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У апошнш гады юнуючыя сацыяльныя шстытуты выхавання
падрастаючага пакалення 1стотна аслабин свае выхаваучыя функцьн.
Больш таго, пэ^ная частка прадстаушкоу гэтых шстытутау знаходзщца у стане разгубленасщ, няупэуненасш i трывожнасш. Мнопя аказал'юя непадрыхтаваным1' да выхаваучай работы з дзецым i навучэнскай
моладдзю у новых умовах. У сувяз1 з гэтым паустала задача вызначэння новых тэарэтыка-метадалапчных i практичных падыходау да сучаснага выхавання. Больш за год калектыу вучоных i работшкау Miшстэрства адукацьп працавау над падрыхтоукай новай Канцэпцьп
выхавання дзяцей i навучэнскай моладз) у Рэспублщы Беларусь. У яго
уваходзш Г. А. Б>трым — начальшк Галоунага управления сацыяльнай i выхаваучай работы Мшстэрства адукацьп; К. У. Гаурылавец —
доктар педагапчных навук, прафесар; М. А. Гусакоуси — кандидат
фитсофск1х навук; У. Т. Кабуш — кандыдат педагапчных навук,
прафесар; Н. К. Катов^ч — кандыдат педагапчных навук; В. П. Kouiкава — кандыдат педагапчных навук; М. I. Латыш — доктар фшасофсюх навук, прафесар; А. I. Ляуко — доктар сацыялапчных навук;прафесар; А. А. Палоншкау — кандыдат пахалапчных навук;
А. Г. Слука — доктар пстарычных навук, прафесар; М. А. Станчыи —
кандыдат педагапчных навук; I. А. Фурмана^ — доктар похалапчннх:
навук. (Таксама В. У. Чэчат — доктар педагапчных навук, прафесар:
~~ РЭД.)
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Юрыдычныш дакументаш, на яюя абатрамся распрацоушчьшКанцэпцьп,: з'яуляюциа Канстытуцыя Рэспублиа Беларусь, Законы
Рэспубшю Беларусь «Аб адукацьп у Рэспублщы Беларусь» i «Аб правах
дзшяш». Новая Канцэпцыя аргашчна увабрала важнейшыя ioai i палажэнш, выкладзеныя $ канцэпцыях, створаных у пачатку 90-х гг.:
Канцэпцыя адукацьп i выхавання у Беларуа (над рэд. У. П. Пархоменxi, 1993 г.); Канцэпцыя выхавання ? нацыянальнай школе Беларум
(ajfrap У Ф. Валадзько, 1993 г.); Канцэпцыя нацыянальнай школы
Benapyci (ангары М. А: Гусакоуси, Ю. Э. Коасноу, А..А.Палоншкау,
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*fef .Новая Канцэпцыя складаёцца з Уводз1ьГ i чатырох раздзглаУ:
I. Стан выхаваучай работы; II.-Тэарэтыка-метадалапчныя асновы сучаснага выхавання; III. Змест выхавання; IV. Тэхналопя выхаваучата
працэсу. :
с-. ' • :

У дадзенай публкацьп гградстав1м у скарочаным выглядзе змест
Уводзж i раздзела «Тэарэтыка-метадалапчныя асновы сучаснага выхавання».
Ва Уводзшах даюцца асноуныя структурный элементы зместу паняцця «выхаванне». iMi з'яуляюцца каштоунасш выхавання, выхаваучае асяроддзе i выхаваучы працэс.
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Каштоунасш выхавання — гэта значныя для чалавека прыродныя,
матэрыяльныя i духоуныя аб'екгы ui з'явы, што выяуляюцпа у жыцщ
i на яюя зарыентаваны тэорьй, тэхналогц i спосабы педагапчнай
дзейнасць Сёння найбольш прыярытэтным! з'яуляюцца тумашстычныя адносшы да каштоунасцей выхавання. У якасщ вядучага мехаHi3My тут можа выступаць сютэмна-змястоуная трансфармацыя
агульначалавечых каштоунасцей у педагапчную дзейнасць. Гэта звязана з тым, што гуманнасць, як абумоуленая маральныш нормам!
i каштоунасцям1 сютэма установак асобы, патрабуе для свайш станаулення i развшця адпаведных зместу i метадау выхаваучай работы.
