
Экскурсійны маршрут 

“ Дарогамі гісторыі аграгарадка Дзераўная ” 

Аўтары: навучэнцы старэйшых класаў ДУА “Дзераўнянская 

сярэдняя школа” 

Кіраўнікі:Таццяна Міхайлаўна Арленка, настаўнік геаграфіі ДУА 

“Дзераўнянская сярэдняя школа”. 

Мэта экскурсіі: 

спрыяць фарміраванню грамадзянска-патрыятычных і духоўна 

маральных якасцяў праз далучэнне да гісторыка-культурных 

каштоўнасцей роднага краю, навуковага светапогляду; ўмення бачыць 

прыгожае ў навакольнай прыродзе; 

 выхоўваць любоў да Радзімы і роднага краю; беражлівыя 

адносіны да прыроды і навакольнага асяроддзя; 

спрыяць развіццю назіральнасці, ўяўлення, умення думаць і рабіць 

высновы; 

садзейнічаць патрыятычнаму і экалагічнаму выхаванню. 

Задачы экскурсіі: 

масавае ўцягванне навучэнцаў у культурна-пазнавальную і 

даследчую дзейнасць, накіраваную на атрыманне ведаў аб гісторыка-

культурных славутасцях Рэспублікі Беларусь на прыкладзе аб’ектаў 

аграгарадка Дзераўная ; 

фарміраванне ў школьнікаў паняцця аб цэласнасці прыродных 

комплексаў роднага краю, іх дынаміцы і шляхах рацыянальнага 

выкарыстання;  

выхаванне  ў школьнікаў , экалагічнай культуры  беражлівых 

адносін да прыроды і культурна-гістарычных помнікаў. 

Тып экскурсіі: гісторыка-краязнаўчая 

Від экскурсіі: веласіпедная 

Працягласць экскурсіі: 2, 5 г 

Працягласць: 10 км 

Маршрут экскурсіі: 

ДУА “Дзераўнянская сярэдняя школа”: дэндрапарк, алея Памяці - 

мясцовыя могілкі - касцёл Унебаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі - 

возера -  рака Шура і аб’екты гідратэхнічнай меліярацыі - помнік 

загінуўшым землякам у гады Вялікай Айчыннай вайны - музей 

“Стаўбцоўшчына літаратурная”. 

Змест экскурсіі: у час экскурсіі экскурсанты пазнаёмяцца з 

гісторыяй аграгарадка Дзераўная, наведаюць прыродныя і гістарычныя 

аб’екты  вёскі. 

Аграгарадок “Дзераўная” знаходзіцца ў Стаўбцоўскім раёне, які 

размяшчаецца на захадзе Мінскай вобласці. Славіцца вёска сваёй 



прыгажосцю, чыстатой, убраннем. Летам яна патанае у зелені і яркіх 

красках. 

У цэнтры ўзвышаецца велічны будынак касцёла, яму больш за 400 

гадоў. Касцёл у Дзераўной з’яўляецца помнікам архітэктуры 

рэспубліканскага значэння. У інтэр’еры можна адзначыць арган фірмы 

Ф. Вайзенборн (пачатак 20 ст.), абразы “Апостал Пётр” і “ Тайная 

вячэра”, разьбяны галоўны алтар, абразы на метале “Дзева Марыя” і “ 

Маці Божая Вастрабрамская” (19 ст.). 

На тэрыторыі аграгарадка Дзераўная размешчаны мясцовыя 

могілкі, пасярэдзіне якіх  знаходзіцца драўляная капліца, узведзеная  ў 

19 ст. Капліца з’яўляецца помнікам народнага дойлідства з 

утрыраванымі формамі архітэктуры класіцызму. На могілках пахаваны 

кіраўнік партызанскай брыгады “Спартак” А.М.Панамароў, родныя 

Ф.Э.Дзяржынскага - бацька, сястра, брат, іншыя жыхары навакольных 

вёсак. 

Помнік загінуўшым землякам  быў адкрыты ў 1966 годзе.  

У 1973 годзе пры актыўнай дапамозе ўдзельніка Вялікай 

Айчыннай вайны, старшыні мясцовага калгаса “Чырвоная зорка” 

Фёдара Іванавіча Чэрнікава быў узведзены абеліск, які існуе і цяпер. На 

ім – прозвішчы мясцовых жыхароў, якія загінулі, абараняючы Айчыну. 

8 мая 2005 года ва ўрачыстай абстаноўцы побач з абеліскам была 

адкрыта мемарыяльная пліта з імёнамі жыхароў Дзераўной і 

навакольных вёсак, якія былі ўдзельнікамі Вялікай Айчыннай вайны, 

выжылі падчас баёў, але не дажылі да 60-годдзя Перамогі. Уклад у гэту 

справу ўнеслі мясцовыя гаспадаркі, сельскі Савет, школа. 

