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Актуальнасць праекта 

Зялёныя маршруты – новы інавацыйны інструмент развіцця турызму, які 

заснаваны на прынцыпах устойлівага развіцця. Ён дазваляе ствараць 

прывабныя, інфармацыйныя, даступныя і бяспечныя турыстычныя маршруты 

на аснове выкарыстання мясцовых рэсурсаў, патэнцыялу прыроднай і 

гісторыка-культурнай спадчыны, прыцягнення мясцовых ініцыятыў, 

прапаганды здаровага ладу жыцця і захавання навакольнага асяроддзя. Усё гэта 

спрыяе ўстойліваму сацыяльна-эканамічнаму і экалагічна бяспечнаму развіццю 

рэгіёна і росту дабрабыту мясцовай супольнасці [2]. 

Маладзечанскі раён характарызуецца вялікай ландшафтнай 

разнастайнасцю. Для захавання як жывёльнай, так і расліннай разнастайнасці 

тут ствараюцца тэрыторыі, дзе абмежавана дзейнасць чалавека. Да такіх 

належаць заказнікі, помнікі прыроды і зоны адпачынку мясцовага значэння. 

Фарміраванне сістэмы ахоўных прыродных тэрыторый Маладзечаншчыны 

накіравана на захаванне натуральных экалагічных сістэм, біялагічнай і 

ландшафтнай разнастайнасці, якая мае вялікае сацыяльнае, эканамічнае, 

навуковае, культурнае значэнне і з'яўляецца асновай для дасягнення 

ўстойлівага развіцця і забеспячэння дабрабыту чалавека. 

Абгрунтоўваючы выбар стварэння праекта ў дадзеным накірунку, можна 

сцвярджаць, што пытанню экалагічнага выхавання дзяцей і падлеткаў сёння 

надаецца асаблівая ўвага. Фарміраванне эколага-краязнаўчых ведаў, выхаванне 

экалагічнай культуры вучняў сродкамі эколага-краязнаўчых экскурсій і 

турыстычных паходаў як нельга лепш можна ажыццявіць у шосты школьны 

дзень. У гэтым і заключаецца актуальнасць нашага праекта [3]. 

Аб’ект праекта – ахоўваемыя прыродныя тэрыторыі Маладзечанскага 

раёна. 

Прадмет праекта – прынцыпы і геаграфія размяшчэння ахоўных 

прыродных тэрыторый Маладзечаншчыны. 

 

Мэта і задачы праекта 

Мэта: распрацоўка эколага-краязнаўчага даведніка “Зялёныя маршруты 

Маладзечаншчыны” і яго выкарыстанне ў арганізацыі і правядзенні эколага-

краязнаўчых экскурсій у шосты школьны дзень. 

Задачы:  

- вызначыць узровень экалагічнай культуры вучняў;  

- абгрунтаваць і вылучыць крытэрыі, якія характарызуюць геаграфію 

размяшчэння і асаблівасці развіцця экалагічнага турызму на ахоўных 

прыродных тэрыторыях Маладзечанскага раёна; 
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 - скласці картасхему прыродаахоўных аб’ектаў і распрацаваць маршруты 

эколага-краязнаўчых экскурсій; 

- стварыць аўдыягід экскурсійнага маршруту ў мабільным дадатку 

izi.TRAVEL; 

- распрацаваць стацыянарныя і віртуальныя квэсты па маршруце 

экскурсіі, віртуальную гульню “Кола фартуны: “Прыродная спадчына 

Маладзечаншчыны”;   

 - размясціць прадукт даследавання на краязнаўчым сайце 

polochany.jimdo.com для шырокага кола наведвальнікаў;  

 - далучаць вучняў да актыўнай прыродаахоўнай дзейнасці. 

 

Мэтавая аўдыторыя праекта: усе ўдзельнікі адукацыйнага працэсу – 

настаўнікі, вучні і іх законныя прадстаўнікі.  
 

Навізна і практычная значнасць праекта 

Навуковая навізна праекта заключаецца ў тым, што праца па яго 

стварэнні ўяўляе сабой першыя спробы глыбокай інтэграцыі галіновых 

картаграфічных і іншых патокаў у адзіную геаінфармацыйную сістэму на тэму 

“Зялёныя маршруты Маладзечаншчыны”. 

Практычная значнасць праекта. Кожны ўдзельнік адукацыйных адносін, 

будучы экскурсантам на эколага-краязнаўчым маршруце, зможа ўдзельнічаць у 

яго распрацоўцы і афармленні. Эколага-краязнаўчы маршрут дазваляе вучням 

непасрэдна размаўляць з аб'ектамі жывой і нежывой прыроды, што ў сваю 

чаргу дазваляе арганізоўваць і ажыццяўляць актыўную прыродаахоўную 

дзейнасць. Выкарыстанне краязнаўчага матэрыялу найбольш паўнавартасна 

забяспечвае духоўна-маральнае развіццё дзяцей і падлеткаў, часткай якога 

з'яўляецца экалагічная культура. Рэалізацыя праекта дазволіць вучням 

рацыянальна і з карысцю планаваць і праводзіць свой вольны час у шосты 

школьны дзень. Немалаважнай з’яўляецца і тая акалічнасць, што наш прадукт 

стане даступным для людзей з абмежаванымі фізічнымі магчымасцямі, якія не ў 

стане пазнаёміцца з нашымі прыродаахоўнымі аб’ектамі ў рэальным рэжыме. 

