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11. ТЕХНОЛОГИИ, ФОРМЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА 
ПОВЫШЕНИЯ АДАПТИРОВАННОСТИ 

УЧАЩИХСЯ И СТУДЕНТОВ К УСЛОВИЯМ 
ОБУЧЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ УЧЕБНОМ 
ЗАВЕДЕНИИ И БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ФАРМІРАВАННЕ ГІСТАРЫЧНАЙ СВЯДОМАСЦІ Ў ПРАЦЭСЕ 
ЛІТ АРАТУ PH АЙ АДУКАЦЫІ ЯК ФАКТ АР С АЦЫЯЛ ІЗ АЦЫI 

СТАРШАКЛАСНІКАЎ

A.I. Барадзіна 

Беларусь, г. Баранавічы

Ва умовах ломкі старо га укладу жыцця і перагляду традыцый 
выключная роля належыць суб’ектыўнай свядомасці. У перыяд 
значных саиыяльных зрухаў яна нібы запаўняе сацыяльны вакуум, 
кампенсуе аслабленне традыцыі. Развіццё свядомасці знаходзіцца ў 
прамой залежнасці ад прашсу ўзнаўлення саіхыяльнага вопыту 
папярэдніх пакаленняў, з чаго выцякае, што гістарычная свядомасць -  
неабходны спосаб свядомага асваення сацыяльнай рэальнасці. Яго 
вынікам з’яўляецца ўсведамленне аб’ектаў сацыяльнай рэчаіснасці ў 
якасці каштоўнасцей і фарміраванне каштоўнасных арыентацый.

Абавязковай умовай сацыялізацыі моладзі ва ўсе вякі і ва ўсіх 
народаў лічылася выхаванне яе ў духу агульначалавечых -  гранічных, 
гістарычна і сацыяльна нелакалізуемых -  каштоўнасцей, шгго ўвабралі 
ў сябе шматвяковы вопыт чалавецтва, яго патэнцый і памкненняў [3]. 
Асаблівасці іх выяўлення залежаць ад спецыфікі гісторыка- 
культурнага развіцця той ui іншай краіны, яе традыцый, тыпу 
цывілізацыі.

Цывілізацыя, паводле аднаго з азначэнняў, -  устойлівая 
гістарычная сістэма, якая аб’ядноўвае розныя этнасы праз агульнасць 
іх культурна-гістарычнай ідэнтыфікацыі, агульнасць базавых 
культурных узораў, агульнасць інстытуцыялізаваных культурных 
тэкстаў, абавязковых для вывучэння падрастаючымі пакаленнямі 
(свяшчэнных кніг, гістарычных і літаратурных тэкстаў) [4].

У якасці аднаго з такіх узораў выступав раман У. Караткевіча 
"Каласы пад сярпом тваім”, які здольны істотна ўплываць на 
свядомасць чытача, умацоўваючы ў ім пачуццё чалавечай годнасці,
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самакаштоўнасці, упэўненасці ў агульначалавечай значнасці 
нацыянальнай гісторыі і культуры.

У юнацкім уз рос це кумірамі становяцца людзі гарманічныя, у 
якіх інтэлектуальныя якасці ўдала спалучаюцца з фізічнай развітасцю, 
знешняй прывабнасцю, добрымі манерамі, што ўласціва для герояў 
рамана. "Прымерка" гэтых якасцей на сябе стымулюе правде 
самавыхавання [2]. Да тато ж трэба адзначыць складаную ў псіхолага- 
педагагічным плане сітуаіхыю: натуральнае імкненне юнацкага ўзросту 
да рамантызму сёння сутыкаецца з прагматычнай арыентацыяй, 
епараджаемай эканамічнымі ўмовамі жыцця. Таму важнейшая задача 
настаўніка -  паказаць, што рамантычныя і прагматычныя ідэалы і 
каштоўнасці цалкам сумяшчальныя, дапамагчы маладым людзям 
знайсці ў прагматична арыентаваных герояў прывабныя маральныя, 
рамантычныя рысы, а ў рамантыкаў -  карысныя дзелавыя якасці [1]. 
Гэты аспект надзвычай поўна ўвасобіўся ў сістэме вобразаў рамана, 
прычым дыялектыка рамантычнага і прагматычнага высвятляецца праз 
сцвярджэнне прыватнай уласнасці ў якасці агульначалавечай 
каштоўнасці (прыватны -  значыць адпаведны аўтаноміі і свабодзе 
асобы), што да апошняга часу з’яўлялася прадметам навуковай 
палемікі. Тып асобы-стваральніка, не спажыўца, не дачасніка, а 
мецэната, дабрачынніка, рамантыка павінен адрадзіцца і зараз як 
паўтараемая з’ява сацыяльнага жыцця. У рамане "Каласы пад сярпом 
тваім" мы бачым маральныя ўзоры такіх асоб, для якіх уласнасць -  не 
самамэта, а сродак дасягнення вышэйшых духоўных мэт.

