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Успамшы былого ностоунока 
СлуЦКОЙ ПМНОЗН 
Да 400-годдзя пмназп 

В. У. Чэчат , 
прафесар кафедры менеджмента I адукацыйных тэхналопй 

1нстытута павышэння квал^фкацьн I перападрыхтоую 
Беларускага дзяржаунага педагапчнага уыверсНэта :мя Макама Танка, 

доктар педагапчных навук, прафесар 

Вядомая у краже I свеце Слуцкая пмназ/я (заснавана 20 мая 1617 года) за 
чатыры стагоддзя свайго юнавання стала пладавнай а1та та*ег у падрыхтоу-
цы вядомых асоб — у кожным стагоддз) у л1ку яе выхаванцау б ы т вядомыя 
дзеячы беларускай, рускай I польскай адукацьп I культуры. Пмназ1Я мела 
пастаянныя сувяз! з ужверснэтам! Гайдэльберга, Кётгсберга, Берл1на, Франк-
фурта-на-Одэры, Марбурга, Лейдэна, Эдынбурга I Оксфарда, у яю'я пасылал/ 
на вучобу лепшых яе выпускжкоу. 

Значнай 1 пастаяннай педагапчный 
праблемай з'яуляецца пытанне аргашзадьй 
вольнага часу навучэнцау, кал1 яны могудь 
заняцца разнастайным1 вщам1 карыснай 
дзейнасш згодна з уласньшц схшьнасцям1 I 
жаданням! (чытанне кнгг, гульш, прагулю, 
физкультура, спорт, тэхшка, мастацтва, му-
зыка, спевы 1шш.). Задача педагогау 1 баць-
коу заключаецца у тым, каб вольны час пра-
водз1уся з макамальнай карысцю для дзя-
цей, садзейшчау развщцю к асабютых якас-
цей, штэлектуальных запытау 1 творчых 
схшьнасцей, Асабл1вае значэнне мае аргаш-
зацыя вольнага часу у выхадныя 1 кашку-
лярныя дш, У канцэпцьй непарыунага вы-
хавання дзяцей 1 моладз! адзначаецца, што 
«узровень культуры вольнага часу вызна-
чаецца ступенню решпзацьп сацыякультур-
нага патэнцыялу асобы у дзейнасщ 1 су-
купнасцю атрыманых навыкау рацыяналь-
нага 1 змястоунага правядзення вольнага 
часу» (Концепция непрерывного воспита-
ния детей и учащейся молодёжи / / Непре-
рывное воспитание детей и учащейся мо-

лодёжи: Концепция; Программа на 2016— 
2020 годы. - Минск : НИО, 2016. - С. 39). 

Сёння дзец! 1 навучэнская моладзь ма-
юць ВЯЛ1К1Я магчымасщ рэал1заваць са-
цыякультурны патэнцыял у розных вщах 
дзейнасщ ва установах дадатковай аду-
кацьп. 

У тыя ж гады (1963—-1968), кал! я праца-
вау у сярэдняй школе № 1 г. Слуцка (зараз 
пмнапя № 1 г. Слуцка), цэнтрам выхавау-
чай 1 адукацыйнай работы у мжрараёне 
была школа. Я займау пасаду аргашзатара 
пазакласнай 1 пазашкольнай выхаваучай 
работы (на правах намеснжа дырэктара 
школы). Гэта пасада была уведзена у 1967/ 
1968 навучальным годзе згодна з пастано-
вай ЦК КПСС 1 Савета Мшютрау СССР 
ад 10 лютапада 1966 года «Аб мерах далей-
шага паляпшэння работы сярэдняй агуль-
наадукацыйнай школы», у якой указвала-
ся на неабходнасць ператварэння кожнай 
школы у аргашзуючы цэнтр выхаваучай ра-
боты з вучням1 у непасрэдна прымыкаю-
чым да яе мжрараёне. 
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Пазакласная 1 пазашкольная дзейнасць 
у краше была разнастайнай 1 усебаковай: 
яна уключала грамадска карысную працу 
школьшкау на прамысловых прадпрыем-
ствах 1 будоулях, у калгасах \ саугасах, у 
школьных майстэрнях 1 на прышкольных 
участках, работу па добраупарадкаванш 1 
азеляненш родных гарадоу { вёсак, дзей-
насць гурткоу, навукова-тэхшчных тава-
рыствау, творчых аб'яднанняу, студый, 
школьных музеяу, клубау, лекторыяу, по-
шукавую, турысцка-краязнаучую 1 спар-
тыуную работу 1 многае шшае. У паза-
класнай 1 пазашкольнай дзейнасщ вуч-
няу актыуны удзел прымал1 таксама 
бацьк1 1 прадстаушю шырокай грамадс-
касщ. 

