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• кластеры формируются по желанию студентов (обучающиеся могут
быть связаны общими интересами, дружескими взаимоотношениями, сти-
лем учебной деятельности);

• кластеры сформированы случайным образом (например, жеребьев-
кой, для развития умения взаимодействовать в различных социальных ус-
ловиях, с разными коллегами);

• кластеры формируются по определенному критерию (например, по
первой букве имени студента, по любимому цвету и т. п., что развивает спо-
собность решать поставленную задачу различным составом).

Использование разнообразных способов деления группы в процессе ин-
тедиффии создает условия для открытого взаимодействия всех ее участни-
ков, закрепления и развития их умений и навыков.

Используют различные комбинации методов в работе кластеров студен-
тов. Отдельные методы обучения будут коррелировать с их доминирующи-
ми когнитивными стилями, совершенствуя доминирующие познавательные
стратегии, а другие позволят освоить новые. Исходя из классификации
методов обучения по типу познавательной деятельности (М. Н. Скаткин,
И. Я. Лернер), кластеру обучающихся с теоретическими стилями будут
импонировать объяснительно-иллюстративные и репродуктивные методы. 
Метод проблемного изложения знаний и частично-поисковый (эвристиче-
ский) подойдут для кластера студентов с деятельностными стилями. Обуча-
ющимся с эмоциональными стилями посильны исследовательские методы. 
На практических, семинарских занятиях целесообразно использовать спо-
соб чередования методов обучения, видов заданий, что значительно рас-
ширит познавательные возможности и создаст перспективы последующей
образовательной деятельности. 

Результативный компонент интедиффии ориентирован на оценку ре-
зультата образовательной деятельности. Он определяет эффективность про-
цесса обучения студентов, выявляет динамику их развития в соответствии
с поставленными целями. Данные аналитико-оценочной деятельности по-
лучают в результате проведения рефлексии и саморефлексии студентами
и преподавателями. Для анализа используют баллы, полученные на пере-
водных и государственных экзаменах; знания, умения, навыки, приобретен-
ные и применяемые во время прохождения практики; изменения в отноше-
нии к профессии и т. п. О положительном или отрицательном результате
педагогического процесса можно судить по достижению либо не достиже-
нию поставленных целей.

Результаты образовательного процесса обучающихся могут быть объек-
тивными и субъективными. Объективные результаты имеют достоверную
основу, которая будет проявлять в высоких баллах аттестата, прочных ус-
военных компетенциях, необходимых для последующей профессиональной
деятельности, создания основ для последующего саморазвития и самосо-
вершенствования (продолжить обучение в магистратуре, посетить различ-

ные типы учреждений образования для получения опыта работы и т. д.).
Субъективный результат отражает внутренние достижения выпускника, его
желания и возможности. Так, к примеру, в процессе обучения в учреждении
высшего образования он может осознать значимость себя в данной профес-
сиональной деятельности для общества или государства либо разочаровать-
ся в профессии, понять несоответствие своих способностей и предпочтений
и т. п. Как и цели, результаты образовательного процесса выпускников мо-
гут совпадать с объективными результатами, иметь существенные и незна-
чительные различия.

Таким образом, интедиффия – сложное педагогическое явление, состо-
ящее из целевого, содержательного, процессуального и результативного
компонентов, позволяющее качественно и количественно оптимизировать
подготовку студентов в учреждениях высшего образования. 
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FORMATION OF ETHNIC CONSCIOUSNESS 
OF STUDENTS-HUMANITARIAN SPHEREAT TEACHING 
A RATE «ETHNOPEDAGOGICS»

У артыкуле паказаны магчымасці фарміравання этнічнай самасвядомасці студэн-
таў-гуманітарыяў на прыкладзе выкладання курса «Этнапедагогіка» праз параўналь-
на-гістарычны аналіз і абагульненне філасофскіх, этнапедагагічных, этнаграфічных 
звестак у кантэксце праблемы даследавання, а таксама педагагічнае назіранне і абагуль-
ненне педагагічнага вопыту. Прадстаўлены вопыт і напрацаваныя метадычныя прыёмы 
магчыма прымяняць пры падрыхтоўцы студэнтаў гуманітарных спецыяльнасцей вы-
шэйшых навучальных устаноў у межах выкладання курса «Этнапедагогіка».