Як сведчаць вынікі эксперыментальнага навучання, гэтыя ўзоры 
аказваюць значны ўплыў на свядомасць асобы ў юнацкім узросце. 
Розныя віды апытання і аналіз работ выяўляюць авдначныя адносіны 
вучняў да сацыяльнага мінулага і каштоўнасцей Айчыны, якія затым 
вызначаюць іх уласную грамадзянскую пазіцыю. Гістарычную 
свядомасць вучні разумеюць як здольнасць абагульняць, аналізаваць, 
ацэньваць інфармацыю аб гістарычных падзеях з мэтай пазбегнуць 
памылак мінулага. Многія старшакласнікі асэнсоўваюць як 
каштоўнасць гісторыю сям’і, што пад штурхнула іх да складання 
ўласнага радаводу, узорам якога паслужылі радавод героя рамана 
Алеся Загорскага і радавод самога У. Караткевіча. Аднак частка 
школьнікаў сутыкнулася з цяжкасцямі, вытокі якіх адыходзяць у эпоху 
таталітарызму: недастатковае веданне ў сем’ях сваіх каранёў 
ускладнялася недаверам да прызначэння запатрабаванай інфармацыі. 
Выклікае цікавасць той факт, што як большая дасведчанасць, так і 
большы недавер уласцівы для жыхароў заходняга рэгіёна Беларусі, 
асабліва ў тых выпадках, калі іх гтродкі вал о дал і ўласнасцю. I ўсё ж 
само імкненне пакалення, якое будзе вызначаць аблічча нашай

4

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



дзяржавы ў новым стагоддзі, да даследавання сваіх вытокаў сведчыць 
пра абуджэнне на пераломным этапе індывідуальнай свядомасці.

Асэнсоўваецца вучнямі праблема талерантнасці, актуальная для 
нашага народа ва ўсе гістарычныя часы. Найперш для іх гэта -  такт і 
павага да нацыянальнай і рэлігійнай адметнасці іншага. 
Усведамляецца старшакласнікамі і ўласнасць як фактар фарміравання 
асобы. Каштоўнасныя адносіны да прыроды шкаліруюцца ў дыяпазоне 
"эсгэтычнае ўспрыманне -  адносіны дачынення і адказнасці". Мова як 
агульначалавечая каштоўнасць успрымаецца і ў якасці сацыяльнага 
(сродак камунікацыі) аб’екта, і эстэтычнага (паказчык стылю 
пісьменніка), і ў якасці сродку маральнай ацэнкі герояў Караткевіча, 
бо ў асяроддзі шляхты карыстанне "мужыцкай" мовай -  грамадзянская 
пазіцыя (яна не страціла значнасці і сёння).

Праз усведамленне адметнасці мовы. гісторыі, традыцый 
адбываецца лагічны пераход да ўсведамлення адметнасці 
нацыянальнай культуры, а адсюль -  да асэнсавання яе месца ў 
культуры сусветнай. Пэўны ўзровень гістарычнай свядомасці дазваляе 
вучням у рамках "Я-ідэала" ідэнтыфікаваць сябе па нацыянальнай 
прыналежнасці. На іх думку, "галоўнае пытанне, пастаўленае ў 
творы, -  хто ты такі? Аднак не ўсе ў рамане і ў жыцці задаюць сабе 
гэтае пытанне і не ўсе даюць такі адказ, як Алесь і Кастусь". Асобныя 
вучні бачаць магчымасці правільнага адказу на гэта пытанне ў рамках 
трыяды "веды -  самасвядомасць -  самаўдасканаленне". У выніку 
даследавання тэксту рамана былі вылучаны прынцыпы ўладкавання 
сумленнага, мэтазгоднага жыцця чалавека ў форме "Кодэксу гонару 
Алеся Загорскага", у якім агульначалавечае выявілася праз 
нацыянальна адметнае.

Цікавы аспект асэнсавання ўласнага асобаснага вопыту праз 
суаднясенне яго з вопытам літаратурнага героя адкрыўся ў рабоце 
юнака, які сам піша вершы, дзе акрэсліваецца адзін з напрамкаў 
фарміравання "Я-ідэала": уяўленне пра сябе як выканаўцу пэўнай 
сацыяльнай ролі -  ролі творцы, "пазачасавая” духоўная сутнасць якой 
не павінна зведваць дэвальвацыі.

Можа ўзнікнуць думка, што праксіялагічны аспект гістарычнай 
свядомасці выяўляецца ў працэсе літаратурнай адукацыі невыразна, 
аднак варта ўлічваць, што моўнае дзеянне школьніка ёсць узор 
маральнага дзеяння, скіраваны ў будучае, рэгулятар маральных 
паводзін. Пісьмовая мова -  "працэс апрадмечвання свайго "Я” з мэтай 
падзяліцца з людзьмі самім сабой" [5].

Такім чынам, фарміраванне гістарычнай свядомасці ў адзінстве 
яе кагнітыўнага, аксіяпагічнага і праксіялагічнага кампанентаў стварае 
ўмовы для сацыяльнай творчасці, заснаванай на гісторыка-культурным 
вопыце. Уключаная ў механізмы сацыялізацыі. асоба тым самым
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удзельнічае ў інтэграцыі грамадства ў "гарызантальным" і 
"вертикальным" часавых зрэзах. Атрыманыя веды аб мінулым, 
прапушчаныя праз прызму светаўспрымання суб’єкта, адпаведныя 
ідэалам канкрэтна-гістарычнага перыяду, пераўтвараюцца ў  спосабы 
духоўнай рэгуляцыі жыццядзейнасці.

Література

1. Немов P.C. Психология. В 3 кн. Кн. 1. Общие основы психологии- М.: 
Просвещение: ВЛАДОС, 1995.

2. Подласый И.П. Педагогика: Уч. для студ. высш. пед. уч. заведений- М.: 
Просвещение,- 1996.

3. Психология и педагогика: Уч. пособие для вузов / Под ред. 
A.A. Радугина.-М.:, 1996.

4 Розов Н.С. Национальная идея как императив разума // Вопросы филосо
ф ии - 1997-№  10.

S. Сомова Л.А. Формирование у старшеклассников личностного отношения к 
поэтическому творчеству: Дис.... канд. пед. наук: 13.00.02- Мн., 1992.

6

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ




