
и репрессий, по меньшей мере наивно. Н ельзя и оправдывать насилие над 
личностью, убийства и террор, ссылаясь на пресловутые волю и голос на
рода.

Кроме того, как  показывает эпоха французской революции, революцион
ная  буря не только поднимает к активной творческой деятельности в обла
сти социальных отношений широкие массы народа, но и выбрасывает на 
поверхность такие социальные элементы, которые справедливо называются 
в народе «подонками». Эти жадные, жестокие и абсолютно беспринципные 
люди (вроде Фуше) в обстановке революционного обновления общества, ко
гда ломаю тся многие нормы социальной ж изни и морали и где порой вме
сте с грязной водой выплескивают и ребенка, способны причинить немало 
бед. К сожалению, недостаток политического опыта и элементарной теоре
тической подготовки широких слоев народа, впервые в процессе революции 
соприкоснувшегося с политической свободой и ш ирокой гласностью, при
водит к тому, что народными кумирами нередко становятся эти самые «по
донки». Поэтому задача всякой подлинной революции, если она не хочет 
захлебнуться в крови и грязи, заклю чается в умении пресекать деятельность 
этих «подонков», разоблачать их демагогию и приспособленчество.

Таковы некоторые уроки, которые дает Великая ф ранцузская революция.

Л. М. ГАРБАЦЕНКАВА

М АРАЛЬНАЕ ВЫ Х ABAHHE СТУДЭНТАУ: 
СА Ц Ы Я Л А ГІЧН Ы Я  ДАСЛЕДАВАННІ,

П РА БЛ ЕМ Ы  I ПОШ УК РАШ ЭННЯУ 
(па м атэры ялах навукова-практычнай канферэнцыі)

У верасні 1989 года у Белдзяржуніверсітэце ім я  У. I. Л еніна адбылася 
м еж вузаўская навукова-практы чная канферэнцы я «М аральнае выхаванне 
студэнтаў ва ўмовах далейш ай дасканаласці выш эйш ай адукацы і». Матэ- 
ры ялы  канферэнцыі апублікаваны  ў зборніку тэзісаў, у якім  паказаны  вы- 
н ік і канкрэтна-сацы ялагічны х даследаванняў сацы ёлагаў некалькіх вузаў 
рэспублікі і краіны , а таксам а прапаноўваюцца ш ляхі раш энняў пастаўле- 
ных праблем.

П ы танням  м аральнага вы хавання студэнцкай моладзі ў наш час 
удзяляецца павы ш аная ўвага, паколькі маральнасць з ’яўляецца якаснай ха- 
рактары сты кай усяго сацы яльнага, а студэнцтва — асаблівая катэгорыя на- 
ш ага грамадства, пры званая памнож ыць яго духоўны патэнцыял. Сацыёла- 
гі вывучаю ць ш ырокі спектр праблем м аральнага вы хавання: гэта мараль- 
на-паліты чная, м аральна-прававая, нац ы ян альн ая і эстэтычная культура 
студэнцкай моладзі, гум анізацы я і гум анітары зацы я адукацыі, прафесія- 
нальна-грамадзянскае станаўленне асобы, яе сам арэалізацы я, адаптацы я ў 
вытворчым калекты ве; праблемы студэнцкай сям ’і;  вольнага часу мола- 
дзі; дэвіантных паводзін асобы, пы танні эфектыўнасці ўздзеяння на мо- 
ладзь СМІП.

