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Пачуццё патрыятызму выхоўваецца з маленства. У Год гістарычнай памяці асабліва хочацца 
данесці і перадаць нашчадкам памяць аб продках, іх традыцыях, славе роднага краю. 
Наш край заўсёды славіўся і славіцца людзьмі і іх справамі на карысць Радзіме, Бацькаўшчыне. 
Мы ганарымся землякамі-патрыётамі, іх ведаюць далёка за межамі раёна (браты Лычы, 
М. Пармон, Л. Цыбульская, Х. Шкляр). 

П атрыятычнае выхаванне — актуальны 
кірунак у рабоце настаўніка, які адпавядае 
сацыяльнаму заказу грамадства. Яно вы-

рашае шэраг задач: 1) фарміраванне актыўнай гра-
мадзянскай пазіцыі; 2) фарміраванне каштоўнасных 
адносін да Радзімы, выхаванне на найлепшых тра-
дыцыях нацыянальнай культуры; 3) выхаванне 
павагі да нацыянальнай спадчыны, гісторыі род-
нага краю; 4) стварэнне ўмоў для развіцця творчай 
асобы. 

Вялікая роля ў выхаванні грамадзянскасці і 
патрыятызму належыць сям’і. Маральныя нор-
мы грамадства паўстаюць перад дзецьмі ў фор-
мах патрабаванняў бацькоў. У школе ўрокі мовы 
і літаратуры, гісторыі, грамадазнаўства, геаграфіі 
ў большай ступені выхоўваюць высокія патрыя-
тычныя пачуцці. Урокам літаратуры, роднаму 
слову належыць асноўная роля ў фарміраванні 
нацыянальнага светапогляду, грамадзянскасці 
і патрыятызму, духоўным станаўленні мала-
дых людзей і фарміраванні высокамаральнай 
асобы. 

Патрыятызм — адна з галоўных тэм у літаратуры 
і мастацтве. Вывучаючы творы класікаў Я. Купа-
лы, Я. Коласа, М.Танка, П. Панчанкі, А. Куляшова, 
Я. Янішчыц, Р. Барадуліна, В. Быкава, У. Караткевіча, 
І. Шамякіна, сучасных беларускіх пісьменнікаў 
М. Башлакова, Я Сіпакова, В. Шніпа, Г. Марчука, 
А. Дударава, вучні далучаюцца да найбагацей-
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Грамадзянска-патрыятычнае выхаванне вучняў на ўроках 
беларускай мовы і літаратуры і ў пазакласнай дзейнасці 

шай скарбніцы духоўнасці і гуманізму. Вобраз 
Радзімы — адзін з галоўных і сэнсаўтваральных 
у літаратуры. Радзіма, Айчына, Бацькаўшчына — 
у кожным творы беларускіх пісьменнікаў. На ўроках 
вучні атрымліваюць неабходныя веды, вывучаюць 
жыццё і творчасць беларускіх пісьменнікаў, а па-
закласная праца дапамагае зацікавіць у паглыбле-
ным вывучэнні літаратуры, заахвочвае вучняў да 
творчасці. Мы прыкладаем намаганні, каб вучні 
вясковай школы мелі магчымасць сустрэцца са 
знакамітымі пісьменнікамі, пабыць на тэатральнай 
прэм’еры, схадзіць на мастацкую выставу, далучыц-

Педагагічны стаж — 
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шашайй скскараррбнбніціцыы дудуухохоўнўнў асасціці іі ггумуму ананізізмумуу. ВоВобрбрразаз
РаРадздзд імімыы — ададдзізінн зз гагалолоўнўнў ыхых іі ссэнэнсасаўтўтў ваварарар льльныныхх 
у уу лілілітататарараратутутурырыры. . РаРаРадздздзіміміма,аа, АААйчйчйчынынына,аа, БББацацацькькькаўаўаўшчшчшчынынынааа —
уу кокожнжнымым ттвоворыры бббелеларарусус ікікіхх іпіпісьсьмеменннніікікаўўаў.. НаННа ўўўророкакахх 
вувучнчніі ататрырымлмлівііваюаюцьць ннеаеаббхбхододныныя я веведыды, , вывывувучачаюцюць ь
жыжыццццёё іі твтворорчачасцсцьь бебелаларурускскіхіх ппісісьмьмененнінікакаўў, аа ппа-а-
зазаклкласаснанаяя прпрацацаа дадапапамамагагаее зазаціцікакавівіцьць уу ппагаглылыблбле-е-
нынымм вывывувучэчэнннні і лілітатараратутурыры, , зазаахахвовочвчваеае ввучучняняў ў дада
твворо часці.і ММы прыкыкладаем намагананніні, каб б вучні 
вявяскскововайай шшкоколылы ммелеліі мамагчгчымымасасцьць ссусустртрэцэццаца сса а 
знакамітымі пісьменнікі амі, пабыць на тэатральнай
прэм’еры, схадзіць на мастацкую выставу, далучыц-