Тут на дапамогу ім прыйдзе наш аўдыягід, які размешчаны на мабільным 

дадатку  izi.TRAVEL. 
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Этапы рэалізацыі праекта 

№ 

п/п 

Назва этапа Тэрміны 

рэалізацыі 

Змест этапа Удзельнікі 

І Падрыхтоўчы Верасень – 

кастрычнік 

2020 

1. Вывучэнне літаратуры па тэме 

праекта. 

2. Складанне анкеты “Экалагічны 

турызм у маім уяўленні”. 

Апрацоўка і аналіз вынікаў 

анкетавання. 

3. Фарміраванне творчых груп па 

накірунках праекта. 

4. Афармленне пашпарта аб'ектаў 

даведніка.  

Настаўнікі 

геаграфіі і 

біялогіі, 

педагог-

арганізатар 

ІІ Асноўны Лістапад –  

сакавік 

2021 

1. Вызначэнне асабліва значных 

прыродных аб’ектаў і ўключэнне 

іх ў экскурсійны маршрут.  

2. Складанне маршруту з улікам 

размяшчэння аб'ектаў эколага-

краязнаўчага даведніка.  

3. Картаграфічнае афармленне 

маршруту.  

4. Стварэнне прэзентацыі  

экскурсіі, размяшчэнне яе на 

краязнаўчым сайце “Polochany-

City”.  

5. Стварэнне аўдыягіда па 

экскурсійным маршруце і 

размяшчэнне яго ў мабільным 

дадатку izi.TRAVEL. 

Настаўнікі 

геаграфіі і 

біялогіі, 

педагог-

арганізатар, 

класныя 

кіраўнікі, 

вучні 9-11 

класаў 

ІІІ Рэалізацыйны Красавік – 

май 2021 

1. Арганізацыя і правядзенне 

экскурсій па распрацаваным 

эколага-краязнаўчым маршруце ў 

рэальным і віртуальным рэжыме. 

2. Афармленне інфармацыйных 

матэрыялаў: даведніка, буклетаў. 

Педагог-

арганізатар, 

вучні школы і 

іх законныя 

прадстаўнікі, 

настаўнікі 

ІV Заключны Чэрвень - 

жнівень 

2021 

1. Аналіз вынікаў работы па 

ўкараненні ў шосты школьны 

дзень праекта “Зялёныя 

маршруты Маладзечаншчыны”. 

2. Папулярызацыя эколага-

краязнаўчага маршруту 

Маладзечаншчыны праз школьны 

сайт. 

Намеснік 

дырэктара па 

выхаваўчай 

рабоце, 

педагог-

арганізатар 
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Стварэнне творчых груп па накірунках дзейнасці 

Для распрацоўкі дадзенага праекта былі створаны творчыя групы з вучняў 

і настаўнікаў Палачанскай сярэдняй школы.  

Група “Эколагі”. 

Мэта: збор матэрыялаў аб прыродна-рэсурсным патэнцыяле 

Маладзечанскага раёна. 

Група “Географы”. 

Мэта: вызначэнне месцазнаходжання прыродаахоўных аб’ектаў, 

стварэнне прывязкі да экскурсійных картасхем. 

Група “Картографы”. 

Мэта: аналіз картаграфічнага матэрылу, распрацоўка картасхемы зялёных 

маршрутаў Маладзечаншчыны. 

Група “Фатографы”. 

Мэта: фатаграфаванне прыродаахоўных аб’ектаў, стварэнне 

мультымедыйных прэзентацый, відэаролікаў пра найбольш яскравыя 

прыродныя і культурныя аб’екты з наступным уключэннем іх у праект. 

Група “Экскурсаводы”. 

Мэта: распрацоўка сцэнарыя і маршрутаў эколага-краязнаўчых экскурсій, 

правядзенне экскурсій у рэальным і віртуальным рэжыме. 

Пасільную дапамогу ў распрацоўцы праекта аказваюць бацькі вучняў, 

прадстаўнікі мясцовай улады, супрацоўнікі раённай інспекцыі аховы прыроды, 

іншыя жыхары раёна. 

 

Рэсурснае забеспячэнне праекта 

Для распрацоўкі эколага-краязнаўчага праекта неабходна было вызначыць 

яго рэсурснае забеспячэнне, якое выглядае наступным чынам: 

1. Творчыя і даследчыя работы па краязнаўстве і экалогіі Маладзечанскага 

раёна.  

2. Выхад у Інтэрнэт. 

3. Супрацоўніцтва з раённай інспекцыяй аховы прыроды.  

4. Супрацоўніцтва з мясцовымі і раённымі органамі ўлады, сродкамі 

масавай інфармацыі. 

5. Супрацоўніцтва са школьнымі, сельскімі і раённай бібліятэкамі.  

6. Супрацоўніцтва з навучэнцамі, настаўнікамі і законнымі прадстаўнікамі 

навучэнцаў нашага раёна для прадастаўлення на наш e-mail звестак, 

фотаздымкаў, легенд аб прыродных аб’ектах нашага раёна.  

Як бачым, шырокі спектр магчымасцяў, якія патрэбна граматна 

выкарыстаць для рэалізацыі пастаўленых мэты і задач. 
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Неабходнае абсталяванне для рэалізацыі праекта  

ў віртуальным рэжыме 

Неабходным абсталяваннем для паўнавартаснай рэалізацыі праекта ў 

віртуальным рэжыме з’яўляецца: 

- персанальны камп’ютар, падключаны да сеткі Інтэрнэт; 

- Microsoft Word, Microsoft PowerPoint; 

- плагін Adobe Flash Player; 

- мабільны дадатак i Spring Suite; 

- графічны рэдактар Pano2VR5; 

- праграмныя комплексы Quantum GIS і ArcGIS; 

- генератар QR-кодаў; 

- праграмы для сканавання і апрацоўкі малюнкаў; 

- мультымедыйны праектар, экран; 

- дыктафон, відэакамера.  