Як падкрэсліў у сваім дакладзе прафесар C. Д. Л апцёнак (Белдзяржуні- 
версітэт), належ ны  ўзровень м аральнага вы хавання ў етудэнцкім калектыве 
забяспечваецца пры ўмовах, кал і яно з ’яўляецца комплексным і сістэма- 
тычным, звязваецца з патрэбнасцямі грамадства і асобы, праходзіць як у 
час вучобы, так і па-за яе, улічвае калекты ўны я і інды відуальны я формы 
работы, накіравана на духоўнае ўзвышэнне асобы і раш учае непрыйманне 
анцігуманны х форм паводзін чалавека, г. зн. кал і яно навукова абгрунта- 
вана. М енавіта такім  яно павінна быць ва ўмовах далейшай дасканаласці 
выш эйш ай адукацы і ў краіне» (Лапцёнак C. Д. М аральнае выхаванне сту- 
дэнтаў ва ўмовах далейш ай дасканаласці выш эйш ай адукацыі. C. 3).

Гады вучобы ў вну з ’яўляю цца для моладзі перы ядам фарміравання са
мых стойкіх м аральны х ары ентацый і інтэлектуальнага развіцця. Мараль- 
ны патэнцы ял асобы ў многім залеж ы ць ад прафесіянальны х і маральных 
якасцей студэнта — будучага інтэлігента, кам андзіра вытворчасці, выхава- 
целя. М аральнае вы хаванне з найболыпай эфектыўнасцю аж ы ццяўляецца 
там, дзе студэнт адчувае сябе не пабочным назіральнікам , а актыўным 
удзельнікам  працэсу, я к і адбываецца ў вну, бачачы  ў сябе асобу, чалавека, 
з як ім  лічы цца і дэканат, і вы кладчы кі, і прадстаўнікі грамадскіх аргані- 
зацы й (Гібрадзе P. A., Л апераш вілі B. А. Перабудова і праблема маральнага 
вы хавання асобы студэнта. С. 9).
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А рганізацы я маральнага выхавання ў вузе падразумявае перш за ўеё 
стварэнне такіх  умоў для фарміравання індывіда, пры як іх  моладзь мела б 
магчымасць праявіць сябе ў розных відах дзейнасці, валодала б пэўнай 
ступенью свабоды ў арганізацы і грамадскага ж ы цця, мела б магчымасць 
прынімаць самастойныя адказны я рашэнні, праяўляць творчыя адносіны да 
працэса навучання (Мішута А. А. М аральнае выхаванне студэнтаў — буду- 
чых епецыялістаў. C. 20).

П аколькі вядучы м відам дзейнасці студэнтаў з ’яўляецца вучоба, важ на 
прадугледзець меры, накіраваны я на стварэнне больш ш ырокіх дэмакра- 
тычных умоў для ўм ацавання яе маральных матываў. Такім і мерамі могуць 
быць выкарыстоўванне актыўных метадаў навучання, яго індывідуаліза- 
цыя, вольнае наведванне лекцый, прыцягненне студэнтаў да абмеркавання 
праграмы і структуры вучэбнага прцэсу (Дзмітрыева C. I., Сіленка А. А . 
М аральныя аспекты вучэбнай працы студэнтаў. C. 21).

П аліты зацы я грам адскага ж ы цця, характерная для сучаснага этапу 
развіцця савецкага грамадства, звязана з патрэбнасцю ў праяўленні адмы- 
словых маральна-псіхалагічных якасцей: наяўнасці дакладны х грамадзян- 
скіх пазіцый, сумленнасці, ш чырасці, умения адстойваць свой пункт гле- 
дж ання. Задача ф арміравання маральна і палітычна сталай асобы патрабуе 
перагляду як  зместу, так і формы гэтай працы. Д ля гэтага неабходна, па- 
першае, крытычна і добрасумленна падыйсці да ш матлікіх палаж энняў гіс- 
торыі КПСС, маркеісцка-ленінскай філасофіі, палітэканоміі, навуковага ка- 
мунізму. Па-другое, павінна быць дэмакраты завана методыка вы кладання 
грамадскіх дысцыплін, забяспечаны пераход ад павучання, начотніцтва, 
завучвання тэорыі як  набору абсалютных ісцін да творчасці ў працэсе яе 
вывучэння, да адкрытых дыскусій, я к ія  дапускаю ць смелыя самастойныя 
меркаванні студэнтаў (М ішаткіна Т. B., Л укіна Д. B. М аральныя аспекты 
ф арміравання паліты чнага мыслення студэнтаў. C. 22).

