
Аргашзацьшным якасцям, творчым зяольнас- 
цям сацыялыш педагог павінен навучьпша ў нрацэсе 
лекцьпшых, практичных і індьшідуальных запяткаў. 
Увесь працэс прафесійнай падрыхтоўкі ў гэтым на
ира мку падпарадкоўваецца галоўнай задачи -- усеба- 
коваму ўзбраенню будучага спецыяліста гэарэтыч- 
нымі ведамі і практычнымі ўменпямі пастановачнай 
работы, падрыхтоўпы сацыяльнага педагога да самас- 
тойпай творчай дзейнасці.

, Аксюцік М.І., 
канд. пед. навук, 

дадант

СТАНАЎЛЕННЕ ЭКАЛАПЧНАЙ СВЯДОМАСЩ 
НАСЕЛЬНЩТВА Ў СУЧАСНЫХ УМОЬАХ

Сучасная экалагічпая сітуацыя вьпначаешіа 
шэрагам крызісных з’яў у стане грамадства, асабіста 
ў сферах гаспадарчага выкарыстання прыродпых рэ- 
сурсаў і духоўных зносін чалавека і природы. Для 
пераадолення гэтых з’яў неабходна павысіпьэкалагіч- 
ную свядомаспь населыгіцтва. Станаўленне экала- 
гічнай свядомасці адбываеіша як у пранэсе грамад- 
скай экалагічнай дзейнасці, так і пад уплывам шыро- 
кай экалагічнай асветы людзей.

Экалагічная асвета (і яе састаўная частка паза- 
школьпае экалагічнае выхаванпе) з’яўляецца адной з 
найважнейшых у шэрагу праблем сучаснай рэчаіс- 
насці. Іх узаемасувязь наступная: сучасная экалагіч- 
ная сітуапыя - экалагічная свядомаспь - экалагічпая 
асвета і экалагічнае выхавапне, у тым ліку і ва 
ўстановах культуры, якія аргапізуюпь вольны час і 
маюць магчымасць прыцягваць вялікую колькасць 
людзей рознага ўзросту.

Прапэс станаўлення экалагічнай свядомасці 
нісельніцтва ва ўстановах культуры, у тым ліку ў 
клубах, праходзіць наступныя стадьгі:

-  унясенне элементаў экалагічнай нрапаганды 
ў масавыя і групавыя формы дзейнасці клуба на экала- 
гічнаму выхаванню;

-  фарміраванне грамадскай думкі па праблемах 
навакольнага асяроддзя;

-  дзейнасць наведвальнікаў клубных устаноў у 
аматарскіх аб’яднаннях экалагічнага накірунку.

Клубныя ўстановьі ажыпцяўляюць працэс эка- 
лагічнага выхавання з улікам дыферэнпыяныі розных 
груп насельніцтаа, зыходзячы з іх адпосін да прыроды. 
Пры гэтым неабходна звярнуць увагу на настушіыя 
крытэрьгі вышковасці экалагічнай прапаганды. якія 
мы вызначьші ў нрацэсе даследаваппя:

а) выкарыстанне перш за ўсс мясцовага матэры- 
ялу. звязанага з аховай навакольнага асяроддзя свайго 
рэгіёна, улік мясцовай экалагічнай сітуапьгі;

б) пераважнае выкарыстанне маральна-эстэ- 
тычнага аспекту экалагічпага выхавання, які спрыяе 
развіццю ў насельпіцтва патрэбы цесных і разнастай- 
ных зносіп з прыродай, магчымасш бачыць яе прыга- 
жоспь і гармонію і ажыццяўляць любую дзейнасць у 
прыродзе зыходзячы з законаў гэтай прыгажосці і 
гармоніі.

Калачова І.І., 
аспірантка

РОЛЯ СЯМЕЙНЫХ ЭТНАПЕДАГАПЧНЫХ ' 
ТРАДЫЦЫЙ БЕЛАРУСАЎ У ПАВЫШЭНШ 

ПЕДАГАПЧНАЙ КУЛЬТУРЫ БАЦЬКОЎ

Сямейныя этнапедагагічныя традыцыі — знач- 
ная частка духоўнай культуры беларускага народа. 
Вывучаць і развіваць іх для ўжывання ў сучаснай сям’і 
-  адпа з задач педагагічвай практыкі бацькоў, якія 
заўсёды адыгрывалі значную ролю ў выхаванні дзяцей.

У традьшьшнай сям'і беларусаў бапькі з’яўля- 
ліся посьбітамі сапраўдных уяўленняў абчалавеку. аб 
жыцпсвых з’явах, аб дабры і зле. Яны заўсёды ведалі, 
як патрэбна жыць, і хапелі іэтаму навучыць сваіх 
дзяцей. Галоўны клопат бацькоў быў навучыць дзяпей 
прапавапь на зямлі, карысным справам, рамяству. 
Лічылася: умеет працавапь, будзе і багаппе, і дабра- 
быт. Маральныя пормы паводзін бацькі чэрпалі ў 
муярых народпых запаветах. Клапаціліся абсямейным 
лесе дзяцей, які часта вызначалі самі. Выходзячы 
замуж, дачка казала: «То воля маткі, то воля бацькі, 
то воля не мая».

