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ПОРТРЕТ ВЫПУСКШ 
УЧРЕЖДЕННЯ КАК ОРНІ 

ПЕДАІ 

Созданне портрета выпускннкг 
ответом на потребность сегодняшней 
шая в образованнн шнрокая варнатн 
ленне параметров обіцей характерн 
ной ступенн образовання к другой. 0 
ходом на четырехлетнее обученне в і 
постугіленне в нее большого колнче 
речь нх от мучнтельных процедур те 
онн подвергаются прн поступленнн і 
обходнмо попытаться ознакомнть уч: 
бенком, с его ннднвндуальностью, с 
школьного учреждення. А самое гла 
ставнть будувдего первоклассннка не 
ннй школы, а в шнроком спектре лн1 

возраста. 
Но портрет выпускннка не можі 

вольную тему нлн вырнсовываться і 
бенка. Он должен бьггь результатом 
ской работы н спецнально органнзов 
н деятельностью ребенка. Он не може 
блюдал, дал заданне н сразу получн; 
жна быть заложена возможность для 
ку усовершенствоваться в том, что у н 
ся. 

Главной же целью создання таі 
пе развнтня снстемы образовання яв 
да на ребенка н обшностн языка, на і 
тель детского сада н учнтель началы 

Попытка создання подобного п 
цессе разработкн коллектнвом учены 
образовання "Карты ннднвндуальнс 
ка". В ней былн выделены основные г 



ф. В процессе нгры былн за-
соллектнвные формы работы, 
элного нз эффектнвных прне-
с по детской лнтературе. так н 
й н методнческой направлен-

іл необходнмость нзменення 
апробнровалн серню заданнй 
роведеннн экзаменов, коллок-
практнческнх занятнй. Высо-
внде заіднты одной нз форм 
работке конспегстов занятнй с 
вленню планов этнческнх бе-
вовать прнобретенные в ходе 
х днсцнплнн теоретнческне н 
(ндуально-днфференцнрован-
гство студентов, повышалн нх 
івалн ннтерес к будушей про-

ія научного нсследовання был 
эго нспользовалнсь сочннення 
інне. Этап позволнл подтвер-
Професснонального роста сту-
сгн, как углубленне пснхоло-
ратурного курса, расшнренне 
! ннновацнонных технологнй 
ых нгр, лнтературно-педагогн-
>в н др.); нспользованне межп-
уально-днфференцнрованного 

ібота позволнла сделать вывод 
шя професснональной направ-
іжденнй в ходе нзучення курса 
ся следуюіцне: 
в направленнн ее педагогнза-
на факультете дошкольного 

* - обновленне методнкн преподавання курса (нспользованне проб-
лемных снтуацнй, нгровых методов, мнкропреподавання н др); 

' - осушествленне ннднвндуально-днфференцнрованного контроля 
за самостоятельной деятельностью студентов; 

- коордннацня уснлнй по созданню учебно-методнческнх пособнй 
ннтегрнрованного тнпа, нспользуюіцнх возможностн как лнтературы, 
так ІІ педагогнческнх, пснхологнческнх днсцнплнн. 

Д з . М . Д у б і н і н а ( М і н с к ) 
ПЕДАГАГІЧНЫЯ ЎМОВЫ ПАДРЫХТОЎКІ 

СТУДЭНТАЎ ДА ВЫКАРЫСТАННЯ СРОДКАЎ 
НАРОДНАЙ ПЕДАГОГІКІ Ў НАВУЧАННІ РОДНАЙ 

МОВЕ ДЗЯЦЕЙ ДАШКОАЬНАГА ЎЗРОСТУ 

Адным з вызначальных прынцыпаў усёй сістэмы адукацыі з'яўля-
ецца прынцып іуманізацыі. Ён ажыццяўляецца праз нацыянальную 
культуру і выступае вызначальным у перадачы і набыцці нацыяналь-
ных каштоўнасцей, сярод якіх асноўным скарбам з'яўляецца мова. Род-
ная мова, мова бацькоў, мова Айчыны вызначае сабой адначасова і 
сродкі, і змест духоўнага развіцця дзіцяці, яго дачыненне да агуль-
началавечых каштоўнасцей. 