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Выхаваучае асяроддзе — тэта такая аргашзацыя сацыяльнага
асяроддзя, Kani уся разнастайнасць чалавечых узаемаадносш ва усвядомленай щ неусвядомленай форме нясе у сабе выхаваучыя функцкп.
У якасш неабходнага фону i перадумовы кожнага выхаваучага акта
Канцэпцыя вылучае так званую педагапчную атмасферу — сукупнасць эмацыянальных узаемасувязей выхавальннса i выхаванца, што
узткаюць на аснове адносш любв!, даверу i бяспега. V
' <:- Выхаваучы працэс—мэтанаюравана аргашзаваны, упарадкаваны
працэс, што ажыцця?ляецца У спеиыяльна аргашзаваным асяроддзп
наюраваны на задавальненне актуальных патрэбнасцей яго Удзельшкау. Базюам выхаваучага працэсу з'яуляецца дзейнасць дзшяц! па набыццю астэмы уласных асобасна i грамадска значных каштоунасцей,
а вышкам -г фарм1раванне актуальна ;выб1ральных .адHoci№ д а '
прыроды, трамадства i самога сябе.
Выхаванне разглядаецца з пазшый выхаванца i выхавальниса. 3 па- .
31ЦЫ1 выхаванца яно трактуецца як адзшства двухузаемазвязаных^
працэсау: сацыял1зацьи Пндывщуал1зацы1.
Сакьиипзацьш — гэта засваенне" выхаванцам каштоунасцей, установак, норм, узорау паводзш, уласщвых дадзенай сацыяльнай групе, г
рэашзацыя набытых сацыяльных сувязей i вопыту у паусядзённым
жыцш. ^
1ндыв1дуал1зацыя — гэта працэс асэнсавання выхаванцам' свайгЬ
адрознення ад шшых, што забяспечвае фарм1раванне у яго суб'ектыУ^
насш уласнай жыццядзейнасш. Пад суб'ектыУнасцюразумеецца актыуны пачатак выхаванца, што дазваляе будаваць свой унуграны свет,-1
непауторны вопыт пазнання, адносш, перажыванняуд У той лса час
быць адкрытым вопыту шшых!
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3 пазшьй выхавальшка выхаванне уключае дзве асноуныя стратэrii паводзш i адначасова два напрамю узаемадзеяння з выхаванцам:
фарм)раванне i педагапчную падтрымку.
Фарм1раванне — спецыяльна аргашзаваны працэс прад'яулення
педагогам агульначалавечых каштоунасцей, сацыяльна адабраемых
якасцей асобы i узорау паводзш.
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Педагапчная падтрымка — сктэма сродкау i дзейнасш педагога,
што забяспечвае аказанне абавязковай прафеаянальнай дапамоп у
шдывщуальным развщш i самаразвшш асобы выхаванца.
Прымаючы У якасш шэальнай мэты выхавання стварэнне умоу
для гармашчнага i усебаковага развщця творчай i высокамаральнай
асобы, вызначым яго рэальную мэту. Пры гэтым трэба зыходзшь з
таго, што чалавек — гэта дыялектычнае адзшства агульнага (агульначалавечага), адзшкавага (асобаснага) i тыповага (грамадзянскага).
У iepapxii састауных частак мэты выхавання на першае месца ставяцца агульначалавечыя каштоунасш.
У сучасны перыяд, каш карэнным чынам пераГлядаюцца светапоглядныя пазшы! i змяняецца становшча чалавека у грамадстве,
пераацэньваюцца i мэты выхавання. Kani зыходзшь з духоуных каштоунасцей, то ix захавалънщай з'яуляецца мараль. Агульнавядома,
што сутнасць марал1 i яе паходжанне не абмяжоуваюцца з'явам! сённяшняга дня, яна заусёды 1мкнецца да вечнага. Таму для выхавання
важным з'яуляецца фарм1раванне у дзяцей тых якасцей, яюя робяць
чалавека чалавекам.
.
.
.
,;. Аднак не усяю паварот да чалавека як мэты выхавання надае выхаваучаму працэсу гумашстычную наюраванасць. Таим ён становшца
талью тады, jcajxi прадугледжваецца падыход да чалавека як да непаУторнай унжальнай асобы. Таму выхйваучая сютэма разглядае асобу як
абсолютную каштоунасць, г. зн. Л1чацца недапушчальным1 адносшы
• да щдывщуума якда сродку, якой бы вялжай Hi бьша тая справа, якой
< ён закджаны служыць. Чалавек паустае як асоба, кал1 ён уключаны у
спуацыю, уякой павшен актыУна i свабодна адстаяць сваю пазшыю.
