці эмацыйна-каштоўнасных адносін да гісторыі, у тым ліку 

сродкамі музейнай педагогікі.  

Патрэбна заўважыць, што дастаткова цяжка было вызначыць крытэ-

рыі суб’ектыўнага эмацыянальнага стаўлення асобы да гісторыі, пэўных 

з’яў рэчаіснасці, тым больш – крытэрыі іх значнасці. Гэта тлумачыцца, як 

адзначалася вышэй, філасофскім зместам самога паняцця “каштоўнасці”, 

вызначэннем іх складнікаў для ўвасаблення ў выглядзе пытанняў і 

дыяграм. Пры распрацоўцы крытэрый былі ўлічаны ўзроўні засваення 

каштоўнасцяў. Вылучаюць чатыры ўзроўні: 1) веды аб каштоўнасцях, 

дадзены ўзровень яшчэ не азначае, што чалавек у сваіх паводзінах будзе 

кіравацца гэтымі каштоўнасцямі. У гэтым выпадку каштоўнасці застаюцца 

толькі як вядомыя, але не ўнутрана прынятыя і не з’яўляюцца інструкцыяй 

да дзеяння; 2) веды і прыняцце каштоўнасцяў як неабходнасць, калі ча-

лавек дзейнічае ў адпаведнасці са значнымі для навакольных каш-

тоўнасцямі, але не з унутраных памкненняў, а баючыся асуджэння, пака-
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рання і г. д.; 3) эмацыйна-пачуццёвае прыняцце каштоўнасцяў, характары-

зуецца ўнутраным прыняццем каштоўнасцяў без разумення іх значнасці. У 

гэтым выпадку каштоўнасці робяцца ўнутраным кіраўніцтвам дзеянняў ча-

лавека, але ў выпадках дысанансу ўчынкаў і каштоўнасцяў маральнага 

крызісу не надыходзіць; 4) характарызуецца эмацыйным прыняццем і 

ўсведамленнем важнасці каштоўнасцяў. Менавіта гэты ўзровень характа-

рызуе сістэму каштоўнасных арыентацый асобы. Знешнія ўплывы 

прабіраюцца ўглыб асобы, уваходзяць ва ўласныя адносіны чалавека да 

свету і да самога сябе, робяцца часткай яго «Я», толькі калі яны прапушча-

ны скрозь эмацыйны фільтр яго псіхікі, перапрацаваны і сілай уласнага пе-

ражывання ўключаны ў сплаў з яго ўжо назапашаным вопытам. Пры засва-

енні каштоўнасцяў на гэтым узроўні ў чалавека з’яўляецца не толькі жа-

данне, але і патрэба здзяйсняць учынкі і дзеянні па ажыццяўленні засвое-

най каштоўнасці [2].  

Задача педагога – дасягнуць трэцяга і чацвёртага ўзроўняў засваення 

каштоўнасцяў. 

У адпаведнасці з узроўнямі засваення каштоўнасцяў была рас-

працавана анкета, удзел у якой прынялі навучэнцы 1-га курса спецыяль-

насці «Пачатковая адукацыя» (27 чалавек).  

 

Анкета  

1. Якія ўмовы ўплываюць на лепшае засваенне вамі вучэбнага 

матэрыялу па гісторыі? 

а) Мне дастаткова прачытаць матэрыял падручніка. 

б) Я лепш засвойваю новы матэрыял, калі ён суправаджаецца раска-

зам выкладчыка аб жыцці людзей вывучаемай эпохі. 

в) Я лепш засвойваю новы матэрыял, калі ён суправаджаецца дэман-

страцыяй рэчаў, дакументаў, якія адносяцца да вывучаемай эпохі. 

2. Ці патрэбна ведаць, як раней жылі людзі? Для чаго? 

3. Ці патрэбна наведваць музеі, ў якіх прадстаўлены экспазіцыі аб 

жыцці людзей? 

