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Камуюстычная партыя надае штарэсы, патрэбы людзей» i у ад-
вялшае значэнне далейшаму уда- паведнасщ з гэтым ажыццяуляць 
сканаленню маральнага выхаван- аргатзацыйную i выхаваучую ра-
ня падрастаючага пакалення. Адна боту. На вялшую выхаваучую ро-
з яго важнейшых задач — фармЬ лю зносш звяртау увагу М. I. Ка-
раванне у вучняу актыунай жыц- лшш: «Любоу да Радз1мы, да пра-
цёвай лазщьп, якая праяуляецца цы, гуманнасць, сумленнасць мо-
у высокай рэгулятыунай функцьп гуць быць глубока укаранёны у 
вдэйна-маральных поглядау, пера- свядомасць дзщяц1 тольш у парад-
кананняу i паводзш. Выкананне ку паусядзённага непрыкметнага 
задачы патрабуе павышэння дзей- уздзеяння на аснове таварыск1х 
снасщ маральнага выхавання i, у зносш на працягу усяго перыяду 
прыватнасц1, змястоунай работы школьнага жыцця». П. М. Машэ-
па фарм1раванню маральнай свя- pay заклшау ствараць такую аб-
домасщ школыпкау, вылрацоуцы станочку для непасрэдных' зносш 
адпаведных уменняу i навыкау. людзей розных пакаленняу, у 

Развщцё маральнай свядома- якой юная змена розумам i сэр-
сц1, а таксама уменняу i навыкау цам далучалася б да нягаснуча-
паводзш—працэс шматбаковы, ён га ратнага i працоунага подзв1гу, 
ажыццяуляецца у школе усёй су- да традыцый савецкага народа, 
купнасцю педагапчных метадау што «вдэйна акрыляюць, маральна 
i сродкау, сярод як1х першаступен- узбагачаюць асобу, робядь яе ду-
нае значэнне маюць навучанне i шэуна лепшай i сацыяльна больш 
пазакласна:я работа. Аднак, якой актыунай». 
бы вялшай Hi была сама па сабе Думк1 аб рол1 узаемаадносш у4 

роля урочных i пазакласных за- . развщщ i фарьираванш асобы вы-
няткау у маральным фарм1раванш казвал1ся у педагогщы i раней. 
вучняу, ix выхаваучае уздзеянне Так, К. Д. Ушынск1 л1чыу, што 
апасрэдуецца • aca6icTbHyt уплывам «без асабнггага непасрэднага 
педагога. У гэтым сэнсе выключна уплыву выхавальнша на выхаван-
важным сродкам маральнага вы- ца сапрауднае вйхаванне, якое 
хавання з'яуляюцца зносшы на- праншае у характар, немагчыма. 
стаушка, класнага шраунша са Толыи асоба можа уздзейтчаць 
школьнжам!. Менав1та ix л1чаць на развщцё i вызначэнне асобы...» 
тым фактарам, як1 дапамагае аказ- Выключна высока цашу знойны i 
вадь на дзяцей дзейсны выхавау- слова настаунша выдатны савецк! 
чы уплыу. педагог А. С. Макаранка. «Добра 

Роля зносш як магутнага срод- сказанае дзецям дзелавое моцнае 
ку камушстычнага выхавання з слова,— nicay ён,— мае вел1зар-
асаблдвай с1лай падкрэсл1ваецца нае значэнне, i, магчыма, у нас 
у KHirax JI. I. Брэжнева «Малая так многа я'шчэ памылак у аргань 
зямля», «Адр'аджэнне», «Цалша». зацыйных формах таму, nrfo мы 
Леанщ 1лыч указвае, што знойны яшчэ i гаварыць часта з дзецьки 
«дапамагаюць, як гавораць, з пер- па-сапрауднаму не умеем», 
шых рук даведацца пра задумы, У апошшя гады праблема зно-
16 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