Ключавыя словы: менталітэт; нацыянальны характар; нацыя; грамадскі ідэал; 
фарміраванне; этнас; этнічная самасвядомасць; этнапедагогіка.

Article demonstrates possibilities of formation of ethnic consciousness of students-humanists 
with an example teaching of a training course «Ethnopedagogics» by means of the comparative-
historical analysis and generalization of the philosophical, ethnopedagogical, ethnographic 
information in a context of a problem of research, as well as pedagogical supervision and 
generalization of pedagogical experience. The presented experience and the turned out 
methodical receptions probably to apply by preparation of students of humanitarian specialities 
of higher educational institutions within the limits of teaching a rate «Ethnopedagogics».

Key words: mentality, national character, the nation, a public ideal, formation, ethnos, 
ethnic consciousness, ethnopedagogics.

Значнасць звароту да праблемы фарміравання этнічнай самасвядомасці 
студэнтаў гуманітарных спецыяльнасцей тлумачыцца шэрагам супярэчнас-
цей, што аб’ектыўна існуюць у сучаснай педагагічнай тэорыі і практыцы: 

• паміж зместам дзяржаўнай праграмы, звязанай з выхаваннем дзяцей 
і навучэнцкай моладзі ў Рэспубліцы Беларусь, дзе ў якасці новай выхаваў чай 
парадыгмы закладзена ўстаноўка на роўнасць розных відаў сацыяльна пры-
мальнага выхаваўчага вопыту, у тым ліку выхавання на народных традыцыях, 
выкарыстанне ў выхаванні народнай педагогікі беларусаў, і недахопам наву-
ковых ведаў па прымяненні беларускай народнай педагогікі пры фарміраванні 
этнічнай самасвядомасці студэнтаў у вучэбна-выхаваўчым працэсе;

• паміж вострай патрэбай выхаваўчых інстытутаў у выкарыстанні на-
родных педагагічных традыцый у галіне фарміравання нацыянальна вы-
значанай асобы і недастатковым даследаваннем метадалагічнай базы 
народна-педагагічных ведаў па азначанай праблеме, што ў выніку робіць 
малаэфектыўным прымяненне беларускай народнай педагогікі ў тэорыі 
і практыцы фарміравання этнічнай самасвядомасці асобы.

Такім чынам, мэтанакіраванае фарміраванне этнічнай самасвядомасці 
беларускай моладзі патрабуе гісторыка-педагагічнага абгрунтавання яе 
стратэгіі. Гістарычныя традыцыі беларускага народа, што складаюць аснову 
этнапедагогікі, павінны актыўна выкарыстоўвацца ў сучасным выхаваўчым 
асяроддзі. Выхаваўчы патэнцыял беларускай народнай педагогікі можа 
быць накіраваны на ўзбагачэнне сямейнага і грамадскага выхавання, што 

ў выніку дапаможа фарміраванню нацыянальна вызначанай асобы, здоль-
най жыць у суладдзі з нацыянальна-культурным асяродкам. 

Мэта нашага даследавання заключаецца ў паказе магчымасцей фар-
міравання этнічнай самасвядомасці студэнтаў гуманітарных спецыяльна-
сцей на прыкладзе выкладання курса «Этнапедагогіка». 

