
пэўнай гістарычнай падзеі і было магутным сродкам эмацыя- 
нальнага і педагагічнага ўздзеяння на грамадзян. Паратэат- 
ральнасць у XVII-XVIII стст. стала своеасаблівым жыццёвым 
асяроддзем, прасякнутым тэатралізаваным этыкетам і бляскам 
багацця.
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I. М. Цэеан,
выкладчык кафедры псіхалогіі і педагогікі

УМОВЫ ЭФЕКТЫЎНАГА ФАРМІРАВАННЯ 
ЭТНАКУЛЬТУРНЫХ К АШТ ОЎН АСЦЕЙ ПАДЛЕТКАЎ 

У ФАЛЬКЛОРНЫХ КАЛЕКТЫВАХ

У пачатку XXI ст. у педагагічнай навуцы заўважна абудзіўся 
інтарэс даследчыкаў да праблемы фарміравання этнакультур- 
ных каштоўнасцей асобы. Актыўнае навуковае асэнсаванне 
феномену «каштоўнасці» характарызуецца наяўнасцю мноства 
розных падыходаў, навуковых напрамкаў, школ, методык і 
метадалогій у айчыннай і замежнай навуцы і адначасовай ад-
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сутнасцю адзінага, дакладнага вызначэння сутнасці, спецыфікі 
і структуры дадзенага феномену.

Паняцце каштоўнасці прыйшло ў педагогіку з філасофіі, яно 
ахоплівае шэраг матэрыяльных і духоўных з’яў, якія служаць 
умовамі існавання чалавечага грамадства. Па звестках Д. Пан- 
ціча, у навуковай літаратуры на сённяшні дзень зарэгістравана 
звыш 400 розных азначэнняў паняцця «каштоўнасці», якія 
вар’іруюцца ў залежнасці ад навуковай галіны, ад абранай кан- 
крэтным аўтарам тэорыі і акцэнту ў апераналізацыі і вымя- 
рэнні [1, с. 24].

Каштоўнасная праблематыка адпавядае асноўным накірун- 
кам дзяржаўнай палітыкі ў вобласці ідэалогіі і нацыянальнай 
культуры. Так, у Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь [3] адзна- 
чана: чалавек з’яўляецца найвышэйшай каштоўнасцю і мэтай 
грамадства і дзяржавы; кожны мае права на ўдзел у культур
ным жыцці; абавязак кожнага -  берагчы гісторыка-культур- 
ную, духоўную спадчыну і іншыя нацыянальныя каштоўнасці. 
У Кодэксе Рэспублікі Беларусь аб адукацыі [2] адзначаецца: 
дзяржаўная палітыка ў сферы адукацыі грунтуецца на прын- 
цыпах прыярытэту агульначалавечых каштоўнасцей, правоў 
чалавека, гуманістычнага характару; адбываецца дзейнасць 
устаноў адукацыі па ажыццяўленні выхавання, у тым ліку па 
фарміраванні ў грамадзян духоўна-маральных каштоўнасцей, 
грамадзянскасці, патрыятызму, адказнасці, працавітасці. Выха- 
ванне грунтуецца на агульначалавечых, гуманістычных 
каштоўнасцях, культурных і духоўных традыцыях беларускага 
народа, дзяржаўнай ідэалогіі, адлюстроўвае інтарэсы асобы, 
грамадства і дзяржавы. Адукацыйны і выхаваўчы працэсы 
арганізуюцца на аснове культурных традыцый і каштоўнасцей 
беларускага народа, дасягненняў сусветнай культуры.

Звяртаючыся да паняцця «этнакультурныя каштоўнасці» з 
пазіцый педагагічнай навукі, мы разумеем яго як сукупнасць 
асобасных якасцей, якія ўключаюць каштоўнасныя свядо- 
масць, адносіны, устаноўкі, арыентацыі, паводзіны чалавека ў 
дачыненні да такіх складнікаў этнічнай культуры беларусаў, як 
нацыянальная мова, народнае мастацтва, традыцыі, абрады, 
звычаі.