Рэськоў А. А. (Гомельскі дзяржуніверсітэт) лічыць, што на адносіны 
студэнтаў да грамадскіх навук уплываюць ш м атлікія  аб’ектыўныя і суб’ек- 
ты ўны я ф актары : I)  адносіны вы кладчы каў да новых метадаў вядзеннл за- 
няткаў ; 2) узровень вы кладання; 3) задаволенасць студэнтаў выкладаннем 
грамадскіх навук (сама па сабе залежы ць ад ш матлікіх ф актараў, у тым 
л іку  і маральнага характару).

Па даных апы тання JI. I. К алакольчы кавай, праведзенага Праблемнай 
НДЛ сацы ялагічны х даследаванняў БДУ ім я У. I. Леніна ў ш асці вну 
БССР, толькі частка студэнтаў задаволена чытаннем лекцый па грамад- 
скіх дысцыплінах (адказы  вагаюцца па асобных дысцыплінах у м еж ах 
14,6— 63,2 %), ад 20 да 15 % не адказал і на пастаўленае пытанне; якасцю 
правядзення семінарекіх заняткаў  задаволены ад 13,5 да 68,8 % сту- 
дэнтаў.

Прычыны такога становішча заклю чаю цца ў тым, што кафедры грамад- 
скіх навук у аеноўным выкарыстоўваю ць етарыя формы навучання. Ч астка 
студэнтаў (16,8 %) лічыць, што курсы грамадскіх навук дагматычныя, 
адарваны я ад рэальных сацы яльны х праблем, не даюць адказу на жы ццёва 
важ ны я пытанні. 39,9 % студэнтаў ацанілі вы хаваўчае ўздзеянне грамад- 
скіх дысцыплін як  недастаткова эфектыўнае.

Вынікі даследавання становіш ча ідэйна-маральнага вы хавання студэнтаў 
М інска паказалі, што вучэбна-выхаваўчы працэс у вузах горада слаба да- 
памагае фарміраванню  сацы яльны х якасцей моладзі (Калтовіч Ю. H. 
Эфектыўнасць ф ункцы і ідэйна-маральнага вы хавання вну. C. 47).

В ялікія магчымасці для м аральнага вы хавання студэнтаў ёсць у выкла- 
данні юрыдычных дысцыплін, я к ія  фармірую ць спецыяліста-прававеда. 
3 улікам  профілю будучай працы на лекцы ях і практы чны х занятках аб- 
мяркоўваю цца праблемы маральны х аспектаў дзейнасці суддзяў, следчых, 
пракурораў, натарыусаў, юрысконсультаў. Укараненне ў вучэбны працэс 
дзелавых гульняў, правядзенне ігравых судовых працэсаў дазваляю ць уда- 
сканальваць прафесіянальнае навучанне і м аральнае вы хаванне студэнтаў 
(Кастрова H. М. Асноўныя напрам кі м аральнага вы хавання студэнтаў-юры- 
стаў. C. 40).