Беларусы, як і любы іншы этнас, «уяўляюць сабой арыгінальны (не-
паўторны) калектыў людзей, аб’яднаны этнічнай свядомасцю, якая мае псі-
холага-генетычную аснову» [1, с. 230]. Этнас узнікае пры ўдзеле прыродна-
геаграфічных, геапалітычных фактараў і ўяўляе сабой сістэму, якая 
складаецца з субэтнасаў і этнаграфічных груп. Прадстаўнікі любога дадзе-
нага этнасу ўсведамляюць сваю адметнасць у параўнанні з прадстаўнікамі 
іншых этнічных калектываў, і гэта ўсведамленне выяўляюць у непаўторных 
паводзінах (г. зн. светаўспрыманні і бачанні сябе, сваёй ролі ў гэтым свеце), 
у традыцыях і звычаях і, нарэшце, у легендах і паданнях, казках, прыказках 
і прымаўках, гэта значыць у мове, якая ўяўляе сабой адну з праяў этнічнай 
арыгінальнасці.

Сацыяльна-прыроднае асяроддзе, што ўтварылася ў выніку гістарычнага 
развіцця беларускага народа, асаблівасцей гаспадарчага ўкладу, грамадска-
га жыцця, геаграфічнага асяроддзя, прыродных умоў, рэлігіі, абумовіла 
фарміраванне беларускай ментальнасці. У сваю чаргу, на станаўленне 
ментальнасці, ці нацыянальнага характару, згодна з даследаваннямі бела-
рускага філосафа А. Мельнікава, вызначальную ролю аказваюць «гіста-
рычнае развіццё народа, асаблівасці гаспадарчага ўкладу, грамадскага 
жыцця, асаблівасці геаграфічнага асяроддзя, прыродных умоў, рэлігій, 
міжнацыянальныя кантакты з этнічнымі супольнасцямі і іншыя фактары – 
у выніку якога ‟ўтвараецца тое непаўторнае сацыяльна-прыроднае асярод-
дзе, якое і вызначае своеасаблівасць нацыянальнай псіхікі любога народа”» 
[3, с. 102].  

Нацыянальная псіхалогія беларускага народа і яго менталітэт вызна-
чылі адметныя рысы народна-педагагічнага ідэалу, якімі з’яўляюцца 
справядлівасць, калектывізм (як вынік абшчыннага быцця); стрыма-
насць, асцярожнасць, нешматслоўнасць (склаліся ў працэсе цяжкага 
паднявольнага жыцця, спусташальных войнаў); прастадушнасць, міра-
любівасць, памяркоўнасць, надзвычайная талерантнасць (звязаны з ад-
сутнасцю міжнацыянальнай варожасці і наяўнасцю верацярпімасці да 
прадстаўнікоў розных рэлігійных канфесій, а таксама арыентацыі на агуль-
насацыяльныя каштоўнасці). Дадзеныя рысы як ментальныя якасці бела-
рускага народа адлюстраваліся ў яго вуснай народнай творчасці, у працы, 
паводзінах, грамадстве, культуры і знайшлі сваё выяўленне ў гра мадскім 
ідэале беларусаў. У ходзе гістарычнага развіцця Беларусі пад уздзеяннем 
асаблівасцей гістарычнага лёсу, менталітэту і рэгіёну пражывання пасту-
пова складваліся свае ўяўленні пра «дасканалага чалавека» як ідэал для 
падрастаючага па калення. Ідэалам беларусаў з’яўляўся чалавек з актыўнай 
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жыццёвай пазіцыяй, фізічна здаровы, моцны, высокамаральны. Да нашага 
часу з глыбіні стагоддзяў дайшлі найкаштоўнейшыя звесткі пра асноўныя 
напрамкі станаўлення і развіцця грамадскага ідэалу асобы на ўсіх этапах 
шматвяковай гісторыі Беларусі, што знайшло сваё выяўленне ў працах 
нацыянальных асветнікаў, пісьменнікаў і вучоных. Захаванне вышэй-
згаданага ідэалу характэрна і для сучаснага грамадства, бо, нягледзячы на 
міжнацыянальныя ўзаемадзеянні, беларусы захавалі сваю нацыянальна-
гістарычную адметнасць, чаму спрыяла захаванне ў пакаленнях народна-
педагагічнага ідэалу, якое адбываецца, на думку даследчыка беларускай 
народнай педагогікі В. С. Болбаса, «дзякуючы трансляцыі з пакалення 
ў пакаленне найбольш стабільных маральна-духоўных каштоўнасцей 
і ментальных якасцей адпаведнага соцыуму, а таксама ўзбагачэнню іх 
агульначалавечымі каштоўнасцямі цывілізацый, бо ідэал выконвае важную 
менталеўтваральную функцыю і садзейнічае не толькі захаванню, але і 
карэкцыі і пераўтварэнню каштоўнасных жыццёвых арыенціраў» [4, с. 150].