Улічваючы статус дзяржаўнасці беларускай мовы ў рэспубліцы, 
распрацавана "Дзяржаўная праграма развіцця беларускай мовы і ін-
шых нацыянальных моў у Беларускай ССР". У ёй падкрэсліваецца 
неабходнасць забяспячэння абавязковага і паслядоўнага ўкаранення 
беларускай мовы ў выхаваўча-адукацыйны працэс як беларускамоўных 
дзіцячых садоў, так і дашкольных устаноў з рускім моўным рэжымам. 
АсаблівуЮ значнасць такі накірунак набывае ў сувязі з тым, што на-
вучанне беларускай мове ў рэспубліцы ажыццяўляецца ў спецыфічнай 
сацыялінгвістычнай сітуацыі, якую можна ахарактарызаваць як рус-
ка-беларускае блізкароднаснае двухмоўе, дзе беларуская мова толькі 
пачынае займаць месца роднай мовы. 

Для большасці дашкольнікаў мовай, на якой яны вучацца раз-
маўляць з маленства, з'яўляецца руская, а беларуская мова для іх існуе 
як другая. Адсутнічае і сапраўднае беларускамоўнае асяроддзе, якое б 
спрыяла развіццю беларускага маўлення дзіцяці-
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3 улікам усіх аспектаў праблемы двухмоўя вынікае неабходнасць ] 
стварэння адзінай сістэмы маўленчага развіцдя дзяцей, дзе прад. 
угледжваецца адначасовае навучанне беларускай і рускай мове ў бела-! 
рускамоўньіх дзіцячых садах, пгго рэальна знаходзяцца ў рускамоўным 
асяроддзі, і ў дашкольных установах з рускім моўным рэжымам. 

Авалоданне разам з рускай багаццем беларускай мовы ў розных 
тыпах дашкольных устаноў складае адзін з асноўных элементаў фармі-
равання асобы дзіцяці як прадстаўніка пэўнага этнасу, спрыяе вы-
хаванню яго высокай маўленчай культуры. 

Найболын зручным сродкам навучання дзяцей роднай мове 
з'яўляецца фальклор. У адпаведнасці з вызначэннем фалькларыстаў, 
самыя натуральныя і самыя неабходныя формы маўлення ў іх прыго-
жым мастацкім аздабленні з экалагічнай чысцінёй захаваліся менавіта 
ў фальклоры. 

Культурная спадчына беларусаў уключае такія сродкі народнага 
выхавання, як забаўлянкі, лічылкі, загадкі, прыказкі і прымаўкі, казкі, 
песні. Гэтыя шэдэўры вуснага народнага мастацтва з'яўляюцца леп-
шымі ўзорамі выражэння народнай думкі ў слове. 

Слухаючы фальклорныя творы, дзіця вучыцца мове, заўважае 
выразныя сродкі маўлення. 

Эмацыянальная насычанасць фальклорных твораў мноствам мас-
тацкіх сродкаў выклікае ў дашкольнікаў жаданне гаварыць трапна і 
прыгожа. I гэта натуральна, таму, што жывое народнае слова прайшло 
праз сапраўдную маўленчую лабараторыю, у якой нараджаліся, ад-
працоўваліся і выпрабоўваліся фанетычныя, лексічныя і сінтаксічныя 
скарбы нацыянальнай мовы. 

У дашкольнай установе знаёмства дзяцей з творамі фальклору 
адбываецца з дапамогай выхавальніка. Ад яго кваліфікацыі залежыць 
рэалізацыя выхаваўчых і развіваючых магчымасцей вуснай народнай 
творчасці, выкарыстанне яе мастацкага патэнцыялу ў рабоце з дзецьмі. 

Менавіта таму перад навучальнай установай стаіць задача паа-
рыхтаваць высокаадукаванага спецыяліста, педагога, які ў сваёй дзей-1 
насці разам з выкарыстаннем новых адукацыйных тэхналогій будзе 
арыентавацца і на станоўчы вопыт народнай педагогікі. 

Падрыхтоўка такога спецыяліста вядзецца ва ўзаемасувязі тэарэ-І 
тычнага, метадычнага і практычнага накірункаў. 
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Эфектыўнасць падрыхтоўкі цэлага комплексу асобасна-прафесій-
ных якасцей будучага выхавальніка залежыць ад стварэння шэрагу 
пэўных умоў. 