Ba ўмовах карэнных якасны х пераўтварэнняў грамадскіх адносін узра- 
стаюць патрабаванні да прававой і маральнай падрыхтоўкі спецыяліста лю- 
бога профілю. Выпускнік вну павінен адрознівацца высокім грамадзянствам, 
непрымірымасцю да паруш энняў прынцыпаў сацы яльнай справядлівасці,- 
валодаць метадамі і спосабамі маральнага і прававога рэгулявання ў пра- 
цоўным калектыве (М ацюшэнка М. А., Якуба Е. А. А саблівасці маральнай 
і прававой падрыхтоўкі студэнтаў на сучасным этапе. C. 2).
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Н а ж аль, сучасныя формы этычнага і прававога навучання ў вну не 
забяспечваю ць падры хтоўкі студэнтаў да палітычнай і прафесіянальнай 
дзейнасці, не фармірую ць умения і навы каў барацьбы з негатыўнымі са- 
цы яльны м і з ’явамі. Д аны я сацы ялагічнага даследавання праблем прававо
га вы хавання студэнтаў, праведзенага ў Праблемнай НДЛ сацыялагічных 
даследаванняў Белдзярж універсітэта, паказалі, што студэнты даволі слаба 
інф арм аваны  пра цесную сувязь маральных і прававых норм (Бурына I. Ф. 
Р оля м аральнага вы хавання ў фарміраванні правасвядомасці асобы, C. 32). 
Д ля  вы хавання прававой і м аральнай культуры вучэбны працэс павінен 
стварацда такім  чынам, каб студэнты былі далучаны  да практы чнай дзей- 
насц і па кіраванню  вну і паліты чнымі працэсамі ў цэлым, удзельнічалі ў 
руху па ахове прыроды, грам адскага парадку, м іласэрнасці, памятнікаў 
культуры .

Асновай м аральнага вы хавання студэнцкай моладзі з ’яўляецца курс 
марксісцка-ленінскай этыкі. «Мэты вы кладання этыкі не толькі звязаны  з 
далучэннем студэнтаў да пэўнай сістэмы ведаў, але і прадугледжваю ць сты- 
муляцыю  развіцця маральнай самасвядомасці, фарміраванне творчых адно- 
сін да сусвету ўвогуле, сусвету маральны х каш тоўнасцей і да сябе ў гэтым 
сусвеце» (Зелянкова I. Л. Этычнае выхаванне ў вузе: быць альбо не быць? 
C. 57). П а меркаванню  Зелянковай I. Л., для дасканаласці студэнцкага на
вучання і этычнай адукацы і неабходна, па-першае, увееці ў вну агульна- 
абавязковы  статус эты кі і, па-другое, пастаянна аж ы ццяўляць змястоўнае 
і  метадычнае наватарства ў яе выкладанні.

Неабходнымі ўмовамі м аральнага вы хавання студэнтаў з ’яўляю цца вы- 
сокі ўзровень прафесійнай культуры вы кладчы ка і яго здольнасць да вы- 
творчасці. Н іякая  сістэма маральнага вы хавання не дае поспехаў, кал і не 
будзе выхаваны сам вы хавацель як носьбіт высокай унутранай і знешняй 
культуры. Раш чы нская B. M., Хрысціна Л. Ф. (Беларускі інстытут механі- 
зацы і сельскай гаспадаркі) адзначы лі, што дэфармацыі, уласцівы я сёння 
сістэме народнай адукацы і, парадзілі негатыўныя моманты ў сферы адно- 
сін «выкладчык — студэнт». А дчуж анасць вну ад грамадства, студэнта ад 
вну, вы кладчы ка ад  студэнта — вынік панавання адміністратыўна-каманд- 
ны х метадаў к іраван ня навучальны мі ўстановамі. У сваю чаргу, парушэн- 
не норм педагагічнага этыкету, непаваж лівы я адносіны вы кладчы ка да сту
дэнта, ігнараванне культуры  ўзаемаадносін сведчаць аб прафесійнай беспад- 
стаўнасці педагога. К ультура ўзаемаадносін вы кладчы ка са студэнтамі, 
я к а я  дапамагае разняволіцц а,— адна з прыкмет педагагічнага майстэрства. 
Я на дае вы кладчы ку вялікую  перавагу: толькі ўступаю чыя ў свабодную 
сувязь студэнты паддаю цца раздзельнаму кіраванню , навучанню, выхаван- 
ню (Раш чы нская B. М., Х рысціна Л. Ф. К ультура вы кладання як кампа- 
нент маральнага вы хавання студэнтаў. C. 81).

