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УВОД31НЫ 
ЗМЕСТ 
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ПЕ ДАТ АЛЧНАЯ ПРАБЛЕМА 
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1.2 Юраванне развщцём нацыянальна-культурнай щэнтычнасщ 
суб'ектау адукацыйнага працэсу ва умовах установы адукацьп 
як сацыякультурнага цэнтра 

1.3 Нарматыуна-прававое забеспячэнне юравання развщцём 
нацыянальна-культурнай щэнтычнасщ суб'ектау 
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адукацыйнага працэсу 
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3.1 Структура i змест шавацыйнай мадэл1 к1равання разв1ццём 
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УВОДЗШЫ 

Нацыянальна-культурная щэнгычнасць з'яуляецца канструктыуным 
фактарам грамадскага кнавання, яна неабходна для паунавартаснага жыцця 
чалавека, аргашзацьи кожнага канкрэтнага грамадства i усяго чалавецтва: для ix 
аб'яднання, гармашчнага уладкавання i прагрэс1унага развщця. Вщавочна, што 
здаровае грамадства - гэта сютэма грамадзян, а значыць, л юдзi -грама дзяне 
пав1нны быць звязаны пам!ж сабой натуральным! i узаемапрыцягальным]' 
сувязямь У аснове так!х сувязяу - агульнанацыянальныя каштоунасщ (мова, 
побыт, культура, амвалы, гюторыя, сацыяльныя. паводзшы, светапогляды, 
этшчная тэрыторыя), яюя ёсць у кожнага народа i разв!ваюцца разам з я го 
псторыяй. 

Дзякуючы перайманню, выхаванню, засваенню штэлекту альпага i 
сацыяльнага вопыту продкау, пад уздзеяннем элементау сацыяльнага асяроддзя 
з ранняга дзящнства пазнаюцца, фарм1руюцца i засвойваюцца асноуныя 
элементы нацыянальна -культурнай щэнтычнасщ i самасвядомасщ. На працягу 
усяго жыцця асобы яны узбагачаюцца i разв1ваюцца ui наадварот - щзе працэс 
збяднення i застою, выщкам якога з'яуляецца нацыянальны шгшзм, з яг о 
праяуленням1 мы сутыкаемся амаль штодня. 

Пацверджаннем апошняму з'яуляюцца даследаваши. як!я праводзшся 
сярод моладз1 (студэнтау, школьнкау i людзей ад 25 гадоу) Рэспублш Беларусь 
у 2007-2009 гг. з мэтай выяулення асабл!васцей нацыянальнай щэнтычнасщ. 
г.зн. змястоуных сэнсау самавызначэння "мы беларусы». У працэсе 
даследавання была выяулена наступная 1ерарх1я каштоунасцяу (сэнсау): 

1) абстрактны i размыты вобраз Беларус!, без яюх-небудзь змястоуных 
характарыстык; 

2) щэнтыфжацыя беларусау з Рэспублжай Беларусь як з незалежнай 
дзяржавай, якая з аднаго боку з'яуляецца чымсьщ вщавочным i гарантаваным, а 
з другога боку успрымаецца як контур, акрэслены на карце i замацаваны 
дзяржаунай амволкай, г.зн. па-за сувязг з унутры- i знешнепал1тычнай, 
эканам!чнай, прававой, сацыяльнай канкрэтыкай; 

3) щэнтыфжацыя з нацыянальнай культу рай. 
Факт юнавання нацыянальнай спадчыны проста сцвярджауся i н!як не 

суаднос1уся з развщцём асобаснага "Я", не выклжау эмацыйнага водгуку i 
пачуцця асабютай выключнасщ. Такое эмацыйна-шдыферэнтнае стауленне да 
уласнай ricTopbii i культуры тлумачыць i абыякавае, а часам i адмоунае 
стауленне да мовы тытульнай нацьи, якая з'яуляецца адной з дзяржауных моу 
РэспублЫ Беларусь - беларускай мовы [9]. 