У 2019 годзе мемарыяльная дошка была абноўлена. На ей з’явіліся 

імены тых удзельнікаў Вялікай Айчыеннай вайны, якія памерлі ў мірны 

час. 

Меліярацыйная сетка аграгарадка Дзераўная складаецца з 

асушаных і збіральных каналаў і водапрыёмніка.Аб’екты гідратэхнічнай 

меліярацыі адыгрываюць вельмі важную ролю для падтрымання 

пэўнага ўзроўню вады з дапамогай убудаваных шлюзаў, а рака Шура – 

магістральны канал для скідвання вады (водапрыёмнік). Вынікам 

меліярацыйных працэсаў з’яўляецца Пээмкоўскае возера, якое 

з’яўляецца жамчужынай прыроды аграгарадка. 

Агульныя арганізацыйныя ўказанні: падчас экскурсіі строга 

сачыць за выкананнем правілаў бяспекі ўдзельнікамі экскурсіі, правілаў 

дарожнага руху, інструктаваць экскурсантаў аб захаванні нормаў 

бяспекі пры аглядзе аб'ектаў. 

Уступленне  да экскурсіі: 

арганізацыйнае ўступленне зрабіць пры сустрэчы з групай да 

пачатку рух,прадставіцца групе,абмеркаваць арганізацыйныя пытанні і 



нагадаць аб правілах паводзін падчас экскурсіі і нормах бяспекі;у 

інфармацыйнай частцы ўступлення коратка паведаміць аб тэме і 

асноўных аб'ектах экскурсіі;  ўсталяваць з экскурсантамі  эмацыйна-

псіхалагічны кантакт; 

працягласць выступлення  5 хвілін. 

Заключэнне. Заключэнне зрабіць у будынку ДУА «Дзераўнянская 

сярэдняя школа». 

Працягласць заключэння -10 хвілін. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЭХНАЛАГІЧНАЯ КАРТА МАРШРУТА ЭКСКУРСІІ  «Дарогамі гісторыі аграгарадка Дзераўная»  

  

Маршрут  Месца 

прыпынку 

Аб’ект 

паказа  
Працягласць 

паказа  
Назва 

падтэмы і 

асноўныя 

пытанні  

Арганізацыйныя 

пытанні  
Метадычныя 

ўказанні  

Уступ 

Аг.Дзераўная 

ДУА 

“Дзераўнянская 

сярэдняя 

школа”  

Пляцоўка 

побач з 

уваходам у 

школу 

Вул.Стаўбцоўская, 

12  

5 хв.  Сустрэча і 

кароткае знаёмства 

з групай 

Знаёмства з 

правіламі паводзін 

падчас экскурсіі, 

парадкам 

перамяшчэння на 

месцах прыпынкаў, 

мерамі  бяспекі і 

парадкам задачы 

пытанняў (у канцы 

экскурсіі) 

Прапанаваць 

групе размясціцца 

паўкругам не 

больш чым у два 

рады 

Пераход да прыпынка “Дэндрапарка” (2 хвіліны) 0,1 км  
Прыпынак 

“Дэндрапарк”, 

“Алея Памяці”  

Пляцоўка 

каля школы  

Дэндрапарк. 

Алея Памяці 

10 хв 

  

  

  

 

Звесткі пра флору 

дэндрапарка і Алеі 

памяці  

Прагулка па 

дэндрапарку, алеі 

памяці 

  

Даць гістарычныя 

звесткі, калі і з 

якой нагоды былі 

закладзены 

дэндрапарк і алея 

Памяці 

Пераезд да мясцовых могілкаў  (5 хвілін)  0,8 км  
Мясцовыя 

могілкі  

Капліца на 

мясцовых 

могілках  

Магілы родных 

Ф.Э.Дзяржынскага, 

партызанскага 

камбрыга 

А.М.Панамарова, 

былога старшыні 

калгаса “Чырвоная 

15 хв Звесткі пра 

капліцу,  мясцовыя 

могілкі, аб 

пахаваных на 

могілках  кіраўніку 

партызанскай 

брыгады “Спартак” 

Наведванне магіл  Даць гістарычную 

даведку пра 

капліцу – помнік 

народнага 

дойлідства, 

магілы знакамітых 

людзей 



зорка”  

Л.Ваньковіча 

А.М.Панамарова, 

родных 

Ф.Э.Дзяржынскага,   

першага старшыні 

сельскага Савета 

Леапольда 

Ваньковіча,. 

 

аграгарадка 

Дзераўная 

Пераезд да прыпынка “Касцёл Унебаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі (10 хв) 0,6 км  
Прыпынак 

“Касцёл 

Унебаўзяцця 

Найсвяцейшай 

Панны Марыі  

Стаянка 

перад 

касцёлам   

Касцёл  15 хв Гісторыя касцёла, 

галоўныя 

асблівасці 

архітэктуры 

 

Расказ вядзецца 

падчас экскурсіі  

Дать кароткую 

даведку  аб 

гісторыі касцёла. 