Сумесна з педагапчным 1 вучнёусюм 
калектывам1 СШ № I г. Слуцка (апошш 
нал1чвау 600 чалавек) мы актыв1завал1 
пазаурочную работу, наюраваную на мак-
с1мальнае усебаковае развшцё здольнас-
цей 1 маральных якасцей навучэнцау. Што 
канкрэтна удалося зрабщь для рэал1зацьй 
пастауленай мэты? 

Лершы напрамак — працоунае выхаван-
не, аргашзацыя грамадска карыснай дзей-
насц1 старшакласн1кау у летш перыяд. Кож-
нае лета у лагеры працы \ адпачынку больш 
за 30 юнакоу 1 дзяучат школы працавал1 у 
калгасах Случчыны. Атрыманыя грошы 1ШЛ1 
на развщцё установы адукацьн, набыццё 
музычных 1нструментау, спартыунага абста-
лявання, сродкау навучання. 

Другг напрамак — эстэтычнае выхаван-
не, нак1раванае на фарм1раванне эстэтыч-
най культуры, разв1цдё у вучняу пачуцця 
нрыгожага. У гэтым працэсе важную ролю 
адыгрывала пазашкольнае музычнае вы-
хаванне у самых розных формах. Амаль 
палавша вучняу школы займал1ся у 
школьным С1мфашчным, эстрадным ар-
кестрах, хорах малодшых 1 старэйшых кла-
сау, ансамбл1 баян1стау, некальюх актэтах 
хлопчыкау 1 дзяучынак. 

М ы с Уладз1м1рам Апанасав1чам Жлук-
ценка, настаун1кам спевау, к1раун1ком ма-
стацкай самадзейнасц1 школы, разумел!, 
што дзеш любяць спяваць 1 1граць, ро-
бяць гэта ахвотна 1 з вял1к1м задаваль-
неннем. Спевы 1 музыка садзейн1чаюць 
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развщцю у IX актыунага успрымання жыц-
дя, уменняу выразщь свае пачуцц! 1 пера-
жыванш. Сустрэча з новай песняй выюн-
кае у дзяцей радасць I захапленне, ста-
ноучыя эмоцы1. Гэтыя пс1халаг1чныя асаб-
л1васц1 пры спевах ул1чвалюя пры рашэнн1 
трох узаемазвязаных задач: першая — 
разв1ць музычныя здольнасц1 вучняу, му-
зычны слых, пачуцдё рытма, пашырыць 
IX музычны кругагляд; другая — прыву-
чыць дзяцей у працэсе спевау у хоры да 
сумесных зладжанцх дзеянняу, выхаваць 
добразычл1выя узаемааднос1ны, пачуццё 
калектыв1зму; трэцяя — арган1заваць ц1ка-
вую 1 грамадска карысную дзейнасць у 
вольны пазашкольны час. 

Лсторыя стварэння с1мфашчнага орке-
стра. Настаушк спевау школы, заслужа-
ны работн1к культуры БССР У. А. Жлук-
ценка на педагапчных саветах 1 у гутар-
ках з бацькам! 1мкнууся паказаць, рас-
крыць выхаваучы патэнцыял музык1 1 
спевау. У IX змесце, у музычных 1 песен-
ных творах адлюстраваны любоу да род-
нага краю, малой радз1мы, сваёй крашы, 
мшулае продкау 1 свайго народа, высок1я 
патрыятычныя 1 грамадзянск1я пачуцц!, 
асаб1сты маральны 1 духоуны стан, важ-
ныя маральныя якасц1 (чалавечнасць, 
праудз1васць, працав1тасць, суперажыван-
не бацькам, родз1чам, наогул людзям \ да 
т. п.). На адным з педагаг1чных саветау 
настаушк прапанавау стварыць школьны 
с1мфан1чны аркестр. 

