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метный; 3) импульсивный (потребность момента). 
На их основе возможно вероятностное прогнози-
рование. При этом А.Г. Асмолов считает, что не-
обходимым и определяющим моментом операци-
ональной установки является «значение» предмета 
установки.

Характеризуя взаимоотношения между уста-
новками различных уровней, А.Г. Асмолов подчер-
кивает, что установки одного уровня могут перехо-
дить в установки другого уровня в том случае, если 
возникают изменения в структуре деятельности [1, 
c. 69-71]. 

Таким образом, в отечественной традиции осу-
ществляется разработка различных понятий, сход-
ных с аттитюдом по функциям и значению, для 
исследования жизнедеятельности человека в соци-
уме. При этом внимание обращено на механизмы 

реализации не только отдельных поведенческих 
актов, но и на осуществление субъектом целостно-
го поведения и деятельности.
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ВЫХАВАННЕ КАШТОЎНАСНЫХ АДНОСІН ДА БАЦЬКОЎСТВА 
Ў КАНТЭКСЦЕ НАРОДНАЙ ПЕДАГОГІКІ БЕЛАРУСАЎ

Каралёў М. Г.

УА «Віцебскі дзяржаўны медыцынскі Вл.Я. ўніверсітэт»
Сямейныя каштоўнасці заўсёды займалі ў 

беларусаў пачэснае месца. Аднак транзітыўныя 
працэсы ў сучасным грамадстве не абышлі і гэты 
сацыяльны інстытут. Прагрэсіўнае ж развіццё 
грамадства вымяраецца не толькі эканамічнымі 
паказчыкамі, але і поспехамі кожнага яго члена ва 
ўсіх сферах дзейнасці. Таму фарміраванне куль-
туры адказнага бацькоўства сярод моладзі стала 
адным з важных напрамкаў вучэбна-выхаваўчага 
працэса ўстаноў адукацыі. Каштоўнасныя адносіны 
да бацькоўства як адносна ўстоўлівая сістэма 
поглядаў і перакананняў у адносінах да нараджэн-
ня і выхавання дзяцей, якая вымагае ад індывіда 
адпаведных паводзінаў у галіне бацькоўства, як ад-
метна духоўны кампанент асобы злучаны і вызна-
чаюцца як гістарычна склаўшыміся, так і наяўнымі 
дамініруючымі грамадскімі ўяўленнямі аб 
бацькоўстве як каштоўнасці. Зараз толькі робяцца 
спробы пабудавання педагагічнай мадэлі рэалізацыі 
гэтай задачы, але безумоўна, што тут павінна быць 
знойдзена месца і для нацынальных традыцый. 
Выхаванне ў беларускай сям’і сродкамі народнай 
педагогікі дазваляла сфарміраваць фізічна падрых-
таваных і духоўна багатых людзей, уласцівасцямі 
якіх былі працавітасць і добразычлівасць. Неаб-
ходнасць ведання народных традыцый, якія і сён-
ня маюць пэўнае значэнне для выхавання дзяцей 
і моладзі, робіць актуальным даследаванне гэтай 
праблематыкі.

Асаблівасці прыроднага асяроддзя, рэлігійныя 
ўяўленні, практыка штодзённай працы напрацягу 
многіх стагоддзяў вызначалі характар і змест сямей-
нага выхавання. Трэба адзначыць, што дасканалага 
падзела на працоўнае, маральнае, рэлігійнае, пала-
вое выхаванне гэты працэс не меў. Фарміраванне 
ўсіх неабходных якасцей праходзіла адначасова ў 
рамках штодзённага жыцця сям’і і ўсёй вёскі, мя-
стэчка ці горада.