cm заимае вучоных, працуючых у 
розных галшах ведау. Яе даследу-
юць ф1лосафы, сацыёлап, пихола-
ri, лшгв1сты, «педагои — Л. М. Ар-
хангельску А. А. Бадалёу, Л. П. 
Буева, Б. Д. Парыгш, В. М. Сакоуг 
HiH i шш. Аднак у распрацоуцы 
гэтай складанай праблемы ёсць 
яшчэ шмат нявырашаных пытан-
няу, асабл1ва у яе педагапчным 
аспекце. Дастаткова сказаць, тшто 
пакуль няма нават агульна'пры-
нятага вызначэння феномена зно-
ciH. Але пры параунальным ана-
л1зе можна зауважыць, што боль-
шасць аутарау трактуе з н о с i-
н ы як спедыф1чны спосаб (шлях, 
фактар) узаемадзеяння i узаема-
уплыву людзей непасрздна сваёй 
асобай або пры дапамозе мовы, жэ-
стау, MiMiKi , пачуццяу i г. • д. 
Пры чалавечых зносшах адбыва-
ецца абмен шфармацыяй, а такса-
ма працэс двухбаковага развщця 
i фарм1равання свядомасщ i по-
глядау, пачуццяу i перакананняу, 
установак i паводзш людзей, ду-
хоунае i маральнае станауленне 
асобы. Ч 

Вялшая роля узаемаадносш у 
маральным развщщ асобы дзщя-
щ. Справа у тым, што адной з най-
больш 1стотных асабл1васцей дзя-
цей розных узростау (дашкольна-
га, малодшага, сярэдняга i старэй-
шага школьнага) з'яуляецца ярка 
выражанае 1мкненне да зноеш. 
Дзещ не тольк1 дзеляцца думкам^ 
поглядам1, перажыванням1, але i 
1мкнуцца умацаваць сваю сама-
стойнасць i даросласць, усвядо-
мщь caMix сябе, свае маральныя 
рысы i якасщ, зверыць i скарэк-
щраваць ix у працэсе маральнага 
развщця. Вось чаму такое неацэн-
нае значэнне для маральнага вы-
хавання як мэтанаюраванага пе-
дагагачнага працэсу маюць чала-
вечыя 3 H o c i H b i . 

На жаль, у педагапчнай наву- . 
цы i у школьнай практыцы не 
удзяляецца неабходнай увап. гэ-
таму спецыфпчнаму ввду дзейнасщ, 
як1 дазваляе мэтанаюравана i 
эфектыуна уплываць на мараль-
ную свядомасць i паводзшы вуч-, 
няу. Аб тым сведчаць даныя аб 
знос1нах вучняу з класным1 Kipay-
HiKaMi i иастауншам1, атрыманыя 
у ходзе даследчай работы, ЯКЕЯ 

праводз1лася у школах Брэста i 
Брэсцкай вобласщ (абследаканнем. 
было ахоплена 1 600 вучняу V—• 
VIII класау). Установлена, што з. 
800 вучняу V—VI класау за!даво-
лены узаемаадносшам1 80,4% пя-
щкласшкау i 76,8% шасщкласш-
кау. У падлеткау VII—VIII кла-

' сау задаволенасць узаемааднои-
нам1 рэзка зшжаецца: у сямх-
класшкау яна складае 62,1%, ва-
сьмшласншау — 48 % • 

Як1я ж прычыны? Найболыш 
тыповай л1чыцца адсутнасць у пе-
дагогау дoбpaзычлiвacцi, дабраты„ 
чуласщ. «Кал1б усе настаутш,, 
як1я працуюць у нашым класе,— 
сцвярджае васьмшластца Ната-
ша Н.,— был1 чулым1 i добрым! у 
гутарках i у адносшах да нас, то< 
мы стал1 б лепш сябе паводзщь i 
вучыцца». Вучш адзначаюць ня-
уменне класных K i p a y H i K o y i на-
стаушкау уздзейшчаць на ix па-
чуцщ. «Наш класны шра^шк га-
ворыць аб нашых адносшах да гра-
мадскай работы так сумна, што. 
гэта ншога не закранае i не хва-
люе» (Святлана С.). Значная част-
ка падлеткау указвае на тое, што» 
у некаторых педагогау адсутшча-
юць ветл1васць i такт, i -узаемаад-
носшы са старэйшым1 станоуча на 
ix не уплываюць. «Трэба не павы-
шаць голасу i не палохаць нас, a. 
тактоуна даказваць, каб усе зра-
зумел1 i выконвал1 патрабаванн! 
класнага K i p a y m K a » (Людм1ла А., 
VIII кл.). «Кал1 настаунш! будуць-
размауляць з нам1 спакойна, без-
вокрыкау, тады не захочацца ра-
бщь iM насуперак» (BiKTap С.,. 
VII кл.). Давол! вялiiкaя частка 
падлеткау выказала думку аб тым,. 
што для станоучага уплыву вельмт 
важна, каб класныя KipayHiKi i на-
стаушк1 мeлi BbicoKi маральны ay-
тарытэт. «Адных, гутарак мала,, 
нам патрэбны станоучыя прыкла-
ды» (Андрэй Т., VIII кл.). «Я л1чу,. 
што самае галоунае, каб настаунш. 
быу асобай, а не тольш настаун1-
кам» (Людм1ла Б., VIII кл.). '' 

