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У Беларусі 2018-2020 гг. праходзяць пад знакам Года малой Радзімы. І гэта 

не выпадковая з’ява. Сучасны свет ахоплены працэсам усеагульнай глабалізацыі, 
якая сцірае межы асобных культур і стварае актуальны тыпаж чалавека з 
мазаічным светаўспрыманнем і кліпавым мысленнем. У такіх умовах важнае 
значэнне мае выхаванне самасвядомасці і самаідэнтыфікацыі, адчування павагі да 
сваёй краіны, яе гісторыі, культуры, традыцый. Актуалізацыя гэтай задачы на 
дзяржаўным узроўні пацвярджае важкасць намаганняў па рэалізацыі асветніцка-
выхаваўчых праектаў, накіраваных на пашырэнне гістарычных ведаў пра 
канкрэтныя рэгіёны, гарады і мястэчкі Беларусі, на даследаванне радавода, на 
набыццё навыкаў пошукавай, экскурсійнай і наратыўнай дзейнасці.  

Айчынная гісторыя як навучальная дысцыпліна дае пэўны запас ведаў пра 
мінулае ў храналагічнай паслядоўнасці сацыяльна важных падзей ў палітычнай, 
эканамічнай і культурнай сферах. Але ўпускаецца значны пласт інфармацыі, якая 
дасць магмымасць ачуваць, бачыць і памятаць гісторыю ў канкрэтных відавочных 
аб’ектах, якія часта знаходзяцца побач з намі. Калі рэч ідзе пра малую Радзіму, то 
менавіта з ёй асацыіруюцца месцы, з якімі кожны чалавек звязаны непасрэдна. 
Часцей пад імі разумеюць месцы нараджэння, дзіцячых і юнацкіх гадоў, 
жыццёвага шляху. Але больш дасканала было б вызначыць іх сэнс, зыходзячы не 
проста з факта з’яўлення і існавання чалавека ў той ці іншай кропцы краіны, а з 
ўплыву канкрэтнай мясцовасці на фарміраванне і развіццё асобы і яе 
самаідэнтыфікацыі з тым ці іншым асяродкам – як сацыяльным, так і культурным, 
і прыродным.  

Малая Радзіма вызначаецца індывідуальна, зыходзячы з уласных поглядаў, 
адчуванняў, патрэбаў і жыццёвых абставінаў. Для некага – гэта месца, дзе ён 
нарадзіўся. Для іншага – гэта горад, мястэчка або вёска, дзе ён пражыў свой век. 
Нехта з’явіўся на свет ў адным месцы, а малой Радзімай лічыць мясцовасць, дзе 
адбывалася яго ўсвядомленае жыццё. Духоўна і фізічна блізкіх, значных для 
асобы – родных – месцаў памяці, якія яднаюцца паняткам «малая Радзіма», можа 
быць некалькі. Сюды трэба дадаць і сямейную гісторыю.   



Дасканалае веданне гісторыі месца свайго жыцця дазваляе асобе ўсвядоміць 
яго як працяглую ў часе, важкую, багатую з’яву. Менавіта на гэта варта 
акцэнтаваць увагу пры выкладанні шэрагу гістарычных дысцыплін (такім як  
«Гісторыя», «Гісторыя малой радзімы», «Гісторыя культуры Беларусі» і «Вялікая 
Айчынная вайна»), а таксама пры планаванні і арганізацыі выхаваўчай работы.  

Паколькі наш універсітэт знаходзіцца ў Віцебску і жыццё студэнтаў у той ці 
іншай ступені звязана з гэтым горадам, то варта весці гаворку пра павышэнне 
ўзроўню гістарычнай культуры ў дачыненні да Віцебска. Некаторыя з навучэнцаў 
тут нарадзіліся і жывуць, некаторыя прыехалі вучыцца сюды з розных куткоў 
Беларусі і пражывуць тут як мінімум 4 гады. Ёсць і замежныя студэнты, якія ў 
большасці сваёй кепска валодаюць рускай мовай, не разумеюць нашай беларускай 
мовы, не ведаюць мясцовасці, куды прыехалі.  

Таму задача выкладчыкаў гісторыі і структур, якія ажыццяўляюць 
выхаваўчую работу, – даць адпаведныя веды пра горад, акцэнтаваць унікальныя 
асаблівасці Віцебска і тое, што можа ўразіць, запомніцца, выклікаць павагу і 
гонар у дачыненні да нашага горада. 

Віцебск – адзін з самых старжытных гарадоў Беларусі, які вядзе сваю 
гісторыю з Х ст. і мае багатую культурную спадчыну.  

Не ўсе ведаюць, што ў Віцебску знаходзіцца адзін са старэйшых храмаў 
Беларусі, які датуецца XII стагоддзем. Ён узноўлены з фрагментамі арыгінальнай 
кладкі. Гэта Дабравешчанская царква. 