. Менавгга асобасны падыход ставщь дзшя У пазщыю суб'екта выхаван- ня; .Самыя добрыяЛгуманныя мэты выхавання, не прынятыя вучнем
унутрана.застануцца нерэал1заваным1. Адсюль вышкае, што галоуная
. мэта выхаваучага працэсу— фарлйраванне у дзяцей i навучэнскай мо- .
лацзгпатрэбнасшУдасканальваць сваю асобу, разв1ваць.сваё здольнасш,-мысленне i самаусведамленне:
- :
' Фарм1раванне асобы адначасова выступае i умовай для выхавання
грамадзянскасш. Грамадзянскм каштоунасш ляжаць у аснове фарм1равання прававой дзяржавы, грамадзянсюх паводзш, сацыяльнай
аетпыунасш, рэашзацьй правоу i абавязкау на карысць самому сабе,
:ям'1,1ншым людзям, Айчыне. Формула мэты выхаваннжйожа быць
зрадстаулена наступным чынам: чалавек,* асобаграмадзянщ.»;
•, .У разозеле,«Тэарэтыка-метадалапчныя асновы сучаснага выхаван«•"паказваецца, што было характэрна для былой парадыгмы выха-<
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вання i што прапаноувае новая. Адыходзячая парадыгма можа быць
ахарактарызавана як структура, якая каштоунасна-мэтавым чынам
наюроувалася на саиыяльную арыентаванасиь, безумоуны аутарытэт
педагога, рэпрадуктыунасць у адносшах да каштоунасцей, што трансл1равалшя у працэсе выхавання, i жструментарыя, што прымяняуся
пры гэтым, а таксама як атаясашпванне дзяржаунага i грамадскага iHтарэсау. Адзначаныя характарыстьш 6a3ipyrouua у сваю чаргу на глы-'
бшных установках, што караняцпа у фшасофсюх i светапоглядных падыходах (мэтамеркаваннях): абсалютызаиыя навуковага вопыту; установка на фарифайнне адзшага светапогляду; перавага калектыунага
перад 1ндыв1дуальным; абясиэньванне аутэнтычнай культуры i пстарычных традыцый; пераутваральныя адносжы да свету, Karri на самога пераутваральнiKa гэтыя адносшы не распаусюджвакшца; aciметрычнасць (аутарытарнасць) педагапчных адносш; школацэнтрызм педагапчных стратэпй.
Новая выхаваучая парадыгма У сваю чаргу прадугледжвае: адмауленне ад прэтэнзи на фapмipaвaннe адзшага светапогляду ва ycix выхаваниаУ; устаноуку на роунасць розных Biaay вопыту; наюраванасць
педагапчных намаганняу на пабудову выхаванцам уласных арыентацый з адказнасцю за зроблены выбар; дыялапзм культурных пазщый
i ix прадукцыйная кааперацыя; пераадоленне пазщьп абсалютнага
суб'екта, кал) выхавальшк прымае рашэнш за выхаванца; засваенне
пазщьп пасрэдтка пам1ж выхаванцам i культурай; арыентацыя на
фаршраванне асабл1вага спосабу светапогляднага мыслення з адмауленнем прэзумпцьп якой-небудзь адной цэласнасщ; разгляд культуры
як пошастэмнага утварэння, што акумулюе у сабе разнастайнасць
эпох, народа?, падыходуда светауспрымання.»'>-....п.....
• *' Aca6JiiBacub новай педагапчнай итуацьп заключаецца у яе шыро^кай шпорашстычнасщ, адначасовым icHaeaHHi i прадукцыйнай рэалк
зацьп шэрага розных выхаваучых канцэпцый. На справе гэта азначае
ажыццяуленне самых розных выхаваучых практык са CBaiMi тэхнало-ч
пяш, уласнай вышковасцю, крытэрыям1 эфекгаУнасщэдлДгЬ,- Новая парадыгма мае наступныя педагапчныя прынцыпы:.
прыярытэтнасць выхавання перад навучаннем;
•>••— рэфлекс1унаеюраванне развщцём дзейнасш асобы~
— уключанасць педагога У сацыякультурную атуапьпо пры выкарыстанш прагрэауных традыцый; ,
• • — адпаведнасць зместу выхавання задачам рэпянальнага, нацыннальнага i сусветнага развщця.