TaKiM чынам, мы бачым, шта 
HacTayHiKi i класныя KipayHiKi ня-
рэдка дапускаюць памылк1,1 пра-
л1к1 у выбары зместу i форм узае-
маадносш з вучнямь У BbiHiKy 
школьнш1 не тольк1 не задаволе-
ны TaKiMi педагогам!, а нават i 
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аддаляюцца ад ix. Таму i шфарма-
дыя па маральна-этычных пытан-
жях, якую даюць класныя icipayHi-
Ki i настаунпй. у ходзе зносш з 
:падлеткам1, "часта не успрымаецца 
i не раздзяляецца anoniHiMi. Нату-
ральна таму, што працэс мараль-
нага развщця дзяцей затарможва-
ецца. 

М1ж тым вывучэнне лепшага 
вопыту паказвае, што пры дапамо-
зе зносш настаушт могуць, мэта-
нашравана i станоуча уплываць 
?яа развщцё маральнай свядомасщ 
i паводзш падлеткау. Пры гэтым 
выконваюцца наступныя асноуныя 
функцьп: шфармацыйная, эмацы-
янальная, рэгулятыуная. 

У невялш1м артыкуле няма 
магчымасщ разгледзець перал1ча-
ныя функцьп 3HociH. Спышмся на 
шфармацыйнай. Родя класнага Ki-
раутка у час шфармацьп заклю-
чаецца у тым, каб дапамагчы вуч-
ням набываць i засвойваць мараль-
я ы я паняцщ, нормы i прынцыпы 
грамадства, яшя дазваляюць пра-
вшьна усведамляць навакольны 
-свет, людзей, caMix сябе. Менавиа 
пасля таго, як вучань прыслухаец-
ца да людзей, угледзщца у ix, ён 
абавязкова пачне «адносщца да са-
мога сябе як да чалавека» 
(К. Маркс). Так, пасля мэтанагара-
ваных размоу педагогау з сямЬ 
класншам Анатолем П., у якога 
не был1 выпрацаваны добрасумлен-
ныя адносшы да грамадска карыс-
най працы, падлетак прызнауся, 
што сур'ёзныя i пераканаучыя гу-
Tapici класнага KipayHiKa i ваенру-
ка дапамагл1 яму убачыць свае не-
дахопы. «Упершыню зразумеу,— 
гаворыць Анатоль,— што пра мя-
не думаюць шшыя людзх i хто я 
ёсць на самой справе. Безумоуна, 
ж быу няправы i змяшу свой по-
гляд на адносшы да працоуных 
спрау i да вучобы». 

1нфармацыйныя зносшы клас-
нага KipayHiKa з вучням! умоуна 
можна расчляшць на тры асноу-
ныя взды: шдывщуальныя, група-
выя i калектыуныя. 