Сваю задамку Уладз1м1р Апанасав1Ч 
неузабаве пачау ажыццяуляць з уласц1-
вай яму энерпяй. Трэба вельм1 любшь 
музыку 1 дзяцей, каб знайсш час 1 С1лы 
на стварэнне аркестра, кал1, здавалася, 
увесь дзень заняты: урок1 спевау \ занятк1 
музычных гурткоу, арган1зацыя сшам1 IX 
удзельнжау рамонту музычных 1нструмен-
тау, наладжванне сувязяу з заводам сан-
тэхабсталявання, калгасам1 1мя К. Маркса 
1 Ф. Энгельса 1 шмат шшых спрау. 

Энтуз1ясты С1мфан1чнай музык1 разам са 
сва1м настаун^кам адрамантавал1 тры В1Я-
ланчэл!, два кларнеты, смычковы кантра-
бас, зрабш1 пюштры для нот. Вел1зарную 
дапамогу 1 падтрымку юным музакантам 
аказау 1гар Барысав1ч Мысл1учык — чалавек 
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добрай 1 чулай душы, дырэктар Мшскага 
музычнага вучышшча 1мя М. I. Глшы. 

Трэцг напрамак — физкультура, спартыу-
ная работа, наюраваныя на умацаванне 
пс1хаф1з1чнага здароуя вучняу. 

Прыклад-успамЫ. У з1мовыя перыяды 
у школе працавау каток плошчай у 3 500 
квадратных метрау з хакейнай пляцоукай. 
Тут праводз1Л1ся традыцыйныя спабор-
нщтвы на прызы «Ал1мпшскай с н я -
жынк1» 1 «Залатой шайбы». Сярод вучняу 
розных узростау выяулял1 мацнейшых, каб 
яны далей абаранял! гонар школы 1 го-
рада на абласных спаборнщтвах па кань-
кабежным спорце 1 хакек Вялжую дапа-
могу у падрыхтоуцы катка аказвалг шко-
ле юраушю гарадск1х прадпрыемствау, 
рабочыя, бацьк1 вучняу. 

Чацвёрпгы напрамак — пошукавая 1 дас-
ледчая работа з мэтай стварэння псторы-
ка-краязнаучага музея. Настаушю 1 вучш 
сабрал1 шмат матэрыялау па тэмах: «Зна-
кам1тыя педагоп 1 выпуски 1К1 Слуцкай 
пмназн», «Партызаны [ удзельшк1 Вялжай 
Айчыннай вайны», «Усесаюзныя паходы 
моладз1 па месцах рэвалюцыйнай, баявой 
1 працоунай славы савецкага народа» 1 
1нш., выпусцш рукашсную кшгу-дакумент 
«Парадншся Кубаць са Случчу». 

3 матэрыялау аб педагогах / выпускн1-
ках. Педагоп 1 выпускниц пмназп у розны 
час унесл1 значны уклад у развщцё айчын-
най 1 сусветнай навую, адукацьп, культуры, 
тэхн1К1. Коратка раскажам аб некаторых з 
IX, што праславш сваю пмназ1ю. 

1лья ФёдаравЫ Катев'т (Катеуст) 
(1651—1714) — белоруска асветтк / кшга-
выдавец. Пасля вунобы у Амстэрдамсшм 
ун1верс1тэце Кап1ев1ч працавау педагогам 
у Слуцкай г1мназИ. У 1697 годзе пазнаём1у-
ся з руск'ш царом Пятром 1 / стау пры-
хыьшкам яго рэформ. Ён садзейнЫау раз-
в'щцю / распаусюджванню навуковых ведау 
у РасИ. 3 1698 года па 1706 год пераклау 
на рускую мову / выдау 20 кшг: падручтк 
па арыфметыцы, вычэбныя дапаможшш па 
г1сторы1, лац'тскай / рускай граматыцы, 
руска-лац1на-нямецк1 / руска-лацта-га-
ландск1 слоунш, байкл Эзопа. Кагиевт удас-
канал1у К1рыл1цу, стау аутарам першай на 
рускай мове зорнай карты. 