Арыгінальнасць нашага праекта ў тым, што дадзены экалага-краязнаўчы  

даведнік патрабуе мінімум матэрыяльных рэсурсаў; наш прадукт мае тры 

складнікі: геаграфічную (прывязка да пэўнай мясцовасці), гістарычную 

(апісанне прыродаахоўных аб'ектаў) і графічную (прадстаўленне лічбавых 

фатаграфій аб'ектаў) і носіць характар экалагічнай акцыі. 

 

Механізм рэалізацыі праекта 

На тэрыторыіі Маладзечанскага раёна знаходзіцца 25 аб’ектаў, якія маюць 

статус прыродаахоўных. Гэта 1 помнік прыроды рэспубліканскага значэння, 4 

заказнікі мясцовага значэння, 6 батанічных, 2 гідралагічныя і 5 геалагічных 

помнікаў прыроды. У спіс таксама ўключаны месцы рассялення рэдкіх відаў 

раслін і жывёл, занесеных у Чырвоную кнігу Рэспублікі Беларусь. Таксама на 

тэрыторыі раёна знаходзіцца 5 зон адпачынку мясцовага значэння, якія 

з’яўляюцца прыродна-рэкрэацыйнымі і ў рэестр прыродаахоўных аб’ектаў не 

ўключаны [9]. 

З прыродаахоўных аб’ектаў на тэрыторыі раёна размешчаны батанічны 

помнік прыроды рэспубліканскага значэння “Вяз гладкі” (фота 2, с. 24), 

ландшафтны заказнік “Бортнікі”, біялагічны заказнік “Сасна веймутава”, 

гідралагічны заказнік “Рака Вязынка”, батанічныя помнікі прыроды “Парк 

прыроды “Маліноўшчына”, “Парк прыроды “Яхімоўшчына” (фота 5, с. 26), 

“Парк прыроды “Беразінскае”, гідралагічныя помнікі прыроды мясцовага 

значэння “Крыніца Лешна”, “Крыніца Багдановіча” (фота 4, с. 25), геалагічныя 

помнікі прыроды мясцовага значэння “Гара Капланшчына”, “Гара Маяк”, “Гара 

Курган”, “Шведская гара”, “Слабодкаўская выдма” (фота 3, c. 25). Больш 

падрабязная інфармацыя пра прыродаахоўныя аб’екты раёна змешчана на 
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старонках эколага-краязнаўчага даведніка “Зялёныя маршруты 

Маладзечаншчыны” (https://clck.ru/Xgmxj). 

Адметнасцю раёна з’яўляецца Купалаўскі мемарыяльны запаведнік 

“Вязынка”, які ўражвае сваімі маляўнічымі прыроднымі краявідамі, 

этнаграфічнай экспазіцыяй. 

У працэсе работы над праектам былі наведаны некаторыя прыродаахоўныя 

аб’екты (праўда, пакуль яшчэ не ўсе), зроблены іх фотаздымкі і кароткае 

апісанне. Шмат карыснай інфармацыі мы ўзялі з літаратурных крыніц [4, 5], 

краязнаўчых веб-сайтаў [7, 8]. Таксама былі вызначаны пад’язныя шляхі да 

прыродаахоўных аб’ектаў. Не да ўсіх аб’ектаў можна дабрацца на 

механізаваных транспартных сродках. А вось на веласіпедзе, на кані, пешшу – 

калі ласка. Ды і калі вы будзе падарожнічаць па зялёным маршруце на 

аўтамабілі – гэта ўжо будзе не зялёны турызм, а аўтаралі, ці штосьці ў гэтым 

родзе. 

Наступным этапам нашай дзейнасці з’явілася стварэнне карты, на якой 

адлюстравалі наш зялёны маршрут з прыродаахоўнымі аб’ектамі. Для 

стварэння карты быў выкарыстаны праграмны комплекс QuanumGIS. На карту 

мы нанеслі прыродаахоўныя аб’екты згодна кварталаў іх размяшчэння і 

праклалі маршруты да іх (мал. 1, с. 14). З дапамогай праграмы 

Microsoft PowerPoint мы зрабілі прэзентацыю нашага экатурыстычнага 

прадукта. На слайды прэзентацыі змясцілі карту, фотаздымкі і апісанне 

прыродаахоўных аб’ектаў. Такая ж карта, толькі ўжо ў інтэрактыўным рэжыме 

была створана ў праграмным комплексе ArcGIS на Google Map 

(https://arcg.is/zuSzS).  