У Віцебску ў XIX ст. жыў і працаваў доктар-наватар Карл Гібенталь. 
Менавіта ён першы ў медыцынскай практыцы прапанаваў выкарыстоўваць 
гіпсавую павязку. Таксама ён стварыў некалькі хірургічных інструментаў і 
распрацаваў новы метад барацьбы з эпідэміяй халеры.  

Менавіта ў Віцебску ў канцы XIX ст. Сігізмундам Юркоўскім быў 
сканструяваны імгненны фатаграфічны затвор, які значна спрасціў працэс 
фатаграфавання.  

Віцебск быў трэцім горадам у Расійскай імперыі, дзе ў 1898г. пайшоў 
трамвай. І ў гэтым ён апярэдзіў Маскву і Пецярбург! Дарэчы, у нашым горадзе 
ёсць музей гісторыі віцебскага трамвая (5-я вул. Фрунзэ, 7), дзе можна ўбачыць 
унікальныя экспанаты!  

Першай мастацкай навучальнай установай на тэрыторыі Беларусі лічыцца 
прыватная студыя малявання Юдэля Пэна, заснаваная ў Віцебску ў 1897 г. Там 
навучаліся такія значныя, сусветна вядомыя асобы, як мастак Марк Шагал (ён 
увогуле з’яўляецца “візітнай карткай” Віцебска); мастак, архітэктар, дызайнер 
Лазар Лісіцкі, скульптар Заір Азгур  і іншыя.  

З 1919 г. у Віцебску працавала Народнае мастацкае вучылішча. Да Вялікай 
Айчыннай вайны яно заставалася адзінай дзяржаўнай навучальнай установай на 
тэрыторыі Беларусі, якая давала мастацкую адукацыю. Там працавалі выдатныя, 
прызнаныя дзеячы культуры (заснавальнік супрэматызму Казімір Малевіч; 
графік, скульптар і жывапісец Яніс Цільбергс і інш.). У 2019 г. адкрыты музей 
Віцебскага Народнага мастацкага вучылішча ў гістарычным будынку на вуліцы 
М. Шагала. Гэты інтэрактыўны музей дае магчымасць ажыццявіць падарожжа па 



Віцебску пачатку XX ст. Гэта тое месца, куды варта схадзіць у першую чаргу, каб 
атрымаць шмат найцікавейшай візуальнай і тэарэтычнай інфармацыі пра горад.  

Падняцца на вяршыню віцебскай ратушы, упершыню пабудаванай у 1597г.; 
спусціцца ў падвалы турмы нямецкай службы бяспекі, дзе ў ВАВ з 1941 па 
1943 гг. катаваліся тысячы людзей, у тым ліку героі віцебскага падполля (Вера 
Харужая і інш.); прайсціся па месцах, дзе раней знаходзіліся прыгажэйшыя храмы 
– праваслаўныя, каталіцкія, пратэстанцкія, іудзейскія, наведаць музеі горада. Усё 
гэта дае незабыўныя ўражанні, духоўна ўзбагачае асобу, что вельмі патрэбна ў 
час, калі сярод шматлікай інфармацыі губляецца сэнс жыцця ў канкрэтнай 
тэрытарыяльна-матэрыяльнай прасторы. Даецца магчымасць “зазямлення” і 
адчування для кагосьці – сваіх каранёў, для кагосьці – нязведанага і цікавага 
(напрыклад, для замежных студэнтаў).  

Для рэалізацыі дадзеных мэтаў варта выпрацаваць методыку ажыццяўлення 
курса “Гісторыя малой Радзімы”, какая б уключала аудыторныя лекцыі, лекцыі-
экскурсіі па Віцебску, наведванне музеяў, семінарскія заняткі-дыскусіі і 
прызентацыі па гісторыі Віцебска, а таксама па гісторыі тых гарадоў і мястэчкаў, 
адкуль студэнты прыехалі вучыцца ў наш горад. Гэта будзе садзейнічаць 
узаемадзеянню культур, узаемаабмену, а таксама павышэнню моўнага, 
агульнакультурнага і гістарычнага развіцця навучэнцаў-замежнікаў.  

У дадзеным кантэксце бачыцца істотным узаемадзеянне выкладчыкаў, 
куратараў, выхаваўчага аддзела. Першыя вядуць работу ў рамках лекцыйна-
семінарскіх заняткаў, ажыццяўляюць праектную методыку, кіруюць навукова-
даследчай дзейнасцю студэнтаў, а іншыя працуюць у кантэксце адкрытых 
мерапрапрыемстваў (арганізацыі экскурсій, канферэнцый, наведвання пэўных 
музеяў і г.д.).   

Такім чынам, узаемасувязь розных бакоў будзе спрыяць плённаму 
ажыццяўленню курса “Гісторыя малой Радзімы” і, адпаведна, дасягненню пэўных 
адукацыіных і выхаваўчых вынікаў.  
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