I. Ф. Катев1ч падтрымл1вау 1мкненне 
трох братшх народау — беларускага, рус-
кага, украинского — да аб'яднання. Ён на-
зывау IX «славена-руск1м» народам / бачыу 
сваё прызначэнне у тым, каб садзейтчаць 
яго асвеце. Катев'т сцвярджау каштоу-
насцъ разнастайных ведау па прырода-
знауству, матэматыцы, гкторьй, геаграфи, 
лтаратуры, мовах. Славу ты выпускн1к / 
педагог Слуцкай гьмназИ ск1равау усю сваю 
дзейнасць на тое, каб прывщь народу, асаб-
льва юнацтву, любоу / прагу ()а ведау, аду-
кацьп / самаадукацьи. Ён сцвярджау, што 
праз веды можна здабыць ве/ич / славу, да-
лучыцца да вяршынь дасканаласщ, умаца-
ваць дзяржаву, бо веды заусёды «не залеж-
на ад чыну, кожнаму чалавеку на карысць 
1дуць». 

Антон Рыгоравгч Бржазоуск'г (1870— 
1961) — доктар медыцынскгх навук, аутар 
каттальнага падручшка «Прыватная х1рур-
гш». Гэта праца уникальная тым, што упер-
шыню падручтк, створаны у Савецкай РасИ, 
быу перакладзены на некалькг еурапейск1Х / 
ктайскую мовы. У Куйбышаускш меды-
цынск1м шстытуце А. Р. Бржазоуск/ зас-
навау кафедру факулътэцкай х/рургИ / к1ра-
вау ёю з 1935 па 1954 год. За гэты перыяд 
ён выканау больш за 10 тысяч аперацый. 
Бржазоуск 'ш была натсана монография «Во-
стры апендыцыт», якая / у цяперашт час 
з'яуляецца адной з асноватворных прац па 
данай проблеме. 

Штальд КарлавЫ Цэраскг (1849—1925) — 
астроном з сусветным 'шенем, член-карэс-
пандэнт Пецярбургскай акадэми навук. 
Распрацавау методыку фотаметрычных 
даследаванняу. Вымерау зоркавую вел1чы-
ню Сонца, вызначыу шжэйшую мяжу яго 
тэмпературы, установку бляск (блшчэнне) 
звыш 500 зорок, адкрыу серабрыстыя воб-
лак1. 

Анатоль Уладзгмгравгч Фядзюшын 
(1891—1972) — белорусы вучоны у галше 
заалогИ / паразталогИ, заснавальтк зоа-
геаграфИ Белорус!, доктар б1ялог1чных на-
вук, прафесар. Фядзюшын з 'яуляецца аута-
рам капитальных прац: «Речной бобр, его 
история, жизнь и опыты по размножению» 
(1935), «Птицы Белоруссии» (1967, в соавт. 
с М. С. Долбиком). 
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Сямён Арыев1ч Косберг (1903—1965) — 
вядомы спецыя/ист у г шине авгяцыйных / 
ракетных рухавькоу, доктар тэхн1чных на-
вук, лаурэат Лешнскай прэмИ, Герой Сацы-
яльстычнай Працы. РухавШ конструкций 
Косберга у перыяд Вялгкай Айчыннай в ай-
ны выкарыстоувалкя на мног1х баявых са-
молётах. Пасля вайны над яго кграунщт-
вам был1 створаны ракетныя рухавШ, як1я 
устанаулгвалгся на апоштх ступенях ра-
кет-носьбгтау касмгчных пиатуемых ка-
раблёу, штучных с п ад а рож н / к а у Зямлг / 
аутаматычных станцый. Адз1н з крата-
рау Месяца, як / вул1ца у Слуцку, носщь 1мя 
Косберга. 