У ходзе даследавання было праведзена анкетаванне па тэме “Экалагічны 

турызм у маім уяўленні”. У анкетаванні прымала ўдзел 50 рэспандэнтаў, сярод 

якіх 30 вучняў 7-11 класаў Палачанскай сярэдняй школы, 10 педагогаў і 

10  законных прадстаўнікоў вучняў. У выніку анкетавання было выяўлена, што 

паняццем “экатурызм” валодаюць 40 % рэспандэнтаў. Найбольшую перавагу 

рэспандэнты аддаюць такім відам турызму, як спартыўна-аздараўленчы, 

прыгодніцкі,  агратурызм, а менш важным стаў экатурызм. Вынікі анкетавання 

змешчаны ў дадатку Б (мал. 2-7, с. 17-18). Здзіўляе тая акалічнасць, што не ўсе 

наведвалі такія знакамітыя для Беларусі мясціны, як Белавежская пушча, 

Нацыянальны парк “Нарачанскі”, Налібоцкі ландшафтны заказнік і інш., не 

кажучы ўжо пра прыродаахоўныя аб’екты, якія размешчаны на тэрыторыі 

Маладзечанскага раёна. Некаторыя чулі, што такія аб’екты існуюць, але не 

надавалі ім патрэбнай увагі і не наведвалі іх.  І вось, калі мы распрацавалі 

зялёныя маршруты па Маладзечаншчыне і змясцілі іх на наш краязнаўчы сайт 

“Polochany-City”, ды яшчэ з аўдыягідам – справа зрушылася з месца. Зараз 

кожны жадаючы можа зайсці на наш сайт па спасылцы і прайсці нашым 

https://clck.ru/Xgmxj
https://office.live.com/start/powerpoint.aspx?omkt=ru-RU
https://office.live.com/start/powerpoint.aspx?omkt=ru-RU
https://office.live.com/start/powerpoint.aspx?omkt=ru-RU
https://arcg.is/zuSzS
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маршрутам самастойна. Гэта можна зрабіць і з дапамогай сучаснага смартфона 

з генератарам QR-кодаў. Для гэтага наведвальніку патрэбна па згенераванаму 

QR-коду зайсці ў мабільны дадатак izi.Travel і перад ім адкрыецца наш зялёны 

маршрут.  

 

 

У якасці замацавання і праверкі атрыманых ведаў пра прыродаахоўныя 

аб’екты Маладзечаншчыны, мы распрацавалі для экскурсантаў інтэрактыўную 

гульню “Кола фартуны” па тэме: “Прыродная спадчына Маладзечаншчыны”, 

якую таксама змясцілі на старонку “Віртуальныя экскурсіі” нашага сайта.  

Як працаваць з нашым віртуальным даведнікам і пагуляць у віртуальную 

гульню, можна даведацца з дадатку В (с. 19-20). 

У мэтах развіцця пазнавальнай актыўнасці вучняў і стварэння ўмоў для 

актыўнага адпачынку, мы распрацавалі стацыянарны квэст “Родныя краявіды” 

(дадатак Г, с. 21-23). 

 

Распрацоўка эколага-краязнаўчых маршрутаў 

Для таго каб адчуць поўную гармонію чалавека і прыроды, мы прапануем 

экскурсантам наступныя формы дзейнасці: 

Пешыя паходы выхаднога дня: 

- аг. Палачаны (школа) – батанічны помнік прыроды “Парк 

Яхімоўшчына” – урочышча Дуброўка; 

- аг. Палачаны (школа) – батанічны помнік прыроды “Парк Беразінскае” – 

гара “Курган”; 

- аг. Палачаны (школа) – батанічны помнік прыроды “Лістоўніца 

еўрапейская”; 

 Пешыя (веласіпедныя) адна- і двухдзённыя паходы: 

- аг. Палачаны (школа) – батанічны помнік прыроды “Парк Беразінскае” – 

гара “Курган” – гара “Маяк” – батанічны помнік прыроды “Польскія культуры 

лістоўніцы еўрапейскай” – батанічны помнік прыроды “Вяз гладкі”; 

- аг. Палачаны (школа) – гідралагічны помнік прыроды “Крыніца Лешна” 

– батанічны помнік прыроды “Парк Маліноўшчына” – геалагічны помнік 

прыроды “Слабодкаўская выдма”; 

- аг. Палачаны – дэндрапарк “Верадова” – біялагічны заказнік “Сасна 

Веймутава” – водна-балотны заказнік “Чысць” – гідралагічны помнік прыроды 

“Крыніца Багдановіча”; 

Камбініраваныя паходы, тэматычныя экскурсіі: “Ландшафтны 

заказнік “Бортнікі”, “Дэндрапарк “Верадова”, “Купалаўскі мемарыяльны 

запаведнік “Вязынка”. 
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Крытэрыі і паказчыкі ацэньвання якасці рэалізацыі праекта 

1. Запатрабаванасць праекта, уцягнутасць дзяцей і падлеткаў у шосты 

школьны дзень, прыцягненне грамадскасці.  

2. Стан эмацыйна-маральных адносін удзельнікаў праекта. 

3. Павышэнне ўзроўню інфармацыйнай культуры ўдзельнікаў праекта.  

4. Развіццё арганізатарскіх, творчых, лідэрскіх здольнасцяў і прафесійнай 

накіраванасці ўдзельнікаў праекта. 

5. Анкетаванне настаўнікаў, вучняў і іх бацькоў, суразмоўе з удзельнікамі 

праекта, дадзеныя маніторынгавых даследаванняў. 

 

Чакаемыя вынікі 

1. Павышэнне ў вучняў узроўню экалагічнай культуры. 

2. Павышэнне краязнаўчай цікавасці вучняў да прыроды малой радзімы. 

3. Актыўнае ўключэнне ў экскурсійны працэс педагогаў і бацькоў. 

4. Адраджэнне культуры сямейных выхадаў у прыроду. 

5. Асваенне новых форм узаемадзеяння “настаўнік – вучань” у 

пазаўрочнай дзейнасці.  

 6. Згуртаванне дзіцячага калектыву, развіццё творчых здольнасцей дзяцей 

і падлеткаў, самаразвіццё, самавыяўленне асобы на аснове грамадска-карыснай 

дзейнасці.  

7. Фарміраванне працоўных уменняў і навыкаў па ахове прыродных 

багаццяў. 

Прыродаахоўная дзейнасць на маршруце 

Акцыя “Чысты бераг”. 

Мэта: ачыстка берагоў вадаёмаў ад бытавога смецця падчас экскурсій, 

турысцкіх паходаў (фота 9, с. 28). 

Акцыя “Чысты лес”. 

