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ФАРМIРАВАННЕ МАРАЛЬНЫХ КАШТОУНАСНЫХ 

АРЫЕНТАЦЫЙ БУДУЧЫХ ВЫХАВАЛЬНIКАУ ДАШКОЛЬНЫХ 

УСТАНОУ 

 

У фармiраваннi прафесiяналiзму будучага выхавальнiка важная роля 

належыць сiстэме маральных каштоунасных арыентацый, якiя вызначаюць 

паводзiны асобы, стыль жыццядзейнасцi, сацыяльную накiраванасць 

дзеянняу. Маральныя каштоунасныя арыентацыi - гэта той кампанент 

структуры асобы, якi неабходны для яе характарыстыкi як прадстаунiка 

нацыянальнага тыпу культуры, данага тыну маралi. Яны адначасова 

з'яуляюцца i працэсам, i вышкам суаднясення маральных каштоунасцей 

грамадства i сiстэмы кащтоунасцей асобы, у вынiку чаго яны становяцца 

пэуным чынам субардынаванымi у iндывiдуальнай i грамадскай свядомасцi. 

Даследаваннi устаноукi школай Д.М.Узнадзе дазваляюць зразумець 

маральныя каштоунасныя арыентацыi як форму адлюстравання  i 

замацавання у свяцомасi дакладных семантычных характарыстык маральных 

прынцыпау, норм, ацэнак, паняццяу, iдэалау, ix значнасцi для суб'екта i як 

форму гатоунасцi да высока маральных учынкау, што рэалiзуецца у 

адпаведных сiтуацыях. 

Намi вывучалiся маральныя каштоунасныя арыентацыi студэнтау 

факультэта дашкольнага выхавання. Работа педагога-выхавальнiка дзiцячага 

сада уяуляе сабой адзiнства педагагiчнай дзейнасцi i педагагiчных адносiн, 

якiя вызначаюцца ступенню маральнай выхаванасцi, iндывiдуальнымi 

асаблiвасцямi i якасцямi. 3 мэтай вызначэння гэтых кампанентау было 

праведзена анкетаванне, якое уключала пытанне- характарыстыку iдэальнага, 

з пункту погляду студэнтау, выхавальнiка. Аналiз адказау паказау, што 

большасць апытаных на першае месца у cвaix адказах паставилi любоу да 

дзяцей i разумение ix праблем (53% ад агульнай колькасцi адказау). Дабрыня 

як маральны каштоунасны арыенцiр, была адзначана у 49% апытаных, 

прычым 25% студэнтау вячэрняга аддзялення, якiя удзелынчалi у 

эксперыменце, лiчаць неабходным спалучаць дабрыню з патрабавальнасцю.  

Цiкава адзначыць, што 29% апытаных пры характарыстыцы маральнага 

свету iдэальнага педагога называюць iтэгратыуную якасць - выхаванасць. У 

адным выпадку пад ѐй разумеюць адносiны да Радзiмы: «Iдэальны 

выхавальнiк - гэта духоуна i маральна багаты грамадзянiн y незалежнай 

Беларусi». Грамадзянскiя ноткi даволi адчувальна гучаць у многix адказах. У 

другiм выпадку выхаванасць трактуецца як дабразычлiвасць ва 

узаемаадносiнах i адносiнах. Аднак кожны раз гутарка iдзе аб накiраванасцi 

на высока маральную асобу. 
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Выклiкае пэуную трывогу той факт, што вельмi нязначны працэнт 

япытаных, характарызуючы iдэальнага педагога, назвалi такую якасць, як 

працавiтасць i даволi значная колькасць iмкнецца да матэрыяльнай 

забяспечанасцi. Гэта зразумела. Але ж калi не працаваць, адкуль з'явiцца 

матэрыяльны дабрабыт? 

Праведзенае анкетаванне i аналiз яго вынiкау сведчыць аб тым, што у 

вучэбна-выхаваучым працэсе педагагiчных ВНУ ѐсць шэраг праблем, якiя 

патрабуюць свайго вырашэння. Звязаны яны найперш з фармiраваннем 

маральных каштоунасных арыентацый студэнцкай моладзi. Толька 10% 

апытаных студэнтау за межы дзесяцi маральных якасцей у характарыстыцы 

свайго прафесiйнага iдэалу. Да таго ж разуменне асобных якасцей, як 

паказала дадатковае субяседаванне, не зусiм правiльнае. Гэта датычыць такiх 

паняццяу, як "прынцыповасць", "iнтэрнацыяналiзм", "нацыяналiзм” i шэраг 

iншых. Перад педагогамi выщэйшых навучальных устаноу стаiць задача 

арганiзацыi такой дзейнасцi, якая б дазволiла узбагацiць маральны вопыт 

студэнтау. Толькi так магчыма iнтэрыярызацыя маральных каштоунасных 

адносiн у свядомасцi будучых выхавальшка дашкольных устаноу. 
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