4. Ці патрэбны вам веды аб жыцці людзей у былыя часы для вашай 

прафесійнай дзейнасці? 

5. Колькі музеяў вы наведалі? Якія з іх вам запомніліся і чаму? 

6. Якія эмоцыі, пачуцці выклікала ў вас наведванне музея? 

7. Ці захаваліся ў вашай сям’і старыя рэчы, якія прадстаўляюць каш-

тоўнасць? 

8. Уявіце, што на дзень нараджэння бацькі падарылі вам абрус, сатка-

ны і вышыты вашай прабабуляй. Апішыце вашы эмоцыі. Што вы зробіце з 

гэтым падарункам?  

9. Назавіце рэчы і іх прызначэнне. 
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Першае пытанне анкеты вызначала ўмовы для лепшага засваення 

навучэнцамі вучэбнага матэрыялу па гісторыі. Пытанні 2–4 анкеты – узро-

вень матывацыі да ведання гісторыі жыцця свайго народа, да прафесійнай 

дзейнасці, у тым ліку шляхам наведвання музеяў.  

Астатнія пытанні былі накіраваны на выяўленне каштоўнасных 

ўзроўняў.  

Аналіз вынікаў анкетавання паказаў, што ў навучэнцаў у асноўным 

сфарміраваны ўяўленні аб музеях, а іх пачуцці гавораць не толькі аб пры-

няцці каштоўнаснай ролі музеяў у вывучэнні гісторыі як непазбежнасці 

(што адпавядае другому ўзроўню засваення каштоўнасцяў), але і аб эма-

цыйна-каштоўнасным прыняцці ролі музеяў у выхаванні і развіцці чалаве-

ка, перадачы вопыту новым пакаленням людзей (трэці ўзровень засваення 

каштоўнасцяў) (дадатак). 

Аналіз адказаў на пытанні 7–9 выявіў, што ў большай палове апыта-

ных існуе ўсведамленне каштоўнасці той ці іншай рэчы асабіста для яго 

сям’і. Навучэнцы адчулі б задавальненне, бераглі і даражылі той рэччу, 

якая была падорана ім у якасці сямейнай рэліквіі, а праз гады падарылі б яе 

ўжо сваім дзецям (дадатак 1). 

Аднак пытанне аб назве і прызначэнні музейных экспанатаў выявіла 

значныя прабелы ў ведах і ўяўленнях навучэнцаў. Толькі 57,4 % ад коль-

касці прыняўшых удзел у анкетаванні ведаюць назвы прадметаў, іх прыз-

начэнне – 37 % рэспандэнтаў (гл. дадатак). 
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Аналіз вынікаў анкетавання прывёў да разважанняў аб неабходнасці 

сістэматычнага выкарыстання на занятках гісторыі матэрыялаў гісторыка-

краязнаўчага музея каледжа. З гэтай мэтай быў прааналізаваны змест прагра-

мы дысцыпліны “Гісторыя Беларусі” і экспазіцый музея каледжа, матэрыял 

экспазіцый і музейныя экспанаты суаднесены адпаведна з тэмамі заняткаў.  

 
Адпаведнасць вучэбнай праграмы дысцыпліны “Гісторыя Беларусі”  

матэрыялам экспазіцый і экспанатам гісторыка-краязнаўчага музея 

Ваўкавыскага каледжа  
(у якасці прыклада прыводзіцца аналіз двух раздзелаў праграмы) 

 
Назва тэмы, раздзелу  

ў адпаведнасці з праграмай 
Назва экспаната 

2 Беларусь ва ўмовах станаўлення савецкага сацыялістычнага грамадства. 