Мэта: ачыстка лясных палян ад бытавога смецця, далучэнне навучэнцаў 

да прыроды. 

Акцыя “Чысты парк”. 

Мэта: добраўпарадкаванне паркавай зоны сядзібна паркавага комплексу 

“Яхімоўшчына”. 

Акцыя “Чыстае паветра”.  

Мэта: прыцягнуць насельніцтва да праблемы захавання чыстага паветра ў 

населеным пункце, нагадаць правілы паводзін, якія дапамагаюць захаваць 

чысціню паветра. 

Акцыя “Чыстая крыніца”. 

Мэта: ачыстка і добраўпарадкаванне тэрыторыі вакол крыніц падчас 

экскурсіі, турысцкага паходу. 
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Прамежкавыя вынікі 

1. Праведзена анкетаванне удзельнікаў праекта і апрацоўка вынікаў 

анкетавання. 

2. Складзена картасхема прыродаахоўных аб'ектаў. 

3. Распрацаваны маршруты эколага-краязнаўчых экскурсій. 

4. Створаны аўдыягід экскурсійнага маршруту ў мабільным дадатку 

izi.TRAVEL. 

5. Распрацавана віртуальная гульня “Кола фартуны” на тэму “Прыродная 

спадчына Маладзечаншчыны”. 

6. Распрацаваны стацыянарны квэст “Родныя краявіды”. 

7. Створаны эколага-краязнаўчы даведнік “Зялёныя маршруты 

Маладзечаншчыны”.  

 

8. Створаны буклет “Падарожжа па зялёных маршрутах 

Маладзечаншчыны”. 

 9. Прадукт даследавання размешчаны на краязнаўчым сайце “Polochany-

City” (polochany.jimdo.com) для шырокага кола наведвальнікаў.  

 

Інавацыйны патэнцыял праекта 

Інавацыйны патэнцыял праекта заключаецца ў распрацоўцы новых форм і 

метадаў работы ў шосты школьны дзень. Уключэнне вучняў у школьную 

турысцка-краязнаўчую кампанію дазваляе ім удзельнічаць у рэальных справах, 

набываць новыя веды, спрыяе самарэалізацыі і сацыяльнай актыўнасці 

навучэнцаў, набыцці працоўных навыкаў, вучыць калектыўнаму 

ўзаемадзеянню, супрацоўніцтву, дае магчымасць праявіць сябе ў турыстычнай, 

эколага-асветніцкай і прыродаахоўнай дзейнасці. 

Немалаважным аспектам інавацыйнасці нашага праекта з’яўляецца 

распрацоўка і ўкараненне ў адукацыйны і выхаваўчы працэс віртуальных 

экскурсій з аўдыягідам. Віртуальная экскурсія дазваляе ўбачыць віртуальную 

прастору вакол сябе, ажыццявіць перамяшчэнне па віртуальным аб’екце. Яна 

стварае ў гледача “эфект прысутнасці” – яркія, запамінальныя зрокавыя 

вобразы. Такім чынам, карыстальнік, не выходзячы з дому і не прыкладваючы 

ніякіх намаганняў, можа ацаніць дадзены аб’ект. Віртуальныя экскурсіі будуць 

даступнымі для людзей з абмежаванымі фізічнымі магчымасцямі і змогуць 

матываваць іх “выйсці з дому” і на некалькі хвілін акунуцца ў гармонію з 

прыродай. 
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Заключэнне 

У выніку мэта даследавання дасягнута – створаны эколага-краязнаўчы 

даведнік «Зялёныя маршруты Маладзечаншчыны», які адлюстроўвае 

асаблівасці асноўных фактараў і спецыфіку развіцця экатурызму ў 

Маладзечанскім раёне. Ён паслужыць дапаможнікам для вывучэння 

абагульненай каардынатна-прывязной інфармацыі на рэгіянальным і лакальным 

узроўнях. 

Дадзеная мэта была рэалізавана праз збор, апрацоўку, сістэматызацыю і 

ацэнку прасторавых дадзеных, якія характарызуюць сучасны стан экалагічнага 

турызму ў рэгіёне, а таксама найбольш важныя з пункту гледжання развіцця 

экалагічнага турызму прыродныя фактары. 

 Экалагічны турызм з'яўляецца вельмі перспектыўным накірункам у 

Беларусі і асноўным інструментам устойлівага развіцця рэгіёнаў. Менавіта таму 

развіццю экалагічнага турызму ў краіне сёння надаецца вельмі пільная ўвага з 

боку дзяржавы, грамадскіх арганізацый, мясцовага насельніцтва. 

Спадзяёмся, што створаны намі экатурыстычны прадукт паслужыць 

выдатным наглядным дапаможнікам для турыстаў, навучэнцаў устаноў 

адукацыі, педагогаў і стане добрай падтрымкай для арганізацыі і правядзення 

эколага-асветніцкай і краязнаўчай работы з навучэнцамі ў шосты школьны 

дзень. 