Вылучаюцца фундаментальныя na3iubii тэхналапчных структур
новай парадыгмы:-» >: • « н м
»..,•:..••.
Гч.'
•. — стварэнне умоу для самааргашзацьп дзейнасш выхаванца
. — прадастауленне магчымасш выбару;
' - ' — вылучэнне кола маральных норм, прынятых yciMi суб'ектам1 но-"~
вай парадыгмы на аснове дагавору;•
- ' - •
,- —- вызначэнне нарматыуных шварыянтных умоУ уваходжання i
выхаду дз1цящ з калектыву; •
б
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— забеспячэнне захавання у калектыве аутаномнага «я».
Стрыжнёвым паняццем педагапчнай тэхналогп у дадзенай парадыгмальнай прасторы выступав юраванне шщыятывай, якую генерыруе сам выхаванец у працэсе педагапчнага узаемадзеяння. На полюсе
педагога гэта прадугледжвае як яе падтрымку, так i стварэнне неабходных умоу для рэал1зацьп. У працэсе педагапчнага узаемадзеяння адбываецца Узыходжанне выхаванца ад канкрэтнага да абстрактнага.
Ta»ci пераход якраз i азначае перанос ступеш сама1дэнтыф1кацьа дз1цяш, выводзшь на якасна больш высок] Узровень самастойнасш з уль
кам яго узроставага развщця. Праграма выхаваучай дзейнасш мае
наступныя узроставыя межы:
Сям'я i чалавецтва — да 6 гадоу.
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Школа, М1краасяроддзе i чалавецтва — да 10 гадоу.
Нацыянальна-рэл1гшны рэгтянальны соцыум i чалавецтва — да
12 гадоу.
Айчына i чалавецтва — да 15 гадоу.
Чалавецтва i сусвет — да 18 гадоу.
Складанасць рэаМзацьи такой праграмы для БеларуЫ звязана
з неабходнасцю выбару у адкрьгтым п а т традыцый, асабл1ва рэль
пйных. У былыя гады юнавау вдыферэнтны стэрэатып адносш да
panirii. Цяпер падобнае самавызначэнне становщца ютотнай педагапчнай задачай. Актуальней праблемай з'яуляецца i працэс щэнтыфисацьп дзщяш з той нацыянальнасцю, да якой яно належьщь. Усё
гэта вызначае спектр задач выхаваучай работы у адпаведных шстытутах: сямЧ, школе, пазашкольных установах, грамадсюх аргашзацыяхПнш. •« '
о % »; :
Агульную схему змены выхаваучых парадыгм можна прадставщь
"
<
•
, наступным чынам. Л" »•"« - •
.1. Разгортванне свабодных творчых дыскусШ, наюраваных на выяУленне, педагапзацыю, псяхалапзацыю асяроддзя i рэальнае увасабленне У жьшцё новых парадыгмальных структур,
.
,
А.
Увядзенне у змест адукацьп педагапчных ВНУ i шстытутаУ па"вышэння педагапчнай квал1ф1кацьп прадметнага зместу, што адпавядае новым парадыгмальным устаноукам.
: ^
3|Перападрыхтоука выкладчыкау педагопю ВНУ не толью у плане засваення новага зместу адукацьц, але i форм педагапчнай работы
з гэтым зместам.
4. Праектная распрацоука новай выхаваучай парадыгмы м^ждыс,цыплшарным1 навуковым1 калектывам1 i i x экспериментальная
алрабацыя на спецыяльна адведзеных пляцоуках.
— •
5. Юраванне чнавацыйным развщцём адукацы! наогул I выхава?«ЧМ.ппанчсям упрыватнасщ.