Заходняя Беларусь пад уладай Польшчы 

2.1 Заходняя Беларусь пад ула-
дай Польшчы  

Фотаздымкі Ваўкавыска 1921–1939 гг. 
Каталіцкі малітваслоў на польскай мове 
Выява Багародзіцы (у каталіцкім выкананні) 
Пасведчанне аб заканчэнні 3-х класаў школы на 
польскай мове, 1929 г. 
Слоўнік арфаграфічны на польскай мове,1936 г. 
Буквар на польскай мове 
Каляндар настаўніцкі на польскай мове, 1937 г. 
Падручнік на польскай мове “Пачатак псіха-
логіі”, 1921 г. 
Падручнікі на польскай мове па геаграфіі, чытан-
ні, арыфметыцы, заалогіі 
Польскі вексель на 100 злотых, 1934 г. 

2.2 Беларуская культура ў Заход-
няй Беларусі  

Падручнік па хіміі на беларускай мове, 1934 г. 

2.3 Наш край Ліст пергаменту з яўрэйскім пісьмом 
Прадметы побыту папярэдняга раздзела 
Білет ваенны савецкага салдата 1939 г. 
Квітанцыі на аплату падаткаў на польскай мове 

3 БССР у гады Другой сусветнай і Вялікай Айчыннай войнаў  

3.1 Пачатак Другой сусветнай 
вайны. Уз’яднанне Заходняй 
Беларусі з БССР. Пачатак 
Вялікай Айчыннай вайны  

Кніга краязнаўца М. Быхаўцава “На Ваўкавыскім 
напрамку: 22–29 чэрвеня 1941 г.” 
Атлас-карта нямецкага афіцэра, 1941 г. 

3.2 Германскі акупацыйны 
рэжым  

Нямецкі пашпарт жыхара Беларусі 
Выпіска-назначэнне на пасаду настаўніка  
ад 1 кастрычнiка 1941 года на беларускай мове 

3.3 Разгортванне барацьбы су-
праць акупантаў. 
Пашырэнне руху Су-
праціўлення 

Экспазіцыя, прысвечаная падзеям вайны на 
Ваўкавышчыне (стэндавы матэрыял) 
Даведка, выдадзеная жонцы партызана 
Крэсіва 

3.4 Вызваленне БССР ад гер-
манскіх захопнікаў. 

Чырвонаармейская кніжка 1944 г. 
Стэндавы матэрыял, фотаздымкі 
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Назва тэмы, раздзелу  

ў адпаведнасці з праграмай 
Назва экспаната 

Уклад беларускага народа ў 
перамогу над нацысцкай 
Германіяй 

3.5 Наш край Каскі савецкага салдата і нямецкага салдата 

Кабура для пісталета 

Сумка афіцэрская палявая 

Кацялок салдацкі 

Кулі і гільзы рознакаліберныя, гільзы снарадаў 

Салдацкi лiст-трохкутнік з фронту 

 

Дасягненне ўсіх чатырох узроўняў засваення каштоўнасцяў адбыва-
ецца шляхам спалучэння разнастайных форм, метадаў і прыёмаў арганіза-
цыі вучэбнай і пазавучэбнай дзейнасці навучэнцаў. Іх прымяненне з выка-
рыстаннем музейнай педагогікі з’явілася наступным крокам да рэалізацыі 
пастаўленай мэты.  

Былі праведзены: 
1) адкрыты занятак “Заходняя Беларусь пад уладай Польшчы”; 
2) вучэбны занятак “Наш край. Вобраз жыцця, рамёствы і промыслы 

нашых продкаў”; 
3) пазакласнае мерапрыемства “Забытая вайна…” (да 100-годдзя 

Першай сусветнай вайны). 
4) экскурсія на мемарыяльны комплекс “Шавулічы”, пабудаваны на 

месцы спаленай фашысцкімі акупантамі ў гады вайны аднаімённай вёскі.  
Аналіз пісьмовых крыніц – краязнаўчых звестак М. Быхаўцава пра го-

рад і павет у 1920–1940-я гг. ХХ ст. – адбываўся навучэнцамі пры падрых-
тоўцы да правядзення адкрытага вучэбнага занятку “Заходняя Беларусь 
пад уладай Польшчы”, пазакласнага мерапрыемства – урока Мужнасці 
“Трагедыя вёскі Шавулічы”. Работа з гісторыка-дакументальнай хронікай 
гарадоў і раёнаў Беларусі – кнігай “Памяць. Ваўкавыскі раён” –
праводзілася пры падрыхтоўцы да правядзення літаратурна-музычнай 
кампазіцыі “Забытая вайна…” (да 100-годдзя Першай Сусветнай вайны). 