Перспектывы развіцця праекта:  

- распрацоўка і ўкараненне экатурыстычнага прадукту, які зможа 

задаволіць запыт турыстаў;  

- падрыхтоўка, выданне, тыражаванне і распаўсюджванне рэкламна-

інфармацыйных матэрыялаў, прысвечаных дадзенай тэматыцы;  

- распрацоўка квэст-віктарыны па маршруце руху ў мабільным дадатку 

izi.TRAVEL; 

- распрацоўка стацыянарных квэстаў да кожнага прыродаахоўнага аб’екта 

ў мабільным дадатку Fake GPS; 

- папулярызацыя эколага-краязнаўчага маршруту Маладзечаншчыны праз 

сродкі масавай інфармацыі: “Маладзечанская газета”, інфармацыйна-

метадычны часопіс “Образование Минщины”. 
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ДАДАТАК  А 

 

 

 
 

 
            Гідралагічныя аб’екты 

1. Гідралагічны заказнік “Рака Вязынка” 

6. Помнік прыроды “Максімава крыніца” 

7. Помнік прыроды “Крыніца Лешна” 

          Заказнікі мясцовага значэння 

2. Ландшафтны заказнік “Бортнікі” 

3. Дэндрапарк “Верадова” 

4. Біялагічны заказнік “Сасна Веймутава” 

5. Водна-балотны заказнік “Чысць” 

      Біялагічныя помнікі прыроды 

8. Батанічны помнік прыроды “Лістоўніца 

еўрапейская” 

9. Батанічны помнік прыроды “Польскія 

культуры лістоўніцы еўрапейскай” 

10. Помнік прыроды “Вяз гладкі” 

11. Батанічны помнік прыроды “Лясныя 

культуры з удзелам піхты белай”   

 

12. Парк прыроды “Маліноўшчына” 

13. Парк прыроды “Беразінскае” 

14. Парк прыроды “Яхімоўшчына” 

   Геалагічныя помнікі прыроды 

15. Шведская гара 

16. Гара Капланшчына 

17. Гара  Курган 

18. Гара Маяк 

19. Слабодкаўская выдма 

        Расліны Чырвонай кнігі Беларусі 

20. Шпажнік чарапітчаты 

21. Лілея кучараватая 

22. Баранец звычайны 

23. Пылкагалоўнік даўгалісты 

24. Пярэсна горная 

25. Сон-трава 

 

 

Мал. 1. Картасхема “Прыродаахоўныя аб’екты Маладзечаншчыны” 
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ДАДАТАК  Б 

Анкета “Экалагічны турызм у маім уяўленні” 

 

1. Агульныя пытанні  

1.1. Ваша імя: __________________________ 

1.2. Ваш узрост: 

 да 18 гадоў,  18–25 гадоў,  25-35 гадоў,  35-60 гадоў,   звыш 60 

гадоў 

1.3. Род вашых заняткаў (выбраць 1 адказ): 

Ο вучань / студэнт; 

Ο спецыяліст; 

Ο кіраўнік; 

Ο адміністрацыйны супрацоўнік; 

іншае (указаць) _______________________________________________ 

1.4. Сфера вашых заняткаў: 

Ο вытворчасць; 

Ο дзяржаўнае і мясцовае кіраванне; 

Ο сфера паслуг; 

Ο сфера адукацыі; 

іншае (указаць) _________________________. 

3. Ці ведаеце вы, што такое экалагічны турызм? 

□ так;       не 

3.1. Выдзяляюць 5 відаў экатурызму. Якому аддаяце перавагу вы? 

 навуковы турызм (назіранні, даследаванні); 

 туры гісторыі прыроды (пазнанне навакольнай прыроды і мясцовай 

культуры); 

 прыгодніцкі турызм (актыўныя спосабы перамяшчэння і адпачынку на 

прыродзе); 

 падарожжы ў прыродныя рэзерваты; 

 агратурызм (сельскі лад жыцця і азнямленне з нацыянальнымі 

асаблівасцямі)  

3.2. Што вас больш за ўсё можа прывабіць у экатуры (магчымы некалькі 

адказаў)? 

  магчымасць убачыць некранутую прыроду; 

 магчымасць убачыць жывёл у прыродным асяроддзі пражывання; 

 спрыяльная экалагічная абстаноўка ў месцы правядзення тура; 

 магчымасць даведацца штосьці новае ад даследчыкаў-натуралістаў; 

 майстар-класы па фатаграфаванні прыроды; 

 магчымасць пазнаёміцца з мясцовай культурай; 

іншае ________________________________________________________ 

3.3. Які від экатура выклікае ў вас найбольшую цікавасць? 

 назіранне і вывучэнне прыроды, атрыманне экалагічных ведаў; 

 спакойны адпачынак у наваколлі прыроды; 

 спартыўныя, прыгодніцкія маршруты; 

іншае_________________________________________________________ 
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3.4. Якія з пералічаных прыродаахоўных аб’ектаў Маладзечаншчыны вам 

вядомыя? 

 геалагічны помнік прыроды “Шведская гара”; 

 гідралагічны помнік прыроды “Крыніца Багдановіча”; 

 батанічны помнік прыроды “Парк “Яхімоўшчына”; 

 ландшафтны заказнік “Бортнікі”; 

 гатэльны комплекс “Верадова”; 

 мемарыяльны Купалаўскі запаведнік “Вязынка”. 

3.4. Якія з пералічаных прыродаахоўных аб’ектаў Маладзечаншчыны вы б 

хацелі наведаць (магчымы некалькі адказаў)? 

 геалагічны помнік прыроды “Шведская гара”; 

 гідралагічны помнік прыроды “Крыніца Багдановіча”; 

 батанічны помнік прыроды “Парк “Яхімоўшчына”; 

 ландшафтны заказнік “Бортнікі”; 

 паляўнічы комплекс “Верадова”; 

 мемарыяльны Купалаўскі запаведнік “Вязынка”; 

 месцы пражывання раслін / жывёл “чырвонакніжнікаў”; 

 нічога з пералічанага мяне не цікавіць. 

3.5. Якія заняткі, па-вашаму, павінны быць уключаны ў экатур? 