А разам з тым, так)я каштоунасц!, як дзяржава, гюторыя,, мова, культура i 
звязаныя з iMi традыцьп - «ядро» нацыянальнай i культурнай 
самащэнтыфжацьн нацьп, якая у адказе за будучыню Беларус! i будзе здольная 
вырашаць ятя стаяць перад крашай заданы. 
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На фарм1раванне такой сацыяльна высокай якасщ, як нацыянальна-
культурная щэнтычнасць, аказваюць уздзеянне аб'ектыуныя i суб'ектыуныя 
фактары. Аб'ектыуным1 фактарам! з'яуляюцца станауленне нацыянальнага 
грамадства, замаруджванне працэсу развщця нацыянальнай культуры, мовы. Да 
суб'ектыуных фактарау адносяцца юраванне працэсам станаулення 
нацыянальнай самасвядомасщ, складанне сютэмы мерапрыемствау i мер 
уздзеяння на будучых грамадзян з мэтай павышэння яе узроуня. 

Ад гэтых фактарау у вялжай ступеш залежыць асэнсаванае усведамленне 
сувяз1 пам1ж асобай i дзяржавай, эмацыянальныя адносшы да каштоунасцей 
свайго народа, жыццё у адпаведнасц! з нацыянальным1 традыцыямг i звычаям!, 
усведамленне прыналежнасщ да сваёй нацьп, яе месца сярод других нацый. 
Сукупнасць гэтых фактарау дапамагае вырашыць праблему выхавання не 
абстрактнай асобы, а асобы з выразным разумением сваёй сацыяльнай i 
грамадскай рол1 на пэуным этапе разв!цця грамадства. 

Лес Беларуш як самастойнай дзяржавы шмат у чым залежыць ад узроуню 
сфарм1раванасц1 у нашага народа нацыянальнай самасвядомасщ. Таюм чынам, 
разв1ццё нацыянальна-культурнай щэнтычнасщ суб'ектау адукацыйнага 
працэсу - праблема грамадзянскага значэння, ад рашэння я кой залежыць 
духоунае здароуе нацьп, перспектывы яе разв!цця. 

Праблема нацыянальна-культурнай щэнтычнасц! суб'ектау педагаг!чнай 
дзейнасц1 цесна звязана з слстэмай работы педагапчных калектывау, якчм у 
першую чаргу належыць вызначыць прынцыпы i тэхналоп! выхавання духоуна 
багатай i нацыянальна свядомай асобы, сэнс жыцця якой быу бы цесна звязаны 
з лесам народа, крашы. 

Праблема распрацоую навукова-метадычнага забеспячэння фарм!равання 
грамадзянскай культуры вучняу знайшла свае адлюстраванне у шэрагу 
навуковых тэм, распрацаваных лабараторыяй гуман!тарнай адукацьп НМУ 
"Нацыянальны щстытут адукацьп". У прыватнасгп, педагаг!чная мадэлъ 
фарм1равання нацыянальна-культурнай 1дэнтычнас1п суб'ектау педагапчнай 
дзейнасц1 прадстаулена у эксперыментальным праекце "Апрабацыя мадэл! 
фарм1равання нацыянальна-культурнай щэнтычнасщ у вучняу у рамках 
дзейнасщ установы адукацьп як сацы я кул ьту р нага цэнтра", аутарам якога 
з'яуляецца прафесар кафедры ncixanorii i прадметных методык ДУА "MiHCKi 
гарадск! шстытут разв1цця адукацьй", кандыдат педагапчных навук, дацэнт 
Мароз Т. I. Сутнасць эксперымента складае ппотэза, што пры пэуных 
арган1зацыйна-педагаг1чных умовах установу адукацьп можна разглядаць як 
магчымы сацыякультурны рэсурс для фарм!равання нацыянал ьна-кул ьтурнай 
щэнтычнасщ падлеткау i моладз!. 