Станаўленне будучага спецыяліста-гуманітарыя адбываецца ва ўзаема-
сувязі з яго асобасным развіццём, на што скіравана выхаваўчая работа 
ВНУ, шэраг вучэбных дысцыплін, вучэбная і вытворчая практыкі. Акрамя 
станаўлення прафесійных уменняў і навыкаў, будучы спецыяліст «шліфуе» 
ўласныя рысы характару, «праграмуе» комплекс асабістых паводзін, вы-
значае стыль узаемаадносін з іншымі. Такое асобаснае развіццё адбыва-
ецца ў адпаведнасці з ментальнасцю народа, з традыцыямі грамадскага 
ўзаемадзеяння ў адпаведным соцыуме. 

Адной з вучэбных дысцыплін, што можа выкладацца будучым спе-
цыялістам гуманітарнага профілю, з’яўляецца этнапедагогіка. Менавіта яна 
актыўна ўплывае на фарміраванне этнічнай самасвядомасці. Этнапедагогіка 
разглядаецца ў навуковым свеце як навука, у аснову якой пакладзена 
выхаваўчая практыка народа, што перадаецца з пакалення ў пакаленне не 
проста шляхам капіравання метадаў і прыёмаў выхавання, а праз пастаян-
нае і мэтанакіраванае ўдасканаленне назапашанага вопыту згодна з кан-
крэтным выхаваўчым асяроддзем, умовамі жыцця і поглядамі асобнай 
сям’і ды з каштоўнаснымі арыентацыямі грамадства. Беларускія асветнікі 
на працягу гістарычнага станаўлення беларусаў як нацыі, падкрэсліваючы 
значнасць народна-педагагічнай спадчыны беларусаў, зрабілі грунтоўны 
ўклад у распрацоўку, навуковае апісанне, сістэматызацыю сродкаў і метадаў 
народнай педагогікі. Іх тэарэтыка-метадалагічная і метадычная спадчы-
на з’яўляецца неацэнным скарбам для распрацоўкі сучаснай выхаваўча-
педагагічнай сістэмы, а таксама асновай для сучасных тэарэтычных 
даследаванняў па беларускай народнай педагогіцы.

Вырашэнне сучасных праблем станаўлення асобы ў адпаведнасці з агуль-
нанародным ідэалам магчыма пры звяртанні сучасных адукацыйных устаноў 
Беларусі да нацыянальных вытокаў і стратэгічным выкарыстанні выхаваўча-
аздараўленчага патэнцыялу беларускай народнай педагогікі ў планаванні і 