  экскурсіі ў музеі (прыроды, краязнаўчыя і г.д.);  

  экскурсіі па экалагічнай сцежцы; 

 наведванне вальераў, дэндрарыеў; 

 назіранні за жывёламі; 

 актыўные заняткі (сплавы, велапрагулкі, конныя прагулкі і г.д.); 

 лекцыі па экалагічнай праблематыцы; 

іншае_________________________________________________________. 

3.6. Ці згадзіліся б вы падчас экатура аказаць якую-небудзь дапамогу 

наведваемай тэрыторыі? 

 папрацаваць некалькі гадзін па добраўпарадкаванні; 

 унесці дабрачынны ўзнос; 

 набыць сувенірную прадукцыю; 

іншае _________________________________________________________ 

3.7. Ці хацелі б вы азнаёміцца з экатурыстычным прадуктам, які змяшчае 

поўную інфармацыю пра асаблівасці размяшчэння і развіцця прыродаахоўных 

тэрыторый Маладзечанскага раёна? 

 Так 

 Не 

  

Дзякуй за змястоўныя адказы! 
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   ДАДАТАК  Б 

Вынікі анкетавання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мал. 3. Пераважаючыя віды турызму 

сярод рэспандэнтаў, % 

Мал. 2. Ці ведаеце вы, што такое 

экалагічны турызм? % 

29
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спартыўна-аздараўленчы
прыгодніцкі
агратурызм
экалагічны
паломніцкі

Мал. 4. Ці хацелі б вы азнаёміцца з  

экатурыстычным прадуктам  

Маладзечанскага раёна? % 

Мал. 5. Якую дапамогу вы б аказалі  

наведваемай тэрыторыі падчас экатура? % 
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Мал. 6. Прыродаахоўныя аб’екты, якія б хацелі наведаць рэспандэнты 

 

 

 

 
Мал. 7. Заняткі, якія па меркаванні рэспандэнтаў, могуць быць  

уключаны ў экатур 
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ДАДАТАК  В 

 

 
Мал. 8. Скрыншот слайда прэзентацыі “Зялёныя маршруты 

Маладзечаншчыны” 

 

Алгарытм працы з інтэрактыўным дадаткам 

1. Па спасылцы polochany.jimdo.com заходзім на краязнаўчы сайт 

“Polochany-City”. 

2. У меню выбіраем старонку “Віртуальныя экскурсіі”, клікаем на яе левай 

кнопкай мышкі і выбіраем прэзентацыю “Зялёныя маршруты 

Маладзечаншчыны” (для прагляду аб’ектаў у віртуальным рэжыме на 

камп’ютары павінен быць устаноўлены плагін Adobe Flash Player ці яго 

замяняльнік). 

3. Адкрываем карту (слайд 4), выбіраем любы прыродаахоўны аб’ект, 

клікаем па ім левай кнопкай мышкі – адкрываецца панарама аб’екта з кароткім 

яго апісаннем. 

 4. Клікаем левай кнопкай мышкі на стрэлку і зноў вяртаемся да карты, 

выбіраем наступны аб’ект і далей у той жа паслядоўнасці.  
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ДАДАТАК  В 

 

 

 

Мал. 9-10. Скрыншоты інтэрактыўнай гульні “Кола фартуны” 
 

Мэта гульні: абагульненне і сістэматызацыя эколага-краязнаўчых ведаў, 

атрыманых экскурсантамі падчас рэальнай ці віртуальнай экскурсіі. 

 

Правілы гульні: 

1. Клікаем на стрэлку ў правым ніжнім кутку. 

2. Клікаем левай кнопкай мышкі на стрэлку і чакаем, пакуль яна спыніцца. 

3. Клікаем на кружок з лічбай – адкрываецца фотаздымак аб’екта і пытанне. 

4. Адказваем на пытанне і правяраем адказ: для гэтага клікаем на авал “Адказ”. 

5. Для працягу гульні клікаем на стрэлку прадоўжыць гульню. 

6. Пасля заканчэння гульні, клікніце на спасылку “Вынікі” на слайдзе 2. 
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ДАДАТАК  Г 

ЭКСКУРСІЙНЫ СТАЦЫЯНАРНЫ КВЭСТ  

“РОДНЫЯ КРАЯВІДЫ” 

 

Элементы 

структуры 

Распрацоўка квэста 

Назва “Родныя краявіды” 

Накірунак Эколага-краязнаўчы 

Мэта,  

задачы 

Мэта: стварэнне ўмоў для вывучэння роднага краю і 

актыўнага адпачынку. 

Задачы: 

– паглыбіць веды па экалагічным краязнаўстве; 

– развіваць камунікатыўныя і пошукава-даследчыя  

ўменні, лагічнае мысленне, пазнавальную актыўнасць, уменне 

працаваць у групе; 

– садзейнічаць выхаванню экалагічнай культуры вучняў, 

пачуцця павагі да спадчыны, малой радзімы. 

Працягласць  1-1,5 гадзіны 

Мэтавая 

аўдыторыя 

Вучні 5 – 11 класаў 

Абсталяванне Смартфоны або планшэты, маршрутныя лісты, заданні, 

лісты паперы А4, фламастары. 

Рэсурсы  План мясцовасці. Матэрыл экскурсіі 

(https://clck.ru/XbTpk).  

Папярэдняя 

падрыхтоўка 

Удзельнікі  знаёмяцца з матэрыялам экскурсіі “Сядзібна-

паркавы комплекс “Яхімоўшчына”. 

Інструктаж Інструктаж аб правядзенні квэст-экскурсіі.  

Навучанне правілам бяспекі пры праходжанні квэста. 

Падзел на каманды. Выдача маршрутных лістоў. На працягу 

праходжання квэста можна ўзяць толькі адну падказку (званок 

сябру). На працягу квэста капітаны адзначаюць на плане 

мясцовасці тыя аб’екты, якія каманда наведала пры выкананні 

задання. 