Неацэннае значэнне у шфарма-
цыйных зносшах мае шдьшдуаль-
ны падыход. Вывучэнне вопыту 
класнага KipayHiKa Галшы Mixan-
лауны Клягшай з СШ № 18 г. Брэ-
•ста паказвае, што пры развщц1 ма-

ральнай свядомасщ вучняу яна 
часцей за усё 1дзе ад шдыв!дуаль-
ных узаемаадносш да групавых 1 
масавых. 1ндыв1дуальная работа 
настаушка з вучням1 адбываецца 
з дня у дзень, няспынна. На яе 
думку, ташя узаемаадносшы з'яу-
ляюцца эфектыуным сродкам ма-
ральнага развщця, узбагачэння i 
арыентацьп школьнщау. 3 ix дапа-
могай можна аператыуна i надзей-
на папярэджваць памылковыя су-
джэнш, амаральныя ДЗбЯНН! 1 
учынк! вучняу. 

Звернемся да прыкладу. Галь 
на М1хайлауна зауважыла, што 
Irap Б. пачау курыць. Застаушыся 
пасля урокау адзш на адзш з вуч-
нем, яна спакойна спытала: 

— Irap, твой жа бацька не ку-
рыць, займаецца спортам. Чаму ж 
ты вырашыу курыць? 

Не чакаушы такога пытання, 
падлетак разгуб1уся, доуга мау-
чау, а потым пачау апраудвацца: 

— А я не кожны дзень куру, 
кальщкал1. Дзесяцшласшш га-
вораць, што курыць модна. Мау-
ляу, усе дарослыя кураць, а нам 
забараняюць. 

— Згадзкя, што кураць не усе, 
а тольк! некаторыя дарослыя. Та-
бе ж яшчэ няма i чатырнаццащ га-
доу. Хаця i рэдка курыш, але твой 
малады аргатзм прывыкае, уцяг-
ваецца. Урачы ж сцвярджаюць, 
што тытунёвы дзёгаць памяншае 
аб'ем лёгшх i дрэнна уплывае на 
горла, што шкацш псуе колер, ску-
ры твару,— працягвала даказваць 
настаунща. 

— Мне пра гэта т х т о ншол1 не 
гаварыу,— адказау Irap. 

— Кал! хочаш, заутра я пры-
нясу табе выразку з газеты, дзе 
пра усё, што я гаварыла, пппуць 
спецыял1сты, 

— Прынясще... 
Што адбылося далей, мы даве-

дал1ся з анкеты Irapa Б. «Кал1 я 
прачытау артыкул,— nicay ён,— 
мне стала страшна. Болын за усё 
мяне уразша, што курцы часцей 
хварэюць на рак горла, страунша, 
лёгшх. I яшчэ памятаю, што ку-
рэц скарачае сваё жыццё на 8—10 
гадоу. 3 таго часу я кшуу ку-
рыць». 

Я]к бачым, у прыведзенай йту-
ацьп рашаючае значэнне мел1 спа-
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кой i вытрымка, добразычл1васць 
класнага шраунша, доказнасць 
прыведзеных аргумента^. Кал1 б 
Г. М. Клягша выкарыстала метад 
бясспрэчнага патрабавання щ па-
карання, уздзеянне магло б даць 
адваротны в ы т к . Ведаючы пра гэ-
та, Галша Мдхайлауна вырашыла 
пах1снуць мжывыя уяуленш пад-
летка аб тым, што кураць, быц-
цам, усе i што курэнне модна. На 
дапамогу класнаму KipayHiKy 
прыйшл1 не тольк1 яе добразычль 
васць i вытрымка, але i кадкрэт-
ная, доказная шфармацыя. Усё тэ-
та выклжала у Irapa сумненне, ня-
упэуненасць, прымуйла перажы-
ваць. 3 анкеты вщаць, што хлоп-
чык шчыра паверыу у справядль 
выя довады настаунщы. 