Праблема выхавання адказнага бацькоўства ў 
традыцыях сямейнага выхавання беларусаў непас-
рэдна не даследавана. Аднак пры аналізе твораў 
этнографаў А. Я. Багдановіча, М. В. Доўнар-
Запольскага, М. Я. Нікіфароўскага, М. Улашчы-
ка, П. В. Шэйна і інш., а таксама прац А. П. Арло-
вай, І. І. Калачовай, Т. І. Кухаронак, Л. В. Ракавай, 
прысвечаных сямейным традыцыям і народнай 
педагогіцы, можна вылучыць наступныя аспек-
ты фарміравання бацькоўства сродкамі народнай 
педагогікі ў дасавецкі перыяд: 1) фарміраванне 
навыкаў штодзённай працы на падставе пад-
зелу яе на “мужчынскую” і “жаночую”, 2) вы-
хаванне паважлівасці да бацькоў, 3) навучанне 
клопату за немаўлятамі і малымі дзецьмі, якое 
ўключала веданне калыханак і гульняў, 4) азнаям-
ленне з рэлігійнымі вераваннямі і абрадамі, што 
спадарожнічалі перыядам цяжарнасці і нараджэн-
ня дзіцяці, 5) уздзейнічанне грамадскай думкі на 
паводзіны юнакоў і дзяўчат.

Заўважым, што гэтыя аспекты ў роўнай ступені 
мелі месца як у сялянскіх, так і ў шляхецкіх сем’ях. 
Што тычыцца горада, то і тут усе пяць паказчыкаў 
уплывалі на стаўленне маладых да бацькоўства. 
Аднак жа ў выніку меншай колькасці дзяцей у 
гарадскіх сем’ях тэндэнцыі да дзетацэнтрызму ў іх 
развіваліся больш хутка, а няведанне гараджанамі 
адзін аднаго змяншала грамадскі кантроль за 
паводзінамі маладых людзей.

Зараз некалькі спынімся на кожным з вылуча-
ных аспектаў.

Важным выхаваўчым момантам быў пры-
клад бацькоў, гледзячы на якіх дзеці павінны 
былі пераймаць пэўныя мадэлі паводзін. Пры 
фарміраванні пола-ролевых установак асаблівае 
значэнне адводзілася падзелу працы на “мужчын-
скую” і “жаночую”. Першапачаткова хлопчыкам і 
дзяўчынкам давяралі падобную працу, але з часам 
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розніца павялічвалася. Так, мужчыны касілі, аралі, 
разгружалі калёсы, едзілі ў лес па дровы, цяслярылі, 
калолі дровы, даглядалі коней, а таксама прадавалі 
сваю прадукцыю і амаль заўсёды набывалі ўсё не-
абходнае для гаспадаркі. Жанчыны былі жнеямі, 
сушылі сена, пралі, ткалі, глядзелі гаспадарку, 
гатавалі ежу, прыглядалі за дзецьмі, мылі бялізну, 
прыбіралі ў доме і насілі ваду [3, с. 65].

Выхаванню адпаведных ведаў і якасцяў надава-
лася ўвага і сярод шляхецкіх сямей, што вылілася ў 
звычай “дзядзькавання”, калі хлопцаў на некалькі 
гадоў аддавалі ў добрую сялянскую сям’ю, што 
павінна было навучыць іх асноўным відам працы і 
адначасова сфарміраваць разуменне і павагу да ня-
простага ладу сялянскага жыцця.

Патрабавальнасць да дзяцей была традыцый-
най нормай беларусаў. Лічылася, што дзяцей трэба 
любіць у душы і не паказваць свае пачуцці, каб не 
папсаваць працэс выхавання [2, с. 22]. Да бацькоў, 
дзядоў, цётак і дзядзькаў дзеці павінны былі звяр-
тацца выключна на “вы” (іншае расцэньвалася як 
хамства і хуліганства). Дзеці ва ўсім павінны былі 
падпарадкоўвацца бацькам.

Да немаўлят бацькі адносіліся асабліва ўважліва 
і лагодна. Іх атулялі любоўю і пяшчотай, гулялі з 
імі, але штучных умоў не стваралі, вучылі цярпліва 
пераносіць боль і іншыя выпрабаванні. Праз 
некалькі месяцаў пасля нараджэння да догляду за 
дзіцём актыўна далучаліся яго сёстры і браты (6−14 
гадоў), якія праз гэта вывучалі навыкі бацькоўства. 
Дапамагалі гэтаму і распаўсюджаныя гульні, звяза-
ныя з сямейнымі ролямі (“У маці”, “У бацьку”, “У 
няньку”, “У хрэсьбіны” і інш.) [1, с. 30−31].