Валавы падыход да вы хавання, разлічаны  не на асобу, а на масавую 
аўдыторыю, поўнасцю вы чарпаў сябе. Перабудова патрабуе пераадолення 
аднастайнасці ў вы хаваўчай рабоце з моладдзю, уліку здольнасцей асобы, 
яе інтарэсаў, патрабаванняў (Мароз А. B. Ф арміраванне цэннасных арыен- 
тацы й студэнтаў. C. 86). Станоўчыя змены ва ўзаемаадносінах студэнтаў і 
вы кладчы каў могуць адбыцца толькі на аснове ўзаем нага даверу, дэмакра- 
тычнасці, канструкты ўны х ды ялогаў і дыскусій (Сеніна B. Ф. А ктуальны я 
праблемы ф арміравання акты ўнай м аральнай пазіцы і студэнцкай мола- 
дзі. C. 8).

Д ля эфектыўнага аж ы ццяўлення м аральнага вы хавання неабходна ра- 
ш учая  барацьба з негатыўнымі з ’явам і ў студэнцкім асяроддзі. У гэтым 
плане адным з вядучы х ф актараў  з ’яўляецца ўдасканальванне маральна- 
псіхалагічнага клім ату ў калекты вах груп, курсаў, факультэтаў. Па даным 
сацы ялагічнага даследавання структуры вольнага часу студэнцкай мола- 
дзі, толькі 24 % студэнтаў займаю цца ў вольны час даследчай работай; не 
атры м алі распаўсю дж ання заняткі ф ізічнай культурай і спортам; пэўная 
частка студэнтаў лічы ць за лепш ае ў вольны час наогул нічога не рабіць 
(28,6 %). Д ля ўстаранення гэтых недахопаў неабходна «не толькі пашырыць 
магчы масці для культурнага правядзення вольнага часу, але і вучыць, як  
выкарыстоўваць наяўн ы я магчы масці, фарміраваць у  ю накоў і дзяўчат ду- 
хоўны я патрэбнасці і навы кі разум нага правядзення вольнага часу» (Вод- 
нева А. K., Д зягцяры к I. У. М аральны я аспекты правядзення вольнага ч а 
су студэнцкай моладдзю. С. 90).

Сама моладзь прапаноўвае паш ырыць сетку гурткоў, студый, спартыў- 
ны х секцый, у як іх  м аглі б удзельнічаць усе ж адаю чы я, а таксама ства-
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раць клубы па інтарэсах, выхаднога дня, дыскусійныя клубы, студэнцкія 
клубы, я к  цэнтры ўсёй культурна-масавай, спартыўнай і ідэалагічнай рабо
ты сярод студэнтаў.

А пты м ізацы я маральнага вы хавання ў вну павінна, па-першае, навучыць 
чалавека даваць маральную адзнаку любому факту працоўнай грамадскай 
дзейнасці, я к ая  адбываецца ў вольны час, па-другое, устанаўліваць сапраў- 
ды м аральны я адносіны ў міжасабовых сувязях, у калектыве, у грамадстве.

Д алейш ае ўдасканаленне вышэйшай адукацы і патрабуе акты ўна ажыц- 
цяўляць комплексны я даследаванні маральнага вы хавання студэнтаў у роз
ных сферах дзейнасці: вучэбна-пазнавальнай, грамадска-палітычнай, прафе- 
сіянальна-працоўнай, мастацка-эстэтычнай.

У рэкам ендацы ях канферэнцыі прадугледжваецца сканцэнтраваць нама- 
ганні даследчы каў у 1990— 1995 гадах на вывучэнні праблем прафесіяналь- 
на-маральнага станаўлення асобы навучэнцаў і  студэнцкай моладзі, фар- 
м іраванні сацыялістычнага спосабу ж ы цця студэнцтва, на інтэрнацыяналь- 
ным вы хаванні і ўключэнні самастойных палітычных ф арміраванняў мола- 
дзі ў дэм акраты чны я працэсы грамадства.