Іх рэалізацыя абумоўлівае ўжыванне ў працэсе падрыхтоўкі сту-
дэнтаў комплексу педагагічных сродкаў. 

Так, для забяспячэння студэнтаў інфармацыяй аб педагагічным 
патэнцыяле выкарыстання сродкаў народнай педагогікі ў развіцці 
уаўлення і навучанні роднай мове дзяцей дашкольнага ўзросту па-
жадана ў вучэбны план падрыхтоўкі ўвесці спецкурс "Сродкі народнай 
педагогікі ў навучанні дашкольнікаў роднай мове". 

Спецкурс накіраваны на авалодванне студэнтамі не толькі пэўны-
мі ведамі пра розныя жанры беларускага фальклору і іх мастацкія 
ўласцівасці, а і ўменнем прагназаваць шляхі ўключэння фальклорных 
твораў у выхаваўча-адукацыйны працэс дашкольнай установы. Студэн-
там даецца класіфікацыя дзіцячага фальклору, яго спецыфіка, вызна-
чаецца роля фальклору ў развіцці маўлення, ў навучанні роднай мове 
дзяцей дашкольнага ўзросту. 

У межах спецкурса будучыя выхавальнікі падрабязна знаёмяцца 
з жанрамі паэзіі пеставання, бытавым і гульнёвым фальклорам. 

Пры разгляданні тэарэтычных асноў спецкурса мы абапіраліся на 
думкі К.Дз. Ушынскага, які лічыў фальклор найлепшым сродкам 
маўленчага развіцця дзіцяці. Пры гэтым ён заўважаў, што сапраўдная 
мастацкасць гэтых твораў, якія ўключаюць усё "самае блізкае і роднае", 
стваралася творчай магчымасцю не аднаго чалавека і аднаго чала-
вечага жыцця, а мноствам жыццяў, мноствам пакаленняў, і адзначаў, 
пгго гэтая акалічнасць робіць фальклор асновай для развіцця ў дзяцей 
сапраўднага "дару слова" (моўнай здольнасці). Праз творы народнай 
славеснасці, паводле К.Дз.Ушынскага, дзіця ўваходзіць у авалоданне 
формамі роднай мовы, якія дапамагаюць яму лепш зразумець народ-
ную паэзію і народную логіку. Аднак, на думку вялікага педагога, 
недастатковым будзе, калі дзецітолькі зразумеюць твор, неабходна, каб 
яны яго яшчэ і адчулі. Таму што менавіта ў паэтычных творах шмат 
чаго разумеецца пачуццём і не можа быць растлумачана розумам. 
Педагагічныя працы К.Дз.Ушынскага змяшчаюць шмат карысных ука-
занняў па выкарыстанню ў штодзённай рабоце па развіцці маўлення 
іепшых узораў вуснай народнай творчасці. 

У спецкурсе падкрэсліваецца роля кожнага фальклорнага жанра 
Развіцці "дара слова" дзіцяці дашкольнага ўзросту. 
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Эфектыўнасць вывучэння студэнтамі спецкурса паказвае фармі-
раванне ў іх новых педагагічных установак, якія адлюстроўваюць іх 
падрыхтаванасць да разумення і прыняцця вусна-паэтычнай творчасці 
як першаасновы вывучэння дзецьмі роднай мовы, першай прыступкі 
той лесвіцы, якая вядзе да мастацкай вышыні авалодання мовай. 

Набытая ў час спецкурса тэарэтычныя веды неабходна цесна звя-
заць з набыццём практычных уменняў і навыкаў. Рэалізацыя гэтай 
умовы патрабуе арганізацыі і правядзення дзелавых гульняў, дзе ма-
дэліруюцца розныя формы арганізацыі дзяцей па азнаямленні іх з 
жанравымі разнавіднасцямі фальклору; падрыхтоўкі сцэнарыяў. 

Выкананне ўмовы цеснай узаемасувязі паміж тэарэтычнай і прак-
тычнай падрыхтоўкай студэнтаў патрабуе ўключэння пытання выка-
рыстання сродкаў народнай педагогікі для вывучэння роднай мовы 
дзецьмі дашкольнага ўзросту ў праграму педагагічнай практыкі 
студэнтаў. 