С1стзмгг'выхавання як любая педагапчная Ыстэма будуецца на ад-,
паведных метадалапчных прынцыпах, уключае тую ui шшую 1дэалопю.ставщь адэкватныямэты i задачы i выконвае канкрэтныя выха-

ваучыя функцыь Прыярытэтным! прынцыпам1 выхавання, актуал1заваным! сучаснай сацыякультурнай сггуацыяй, з'яуляюцца:
прынцып прыродаадпаведнасш, яю вызначаецца сёння не толью
праяуленнем природных задаткау, але i энергетычным1 магчымасцям1
чалавека i ix абумоУленасию шфармацыйным1, сацыяльными i касм!ЧHbiMi з'явам1. Арыентаваны на станауленне асобы дзщяш у адпаведнасш з яго пахаф1з1чным1 i штэлектуальным1 магчымасцям1;
прынцып культураадпаведнасш. Культура як маральны стан грамадства, як сукупнасць ycix форм яго духоунага жыцця з'яуляецца вызначальным фактарам фарм1равання асобы, саиыял1зацьп маладога пакалення. Прынцып праяуляецца як апора у выхаванш на каштоунасиях
нацыянальнай i сусветнай культуры;
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прынцып сацыяльнай абумоулеиасш, яю зыходзщь з na3iubii, што
школа i грамадства — адзшае цэлае. Адпаведна, выхавальшк з'яуляецца праваднжом грамадсюх шэй, а школа — асяроддзем рэал1зацьп сацыяльнай паштыю;

РЕ
П
О
ЗИ
ТО
РИ
Й

прынцып самаразвшця, яю разумеецца перш за усё як працэс
фарм1равання астэмы каштоунасных арыентацый, «я-вобраза» вучня, яго самавызначэння;
,, .
прынцып ненаылля i талерантнасш абашраецца на цяртмасць да
шшадумства, розных форм праяУлення шдывщуальнасш, абумоул1вае
адмауленне ад любых форм педагапчнага насшля, у тым Л1ку ф1з1Чнага;
. '
••
'; •
'
--—и^
прынцып . сувяЫ-З жыццём праяуляецца ва Улжу жыццёвых сггуаг
цый, абумоуленых эканам!чнай нестабшьнасцю, экалапчным крыз!сам i шшым) прыродным1 i сацыяльным1 праяуленням!, яюя негатыуна Уплываюць на працэс абнаулення 1устойл1вагаразвщця грамадства; ;
- прынцып навуковасщ як апора У выхаваучым працэсе на лс1халапч-~
ныя i полаузроставыя асабл1васш вучняу, умелае i эфектыунае вйк
карыстанне выхавальшкам дасягненняу педагапчнай гпахалапчнай
навук;
прынцып адкрыгасщ выхаваучых истэм прадугледжвае аптымальнае спалучэнне розных выхаваучых мадэлей- з жыццёвым вопытам
асобы, рэальнай жыццядзейнасцю людзей, стварэнне на гэтай аснове
дз1цячых дашкольных устаноу адкрытага тыпу, школ-абшчын, сацыяльна-педагапчных i сацыякультурных комплекса^
Важнейшым1 задачам! выхавання на сучасным этапе з'яУляюцца
наступныя.
1. Фарм1раванне самасвядомасш асобы, пачынаючы ад фарм1раванкя уласнага «й-вобраза» i заканчваючы нацыянальным, грамадзянсюм, экалапчным усведамленнем, што дазваляе ператварыць чалавека з аб'екта асяроддзя у «я-суб'екта».
8

2. Фарянраванне BOJii, здольнасш кантраляваць сябе, ушчваць свае
патрэбнасщ i задатм, праяуляць сябе у якасш суб'екта дзейнасш.
Фарм1раванне ecuii азначае перш за усё фарм!раванне здольнасш чалавека паставщь свае паводзжы пад кантроль розуму, выпрацоуваць i
ставщь перад сабой мэты, даваць ацэнку, матываваць i абдумваиь свае
дзеянш, прымаиь правшьныя рашэнш, планаваць аргажзацыю дзейнасш.
3. Фарм1раванне здаровага ладу жыцця, адносш да свайго здароуя
як да каштоунасш, шкненне да гармони духоунага i ф1з1чнага здароуя.
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4. Развйццё эмацыяиальнай сферы асобы дзшяш, якое ажыццяуляeuua У першую чаргу У праиэсе эстэтычнага выхавання сродкам!
прыроды i мастацтва. 1мкнучыся да аргашчнага злщця эмацыянальнай актыунасш з функиыянальнай дзейнасцю, што задаецца выхаваучым працэсам школы, можна уздзейшчаиь на сацыяльную пазшыю
вучня, пераутвараючы яе выканаучы характар у жшыятыуны. Арган1чнае злщцё функцыянальнай i эмацыянальнай актыунасш, на што
здольна уздзейшчаиь мастацтва незалежна ад яго в lay. фарм)руе
устойл!вую пазшыю асобы У BbiHiKy таго, што у ёй разв1ваюцца светапоглядны пачатак i сацыяльная патрэбнасць у засваенш грамадсюх
шэй.