Фарм1раванне нацыянальна-культурнай 1дэнтычнасщ ва умовах установы 
адукацьп як сацыя кул ьту рн ага цэнтра з адпаведнай выхаваучай прасторай 
патрабуе ад юраушка установы адукацьп 1навацыйных падыходау да к1равання 
развщцём нацыянальна-культурнай щэнтычнасщ суб'ектау адукацыйнага 
працэсу. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



5 

Мэта даследавання - абгрунтаваць i распрацаваць шавацыйныя 
падыходы да юравання развщцём нацыянальна-культурнай щэнтычнасщ 
суб'ектау адукацыйнага працэсу ва установе агульнай сярэдняй адукацьп. 

Заданы даследавання: 
1. Вызначыць сутнасныя характарыстыю паняцця «нацыянальна-

культурная щэнтычнасць». 
2. Ахарактарызаваць нарматыуна-прававое забеспячэнне развщця 

нацыянальна-культурнай щэнтычнасщ ва установе агульнай сярэдняй адукацьп. 
3. Выявщь напрамю шавацыйнага падыходу да юравання развщцём 

нацыянальна-культурнай щэнтычнасщ суб'ектау адукацыйнага працэсу ва 
установе агульнай сярэдняй адукацьп. 

4. Распрацаваць шавацыйную мадэль юравання развщцём 
нацыянальна-культурнай щэнтычнасщ суб'ектау адукацыйнага працэсу ва 
умовах установы агульнай сярэдняй адукацьп. 

Аб'ект даследавання - нацыянальна-культурная щэнтычнасщ суб'ектау 
адукацыйнага працэсу. 

Прадмет даследавання - шавацыйныя падыходы да юравання 
развщцём нацыянальна-культурнай щэнтычнасщ ва у с т а н о в е агульнай 
сярэдняй адукацьп. 

Метады даследавання: тэарэтычны анал1з навукова-метадычнай 
лггаратуры, анал1з вын1кау сацыялапчнага даследавання, абагульненне 
педагапчнага вопыту, рэфлекс1я вопыту уласнай педагаг!чнай дзейнасц1, 
педагапчны эксперымент. 
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ЗАКЛЮЧЭННЕ 

Праведзенае даследаванне праблемы шавацыйных падыходау да 
юравання развщцём нацыянальна-культурнай щэнтычнасщ суб'ектау 
адукацыйнага працэсу ва умовах установы агульнай сярэдняй адукацьп 
дазволша зрабщь наступныя вывады: 

1. Нацыянальна-культурная щэнтычнасць з'яуляецца усведамленнем 
чалавекам сваёй прыналежнасщ да той щ шшай нацьи i нацыянальнай 
культуры i звязана з яго адчуваннем прыналежнасщ да пэунай культурнай 
прасторы. Кажучы пра развщцё нацыянальна-культурнай щэнтычнасщ у 
суб'ектау вучэбнай дзейнасщ, мы маем на увазе i фарм1раванне у ix 
этнакультуры, якое ажыццяуляепца праз адукацыйны працэс, заснавана на 
этнакультуралапчным падыходзе. Асабл1ва важна выхаванне нацыянальна-
культурнай щэнтычнасщ у падрастаючага пакалення, бо яно з'яуляецца 
патэнцыялам развщця беларускага грамадства, яго стратэпчным рэсурсам. У 
гэтым выпадку рэал1зацыя сацыяльнага патэнцыялу навучэнцау i моладз! 
будзе наюравана на пазкыунае развщцё грамадства. 

2. Нарматыуна-прававую базу развщця нацыянальна-культурнай 
щэнтычнасщ у суб'ектау адукацыйнага працэсу ва умовах установы агульнай 
сярэдняй адукацьп складаюць Кодэкс Рэспублш Беларусь аб адукацьп, 
Канцэпцыя бесперапыннага выхавання дзяцей i навучэнцау у Рэспублщы 
Беларусь, Праграма бесперапыннага выхавання дзяцей i вучнёускай моладз! 
у Рэспублщы Беларусь на 2011 -2015 гады, Палажэнне аб установе агульнай 
сярэдняй адукацьп. 