Добразычл1васць i далшатнасць 
у шдывздуальных зносшах спрыя-
юць поспеху у рабоце класнага Ki-
раунша 1рыны 1ос1фауны Л а т -
шык з СШ № 21 г. Брэста. Напры-
клад, яна ведала, што бацьк! Анд-
рэя JI. вызначаюцца празмернай 
строгасцю, пагражаюць, а часам i 
ф1з1чна караюць хлопчыка. Ён 
стау жорстк1м, пачау дзёрзка сябе 
паводзщь. Тактоунасць класнага 
шраунша спрыяла развщцю у Ан-
дрэя станоучых маральна-пихала-
пчных установак, як1я усталёува-
л1ся i паступова пераходзШ у дзе-
янш, учынкь 1рына 1ос1фауна зау-
важыла, што ташя адносшы да 
падлетка стал1 паступова узбага-
чдць i разв1ваць яго пачуцщ, рэ-
гуляваць дзеянш. i учынш. Адна-
часова настаунща вяла работу з 
бацькаму 1мкнулася палепшыць 
ix адносшы да сына. Паступова 
Андрэй станав1уся болыы ветл1вым 
i стрыманым. 

Ва ycix ташх ситуациях клас-
ныя KipayHiKi захоувал1 этыку уза-
емаадносш. Таму школьнш1 ахвот-
на размаулял1 з iMi аб cBaix ма-
ральных якасцях. 

Г. М. Клягша, I. I. Лакпиык 
добра наладжваюць i групавыя 
узаемаадносшы з падлеткамь Яны 
умеюць своечасова вызналыць на-
шраванасць 1мкненняу найббльш 
значымых груп у класным калек-
тыве. Гэта дае iM магчымасць уп-
лываць на вучняу з мэтай ix ма-
ральнага развщця, карэкщроуш, 
рэгуляцьц паводзш. «Поспех у ма-

ральным развщщ вучняу у працз«~ 
се групавых узаемаадносш,— л1-
чыць Галша Мдхайлауна,— зале-
жыць, па-першае, ад своечасовага 
i беспамылковага вызначэння 
узроуню выхаванасщ; па-другое„ 
ад багацця зместу зносш; па-трэ-
цяе, ад перыядычнасщ зносш па 
маральна-этычных пытаннях з 
той щ шшай групай хлопчыка^ ц ! 
дзяучынак». Ведаючы cicTOMy уза-
емаадносш пам1ж асобам!, Г. М. 
Клягша нжолх не паутараецца, L 
таму уздзеянне на маральную свяг 
домасць падлеткау, ix пачуцщ 1 
паводзшы становщца больш дзей-
сным. 

Значнае месца у выхаваучай 
рабоце займаюць узаемаадносшы 
класнага шраунша з калектывам 
к ласа (к а л е к т ы у н ы я аднось 
ны) па розных маральна-этычных. 
пытаннях. Юл1я Мшалаеуна Нах-
манов1ч, класны KipayHiK у 
СШ № 12 г. Брэста, заусёды грун-
тоуна да ix рвдхтуецца. У працэсе-
аргашзацьп, падрыхтоук1 i правя-
дзення разнастайных класных i 
агульнашкольных спрау усе яе- • 
вучш атрымл1ваюць канкрэтныя; 
задании У ходзе ix выканання 
КШя Мшалаеуна абавязкова кож-
нага пракансультуе, з кожным па-
гаворыць, штосьщ абмяркуе, аб» 
чымсьщ напомшць. Дапамагае ёй 
i актыу класа, як1 настаунща ву-
чыць патрабаваць ад школьшкау 
выканання даручаных задания^. 
Настаунща выпрацбувае у падлет-
кау уменне абдумваць свае дзеян-
Hi, учынк1, паводз1ны. Пры гэтым: 
КШя Мшалаеуна уздзейшчае на 
пачуцщ вучняу, стварае станоучы 
эмацыянальны настрой, спрыяе 
выпрацоуцы у ix свядомых ма-
ральна-пс1халаг1чных установак, а. 
у паводзшах — устойл1вай мараль-
най пазщьп. 