5. Фарм1раванне экалапчнай свядомасщ, якое прадугледжвае
стварэнне умоу для набыцця вучням1 адпаведных ведау i практычнага
вопыту вырашэння праблем у дадзенай галше; фарм1раванне каштоунасных арыентаиый экалапчнага характеру i звычак эколагамэтазгоднай дзейнасш; эдольнасць да прычынна-вынжовага анайзу атуацый
а з'яу у с!стэме «чалавек — грамадства — прырода» i выбару спосабау
вырашэння экалапчных задач.
6. ДухоУна-маральиае фарм)раванне асобы, што прадугледжвае шфармаванне школьшкаУ аб суюнаванш У свеце мноства культур, кожная з яюх мае свае шэалы, сваю астэму каштоУнасцей; засваенне паняццяу аб культуры, маральнасш, духоУнасш як аб вечных каштоу" я сцях;выхаванне маральныхлкасцей i вопыту маральных паводзш.
^.... 7- Падрыхтоука школьника да функоыяшравання i развщця f адпавеяным сацыяжультурным i прыродным асяроддзь Яна уключае умаца: ванне сувязеЙ' з непасрэдным асяроддзем жыццядзейнасш дз1цящ,
культурай i Укладам жыцця м!крараёна, горада, рэпёна, красны.
Выхаванне вьпсонвае наступныя асноуныя функцьп:
1) функция сацьииЛзащл заключаецца у забеспячэнш засваення шдывщам сацыяльнага вопыту. Яна ажыццяуляецца у пэУным сацыякультурным асяроддз! У працэсе сумеснай дзейнасш i пры дапамозе
таюх мехашзма^ях-адалтацыя, калектыунасць, партнёрства, творчасць, рэфлекая, йраяуленне i ажыццяУленне 1ндывщуа!пзацьц;
2) функция ншывщуалигцы! лаустае як працэс фарм1равання «я. вобраза», унутранага духоунага свету асобы на аснове 1нтэграцьп са9

цыяльных роляу i адносш, уласнага духоунага i саиыяльнага вопыту i
вопыту шшых людзей i пакаленняу, ператварэння грамадскага набытку у адпаведныя якасш i рысы характеру. Па сваёй сугнасш функцыя
адьшдуагпзацьп у выхаванш ёсиь не што шшае, як працэс фарм1равання суб'ектыунасш уласнай жыццядзейнасш на аснове выкарыстання астэмы сродкау, што спрыяюць асэнсаванню вдывщам свайго
адрознення ад шшых;
3) функцыя фарм1равання паустае як специальна аргашзаваны працэс прад'яулення педагогам сацыяльна адабраемых каштоунасцей,
. нарматыуных якасцей асобы i узорау паводзш. Праз рэал!заиыю гэтай
функцьп адбываецца як бы «убудоуванне» растучага чалавека У жыццёвую прастору;
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4) педагапчная падтрымка як дапамога дзецям у вырашэнж ix 1ндывщуальных праблем, звязаных з пахаф1з1'чным i марадьным здароуем,
м1жасобасным1 знос1нам1, прафеаянальным i жыццёвым самавызначэннем;
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5) гумаштарная функцыя выхавання заключаецца У задавальненш
духоуных патрэбнасцей, сэнсу жыцця, асабгстай свабоды, маральнасш. Гэта функцыя рэал13уецца з дапамогай таюх мехашзмау, як узае-.
маразуменне, зносшы, супрацоунщтва, суперажыванне, саудзел;
_ 6) функцыя развщця прадугледжвае эвалюцыю пэунай каштоунасна-нарматыунай пазщьи асобы выхаванца, структуры яе патрэбнасцей, матывау паводзш, здольнасцей пры рэамзацьп адпаведнага
педагапчнага шэалу ni мапэй адукацьп:
• 7) культураутваральная функция, або функцыя захавання, узнау-"
лення i развщця культуры, абумоул1вае арыентацыю на выхаванне
культурнага чалавека, якую. нельга рэал1заваць шакш^ як праз;
фарм1раванне1развщцё самога чалавека i адпаведных формяго жыц-\
цядзейнасш. У якасш мехашзму ажыццяулення гэтай функцьа выступав культурная щэнтыфпсацыя, або устанауленне сувяз1 пам1ж сабой Г
к у л ь ^ а й с в а й г о народа^

