
ДЗЯРЖАЎНАЯ ЎСТАНОВА АДУКАЦЫI 

«ВIЛЕЙСКАЯ ГIМНАЗIЯ № 2» 

 

Экскурсія 

“ПАДАРОЖЖА ПА ВІЛЕЙСКІМ КРАІ: 

ПАЛАЦАВА-ПАРКАВЫЯ СЯДЗІБЫ ВІЛЕЙШЧЫНЫ 19 СТАГОДДЗЯ” 

 

Аўтары: Ганчар Кацярына, Хоміч Аліна, вучаніцы ДУА “Вілейская 

гімназія № 2”  

Кіраўнік Арловіч Ірына Уладзіміраўна,настаўнік гісторыі  і 

грамадазнаўства ДУА “Вілейская гімназія № 2”  

Мэта: акрэсліць архітэктурную спадчыну Вілейшчыны (палацава-

паркавыя сядзібы 19 ст.), звярнуўшыся да мінулага, пазнаѐміўшыся з 

сучаснасцю і перспектывай на будучыню. 

 

Задачы: 

 1) прааналізаваць гісторыю ўзнікнення палацава-паркавых сядзіб 19 ст. 

на Вілейшчыне; 

 2) прасачыць станаўленне палацава-паркавых сядзіб 19 ст. на 

Вілейшчыне; 

 3) пазнаѐміцца з перспектывамі выкарыстання і захавання 

архітэктурнай спадчыны нашага краю. 

 

Аб’екты экскурсіі: палацава-паркавыя сядзібы Вілейскага краю 19 ст. 

Тып экскурсіі: гістарычна-пазнавальная 

Від экскурсіі: аўтобусна-пешаходная 

Працягласць экскусріі: 8 гадзін 

Працягласць маршруту (км): 193,1  

Маршрут экскурсіі: месца сустрэчы з групай г. Вілейка, вул. Чапаева, 65 

г.Вілейка – в.Лукавец – в.Абадоўцы – в.Старынкі – в.Стайкі – в.Дзевятні – 

в.Багданава – в. Любань – г.Вілейка 

Змест экскурсіі: знаемства з палацава-паркавымі сядзібамі Вілейшчыны 19 

стагоддзя. 

Агульныя метадычныя парады да тэмы экскурсіі: 

 экскурсавод павінен валодаць дасканалымі ведамі па тэме 

экскурсіі; 

 мэтазгодна пры сабе мець «партфель экскурсавода»; 

 экскурсія павінна быць праведзена у адпаведнасці з 

патрабаваннямі дыферанцыраванага падыходу. 
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Карта-схема турыстычнага маршрута “ПАДАРОЖЖА ПА ВІЛЕЙСКІМ 

КРАІ: ПАЛАЦАВА-ПАРКАВЫЯ СЯДЗІБЫ ВІЛЕЙШЧЫНЫ 19 

СТАГОДДЗЯ” 

 

 

Тэхналагічная карта турыстычнай вандроўкі па маршруце 

“ПАДАРОЖЖА ПА ВІЛЕЙСКІМ КРАІ: ПАЛАЦАВА-ПАРКАВЫЯ 

СЯДЗІБЫ ВІЛЕЙШЧЫНЫ 19 СТАГОДДЗЯ” 

 

1. Асноўныя паказчыкі маршруту 

Від маршруту: экскурсійны 

Катыгорыя складанасці: сярэдняя 

Працягласць маршруту (км): 193,1  

У тым ліку, пешшу (км): 193,1 

Працягласць падарожжа (суткі): 1 суткі 

Колькасць турыстычных груп: адна 

Колькасць турыстаў у групе:  20 чал. 

Усяго турыстаў па маршруце:  20чал. 

Усяго чал.-дзѐн абслугоўвання:  1 суткі 

Пачатак абслугоўвання на маршруце групы:  8.00 

Канец абслугоўвання групы: 16.00 

Кошт пуцѐўкі: 9.00 руб.  

 

Агульныя арганізацыйныя парады (5 хвілін): 

У час экскурсіі сачыць за выкананнем правіл бяспекі удзельнікамі 

экскусріі, правіл дарожнага руху і пры знаѐмстве з экскурсійнымі аб’ектамі. 
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Уступ да экскурсіі: 

арганізацыйны уступ зрабіць пры сустрэчы з групай да пачатку руху, 

пазнаѐміцца з групай, обмеркаваць неабходный арганізацыйныя пытанні і 

правілы бяспечных паводзін у час экскурсіі; 

у інфармацыйнай частцы паведаміць аб тэме экскурсіі і асноўных 

аб’ектах; 

стварыць неабходны настрой у экскурсантаў на ўспрыманне экскурсіі і 

ўстанавіць з імі эмацыянальна-псіхалагічны кантакт; 

 

Заключэнне (5 хвілін). Заключэнне экскурсіі правесці каля будынка 

ДУА “Вілейская гімназія № 2”. 

.  

2. Праграма абслугоўвання турыстаў у вандроўцы  

Населеныя 

пункты 

Адлегласц

ь паміж  

імі (км)  

 

Час 

прыбыцця ў 

пункт і 

выезду з яго  

Запланаваныя 

турыстычныя паслугі. 

Найменне экскурсій (з 

пералікам  асноўных 

аб’ектаў пакау), 

турыстычных прагулак і 

вандровак 

Унутрымаршру

тныя перавозкі 

Вілейка  8.00 Выезд 

Аўтобус 

Лукавец 48,7 8.45 -  9.30 Экскурсія 

Абадоўцы 20,7 9.50 - 10.30 Экскурсія 

Старынкі 14,3 10.45 – 11.45 Экскурсія 

Стайкі 10,5 12.00 - 12.45 Экскурсія 

Дзевятні 38,1 13.35 - 13.50 Турыстычная прагулка 

Багданава 38,8 14.35 - 14.50 Турыстычная прагулка 

Любань 8,5 15.00 - 15.45 Турыстычная прагулка 

Вілейка 13,4 16.00 Канец маршруту 
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ДАДАТАК 1. Вучні гімназіі – удзельнікі турыстычнай вандроўкі 

“ПАДАРОЖЖА ПА ВІЛЕЙСКІМ КРАІ: ПАЛАЦАВА-

ПАРКАВЫЯ СЯДЗІБЫ ВІЛЕЙШЧЫНЫ 19 СТАГОДДЗЯ” 
             
 

     
Лукавец. Каплічка 
 
 

 
 Абадоўцы. Рэшткі сядзібы 

 

 
Старынкі. Гаспадарчая пабудова 
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ДАДАТАК 2. Калаж фотаздымкаў палацава-паркавых сядзіб   19 ст. 

Вілейскага краю за розныя гістарычныя перыяды  

 

Старынкі 

 

 

Багданава 

 

Дзевятні (сядзіба не захавалася) 
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Лукавец. Каплічка 

 

 

Стайкі.  Сядзіба Багдановічаў         Любань.Частка гаспадарчых пабудоў 