У сучаснай сям’і ўяўленні аб гачаслівым лесе 
дзяцей з’яўляюцца размытьм. Змяніліся жьпшёвьи 
каштоўнасці, жьпщёвыя ўстаноўкі, ідэалы. У мсшадзі 
адбьшасіша трансфармацыя ўстановак на розііыя 
віды працоўнай дзейнасці. Добра зарабляюць і жы- 
вуць сёння не тыя, хто непасрэдйа вырабляе прадук- 
цыю. а тыя, хто займаецца збьгтам і перапродажам 
гатовых тавараў. Значнасць сямейнага жьщця як «ача- 
га» таксама зкыпілася. Бацькі не заўссды могуць бьщь 
люстэркам сямсйных адносін, аўтарытэтам для дзя
цей.

Народная думка сцвярджала: «Бацькі — лепшыя 
настаўнікі», «Баішкоўская навука да веку помніцца». 
Бацькі даюць прыклады павап да старэйшых людзей, 
і ў першую чаргу да сваіх бацькоў. Уплыў бабы і дзеда 
на дзяпей ірунтаваўся на іх бясспрэчішм аўтары- 
тэпе, бо гэта люта з бояьш багатым жьшдёвым 
вопытам, пачыпальнікі роду, захавальнікі сямейных 
звычаяў. Старыя ў сям’і стваралі ўтульнасць, неслі 
цепльшю, дабрыню. міласэрнасць, палягчалі працу 
гаспадыні, данамагалі 'ў  хатніх снрав'ах, шмат часу 
праьодзілі з дзецьмі.

У сучаснай сям*і ўзаемаадносіны з прадста$та- 
камі старэйшага пакалення складаюцца інакш. Часта
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старыя дапамагаюш. сваім дзецям і матэрыяльна, і 
маральна. Рэдка бывае ваадварот.

У традыцьшвай беларускай сям’і бадьи бьил 
носьбітачп этнічкай культуры. Калыханкі, загадкі. 
дражншкі, забаўляшгі, врыказкі, нрымаўкі, лічьпкі, 
гульні, казкі займалі значнас месца ў штодзсяным 
жыгяі дзіцяці, у яго этнізацьгі. Працэс этнізаіцлі 
дзяней і падлеткаў адбываўся ў залежнасці ад іх 
узросту. Вьілучаюцца тры асноўйыя ўзроставыя 
перьіяды: 1) дзеці ад нараджэнля да 6 -7  год, 2) ад 7- 
мі да 14 год 3) ад 14 да 18 год. Самым выніковым 
перыядам у выхавашгі дэяпей лічышіа псргтіы псрыяд. 
які звязваецпа з вялікай выхаваўчай рапяй бацькоў.

У сучаснай сям’і бакькі карыстаюдца нскато- 
рымі крыёмамі народнай педагогікі беларускага наро
да. але жробіцца гэта нясмела і недастаткова. Прычыв 
тут шмат: няведанне абрадаў, звычаяў, традыцый, 
слабкя веды аб сямейнмм радавоазе, адсушасць спе- 
пкяльнайлітаратуры, грамадскага прэстыжу народнай 
педа-гогікі як навукі, нераспрацаванасць мстодык па 
рабоне з бацькамі.

У зтнасапыятіагічным даследаванні гарадской 1 
сям’і ў г.Мінску, якое было праведзена вамі вз праця
гу 1992—1994 гг. (было апытана 1098 дарослых і 
дзяпей), высветлілася, пгго найбольш кагатоўіп>імі 
зяўляюцца настушіыя метады і прысмы народнай 
недэгогікі: вавучаіше дзяцей рамёствам, навыкам вяд- 
зення хатняй гаспадаркі (60,5%;, асабісты баіа.коўскі- 
прыхлад (59,2%), тлумачэпне, парада (56,3%), вусная 
вародпая творчасць (37,8%), заахвочванне (29%), на- 
родпы этикет (11,5%), роднае слова (10,7%), уплыў 
ірамадскай думкі (9,5%), фізічііае пакараппе (6,3%), 
праца на зямлі (0.3%), рзлігія (0,1%) і інш.

Такім чынам, значную ролю ў павышэпні педа- 
гагічнай культуры бапькоў можа адьпрадь народная 
педагогіка беларускага народа. Дасканалае всданне яе 
згпаветаў, умелае ўжыванве ў нраблемы сучаснай 
сям’і можа стаць добрым дапаможнікам у этаізапьп 
дзяцей і падлеткаў.

