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ЭКСКУРСІЙНЫ МАРШРУТ «У СЭРЦЫ БЕЛАРУСІ» 

______________________________________ 
 

Аўтары: навучэнцы, якія наведваюць аб'яднанне па інтарэсах «Старонкі 

гісторыі», што дзейнічае на базе народнага музея гісторыі ўстановы адукацыі 

“Мар’інагорскі дзяржаўны ордэна “Знак Пашаны” аграрна-тэхнічны каледж імя 

У.Е.Лабанка” 

Кіраўнік: Свірыдава Алена Валянцінаўна, кіраўнік народнага музея гісторыі 

ўстановы адукацыі “Мар’інагорскі дзяржаўны ордэна “Знак Пашаны” аграрна-

тэхнічны каледж імя У.Е.Лабанка” 

 

Мэта экскурсіі: папулярызацыя гісторыі Пухавіччыны праз краязнаўчую 

дзейнасць, якая фарміруе бачанне паміж мінулым і сучасным, выхоўвае пазітыўныя 

адносіны да захавання спадчыны. 

Задачы экскурсіі:  

- пазнаёміць экскурсантаў з помнікамі сядзібна-паркавай архітэктуры 

Пухавіччыны;  

- на прыкладзе гістарычных, архітэктурных помнікаў даць уяўленне аб 

некаторых этапах гісторыі Пухавіччыны і абудзіць цікавасць да яе спазнання; 

- зместам экскурсіі садзейнічаць выхаванню эмацыянальна-станоўчых 

адносінаў да мясцінаў, дзе размешчана старэйшая сярэдняя спецыяльная ўстанова 

краіны; спрыяць выхаванню паважлівых адносін да гістарычнай мінуўшчыны. 

Тып экскурсіі: аглядная-тэматычная. 

Від экскурсіі: пешаходная, веласіпедная. 

Працягласць маршруту: 4 км. 

Працягласць экскурсіі: 4 гадзіны (з улікам часу на перамяшчэнне). 

Маршрут экскурсіі: народны музей гісторыі ўстановы адукацыі “Мар’інагорскі 

дзяржаўны ордэна “Знак Пашаны” аграрна-тэхнічны каледж імя У.Е.Лабанка” - 

аграгарадок Блонь – горад Мар’іна Горка – пасёлак Мар’іна. 

Агульныя метадычныя ўказанні: 

- неабходна данесці да аўдыторыі атмасферу гістарычнага прамежка часу праз 

спалучэнне лакальнага і агульнага матэрыялу; 



- пры правядзенні экскурсіі неабходна выкарыстоўваць разнастайныя 

метадычныя прыёмы вядзення экскурсіі і іх камбінаванне, што абумоўлена 

спецыфікай кожнага аб’екту, асаблівасцямі аўдыторыі і асабістымі якасцямі 

экскурсавода; 

- растлумачыць групе экскурсантаў правілы паводзін, правілы дарожнага руху, 

тэхніку бяспекі. 

Экскурсійны маршрут пачынаецца ў народным музеі гісторыі старэйшай 

спецыяльнай установы адукацыі Рэспублікі Беларусь, якая размешчана “ў сэрцы 

Беларусі” – у двух кіламетрах ад геаграфічнага цэнтра нашай краіны (адсюль - і 

назва маршрута).  Установа адукацыі была заснавана 143 гады назад, яе з’яўленню 

мы абавязаны святару Фаме Русецкаму, Міністру Унутраных спраў Расійскай 

імперыі Льву Савічу Макаву, а грашыма на яе адкрыццё ахвотна дзяліўся мясцовы 

памешчык Бонч-Асмалоўскі. Маршрут выбраны не выпадкова: кожны з яго 

аб’ектаў звязаны з імёнамі людзей, якім мы абавязаны заснаванню ўстановы 

адукацыі. Гэта і пасёлак Мар’іна, у якім захаваліся першапачатковыя пабудовы 

Мар’інагорскай сельскагаспадарчай школы, і маёнтак памешчыка Бонч-

Асмалоўскага ў аграгарадку Блонь, і дом Міністра Унутраных спраў Расійскай 

імперыі Льва Макава ў горадзе Мар’іна Горка. 

Вандроўка па сцежках малой радзімы – выдатная  магчымасць узбагаціць 

веды не толькі навучэнцаў, але і дарослай аўдыторыі пра мясціны, з якімі звёў лёс: 

месцам, дзе некаму давялося нарадзіцца, некаму – адпачываць, некаму – вучыцца.  

У выніку для кожнага яны сталі роднымі. Прадстаўлены матэрыял змяшчае 

гістарычныя факты, цікавыя звесткі пра Пухавіцкі раён, які мае шмат загадкавасці. 

Акрамя таго, прапанаваны маршрут адлюстроўвае веды па геаграфіі, архітэктуры,  

знаёміць з малавядомымі старонкамі біяграфій людзей, якія сталі стваральнікамі 

гісторыі  мясцовасці. 