3. Асноуным1 напрамкам! шавацыйнага падыходу да юравання развщцём 
нацыянальна-культурнай щэнтычнасщ з'яуляюцца: 
арыентацыя на шавацыйныя змены у самой сютэме педагапчнай дзейнасщ, 
у выхаванш стылю мыслення; 
аргашзацыя дзейнасщ установы адукацьп як сацыякультурнага цэнтра, 
наюраванага на фарм1раванне нацыянальна-культурнай щэнтычнасщ; 
стварэнне выхаваучай прасторы установы агульнай сярэдняй адукацьп як 
асновы фармгравання нацыянальна-культурнай щэнтычнасщ суб'ектау 
адукацыйнага працэсу; 
работа з педагогам! па праблеме развщця этнакультурнай кампетэнтнасщ; 
работа з вучням1 па развщщ нацыянальна-культурнай щэнтычнасщ; 
работа з законным! прадстауншамл вучняу па праблеме развщця 
нацыянальна-культурнай щэнтычнасцкстварэнне комплекснага метадычнага 
забеспячэння адукацыйнага працэсу па развщщ нацыянальна-культурнай 
щэнтычнасщ суб'ектау адукацыйнага працэсу;дыягнастычнае i пЫхалапчнае 
забеспячэнне узроуню развщця нацыянальна-культурнай щэнтычнасщ 
суб'ектау адукацыйнага працэсу. 

4. Структура i змест шавацыйнай мадэл! юравання развщцём 
нацыянальна-культурнай щэнтычнасщ у суб'ектау адукацыйнага працэсу ва 
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умовах установы агульнай сярэдняй адукацьп уключае у сябе тры блок!: 
канцэптуальны, аргашзацыйна-дзейнасны i крытэрыяльна-вышковы. 

Канцэптуальны блок мае на увазе саныяльны заказ грамадства, мэту, 
задачы, прынцыпы, арган i зацы йна- гтедагап ч н ыя умовы развщця 
нацыянальна-культурнай щэнтычнасщ, аргашзацыйна-дзейнасны блок мае на 
увазе функцьй, змест, кампаненты, вщы дзейнасщ, сродю, формы, метады 
развщця нацыянальна-культурнай щэнтычнасщ, крытэрыяльна-вышковы 
блок мае на увазе кангштыуны, эмацыйна-матывацыйны i дзейнасны 
крытэрьн развщця нацыянальна-культурнай щэнтычнасщ суб'ектау 
адукацыйнага працэсу. Кожны са структурных блокау мае свае паказчыю i 
узроунь 

Ацэнка педагапчнай дзейнасщ па развщщ нацыянальна-культурнай 
щэнтычнасщ суб'ектау адукацыйнага працэсу складаецца з ацэню якасш i 
ацэню эфектыунасщ педагапчнай дзейнасщ, яюя маюць распрацаваныя 
крытэрьп i паказчыю уроуню развщця нацыянальна-культурнай щэнтычнасщ 
суб'ектау адукацыйнага працэсу. 

Апрабацыя шавацыйнай мадэл1 юравання развщцём нацыянальна-
культурнай щэнтычнасщ суб'ектау адукацыйнага працэсу ва умовах 
установы агульнай сярэдняй адукацьп праводзпща на базе У А "Сярэдняя 
школа № 20 г.Оршы". Прамежкавая дыягностыка эфектыунасщ мадэхп 
ажыццяулялася шляхам даследавання узроуню развщця у вучняу 
эксперыментальных класау ключавых кампетэнцый, узроуню навучання, 
узроуню выхаванасщ, узроуню асобаснага развщця, стану здароуя i наказала 
станоучую дынамжу развщця нацыянальна-культурнай щэнтычнасщ 
суб'ектау адукацыйнага працэсу, што даказана на прыкладзе канкрэтнага 
класнага эсперыментальнага калектыву i сведчыць аб эфектыунасщ 
шавацыйнай мадэл! юравання развщцём нацыянальна-культурнай 
щэнтычнасщ суб'ектау адукацыйнага працэсу ва умовах установы агульнай 
сярэдняй адукацьп. 
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