Рагачова Л.М.. 
канд. гіст. навук, 

ст .выкладчык

ВЫКАРЫСТАНКЕ НАГОДНЫХ ТРАДЫЦЫЙ 
У ГУМАШСТЫЧНЫМ ВЫХАВАНШ АСОБЫ

У тэорьгі і практыпы выхавання адной з най
больш значных і склада ных праблем выступае фармі- 
раванне гумані стычных адносін паміж людзьмі. выха- 
ванне гуманістычнай асобы. Гуманізапьія грамадскіх 
адносін у межах нашай краіны і на міждзяржаўным уз- 
роўні ўспрымаецца сёння як вядучая ўмова захавання 
сучаснай цывілізацыі. Прызнанне чалавека «вышэй- 
шай кашгоўнасцю». «мсрай усіх рэчаў» вьшучана

Рымскім клубам як зыходны прьшцьга удаскапалення 
сусветнага грамадства.

Традьщыйна ў літаратуры перыяд узнікпення 
гумапізму як цэласнак канцэпцьгі светапогляду і выха- 
ваіпія зьяіваеіша з эпохай Адраджэвня. У той жа час 
веабходна адзначьшь, што фармірзвапне яго адбыва- 
лася не на пустьм месцы, г будавалася на бататай 
культурная спадчьше, вынрацаванай чалавецгвам на 
папярздніх этапах свайго развіцпя і замацаванай у 
шматлікіх народных звычаях і традыпыях, якія веслі 
ў сабе глыбокі гумаяістілчны змест.

Сфгрміраваньгя народам на працягу стагоддзяў 
мэгы і задачы выхавакня з’яўляліся адшостраваппем 
патрабаванпяў згуртавання людзей да нормаў паводзін 
і аблічча ягочленаў. Заканамерна, пгго змест паняноя 
гуманізму на кожным гістарычным этапе мае свае 
асаблівэсці. Насычанасць яго «чалавечнасцю» змяня- 
лася з кожнай новай стунеигао ў развіцці грамадства.

Аналіз этнаграфічных і фальклорпых крыніц 
дазваляе сцвярджаць, што ў беларускай народнай 
педагагічнай спадчьше склалася ўстойлівая сістэма 
гуманістычных традьшый выхаваішя, якая нягледзячы 
на складаныя гістарычпыя ўмовы развіцця заўсёды 
зберагала аіульначалавечыя прьшшлш дабра, спра- 
вядлівасці, узаемадапамогі і інш. Даная сістэма была 
сугучна характару і нсіхалагічным аіаблівасцям бела
рускага народа, улічвала ўмовы яго жьшдя.

Асяродкам гэтай сістэмы выступае ідэал чала
века, які э’яўляецца ўзорам гуманнасш. Зафіксаваны 
ў шматлікіх казках, паданиях, песнях, прымаўках, ідэ- 
альны вобраз суправаджае чалавека па працягу ўсяго 
жьпшя, выконваючы стымулвдючую ролю для яго 
самаўдаскапалсння. Асноўтіыхгі рысамі гуманістыч- 
нага зместу асобы беларуская народная педагогіка 
сцвярджае навагу да чалавека, врызнанне яго нрава ва 
свабоду, веру ў здгшьнасш кожнага, дабрыню вг 
ўзаемаадносінах з акружатчымі, чуласнь, справяд- 
ліваспь. Заклікам ла выхавання гэтых якасией прасяк- 
нуты творы беларускай народнай творчасці. Народны 
герой Асілак, адстойваючы свабоду чалавека, яго 
орава ва рсўнаспь, спвярджае, што «ўсялякі чалавек 
сам сабе пан», пгто «ўсё, што даў бот, гэта на патрэбу 
ўсім людзям. а ве толькі панам». Народ уклаў у вусвы 
Асілка важнейшы гуманістычны прынцып узаемаад- 
носін людзей — жышгё ў згодзе і ўзаемадапамозе: «Еш 
хлеб і людзям дай. Жыві, спажывай ды людзей 
паважай». Як вядома, народная ведагогіка — гэта 
адлюстраваннс вормаў і прынцыпаў жыцця этнасу. 
Таму з упэўнснасцю можна падкрэсліць, пгго для 
менташтэту беларускага народа традыпыйна харак- 
тэрны высокая талераншаснь ва ўзаемаадносінах з 
акружаючьво, глыбокая пав ага да чалавека. Гумані- 
стычныя ідэі, закладзеныя ў нормах аргапізааыі жыц
ця. адпюстроўваюць яшчэ ад ну. на ваш погляд. вельмі 
каштоўнуюрысу беларускага народа — успрыманне ім 
агульвачалавечага маральнага закона, які абвяшчае 
жьпшё на прынцыпах «дабрыні» вышэйшай мэтай.

Адным з важнейших аспектаў народнай гума- 
ністычнай традыцыі. якая ў сучасны момант выступае
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