
74 Весці ВДПУ. 2008. К 1. Серпа 2

наванні у адукацыйнай дзейнасці самаадукацьіі, 
самаарганізацьіі, самакіравання і заключаецца у 
стымулюючым уздзеянні на суб'єкта з мзгтай яго 
самараскрыцця і самаудасканалення у працэсе 
супрацоуніцтва з іншьімі людзьмі і самім сабой. 
Сінергетьічньї падыход грунтуецца на ідзях сіс- 
тзмнасці, цзласнасці, непінейнасці, узаемасувя- 
зі хаосу і парадку, вьіпадковасці і неабходнасці, 
гуманістьічньїх ідзях адаптацьіі сістзмьі адукацьіі 
да індьівідуальньїх асаблівасцей навучзнцау і 
сацыякультурных змен асяроддзя, канцзпцьіі са- 
маактуалізацьіі, самаразвіцця, самарзалізацьіі.

Педагагічная сінергетьїка дає магчымасць 
па-новаму падьісці да распрацоукі праблемы 
развіцця сістзмьі выхавання у вышэйшай шко
ле, даследуючы яе перш за у сё з пазіцьій ад- 
крьітасці, сатворчасці і арьіентацьіі на самараз- 
віццб. Мы зрабілі спробу асзнсаваць працзс 
асобасна-прафесійнага станаулення студента 
на аснове сінергетьічнага падыходу. Г эта дало 
магчымасць выхаду на новыя сэнсажыццёвыя 
арыенц1ры, якія могуць быць сфармуляваны як 
«асобаснае і прафесійнае станауленне чапаве- 
ка у дьінамічньїм свеце». Так сінергетьїка ініцьі- 
іруе новыя падыходы да арганізацьіі працзсу 
асобаснага і прафесійнага станаулення. Цяпер 
мы ведаем, што гэты працзс уяуляе сабой над- 
звычай складаную сістзму, здольную спазнаць 
вялікую колькасць біфуркацьій, сістзму, якая ва- 
лодае вялікай успрымальнасцю у адносінах да 
уздзеяння знешняга асяроддзя. Гзта адначасо- 
ва дає нам надзею і вьіклікае трывогу: надзею 
на тое, што нават невяпікія педагагічньїя уздзе
янні могуць узмацняцца і змяняць траекторыю 
прафесійнага станаулення на карысць асобас
нага росту (а адсюль вывад, што індьівідуаль- 
ная актыунасць студзнта у працэсе асобаснага 
і прафесійнага станаулення має вялікае значэн- 
не), трывогу -  таму што наша педагагічная рэча- 
існасць, напэуна, назаусёды згубіла гарантьіі ста- 
більньїх і вечных законау і прынцыпау адукацьіі.

Антагенез прафесійнага станаулення -  гзта 
мноства нераунаважных станау і працзсау (пе- 
раходау і крьізісау), у якіх і адбываецца развіц- 
цё чалавека як суб’єкта будучай прафесійнай 
дзейнасці. Гэтымтлумачыцца мноства сцзнары- 
яу індьівідуальнага асобаснага і прафесійнага 
станаулення, якія не укладваюцца у агульную

тзарэтычную канструкцыю. А раунаважны стан 
на жыццёвым шляху чалавека -  гэга толыа ка- 
ротюя прыпыню у iMKniBbiM часе.
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S u m m a r y

The article reflects an attempt to interpret the proc
ess o f individual and vocational formation o f students in 
the aspect of the theory o f self-organization. A synerget
ic approach is dominating in the research o f the essen
tially uneven educational process. Educational process 
is explored as an open uneven system in which the cas
ual factor can play a decisive role; the genesis of edu
cational process is ensured by the means o f initiating 
personal tendencies of the development o f educational 
system in higher school.
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ДУХОУНАСЦЬ ЯК ФАКТАР ВЫХАВАННЯ ЭСТЭТЫЧНЫХ 
ГУСТА? МОЛАДЗІ: САЦЫЯЛАГ1ЧНЫ АСПЕКТ

Істотньїя грамадска-палітьічньїя і сацыя- у нашай краіне, паказапі, што духоунасць -  гэ-
культурныя пераутварзнні, якія адбьшіся та сапраудны прадмет навукі. Асноуныя кры-
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зісньїя з’явы у грамадскім развіцці звязаны, у 
першую чаргу, з праявай бездухоунасці. Асо- 
бае значзнне развіццб духоунасці набывае 
для моладзі ва умовах, калі 9сё большае рас- 
паусюджанне атрьімліваюць выключна матэры- 
яльныя каштоунасці: арыентацыя на матэрыяль- 
ны дастатак, добрыя магчьімасці для адпачынку 
і забау, прэстыж, прызнанне і захапленне сяброу, 
знаёмых і г. д.