ТЭХНАЛАГІЧНАЯ КАРТА МАРШРУТА ЭКСКУРСІІ “У СЭРЦЫ БЕЛАРУСІ” 

Маршрут 

экскурсіі  

Прыпынкі  Аб’екты  

паказу  

Працягласць 

экскурсіі  

Назва падтэм і 

пералік 

асноўных 

пытанняў  

Арганізацыйныя 

парады  

Метадычныя парады  

Месца прыёму 

групы: 

народны музей 

гісторыі 

ўстановы 

адукацыі 

“Мар’інагорскі 

дзяржаўны 

ордэна “Знак 

Пашаны” 

аграрна-

тэхнічны 

каледж імя 

У.Е.Лабанка” 

 Музейная 

экспазіцыя 

30 хвілін Кароткі экскурс у 

гісторыю 

з’яўлення 

старэйшай 

спецыяльнай 

установы 

адукацыі 

Рэспублікі 

Беларусь 

Знаёмства з 

групай, 

усталяванне 

асабістага 

кантакту 

 

 Паведамленне 

тэмы экскурсіі, 

паўтарэнне 

правілаў 

бяспечных 

паводзін на 

экскурсійных 

аб’ектах, у час 

перамяшчэння 

Уступ павінен быць яркім, 

кароткім, вобразным.  

 

Неабходна не проста 

наладзіць  

эмацыянальна-псіхалагічны  

кантакт  з групай 

экскурсантаў, але і 

зацікавіць аўдыторыю 

зместам экскурсіі і 

магчымасцю сумеснага 

спазнання таямніц гісторыі 

малой радзімы.  

Аграгарадок 

Блонь 

Царква  

Святой 

Жываначальнай 

Тройцы 

Царква  

(пабудова 

1826 года) 

30 хвілін - Помнік 

драўлянага 

дойлідства 

класіцызму 

першай паловы 

XIX стагоддзя; 

- Асаблівасці 

архітэктуры; 

- Пахаванні на 

тэрыторыі храма;  

- Сувязь Царквы 

Святой 

Арыентаванне 

экскурсантаў на 

ўспрыняцце 

аб’екта, 

вылучаючы яго 

адметныя 

асаблівасці. 

 

Магчыма 

арганізацыя 

сустрэчы з 

прадстаўнікамі 

Выкарыстоўваюцца 

прыёмы 

асноўнага паказу і 

дэтальнага агляду, аповеду, 

пытанняў-адказаў і 

тлумачэння пры 

характарыстыцы і апісанні 

аб’екта; зварот да 

гістарычных падзей, якія 

паўплывалі на 

функцыянаванне храма.  



Жываначальнай 

Тройцы і Храма 

Успення Божай 

Маці 

кафедэральнага 

сабора  

Святога 

дабравернага 

князя 

Аляксандра 

Неўскага 

Мэтазгодна 

прадэманстраваць выявы 

цудатворнага абраза Божай 

Маці, названага 

“Мар’інагорская”, 

акцэнтаваць увагу на тое, 

што пачаткова ён 

знаходзіўся ў Храме 

Успення Божай Маці, 

размешчанага на тэрыторыі 

могілак сучаснага пасёлка 

Мар’іна. 

 Сядзібна-

паркавы 

ансамбль  

Бонч-

Асмалоўскіх 

(пабудова 

сярэдзіны  

ХІХ  

стагоддзя) 

ДУ 

“Пухавіцкі 

раённы 

краязнаўчы 

музей” 

1 гадзіна -  Далёкае 

мінулае в. Блонь; 

- Жыццё і 

дзейнасць 

асветнікаў Бонч-

Асмалоўскіх; 

- Народны 

быт, традыцыі, 

абрады; 

- Населеныя 

пункты 

Пухавіцкага 

раёна; 

- Горкія часы 

Вялікай 

Айчыннай вайны; 

- Знакамітыя 

выпускнікі  - 

землякі 

Арыентаванне 

экскурсантаў на 

эмацыяльнае 

ўспрыняцце 

прадстаўленай 

інфармацыі. 

 

Магчыма 

правядзенне 

экскурсіі 

супрацоўнікамі 

музея 

Раскрыць унікальнасць 

памяшкання, у якім 

размешчаны музей; 

перадаць адчуванне часу і 

шматгадовай гісторыі;  

акцэнтаваць увагу на ролю 

асобнай сям’і ў захаванні 

памяці пра краіну;  

раскрыць сутнасць асобных 

музейных экспанатаў – 

прадметаў археалогіі, 

прызначэнне якіх невядома 

сучаснікам; 

адлюстраваць сувязь 

гаспадароў сядзібы і 

гісторыі з’яўлення 

Мар’інагорскай 

сельскагаспадарчай школы. 

Адказаць на пытанні 

наведвальнікаў (можна 

правесці віктарыну), 



сумесна зрабіць вынік 

экскурсіі. 