У рабоце па вышэйадзначаных напрам-
ках педагоп школы К1равал1ся тым кан-
цэптуальным палажэннем, якое яшчэ у 
1857 годзе у артыкуле «Тры элементы 
школы» сфармулявау К. Д. Ушынсю: тры 
асноуныя элементы школы, щ тры вгды 
яе дзейнасщ, — тэта адмш1страцыйны, 
вучэбны, выхаваучы. Названыя напрамю 
могуць знаходзщца у самых разнастайных 
камбшацыях пам1ж сабой, больш щ менш 
цесна злучацца, распадацца пам1ж асо-
бам1 1 нярэдка нават знаходзщца у адно-
сшах супрацьстаяння (што падчас бывае 
ва установах адукацьй). Але педагапчны 
калектыу даб1уся таго, што гэтыя тры эле-
менты был1 аргашчна злучаны памгж са-
бой. 1 дырэкцыя, 1 настаушю-прадметшю, 
1 класныя К1раун1К1 аказвал1 падтрымку \ 
дапамогу адзш аднаму, был1 аднадумцам1 
У справе навучання 1 выхавання, асабл1ва 
у аргантзацьп пазашкольнай музычнай 1 
ф1зкультурна-аздарауленчай дзейнасщ. 
Рэал1зацыя данага канцэптуальнага пала-
жэння давала станоучыя вышю. 

Летам 1967 года школа адзначала свой 
350-гадовы юбшей, да якога яна падый-
шла са значным1 поспехам1 у вучэбнай 1 
выхаваучай дзейнасщ. Бьин абсталяваны 
ф131чны, х1М1чны, б1ялапчны кабшеты, да-
маводства 1 машыназнауства. Творча пра-
цавал! 9 прадметных I 12 тэхшчных гурт-

коу. На вучэбна-доследным участку раз-
мяшчалюя пладова-ягадны гадавальшк 1 
сад, дзе вучням1 праводзшся даследчыя 
работы. Па вышках апошшх школа пры-
мала удзел ва Усесаюзнай сельскагаспа-
дарчай выстауцы. Гурток юных натурали-
ста^ быу узнагароджаны дыпломам I сту-
псш Мшскага аблвыканкама. Работа па 
эстэтычным выхаванш вучняу таксама 
прынесла свае вынйи. На III рэспубль 
канск1М аглядзе мастацкай самадзейнасщ 
вакальны актэт дзяучынак атрымау зван-
ие лаурэата, а два вучш стал! дыпламан-
там1. За дасягнеш у ф131чнай культуры 1 
спорце вучн 1 с я р э д н я й школы № 1 
г. Слуцка был1 узнагароджаны 11 пера-
ходным1 кубкам1. У 1987 годзе 31 спарт-
смен з гэтай установы навучання змагау-
ся за гонар горада Слуцка на абласных 
спаборшцтвах, 6 — на рэспублкансюх. Тры 
выпускшю школы 1 столько ж яе наву-
чэнцау стал! членам! спартыуных збор-
ных каманд рэспублш. (Родчанка, Р. В. 
Старэйшая школа Беларуа / Р. В. Родчанка. — 
Мшск : Нар. асвета, 1985. - С. 74-75.) 

Сёння у пмназп № 1 г. Слуцка з па-
глыбленым вывучэннем англшскай мовы 
ажыццяуляецца навучанне па трох на-
прамках: ф1з1ка-матэматычным, фглала-
пчным, Х1м1ка-б1ялапчным (Х-Х1 класы). 
Педагапчным калектывам установы аду-
кацьй праводзщца актыуная работа па 
апрабацьй 1 укараненш эфектыуных аду-
кацыйных тэхналопй. Паглыбленае выву-
чэнне англшскай мовы, профшьнае на-
вучанне, урою хараэаграфй, шырока раз-
галшаваная сетка кружкоу, факультаты-
вау 1 курсау па выбару — усё гэта спрыяе 
дасягненню навучэнцам1 пмназп высоких 
адукацыйных вышкоу. Традыцыйна яны 
становяцца пераможцам1 рэспублкансюх 
1 м1Жнародных прадметных ал1мшяд. 
Практычна 100 % выпускнжоу пмназп № 
1 г. Слуцка, якая па-ранейшаму з'яуляец-
ца адной з лепшых не толью у вобласщ, 
але 1 у краше, паступаюць ва установы 
вышэйшай адукацьй. 

Матэрыял пасту ту у рэдакцыю 14.03.2017. 
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