Найбольш эфектыўным з’яўляецца выкарыстанне праблемных і част-
кова-пошукавых метадаў, калі навучэнцам даецца заданне знайсці прымя-
ненне таму ці іншаму прадмету побыту нашых продкаў (напрыклад, стра-
хоўня, цэп), і практычных метадаў – паказаць, як прымянялі тую ці іншую 
рэч або працавалі з яе дапамогай (напрыклад, прасаванне бялізны з дапа-
могай валкаўніцы і качалкі, жалязкі). Спалучэнне метадаў музейнай рабо-
ты з электроннымі сродкамі навучання адбылося пры правядзенні вучэб-
нага занятку “Наш край. Вобраз жыцця, рамёствы і промыслы нашых 
продкаў”. Гэты занятак быў праведзены пасля аналізу апісанага вышэй ан-
кетавання і выяўленых праблем. Навучэнцы атрымалі апераджальнае за-



 
 

№4 - 2019 

 

 

данне – знайсці матэрыял і падрыхтаваць расказ пра экспанаты музея, 
многія з якіх ужываліся менш чым 50 гадоў таму, а цяпер з’яўляюцца рэ-
ліквіямі. Не толькі расказ, але і відэадэманстрацыя ўжывання гэтых 
прадметаў была падрыхтавана большасцю навучэнцаў. Напрыклад, як 
правільна жаць жыта сярпом, прасці пражу на прасніцы з дапамогай ве-
рацяна, збіваць масла ў маслабойцы, стрыгчы авечак і г. д. 

 

             
 

Акрамя вучэбных заняткаў і экскурсій, найбольш частымі формамі 

работы ў музеі з’яўляюцца тэматычныя выставы, урокі Мужнасці, конкур-

сы, народныя святы, Дні адчыненых дзвярэй. 

У апошнія гады ўсё большая колькасць музеяў прымяняе іннава-

цыйныя і інтэрактыўныя формы работы з наведвальнікамі. Музей Ваўка-

выскага каледжа не з’яўляецца выключэннем. У музеі не забараняецца да-

кранацца да некаторых экспанатаў. Напрыклад, наведвальнікі могуць 

патрымаць у руках каменныя зубілы першабытных часоў, керн з прыкме-

тамі нафты, дабыты ў Гомельскай вобласці на глубіне каля 3000 метраў, 

патрымаць ліст пергаменту з яўрэйскага Талмуда і нават, паслініўшы па-

лец, паспрабаваць на смак каменную соль з шахт Салігорска. Яшчэ ў 

большай ступені інтэрактыўныя метады прымяняюцца ў час правядзення 

экскурсіі для наведвальнікаў дзіцячых садоў і вучняў пачатковых класаў 

школы. Экскурсія для іх праводзіцца ў выглядзе падарожжа ў казку. 

Для праверкі вынікаў даследавання было праведзена паўторнае анке-

таванне навучэнцаў і напісанне імі эсэ на тэму “Сямейная рэліквія”.  
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Аналіз анкеты паказвае, што ў навучэнцаў у цэлым павялічыўся ўзро-

вень матывацыі да наведвання музеяў, да знаёмства з гістарычным міну-

лым нашага народа для лепшага засваення ведаў па гісторыі і перадачы іх 

малодшаму пакаленню. Гэта азначае, што ў навучэнцаў адбылося трывалае 

засваенне першых двух узроўняў каштоўнасцяў. 