рэалізацыі выхаваўчага працэсу. Фарміраванне этнічнай самасвядомасці 
асобы ў сучасных вучэбна-выхаваўчых умовах (у тым ліку і ў ВНУ) буд-
зе дзейсным пры выкананні наступных, гістарычна абгрунтаваных і на-
цыянальна вызначаных, умоў: па-першае, выбар выхаваўчых арыенціраў 
павінен ажыццяўляцца згодна са спецыфікай нацыянальнага характару 
і ментальнасці беларусаў, трансфармаваных з улікам сучасных выхаваўчых 
умоў, каштоўнасных арыентацый, ментальных якасцей адпаведнага соцыума 
(бо фарміраванне беларускай нацыі немагчыма без апоры на нацыянальна-
гістарычныя здабыткі нашых продкаў, беларускі фальклор як крыніца ведаў 
пра ідэал асобы адлюстроўвае не толькі мінулае, але і тыя каштоўнасці, якія 
яшчэ павінны рэалізавацца); па-другое, шырокае выкарыстанне сродкаў 
і метадаў беларускай народнай педагогікі ў вучэбна-выхаваўчым працэсе 
навучальных устаноў, сямейным і грамадскім выхаванні (пры спецыяльнай 
падрыхтоўцы будучых педагогаў; праз метадычнае кансультаванне бацькоў; 
праз правядзенне тэматычных лекцый для шырокага кола грамадскасці); 
па-трэцяе, планаванне фарміравання этнічнай самасвядомасці асобы пры 
выкарыстанні беларускіх народных традыцый і звычаяў.

Пры выкладанні курса «Этнапедагогіка», якое, дарэчы, адбываецца 
на беларускай мове, улічана разнастайнасць тэм, практычных і творчых 
заданняў, магчымасць выбару тэматыкі даследчага праекта. Тэматыка се-
мінарскіх заняткаў цесна звязана з вывучэннем працэсу фарміравання на-
цыянальна вызначанай асобы беларуса (педагагічная культура і духоўны 
прагрэс народа; народны ідэал чалавека як сутнасць народнага выхавання; 
сродкі этнапедагогікі як шляхі дасягнення народнага ідэалу; увасабленне 
ідэй беларускай народнай педагогікі ў фальклоры; этнапедагогіка гульні; 
віды народнага выхавання). Заданні размеркаваны па мэце на вучэбныя (на-
прыклад, пабудаваць схему ўзаемасувязі этнапедагогікі з іншымі навукамі; 
раскласіфікаваць метады беларускай народнай педагогікі па пэўнай прык-
меце) і творчыя (напрыклад, скласці сцэнарый свята або віктарыну народ-
ных прыказак і прымавак, інсцэніраваць беларускую народную казку, анек-
дот, прыкмету ці павер’е (на выбар)). Студэнты на пачатку вывучэння курса 
выбіраюць пэўную тэму ўласнага даследчага праекта, звязанага з відамі на-
роднага выхавання ў беларускай народнай педагогіцы: працоўным, мараль-
ным, фізічным, разумовым, эстэтычным, рэлігійным – і пры падрыхтоўцы 
да семінарскіх заняткаў назапашваюць матэрыял для даследавання пасту-
пова: спачатку збіраюць фактычны матэрыял, абгрунтоўваючы народны 
ідэал беларусаў (прыказкі, прымаўкі, казкі, легенды і паданні, песні, жарты 
і анекдоты, прыкметы і павер’і); затым падбіраюць і апісваюць комплекс 
сродкаў і метадаў, звязаных з абраным відам выхавання для даследавання; 
складаюць метадычны матэрыял згодна з праблематыкай даследавання; 
афармляюць праект і выступаюць з вынікамі даследаванняў.

Відавочна, што студэнты падчас выкладання этнапедагогікі спазнаюць 
сваю духоўную лучнасць з продкамі, вывучаючы асаблівасці педагагічных 
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ідэй і практыкі беларусаў у выхаванні падрастаючых пакаленняў, далуча-
ючыся праз азнаямленне з народнымі святамі, абрадамі, звычаямі і тра-
дыцыямі да пераемнай сувязі паміж пакаленнямі.