Маршрут 

 

Станцыя 1. “ГАЛАВАЛОМКА”. 

Працягніце асацыятыўны рад, падабраўшы запазычанае 

слова: цяжкасць, здзіўленне, галаваломка, ... 

Адказ: пазл. 

Заданне: Выкарыстоўваючы QR-код, збярыце пазл і 

назавіце прыродаахоўны аб’ект, які адлюстраваны на 

фотаздымку. Адказ упішыце ў маршрутны ліст. 

Адказ:  Батанічны помнік прыроды “Парк 

Яхімоўшчына”. 

https://clck.ru/XbTpk
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Станцыя 2. “ЛІТАРАТУРНАЯ”. 

Заданне: Выкарыстоўваючы QR-код, знайдзіце аб’ект, на 

якім напісаныя гэтыя радкі. Хто іх аўтар? У гонар каго 

ўзведзены гэты помнік? Адказ упішыце ў маршрутны ліст і 

адзначце лічбай 1 на карце маршрута. 

Адказ:  Янка Купала. Помнік у гонар паэта. 

 Станцыя 3. “ГІСТАРЫЧНАЯ”. 

Заданне: Выкарыстоўваючы QR-код, знайдзіце 

гістарычны аб’ект. Якую функцыю выконваў гэты будынак да 

17 верасня 1939 года? Адказ упішыце ў маршрутны ліст. 

Адзначце гэтае месца лічбай 2 у кружочку на карце маршрута. 

Адказ:  будынак праўлення ПСУП “Яхімоўшчына-Агра”. 

Да верасня 1939 г тут была афіцына пана Сулістроўскага. 

 

Станцыя 4. “МУЗЕЙНАЯ”. 

Заданне: Выкарыстоўваючы QR-код, знайдзіце аб’ект. 

Што ў ім знаходзіцца? Чым быў адметны гэты будынак у 

пачатку ХХ ст.? Адказ упішыце ў маршрутны ліст. Адзначце 

гэтае месца лічбай 3 у кружочку на карце маршрута. 

Адказ:  філіял Дзяржаўнага літаратурнага музея Я.Купалы. У 

1906-1907 гг у гэтай хаце жыў будучы народны паэт. 

 

Станцыя 5. “БАТАНІЧНАЯ”. 

Заданне: Выкарыстоўваючы QR-код, знайдзіце прыродны 

аб’ект. Як называецца гэтае дрэва? Вызначце прыкладныўзрост 

гэтага дрэва. Адказ упішыце ў маршрутны ліст. Адзначце гэтае 

месца лічбай 4 у кружочку на карце маршрута. 

Адказ:  сасна веймутава; узрост каля 140 гадоў 

 

Станцыя 6. “ЗААЛАГІЧНАЯ”. 

Заданне: Выкарыстоўваючы QR-код, назавіце птушку. 

Знайдзіце на тэрыторыі парка дрэва, на якім знаходзіцца гняздо 

гэтай птушкі. Адказ упішыце ў маршрутны ліст. Адзначце 

гэтае месца лічбай 5 у кружочку на карце маршрута. 

Адказ:  белы бусел 

 

Станцыя 7. “ЭКАЛАГІЧНАЯ”. 

Заданне: Выкарыстоўваючы QR-код, назавіце гэтую 

прыгожую птушку. Знайдзіце на тэрыторыі парка месца, дзе яе 

можна сустрэць. Адказ упішыце ў маршрутны ліст. Адзначце 

гэтае месца лічбай 6 у кружочку на карце маршрута. 

Адказ:  лебедзь-шыпун; занесены ў Чырвоную кнігу Беларусі. 

 

Станцыя 8. “ГАСПАДАРЧАЯ”. 

Заданне: Выкарыстоўваючы QR-код, знайдзіце гэты 

гаспадарчы аб’ект. Калі ён быў пабудаваны? Адказ упішыце ў 

маршрутны ліст. Адзначце гэтае месца лічбай 7 у кружочку на 

карце маршрута. 

Адказ: бровар; 1889 г. 
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МАРШРУТНЫ ЛІСТ 

 

№ Назва станцыі Адказ каманды Адзнака аб 

выкарыстанні 

падказкі 

1 
“Галаваломка” 

 

  

2 
“Літаратурная” 

 

  

3 
“Гістарычная” 

 

  

4 
“Музейная” 

 

  

5 
“Батанічная” 

 

  

6 
“Заалагічная” 

 

  

7 
“Экалагічная” 

 

  

8 
“Гаспадарчая” 

 

  

 

МАРШРУТНАЯ КАРТА
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ДАДАТАК  Д 

 

ФОТАМАТЭРЫЯЛЫ Ў РАМКАХ РЭАЛІЗАЦЫІ ПРАЕКТА 

 

 

 

                          Фота 1. На маршруце юныя эколагі-краязнаўцы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фота 2. Батанічны 

помнік прыроды рэспубліканскага 

значэння “Вяз гладкі”. 
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Фота 3. Геалагічны помнік прыроды “Слабодкаўская выдма” 

                                   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фота. 4. Гідралагічны помнік прыроды “Крыніца Багдановіча” 
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Фота. 5. Экскурсія ў парку прыроды “Яхімоўшчына” 

 

          
Фота. 6. Купалаўскія мясціны ў Яхімоўшчыне (стары свіран) 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фота 7-8. Стацыянарны квэст “Родныя краявіды” 
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Фота. 9. Экалагічная акцыя “Чысты бераг” 
Фота 10. Віртуальная экскурсія па эколага-

краязнаўчым маршруце 