Эмацыйна выказаліся навучэнцы наконт захавання іх будучымі наш-

чадкамі матэрыяльнай памяці аб продках. Кожны хацеў бы, каб памяць аб 

ім перадавалася з пакалення ў пакаленне, у тым ліку ў выглядзе нейкага 

матэрыяльнага аб’екта, прадмета. Найбольш цікавымі з’явіліся эсэ наву-

чэнцаў на тэму “Сямейная рэліквія”. Пярсцёнкі, шкатулкі, вышытыя 

ручнікі, посуд, пісьмы і паштоўкі, альбомы і адзінкавыя фотаздымкі, – 

амаль кожнаму з навучэнцаў было чым падзяліцца і з захапленнем раска-

заць сваю сямейную гісторыю.  

Прыемна было назіраць, як падчас даследавання змяняліся адносіны 

навучэнцаў да гісторыі, якая раптам ажыла ў музейных экспанатах, раска-

зах бацькоў і выкладчыка. З дыялога з навучэнцамі: 

– Можна патрымаць у руках візантыйскае шкло з раскопак Шведскай 

гары?  

– Можна. Трымай. 

– Вау. Я трымаю ў руках ХI стагоддзе!.. 

І хоць часамі яна, гісторыя, выглядала сурова-рэалістычнай, але пры 

гэтым стала ўжо роднай і блізкай, да якой нельга адносіцца абыякава. 

Кожны жадаў даведацца як мага больш фактаў пра жыццё сваёй сям’і, 

малой радзімы ў розныя перыяды гісторыі. Навучэнцы распытвалі дома 

бацькоў, іншых членаў сям’і аб іх жыцці ў той ці іншы час і потым ахвотна 

дзяліліся гэтымі фактамі: “А мой прадзед загінуў на вайне ...”, “У маёй ба-

булі захаваліся талоны на цукар, якія выдавалі падчас распаду СССР ...”. 

“А ў маёй – на алкаголь ...”, “А я даведалася пра свой радавод да 7-га 

калена. А вы да якога ведаеце?”, “Можна, я распавяду пра свайго прадзеда, 

якога немцы ў гады вайны прызначылі старастам вёскі, а савецкая ўлада за 

гэта потым адправіла ў ГУЛАГ”, “Я ў таты свайго распытаю, ён мне ўсё 

раскажа…”, “А вы раскажыце нам...”. Асабліва запомнілася размова з 

двума навучэнцамі: “Мы на хутар ўчора выпадкова зайшлі, недалёка ад го-

рада, і там знайшлі квітанцыю на электрычнасць 1970-х гадоў і маленькую 

жаночую фотакартку. Мы іх вам у музей прынясем. Ура! Хоць нешта ста-

радаўняе знайшлі!..”. 

У выніку праведзенай работы большая палова навучэнцаў палепшыла 

адзнакі па гісторыі. Трэць навучэнцаў захацела паспрабаваць сябе ў ролі 

экскурсавода музея, 7 – сталі экскурсаводамі. Павялічылася колькасць экс-

курсій у музей, актывізавалася яго дзейнасць. Некалькі чалавек выказалі 
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жаданне паступіць на гістарычны факультэт універсітэта і ў будучым стаць 

выкладчыкамі гісторыі. 

Аналіз вынікаў даследавання дазваляе гаварыць пра эмацыйнае пры-

няцце і складанне такой сістэмы каштоўнасных арыентацый навучэнцаў, 

калі ведаў аб каштоўнасцях і становіцца ўжо недастаткова. З’яўляецца жа-

данне і патрэба здзяйсняць учынкі і дзеянні па ажыццяўленні засвоеных 

каштоўнасцяў, а гэта ўжо чацверты, найвышэйшы ўзровень іх засваення. 

Такім чынам, сістэматычнае выкарыстанне сродкаў музейнай педа-

гогікі як на вучэбных, так і пазакласных занятках па гісторыі дазваляе 

сфарміраваць устойлівую сістэму грамадскіх, чалавечых каштоўнасцей, 

выхаваць чалавека, неабыякавага да сваёй Радзімы, яе лёсу. 
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