Такім чынам, зберагчы і актыўна карыстацца ў выхаваўчай практы-
цы гістарычнымі здабыткамі духоўнай культуры беларускага народа ёсць 
галоўная задача сучаснага пакалення беларусаў, бо, па-першае, фарміраванне 
беларускай нацыі немагчыма без апоры на нацыянальна-гістарычныя 
здабыткі нашых продкаў; па-другое, беларускі фальклор адлюстроўвае 
не толькі мінулае, але і будучае, гэта значыць тыя каштоўнасці, якія яшчэ 
павінны рэалізавацца; па-трэцяе, беларускі народ праз вусную народную 
творчасць сцвярджае ўласны ідэал маральна і фізічна здаровай асобы як 
мэту фарміравання маральна і фізічна здаровай асобы, якую, на нашу дум-
ку, трансфармуючы з улікам сучасных выхаваўчых умоў, каштоўнасных 
арыентацый, ментальных якасцей адпаведнага соцыума, магчыма ўводзіць 
у сучасны вучэбна-выхаваўчы працэс, маральна і фізічна аздараўляючы ця-
перашняе пакаленне, далучаючы апошніх да пераемнай духоўнай сувязі са 
сваімі продкамі. 
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КВАЛИМЕТРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
QUALIMETRIC FEATURES PEDAGOGICAL MODEL

В статье особое внимание обращается на необходимость применения квалиметрии 
при определении результатов педагогического процесса. Анализируются подходы к  оцен-
ке  качества дидактической системы вуза.

Ключевые слова: компетентность; педагогическая модель; квалиметрия. 

Particular attention in the article is drawn to the need for the application of quality control 
in determining the outcome of the pedagogical process. This article examines the approaches to 
assessing the quality of didactic system of the university.

Key words: competence; pedagogical model; qualimetry.

В настоящее время в Республике Беларусь реализовывается компе-
тентностный подход к стандартизации высшего образования. Построение 
Государственного стандарта педагогического образования по системе про-
фессионально-педагогических компетенций предполагает наличие инстру-
ментария, который позволит  определить уровень реализации намеченного 
по конкретным показателям. Для разработки такого инструментария не-
обходим строгий математический аппарат, адекватное применение которо-
го позволит принципиально абстрагироваться от содержания конкретных 
учебных дисциплин или дидактических систем на основании рассмотрения 
их идеальных математические моделей и структурных взаимосвязей между 
ними.

 Математическая модель качества дидактической системы может рас-
сматриваться как некоторая абстрактная совокупность отдельных свойств, 
имеющих разную направленность. Эта модель качества в силу своего аб-
страктного характера в принципиальном отношении будет совершенно 
одинаковой для самых различных дидактических характеристик. В то же 
время подстановка в эту модель значений конкретных показателей уровней 
и свойств качества, характерных для того или иного конкретного содержа-
ния образования, позволяет перейти от общей абстрактной математической 
модели качества дидактической системы вообще к определенной модели 
качества реального учебно-воспитательного процесса конкретного педаго-
гического учебного заведения.

 В настоящее время формируется отрасль исследовательской деятельно-
сти, имеющая широкое практическое приложение к самым разнообразным 
продуктам труда. Эта отрасль имеет свой специфический объект исследо-
ваний (общие принципы и методы оценки качества), предмет исследования 
(совокупность свойств продуктов человеческого труда), математический ап-
парат, проблемы, имеющие социальную, экономическую и математическую 
природу. Данная отрасль знаний призвана разрешить целый ряд противо-
речий, основным среди которых  является противоречие  между высоким 
уровнем требований государственных  стандартов педагогических профес-
сий и отсутствием критериев их объективной оценки.

Впервые понятие «квалиметрическое обеспечение образовательного 
процесса» появилось в 1994 г. в докладе доктора философских и доктора 
экономических наук, профессора А. И. Субетто, сделанного им по проблеме 
качества высшего образования в России. С 1998 г. обозначается самостоя-
тельное направление мониторинговых исследований качества образования.

Эту область науки было предложено назвать «квалиметрией» (от лат. 
корня «квали», образующего слова qualitas – качество, свойство, характер – 