Горад  

Мар’іна Горка 

Сядзібна-

паркавы 

ансамбль 

“Падблонь”  

Адзін з 

карпусоў 

абласнога 

дзіцячага 

цэнтра 

медыцынскай 

рэабілітацыі 

“Пухавічы”- 

першая 

цагляная 

пабудова на 

тэрыторыі 

Мар’інай 

Горкі, 

узведзеная ў 

1870-1876 

гады; 

рэшткі 

паркавай 

кампазіцыі 

30 хвілін - Сядзібны 

дом – помнік 

эклектычнай 

архітэктуры; 

- Асаблівасці 

паркавай 

кампазіцыі; 

- Лёс 

Міністра 

Унутраных 

спраў Расійскай 

імперыі Льва 

Макава; 

- Роля Льва 

Макава ў 

будаўніцтве 

Лібава-

Роменскай 

чыгункі; 

- Асоба Льва 

Макава ў 

гісторыі 

старэйшай 

спецыяльнай 

установы 

адукацыі 

Увага за 

выкананнем 

экскурсантамі 

правілаў 

бяспекі падчас 

наведвання 

сядзібнага 

комплекса. 

 

Арыентаванне 

экскурсантаў на 

ўспрыняцце 

аб’екта, 

вылучаючы яго 

адметныя 

асаблівасці. 

 

Прагулка па 

тэрыторыі, агляд 

рэшткаў 

паркавай 

кампазіцыі. 

 

Наведванне 

“Дрэва 

жаданняў”. 

Раскрыць унікальнасць 

пабудовы;  

адлюстраваць яе 

прызначэнне з моманту 

з’яўлення і да цяперашняга 

часу; 

перадаць адчуванне часу і 

шматгадовай 

гісторыі;  

акцэнтаваць увагу на ролю 

асобы Льва Макава ў 

гісторыі Пухавіччыны; 

раскрыць таямніцы 

несупадзення назвы 

Пухавіцкага раёна з назвай 

адміністрацыйнага цэнтра – 

горад Мар’іна Горка. 

Мэтазгодна ўказаць 

спасылкі на крыніцы, дзе 

можна адшукаць цікавую 

інфармацыю пра Пухавіцкі 

раён: 

- Кніга Памяць: 

Пухавіцкі раён: гісторыка-

дакументальныя хронікі 

гарадоў і раёнаў Беларусі. 



Рэспублікі 

Беларусь 

– Мінск: Беларусь, 2003. – 

749 с.; 

- Сайт народнага музея 

гісторыі ўстановы 

адукацыі “Мар’інагорскі 

дзяржаўны ордэна “Знак 

Пашаны” аграрна-

тэхнічны каледж імя 

У.Е.Лабанка”: 

http://museum.mgatk.by; 

- Запіс праграмы 

“Цэнтральны рэгіён” 

тэлеканала СТВ ад 20 

студзеня 2019: 

youtube.com 

- Запіс праграмы 

“Міншчына дзівосная” 

тэлеканала Беларусь 1 ад 

10 сакавіка 2019: 

https://www.tvr.by 

Пасёлак 

Мар’іна 

Установа 

адукацыі 

“Мар’інагорскі 

дзяржаўны 

ордэна  

“Знак  

Пашаны” 

аграрна-тэхнічны 

каледж імя 

У.Е.Лабанка” 

Вучэбны 

корпус 

(пабудова 

1876-1880 

гадоў), рэшткі 

пабудоў на 

тэрыторыі 

майстэрняў 

1 гадзіна - Гісторыя 

станаўлення і 

развіцця ўстановы 

адукацыі; 

- Установа 

адукацыі ў гады 

Вялікай 

Айчыннай вайны; 

- Знакамітыя 

выпускнікі - 

землякі 

Правядзенне 

экскурсіі ў 

вучэбным 

корпусе, 

ілюстраванне 

асаблівасцяў 

пабудовы, 

размяшчэння і 

прызначэння 

пакояў; 

Прагулка па 

тэрыторыі 

пасёлка, зварот 

Раскрыць багацце гісторыі 

ўстановы адукацыі; 

Адлюстраваць асаблівасці 

адукацыйнага працэсу ў 

сельскагаспадарчай 

установе адукацыі ў розныя 

часы яе існавання; 

Вызначыць ролю 

выпускнікоў у гісторыі 

ўстановы адукацыі; 

Асобную ўвагу звярнуць на 

ваенныя перыяды ў 

http://museum.mgatk.by/


увагі на 

мемарыяльныя 

дошкі, 

размешчаныя на 

пабудовах 

гісторыі ўстановы 

адукацыі. 

Адказаць на пытанні, 

зрабіць сумесны вынік. 

Можна выявіць самага 

актыўнага экскурсанта, 

узнагародзіць яго 

промапрадукцыяй народнага 

музея гісторыі ўстановы 

адукацыі “Мар’інагорскі 

дзяржаўны ордэна “Знак 

Пашаны” аграрна-тэхнічны 

каледж імя У.Е.Лабанка”  

 



 

 
Фота 1. Царква 

Святой Жываначальнай Тройцы, 

аг.Блонь 

 
 
 

 
 

Фота 2. Сядзібна-паркавы ансамбль 

Бонч-Асмалоўскіх, аг.Блонь 

 

 
 

 
 

 

 
 

Фота 3. Сядзібна-паркавы ансамбль 

“Падблонь”, г.Мар’іна Горка 
 
 
 

 

 
 

Фота 4. Вучэбны корпус УА МДАТК, 

п.Мар’іна 

 

 
 

 

 