Для паспяховага правядзення заняткаў з дзецьмі, арганізацыі з 
імі вольнага адпачынку, рэжымных момантаў студэнты павінны падаб-
раць лепшыя фалыслорныя творы, нгго былі складзены шматвяковым 
вопытам народа для дзяцей дашкольнага ўзросту. 

На практыцы яны адпрацоўваюць такія уменні, як планаванне 
вольнага адпачынку, народных святаў і правядзенне іх з дзецьмі; пла-
наванне і правядзенне мастацка-маўленчых і спецыяльных маўленчых 
заняткаў, з выкарыстаннем фальклорных твораў; правядзенне кан-
сультацый, індывідуальных гутарак з бацькамі па пьгганнях выка-
рыстання сродкаў народнай педагогікі ў сямейным выхаванні 
дашкольнікаў. 

Выкладанне спецкурса неабходна спалучаць з уласнай актыўнас-
цю студэнтаў у працэсе арганізацыі пазавучэбнай дзейнасці. Гэта абу-
моўлівае уключэнне будучых педагогаў у работу фальклорных гурткоў; 
наведванне музеяў, арганізацыю і правядзенне імі народных святаў,, 
абрадаў. 

Такім чынам, да вызначальных умоў падрыхтоўкі студэнтаў да 
выкарыстання сродкаў народнай педагогікі ў навучанні роднай мове 
дзяцей дашкольнага ўзросту можна аднесці: 

- уключэнне ў план вучэбнай падрыхтоўкі спецкурса "Сродкі на-
роднай педагогікі ў навучанні мове дзяцей дашкольнага ўзросту"; 

— узаемасувязь паміж набыццём тэарэтычных ведаў і авалод-| 
ваннем практычнымі уменнямі і навыкамі ў працэсе мадэліравання 
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розных формаў арганізацыі дашкольнікаў па азнаямленні з вусна-паэ-
тьгчнай творчасцю беларускага народа; 

- адпрацоўка набытых тэарэтычных ведаў і практычных уменняў 
у час вьп'ворчай практыкі; 

- уласная самастойная актыўнасць студэнтаў адносна вывучэння 
фальклорнай спадчыны беларускага народу. 

Вызначаныя педагагічныя ўмовы падрыхтоўкі студэнтаў да выка-
рыстання сродкаў народнай педагогікі ў вучэбна-выхаваўчым працэсе 
спрыяюць, з аднаго боку, фарміраванню нацыянальнай самасвядомасці 
будучага спецыяліста, яго дачыненню да мастацкай спадчыны народа, 
з другога боку - гэта падрыхтоўка да навучання дзяцей дашкольнага 
ўзросту роднай мове сродкамі народнай педагогікі, на аснове вопыту 
народнага выхвання. 

Т.П.Елнсеева (Міінск) 

ПОДГОТОВКА СОЦНААЬНЫХ ПЕДАГОГОВ К 
РАБОТЕ В СНСТЕМЕ «ДЕТСКНЙ САД - СЕМЬЯ -

НАЧААЬНАЯ ШКОАА" В ПРОЦЕССЕ 
ОБРАЗОВАТЕАЬНЫХ СЕМННАРОВ 

Основной целью развнтня нацнональной снстемы образовання яв-
ляется созданпе оптнмальных условпй для фнзнческого н пснхнческого 
развнтня ребенка с учетом возрастных п пнднввдуальных особенностей, 
обеспечнваюшцх самоценность детства, успешный переход к обученню в 
школе. К важнейшнм условням достнженпя поставленной целн можно 
отнестн сохраненпе н дальнейшее развнтне государственной сі-гстемы 
образовательных учрежденнй, увелнченне нх тнпового разнообразня; 
преодоленне разрыва между школьной н дошкольной ступенямн обра-
зовання; совершенствованне воспнтательной работы н согласованность 
программ воспнтанпя на всех уровнях образовання; переход на новое со-
Держанне н технологнн. 

Пернод 1980 - 90-х годов в Республнке Беларусь стал новым эта-
П о м в развнтнн образовання. С 1986 г. появляются разлнчные тнпы до-
Школьных учрежденпй: комплексы "детскнй сад - школа", центры раз-
В й Т н я Ребенка, прогпмназнп н др. Деятельность такнх учрежденнй на-
"Равлена на развнтне ребенка с участнем семьн, обеспеченне комфорт-
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