Вяселле, пачацце, вынашванне і нараджэнне 
дзіцяці суправаджалася мноствам рытуальных 
дзеянняў і абрадаў, якія спалучалі хрысціянскія 
і паганскія элементы. Беручы ў іх удзел, дзеці 
засвайвалі пэўныя мадэлі паводзінаў для рэалізацыі 
іх у сваім далейшым жыцці.

Грамадскае атачэнне сачыла за выкананнем 

традыцый ў дадзенай сферы, што забяспечвала іх 
працяглае існаванне. Вельмі адмоўна ставіліся да 
дзяўчат, якія страцілі цнатлівасць да шлюбу. Гэ-
тыя адносіны распаўсюджваліся не толькі на мала-
дую, але і на яе бацькоў, і маглі цягнуцца некалькі 
гадоў. Таксама асуджаліся аборты праз зеллі, на-
раджэнне пазашлюбных дзяцей. З другога боку, і 
вялікая колькасць дзяцей разглядалася як няш-
часце (“Пацей, Мацей, калі многа дзяцей”). Гра-
мадская думка нават асуджала такія сем’і, асабліва 
калі яны былі беднымі (“А ні лыжкі, а ні міскі, а 
навесіў тры калыскі”) [1, с. 8]. Усё гэта ўздзейнічала 
на паводзіны маладых людзей (асабліва на вёсцы), 
садзейнічала складванню ў іх адказных адносін 
да палавога жыцця і бацькоўства (якія ў пэўнай 
ступені злучаліся).

Такім чынам, выхаванне бацькоўства было 
адным з важных аспектаў народнай педагогікі 
беларусаў. За стагоддзі склаліся пэўныя традыцыі 
адносінаў да гэтага боку чалавечага жыцця, якія 
садзейнічалі станоўчаму развіццю ўсяго грамад-
ства. Аднак жа рэвалюцыйныя падзеі першай 
чвэрці ХХ ст. многа садзейнічалі іх заняпаду. Але 
сёння, калі трансфармацыйныя з’явы ў інстытуце 
сям’і сталі даволі адчувальнымі, зварот да нацыя-
нальных традыцый можа стацца адным са сродкаў 
педагагічнага ўздзеяння на падрастаючае пакален-
не з мэтай фарміравання ў іх каштоўнасных адносін 
да сям’і і бацькоўства.
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ПРОБЛЕМА ПРИНЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ: 
АРИСТОКРАТИЧЕСКИЙ И ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ТИПЫ

Ксениди И.Д.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Избежать или уменьшить тяжесть последствий 
от неверно принятых решений – проблема, которую 
всегда стремились решить все люди во все времена. 
Особенно актуально это проявляется в масштабе 
группы людей, общества, государства. Попытки 
решения данной проблемы нашли свое отражение 
в различных политико-правовых теориях, концеп-
циях и мировоззрениях мыслителей различных 
эпох и стран. Рассмотрим две точки зрения.

Аристократический тип. Слово «аристократия» 
происходит от греческих слов ἀριστεύς «превосход-
ство, знатнейший, благороднейшего происхожде-
ния» и κράτος, «власть, могущество».

Еще в глубокой древности, по аналогии с ре-
зультатами селекционного разведения различ-

ных одомашненных животных, у людей возникла 
мысль, что отдельные качества такие как ум, сила, 
скорость и другие, также имеют свойства к переда-
че от родителей к потомству. По всей видимости, 
достижения отдельных лиц вызывали у их потом-
ков уверенность в большей успешности своих при-
родных способностях, чем у остальных. 

Это привело к формированию идеи об аристо-
кратии как возможности предоставления доступа к 
управлению обществом и государством «лучших», с 
упором на качество подбора. 

Идея знатной крови была особенно сильна в 
ранние периоды истории и в Средние века. В Но-
вое время ее постепенно замещали другие, более 
рациональные оценки статуса знати, основанные 