Да духоунага развіцця асобы у сё больш уз- 
растае інтарзс розных навук: да філасофскіх 
даследаванняу дапучаецца псіхалогія, сацыя- 

логія, педагогіка, культу рал о гія, якія раскры- 
ваюць дадзеную галіну як вышэйшую форму 
развіцця розуму, культуры асобы і грамадства 
(І А  Гундарау,А.С. Яршоу.М.В. Зінчанка, І.М. Іль- 
ічова, В.П. Казначэеу, С.Б. Крьімскі, П.В. Сіманау 
і інш.).

У  псіхалагічнай і педагагічнай літаратурьі 
праблема, звязаная з развіццвм духоунасці 
асобы у кантэксце культуры, праз прызму каш- 
тоунаснага падыходу разглядаецца у працах 
Е.В. Бандарэускай, Е.П. Белазерцавай, Т.І. Ула- 
савай, І А  Капеснікавай, Л.П. Разбягаевай, 
Н.Е. Шчурковай і інш. Разглядаемыя асобасна 
арыентаваныя культуралагічньїя канцзпцьіі зас- 
наваны на чалавекацэнтрыраванай пазіцьіі, асо- 
басным і культуралагічньїм падыходах, ідзях 
развіцця выхавання у кантэксце культуры, нацы- 
янальна-культурнай ідзнтьіфікацьіі, гуманізацьіі 
выхавання.

Праблема духоунасці як сацыякультурнай 
з’явы раскрываецца у працах І.А. Сапауцовай, 
Н.М. Барыгко, Б.С. Братуся і інш. У  іх адзнача- 
юцца адрозненні псіхапагічньїх падстау развіц
ця духоунасці у праваслаунай і свецкай педаго- 
гіцьі, разглядаецца тэндэнцыя пошуку «кропак 
судакранання» паміж розньїмі педагагічньїмі па- 
радьігмамі.

Да праблем удасканалення тзорьіі, методьікі 
і арганізацьіі сацыякультурнай дзейнасці (СКД) 
у галіне даследавання духоунасці як феномена 
культуры звяртаюцца у сваіх працах М.А. Ары- 
ярскі, С.Б. Брыжатава, А.Д. Жаркоу, Т.Г. Юсялё- 
ва, Е.Н. Карчагін, Ю.Д. Красільнікау, А.В. Несця- 
рзнка, О.В. Пярвушына, А.Д. Плюснін, А.В. Са- 
калоу, B.C. Магун, В.Н. Трьібдзін, В.В. Туеу,
H.H. Ярашэнка і інш.

Працэс развіцця духоунасці з пункту гле- 
джання анталагічнага падыходу да асобы, яе 
сутнасці як цзласнасці разглядаецца у працах 
Л.М. Лузінай, H.H. Нікіцінай.

У  наш час у Бепарусі складваюцца спрыяль- 
ныя умовы для духоунага роспгу моладзі: буду- 
юцца храмы, адкрываюцца нядзепьныя шко
лы, з'яуляецца шматлікая духоуная літаратура, 
ствараюцца харавыя капектывы на базе рзлігій- 
ных устаноу, якія маюць духоуны напрамак сва
ей творчай дзейнасці. Сацыякультурная дзей- 
насць гзтых капектывау аналагічная асноуным

функцыям самадзейнай мастацкай творчасці, 
бо яна носіць грамадскі характер і звязана з вы- 
хаваннем творчай і грамадска актыунай асобы. 
Такія хары не толькі прымаюць удзел у царкоу- 
ных абрадах, але і актыуна вядуць канцзртную 
і дабрачынную дзейнасць. 1х яшчэ можна наз- 
ваць літургічньїмі харавьімі калектьівамі, бо ас- 
ноунай дзейнасцю гзтых аб'яднанняу з’яуляец- 
ца Удзел у св. Літургіі.

Значная частка моладзі дапучаецца да гэ- 
тай сферы сацыякультурнай дзейнасці, асноу- 
ньімі формамі якой з’яуляюцца:

• традыцыйнае правядзенне храмавых свят;
• духоуныя канцэрты;
• аюыуны удзел хароу у царкоуных богаслу- 

жэннях;
• разнастайная дабрачынная дзейнасць (даб- 

рачынныя канцэрты у сіроцкіх дамах, удзел у выс- 
тауках мастацкай творчасці, прэзентацыях духоу- 
ніх кніг, фонавыя зап!сы да кінафільмау, дабра- 
чынныя канцэрты у музеях);

• папомніцтва да святых месц.
Характэрнай асабпівасцю царкоуна-пеучых

традыцый з’яуляецца разнастайнасць рэпертуа- 
ру, які уключае у сябе духоуныя харавыя творы 
розных стыляу, эпох, напрамкау; значная коль- 
касць традыцыйных кананічньїх песнапенняу, 
якія адносяцца да розных перыядау літургічна- 
га года; харавыя творы свецкіх кампазітарау, на- 
поуненыя асобым сэнсам -  духоунасцю. Дзяку- 
ючы такім формам сацыякультурнай дзейнасці 
і асаблівасцям царкоуна-пеучых традыцый нам 
уяуляецца магчымым выхаванне эстэтычных 
густау моладзі.

Даследчьікі адзначаюць, што густ можа 
фарміравацца як стьіхійна, так і мзтанакірава- 
на [2; 5; 8]. Наша даследаванне засноуваецца 
на ідзі выхавання эстэтычнага густу удзельні- 
кау літургічнага харавога калектыву ва умовах 
мзтанакіраванай духоунай творчай дзейнасці. 
Гэта праблема становіцца у рад актуальных за
дач педагогікі СКД, бо у наш час назіраецца па- 
дзенне узроуню вьїканальніцкага майстэрства, 
выбар музычных творау рознай мастацкай вар- 
тасці, нярэдка са з'яуленнем нізкапробньїх у 
мастацкіх адносінах творау, слабая рзапізацьія 
выхаваучага патэнцыялу «высокага» духоунага 
музычнага мастацтва. Акрамя таго, педагагіч- 
ная тэорыя не дае вычарпальнага адказу на 
пытанне аб шляхах вырашэння супярэчнас- 
цей паміж:

• наяунасцю шырокай базы даследаванняу 
філасофскага і педагагічнага аспекта^ прабпе- 
мы фарміравання эстэтычнага густу і недастат- 
ковайтэарэтычнай і практычнай распрацаванас- 
цю пытання 9 адносінах да сферы духоунага ха
равога мастацтва;

• патрэбай сучаснага грамадства у педаго
гах з развітьім эстэтычным густам і рэальным 
узроунем сфарміраванасці дадзенай якасці у іх,
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яю характарызуецца наяунасцю сур’ёзных цяж- 
касцей у ацэначных дзеяннях \ эстэтычных мер- 
каваннях.

У  гагине духоунай харавой музыю назапаша- 
на вял1кая колькасць творау, яюя маюць высо
кую эстэтычную I маральную каштоунасць. Рэ- 
лтйная (хрысц1янская) музыка, як адзначаюць 
даследчыю (1.1. Карпушын, 1.В. Кошм1на, Л.1. Ра- 
манау, Е.Г. Якаулеу I Ыш.) [1; 4; 6-7], два1стая 
па сва1м змесце, двухадз^ая \ «объективно не
сет в своих образах как общечеловеческое, пре
жде всего специфически художественное, так 
одновременно и религиозное идейное содержа
ние», -  адзначау яшчэ у канцы м1нулага стагод- 
дзя А.Н. Карасёу [3, с. 95]. Таму адны \ тыя ж 
творы хрыаиянскага музычнага харавога мас- 
тацтва веруючым1 могуць успрымацца рэлтй- 
на-эстэтычна, а свецю характер успрымання, 
нягледячы на наяунасць у \х змесце рэлтйнага 
зместу \ щэйнасц1, будзе маральна-эстэтычным 
\ мастацюм.

Е.Г. Якаулеу двухадзЫства вобразау рэлНй- 
нага мастацтва вызначае як «мастацка-ралИй- 
ную цэласнасць». ён  тш а аб тым, што культа- 
вая армтэктура, тоны, музыка з’яуляюцца кан- 
крэтным1 носьб|'там1 мастацка-рэлНйнай куль
туры, яюя уключаюць у сябе «и религиозное, и 
художественное в едином целом, и здесь невоз
можно отдать предпочтение тому или другому, 
так как это -  целостность, хотя и противоречи
вая» [7, с. 55-56].

СапраУднае мастацтва нават у сютэме рэ- 
лтйнага культу застаецца сам1м сабой -  мас- 
тацтвам, якое нясе мастацка-эстэтычную каш
тоунасць. Таму людз1 з разв1тым эстэтычным 
густам любуюцца аржтэктурай саборау, \х 
фрэскам1, атрымл1ваюць асалоду ад гучання 
старадауых песнапенняу; прыцягвае у \х высо
кая сапраудная прыгажосць, мастацкая даска- 
наласць, асобая эмацыянальная сфера \ воб- 
разы.

Асноуным стрыжнем духоунага музыч
нага мастацтва заусёды служыла «Слова» -  
носьб1т духоуна-маральнага \ рэлИйнага змес
ту. Музычны тэкст больш рэльефна адцяняе 
агульны сэнс слоу I асноуны характер духоу
нага твора, дзякуючы сваёй параунальнай 
працягласц1, дае магчымасць глыбокага пра- 
жкнення розумау у сэнс выконваемага, узмац- 
няючы маральна-эстэтычны эфект на слуха
ча.

ГлыбЫны сэнс духоунай харавой музыю 
можна спасц|'гнуць, ведаючы спецьфку кана- 
ычнага царкоунага тэксту. Змест I вобразы гэ- 
тай музыю вынжаюць з цэласнасц1 хрысц1ян- 
скага светапогляду: у ёй няма канфл1кту, ба- 
рацьбы супрацьлеглых сш \ чалавек з’яуляец- 
ца часткай сусвету, часткай вял!кай гармони 
свету. Адсюль той спакой, яю яна вылучае, даб-

ратворна уздзейжчае на маральна-духоуную 
сферу чалавека.

Веп1чная прастата, пакорл1ва-узвышаны спа
кой, мудрая бясстраснасць -  галоуныя якасц1 
духоунай музыю. У  ёй выражаны глыбоюя ф1- 
ласофсюя думю аб чалавечым жыцц1 i смерц1, 
аб жыцц1 зямным i вечным, яна нясе высокую 
маральнасць, любоу да навакольнага свету, лю- 
боу i спачуванне у адноанах да чалавека, ву- 
чэнне пра дабро, пачуццё прыгажосц1 i гармони, 
унутранага спакою i сканцэнтраванасц|', дысцып- 
лшы думак i пачуццяу.

Знаёмячы моладзь з духоунай харавой му- 
зыкай i iH Liib iM i творам1 мастацтва на рэлИй- 
ную тэматыку, педагог тым самым далучае яе 
да вяп1знага чалавечага вопыту, сканцэнтрава- 
нага у музычным мастацтве. У  духоунай музы- 
цы, якая ваподае асобым энергетычным зара- 
дам i вялкай стай  эмацыянальнага уздзеян- 
ня, адпюстроувае маральна-эстэтычныя i этыч- 
ныя щэалы чалавецтва, найбольш поуна i ярка 
прадстаулены узоры высокага мастацтва. Ха- 
равая дзейнасць дае удзельжкам магчымасць 
быць не толью уладальн1кам1 мастацюх каш- 
тоунасцей, але i ix  стваральыкамК Дзякуючы 
капектыунай харавой творчасц1 праяуляюцца 
i разв1ваюцца музычныя здольнасц1 моладз1, 
фарм1руецца эстэтычнае успрыманне духоуна
га музычнага мастацтва i разв1'ваецца эстэтыч- 
ны густ.
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S u m m a r y

In the article the problem of religiosity, which is one 
of factors o f young generation education is analysed. All 
this is connected with creative, public and active per
sonality education.
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