Вопыт лепшых класных Kipay-
HiKoy паказвае, што да ycix в1дау 
зносш з падлеткам1 трэба пастаян-
на i грунтоуна рыхтавацца. Па-
першае, важна умець пазбягаць. 
безагаворачных довадау i суджэн-
няу, да яшх класныя KipayHiKi, са-
Mi таго не зауважаючы, прывыка-
юць у св^ёй паусядзённай выха-
ваучай дзейнасщ. У вын1ку адбы- ' 
ваецца пэуная стэрэатып1зацыя" 
уздзеянняу, гублйецца пс1халайч-
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ная арыенщроука. «АднастайнЫя 
размовы i гутарш класнага Kipay-
HiKa надакучваюць, i нам не хо-
чацца ix сл^хаць» (Irap С., 
VIII кл.). Па-другое, пры узаема-
адносшах з падлетка(м1 неабходна 
уздзейтчаць не тольш на ix штэ-
лектуальную, але i на эмацыяналь-
на-валявую сферу, што садзейтчае 
пйхалагачнаму настрою на станоу-
чыя справы i учынш. «У гутарках 
з нам1 класны KipayHiK прыводзщь 
вельм1 цшавыя павучальныя пры-
кЛады з жыцця i мастацкай лиа-
ратуры, яшя закранаюць кожна-
га»,— niina Наташа К. (VIII кл.). 
IIa-трэцяе, зносшы з вучням1 па-
вшны ажыццяуляцца у вышэйшай 
ступет тактоуна i пйхалагачна 
тонка. Парушэнне гэтага патраба-
вакня нярэдка прыводзщь нават да 
канфлштных смуацый. «Мы лю-
дз^ i з HaMi трэба гаварыць без 
крыудных слоу, яшя часта даво-
дзщца чуць ад некаторых настау-
лшау i класнага шраунша»,— 
сцвярджае Тамара П. (VII кл.). Па-
чацвёртае, пры узаемаадносшах з 
ладлеткам1 класнаму шраушку 
важна захоуваць даз1роуку часу 
падачы шфармацьа (у залежнасщ 
ад узросту). Кал1 размова на ма-
ральна-этычныя тэмы, напрыклад, 
этычная гутарка, вельм1 зацягва-
•ецца, то яе выхаваучы эфект будзе 
невысок!, а кал1-шкал1 i супраць-
леглы чакаемым вышкам. Па-пя-
•тае, неабходна «стэматычна клапа- • 
цщца аб змесце i характары зносш 
класнага шраунша, настаушкау, 
«бацькоу са школьткамь 

Даследаванне паказвае, што 
можна выдзел1ць умоуна чатыры 
трупы падлеткау у залежнасщ ад 
уплыву на ix шфармацыйнай 
функцьц адносш класнага KipayHi-
Ka. У першую групу уваходзяць 
гшкольшш, для як1х шфармацый-
ныя зносшы з'яуляюцца магу.тным 
•стымулам (сродкам, фактарам) у 
ix маральным развщщ. Па нашых 
„даных, яны складаюць 25,5% ад 
1 600 вучняу V—VIII класау. Гэта 

тнкольнпи, як1я успрымаюць адно-
сшы да ix класнага KipayHiKa толь-
Ki станоуча. Да другой грулы на-
.лежаць тыя, на яшх узаемаадно-
-сшы аказваюць больш щ менш 
•станоучы уплыу (31,5%). Для ix 

За 14 гадоу работы у школе настау-
нща рускай мовы i лиаратуры Брон-
ненскай С Ш Рэчыцкага раёна В. В. Са-
лауёва Ha3anacina багаты вопыт у на-

•вучанж Гвыхаванн! школьжкау. Урон/ 
вопытнай настаунщы з'яуляюцца ад-
ным| з люб1мых у вучняу. 

Урок вядзе Вольга Васшьеуна Са-
лауёва. 

Фота А. Сасшоускага 

характэрны щкавасць i пазггыу-
ныя адносшы да класнага K i p a y H i -
Ka. Да трэцяй групы адносяцца 
школьшш, для яшх узаемааднось 
ны з'яуляюцца нейтральным пра-
цэсам (28%). Чацвёртую групу. 
(15%) складаюць усе астаття, у 
каго непрыязныя, негатыуныя уза-
емаадносшы з класным K i p a y H i -
ком. 

TaKiM чынам, зносаны з'яуля-
юцца адным з важнейшых факта-
рау маральнага развщця падлет-
кау. Умела выкарыстоуваючы iH-
фармацыйную, эмацыянальную i 
рэгулятыуную функцьп зносш, пе-
дагога могуць даб1вацца выхаван-
ня высокай свядомасщ, пачуццяу 
i паводзш у дзяцей. 
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