Адным са сродкаў фарміравання этнакультурных каштоў- 
насцей падлеткаў -  удзельнікаў фальклорных калектываў -  
з’яўляецца ўдзел у міжнародных фальклорных фестывалях.
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Слова «фестываль» ад лацінскага festivus перакладаецца як 
«вясёлы», «святочны» і ў агульным сэнсе абазначае масавае 
свята, якое ўключае паказ дасягненняў у галіне музыкі, тэатра, 
кіно, эстрады, цырка [5, с. 398]. Міжнародных фестваляў па-за 
межамі Беларусі сёння вялікае мноства. Па звестках А. I. Тур
чанка [1, с.З], толькі Еўрапейскай асацыяцыяй фальклорных 
калектываў (EAFF) пры садзейнічанні ЮНЕСКА ў Еўропе 
штогод праводзяцца дзясяткі міжнародных фальклорных фес- 
тываляў, сярод якіх -  Сусветны чэмпіянат па фальклоры «Euro 
Folk», Еўрапейскі тэлевізійны чэмпіянат «Euro Folk» і інш.

Праведзены намі аналіз работы больш як 40 дзіцячых фальк
лорных калектываў Мінска і Мінскай вобласці за апошнія 25 га- 
доў паказаў, што шэраг калектываў пастаянна бярэ ўдзел у 
міжнародных фальклорных фестывалях і фестывалях народнай 
творчасці па-за межамі Беларусі. Гэта міжнародныя фестывалі 
ў Полынчы («Страчаная музыка», Кракаў; «Найстаражытныя 
песні Еўропы», Люблін, «Зродліска», Сувалкі), Расіі («Маскоў- 
скі карагод», Масква; «Кацілася торба», Кузняцоўск; «Чырво- 
ная горка», Бранск; «Музыка для ўсіх», Масква), ва Украіне 
(«Покуть», Харкаў; «Днепр-рака сяброўства», Кіеў), у Сербіі 
(«Федрас», Мало-Црнічэ), Малдове (Фестываль нацыянальных 
культур, Кішынёў), Літве («Балтыйская муза», Вільнюс), Бал- 
гарыі («Новая хваля ідэй», Кранева), а таксама ўдзел у многіх 
іншых фестывалях краін Еўропы і свету.

Менавіта ў такіх паездках падлеткі -  удзельнікі мастацкіх 
калектываў -  маюць магчымасць для зносін з прадстаўнікамі 
іншых этнасаў. Яны адчуваюць калектыўную і мастацкую ед- 
насць, а таксама этнакультурную адметнасць беларускай куль
туры, мовы, музычнага і танцавальнага фальклору, нацыяналь
ных касцюмаў.

Такім чынам, адбываецца працэс фарміравання этнакуль- 
турных каштоўнасцей падлеткаў у полікультурным асяроддзі. 
Дзеці маюць магчымасць ідэнтыфікацыі сябе ў якасці прад- 
стаўніка канкрэтнай этнакультурнай і этнамоўнай групы, ус- 
прымаюць замежныя мовы, далучаюцца да культуры іншых 
краін і народаў, усведамляюць сябе прыналежнымі да плане - 
тарнай культурнай супольнасці. Падлеткі таксама адчуваюць 
прыналежнасць да пэўнай этнічнай супольнасці з асаблі- 
васцямі псіхалагічнага складу, усведамляюць сваё адзінства і 
адметнасць ад іншых этнічных супольнасцей. Этнапсіхала-
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гічныя характарыстыкі беларусаў (працавітасць, памяркоў- 
насць, адкрытасць і інш.) адчуваюцца болын харктэрна. Эма- 
цыянальныя і эстэтычныя ўражанні падлеткаў узмацняюцца, 
фарміруюцца станоўчыя адносіны да нацыянальнай мовы, ма- 
тэрыяльнай і духоўнай культуры беларусаў, адбываецца асэн- 
саванне значнасці і самабытнасці апошняй. З’яўляецца неаб- 
ходнасць выхаду за рамкі абмежаванага культурнага вопыту, 
наладжвання міжкультурных зносін.

Падчас паездак на міжнародныя фестывалі ў падлеткаў на- 
запашваецца станоўчы вопыт сацыякультурнай дзейнасці ў 
якасці ўдзельнікаў калектыву па засваенні, захаванні, стварэнні 
і распаўсюджванні каштоўнасцей беларускай матэрыяльнай і 
духоўнай культуры. Значна паглыбляецца ўласны этнакуль- 
турны вопыт асобы.

Такім чынам, у працэсе ўдзелу ў міжнародных фестываль- 
ных мерапрыемствах адбываецца фарміраванне этнакультур- 
ных каштоўнасцей падлеткаў -  удзельнікаў фальклорных 
калектываў.

Мал. 1. Узорны ансамбль народнай песні і музыкі 
«Бараўлянская крынічка» ў Музеі народнай архітэктуры і побыту 

ў пасёлку Азярцо Мінскага р-на (2010). Фота з архіва А. Р. Горскай
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