Расказаць пра 

асаблівасці 

архітэктуры. 

Выкарыстоўваць 

прыёмы 

гістарычнага 

аналізу  

Пераезд да прыпынка “Возера” (3 хв) 0,2 км  
Прыпынак 

“Возера”  

Пляцоўка  на 

“Астраўку 

закаханых” 

Возера  5 хв Гісторыя возера, 

яго гаспадарчае 

выкарыстанне. 

Флора і фауна 

Знаемства з возерам 

вядзецца  на 

“Астраўку 

закаханых”. 

Фатаграфаванне  

Пры пад'ездзе да 

возера 

акцэнтаваць увагу 

экскурсантаў на 

аб'ект пры 

дапамозе 

панарамнага 

паказу. 

Расказаць легенду 

ўтварэння 

Астраўка 

закаханых 

Пераезд да меліярацыйных каналаў і р.Шура (15 хв) 2  км  



Прыпынак 

“Р.Шура і 

меліярацыйныя 

каналы”  

Мост на рацэ 

Шура  

Р.Шура і 

меліярацыйныя 

каналы  

10 хв  Легенда, звязаная з 

паходжаннем 

назвы 

ракі.Гісторыя 

меліярацыі  

Група слухае 

легенду пра раку і 

гісторыю меліярацыі 

ў Стаўбцоўскім 

раёне і аграгарадку 

Дзераўная 

Спалучаць 

прыёмы 

гістарычнага 

аналізу, 

экскурсійнай 

даведкі 

Пераезд да помніка загінуўшым землякам  у гады Вялікай Айчыннай вайны(15 хв) 4 км 
Прыпынак 

“Помнік 

загінуўшым 

землякам ў гады 

Вялікай 

Айчыннай 

вайны” 

Пляцоўка 

перад 

помнікам 

Манумент са 

стэлаў з 

барэльефнымі  

выявамі воіна, 

партызана і 

імёнамі 13  

землякоў, якія 

загінулі ў гады 

Вялікай Айчыннай 

вайны ў 

аграгарадку 

Дзераўная. 

8 мая 2005 года, ва 

ўрачыстай 

абстаноўцы, побач 

з абеліскам была 

адкрыта пліта. На 

ёй напісана 57 імён 

жыхароў 

Дзераўной і 

навакольных вёсак, 

якія прайшлі праз 

Вялікую 

Айчынную вайну. 

1 верасня 2019 

года пліта з 

15 хв Звесткі пра 

ваенныя падзеі на 

тэрыторыі 

аграгарадка 

Дзераўная 

Група размяшчаецца 

паўкругам 

Спалучаць 

прыёмы 

гістарычнага 

аналізу, 

экскурсійнай 

даведкі 



імёнамі была 

абноўлена 

Пераезд да прыпынка “Стаўбцоўшчына літаратурная” 10 хв (1 км) 
Прыпынак 

“Стаўбцоўшына 

літаратурная” 

Школьны 

музей 

Музей 

“Стаўбцоўшчына 

літаратурная” быў 

адкрыты 30 

красавіка 1997 

20 хв Музей складаецца 

з пяці раздзелаў: 

1. Яны стаялі ля 

вытокаў. 

2. З 

Мікалаеўшчыны 

родам. 

3. Нёманам 

натхнёныя. 

4. Зямля, дзе 

пачаўся твой лёс. 

5. Тут нашы вёсны 

прычалены. 

Змяшчаюцца 

звесткі пра жыццё і 

творчасць 

пісьменнікаў і 

паэтаў, якія 

пражывалі ў 

аграгарадку 

Дзераўная і яго 

ваколіцах 

Экскурсію 

праводзіць 

экскурсавод музея. 

Група размяшчаецца 

паўкругам 

Заключнае слова 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фота 1. Алея Памяці і дэндрапарк 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Фота 2.Капліца                       Фота 3. Магіла А.М.Панамарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Фота 4.Магілы родных Ф.Э.Дзяржынскага 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Фота 6 - 7. Касцёл Унебаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі 

 

 

 

Фота 8 - 9.Возера 

 

  
Фота 10 - 11. Рака Шура і меліярацыйныя каналы 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

Фота 13.Помнік землякам, якія загінулі ў гады Вялікай Айчыннай вайны 

 

 

 

 

 

 

 

Фота 14. Мемарыяльная пліта з іменамі жыхароў аг.Дзераўная, якія вялі 

барацьбу з нямецка-фашысцкімі захватчыкамі. (Адкрыта 8 мая 2005 

года да 60-годдзя Перамогі.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фота 15. Мемарыяльная пліта з імёнамі жыхароў аг.Дзераўная, якія вялі 

барацьбу  з нямецка-фашысцкімі захопнікамі. (Адкрыта 1 верасня 2019 

года да 75-годдзя Перамогі.)  



  

Фота 16-17. Музей “Стаўбцоўшчына літаратурная” (ДУА Дзераўнянская 

сярэдняя школа) 


